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1. DIAGNOSI  

La COVID-19 a la nostra escola ha produït un impacte important a tots nivells.  

L’escola s’ha hagut de reinventar i adaptar-se a una situació que no és fàcil per qualsevol 

centre i ho és menys, pels centres de màxima complexitat com el nostre.  

La situació socioeconòmica i educativa de les famílies i els infants ja era, prèviament a la 

pandèmia, delicada i necessitada de recursos i acompanyament. I en aquest moment aquestes 

necessitats han augmentat i l’escola ha d’intentar donar-hi resposta.  

Cada infant i cada família ha viscut el període de confinament de manera diferent. Han sigut 

moltes les variables que han determinat aquesta gestió: situació econòmica, situació laboral, 

habitatge, accés a material escolar i digital, situació emocional...  L’escola ha intentat, en la 

mesura del possible i tenint en compte els recursos i la xarxa de la que disposem, acompanyar i 

ajudar a tots els infants i famílies. La coordinació amb tots els serveis socioeducatius, la 

priorització de les necessitats digitals, el repartiment de lots de material, l’acompanyament en 

sol·licituds i gestions educatives… són exemple d’aquestes mesures.  

 

Ara se’ns planteja un nou repte, l’escola presencial amb unes mesures sanitàries que ens 

obliguen a repensar, reorganitzar i projectar una escola molt diferent a la que estem 

acostumats.  

I a això s’afegeix que els alumnes i famílies que acollirem al setembre presentaran més 

necessitats de caire emocionals, educatives i socioeconòmiques…, segurament la seva situació 

serà encara més delicada.  I són aquestes condicions les que regulen la manera com plantegem 

l’escola per aquest curs, tal i com exposem en aquest document.  

 

De la mateixa manera plantegem un pla de confinament, davant possibles rebrots, molt similar 

a la resposta que hem donat la primavera d’aquest curs però tenint en compte les dificultats 

amb les que ens hem trobat, les solucions que hem trobat per compensar-les i la possibilitat de 

tenir més marge de previsió i reacció.  
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2. ORGANITZACIÓ:  

a) ORGANITZACIÓ DELS GRUPS ESTABLES 

Criteris de configuració de grups: 

Alumnes:  

 minimitzar el contacte entre grups estables. 

 Triplicar els cursos on la ràtio per aula supera els 18 infants. Per establir aquests grups es 

mantenen, en la mesura del possible, els semigrups utilitzats el curs anterior. D’aquesta 

manera el procés de coneixença i cohesió serà més fàcil.   

 Mantenir la heterogeneïtat. 

 Mantenir la inclusió dels alumnes NEE al grup estable. 

Mestres: 

 Minimitzar en la mesura del possible l’entrada de mestres que no pertanyen al grup de 

convivència.  

 Fixar un/a tutor/a per grup de convivència. 

 Assegurar un suport d’atenció a la diversitat per cada nivell: mestres d’AA, mestres EE o 

mestres que, tot i ocupar altres especialitats, estan formats en pedagogia terapèutica.  

 Fixar un suport el màxim d’estable (mestra d’Educació Especial, educadora, vetlladora...) en els 

grups en els que hi hagi els alumnes amb més necessitats de suport.  

 Prioritzar que els especialistes de música entrin a tots els cursos de primària. A infantil aquesta 

especialitat l’assumiran les tutores.  

 Assegurar que en tots els nivells o cicles hi hagi mestres especialistes o formats en: art, llengua 

estrangera i educació física per tal que ajudin als tutors a planificar i desenvolupar les activitats 

de les diferents àrees.   

 

b) CRITERIS ORGANITZATIUS DELS RECURSOS PER A L’ATENCIÓ DE L’ALUMNAT AMB 

NECESSITAT ESPECÍFICA DE SUPORT EDUCATIU.  

L’escola compta amb 2 mestres d’educació especial, una mestra d’AILL i una vetlladora. Aquest 

curs s’afegeix a l’equip d’educació especial una mestra i dues educadores (SIEI), una d’elles com a 

reforç temporal per la covid-19. 

A la nostra escola l’atenció als alumnes amb NESE s’entén de manera inclusiva i  es fa, en la 

majoria d’hores possibles, dins l’aula.  
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Les condicions amb les que començarem el curs que ve ens obliguen a organitzar aquest 

acompanyament de manera diferent.  

Els criteris que s’han seguit per poder organitzar l’acompanyament, seguiment i atenció directa 

són els següents: 

 En la mesura del possible s’intentarà que l’atenció a l’alumnat NESE es faci de manera que no 

sigui necessari l’ús de mascaretes ni per part dels mestres/educadors, ni per part dels alumnes.   

 En els grups on hi ha infants que necessiten molt suport, garantirem un mestre/educador el 

màxim d’hores possibles. Aquest formarà part del grup estable i no haurà de prendre les 

mesures de seguretat (distància 1’5m o mascareta).  

 Els infants que en cursos anteriors rebien hores d’educació especial fora de l’aula seguiran 

rebent algun suport individual o en petit grup (amb nens/es del seu grup estable de referència) 

dins o fora de l’aula. En aquest cas el mestre prendrà les mesures de seguretat (distància 1’5m 

o mascareta).  

 L’equip d’educació especial es coordinarà i assessorarà les tutores per facilitar-los l’atenció i 

adaptació de les demandes a les necessitats dels alumnes amb més dificultats.  

 

c) ORGANITZACIÓ D’ESPAIS:  

 A infantil els grups estables passaran la majoria d’hores a la seva aula de referència o a espais 

exteriors. També aniran a l’aula de psicomotricitat a fer activitats que requereixen moviment 

(dansa, teatre, dinàmiques).  

 A primària els grups estables passaran la majoria d’hores a la seva aula de referència o a espais 

exteriors. També aniran a l’aula de música i a l’aula d’expressió a fer activitats que requereixen 

moviment.  

 Els horaris d’ús de les aules de psicomotricitat, música i expressió aniran condicionats als torns 

i possibilitats de netejar l’espai.  

 Els altres espais de l’escola que no estan ocupats per cap grup estable són:  caseta, gimnàs, 

biblioteca, Auleta (EE) i aula AILL. Aquests es posaran a disposició dels grups però es vetllarà 

per assegurar les mesures de ventilació i desinfecció entre un grup i altre.   
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d) RELACIÓ DE GRUPS, DOCENTS I ESPAIS 

GRUPS ALUMNES DOCENTS PAE ESPAI 

ESTABLE TEMPORAL ESTABLE TEMPORAL ESTABLE TEMPORAL 

P3 A 18 Sara Núria Mònica 
(TEI) 

 Infantil Aula 
P3 

Aula 
psicomotri

citat  
(horari a 

concretar) 

P3B 18 Arcen 
Marta C. 

Núria Jordina 
(Ed. SIEI) 

Infantil 
Aula P3 

P4A 16 Bea 
Sara M. 

Núria 
Laura B. 

Elisa 

  Infantil 
Aula P4 

P4B 17 Marta J. Infantil 
Aula P4 

P5A 14 Meritxell D. Meritxell 
C.  
 

 Ed. SIEI 2 Aula P5 

P5B 13 Mercè Aula P5 

P5C 14 Lurdes Art petits 

        

1rA 13 Marta R. Joan 
Elisa 

 Ed. SIEI 2 Aula 1r Aula 
d’expressi

ó 
 

 (horari a 
concretar) 

1rB 13 Helena Aula 1r 

1rC 13 Jordina 
Èlida 

Ambient 
d’Art 

2nA 14 Anna 
Alba 

Titon 
Dolors 
Elisa 

  Aula 2n 

2nB 14 Judit Aula 2n 

2nC 13 Marc English petits 

        

3rA 15 Mariona Elisa Quima 
(Auxiliar EE) 

Educadora 
Social 

Aula 3r Aula 
d’expressi

ó 
 

Aula de 
música 

(horari a 
concretar) 

3rB 15 Montse V. Adriana 
Elisa 

 Quima 
(Auxiliar EE) 

Educadora 
Social 

Aula 3r 

3rC 14 Joana Informàtica 

4tA 15 Josep  
Paula 
Elisa 

 Educadora 
Social 

Aula 4t 

4tB 15 Laura Aula 4t 

4tC 14 Sònia AA 

        

5èA 16 Jordi Montse O 
Natàlia 

 Vero 
(TIS) 

 

Aula 5è Aula 
d’expressi

ó 
 

Aula de 
música 

(horari a 
concretar) 

5èB 16 Olga Aula 5è 

5èC 16 Lluís English grans 

6èA 13 Montse P. Conce 
Natàlia 

 Música petits 

6èB 13 Marta B. Aula 6è 

6èC 13 David Aula 6è 
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e) ÚS DELS WC  

WC de l’edifici d’infantil: hi ha dos lavabos, amb 2 inodors cadascun, a cada planta.  Els 

distribuirem de la següent manera: 

Planta baixa (2) P3 A 

P3 B 

Primer pis (2) P4 A 

P4 B 

 

WC de la planta baixa de l’edifici de primària: hi ha dos lavabos (un de nens amb tres inodors, 

i dos urinaris i un de nenes amb 2 inodors) . Inhabilitarem els urinaris i distribuirem els inodors 

de la següent manera:  

Nens (3) P5 A 

P5 B 

P5 C 

Nenes (2) PRIMER A 

PRIMER B 

 

WC mòbil: l’Ajuntament ens proveirà de dos WC mòbils. Els situarem al pati interior del 

passadís de cicle inicial i serà per 1r C i 2n A. 

WC dels porxos: Hi ha dos lavabos (un de nenes amb tres inodors,  i un de nens amb dos 

inodors i tres urinaris). S’inhabilitaran els urinaris i es distribuiran els inodors de la següent 

manera: 

Nens (3) 6è A 

6è B 

6è C 



8 
 

Nenes (2) 5è A 

5è B 

 

WC del costat del gimnàs: Hi ha dos lavabos (un amb quatre inodors i un altre amb cinc 

inodors). Es distribuiran de la següent manera: 

Lavabo 1 (4) 5è C 

4t A 

4t B 

4t C 

Lavabo 2 (5) 3r A 

3r B 

3r C 

2n A 

2n B 

 

Serà importantíssim vetllar per totes les mesures de seguretat en l’ús dels lavabos, ja que serà 

impossible evitar el contacte entre grups estables. 

 

 

f) ORGANITZACIÓ D’ENTRADES I SORTIDES.  

Accessos i  rutes d’entrada:  

Per organitzar l’entrada i sortida dels alumnes i dels mestres l’escola farà ús de totes les entrades 

al recinte escolar, tots els accessos als edificis i marcant diferents rutes, tal i com es pot veure en la 

imatge i tal i com s’explica a continuació.  
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S’organitzaran rutes d’entrada diverses:   

 L’edifici d’infantil compta amb una sola porta d’entrada, ubicada al pati d’aquest cicle, per la 

qual entraran els nens de P3 i P4. La seva ruta, en taronja, no es creuarà amb cap altre perquè 

es poden dirigir al seu pati tan bon punt entren per l’entrada de C/Major.  

 L’edifici de primària compta amb 5 portes d’entrada a l’edifici.  Els grups estables de  P5 a 6è 

es distribuiran en les 3 entrades al recinte escolar i seguiran rutes diferents.  

- De l’accés del C/Major, a part de la d’infantil, sortiran 2 rutes, una cap a l’entrada 1 i l’altre 

cap a la 2. 

- De l’accés de la Ludoteca s’iniciaran 2 rutes que entraran per les portes 3 i 4.   

- De l’accés del C/Sant Dionís sortirà una ruta. Aquest no recorrerà el recinte escolar exterior 

perquè van directament a l’edifici, és el que considerem la porta 5.  

 Els mestres entraran per la porta del C/ Sant Dionís i hauran d’estar tots dins el recinte escolar 

abans de les 8:50 per no creuar-se amb cap grup estable en les entrades. Es distribuiran els 

mestres de suport per l’escola per tal d’acompanyar i supervisar que els alumnes arribin a les 

seves aules seguint la seva ruta i complint amb les mesures de seguretat. 

 Planificació d’entrades i sortides dels grups estables:  
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Entrades al 
recinte escolar 

Accés als edificis Grup Horari entrada 
9h 

Horari sortida 
16:30 

C/ Major Infantil P4 A 8.50- 8.55 16.20- 16.25 

P4 B 8.55- 9.00 16.25- 16.30 

P3 A 9.00- 9.05 16.30- 16.35 

P3 B 9.05- 9.10 16.35- 16.40 

 

Porta porxo (1) 2A 8.50- 8.55 16.15- 16.20 

2B 8.55- 9.00 16.20- 16.25 

1C Ambient art 9.00- 9.05 16.25- 16.30 

3C Informàtica 9.05- 9.10 16.30- 16.35 

5C Anglès grans 9.10- 9.15 16.35- 16.40 

 

Porta Inicial (2) P5 A 8.50- 8.55 16.15- 16.20 

P5 B 8.55- 9.00 16.20- 16.25 

1A 9.00- 9.05 16.25- 16.30 

1B 9.05- 9.10 16.30- 16.35 

2C Anglès petits 9.10- 9.15 16.35- 16.40 

     

Ludoteca Porta psico (3) 5A 8.50- 8.55 16.15- 16.20 

 5B 8.55- 9.00 16.20- 16.25 

 6A 9.00- 9.05 16.25- 16.30 

 6B 9.05- 9.10 16.30- 16.35 

 6C Aula música 
petits 

9.10- 9.15 16.35- 16.40 

    

Plàstica (4) P5C 8.55- 9.00 16.25- 16.30 

     

C/ Sant Dionís Porta mestres (5) 3A 8.50- 8.55 16.15- 16.20 

 3B 8.55- 9.00 16.20- 16.25 

 4C AA 9.00- 9.05 16.25- 16.30 

 4A 9.05- 9.10 16.30- 16.35 

 4B 9.10- 9.15 16.35- 16.40 

 

 Al migdia, el volum dels nens/es que marxen (12:30) i tornen a entrar (15h) a l’escola es 

redueix molt. Aquests sortiran entre les 12:20 i les 12:40 i entraran entre les 14:50 i les 15:10h. 

Cada alumne sortirà i entrarà per la porta d’accés que li pertoca per grup estable.   

 Les sortides es faran per les mateixes portes i accessos d’entrada. Els grups d’infantil i cicle 

inicial s’esperaran en diferents punts marcats del pati d’infantil, juntament amb la tutora, i les 

famílies podran entrar, a fi de no fer aglomeracions de gent a la porta. Els infants de P5 C 

sortiran directament per la seva porta. Els infants de cicle mitjà i superior que no marxin sols 

s’esperaran a la seva porta. Els nens i nenes que hagin d’anar a recollir germans petits sortiran 

per la seva porta i recolliran els germans per la porta que els pertoqui.
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g) ORGANITZACIÓ DE L’ESPAI D’ESBARJO.  

Característiques dels nostres patis 

A l’escola hi ha dues zones de pati:  

- PATI INFANTIL  

- PATI PRIMÀRIA 

Hi assenyalem: perímetre dels pati amb colors, els wc i les fonts amb icones i les entrades/sortides als 

edificis amb estrelles.  

 
 

 

 

 

INFANTIL: Ampliarem el pati d’infantil per tal de poder sectoritzar-lo en 4 espais. Delimitarem els 

espais mitjançant tanques i cintes. 
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PRIMÀRIA: Sectoritzarem el pati de primària en 6 espais, mitjançant tanques i cintes.  
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Sectorització del Parc Monar: 

 

A: ESPAI ESTRUCTURES 1 

B: ESPAI ÀNECS 1 

C: ESPAI PLÀTAN GROS 

D: ESPAI ÀNECS 2 

E: ESPAI 3 ARBRES 

F: ESPAI ESTRUCTURES 2 

 

 

Modificarem els torns de pati de la següent manera:  

 1r torn: CM i P5 

 2n torn: CI i CS 

 P3 i P4 decidiran horari/torn que més els convingui 

Ocuparem els següents espais:  

 Infantil (P3, P4 ) - pati infantil + ampliació, al llarg de tot el matí.  

 P5 i CI - pati de primària. 

 CM i CS - Parc Monar. 

 

 

A 

B 

E 

C 

F 

D 
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ESPAIS 

ZONES 

SECTORITZADES 

DINS CADA 

PATI 

TORNS DE PATI 

Torn 1 

P5 (3 grups) 

CM (6 grups) 

Torn 2 

CI (6 grups) 

CS (6 grups) 

P3-P4 

horari 

adaptable 

Pati infantil  3 per infantil queda buit  queda buit  P3 ocupa 2 

sectors 

P4 ocupa 1 

sector  

Pati primària 6 per primària  

 

 

1 per infantil 

P5 ocupa  3 

sectors  

 

Queda buit el 

sector d’infantil 

dins el pati de 

primària  

 

CI ocupa els 6 

sectors  

 

Queda buit el 

sector d’infantil 

dins el pati de 

primària  

 

 

 

P4 ocupa el 

sector d’infantil 

dins el pati de 

primària 

Parc Monar  CM fa pati al 

parc Monar.  

CS fa pati al 

parc Monar.  

 

 

Els alumnes de EI i CI esmorzaran a les aules. A l’hora d’anar al pati, sortiran tot el grup a la vegada 

i el tutor s’encarregarà de portar una caixa de plàstic amb totes les ampolletes d’aigua d’ús 

particular de cada nen/a. Aquesta caixa es situarà dins el sector de pati del grup estable i a l’abast 

dels nens/es.  

Si en el transcurs del pati els alumnes de EI o CI necessiten anar als WC seguiran la ruta establerta 

per no creuar cap sector del pati que no correspon al seu grup estable. 

Els alumnes de CM i CS esmorzaran al parc Monar. Abans de sortir del recinte escolar tot el grup 

estable amb el seu mestre anirà a la zona de WC del pati per si cal fer-ne ús. Cada nen/a portarà 

dins una bosseta o motxilla petita el seu esmorzar i la seva ampolleta d’aigua d’ús particular.  

 

h) RELACIÓ AMB LA COMUNITAT EDUCATIVA 

Reunions de consell 

escolar 

Es duran a terme de manera presencial un cop per trimestre (calendari 

no decidit) 

Difusió i informació del 

pla d’organització a les 

La difusió i informació del pla d’organització a les famílies es farà per 

etapes:  
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famílies JULIOL:  

 Per via whatsapp, s’ha informat els membres de l’AFA que el curs 

que ve no hi ha 6ena hora i que durant la primera setmana de 

setembre totes les famílies seran convocades a les entrevistes 

prèvies a l’inici de curs. 

 Per via whatsapp, instagram i web, mitjançant una infografia, s’ha 

comunicat aquesta informació a les famílies. Les famílies dels 

alumnes de P3 i dels de nova incorporació seran informats també 

per telèfon per tal d’iniciar un bon procés d’acollida.   

 

ABANS DE COMENÇAR EL CURS:  

 Mitjançanat trucada telefònica es convocarà a les famílies a una 

entrevista on s’informarà de:  

- les novetats del funcionament de l’escola que les famílies han 

de conèixer abans d’iniciar el curs (ex: entrades i sortides, 

restriccions d’accés al centre, grups de convivència estables, 

mesures de seguretat,…).  

- Els aspectes més rellevants que ha de saber l’alumne abans de 

començar el curs (nom del tutor/a, aula referent, organització 

primer dia…). 

- En format paper es donarà a cada família una infografia de les 

mesures de salut i de seguretat que han de conèixer i les seves 

responsabilitats (ex: els nens/es han de portar mascareta, 

criteris per portar els nens/es a l’escola, comunicació en cas de 

detectar símptomes a casa…)  

(Es partirà d’un guió/presentació preestablert que faciliti la tasca dels 

tutors/es) 

 A través d’instagram i de la pàgina web es publicaran missatges i 

fotos amb novetats sobre les mesures higièniques o les intencions 

pedagògiques que donin tranquil·lat i sensació de seguretat a les 

famílies.  

 

AL LLARG DEL CURS:  

 Per via whatsapp i/o en format paper el tutor/a de cada grup de 

convivència farà arribar a les famílies aquella informació o aquelles 

novetats que cal que coneguin.  

 Es farà trucada telefònica quan calgui donar una informació que no 

afecta a tota l’escola i que és imprescindible assegurar que arribi a 

les famílies necessàries. Ex: en cas de confinament d’un grup 

estable.    

Comunicació amb les 

famílies 

 Comunicació habitual: S’utilitzarà el whatsapp, les trucades 

telefòniques i les notes en paper sempre que sigui possible. Serà 

molt important que els tutors/es vetllin per tenir els telèfons de la 
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família al dia.  

 Reunions de grups: les trobades d’inici de curs es faran al llarg del 

primer trimestre de manera presencial, si la situació ho permet. 

Cada tutor/a farà una reunió amb les famílies del seu grup estable, 

mantenint la distància de seguretat o mascareta.  En aquestes 

reunions s’exposarà el funcionament del curs i les novetats 

organitzatives de la tasca pedagògica. També es farà una formació 

digital bàsica que faciliti a les famílies poder acompanyar millor als 

seus fills en el cas que torni a haver-hi un període de confinament.  

 Reunions individuals de seguiment/ lliurament d’informes: es 

prioritzarà la trobada presencial, mantenint les mesures de 

seguretat. Si la pandèmia no ho permetés, es contactaria a través 

de trucada amb la família per tal de fer un seguiment 

individualitzat.  

 Formació de les famílies en l’ús de les eines TIC escollides: en el 

cas que es puguin dur a terme tallers de famílies, hi ha la proposta 

des del Taller Cliquem (Vincles) de fer una formació sobre eines 

bàsiques en l’ús ja sigui d’eines Google o aplicacions concretes de 

mòbil (en coordinació amb la línia que decideixi seguir l’escola: 

classroom, etc). 

 Acompanyament de les famílies en la qüestió digital: Les tutores 

seran les qui donaran suport i ajuda a les famílies que ho 

necessitin i ho demanin. 

 

 

 

i) SERVEI DE MENJADOR 

A l’espai de menjador vetllarem perquè es mantinguin els grups estables i hi hagi una distància de 

seguretat entre aquests.  

Per afavorir el manteniment de les mesures de seguretat, atès el nombre de comensals (160 

aprox. el curs 19/20) farem 3 torns. De manera provisional i sense saber el nombre de monitors i 

comensals preveiem:  

 

GRUPS HORA DE DINAR 

TORN 1: P3, P4 i P5 12.30- 13.10 

TORN 2: 1r, 2n i 3r 13.15- 13.55 

TORN 3: 4t, 5è i 6è  14.00- 14.40 
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A les 15h cada grup estable entrarà a l’edifici per la porta que els correspon. Entre els monitors i 

els mestres de suport, que estaran col·locats als punts d’entrada als edificis, vetllant perquè els 

diferents grups estables arribin a les seves aules.  

 

j) PLA DE PREVENCIÓ I NETEJA 

Mesures de prevenció personal 

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

casos i contactes. 

Pel que fa a l’ús de la mascareta, cada infant en portarà una de casa seva i a l’arribar a la seva aula 

de referència amb el grup de convivència estable, la desarà a la seva bossa. Fora de les aules els 

infants de primària sempre faran ús de la mascareta excepte quan estan al pati.  

Es farà un treball pedagògic amb famílies i alumnes per conscienciar de la importància de dur-la. 

L’escola disposarà d’un estoc per qui no en porti.  

Tot el personal de l’escola en farà ús sempre i quan no estigui en el seu grup estable de 

convivència i no pugui mantenir la distància de seguretat. 

Un cop al dia, preferiblement al matí, es prendrà la temperatura als infants. 

Pel que fa el rentat de mans, es farà una feina pedagògica amb els infants ens els grups de 

convivència a partir de vídeos, cançons… Tanmateix es penjaran pòsters i cartells informatius 

explicant els passos per un correcte rentat de mans en els diversos punts adients.   

Els infants es rentaran les mans:  

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

2. Abans i després dels àpats  

3. Abans i després d’anar al WC  

4. 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 s’ha de dur a terme:  

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

2. Abans i després d’entrar en contacte amb els aliments, dels àpats dels infants i dels propis 

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

4. Abans i després d’anar al WC 

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

6. Com a mínim una vegada cada 2 hores. 
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Els punts d’higiene de mans estaran situats a les entrades a l’edifici, a la sala de mestres i a 

l’entrada al menjador. A totes les aules/espais hi haurà esprais amb solució hidroalcohòlica.   

Pel que fa a l’ús de punts d’aigua, s’intentarà reduir al mínim fent-ne ús només per rentar-se les 

mans en moments puntuals. Tots els alumnes portaran de casa seva una ampolleta amb aigua per 

veure, d’ús individual, marcada amb el nom. Aquesta, igual que la bosseta amb l’esmorzar es 

retornarà cada dia. Tal i com s’ha explicat a l’apartat de pati també serà utilitzada en aquest espai. 

Els infants que facin l’estona d’esbarjo al Parc Monar utilitzaran les piques dels dos lavabos del 

pati i les dues fonts del pati per rentar-se les mans un cop tornin, i així evitar aglomeracions. 

 

Pla de neteja (veure document adjunt Pla ajuntament)  

 

La ventilació dels espais es portarà a terme:  

1. abans de l’entrada dels alumnes 

2. a l’hora de l’esbarjo 

3. al migdia  

4. després de la sortida.  

Sempre que es pugui es tindran les portes o/i finestres obertes i es potenciaran les activitats a 

l’aire lliure. 

 

k) EXTRAESCOLARS  

Les activitats extraescolars es faran aplicant la distància de seguretat o utilitzant la mascareta. 

Haurem de veure com es concreten i quina oferta es dóna aquest curs. Les que normalment 

organitza l’escola són: 

ACTIVITAT NOMBRE 

D’ALUMNES 

GRUPS DELS 

QUALS PROVENEN 

PROFESSIONAL 

RESPONSABLE 

ESPAI ON ES 

REALITZA 

Jocs de taula 12 5è i 6è Equip directiu Biblioteca 

Escola esportiva 

(2T) 

15 5è i 6è Coordinador Pla 

d’Esports 

Pista pati 

escola 

Cant Coral 

(pendent de 

confirmació) 

20 a partir de 3r Coordinadora LIC Aula Música 

Àrab 15 a partir de 4rt Coordinadora LIC Biblioteca 



19 
 

 

 

l) ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES  

Es prioritzarà que les sortides es facin a l’entorn proper amb el mateix grup de convivència i 

referents i partint de l’interès d’aquest (projectes, centres d’interès...).  

En el cas que es faci una sortida en la que es requereixi autobús es tindran en compte les mesures 

de seguretat (distància i/o mascareta).  

 

 

m) REUNIONS DELS ÒRGANS UNIPERSONALS I COL·LECTIUS DE COORDINACIÓ I GOVERN  

 

Totes les reunions que siguin presencials es faran tenint en compte les mesures de seguretat 

(mascareta/ distanciament) i intentant que siguin en espais amplis o exteriors.  

Les reunions telemàtiques es faran a les aules amb l’ús de material informàtic del centre.  

Cal dir que aquest curs anirem veient les necessitats de coordinació que deriven de l’organització 

que plantegem i de l’evolució de la pandèmia. Així doncs pot ser que haguem de replantejar els 

tipus de reunions i la periodicitat.   

En el quadre s’exposen les reunions habituals d’altres cursos.  

 

ÒRGANS TIPUS DE REUNIÓ FORMAT DE LA 
REUNIÓ 

PERIODICITAT/ 
TEMPORITZACIÓ 

Equip directiu Organització, 
planificació... 

Presencial Setmanal 

Equip impulsor Setmanal 

 
Cicle 

Coordinació entre 
paral.lels 

Presencial Setmanal 

Coordinació de cicle Setmanal 

Claustre Intercanvi 
pedagògic, 
informacions, etc. 

Telemàtica Mensual 

LLegir 2 

(pendent de 

confirmació) 

10 4t Coordinadora LIC Espais 

polivalents 
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CAD  Organització atenció 
a la diversitat 

Presencial Trimestral 

Agents externs fixes: 
EAP / ELIC 

Coordinació 
mestres/educadores 
EE/ AA 

Presencial Setmanal 

Serveis socials  Seguiment de 
famílies i 
coordinació 

Telemàtica segons calendari 

Agents externs 
puntuals: CRETDIC, 
CDIAP, Juguem, ... 

Traspàs 
d’informació, 
coordinació... 

Presencial/ 
Telemàtica  

quan sigui necessari 

Reunions de 
delegats 

Intercanvi 
d’informacions, 
propostes… entre 
infants i mestres 

Presencial Trimestral 

AFA  Presencial Trimestral 

 

 

 

n) PROTOCOL D’ACTUACIÓ EN CAS DE DETECTAR UN POSSIBLE CAS DE COVID-19  

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

l’escola les accions seran: 

ACCIÓ 1: AÏLLAR 

Responsable: mestre tutor/especialista (si està sol a l’aula s’avisa al despatx) 

 Portar al possible cas a l’espai separat d'ús individual establert pel lloc on es produeix la 

detecció (veure taula espais d’aïllament).  

 Col·locar-se una mascareta quirúrgica (tant l’infant que ha iniciat símptomes com  la persona 

que quedi al seu càrrec). A l’entrada de cada espai d’aïllament hi haurà una caixa amb 

mascaretes i material d’higiene per les mans. 

 Prendre la temperatura (termòmetre de distància.  = o sup a 37’5 ⁰C) 
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ESPAIS D’AÏLLAMENT 

UBICACIÓ ESPAI INDICAT PER A L’AÏLLAMENT 

Edifici d’infantil Tutoria pis superior (costat aula P4) 

Aules P5, art, psico i plàstica Tutoria matemàtiques (davant P5) 

Aules 1r i 2n, gimnàs i caseta Tutoria llengua (davant 2n) 

Informàtica, Aula Acollida, zona despatxos i 

sala mestres 

AILL 

Biblioteca i aula d’expressió Despatx Educació Física 

Aules 3r i 4rt Tutoria CM 

Aules 5è i 6è Tutoria CS 

Aula anglès petits i música Biblioteca Massapetita 

Aula Plàstica grans 

 

ACCIÓ 2: COMUNICAR 

Responsable: s’avisa a un company/a perquè ho faci o membre equip directiu. 

 Contactar amb la família per tal que vingui a buscar l’infant (mentre no es localitzi l’infant es 

queda al centre) 

 Informar, a les famílies que ha de contactar amb el seu CAP de referència perquè valorin la 

situació i facin les actuacions necessàries.  

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

 

ACCIÓ 3: INFORMAR 

Responsable: membre equip directiu. 

 El centre ha de contactar amb el servei territorial d’Educació per informar de la situació (a 

través d’ells amb el servei de salut pública) 
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ACCIÓ 4: COORDINAR 

Responsable: membre equip directiu. 

 Atendre, coordinar-se i vetllar pel compliment de les decisions preses amb els serveis 

territorials d’Educació i salut pública i els serveis territorials de vigilància epidemiològica. 

 

SEGUIMENT DE CASOS 

Davant d'una persona 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. En cas de presentar símptomes de gravetat s’ha de trucar també al 061.  

4. La directora ha de contactar amb la família per tal que vingui a buscar l’infant.  

5. Es recomana que la família es traslladi al domicili i contacti amb el CAP.  

6. El gestor COVID del CAP s’encarregarà de fer el seguiment, les gestions i contactes 
pertinents.  

7. La directora haurà d’anar omplint i actualitzant les dades al TRAÇACOVID. 

 

o) PLA D’ACOLLIDA DE L’ALUMNAT DE P3. 

 

Durant l’adaptació dels alumnes de P3 es permetrà l’entrada d’un membre de la família per infant. 

Aquesta persona haurà de respectar les mesures de distància i seguretat. 

Es contempla la possibilitat de fer un període d'adaptació amb els grups de P4, ja que el temps que 

han assistit a l’escola aquest curs ha sigut molt poc. Es revisarà la proposta al setembre.  
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3.SEGUIMENT DEL PLA  

 

RESPONSABLES Equip Directiu 

Coordinador/a de Riscos Laborals 

Tutors grups de convivència 

INDICADORS 

 

 Compliment del pla d’organització de 

l’escola pel curs 2020 - 2021 

 Desenvolupament dels patis sense 

contacte entre grups estables. 

 Seguiment de les mesures d’higiene i 

prevenció per part dels membres de la 

comunitat educativa (alumnat, docents, 

famílies…) 

 Respecte pels horaris d’ús i desinfecció 

dels espais del centre.  

 Seguiment dels passos del protocol 

d’actuació davant un cas amb 

simptomatologia compatible amb la 

COVID-19 

 

PROPOSTES DE MILLORA S’avaluarà periòdicament el pla per tal de 

introduir els canvis necessaris  
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4. PLA DE TREBALL DEL CENTRE EDUCATIU EN CONFINAMENT 

Si la situació de la pandèmia requereix tancar l’escola ens organitzarem de manera similar a com 

ho hem fet durant el confinament de la primavera del 2020. 

Serà imprescindible al llarg del curs, independentment de si es dóna aquesta situació de 

confinament, vetllar per tenir actualitzades les dades personals de les famílies (sobretot adreça i 

número de telèfon) i també dels recursos digitals dels que disposen.  

Si l’anunci del tancament de les escoles ens dona el suficient marge de temps, prepararem un lot 

de material escolar perquè els alumnes es puguin endur i per evitar haver d’organitzar aquest 

repartiment en ple confinament.  Aquests lots contindran el material necessari per a cada 

edat/etapa. 

També es repartiran els recursos digitals que disposa l’escola a aquells alumnes que més ho 

necessiten. Es prioritzarà els cursos superiors i ens basarem amb la graella de registre dels 

recursos i dispositius digitals que compta cada família. 

De manera general el contacte amb les famílies i amb l’alumnat, així com l’enviament de 

tasques/propostes, serà similar en les diferents etapes. A grans trets ens organitzarem de la 

següent manera: 

 Es mantindrà el contacte amb les famílies i els alumnes mitjançant grups de difusió de 

whatsapp i, si cal, via telefònica.  Aquesta també serà probablement la via per fer arribar 

les propostes/tasques als alumnes.  S’està estudiant també l’opció de fer-ho via ClassDojo 

o Dinantia. Si en el moment del confinament els alumnes de CS són autònoms en l’ús del 

classroom, s’utilitzarà aquesta eina per enviar les propostes.   

 Aquests contacte el farà el tutor/a amb el suport dels especialistes o mestres i educadors 

de suport, si és necessari. 

 Si l’equip directiu necessita enviar alguna informació general important (targetes moneder, 

beques menjador, tramitar documents per sortir els infants, material escolar, càtering a 

Salt, preinscripcions…), s’enviarà la informació als tutors i aquests la faran arribar per via 

del grups de difusió. 
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 El tutor mantindrà contacte periòdic individual amb els alumnes per tal de fer una 

acompanyament emocional i detectar les seves necessitats.  En els primers cursos el 

contacte serà més a través de la família, tot i que es buscarà la interacció virtual amb els 

nens/es, i en cursos superiors, el contacte serà més directe amb els alumnes tot i que no es 

deixarà de mantenir-ne amb la família.  

 S’organitzaran videotrucades de grup classe setmanals per tal de mantenir el contacte 

entre iguals i treballar el vincle. 

 S’anirà enviant vídeos informals i lúdics per mantenir el caliu i el vincle dels nens amb els 

professorat i amb l’escola en general. 

 Les tasques seran plantejades de manera interdisciplinar i es vetllarà perquè siguin al 

màxim de significatives i motivadores. Es tindrà present el material al que poden accedir la 

majoria dels alumnes, les eines digitals amb les que compten i el seu grau d’autonomia. 

 En general es vetllarà per acompanyar la proposta de les tasques amb missatges auditius i 

visuals que facilitin als alumnes entendre les propostes i viure-les de manera més 

personalitzada.  Això serà més necessari en els primers cursos, amb els alumnes que no 

coneixen la llengua catalana o amb aquells infants que no són suficientment autònoms per 

entendre-les sols/es.   

 Aquestes tasques seran programades i dissenyades per tot l’equip docent: tutors/es, 

especialistes i personal de suport.  

 Excepcionalment es plantejaran tasques individualitzades (AA, NEE...)  per aquells alumnes 

amb més necessitats de suport educatiu.  

 El retorn de les tasques també es vehicularà per whatsapp, l’alumne farà fotos, vídeos, 

àudios on es plasmi el seu treball i les seves produccions. Si en el moment del confinament 

els alumnes de CS són autònoms en l’ús del classroom, s’utilitzarà aquesta eina per rebre el 

retorn de les propostes.  

 El tutor/a enviarà algunes de les produccions dels alumnes al grup de difusió per tal de 

motivar a la resta i per mantenir el contacte i el vincle entre el grup. 
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 A través de documents compartits es recollirà la periodicitat del contacte, la informació 

obtinguda i les necessitats detectades. També s’hi plasmarà la quantitat i qualitat de les 

propostes retornades per cada alumne.  

 A final de trimestre/curs es farà una tutoria individualitzada a partir de videoconferències 

entre tutora, família i infant per tal de compartir el procés seguit i intercanviar informació. 

Altres:  

1. L’equip directiu i els tutors, sempre que sigui necessari, es coordinaran i treballaran 

conjuntament (per via virtual) amb els diferents serveis socioeducatius que treballen o 

acompanyen als nostres infants i famílies. 

 

Resum pla de contingència: 

MÈTODES DE TREBALL I 

RECURSOS DIDÀCTICS 

PREVISTOS 

MITJÀ I PERIODICITAT DEL 

CONTACTE AMB EL GRUP 

MITJÀ I PERIODICITAT 

DEL CONTACTE 

INDIVIDUAL AMB 

L’ALUMNE/A 

MTJÀ I PERIODICITAT DE 

CONTACTE AMB LA  

FAMÍLIA. 

PROPOSTES: 

 globalitzades 

 obertes/ adaptables 

 significatives/motivado

res 

 Seguirem participant en el 

programa de Ràdio Salt 

Aplicació MEET 

Setmanalment es farà 

una trobada de grup per 

videoconferència 

Whatsapp / telèfon 

 

 Sempre que sigui 

necessari. 

 Dos cops per 

setmana (dilluns 

i dijous) 

enviarem 

propostes 

 Mensualment 

mantindrem una 

trucada 

telefònica  

Whatsapp / telèfon 

 

 Sempre que sigui 

necessari 

 Mensualment 

mantindrem una 

trucada telefònica  
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Confinament d’un grup-classe 

En el cas de confinament d’un grup classe, s’adaptarà el pla anterior al grup en qüestió. Es tindrà 

en compte la situació de salut dels membres del grup estable a l’hora de fer les propostes i de 

valorar el seu seguiment.  

En el cas que el mestre tutor estigui de baixa, el substitut passarà a fer la funció de suport en el 

nivell de referència així com de gestionar el treball telemàtic del grup classe al que figura com a 

tutor/a.  Es plantejarà un horari que li permeti compaginar aquestes dues tasques.  


