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A. PRINCIPIS BÀSICS DE PREVENCIÓ, HIGIENE I PROMOCIÓ DE LA SALUT 
 
Els dos pilars en el moment actual de control de la pandèmia són la disminució de la                 
transmissió del virus i l’augment de la traçabilitat dels casos. 
 
1. Mesures de seguretat i higiene 
 
Grups de convivència i socialització molt estables: 
Es proposa l’organització entorn a grups de convivència estables. El seu principal valor és la               
facilitat que dona en la traçabilitat de possibles casos que s’hi donin: permetent una              
identificació i gestió precoç dels casos i dels seus contactes. Es tracta de grups estables               
d’alumnes, amb el seu tutor o tutora, i en el marc dels quals es produeix la socialització de les                   
persones que l’integren. Poden formar part d’aquest grup estable altres docents o personal de              
suport educatiu i a l’educació inclusiva si la major part de la seva jornada laboral transcorre en                 
aquest grup. Un docent i un professional o una professional de suport educatiu només pot               
formar part d’un únic grup estable. Es tracta, per tant, d’un grup de persones que tenen una                 
relació propera i molt quotidiana. Això permet que, junt amb les evidències creixents sobre el               
poc paper d’infants i joves en la propagació de l’epidèmia, no sigui necessari requerir la               
distància física interpersonal de seguretat establerta en 1,5 metres (o la superfície equivalent             
de seguretat de 2,5 m2 ), ni l’ús de la mascareta, en aquests grups de convivència estables.                 
Vetllem per l’estabilitat i l’estanqueïtat d’aquest grup, amb la finalitat de preservar la capacitat              
de traçabilitat. 
En el cas que terceres persones s’hagin de relacionar amb aquests grups (docents i altres               
professionals de suport educatiu) o en cas que diferents grups s’hagin de relacionar entre si,               
s’han de complir rigorosament les mesures de protecció individual, especialment el           
manteniment de la distància física de seguretat d’1,5 metres i, quan no sigui possible, l’ús de                
la mascareta. 
 
Distanciament físic: 
Segons la Resolució SLT/1429/2020, de 18 de juny, per la qual s'adopten mesures bàsiques              
de protecció i organitzatives per prevenir el risc de transmissió i afavorir la contenció de la                
infecció per SARS-CoV-2, 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.               
L’organització de l’espai de l’aula d’un grup estable ha d’assegurar, en la distribució de              
l’alumnat, una distància interpersonal mínima d’1 metre. 
En la mida del possible, s’utilitzarà material escolar i didàctic individual. 
 
 
 
 



Higiene de mans: (petits=infantil+inicial; grans=mitjà+superior) 
En infants s’ha de requerir el rentat de mans: 
▪ A l’arribada i a la sortida al centre, amb gel hidroalcohòlic abans d’entrar o sortir de l’edifici. 
▪ Abans i després dels àpats, els petits amb sabó i els grans amb gel hidroalcohòlic. 
▪ Abans i després d’anar al WC, els petits i els grans amb gel hidroalcohòlic. 
▪ Abans i després de la sortida al pati i dels canvis d’espais temporals, si n’hi ha, els petits                   
amb sabó i els grans amb gel hidroalcohòlic 
En el cas del personal que treballa al centre, el rentat de mans s’ha de dur a terme: 
▪ A l’arribada al centre, abans del contacte amb els infants. 
▪ Abans i després d’entrar en contacte amb els aliments, 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. 
Hi haurà punt de rentat de mans a cada pica de lavabos i aules, amb disponibilitat de sabó                  
amb dosificador i tovalloles d’un sol ús. 
Hi haurà dispensadors de solució hidroalcohòlica per a ús del personal de l’escola: a Direcció i                
a cada aula. 
Es promourà la difusió de les mesures d’higiene de forma didàctica i visual. 
Hi haurà mesures adaptades a l’edat de l’infant (vídeos, cançons...) per promoure el rentat de               
mans correcte i la seva importància. 
Hi haurà pòsters i cartells informatius explicant els passos per a un correcte rentat de mans en                 
els diversos punts de rentat de mans.  
 
Ús de mascareta: 
 

Col·lectiu Indicació Tipus de mascareta 

Educació infantil 
(3-6 anys) 

No obligatòria Higiènica amb compliment   
de la norma UNE 

1r a 6è de primària No obligatòria si s’està amb el grup de        
convivència dins de l’aula. Indicada fora      
del grup. 

Higiènica amb compliment   
de la norma UNE 

Personal docent i no    
docent 

Recomanable en els grups estables.     
Obligatòria per al personal quan     
imparteix classes a diferents grups,     
quan no forma part del grup de       
convivència estable. 

Higiènica amb compliment   
de la norma UNE 

 



En entrar al centre els alumnes i el personal del centre han de portar la mascareta fins a la                   
seva aula. En els passadissos i als lavabos hauran de portar mascareta. 
El Departament d’Educació lliurarà abans de l’inici de curs mascaretes higièniques per a tots              
els seus professionals, un estoc de mascaretes quirúrgiques per a la gestió de la detecció d’un                
possible cas de COVID-19 durant l’activitat al centre, un estoc de guants per a activitats               
concretes, gel hidroalcohòlic i dispensadors, i un termòmetre de distància per a incorporar-lo a              
la farmaciola. El centre ha adquirit quatre termòmetres més per tenir-ne un a Direcció i un a                 
cada cicle. 
 
Requisits d’accés als centres educatiu: 
Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, dificultat respiratòria,           
malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós 
No convivents o contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia compatible en els 14              
dies anteriors. 
En cas que l’alumne presenti una malaltia crònica d’elevada complexitat que pugui augmentar             
el risc de gravetat en cas de contraure 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. Si            
s’escau sol·licitarem atenció educativa domiciliària. Malgrat que l’evidència és escassa, es           
consideren malalties de risc per a complicacions de la COVID-19: 
▪ Malalties respiratòries greus que necessiten medicació o dispositius de suport respiratori. 
▪ Malalties cardíaques greus. 
▪ Malalties que afecten el sistema immunitari (per exemple aquells infants que requereixen             
tractaments immunosupressors). 
▪ Diabetis mal controlada. 
▪ Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus.  
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 són avaluades pel servei de              
prevenció de riscos laborals de titularitat del centre per valorar si poden estar en contacte amb                
els infants. 
En el cas de PCR, si ha estat negativa o no ha calgut fer-la, es podrà reincorporar al centre                   
quan no tingui símptomes i passi 24 hores sense tenir febre. Si ha estat positiva i s’ha indicat                  
aïllament domiciliari, l’aïllament es mantindrà durant almenys 10 dies des de l’inici dels             
símptomes i fins que hagin transcorregut almenys 72 hores des de la resolució dels              
símptomes (no serà necessària una PCR de control). No cal certificat mèdic per la              
reincorporació al centre. 
 
Control de símptomes: 
Les famílies han de fer-se responsables de l’estat de salut dels seus fills i filles. A l’inici del                  
curs, signaran una declaració responsable (annex 1) a través de la qual: 



▪ Faran constar que són coneixedores de la situació actual de pandèmia amb el risc que això                 
comporta i que, per tant, s’atendran a les mesures que puguin ser necessàries en cada               
moment. 
▪ Es comprometen a no portar l’infant al centre educatiu en cas que presenti simptomatologia               
compatible amb la COVID-19 o l’hagi presentat en els darrers 14 dies i a comunicar-ho               
immediatament als responsables del centre educatiu per tal de poder prendre les mesures             
oportunes. 
Les famílies disposen d’una llista de comprovació de símptomes (annex 2). La família i/o              
l’alumne/a ha de comunicar al centre si ha presentat febre o algun altre símptoma.              
Realitzarem una presa de temperatura a l’arribada a l’escola i en qualsevol moment que es               
consideri oportú; disposarem de 5 termòmetres de distància i comprovarem que no tingui una              
temperatura superior a 37,5ºC. 
 
Neteja, desinfecció i ventilació: 
L’escola disposa d’una planificació de ventilació, neteja i desinfecció adaptada a les            
característiques del centre. 
La neteja i la posterior desinfecció d’espais s’ha de realitzar amb una periodicitat almenys              
diària. S’han de seguir les recomanacions de Neteja i desinfecció en establiments i locals de               
concurrència humana. Cal garantir la desinfecció freqüent d’aquelles superfícies d’ús més           
comú com el poms de les portes, les baranes de les escales, etc. Les taules de les aules i del                    
menjador s’han de netejar i desinfectar després de les activitats i dels àpats, respectivament.              
Es recomana, sempre que sigui possible, mantenir les portes obertes, evitant així més             
contacte en les manetes de les portes. 
Les zones exteriors són espais de baix risc de transmissió del coronavirus. Per aquest motiu,               
s’aconsella utilitzar espais com el pati per a la realització d’aquelles activitats 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 en espais exteriors de concurrència humana.  
 
Gestió de residus: 
Els mocadors i tovalloles d'un sol ús utilitzats per a l'assecat de mans o per a la higiene                  
respiratòria es llencen en contenidors amb bosses, preferiblement amb tapa i pedal. 
El material d’higiene personal, com mascaretes, guants i altres residus personals d’higiene,            
són considerats com a fracció resta i, per tant, s’han de llençar al contenidor de rebuig                
(contenidor gris). 
En el cas que alguna persona presenti símptomes mentre està al centre, cal tancar en una                
bossa tot el material utilitzat a l'espai d'ús individual on s'ha aïllat la persona i introduir aquesta                 
bossa tancada en una segona bossa abans de dipositar-la amb la resta de residus tal com                
s’ha indicat al paràgraf anterior. 
 
  

https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/neteja-desinfeccio-establiments-locals-concurrencia-humana.pdf
https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/neteja-desinfeccio-establiments-locals-concurrencia-humana.pdf
https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/neteja-desinfeccio-espais-exteriors-concurrencia-humana.pdf


2. Pla  d’actuació  en  cas  de  detectar  un  possible  cas  de  COVID-19  
 
El responsable de la coordinació i la gestió de la COVID-19 al centre és el director o directora.  
 
No han d’assistir al centre l’alumnat, les persones docents i altres professionals que tinguin              
símptomes compatibles amb la COVID-19, així com aquelles persones que es troben 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 de COVID-19. En un             
entorn de convivència com és un centre escolar, la detecció precoç de casos i el seu                
aïllament, així com dels seus contactes més estrets, és una de les mesures més rellevants per                
mantenir entorns de seguretat i preservar al màxim l’assoliment dels objectius educatius i             
pedagògics. 
En cas de símptomes compatibles, la resta del grup estable mantindrà l’activitat normal,             
mantenint la distància d’1 metre entre cadires a l’espera de les instruccions de Salut. 
 
Actuació davant d'un alumne/a que comença a desenvolupar símptomes compatibles amb la            
COVID-19 al centre educatiu: 
1. Una mestra o PAE del grup estable el porta a un espai separat d'ús individual i avisa al                   
Director. Si la mestra està sola amb el grup, avisa al Director i ell o en qui delegui anirà a                    
buscar l’alumne/a amb mascareta i distància. L’espai serà el pati davant de Direcció             
(alternativa: despatx de logopèdia). 
2. S’ha de col·locar una mascareta quirúrgica (tant a l’infant 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. 
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. 
 
Per la gestió d’un cas sospitós en el personal del centre educatiu, el director utilitzarà               
l’aplicatiu TRAÇACOVID pel fer el seguiment i les comunicacions. 
 
Actuació davant d'una mestra o PAE que comença a desenvolupar símptomes compatibles            
amb la COVID-19 al centre educatiu: 
1. La mestra o PAE deixa immediatament el grup d’alumnes i informa al Director. Si la mestra                 
està sola cal que avisi abans al Director per gestionar l’atenció al grup. 
2. En cas de presentar símptomes de gravetat s’ha de trucar al 061. 
3. 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. 
En cas de resultat positiu, el professional afectat ho comunicarà al Servei de Prevenció de               
Riscos Laborals corresponent. 
En cas de PCR negativa, el professional es podrà reincorporar al centre un cop s’hagi               
recuperat del quadre clínic i passi 24 hores sense febre i/o altres símptomes. 



 
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. Si es decideix realitzar una PCR per a                
SARS-CoV-2, l’infant i la família amb qui conviu hauran d’estar en aïllament al domicili fins               
conèixer-ne el resultat. Si el resultat és negatiu els germans poden reincorporar-se als             
centres. En cas que finalment es confirmi el cas, Salut Pública serà l'encarregada de la               
identificació, aïllament i seguiment dels contactes estrets. 
 
 
La comunicació entre els serveis territorials d’Educació i salut pública garantirà la coordinació             
fluïda, en última instància, entre el centre educatiu i els serveis territorials de vigilància              
epidemiològica encarregats de l’estratègia de control de brot que pot incloure, en determinats             
casos, el tancament total o parcial del centre educatiu. En qualsevol cas, l’escalada de              
decisions en relació amb el tancament de l’activitat presencial del centre educatiu serà el              
resultat de la valoració, sobre el terreny, per part de l’autoritat sanitària. Si hi ha un cas positiu                  
se’n farà la comunicació a l’Ajuntament a través dels Serveis Territorials. 
 
De manera orientativa, els elements de decisió per a establir quarantenes i/o, si escau,              
tancaments parcials o total del centre serien: 
- Cas positiu en un o més membres d’un grup de convivència estable: tot el grup de                 
convivència estable té consideració de contacte estret, per tant s’hauria de recomanar la             
quarantena de tot el grup de convivència, durant 14 dies després del darrer contacte amb el                
cas, amb vigilància d’aparició de nous casos. Per tant, es produirà la interrupció de l’activitat               
lectiva presencial per a aquest grup. Es farà un test PCR a tots els membres del grup de                  
convivència estable que siguin contacte estret d’un cas diagnosticat. Un resultat negatiu            
d’aquest test als contactes no eximeix de la necessitat de mantenir la quarentena durant els               
14 dies que dura el període màxim d’incubació. 
- Cas positiu en dos membres no convivents que pertanyen a dos grups de convivència               
diferents d’un mateix espai (un edifici, un torn, una ala d’un edifici...): tot el grup de                
convivència estable pot tenir consideració de contacte estret, per tant, i depenent de la              
valoració de vigilància epidemiològica, es podria recomanar la quarantena dels grups de            
convivència d’aquell espai, durant 14 dies després del darrer contacte amb el cas, amb              
vigilància d’aparició de nous casos. Per tant, interrupció de l’activitat lectiva presencial en             
l’espai afectat, també durant 14 dies. Es farà un test PCR a tots els membres del grup de                  
convivència estable que siguin contacte estret d’un cas diagnosticat. Un resultat negatiu            
d’aquest test als contactes no eximeix de la necessitat de mantenir la quarentena durant els               
14 dies que dura el període màxim d’incubació. 
- Cas positiu en dos o més membres no convivents que pertanyen a grups de convivència en                 
diferents espais: tot el grup de convivència estable té consideració de contacte estret, per tant               
s’hauria de plantejar la quarantena dels grups de convivència afectats, durant 14 dies després              
del darrer contacte amb el cas, amb vigilància d’aparició de nous casos. A més, és podria                
plantejar la interrupció de l’activitat presencial del centre educatiu, també durant 14 dies. Es              



farà un test PCR a tots els membres del grup de convivència estable que siguin contacte                
estret d’un cas diagnosticat. Un resultat negatiu d’aquest test als contactes no eximeix de la               
necessitat de mantenir la quarentena durant els 14 dies que dura el període màxim              
d’incubació. 
 
 
Els equips d’atenció primària de referència dels centres educatius estaran a disposició dels             
equips directius dels centres per a mesures de consell sanitari sobre la COVID-19. Per tant,               
els equips d’atenció primària han d’identificar una o diverses persones, segons correspongui,            
responsables d’aquesta interlocució amb els centres educatius que, preferiblement, podran          
ser les infermeres del Programa salut i escola. En el cas que el centre no en tingui, ho serà la                    
direcció. Disposarem d’un telèfon i adreça electrònica de contacte de l’Agència de Salut             
Pública de Catalunya. 
 
SEGUIMENT DE CASOS 
A banda de l’aplicació TRAÇACOVID, a nivell intern omplirem un full de dades: 
 

Nom Grup estable Data Actuació Observacions 

     
  



3. Pla de ventilació, neteja i desinfecció 
 
Es demana un pla de neteja i desinfecció a l’Ajuntament i a l’empresa de menjador. 
Lavabos: Especialment després de l’ús massiu (després del pati, després de dinar) i sempre al               
final de la jornada. Demanem disposar d’una persona de neteja tota la jornada a l’escola, per                
anar mantenint els lavabos nets i desinfectats tot el dia. 
 
En el cas d’un ús temporal d’algun espai de manera compartida entre diferents grups es farà                
en dies diferents per assegurar la neteja i desinfecció i la ventilació abans de l’ocupació de                
l’espai per un altre grup al dia següent. 
 
Ventilació dels espais:  
La ventilació és una de les principals mesures de prevenció de contagis en espais interiors. 
És necessari ventilar les instal·lacions interiors abans de l’entrada i la sortida dels alumnes i 3                
vegades més durant el dia durant, almenys, 10 minuts cada vegada. Horari: 8.50h; 10h; 11h;               
12.30h; 14.50h; 15.45h; 16.30h. 
Aules: totes les aules han de poder ser adequadament ventilades; si és possible, es deixaran               
les finestres obertes durant les classes; les encarregades són les mestres. 
Espais comuns: l’encarregat és el conserge. 
 
Pla de neteja d’espais i lavabos (Ajuntament) 
 
Pla de neteja del menjador (SANED) 
 
Els encarregats de les actuacions de neteja i ventilació faran un control diari que estarà a                
disposició del coordinador del pla l’obertura, en forma de Check-list (veure annex 5) 
 
  



B. ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA 
 
1. Diagnosi 
  

DEBILITATS AMENACES 

No hi ha una línia de centre en l’adaptació de          
les activitats per les NE. 

Situació d’incertesa sanitària i normativa 

Hi ha molt pocs referents al centre en        
programació segons DUA. 

Manca d’oportunitats i de recursos pels      
alumnes en situació de vulnerabilitat. 

L’atenció de l’alumnat amb NEE es feia de        
forma poc inclusiva. 

Augment de les desigualtats entre     
l’alumnat. 

Mancances en la formació del professorat en       
competència digital. 

Dificultat per comunicar-nos amb algunes     
famílies. 

 Encara no hem rebut la dotació de dispositus        
TIC. 

FORTALESES OPORTUNITATS 

Hem iniciat el treball cooperatiu i per       
projectes. 

Hi ha una tendència general de      
transformació educativa amb bones    
pràctiques de referència. 

Hem realitzat experiències d’aprenentatge    
globalitzat. 

Hem rebut un reforç de tres mestres pel        
curs 2020-21. 

Hem iniciat el Pla TAC i tenim operatiu        
l’entorn Moodle. 

L’Ajuntament ha obert una beca per      
l’adquisició de portàtils per les famílies. 

Hi ha un bon treball en equip, la plantilla és          
estable i hi ha un lideratge positiu i distribuït. 

Hi ha un bon clima de centre i de         
col·laboració amb les famílies. 

L’experiència de la docència telemàtica ha      
estat positiva i hem detectat punts forts i        
febles per possibles nous confinaments. 

Les famílies valoren positivament l’atenció     
educativa telemàtica que hem ofert. 

 

 
 
  



2. Organització pedagògica en situació de pandèmia com l’actual 
 
 
2.1 Promoció de la salut i suport emocional 
La situació de confinament i la pandèmia poden haver tingut conseqüències emocionals per a              
molts infants i adolescents. El dol per la pèrdua d’un familiar o l’angoixa per la situació viscuda                 
poden estar presents en un nombre significatiu d’infants i adolescents. També pot ser             
necessari adaptar-se a les diferents situacions de l’alumnat en relació amb els aprenentatges             
adquirits durant els mesos de confinament. La tornada a l’escola representa una bona             
oportunitat per detectar i abordar situacions no resoltes. 
Les primeres setmanes es realitzaran activitats que permetin una adaptació progressiva de            
l’alumnat al nou curs i als canvis en el centre educatiu. Es farà especial èmfasi en l’acollida i                  
l’educació emocional. Enllaç Ed. emocional 
D’altra banda, la pandèmia actual brinda una oportunitat única per a consolidar alguns hàbits i               
conductes que són imprescindibles en qualsevol context: 
- Tenir cura d’un mateix i de les persones que envolten. 
- Actuar amb responsabilitat per protegir els més vulnerables. 
- Rentar-se les mans de manera freqüent i sistemàtica. 
Es promourà la difusió de les mesures d’higiene de forma didàctica i visual. 
Es faran mesures adaptades a l’edat de l’infant (vídeos, cançons...) per promoure el rentat de               
mans correcte i la seva importància. 
Es faran pòsters i cartells informatius explicant els passos per a un correcte rentat de mans en                 
els diversos punts de rentat de mans. 
 
2.2 Programacions didàctiques 
Les programacions didàctiques contemplaran la consolidació dels aprenentatges previs abans          
d’avançar en nous continguts, així com la recuperació dels hàbits d’estudi. També mantindran             
la línia d’activitats globalitzades accelerada durant el confinament, com a eina pedagògica de             
motivació, d’autoregulació i de transformació educativa. Es compartiran activitats         
d’aprenentatge, culturals i de convivència de manera telemàtica o col·laborativa entre grups de             
nivell, de cicle, d’escola. 
Es farà detecció d’alumnes que presentin dificultats en els aprenentatges previs, amb les             
adaptacions que convinguin. 
Les UDA i activitats d’ensenyament-aprenentatge tindran el seu reflexe a l’aula virtual            
(Moodle) que els alumnes aniran coneixent i utilitzant des del primer dia de tornada a l’escola.                
Les famílies també coneixeran l’entorn Moodle des dels primers dies de tornada a l’escola. 
Moodle Escola Jaume I 
Els alumnes tindran quaderns d’activitats i/o llicències digitals que aprendran a usar de             
manera autònoma.: 
Cicle Inicial: Ciberludi i Ciberemat. Quadern d’anglès. 
Cicle Mitjà: Llicència digital de Català. Quadern de Català i Matemàtiques. 
Cicle Superior: Llicència digital de Castellà. Quadern de Castellà i Matemàtiques. 

https://drive.google.com/file/d/1RijxmuL5gHWus-o3EbiRHkugROhMNULA/view?usp=sharing
https://educaciodigital.cat/ceip-jaumeprimer-pineda/moodle/


2.3 Alumnat 
L’ensenyament serà presencial per a tots els alumnes de P3 a 6è. S’ha de garantir que tots                 
els alumnes d’educació infantil i primària puguin seguir el curs de manera presencial sempre              
que la situació sanitària no obligui a un confinament parcial o total de l’alumnat i del                
professorat del centre o bé de la població. En el cas de la incorporació d’un nou alumne al                  
centre, se l’assignarà a un grup estable existent. Els criteris d'aquesta presencialitat estan             
definits a l’apartat 4 (Organització de grups d’alumnes, docents i espais).  
Adaptació progressiva de P3 i P4: durant aquest període les famílies dels infants poden              
acompanyar-los a l’aula seguint les mesures de prevenció i seguretat establertes a l’annex 3              
(Recomanacions per als períodes d’acollida a l’educació infantil). La primera setmana de            
setembre penjarem les llistes de l’adaptació progressiva, que durarà del 14 al 18 de setembre. 
Amb l’alumnat més vulnerable es farà un seguiment de la seva situació i evolució, per valorar                
diferents actuacions personalitzades i possibles suports. 
 
2.4 Grups estables 
A partir del nombre d’alumnes, del nombre de docents i personal de suport educatiu el centre                
organitzarà els grups estables d’alumnes amb un tutor o tutora i un espai referent. El grup                
estable està format per un conjunt d’alumnes, amb el seu tutor o tutora. Poden formar part                
d’aquest grup estable altres docents o personal de suport educatiu i a l’educació inclusiva si la                
major part de la seva jornada laboral transcorre en aquest grup. Un docent i un professional                
de suport educatiu només pot formar part d’un únic grup estable. A l’educació infantil i               
primària, aquest grup s’ha de mantenir junt en el màxim d’activitats al llarg de la jornada                
lectiva, tant a l’aula com al pati. A l’interior de l’edifici el grup ha d’ocupar, de manera general                  
el mateix espai físic. Els alumnes seran sempre els mateixos. Aquells docents i/o personal de               
suport educatiu que es relacionen amb més d’un grup estable, caldrà que portin mascareta              
quan no puguin mantenir una distància d’1,5 metres amb els infants. Es recomana reduir al               
màxim el nombre de mestres de cada grup i el nombre de grups que atengui cada mestre o                  
mestra i un professional o una professional de suport educatiu i educació inclusiva.  
El nous agrupaments d’alumnes els constituiran els equips de nivell amb el vistiplau de              
Direcció, a partir dels grups de nivell i afavorint sempre una atenció inclusiva de tot               
l’alumnat. S’organitzaran amb criteris d’equitat i d’inclusió, i seran agrupaments          
heterogenis segons resultats d’aprenentatge, NE, sexe i edat. També es tindran en compte les              
dinàmiques de relació intragrupal. 
En principi no es compartiran activitats presencials entre diferents grups estables. 
 
2.5 Personal dels centres: professorat, personal d’atenció educativa i personal          
d’administració i serveis 
Dins el col·lectiu del professorat diferenciem quatre perfils: 
-Tutor/a de grup estable: només fa docència amb el grup estable. 21 tutores. 
-Cotutor/a de grup estable: només fa docència amb el grup estable, excepte situacions             
excepcionals que la requereixin per atendre un altre grup, on entrarà amb les mesures de               
personal temporal. 2 cotutores a P4. 



-Suport i anglès: faran docència a un grup limitat de grups o amb alumnes concrets, sempre                
amb mesures de personal temporal. 2 especialistes d’anglès, 1 mestra de religió/suport, 1             
mestra d’aula d’acollida, 1 mestra d’audició i llenguatge per la SIAL. 
-Direcció: només faran docència en situacions excepcionals, sempre amb les mesures de            
personal temporal. Coordinaran el pla de salut, el pla de neteja, l’atenció a les famílies,               
l’atenció a la diversitat, el Pla TAC, l’organització de grups i espais, la gestió de la PGA, la                  
Biblioteca Virtual, les possibles situacions d’ensenyament telemàtic. Director i Cap d’Estudis. 
El personal d’atenció educativa són: TEI, TIS, vetlladora. Estaran assignats a un grup estable i               
la resta de la jornada intervindran amb mesures de seguretat. 
El personal d’administració i serveis són: tècnic administratiu, conserge. Mantindran sempre           
les mesures de seguretat. 
 
2.6 Professionals de suport 
Els professionals dels serveis educatius i que fan assessorament als centres poden entrar als              
centres i a les aules. Han de mantenir la distància física recomanada, han de portar mascareta                
i aplicar les mesures d’higiene i prevenció. Servei Educatiu de l’Alt Maresme (EAP, TS, ELIC,               
Fisioterapeuta); CREDA (logopeda); EPLM (psicòloga i logopeda). 
 
2.7 Atenció a les famílies 
Abans de l’inici de curs es donarà la Informació a les famílies del pla d’obertura. 
Abans de l’inici de curs ens posarem en contacte amb les famílies en situació de vulnerabilitat                
per conèixer la situació i evolució dels seus fills/es. Els primers dies de curs cal resoldre els                 
problemes de comunicació (telèfon, correu, adreça…). 
Els primers dies de curs anirem convocant telemàticament a les famílies de cada grup estable               
per compartir el funcionament i les pautes de salut i emocionals. Més endavant es convocaran               
telemàticament les reunions d’inici de curs per tractar els temes pedagògics de socialització i              
aprenentatge. 
 
2.8 Dispositius TIC i connectivitat 
El Pla d’Educació Digital de Catalunya contemplarà unes actuacions prioritàries per dotar els             
centres dels dispositius i la connectivitat necessària, així com dels productes de suport i les               
plataformes accessibles, amb l’objectiu de l’assoliment de la competència digital del           
professorat i de l’alumnat. 
L’Ajuntament de Pineda de Mar ha ofert beques per l’adquisició de portàtils per part de les                
famílies. 
 
2.9 Espais docents 
Espais docents per a grups estables: aules de grup, aules de suport, aula d’informàtica, aula               
d'anglès. Cada grup té un únic espai de referència. 
L’organització de l’espai de l’aula d’un grup estable ha d’assegurar, en la distribució de              
l’alumnat, una distància interpersonal mínima d’1 metre. La disposició del mobiliari, ja sigui en              
files o en petits grups al voltant de la taula, ha de tenir en compte aquesta distància. 



Espais docents temporals: aula de música, aula de psicomotricitat, gimnàs i biblioteca. La             
rotació de diversos grups en un mateix espai es farà en dies diferents. 
 
2.10 Espais comuns d’ús temporal 
Els espais que no ocupen els grups estables (música, gimnàs, psicomotricitat, biblioteca)            
només es faran servir per un grup estable diferent cada dia.  
Es recomana que l’educació física es realitzi a l’aire lliure -a l’espai del pati- sempre que sigui                 
possible, evitant la franja horària de major exposició solar durant els mesos de calor. Si               
l’activitat té lloc a l’exterior i/o es mantenen els grups estables no serà necessari l’ús de                
mascareta. L’espai del gimnàs només es farà servir per un grup estable diferent cada dia, i pot                 
ser utilitzat per a altres activitats lectives. Els vestidors es podran utilitzar, garantint que hi ha                
neteja i desinfecció entre grups i amb bona ventilació. 
 
2.11 Patis 
A l’organització horària del centre s’estableixen dos torns d'esbarjo, excepte P3 i cicle inicial              
que faran un sol torn. La sortida i tornada al pati dels grups d’un mateix torn ha de ser                   
esglaonada. Cada grup estable estarà junt tota l’estona. 
Els diferents espais estaran clarament sectoritzats, i es treballarà amb l’alumnat el            
coneixement de les diferents zones i la necessitat de respectar els espais assignats: 
- 3 espais per Ed. Infantil: P3, Pati gran (2 zones). 
- 5 espais per C.Inicial: darrera de direcció, davant de direcció (2 zones), arbres, rodes. 
- 6 espais per C.Mitjà i Superior: pistes i voltants (6 zones). 
 
2.12 Espais de reunió i treball per al personal 
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 metres, i és obligatori l’ús de mascareta si                
això no pot garantir-se. Cal tenir presents totes les mesures sanitàries pel que fa a les                
màquines de cafè i venda automàtica (vending). 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. 
Reunions de Nivell i de Cicle: als halls. 
Reunions de Claustre: telemàtiques. 
Reunions de Comissions: Sala mestres. 
Reunions de Consell Escolar: telemàtiques. 
Entrevistes amb famílies: un familiar amb mesures d’higiene i distància, i ventilació de l’espai. 
Entrevistes amb direcció en casos excepcionals: despatx de reunions. 
Altres: en funció del cas. 
L’equip docent treballarà en entorns col·laboratius (Drive, Nodes, Moodle). 
 
 
 
 



2.13 Fluxos de circulació 
Per evitar l’aglomeració de persones en un lloc del centre s’estableixen circuits d’entrada i              
sortida pels diferents grups estables. Els grups que comparteixen circuit han de fer-ho             
esglaonadament. 
Pels passadissos promourem la circulació per la dreta. 
Als lavabos es senyalitzaran les distàncies per fer cua en cas d’estar ocupats. 
 
2.14 Ascensor 
S’ha de reservar l’ascensor per a les persones que presenten dificultats per a la mobilitat i el                 
seu personal de suport, si s’escau. L’ús serà esporàdic. 
 
2.15 Servei de menjador 
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. Si l’organització del centre ho permet, el menjar es fa,               
preferiblement, a l’espai habitual del menjador escolar. En aquest cas, cal tenir en compte que               
el menjador escolar és un espai on poden coincidir 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. En menjadors molt                
concorreguts és recomanable valorar la realització de més torns dels habituals per evitar la              
coincidència d’un gran nombre d’infants en un mateix espai. 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 s’ha de servir en plats individuals, 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. Els infants que per raons del projecte pedagògic realitzin tasques              
del tipus parar i desparar taula, o d’altres, ho faran exclusivament per al seu grup de                
convivència. Per qüestions d’organització de cada centre, i per minimitzar els contactes, tenint             
en compte el nombre d’alumnes que es queden al menjador, l’alumnat podrà menjar a les               
aules o als espais que s’hagin habilitat a tal efecte. Les aules o els espais habilitats                
específicament per fer els àpats han de ser utilitzats preferiblement per infants pertanyents a              
un mateix grup estable. Quan això no sigui possible, cal garantir la separació entre els grups                
d’alumnes. L’espai alternatiu al menjador ha de ser, preferiblement, l’espai de referència            
ocupat pel grup estable. En aquest cas, cal netejar i ventilar l’aula després de l’àpat. Si l’espai                 
utilitzat no és l’aula de referència o és utilitzat per alumnat de més d’un grup estable, cal, a                  
més, desinfectar-lo abans i després de l’àpat. Cal garantir les condicions de seguretat             
alimentària per al trasllat i servei dels aliments. No cal utilitzar elements isotèrmics. 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 obligatòriament la mascareta en el menjador excepte quan estiguin asseguts a la             
taula fent l’àpat. Les activitats posteriors als àpats s’han de realitzar, preferiblement, a l’aire              
lliure, amb ocupació diferenciada d’espais per a cada grup estable. Quan això no sigui              
possible cal fer ús de la mascareta. També es poden utilitzar espais interiors, preferiblement              
per a infants pertanyents a un mateix grup estable. En aquest cas cal garantir la ventilació                
després de l’activitat. Quan no sigui possible la utilització d’un espai per a infants d’un mateix                
grup estable, cal garantir la separació entre els alumnes de grups diferents, així com              
organitzar separadament l’entrada i la sortida dels infants dels diferents grups. També cal             
garantir la neteja, la desinfecció i ventilació dels espais abans i després de la seva utilització. 
 
2.16 Cuina 
En cas de tancament dels centres per a les activitats docents, la cuina podrà romandre oberta                
per fer els menús per l'alumnat amb ajut de menjador. 
Se’n valorarà la viabilitat amb l’empresa que realitza el servei de menjador, i sempre seguint               
les indicacions del Departament de Salut. 
 
2.17 Transport escolar 
Per tal de limitar els contactes es fomentarà el mobilitat activa (caminar, bicicleta, patinet...).              
En el cas del transport escolar col·lectiu s’aplicarà la normativa vigent respecte a les mesures               
preventives davant la COVID-19. Al transport escolar, on tots els infants han d’anar asseguts,              
es podran utilitzar la totalitat dels seients. Quan el nivell d’ocupació ho permeti, s’ha de               
procurar la màxima separació entre els usuaris. Els infants han d’accedir al transport amb la               
mascareta col·locada, exceptuant aquells per als quals l’ús de la mascareta està            
contraindicada. Caldrà fer ús de la mascareta durant tot el trajecte i fins que arribin a l’aula. A                  
les parades de bus escolar, quan es recullen i deixen als infants i adolescents, és molt                
important que entre les unitats familiars es mantingui una distància física adequada i es portin               
posades les mascaretes. Cal evitar l’acumulació de famílies en un espai reduït. 
Atendrem a Direcció, preferentment a l’exterior, l'alumnat de transport obligatori mentre no            
pugui accedir a la seva aula amb la resta d'alumnat del mateix grup, pels motius organitzatius                
d'horaris diferenciats d'entrada i sortida. També per l'espera fins poder accedir al transport             
escolar de tornada al domicili. 
Demanem una modificació dels horaris actuals de transport, que s'haurà de valorar            
conjuntament amb l’Ajuntament. Per evitar aglomeracions als accessos de l’escola, es           
demana que els alumnes usuaris de transport facin l’horari de 9.10-12.20h i 15.10-16.20h. 
Cal ampliar la vorera de l’escola, modificant la parada de transport escolar. Cal també la               
vigilància de la policia local. 
 
 
2.18 Acollida matinal 
L’espai serà el pati de la Caseta, que permet mantenir la distància interpersonal d’1,5 metres               
(si no es pot garantir la distància, caldrà l’ús de mascareta). Quan hagin d’estar dintre de la                 
Caseta, tant el responsable de l’acollida com els infants han de portar mascareta. Cada infant               



ha d’anar acompanyat per un únic familiar, intentant evitar d’entrar al centre (ha d’accedir al               
centre amb mascareta, s’ha de rentar les mans amb gel hidroalcohòlic i un cop dins ha de                 
mantenir la distància de seguretat d’1,5 metres amb la resta de persones que estiguin a l’espai                
d’acollida). Quan finalitzi el període d’acollida matinal, els infants són acompanyats a la seva              
fila amb el grup estable, i tant els responsables com els infants han de portar les mascaretes.                 
Acabat l’horari d’acollida cal ventilar, netejar i desinfectar l’espai.  
 
2.19 Sortides i colònies 
Els centres poden dur a terme les activitats previstes en la seva programació general anual,               
pel que fa a sortides i colònies, amb les adaptacions que calgui ateses les mesures de                
prevenció i seguretat sanitària. 
En el cas de les sortides, sempre cal mantenir la distància interpersonal d’1,5 metres i portar                
mascareta quan no es pugui preservar la distància. Prioritzarem sortides a l’entorn proper i              
programarem pel 3r trimestre sortides amb autocar. 
En el cas del viatge de 6è es mantindran els grups estables. Es prioritzaran les activitats a                 
l’aire lliure i se seguiran les mesures de prevenció i higiene habituals: distància física de               
seguretat, rentat de mans, etc 
 
2.20 Extraescolars 
Durem a terme les extraescolars previstes en la seva programació general anual, sempre             
caldrà mantenir la distància interpersonal d’1,5 metres i portar mascareta quan no es pugui              
preservar la distància i això sigui possible per la naturalesa de l’activitat realitzada. En la               
mesura del possible es formaran grups estables de participants. A l’annex 4 s’inclouen             
recomanacions específiques per a algunes de les activitats extraescolars. Les despeses           
generades per les extraescolars seran assumides per l’organitzador de l’activitat 
 
2.18 Atenció domiciliària 
Distanciament físic (1,5 m). 
La mestra ha de dur mascareta si no es pot garantir la distància. 
Es recomana trucar prèviament al domicili de l’alumne/a per confirmar que cap de les              
persones que hi conviuen ha presentat símptomes. 
 
2.21 Gestions administratives 
S’atendran les famílies a Secretaria: Màx. 2 persones  



3. Organització pedagògica en cas de confinament parcial o tancament del centre 
 
El pla de contingència: gestió dels recursos, de l’activitat educativa i de les             
comunicacions en el període de confinament. 
 
- Gestió de l’equip 
 
Estructura i manteniment del lideratge de l’equip. 
Claustre 
Consell de Direcció: Equip Directiu + Comissió Pedagògica + Comissió Digital. 
Equips de Cicle 
Equips de Nivell (tutores d’un nivell) 
Comissió Social 
CAD 
 
 
Sistemes de coordinació i seguiment. 
Els canals de comunicació seran: l’entorn Google de l’xtec (Mail, Drive, Meet…), el whatsapp i les                
trucades telefòniques. 
 
Hi haurà videoconferències sistemàtiques del Consell i dels Cicles, i puntualment de la Teranyina. El               
Claustre sencer es reunirà mensualment. 
Dilluns Consell de Direcció 
Dimarts CAD, Comissió Social 
Dimecres Equip de Cicles Infantil, Inicial, Mitjà, Superior 
Dijous Consell de Direcció 
 
Cada equip té un grup de whatsapp per resoldre dubtes i concrecions puntuals. Cal moderar l’ús del                 
canal i respectar un horari (aprox. 9-13h, 16-18h). 
Es mirarà de respectar aquests horaris sempre tenint en compte les diverses situacions familiars.  
 
A cada reunió es fa una breu acta (que compartirem a Drive/Pla de treball confinament/mestres): 
- Assistents i data 
- Compartim els punts a tractar (si pot ser prèviament) 
- Decidim una moderadora pels torns de paraula 
- Treballem en un document compartit al que tothom hi té accés durant la reunió 
- Recollim els acords 
 
Tots els documents de treball es faran al Drive compartit. 
Hi ha una carpeta de Pla de Treball pel confinament, i a dins una carpeta d’alumnes, una de mestres i                    
una de Nivell. 
 
 
 
 



- Comunicació amb l’alumnat, continuïtat i seguiment de l’activitat educativa. 
 
Es valorarà les possibilitats de treball telemàtic dels alumnes amb dispositiu i connectivitat. 
Kits de material pel confinament: es concretaran a cada cicle i estaran preparats a les aules pels                 
alumnes en situació de vulnerabilitat que ho necessitin. 
 
 
Previsió de l’oferta formativa on-line 
Els canals de comunicació seran el correu electrònic (gmail), el whatsapp, el Nodes, el Moodle i                
plataformes educatives digitals. 
Donarem activitats d’aprenentatge per nivells els dilluns, inclosa l’adaptació pels alumnes NESE i els              
alumnes d’Aula d’Acollida. 
Es faran videoconferències per la realització i seguiment de les activitats. 
Les activitats proposades seguiran les orientacions del Departament d’Educació. 
Es promourà l’intercanvi entre alumnes perquè mantinguin vivències de grup veient i comentant el que               
fan els companys (Moodle, Nodes, Meet…). 
Es promourà l’ús del Moodle pel retorn d’algunes tasques a les mestres. 
Es farà seguiment de les activitats que retornin els alumnes i les que facin a les plataformes digitals. Al                   
full de seguiment recollim quines tasques han fet i la valoració qualitativa d’algunes d’elles. 
Intentarem tenir material educatiu suficient per a poder garantir l’educació a distància en cas d’un nou                
confinament. 
Quaderns d’activitats/Llicències digitals: 
Els alumnes s’enduran quaderns d’activitats i/o llicències digitals que hauran après a usar de manera               
autònoma. 
Cicle Inicial: Ciberludi i Ciberemat. Quadern d’anglès. 
Cicle Mitjà: Llicència digital de Català. Quadern de Català i Matemàtiques. 
Cicle Superior: Llicència digital de Castellà. Quadern de Castellà i Matemàtiques. 
Activitats conjuntes de manera compartida i col·laborativa: Cantata, St Jordi, setmana del CreaArt… 
 
Previsió de l’oferta formativa amb alumnat vulnerable  
 
Es resoldran dubtes individualment per gmail: tutores i especialistes. 
Es promourà la seva participació en videoconferències amb els altres alumnes, combinant-ho amb             
videoconferències en petit grup per un millor acompanyament educatiu i emocional. 
Es faran activitats globals i inclusives per tot l’alumnat, i s’adaptaran alguns continguts en durada i                
dificultat pels alumnes NESE. 
Els alumnes NESE reben seguiment de la mestra EE. 
Els alumnes d’Acollida reben seguiment de la mestra de l’aula d’acollida. 
Els alumnes de SIAL reben atenció individual de la MALL i la logopeda del CREDA. 
L’alumna amb NEE motriu reb atenció de la fisioterapeuta de l’EAP. 
Per l’alumnat en situació desfavorida, de risc i/o incomunicat, seguiment individual per telèfon. 
Intervenció i seguiment de la Comissió Social i la CAD. Comunicació directa entre Centre Obert i                
tutores. 
 
 
 



 
- Comunicació amb les famílies i la comunitat. 
 
Previsió de canals de comunicació amb les famílies. 
- Per seguiment de tasques escolars: Moodle, gmail, whatsapp, Nodes 
- Per informacions i notícies: whatsapp, Nodes, Facebook 
- Per gestió de sortides i quotes: TPV 
 
Donarem orientacions lúdiques, culturals i de convivència els dijous. 
 
- Comunicació constant entre Director i AMPA. Telèfon, whatsapp, gmail. 
- Videoconferència quinzenal entre Equip Directiu i Junta de l’AMPA. 
- Informacions a través dels pares/mares delegats de famílies de cada  grup-classe. 
 
Previsió de canals de comunicació amb l’Administració. 
- Comunicació constant entre Director i Inspecció. Telèfon i gmail. 
- Comunicació constant entre Director i Ajuntament. Telèfon i gmail. 
- Comunicació constant entre Director i Serveis Educatius. Telèfon i gmail.  
 
 
 
  



4. Organització de grups d’alumnes, docents i espais 
 
 

INFANTIL 

Grup Núm. 
Alumnes 

Docents (núm i nom) PAE  (núm, tipus  i nom) Espai Pati 
Espai i torn Estable Temporal Estable Temporal Estable Temporal 

P3A 13 1 1 
AA 

1 
TEI  P3A Psico 1 

P3B 12 1 1 
AA 

1 
TIS  P3B Psico 2 

P4A 16 1 1 
AA   P4A Psico 4 

10.45 

P4B 15 1 1 
AA   P4B Psico 5 

10.45 

P4C 15 1 1 
AA   P5A Psico 4 

10.15 

P5A 13 1 
⅔ tutoria 

2 
⅓ tutoria 

AA 
 1 

Vetlladora Llunes Psico 5 
10.15 

P5B 13 1 1 
AA  1 

SIAL P5B Psico 3 
10.15 

  7    7  5 
 
 
 

PRIMÀRIA 

Grup Núm. 
Alumnes 

Docents (núm i nom) PAE  (núm, tipus  i nom) Espai Pati 
Espai i torn Estable Temporal Estable Temporal Estable Temporal 

1rA 14 1 1 
Religió  1 

vetlladora 2nA Música 9 
10.30 

1rB 13 1 1 
Religió  1 

SIAL 2nB Música 10 
10.30 

2nA 18 1 1 
Religió   1rA Música 8 

10.30 

2nB 18 1 1 
Religió   1rB Música 7 

10.30 

2nC 14 1 1 
Religió   Colom Música 6 

10.30 

3rA 17 1 1 
Anglès CM   3rA Gimnàs 11 

10.15 

3rB 17 1 1 
Anglès CM   3rB Gimnàs 12 

10.15 
3rC 16 1 1   Pi Gimnàs 13 



Anglès CM 10.15 

4tA 16 1 1 
Anglès CM   4tA Gimnàs 14 

10.15 

4tB 16 1 
⅔ tutoria 

2 
⅓ tutoria 

Anglès CM 
  4tB Gimnàs 15 

10.15 

5èA 19 1 1 
Anglès CS   5èA Biblio 11 

10.45 

5èB 18 1 1 
Anglès CS   5èB Biblio 12 

10.45 

5èC 18 1 1 
Anglès CS   6èB Biblio 13 

10.45 

6èA 17 1 1 
Anglès CS  1 

vetlladora 6èA Biblio 14 
10.45 

6èB 17 1 1 
Anglès CS  1 

SIAL TIC Biblio 15 
10.45 

6èC 16 1 1 
Anglès CS   Anglès Biblio 16 

10.45 
  16    16  11 

 
Plantilla: 25,75+3 
Mestres x grup: 23 
Mestres temporals (anglès): 2 
Mestres temporals (suport): 1,75 
Mestres no docència (Direcció): 2 
TEI, TIS, Vetlladora 
 
 

Aula infantil 5 
Aula primària 1r a 6è 12 
Aula per grup estable: colom, pi, TIC, anglès 4 
Aula específica: psicomotricitat, música, gimnàs 1 
Biblioteca  1 
Altres aules/espais: logopeda 2 
Espai Covid per aïllaments: despatx farmaciola 1 
Patis: 5 infantil, 5 inicial, 6 mitjà/superior 
1r Torn: 10.15-10.45 h 
2n torn: 10.45-11.15 h 

16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ESPECIALISTES 
 

Especialitat Atenció Modalitat Jornada 

Aula Acollida Grups d’Infantil temporal 0,5 

Religió/suport Grups de Cicle Inicial temporal 0,75 

Anglès 1 Grups de Cicle Mitjà temporal 1 

Anglès 2 Grups de Cicle Superior temporal 1 
 
Hem demanat especialitats de reforç: Anglès, Música, Ed Especial 
 
 
 
ATENCIÓ A LA DIVERSITAT 
 

Recurs Perfil TIPUS Hores 

SIAL MALL Intensives 0,5 jornada 

AA Mestra Intensives 0,5 jornada 

CREDA Logopeda Intensives a confirmar 

TEI TEI Addicional 35h 

TIS TIS Addicional 35h 

PAE Vetlladora Intensives 19h 
Pel curs 2020-21 NO oferirem el SEP. L’atenció es farà en els grups reduïts. 
 
ACOLLIDA I EXTRAESCOLARS: pendent de confirmar 
 

Activitat Núm. alumnes Nivells Espai Horari 

     

     

     
 
 
  



5. Organització d’horaris i gestió d’entrades i sortides 
 
Utilitzarem les dues entrades principals des del carrer. Cal modificar la parada d’autocar per              
ampliar la vorera (proposem un sistema de pilones que mantingui la mateixa amplada que hi               
ha a la vorera per la porta del darrera). Un cop els alumnes accedeixin al pati, faran files per                   
grups estables. 
Utilitzarem set entrades diferents a l’edifici d’aules. Cada grup classe accedirà a la seva aula               
per l’accés assignat, mantenint la distància respecte els altres grups estables. 
 

Accés 
exterior 

Accés interior Ordre 
entrada 

Ordre 
sortida 

Horari entrada 
(matí/tarda) 

Horari sortida 
(matí/tarda) 

Davant Pati P3 
(files caseta) 

P4C 
P3A 
P3B 

P4C 
P3A 
P3B 

9.05h 
15.05h 

12.35h 
16.35h 

Accés Nord 
P4-per pistes 
(files caseta) 

P5A 
P5B 
P4A 
P4B 

P5A 
P5B 
P4A 
P4B 

9.05h 
15.05h 

12.35h 
16.35h 

Jardí-baixos 
(files davant 
direcció) 

2nA 
2nB 
2nC 

2nA 
2nB 
2nC 

8.55h 
14.55h 

12.25h 
16.25h 

Vidre Sud 
(files davant 
direcció) 

1rA 
1rB 

1rA 
1rB 

8.55h 
14.55h 

12.25h 
16.25h 

Jardí-escala mestres    

Darrera 
 
 

Vidre Nord 
(files a darrera 
de direcció) 

5èA 
5èB 
6èA 
6èB 

5èA 
5èB 
6èA 
6èB 

9.05h 
15.05h 

12.35h 
16.35h 

Pistes-escala 
(files a pati inf.) 

3rA 
3rB 
3rC 
4tA 
4tB 

3rA 
3rB 
3rC 
4tA 
4tB 

8.55h 
14.55h 

12.25h 
16.25h 

 
Horari del transport escolar: 9.10h-12.20h; 15.10h-16.20h Pendent de confirmar. 
 
Els primers dies demanarem pares i mares voluntaris per gestionar els fluxes d'entrada i              
sortida a l’escola. 
 



Els alumnes hauran de portar la mascareta fins que accedeixin a l’aula del seu grup estable.                
Es recomana que pares i mares només accedeixin a l’interior del recinte escolar en el cas que                 
ho indiqui el personal del centre seguint totes les mesures de protecció establertes, utilitzant              
mascareta i sempre mantenint la distància de seguretat. En qualsevol cas, els adults que              
acompanyin els infants o joves han de ser els mínims possibles per a cadascun d’ells i han de                  
complir rigorosament les mesures de distanciament físic de seguretat i ús de mascareta,             
limitant tant com sigui possible la seva estada als accessos al centre educatiu. Els centres               
educatius han d’informar els ajuntaments respectius sobre l’horari d’entrades i sortides i els             
diferents accessos per tal que les policies locals puguin planificar les seves actuacions sobre              
la mobilitat. En entrar al centre els alumnes s’han de rentar les mans amb gel hidroalcohòlic,                
mantenir la distància sanitària i han de portar la mascareta fins a la seva aula. 
 
Ús del lavabos: 
P3A, P3B, P4A i P4B: lavabos d’aula 
P4C, P5A i P5B: lavabos hall 
1A i 1B: lavabo mestres 1r pis 
2A, 2B i 2C: lavabos 1r pis 
3A, 3B, 3C, 4A, 4B: lavabos alumnes gimnàs 
5A, 5B, 5C, 6A, 6B, 6C: lavabos 2n pis 
 
Mestres Infantil i C.Inicial: lavabo mestres 1r pis 
Mestres C.Mitjà: lavabo mestres gimnàs 
Mestres C.Superior: lavabo adaptat 
  



C. AVALUACIÓ I SEGUIMENT DEL PLA 
 
Responsables: 
Consell de Direcció 
Consell Escolar 
 
Indicadors: 
- S’han seguit els protocols de seguretat. 
- La valoració de la comunitat escolar és positiva. 
 
Propostes de millora: 
- Revisió cada trimestre. 
  



Annex 1: Declaració responsable de les famílies (pendent de rebre del Departament). 
 
 
  



Annex 2: LLISTA DE COMPROVACIÓ DE SÍMPTOMES 
 

 
 

 
 
  



Annex 3: RECOMANACIONS PER ALS PERÍODES D’ACOLLIDA A L’EDUCACIÓ INFANTIL 
 
ESPAI 
Aire lliure: és recomanable que el període d’acollida es realitzi, encara que sigui de manera               
parcial, en un espai exterior del centre educatiu (pati). 
Ventilació: a les aules, caldrà ventilar adequadament, almenys durant 10 minuts 3 vegades al              
dia i quan canviï el grup de persones que hi ha a l’interior. 
Ocupació: en cap cas es podrà superar l’ocupació que preveu que cada persona disposi d’un               
espai de 2,5 m² a l’interior de l’aula, inclosos infants, persones acompanyants i persones              
educadores. 
Neteja i desinfecció: caldrà netejar i desinfectar els espais segons el pla de neteja i               
desinfecció del centre i quan hi hagi un canvi de grup dins la mateixa aula. 
 
PERSONA ACOMPANYANT 
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 14 dies.               
Tampoc no hi podrà participar si ha tingut contacte estret amb una persona amb la COVID-19                
confirmada o amb simptomatologia compatible en els darrers 14 dies. 
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, hauran d’avaluar la conveniència de            
participar en el període d’acollida amb el seu equip mèdic de referència. 
Nombre d’acompanyants: cada infant només podrà ser acompanyat per una sola persona            
(que pot canviar durant el període d’adaptació). Els germans que es trobin simultàniament en              
el període d’acollida podran ser acompanyats per una o dues persones. En aquest cas, sí que                
hi podrà haver contacte amb la resta de membres de la unitat familiar. 
Contacte i distància: la persona acompanyant només podrà tenir contacte amb el seu infant i               
haurà 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: la persona acompanyant s’haurà 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 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 correctament posada. 
 
  



Annex 4: RECOMANACIONS PER A LES ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 
 
A les activitats extraescolars d’un centre hi poden participar infants i adolescents de diferents              
edats i grups estables. Es recomanable que en el marc de l’extraescolar la composició del               
grup de participants sigui el més constant possible per facilitar la traçabilitat. 
 
Dansa, gimnàstica artística i esportiva, teatre, circ, dansa aèria, ioga...  
Cal garantir que cada infant disposa d’una superfície mínima de 2,5 m². Cal rentar-se les               
mans abans i després de l’activitat. Neteja i desinfecció de barres, anelles i altres              
equipaments entre els diferents grups. Ús dels vestuaris per part del grup estable. Dins de               
l’aula, mantenir la distància d’1,5 metres (marques a les barres i al terra). Garantir la               
ventilació dels espais (almenys abans i després de la classe i de manera addicional en               
classes de llarga durada, ≥ 1,5 hores). Els vestuaris només seran utilitzats de manera              
simultània per infants i adolescents d’un mateix grup. Tant als vestuaris com a les dutxes               
comunitàries caldrà mantenir la distància de seguretat. 
 
Música (coral, orquestra, llenguatge musical...) 
Cal garantir que cada infant disposa d’una superfície mínima de 2,5 m². Cal rentar-se les               
mans abans i després de l’activitat. Procurar que els instruments siguin d’ús exclusiu. Si no               
és possible, en instruments de vent cal disposar d’embocadura pròpia. Caldrà neteja i             
desinfecció dels instruments compartits entre usos. Els espais d’assaig (grup instrumental,           
orquestra, coral…) hauran de tenir una correcta ventilació (almenys abans i després de             
l’assaig i de manera addicional si es tracta d’un assaig de llarga durada (≥ 1,5 hores). 
 
Esports amb pilota (futbol, bàsquet, voleibol, handbol...) 
Cal garantir que cada infant disposa d’una superfície mínima de 2,5 m². Cal rentar-se les               
mans abans i després de l’entrenament i quan s’accedeix al pavelló, si és el cas. Cal netejar i                  
desinfectar les pilotes després de cada entrenament. Si s’utilitzen les raquetes es prioritzarà             
l’ús exclusiu per part de l’infant. En cas contrari, caldrà netejar i desinfectar les superfícies de                
contacte (mànecs) entre infants i adolescents. Es prioritzaran els entrenaments a l’aire lliure.             
En espais interiors: caldrà garantir la ventilació de l’espai. Si és possible, mantenir les finestres               
obertes durant tot l’entrenament. Els vestuaris només seran utilitzats de manera simultània            
per infants i adolescents d’un mateix grup. Tant als vestuaris com a les dutxes comunitàries               
caldrà mantenir la distància de seguretat. 
 
Activitats aquàtiques (natació, waterpolo, natació sincronitzada...)  
A la piscina, cal garantir que cada infant o disposa d’una superfície mínima de 2,5 m². Cal                 
rentar-se les mans abans i després de l’entrenament i quan s’accedeixi al centre. L’aigua de               
les piscines es tractarà segons la normativa vigent. Quan sigui possible, es prioritzarà             
l’entrenament en piscines exteriors. Caldrà garantir la ventilació de l’espai. Els vestuaris            
només seran utilitzats de manera simultània per infants i adolescents d’un mateix grup. Tant              
als vestuaris com a les dutxes comunitàries caldrà mantenir la distància de seguretat.  



Arts plàstiques (dibuix, pintura, ceràmica...)  
Cal garantir que cada infant disposa d’una superfície mínima de 2,5 m². Cal rentar-se les               
mans abans i després de l’activitat. Caldrà garantir la ventilació de l’espai. Si és possible,               
mantenir les finestres obertes durant tota l’activitat. Es recomana que el material sigui d’ús              
individual quan sigui possible. Caldrà netejar i desinfectar el material que sigui d’ús compartit              
quan hi hagi canvi de grup. 
 
Teatre 
Cal garantir que cada infant disposa d’una superfície mínima de 2,5 m². Cal rentar-se les               
mans abans i després de l’activitat. Dins de l’aula d’assaig, mantenir la distància d’1,5 metres               
(es poden posar marques a terra). Garantir la ventilació dels espais (almenys abans i després               
de la classe i de manera addicional en classes de llarga durada, ≥ 1,5 hores). Els vestuaris                 
només seran utilitzats de manera simultània per infants i adolescents d’un mateix grup. Tant              
als vestuaris com a les dutxes comunitàries caldrà mantenir la distància de seguretat. La roba               
només podrà ser utilitzada per un infant i adolescent a cada assaig. Un cop feta servir, caldria                 
rentar-la a elevada temperatura, si el teixit ho permet. 
 
Robòtica i TIC  
Cal garantir que cada infant disposa d’una superfície mínima de 2,5 m². Cal rentar-se les               
mans abans i després de l’activitat. Dins de l’aula, mantenir la distància mínima d’1 metre. Si                
no és possible, cal utilitzar mascareta. Caldrà desinfectar les superfícies de les taules després              
de cada grup. Per desinfectar el material es pot utilitzar alcohol de 70º. Garantir la ventilació                
dels espais (almenys abans i després de la classe i de manera addicional en classes de llarga                 
durada, ≥ 1,5 hores). 
 
  



Annex 5: LLISTA DE COMPROVACIÓ PER A L’OBERTURA DEL CENTRE 
 
Llista de comprovació per a l’obertura del centre a l’inici de curs: 
 

Acció C F 

Es disposa d’un pla de ventilació, neteja i desinfecció?   

Es disposa del pla d’actuació davant d’un cas sospitós?   

S’ha demanat a totes les persones treballadores del centre educatiu          
que les que presentin condicions considerades de risc o que estiguin           
embarassades es posin en contacte amb el Servei de Prevenció de           
Riscos Laborals? 

  

El personal docent i no docent del centre ha rebut els equips de             
protecció (mascaretes)? 

  

Tots els espais habilitats per a les activitats lectives disposen de           
ventilació? 

  

El personal docent i no docent ha rebut tota la informació necessària            
respecte de les mesures de protecció i prevenció? 

  

Les famílies han rebut tota la informació necessària respecte de les           
mesures de protecció i prevenció? 

  

Totes les famílies han signat la declaració responsable?   

S’ha organitzat un pla per evitar les aglomeracions de famílies durant           
les entrades i les sortides del centre educatiu? 

  

Es disposa d’un pla alternatiu davant d’un hipotètic canvi d’escenari          
epidemiològic? 

  

Es disposa de material educatiu suficient per a poder garantir l’educació           
a distància en cas d’un nou confinament? 

  

C= en curs F= fet 
 
 
 
 
 
 
 



Llista de comprovació per a l’obertura diària del centre: 
 

Acció C F 

S’ha efectuat la ventilació de totes les aules i espais de l’escola durant             
un mínim de 10 minuts? 

  

Tots els dispensadors de sabó de lavabos, cuina i aules disposen de            
sabó suficient? 

  

Hi ha tovalloles d’un sol ús a tots els rentamans?   

Tots els dispensadors de gel hidroalcohòlic disposen de gel suficient?   

S’ha dut a terme la neteja i desinfecció de les superfícies de major             
contacte (poms de les portes, baranes, interruptors, bancs, polsadors         
ascensor, etc.)? 

  

S’ha dut a terme la neteja i desinfecció de totes les aules i espais              
docents? 

  

S’ha dut a terme la neteja i desinfecció dels lavabos?   

S’ha realitzat la neteja i desinfecció de les fonts d’aigua?   

S’ha realitzat la neteja i desinfecció dels equips informàtics?   

S’ha realitzat la neteja i desinfecció del material escolar?   

S’ha realitzat la neteja i desinfecció de jocs i joguines?   

C= en curs F= fet 
 
 


