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1. INTRODUCCIÓ 

Aquest Pla d’actuació pretén establir les bases per tal que el curs 2021-2022 es pugui reprendre amb 

les màximes garanties, buscant l’equilibri entre protecció de la salut de les persones als centres 

educatius, la correcta gestió de la pandèmia i el dret de tots infants a una educació de qualitat. Cal 

donar continuïtat als processos d’aprenentatge del nostre alumnat aplicant les mesures sanitàries de 

protecció corresponents i respectant en la mesura del possible el nostre PEC. 

Aquest Pla es basa en les normes i orientacions establertes pel Departament d’Educació referent a les 

instruccions per al curs 2021-22 dels centres educatius de Catalunya de maig de 2021, que dóna 

instruccions sobre l’organització i el funcionament dels centres públics d’Educació Infantil i Primària 

per al curs 2021/2022, i pel Departament de Salut,  de prevenció, higiene i promoció de la salut 

(PROCICAT). Totes les mesures proposades en el Pla seran vigents al llarg del curs escolar i s’aniran 

adaptant en funció del context epidemiològic. 

Aquest serà un document viu s’anirà modificant a mesura que es vagin prenent noves decisions o 

es vagin incorporant noves intervencions. 

2. CONTINGUT DEL PLA D’OBERTURA 

 

a. Diagnosi 

Durant el curs 2020-2021 hem seguit el pla d’organització del centre. En alguns moments del 

curs s’han hagut d’anar confinant alumnes, mestres i classes, en general valorem en positiu el 

funcionament i l’organització del curs.  

Durant el confinament hem continuat treballant de manera virtual amb els i les alumnes, hem 

tingut contacte telemàtic amb les famílies i hem estat disponibles durant tot l’horari lectiu: 

videoconferència, correu electrònic, tokapp, pàgina web, whatsapp, classroom i telèfon. 

El Claustre de mestres durant el primer trimestre va valorar suspendre les colònies degut la 

situació critica de la pandèmia en aquell moment.  

b. Requisits per accedir a l’escola 

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

motiu, a l’inici de curs, signaran les declaracions responsables d’E Infatil i d’E Primàra (Annex 

1 )a través de les quals faran constar que són coneixedores de la situació de pandèmia amb el 

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

cada moment. A més, es comprometen a no portar l’infant al centre educatiu en cas que 
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presenti o hagi presentat simptomatologia compatible amb la COVID-19 en els darrers 10 dies i 

a comunicar-ho immediatament als responsables del centre educatiu per tal de poder prendre 

les mesures oportunes. 

En cas que l’infant presenti algun símptoma compatible amb la Covid-19 (Annex 2) com per 

exemple febre o febrícula, tos, dificultat per respirar, congestió nasal, mal de coll, mal de 

panxa, vòmits, diarrea, malestar o dolor muscular, no podrà anar a l’escola i la família haurà 

d’informar-ne al centre escolar i al centre d’atenció primària més proper. 

Els infants que presentin una malaltia crònica d’elevada complexitat, la qual pugui 

augmentar el risc de gravetat si contreu la infecció per SARS-CoV2, es valorarà de manera 

conjunta –amb la família o persones tutores i el seu equip mèdic de referència– les 

implicacions a l’hora de reprendre l’activitat educativa presencialment al centre educatiu.  

En cas que l'alumne o alumna presenti una malaltia crònica d'elevada complexitat que pugui 

augmentar el risc de gravetat en cas de contraure la infecció per SARS-CoV2, s'ha de valorar de 

manera conjunta —amb la família o persones tutores i el seu equip mèdic de referència—, les 

implicacions a l'hora de reprendre l'activitat educativa presencialment al centre educatiu. 

Malgrat que l'evidència és escassa, en infants, es consideren malalties o condicions de risc per 

a complicacions de la covid-19:   

 malalties que afecten el sistema immunitari (per exemple aquells infants que 

requereixen tractaments immunosupressors);   

 malalties respiratòries greus (fibrosi quística, displàsia broncopulmonar, asma greu...);  

malalties cardíaques greus (amb repercussió hemodinàmica i/o que necessiten 

tractament mèdic);   

 altres: diabetis tipus 1 amb mal control metabòlic, diàlisi, drepanocitosi, obesitat greu 

en adolescents...) 

La situació de pandèmia demana una proposta educativa personalitzada per a l'alumnat no 

reincorporat als centres educatius. Així s'estableixen aquests criteris* per a l'atenció 

personalitzada de l'alumnat en temps de situació de pandèmia de la covid-19:  

a) Alumnat amb malalties cròniques complexes d'elevada vulnerabilitat enfront de la covid-19.   

b) Alumnat que conviu amb una persona que presenta una malaltia molt greu i d'elevada 
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vulnerabilitat enfront de la covid-19 i que no ha estat vacunada.  

* En ambdós supòsits l'estat de vacunació de les persones vulnerables pot fer variar el tipus d'atenció a aquest 

alumnat.  

En el cas del personal docent i no docent de l'escola que tingui contacte amb els infants, les 

persones de risc elevat de malaltia greu per coronavirus han de ser avaluades pel servei de 

prevenció de riscos laborals de titularitat del centre per valorar si poden estar en contacte amb 

els infants. Les condicions de risc engloben les malalties cròniques, diabetis, hipertensió, 

obesitat mòrbida o alguna malaltia crònica, com ara una malaltia cardiovascular, malaltia 

hepàtica crònica, malaltia pulmonar crònica, malaltia renal crònica, malaltia neurològica o 

neuromuscular crònica, immunodeficiència congènita o adquirida (incloent-hi el VIH), o càncer. 

Les dones embarassades es consideren un col·lectiu d'especial consideració. Les persones del 

grup de risc han de ser valorades pel servei de prevenció de riscos laborals, propi o extern, de 

cada titularitat. També caldrà preveure els requisits d'accés als centres educatius de persones 

pertanyents a altres entitats o empreses de cara a la gestió de vulnerabilitats i/o contactes. En 

tots aquests casos, la vacunació completa pot fer variar l'actitud a prendre. 

En cas que la situació epidemiològica ho requereixi, es pot  considerar la implantació d’altres 

mesures addicionals com la presa de temperatura a l’arribada a l’escola. 

c. Mesures de prevenció personal 

Distanciament físic 

La distància física interpersonal de seguretat, tant en espais tancats com a l'aire lliure, 

s'estableix en 1,5 metres en general, amb l'equivalent a un espai de seguretat de 2,5 m2 per 

persona, i és exigible en qualsevol  cas excepte entre persones que tinguin un contacte proper 

molt habitual, com és el cas dels grups de convivència estables. 

Per tant, en els grups estables no és necessari requerir la distància física interpersonal de 

seguretat establerta en 1,5 metres (o la superfície equivalent de seguretat de 2,5 m2). 

Higiene de mans 

Els infants es rentaran les mans a la seva aula i a l’espai de menjador: 

 A l’arribada i a la sortida del centre educatiu 

 Abans i després dels àpats 

 Abans i després d’anar al WC (infants continents) 
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 Abans i després de les diferents activitats (també de la sortida al pati) 

En el cas del personal que treballa al centre, el rentat de mans es durà a terme: 

 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 

Emplaçarem dispensadors de solució hidroalcohòliques a tots els accessos del centre, també es 

distribuiran dosificadors de solució hidroalcohòlica a totes les zones d’ús comú i a totes les 

aules que no tinguin piques per rentar-se les mans. 

Col·locarem pòsters i cartells informatius explicant els passos per a un correcte rentat de mans 

en els diversos punts de rentat de mans. 

Evitarem en la mesura del possible que es comparteixin equips, dispositius, estris o altres 

instruments/ accessoris. 

Ús de mascareta 

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

vigent, l'ús de la mascareta per a l'inici del curs 2021-2022 és la que es mostra tot seguit. 

Aquesta mesura pot ser susceptible de canvis al llarg del curs segons l'evolució de la pandèmia. 

L’ús de la mascareta a P3, P4 i P5 es de caràcter no obligatori. De 1r a 6è és obligatòria en 

qualsevol espai mentre ho marqui el protocol.  Així doncs, serà obligatori l’ús d’aquesta al 

lavabo, als passadissos, al menjador... 

Les criatures de P3, P4 i P5 hauran d’utilitzar mascareta per accedir al menjador, a les activitats 

extraescolars i acollida. 

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 l’ús de la mascareta.  
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El tipus de mascareta indicada ha de ser la higiènica amb compliment norma UNE. La 

mascareta d’ús individual ha de poder disposar d’un lloc per a ser guardada i protegida. 

 

Quines són les mesures de prevenció a les classes per minimitzar els contagis? 

 

Cada classe té la consideració de “grup de convivència estable” i, per tant, els seus membres 

poden relacionar-s’hi sense limitacions a infantil i primària fent ús de la mascareta a partir 

dels 6 anys. El contacte entre altres grups/classes es veurà limitat i s’haurà de fer respectant 

les mesures de seguretat (mascareta i distància), que s’hauran de mantenir en els passadissos, 

patis i altres espais comuns. 

També es veurà limitat amb alguns docents: a infantil i primària, els que treballin en diverses 

classes, hauran de fer servir mascareta i respectar la distància d’1,5 metres amb els alumnes. 

A més es reforçarà la neteja, ventilació i desinfecció del centre, dels espais comuns i garantir 

l’accés a gel hidroalcohòlic i/o sabons allà on sigui necessari. 

També s’aportarà tot el material gràfic i cartells per senyalitzar espais i fer recomanacions 

d’higiene i seguretat. 

d. Organització dels grups estables 

 

A l’escola, els alumnes estan agrupats per edats segons l’any de naixement.  Mantenim els 

grups classe com a grups estables per raons pedagògiques, emocionals, organitzatives i per 

mantenir el nostre projecte educatiu al màxim. Tot i així, en tot moment reduïm les ràtios per 

sota del que recomana el Departament d’Educació i Salut, amb desdoblaments i altres 

agrupaments amb petits grups, utilitzant diferents espais segurs i adequats per a realitzar les 

activitats; però mantenint la pertinença al grup. 

Respectarem en tot moment mantenir els grups el més reduïts possible i garantir la traçabilitat 

i el màxim d’estanqueïtat dels grups.  

Aquests grups classes esdevindran grups de convivència estables amb el seu tutor o tutora. 

Poden formar part d’aquest grup estable un altre docent o personal de suport educatiu i 

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

aquests grups estables de convivència no serà necessari requerir la distància física 

interpersonal de seguretat d’1,5 metres o la superfície de seguretat equivalent de 2,5 m2. 

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 l’ús de la mascareta.  
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Cada grup també tindrà una aula o un espai físic concret i un espai de pati determinat.  

Espais que utilitzaran els diferents grups estables per tal de fer els desdoblaments o 

agrupaments:  

 
Comunitat de Petits 

P3 Classe de P3 Gimnàs Espai de llum 
Espai exterior 
 

P4 Classe de P4 Artístic 

P5 Classe de P5 Disfresses 

 
Comunitat de Mitjans 

1r Classe de 1r Aula del Prior Espai de llum 
Espai 1B 
Aula de música 
TAC 1 
Sala d’Actes 

2n Classe de 2n Biblioteca 

3r Classe de 3r TAC 1 

 
Comunitat de Grans 

4t Classe 4t Aula 2.1 Aula de música 
TAC 2 
Zona replà 
Sala d’Actes 

5è Classe 5è Aula 3.1 

6è Classe 6è Aula d’anglès 

 

 

Determinació de grups. Criteris de 

configuració dels grups. 

 

 

 

D'acord amb l'estabilitat de grup, nombre 

màxim d'alumnes del centre, els espais 

disponibles, plantilla, i característiques de 

l'alumnat. 

Criteris d’heterogeneïtat. 

Criteris d’inclusió. 

 Mesures flexibles, agrupaments per comunitats i 
Inter cicles... 
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P3 23 Pilar Manzano 
 

Marian Cortés 
(música) 

Sònia S 
Yolanda C 
Annacris L 

EAP 
SIEI 
 

Gimnàs i 
aula 3 
anys 

Artístic 
Espai de 
llum 
Disfresses 

P4 23 Imma Jové 
 

Marian (música) 
Eva Eslava 
Montse Figueras 
 

Yolanda C 
 
 

 
EAP 

Aula 4 
anys 

Artístic 
Espai de 
llum 
Gimnàs 
Disfresses 

P5 25 Núria Busquets Montse Figueras 
 

Annacris L 
Yolanda C 

SIEI 
EAP 

Aula 5 
anys 

Artístic 
Espai de 
llum 
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Gimnàs 
 

1r 25 Mariona 
Banqué 

Maite Sorroche 
Eva Eslava 
Pilar Seguí (Música) 
Eila Morales 
(Anglès) 
Lara Vendrell 
 

AnnaCris EAP 
 

Aula de 1r Prior 
Música 
Aula TAC 
1 
Espai de 
llum 
Gimnàs 

2n 25 Pilar Segui Mar Solé 
Eva Eslava 
Eila Morales 
(Anglès) 
Lara Vendrell 
Mariona (E. Física) 
 
 

Annacris EAP 
SIEI 
CREDA 

Aula de 
2n 

Biblioteca 
Música 
Aula TAC 
1 
Espai de 
llum 
Gimnàs 

3r 25 Eila Morales Rosa S 
Lara Vendrell 
Mariona (E. Física) 
Pilar Seguí (Música) 
 

Annacris SIEI 
EAP 

Aula de 3r Música 
Aula TAC 
1 
Espai de 
llum 
Gimnàs 

4t 25 Maria Marfull Martí Llagostera 
(E. Física) 
Lourdes Ortega 
(Anglès) 
Alexia Sánchez 
Rosa Catà 
Sílvia Jové (Música) 

 
Annacris 

SIEI 
EAP 

Aula de 4t Aula 2.1 
Música 
Aula TAC 
2 
Anglès 
Gimnàs 

5è 25 Sílvia Jové Martí Llagostera 
(E. Física) 
Lourdes Ortega 
(Anglès) 
Alexia Sánchez 
Rosa Catà 
Maria Marfull 
Aida Garcia 

Annacris 
 

EAP 
 

Aula de 
5è 

Música 
Aula TAC 
2 
Anglès 
Gimnàs 
Aula 3.1 

6è 28 Aida Garcia Martí Llagostera 
(E. Física) 
Lourdes Ortega 
(Anglès) 
Alexia Sánchez 
Rosa Catà 
Maria Marfull 

 EAP 
 

Aula de 
6è 

Música 
Aula TAC 
2 
Anglès 
Gimnàs 

Us dels espais comuns: 

- Cada vegada que s’utilitzi un espai, comú a més d’un grup estable, com poden ser: gimnàs, 

biblioteca, aula de música, aula d’anglès, TAC, etc. caldrà fer la desinfecció la persona 

responsable del grup que marxa i així el grup entrant sempre la trobarà neta.  Al gimnàs es 

delimitarà un espai de pas per entrar les criatures de l’acollida matinal, les famílies 



11 

Generalitat de Catalunya  

Departament d’Educació 
Escola Enxaneta 
 

Pla d’organització de centre 2021-2022 
 

acompanyants de P3, els usuaris del servei de menjador en cas de pluja i els infants de les 

activitats extraescolars que es desenvolupin al gimnàs. En aquest espai, s’hi hauran de deixar 

les sabates per poder accedir a l’espai net del gimnàs.  

En tots els casos, després de l’ús de l’espai net del gimnàs, en caldrà fer la desinfecció. 

Lavabos 

Comunitat de Petits P3 El WC de dins la classe de 3 anys 

P4 Els dos WC que toquen a  la classe de 4 anys 

P5 El WC que toca a la classe de 5 anys 

Mestres WC adaptat del passadís 

Comunitat de Mitjans 1r WC davant la seva classe 

2n WC davant la classe de 1r 

3r 2 WC del final del passadís 

Mestres WC que toca a la finestra del final del passadís 

Comunitat de grans 4t WC del final del passadís 

5è WC  del costat de les escales 

6è WC del  3r pis 

Mestres WC que toca a la finestra del final del passadís 

 

No es podrà beure aigua directament de les aixetes, caldrà omplir l’ampolleta per poder-ne beure. 

 

 

e. Criteris organitzatius dels recursos per a l’atenció de l’alumnat amb necessitat específica de 

suport educatiu. 

 

En el SIEI prevaldrà el principi d’inclusivitat i mantindrem els alumnes susceptibles de SIEI dins 

del grup estable, amb dos professionals a l’aula (tutor/a, TEE, docent SIEI, vetlladora). 

 

f. Organització de les entrades i sortides. 

- L’entrada es farà per nivells i esgraonadament en un interval de 5 minuts. La porta s’obrirà 

a les 9 h i es tancarà a les 9:10 .   

- Si algun alumne arriba més tard de les 9:10 h haurà d’entrar per la porta principal i trucar 

al timbre. Els infants de 1r a 6è, podran entrar sols, passar pel taulell de consergeria per 

subministrar-se gel hidroalcohòlic i anar a les seves classes respectives, sempre amb la 
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mascareta posada. Els infants de 3, 4 o 5 anys, el Francesc (conserge), anirà a recollir-los a 

la porta, on se’ls hi posarà gel hidroalcohòlic i els acompanyarà a la seva classe.  

- Al migdia l’hora de  sortida serà a les  12:30 h per la mateixa porta per la que s’ha entrat. 

- A la tarda es repetirà el mateix procediment del matí.  

- En cadascuna de les entrades, el mestre que sigui a la porta, disposarà d’un dispensador 

de gel hidroalcohòlic, per tal de subministrar-ne a totes les criatures abans d’entrar a 

l’escola. 

- L’Annacris Lorente serà l’encarregada de recollir al matí els nens i les nenes d’acollida de 

primària. 

- En els cas de que hi hagi germans, l’entrada la podran fer per la porta per la qual entra el 

germà petit.  

- El gel, en el cas dels alumnes que entren per la porta de mercaderies, serà a consergeria, 

amb el nom de cada porta. La/el mestra/e del primer torn, agafarà el gel abans d’anar a 

obrir la porta. Quan l’acabi d’utilitzar el lliurarà a la mestra/e del segon torn, que quan 

acabi d’utilitzar-lo el retornarà a consergeria.  

- En el cas dels alumnes que entren per les portes de la Plaça del Carme, els gels es troben a 

l’entrada i primer ho fa servir un grup i després ho passa al següent grup. Quan aquest 

acabi d’utilitzar-lo, ho desa a la bossa que hi ha a l’entrada.  

- En qualsevol cas, per garantir les mesures de prevenció a les entrades i sortides del centre, 

així com en els passadissos i llocs de concurrència, els alumnes i el personal del centre 

educatiu han de portar la mascareta, a banda de procurar mantenir el 1,5 metres de 

distància de seguretat. 

- PUNT D’ACOLLIDA per primària: Es trobarà al banc del Claustre que toca a la paret del 

menjador. Serà el punt pels germans que entren en dos torns diferents. Hi haurà una 

professional (l’Annacris) que vetllarà pel distanciament físic d’aquests alumnes, així com 

de l’ús de la mascareta i els acompanyarà al seu grup-classe. 

- Cada grup tindrà dues persones referents a l’entrada de l’escola. 

- En les diferents entrades hi haurà recorreguts diferenciats per cada grup. 

- Cal que les famílies i les criatures siguin molt puntuals tant a l’hora d’entrar com de sortir 

de l’escola, per tal que les entrades i sortides siguin el més àgils possibles. 

- En el cas de famílies impuntuals a l’hora de recollir les criatures a les 12:30 i a les 16:00, els 

mestres podran deixar els infants a la jardinera de la entrada. Els dilluns, dijous i divendres 

a càrrec de la Sònia i els dimarts i dimecres a càrrec de l’Annacris.  

Es trucarà a les famílies, i si no es pot contactar amb elles, es trucarà a la policia, tal com es 

contempla a les NOFC del centre.  
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GRUP /MESTRES TIPUS D’ACCÉS i RECORREGUT HORA D’ENTRADA I DE SORTIDA 

P3 

Pilar, Sònia i 

Iolanda 

Porta d’emergència gimnàs 

(rampa habilitada per l’accés des 

del pàrquing). 

Recorregut: gimnàs - pati dels 

Til·lers – classe de 3 anys 

Entrada matí: 9:00 h – Sortida 12:30 h 

Entrada tarda: 14:30 h – Sortida 16:00 h 

 

P4 

Imma, Marian i 

Eva 

Porta de ferro gran del vial 

Recorregut: Entrada - Pati de les 

Moreres (durant el temps 

d’adaptació) – vestíbul – classe de 

4 anys. 

Entrada matí: 9 h – Sortida 12.30 h 

Entrada tarda: 14.30 h – Sortida 16 h 

 

P5 

Núria i Montse 

Porta de ferro petita del vial 

Recorregut: Entrada – rampa – 

passadís c. petits – classe 5 anys 

Entrada matí: 9 h – Sortida 12.30 h 

Entrada tarda: 14.30 h – Sortida 16 h 

 

1r 

Mariona i Maite 

Porta gran de la Plaça del Carme 

Recorregut: Entrada – escala 

noble – passadís comunitat – 

classe 1r 

Entrada matí: 9 h – Sortida 12.30 h 

Entrada tarda: 14.30 h – Sortida 16.00 h 

 

2n 

Pilar, Mar i Lara 

Porta gran de la Plaça del Carme 

Recorregut: Entrada – escala 

noble – passadís comunitat – 

classe 2n 

Entrada matí: 9.00 h – Sortida 12.30 h 

Entrada tarda: 14.30 h – Sortida 14.00h 

 

3r 

Eila, Lara, Rosa S 

Porta d’emergència de  la Plaça 

del Carme 

Recorregut: Entrada – claustre – 

escala noble – passadís comunitat 

– classe de 3r. 

Entrada matí: 9 h – Sortida 12.30 h 

Entrada tarda: 14.30 h – Sortida 16.00 h 

4t 

Maria i Martí 

Porta d’emergència Plaça del 

Carme 

Recorregut: Entrada – claustre – 

escala vestíbul – classe de 4t. 

Entrada matí: 9.00 h – Sortida 12.30 h 

Entrada tarda: 14.30 h – Sortida 16.00h 
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5è 

Sílvia i Alexia 

Porta petita de ferro amb accés 

des de la cooperativa 

Recorregut: Entrada – pati – 

escala del vestíbul – classe de 5è 

Entrada matí: 9 h – Sortida 12.30 h 

Entrada tarda: 14.30 h – Sortida 16.00 h 

 

6è 

Aida i Lourdes 

Porta petita de ferro amb accés 

des de la cooperativa 

Recorregut: Entrada – pati – 

escala del vestíbul – classe de 6è 

Entrada matí: 9.00 h – Sortida 12.30 h 

Entrada tarda: 14.30 h – Sortida 16.00h 

 

 

 

g. Organització de l’espai d’esbarjo 

Els grups estables es mantindran durant l’espai d’esbarjo. Com a grup estable no cal que portin 

mascareta. Quan això no sigui possible o sigui convenient poder relacionar-se amb d’altres 

grups, caldrà mantenir la distància de seguretat i portar mascareta.  

Les pujades i baixades a l’espai d’esbarjo s’efectuaran per les següents escales: 

 Escala noble: 4t, 5è i 6è 

 Escala del vestíbul: 4t a l’hora de pujar 

 Escala del vestíbul: 1r, 2n i 3r 

CURS-NIVELL-GRUP HORA DE PATI ESPAI OBSERVACIONS 

Comunitat petits 3 anys 9:30 – 10:15 h Til.lers  

Comunitat petits 4 anys 10:30 – 11:15 h Til.lers  

Comunitat petits 5 anys 11:30 – 12:15 h Til.lers  

Comunitat mitjans 1r 10:30-11:00 h Moreres 1 

Moreres 2 

Ciment 

L’espai serà rotatori 

durant la setmana i 

estarà delimitat. Comunitat mitjans 2n 

Comunitat mitjans 3r 

Comunitat grans 4t 11:00-11:30 h Moreres 1 

Moreres 2 

Ciment 

L’espai serà rotatori 

durant la setmana i 

estarà delimitat. Comunitat grans 5è 

Comunitat grans 4è 
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- El pati de les Moreres i la pista esportiva es dividirà en 3 franges. 

- El material que s’utilitza al pati serà d’ús exclusiu pel grup estable. 

- Les pales i galetes per excavar només es podran utilitzar a l’espai de les Moreres 1. 

- Cada grup estable pot preparar el material que necessiti per utilitzar a l’espai exterior. 

- Les aixetes dels patis estaran tancades, no s’hi podrà beure.  

- No es poden utilitzar les aixetes dels lavabos per beure. 

 

h. Relació amb la comunitat educativa 

ÒRGANS TIPUS DE REUNIÓ FORMAT PERIODICITAT 

Consell Escolar Participació en la presa de 
decisions 

Telemàtica Quan sigui convenient 
(mínim 3 al curs) 

Tutories Entrevistes amb famílies Telemàtica Mínim una al curs 

Reunions classe Reunió inici de curs Telemàtica A l’inici de curs 

Comunicació 
amb les famílies 

Circulars, autoritzacions, 
informacions... 

Tokapp, correu 
electrònic, pàgina web, 
telèfon i whatsapp a 
través de les 
animadores de classe. 

Quan convingui 

 

Quan sigui necessària una reunió presencial amb un tutor, mestre, membre de l’AFA o amb la direcció 

del centre, caldrà sempre sol·licitar cita prèvia per telèfon o per e-mail. 

S’atendrà a les famílies de manera presencial quan sigui necessari. Es posarà un horari d’atenció 

presencial tant de la secretària de l’AFA com de la secretaria de l’escola per tal de poder comprar 

tiquets de menjador, pagar material, consultar dubtes, etc. Només s’atendrà en l’horari establert o 

amb cita prèvia. L’atenció es farà des del vial, a través de la finestra que dona a l’espai “d’acollida 

famílies” 

La participació de les famílies a l’escola esta lligada a les mesures que vagin dictant les autoritat 

competents i al criteri de l’escola. 

 

i. Servei de menjador 

A les criatures de P3 a 3r, un dels mestres de l’aula els acompanyarà al menjador. La resta hi 

aniran sols. 

A l’espai de menjador els grups estables han de mantenir-se i garantir que hi hagi una distància 

de seguretat respecte altres grups estables. Quan això no sigui possible, caldrà mantenir la 

distància de seguretat entre tots els comensals.  

Per afavorir el manteniment de les mesures de seguretat, atès que disposem d’un espai reduït 

de menjador, farem torns sempre que sigui necessari:  
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CURS-NIVELL-

GRUP 

HORA DE 

DINAR 

ESPAIS D’ESBARJO amb 

mascareta 

ÚS DE WC 

P3-P4-P5 

12.30 - 13.15 h 

Pati dels Til.lers. Grups 

classe  separats i amb 

mascareta 

Al menjador: el WC de P5 

(posterior neteja) 

 

A l’espai exterior: Els WC 

del pati de la dreta 

1r-2n-3r 

Pati de les Moreres  i pista 

(tocant Tabalets). Grups 

classe  separats i amb 

mascareta 

 

Sempre els WC del pati a la 

dreta 

4t-5è-6è 
13.15- 14.00 

h. 

Pati de les Moreres  i pista 

(tocant al gimnàs). Grups 

classe  separats i amb 

mascareta 

 

Sempre els WC del pati a 

l’esquerra 

 

 

L ‘importància de fer dos torns de menjador, ja que és un espai que no permet massa 

ventilació. 

El servei de menjador escolar, que inclou l’àpat i les activitats posteriors fins a la  represa de 

l’activitat lectiva o la finalització de la jornada escolar segons els casos, s’organitza en els 

espais habilitats a tal efecte. 

Com que el menjador escolar és un espai on coincideixen diversos grups estables, els 

integrants d’un mateix grup estable han de seure junts en una o més taules. Cal mantenir la 

separació entre les taules de grups diferents. En cas que en una mateixa taula hi hagi alumnes 

de més d’un grup caldrà deixar una cadira buida entre ells per garantir la distància. Com que 

tenim un menjador concorregut, sempre que faci falta realitzarem dos torns. Entre torn i torn 

cal fer la neteja, desinfecció i ventilació del menjador. 

Cal garantir el rentat de mans abans i després de l’àpat. 

El menjar se servirà en safates, evitant compartir-lo (no es posaran amanides, ni setrilleres, ni 

cistelles del pa al centre de la taula). L’aigua pot estar en una gerra però es recomana que sigui 

una persona adulta responsable qui la serveixi o bé un únic infant encarregat durant tot l’àpat.  

El professorat i el personal d’administració i serveis del centre podrà fer ús del servei de 

menjador escolar sempre que sigui possible la seva ubicació en un espai clarament diferenciat 

de l’ocupat per l’alumnat i mantenint en tot moment la distància de seguretat d’1,5 metres 

entre els adults i amb l’alumnat. El professorat i el personal d’administració i serveis han 

d’utilitzar  la mascareta en el menjador excepte quan estiguin asseguts a la taula fent l’àpat. 
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Les activitats posteriors als àpats s’han de realitzar, preferiblement, a l’aire lliure, amb 

ocupació diferenciada d’espais per a cada grup estable.  

En cas de pluja es farà servir el gimnàs amb mascareta i mantenint les distàncies. 

El material que s’utilitzi durant l’estona d’esbarjo ha de ser d’ús exclusiu del servei de 

menjador, i cal desinfectar-lo diàriament després del seu ús. 

 

j. Pla de neteja 

A l’escola sempre que sigui possible hi haurà ventilació. D'acord amb l'evidència científica més 

recent, la ventilació és una de les principals mesures de prevenció de contagis en espais 

interiors. Per això cal seguir curosament les orientacions de ventilació. 

https://educacio.gencat.cat/web/shared/continguts_per_compartir/ENS/salut-

escola/documentacio/escoles/20210111-noves-orientacions-ventilacio.pdf 

 

La nova evidència mostra que la via de transmissió a través de les superfícies és molt menys 

rellevant del que s'havia considerat inicialment. Per aquest motiu, durant el curs 2021-2022 no 

serà necessària l'aplicació dels protocols de neteja establerts per al curs 2020-2021.  

La neteja i la posterior desinfecció d'espais s'ha de fer amb una periodicitat diària al final de la 

jornada, procurant incidir més en aquelles superfícies de contacte habitual.  

No és necessària la desinfecció d'espais dins l'horari lectiu tot i que es valora la importància 

d'incloure-la dins l'aprenentatge pedagògic d'ordre i neteja d'espais. Nosaltres seguirem el 

mateix protocol intern que fèiem curs passat. Quan un espai s’hagi de compartir el grup que 

surt deix la classe desinfectada de manera que el que entra la trobi neta. 

Es permet que els alumnes comparteixin materials portats de casa sempre que compleixin 

condicions d'higiene. 

Zones interiors 

L’ajuntament haurà de vetllar per la neteja, ventilació i desinfecció del centre, seguint el 

protocol establert.  

El tutor de cada grup estable s’encarregarà de ventilar les instal·lacions interiors com a mínim 

abans de l’entrada i la sortida dels infants i durant l’estona de l’esbarjo i 3 vegades més durant 

el dia almenys 10 minuts cada vegada. Mentre el temps ho permeti les finestres poden 

romandre obertes. 

La neteja i la posterior desinfecció d’espais es realitzarà amb una periodicitat almenys diària. 

Es recomana, sempre que sigui possible, mantenir les portes obertes, evitant així contacte en 

https://educacio.gencat.cat/web/shared/continguts_per_compartir/ENS/salut-escola/documentacio/escoles/20210111-noves-orientacions-ventilacio.pdf
https://educacio.gencat.cat/web/shared/continguts_per_compartir/ENS/salut-escola/documentacio/escoles/20210111-noves-orientacions-ventilacio.pdf
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les manetes de les portes. 

Les aules compartides per més d’un grup disposaran de desinfectant per tal que quan s’acabi 

l’activitat les mateixes criatures realitzin la neteja de les superfícies i estris utilitzats abans 

d’abandonar l’espai.  

 

Zones exteriors 

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

intentarem utilitzar espais com el pati per a la realització d’aquelles activitats que puguin fer-

se a l’aire lliure. Per a la seva neteja i desinfecció s’han de seguir les indicacions establertes en 

el document neteja i desinfecció d’espais exterior de concurrència humana. 

Gestió de residus 

Utilitzarem mocadors i tovalloles d'un sol ús per a l'assecat de mans i/o per a la higiene 

respiratòria i les llençarem en contenidors amb bosses.  

El material d’higiene personal, com mascaretes, guants i altres residus personals d’higiene, són 

considerats com a fracció resta i, per tant, els llençarem al contenidor de rebuig (contenidor 

gris). 

En el cas que alguna persona presenti símptomes mentre està al centre, tancarem en una 

bossa tot el material utilitzat a l'espai d'ús individual on s'ha aïllat la persona i introduirem 

aquesta bossa tancada en una segona bossa abans de dipositar-la amb la resta de residus tal 

com s’ha indicat al paràgraf anterior. 

k. Extraescolars i acollida 

https://educacio.gencat.cat/web/shared/continguts_per_compartir/ENS/salut-

escola/documentacio/escoles/pla-actuacio-extraescolars-colonies.pdf 

Les activitats extraescolars estaran supeditades a les mesures establertes ple PROCICAT. Seguint 

les recomanacions del Departament començarem les activitats extraescolars a l’octubre 

Les activitats extraescolars i l’espai d’acollida, com que suposen una barreja d’alumnes 

dels diferents grups estables, caldrà fer-les aplicant la distància de seguretat i utilitzant 

la mascareta tant a infantil com a la primària. 

Abans d’abandonar l’espai utilitzat, el monitor/a, amb l’ajut dels alumnes de l’activitat extraescolar 

procedirà a la desinfecció de les superfícies i materials utilitzats per tal de deixar-ho a punt per la 

següent activitat que s’hagi de realitzar en el mateix espai. 

https://educacio.gencat.cat/web/shared/continguts_per_compartir/ENS/salut-escola/documentacio/escoles/pla-actuacio-extraescolars-colonies.pdf
https://educacio.gencat.cat/web/shared/continguts_per_compartir/ENS/salut-escola/documentacio/escoles/pla-actuacio-extraescolars-colonies.pdf
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En cap cas, ni en l’acollida ni en les activitats extraescolars, es podrà utilitzar el material 

de l’escola com: matalassos, espatlleres, pilotes, etc. El material que s’utilitzi en les 

activitats extraescolar serà d’ús exclusiu de l’activitat i caldrà desinfectar-lo diàriament.  

Les recomanacions per a les activitats extraescolars es troben a  (ANNEX 3). 

No es podrà fer ús ni de les dutxes ni dels vestidors. Els vestidors només es podran 

utilitzar com emmagatzematge de material i només hi podrà accedir el monitor. 

L’ús de mascareta a Educació infantil serà obligatòria en les extraescolars i acollida ja 

que es barregen grups de convivència estable. 

ACTIVITAT NOMBRE 
D’ALUMNES 

GRUPS DELS 
QUALS 
PROVENEN 
ELS 
ALUMNES 

PROFESSIONAL 
RESPONSABLE 

ESPAI ON ES 
REALITZA 
L’ACTIVITAT 

PUNT DE 
TROBADA DE 
L’ACTIVITAT 

Acollida Variable De P3 a 6è Carme Andrés Gimnàs Gimnàs 

Aula d’estudi 
(dilluns) 

4 4t,5è Sergi Martínez Aula 2.1 A la font 

Aula d’estudi 
(dimarts) 
Aula d’estudi 
(dimecres) 

5 
 

4 

1r,4t,5è 
 
4t, 5è 

Sergi Martínez 
 
Sergi Martínez 

Aula 2.1 
 
Aula 2.1 

A la font 
 
A la font 

Ball (dimarts) 12 1r,4t,5è,6è Laura Batalla Gimnàs Porta del 
gimnàs 

Ball(dijous)  P4,P5 Laura Batalla Espai 1B Porta del 
gimnàs 

Teatre (dimarts) 6 4t Marc Ayala Sala d’actes Al claustre (banc 
menjador) 

Teatre (dimecres) 11 3r,5è i 6è Marc Ayala Sala d’actes Al claustre (banc 
menjador) 

Bàsquet (dimarts 
i dijous) 

5 3r i 4t C.B. Valls Pista esportiva 
(en cas de pluja a la 
biblioteca) 

A la 1a cistella 

Escacs migdia 
(divendres) 

  Francesc Blasco Aula 2.1 A la font 

Escacs 
tarda(divendres) 

5 1r,4t, 5è Francesc Blasco Aula 2.1 A la font 

Música i 
movivent 
(dilluns) 

19 (dos 
grups) 

P4, P5 i 1r Mireia Besora Gimnàs A la porta del 
gimnàs 

Anglès (dill/dim) 5 1r,P5 Anna Olivé Aula Música A la pista (banc 
tocant a la 
cuina) 

Anglès (dill/dim) 7 2r,3r Anna Olivé Biblioteca A la pista (banc 
tocant a la 
cuina) 

Anglès (dll/dc 
migdia) 

6 5è, 6è Anna Olivé Aula música A la pista (banc 
tocant a la 
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cuina) 

Anglès (dt/div) 
Anglès (div) 

10 
 

P4, P5 
P3 

Anna Olivé 
Anna Olivé 

Aula música 
Biblioteca 

A la pista (banc 
tocant a la 
cuina) 
 

Teatre (dijous) 
 

13 P4 i P5, 1r Mònica Bartolí Gimnàs A la porta del 
gimnàs 

Emocionari 
(divendres) 

9 P4,1r,2n,3r,5
è 

Cristina Mata Sala d’actes Al claustre (banc 
menjador) 

Plàstica 
(dimecres) 

9 P3,P4,P5 Assumpció 
Queralt 

Aula plàstica Escala noble 
(oreneta) 

Plàstica (dilluns) 17(dos 
grups) 

4t,5è,6è Assumpció 
Queralt 

Aula Plàstica Escala noble 
(oreneta) 

Plàstica (dijous) 6 1r,2n,3r Assumpció 
Queralt 

Aula Plàstica Escala noble 
(oreneta) 

PIE (dimecres) 
 
 
 
PIE (dimecres) 

9 
 
 
 

14 
 
 

P4,P5 
 
 
 
1r,2n 

Patronat 
municipal 
d’esports 
 
Patronat 
municipal 
d’esports 

Gimnàs 
 
 
 
Pista 

Porta del 
gimnàs 

Robòtica 
(dimecres) 

5 4t,5è Robo aula Aula tac1 Paperera pati 
(davant 
menjador) 

Hoquei (dilluns) 6 P3,P4,P5 Club patí Valls Pista esportiva 
(en cas de pluja a 
l’espai 1B) 

A la pista (banc 
tocant a la 
cuina) 

Mecanografia 
(dijous) 

9 4t,5è,6è Sergi Martínez Aula tac2 Paperera pati 
(davant 
menjador) 

 

Els monitors han de ser molt puntuals al punt de trobada (5’ abans de l’inici de l’activitat). 

A les criatures de P3 a 2n les acompanyarà un adult. A partir de 3r aniran soles al punt de trobada. 

Curs Adult Acompanyant 

P3 Sònia 

P4 Marian 

P5 Montse 

1r La mestra que hi hagi a l’aula 

2n La mestra que hi hagi a l’aula 

 

Per l’activitat de circ que es fa fora de l’escola, en el trasllat de l’escola a la circoteca, juntament amb el 

monitor de circ, els acompanyarà els dilluns i dijous l’Annacris i els dimarts la Sònia. 

La sortida de les activitats extraescolars es farà per la porta principal que dona al vial. 
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l. Activitats complementàries 

Se seguirà el protocol establert: 

https://educacio.gencat.cat/web/shared/continguts_per_compartir/ENS/salut-

escola/documentacio/escoles/pla-actuacio-extraescolars-colonies.pdf 

- Sortides locals: En les sortides caldrà sempre mantenir la distància interpersonal d’1,5 

metres i portar mascareta. 

- Sortides fora del municipi: caldrà sempre mantenir la distància interpersonal d’1,5 metres 

i portar mascareta. L’autocar podrà ser  compartit per dos grups estables que ocuparan un 

la meitat del davant un grup i la meitat del darrera l’altre grup deixant una filera de seient 

lliure entre grup i grup sempre que es pugui. 

- Colònies: es mantindran els grups estables i se seguiran les mesures de prevenció i higiene 

habituals.  

- Activitats complementàries dins l’escola: Quan calgui agrupar diferents grups estables en 

un mateix espai, cada grup estable es mantindrà a una distància mínima de 1,5 m de l’altre 

i en un espai ventilat  i es portarà mascareta. 

 

m. Reunions dels òrgans unipersonals i col·lectius de coordinació i govern. 

En els espais de reunió i treball per al personal s’establiran les mesures 
necessàries per garantir el distanciament físic de seguretat de 1,5 m, i és 
obligatori l’ús de mascareta. S’ha d’evitar en la mesura del possible que es 
comparteixin equips, dispositius, estris o altres instruments o accessoris i s’ha 
de prestar especial atenció a la correcta ventilació de l’espai.  
 

ÒRGANS TIPUS DE REUNIÓ FORMAT PERIODICITAT 

Claustre Participació en la presa de 
decisions 

Presencial a l’aire 
lliure/Telemàtica 

Mensual i sempre que 
sigui convenient 

Equip directiu Planificació Presencial/Telemàtica Setmanal 

Coordinació equip 
pedagògic 

Coordinació / Planificació Presencial/Telemàtica Setmanal 

Coordinació 
intercomunitats 

Coordinació/ Planificació Presencial /Telemàtica Setmanal 

Comunitats Coordinació/ Planificació Presencial amb 
ventilació creuada 
/Telemàtica 

Setmanal 

Comissions Coordinació/Planificació Presencial amb 
ventilació creuada 

Quan convingui 

https://educacio.gencat.cat/web/shared/continguts_per_compartir/ENS/salut-escola/documentacio/escoles/pla-actuacio-extraescolars-colonies.pdf
https://educacio.gencat.cat/web/shared/continguts_per_compartir/ENS/salut-escola/documentacio/escoles/pla-actuacio-extraescolars-colonies.pdf
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/Telemàtica 

CAD Coordinació/Planificació Telemàtica Trimestral 

Comissió Social Coordinació/Planificació Telemàtica Trimestral 

 

n. Protocol d’actuació en cas de detectar un possible cas de Covid-19 

Davant d'una criatura que comença a desenvolupar símptomes compatibles amb la COVID-19 

al centre educatiu: 

 

1. Se l’ha de portar a un espai separat d'ús individual. 

2. S’ha de col·locar una mascareta quirúrgica (tant a la persona que ha iniciat 

símptomes com a la persona que quedi al seu càrrec). 

3. S’ha de contactar amb la família per tal que vingui a buscar l’infant o 

adolescent. 

4. En cas de presentar símptomes de gravetat s’ha de trucar també al 061. 

5. El centre ha de contactar amb el servei territorial d’Educació per informar de 

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

 

La família o la persona amb símptomes ha de contactar amb el seu CAP de referència 

per valorar la situació i fer les actuacions necessàries.  

CASOS 

POTENCIALS 

ESPAI HABILITAT 

PER A 

L’AÏLLAMENT 

PERSONA 

RESPONSABLE DE 

REUBICAR 

L’ALUMNE/A I 

CUSTODIAR- LO 

FINS QUE EL 

VINGUIN A 

BUSCAR 

PERSONA 

RESPONSABLE DE 

TRUCAR A LA 

FAMÍLIA 

PERSONA 

RESPONSABLE DE 

COMUNICAR EL 

CAS ALS SERVEIS 

TERRITORIALS 

Qualsevol criatura Espai de paper 
(1B) 

Docent del grup 

estable o docent 

que el té a l’aula 

en el moment de 

la detecció o un 

membre de 

l’equip directiu. 

Tutor/a o un 

membre de 

l’equip directiu. 

Membre de 

l’equip 

directiu. 

Gestor Covid 

 

EL SEGUIMENT DE CASOS QUEDA REGISTRAT A L’APLICATIU TRAÇACOVID 
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o. Seguiment del pla 

- Responsables: Equip directiu  

- Indicadors: 

- conductes de l’alumnat 

- conductes del personal del centre 

- conductes de la família 

- Neteja 

- Ventilació 

- Desinfecció 

- Pla de treball 

- Propostes de millora trimestrals. 

3. CONCRECIONS PER A L’EDUCACIÓ INFANTIL 

a. Pla d’acollida de l’alumnat 

L’organització del pla d’acollida serà per a la classe de 3 i 4 anys. 

L’acollida dels alumnes de P3 es farà al gimnàs a les 9:00h, i sortiran directament al pati dels 

Til·lers fins a les 10:15 h, per tal de poder mantenir les distàncies de seguretat entre els adults i 

les criatures. Només es permet un adult acompanyant per infant. En cas de pluja, l’acollida es 

faria dins del gimnàs. Aquest període s’allargarà durant el primer trimestre. Les docents que 

atendran l’acollida són la Pilar, la Sònia i la Iolanda. 

L’acollida dels alumnes del P4 es farà al pati de les Moreres de 9 a 10 h, durant el mes de 

setembre. Només es permet un adult acompanyant per infant. Les docents que atendran 

l’acollida són la Imma, l’Eva i la Marian. 

Les mesures de seguretat que s’han de mantenir queden recollides en L’ANNEX 4 

El procediment per al canvi de bolquers i de roba queda recollit a l’ANNEX 5 

b. Pla de treball del centre educatiu en confinament 

Mestres i grup classe confinat de LA COMUNITAT DE PETITS 

Acordem que cada mestre de referència realitzarà dues connexions al dia, preferiblement es canviarà 

a la plataforma Google meet. Una de les connexions serà per atendre a les criatures, tot fent alguna de 

les activitats pensades i l’altra serà d’atenció a les famílies. 
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Degut a les diferents situacions familiars que hi pugui haver, mirarem de fer les sessions amb el grup, 

alternant un dia al matí i un dia a la tarda, per exemple: dilluns, dimecres i divendres connexions 

matinals; dimarts i dijous les deixaríem a la tarda.  

Durant les connexions farem jocs matemàtics, lingüístics, rimes; explicarem contes; cantarem cançons, 

farem ritmes amb el cos o amb material que tinguin a casa; propostes d’experimentar amb elements 

de casa. 

 

Mestre/a confinada de LA COMUNITAT DE PETITS 

El grup classe segueix amb la jornada escolar dins de la normalitat amb la resta de mestres de la 

comunitat. 

 

Alumne/a confinat/da (petit grup) de LA COMUNITAT DE PETITS 

Es pot crear un microespai a l’aula on hi haurà un ordinador. La criatura confinada es pot connectar 

amb els altres infants, en un moments puntuals. En aquestes connexions podria seguir un conte o 

compartir una conversa amb un grupet de criatures. 

 

Què fer en cas que un infant no es connecti a les videotrucades. 

La mestra contactarà amb la família per acompanyar la situació que poden viure i trobar la manera de 

poder tenir notícies de la criatura. 

4. CONCRECIONS PER A L’EDUCACIÓ PRIMÀRIA  

a. Pla de treball del Centre educatiu en confinament 

LA COMUNITAT DE MITJANS 

Mestres i grup classe confinat  

Cada tutor/a realitzarà dues connexions al dia, preferiblement es canviarà a la plataforma Google 

meet. Una de les connexions serà per atendre a les criatures, tot fent alguna de les activitats pensades, 

corregir tasques, ... i l’altra serà d’atenció a les famílies o els dubtes que puguin sorgir als nens i nenes 

en la realització de les activitats. Degut a les diferents situacions familiars que hi pugui haver, estaria 

bé fer les sessions amb el grup, alternant un dia al matí i un dia a la tarda, per exemple: dilluns 

dimecres i divendres connexions matinals; i dimarts i dijous les deixarem per la tarda.  

Com seran les tasques? dinàmiques, adequades a l’edat de cada grup i que segueixin el currículum.  

Format cicle inicial: Principalment es faran amb el grup durant la connexió, però s’enviaran per correu 

electrònic en cas que s’hagi de completar alguna proposta, veure de nou un vídeo, també les oferirem  

en format paper per aquelles famílies que ho necessiten... 
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A tercer, es presentarà la tasca i al dia següent la valoraran els alumnes que els hi toqui, al dia següent 

es farà el feedback i es presentarà la nova tasca. 

Tipus d’activitats: Propostes preparades, visionat de notícies i debat, contes, bingo i jocs matemàtics, 

música, anglès, reptes d’EF, plàstica,... cada mestre/a penja les activitats al drive de la comunitat de 

mitjans. 

Mestre/a confinada  

El grup classe segueix amb la jornada escolar dins de la normalitat amb la resta de mestres de la 

comunitat. 

Alumne/a confinat/da (petit grup)  

La tutora i el mestre de suport del grup, faran arribar a la família algunes propostes per la criatura, a 

poder ser dels continguts que s'estan treballant en aquell moment. si no ho podem fer arribar en 

paper, es farà via email. 

Si la família ho necessita, es pot comunicar per correu electrònic per tal de poder realitzar un bon 

seguiment de la criatura o bé per resoldre dubtes que puguin sorgir. 

Si la tutora ho creu convenient i en casos excepcionals. 

Es pot fer una connexió puntual de la criatura confinada amb el grup classe, intentant respectar la 

intimitat de la resta de grup en els moments de treball. Com a idea, la connexió es podria realitzar  en 

algun racó de l’aula on en petits grups puguin passar i saludar al company o companya confinat/da i 

expressar-li algun missatge.  

Què fer en cas que un alumne no es connecti a les videotrucades. 

La mestra contactarà amb les famílies per intentar guiar-los i ajudar-los en la connexió a la plataforma. 

En el cas que no sigui possible, la mestra proposa unes activitats alternatives per a seguir amb el 

procés d’aprenentatge. 

 

LA COMUNITAT DE GRANS 

Mestres i grup classe confinat 

Des de la comunitat de grans s’acorda realitzar una videoconferència al dia en un moment concret 

amb tot el grup classe d’una. S’inicia la videotrucada fent un control d'assistència amb l’objectiu de fer-

los partícips de la videotrucada i reunir-nos tots plegats a través de l’enllaç de google classroom. 

En aquestes connexions es continua amb el pla de treball programat. Cada dia es presenta la tasca que 

hauran de fer per l’endemà, la mestra explica l’activitat i resol els dubtes que puguin sorgir de 

l’activitat proposada.  
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A més a més, si s’escau, realitzem dinàmiques de grup, activitats interactives com el genially, google 

pear, kahoot,wordwall, drawize,... per no només quedar-nos amb la relació mestre-tasca-alumne sinó 

fer-ho més dinàmic i amè per a tots i totes. 

Juntament amb tot això, s’ofereix una hora a disposició de l’alumne amb la intenció de resoldre dubtes 

i realitzar les consultes a la mestra que sorgeixin de les activitats proposades.  

Mestre/a confinada 

El grup classe segueix amb la jornada escolar dins de la normalitat amb la resta de mestres de la 

comunitat. 

Alumne/a confinat/da (petit grup) 

Li oferirem propostes didàctiques mitjançant la plataforma google classroom per seguir amb el procés 

d’aprenentatge.  

Es realitzaran les connexions necessàries per a que l’alumne continuï amb el seu aprenentatge. Quan a 

l’aula s’expliqui al grup classe algun contingut, es prioritzarà que l’alumne confinat es connecti a través 

de la plataforma i així fer-lo partícip dins el grup. En activitats cooperatives, els alumnes a l’aula 

realitzaran una videotrucada amb l’alumne per a continuar amb el treball.  

Què fer en cas que un alumne no es connecti a les videotrucades. 

La mestra contactarà amb les famílies per intentar guiar-los i ajudar-los en la connexió a la plataforma. 

En el cas que no sigui possible, la mestra proposarà unes activitats alternatives per a seguir amb el 

procés d’aprenentatge 

 

 

No s’oferirà SEP si no es poden garantir els grups estables.  
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ANNEX 1 

DECLARACIÓ RESPONSABLE DE LES FAMÍLIES D’EDUCACIÓ INFANTIL 

https://documents.espai.educacio.gencat.cat/FormularisModels/CentresGestioAdministrativa/A819.pdf 

 

 

 

https://documents.espai.educacio.gencat.cat/FormularisModels/CentresGestioAdministrativa/A819.pdf


28 

 

Pla d’organització de centre 2021-2022 
 

DECLARACIÓ RESPONSABLE DE LES FAMÍLIES D’EDUCACIÓ PRIMÀRIA 

https://documents.espai.educacio.gencat.cat/FormularisModels/CentresGestioAdministrativa/A818.pdf 

 

 

https://documents.espai.educacio.gencat.cat/FormularisModels/CentresGestioAdministrativa/A818.pdf
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ANNEX 2 
 
LLISTA DE COMPROVACIÓ DE SÍMPTOMES PER A LES FAMÍLIES 

 
Si el vostre fill, filla o infant o adolescent tutelat no es troba bé, marqueu* amb una creu 
quins d’aquests símptomes presenta:  
 
Febre o febrícula (per sobre de 37.5 ºC)  
Tos  
Dificultat per respirar  
Mal de coll**  
Refredat nasal**  
Fatiga, dolors musculars i/o mal de cap  
Mal de panxa amb vòmits o diarrea  
Pèrdua d’olfacte o gust (infants grans i adolescents)  
 
 
Si a casa hi ha alguna persona adulta1 que no es troba bé, marqueu* amb una creu quins 
d’aquests símptomes presenta:  
 
Febre o febrícula  
Tos seca  
Dificultat per respirar  
Falta d’olfacte i/o de gust  
Mal de coll  
Mal de cap  
Vòmits i diarrees  
Fatiga  
Pèrdua de gana  
Dolor generalitzat a les articulacions i/o musculatura  
Refredat nasal  
 
*Si heu marcat una o diverses caselles cal que eviteu portar l’infant a l’escola i que us poseu en 
contacte amb els/les responsables d’aquesta per comunicar-ho. En l’horari d’atenció del vostre centre 
d’atenció primària, poseu-vos en contacte telefònic amb el vostre equip de pediatria o de capçalera. 
En cas contrari, truqueu al 061.  
**Com que el mal de coll i el refredat nasal (amb o sense mocs) són molt habituals en els infants, 
només s’haurien de considerar símptomes potencials de covid-19 quan també hi ha febre o altres 
manifestacions de la llista de símptomes.  

 
Aquesta llista de símptomes pot patir variacions en funció de l’estat vacunal de les persones i el 

context epidemiològic del moment.   
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ANNEX 3 
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ANNEX 4 

RECOMANACIONS PER ALS PERÍODES D’ACOLLIDA D’EDUCACIÓ INFANTIL 

Durant aquest període les famílies dels infants poden acompanyar-los a l'aula seguint les 

mesures de prevenció i seguretat següents: 

Requisits d’accés 

La persona acompanyant no pot participar en el període d'acollida si presenta símptomes 

compatibles amb la covid-19 o els ha presentat en els darrers 10 dies. Tampoc no hi pot 

participar si ha tingut contacte estret amb una persona amb la covid-19 confirmada o 

amb simptomatologia compatible en els darrers 10 dies. Es recomana que aquestes 

persones estiguin vacunades amb la pauta completa. 

Persones de risc 

Aquelles persones acompanyants que pateixin una malaltia de risc davant de la covid-19 

(diabetis, malaltia cardiovascular —inclosa la hipertensió—, malaltia hepàtica crònica, 

malaltia pulmonar crònica, malaltia renal crònica, immunodeficiència, càncer en fase 

activa, obesitat mòrbida), així com dones embarassades, han d'avaluar la conveniència 

de participar en el període d'acollida amb el seu equip mèdic de referència, depenent 

del seu estat vacunal. 

Nombre d’acompanyants 

Cada infant només pot ser acompanyat per una sola persona (que pot canviar durant el 

període d'adaptació). Els germans o germanes que es trobin simultàniament en el 

període d'acollida poden ser acompanyats per una o dues persones. En aquest cas, sí 

que hi pot haver contacte amb la resta de membres de la unitat familiar. 

Contacte i distància 

La persona acompanyant només pot tenir contacte amb el seu infant i ha de mantenir la 

distància de seguretat (1,5 metres) amb la resta de persones de l'aula (inclosos infants, 

persones acompanyants i persones educadores). 

Rentat de mans 
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La persona acompanyant s'ha de rentar les mans amb aigua i sabó o gel hidroalcohòlic 

abans d'accedir al centre educatiu i també abans d'entrar a l'aula. També es recomana el 

rentat de mans a la sortida del centre educatiu. 

Mascareta 

La persona acompanyant ha d'accedir al centre educatiu amb una mascareta higiènica o 

quirúrgica col·locada correctament. 

Ventilació 

És important que durant aquests períodes els espais estiguin ben ventilats seguint les 

instruccions. 

 

ANNEX 5 

Procediment per al canvi de bolquer o canvi de roba 

Pas 1: Organitzeu l’espai. Abans de portar el nen o nena a la zona de canvi de bolquer, renteu-vos les 

mans i prepareu allò que necessitareu a prop del canviador (tovalloletes, bolquer net, crema, bossa de 

plàstic per llençar el bolquer utilitzat i un parell de guants nets). Poseu un paper cobrint la superfície 

del canviador. Poseu-vos els guants. 

Pas 2: Poseu l’infant sobre el canviador, sense deixar-lo de vigilar en cap moment. Si cal, traieu-li les 

sabates i mitjons per evitar que entrin en contacte amb la zona bruta. 

Pas 3: Obriu el bolquer però deixeu-lo sota de l’infant mentre el netegeu. Aixequeu les cames de 

l’infant metre passeu les tovalloletes o un drap humit per netejar-li les natges i els genitals i evitar que 

es tornin a embrutar amb el bolquer usat. Retireu la femta i l’orina de davant a l’esquena i utilitzeu 

una tovallola fresca, un drap humitejat o una tovallola de paper humida cada cop que feu lliscar. 

Introduïu les tovalloletes brutes  dins el bolquer brut. Els draps reutilitzables s’han de guardar en una 

bossa de plàstic o receptacle tancat (a l’abast del braç de les taules de canvi de bolquers) fins que es 

puguin rentar. 

Pas 4: Si n’hi ha, traieu la roba bruta sense tocar cap superfície i obriu el bolquer i doblegueu-ne la 

superfície bruta cap a dins. Col·loqueu bolquers d’un sol ús en una bossa tancada o un receptacle 

adequat. Si s’utilitzen bolquers de tela reutilitzables, poseu-los en una bossa de plàstic. Si hi ha roba 

bruta poseu-la també a la bossa de plàstic. Comproveu que no s’hagi mullat la superfície sota de 

l’infant. Si està molla, eixugueu-la amb la part del paper que sobresurt més enllà dels peus i plegueu-lo 

sobre aquesta zona de manera que el paper de sota les natges sigui sec. 

Traieu-vos els guants mitjançant la tècnica adequada (vegeu l’annex 2) i llanceu-los. Passeu-vos una 

tovalloleta humida per les mans i una altra per les mans del nen o nena i llanceu-les. 
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Pas 5: Feu lliscar un bolquer net sota l’infant. Utilitzeu un teixit higiènic o guants nets d’un sol ús per 

aplicar la crema de bolquer en cas que sigui necessari i llenceu-los. Tanqueu el bolquer. 

Pas 6: Renteu les mans de l’infant amb aigua i sabó i torneu-lo a una zona supervisada. 

Pas 7: Elimineu el paper d’un sol ús que cobreix la superfície del canviador. Lligueu la bossa de plàstic 

que on hi ha la roba bruta. Netegeu la superfície del canviador amb aigua i sabó o amb una tovalloleta 

d’un sol ús i després passeu-hi una solució desinfectant. 

Pas 8: Renteu-vos les mans. 
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ANNEX  6 
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ANNEX 7 

 


