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PLA D’ORGANITZACIÓ 
CURS 2021-2022 

1. INTRODUCCIÓ 

L’educació és un element essencial en el procés de recuperació, aporta normalitat, hàbits, el sentit 
de la rutina, coneixements i habilitats necessàries per al desenvolupament, protecció en casos 
d'especial vulnerabilitat social i econòmica i serveix de pont per salvar les diferents bretxes socials, 
econòmiques i educatives a què s'enfronta bona part de la població. 

L’actual evolució de la pandèmia, així com la importància de garantir el dret a l’educació i a la 
protecció de l’infant fan que l’obertura amb la màxima normalitat possible dels centres educatius 
sigui una prioritat. En el marc d’un sistema educatiu inclusiu, que té la finalitat d'afavorir el 
desenvolupament personal i social de tot l’alumnat, mitjançant l'activitat educativa adreçada a 
atendre la diversitat de l'alumnat i l'assoliment d'una igualtat d'oportunitats i d'accessibilitat, l’obertura 
de les escoles és alhora una necessitat i un repte. 

Actualment, la vacunació massiva de la població i l’evolució de les dades epidemiològiques, dibuixen 
un escenari diferent que ens permet encetar el curs 2021-2022 amb noves mesures, més flexibles, 
però necessàries ja que fins que no s’assoleixi la immunitat de grup caldrà mantenir-les per protegir-
nos i prevenir l’arribada de noves onades.  

Aquest Pla d’actuació pretén establir les bases per tal que el curs 2021-2022 es desenvolupi amb 
les màximes garanties, buscant l’equilibri entre protecció de la salut de les persones al nostre centre 
educatiu, la correcta gestió de la pandèmia i el dret de tots els infants i joves a una educació de 
qualitat i s’elabora en el marc de les Instruccions per al curs 2021-2022 de la Secretaria de Polítiques 
Educatives  (Generalitat de Calunya, 2021). 

Així doncs, el Departament d’Educació, amb el compromís dels centres educatius, vetlla per donar 
continuïtat a l’aprenentatge, aplicant les mesures sanitàries de protecció que siguin necessàries, per 
això, aquest pla d’actuació preten que: 

 Tots els infants i adolescents tinguin accés a l’educació en condicions d’equitat, malgrat el 
context de pandèmia. 

 L’aprenentatge als centres educatius es pugui continuar amb la màxima normalitat, seguint 
les mesures de prevenció i garantint la funció social de l’educació. 

 L’escola esdevingui un entorn segur, amb el risc mínim assumible. 

 Els centre educatius estiguin en condicions de contribuir al control de l’epidèmia i la ràpida 
identificació de casos i de contactos, mitjançant l’aplicació estricta de les mesures marcades 
per les autoritats competents. 

Seguint el Pla d’actuació per al curs 2021-2022 per a centres educatius en el marc de la pandèmia 
per covid-19, elaborat conjuntament pel Departament de Salut i el Departament d’Educació, les 
mesures recollides així com les recomanacions i indicacions seran vigents al llarg del curs escolar 
2021-2022. 

Així doncs, no es pot obviar que es manté la situació de crisi sanitària que obliga a l’aplicació 
continuada d’un conjunt de mesures que canvien de manera notable el funcionament de la societat, 
i també del sistema educatiu. Cal que responsables, famílies, persones educadores i la resta del 
personal de les escoles s’involucrin i es comprometin per garantir els dos grans pilars que han de 
permetre fer front a la pandèmia: les mesures de protecció i la traçabilitat. 

L’obertura de l’escola es fa tenint en compte les dades d’incidència de la malaltia i sempre d’acord 
amb les activitats permeses segons la situació sanitària de la pandèmia i seguint la normativa 
existent així com les recomanacions i instruccions de les institucions competents, per esdevenir 
d’aquesta manera un entorn segur, amb el mínim risc assumible. 

https://educacio.gencat.cat/web/shared/continguts_per_compartir/ENS/salut-escola/documentacio/escoles/pla-actuacio-curs-2021-2022.pdf
https://educacio.gencat.cat/web/shared/continguts_per_compartir/ENS/salut-escola/documentacio/escoles/pla-actuacio-curs-2021-2022.pdf
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2.  VALORS EN QUÈ ES BASA AQUEST PLA D’ACTUACIÓ 

Aquest pla es basa en els següents principis o valors que han de contribuir al control de la pandèmia 
i a la ràpida identificació de casos i contactes.  

 Seguretat 
Amb les mesures que proposem i la col·laboració imprescindible de tots els integrants de 
la comunitat educativa –incloses les famílies–, la nostra escola vol garantir ser un espai 
on l’activitat educativa es pugui dur a terme d’una manera segura i confortable. 

 Salut 
La salut dels alumnes, docents i altres persones treballadores del centre és una prioritat. 
Totes les mesures estan adreçades a reduir la transmissió del virus, així com a evitar al 
màxim els riscos per exposició, i a millorar la traçabilitat de casos i contactes. 

 Equitat 
Estudis com el desenvolupat pel Grup d’Investigació en Determinants Socials de la Salut 
i Canvi Demogràfic de la Universitat del País Basc ((UPV/EHU), 2020) aporten evidències 
sobre el fet que les famílies més vulnerables, derivades de situacions de risc social, 
econòmic i/o cultural, estan patint les conseqüències d’una manera més acusada. 
L’assistència als centres, doncs, permet una socialització dels infants que té un gran valor 
no només educatiu sinó també com a agent socialitzador i promotor de l’equitat. El 
tancament de les escoles ha fet palesa la bretxa digital i cognitiva existent entre alumnes. 

 Vigència 
Totes les mesures recollides seran vigents al llarg del curs 2021-2022, tot i que s’avaluaran 
i adaptaran en funció de l’evolució del context epidemiològic, dels avenços en el pla de 
vacunació i l’assoliment de la immunitat de grup, sempre a l’empara de les indicacions del 
Departament d’Educació. 

Novament, per tant, tenim l’oportunitat de posar en valor el nostre compromís de vetllar pel benestar 
del nostre alumnat i de les seves famílies. És el moment de dissenyar unes estratègies educatives 
que donin resposta a les necessitats i als drets de l’alumnat i, molt especialment, d’aquells que viuen 
en entorns desafavorits i que han patit amb més intensitat els efectes de la pandèmia.  

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

Actualment, els dos pilars bàsics per al control de la pandèmia, i mentre no s’assoleixi la immunitat 
de grup, continuen sent la disminució de la transmissió del virus i la traçabilitat del casos. 

3.1. GRUPS DE CONVIVÈNCIA ESTABLES 

Es manté l’organització en grups de convivència estables. El seu principal valor és la facilitat que 
dona en la traçabilitat de possibles casos que s’hi detectin, permetent la identificació i gestió precoç 
dels casos i dels seus contactes. El grup estable es configura amb l’alumnat i el seu tutor o tutora, 
en el marc del qual es produeix la socialització de les persones que l’integren. Poden formar part 
d’aquest grup estable, altres docents especialistes o personal de suport educatiu, si la major part de 
la seva jornada laboral, transcorre en aquest grup.  

Així doncs, com que es tracta d’un grup de persones que tenen una relació propera i molt quotidiana, 
permet flexibilitzar algunes mesures, per exemple, eliminar la necessitat de mantenir la distància 
física interpersonal en 1,5m, entre persones del mateix grup estable de convivència. 

En el cas que terceres persones s’hagi de relacionar amb aquests grups (altres docents, personal 
de suport educatiu, etc.) o en cas que diferents grups s’hagin d’interrelacionar, s’han de complir 
rigorosament les mesures de protecció individual i, concretament, l’ús de mascareta i la ventilació 
de l’espai, si no és un espai obert.  
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3.2. MESURES DE PREVENCIÓ PERSONAL 

Distanciament físic 

La distància física interpersonal de seguretat, tant en espais tancats com en espais a l’aire lliure, 
s’estableix en 1,5 metres en general, o l’equivalent a un espai de seguretat de 2,5m2 per persona, i 
és exigible en qualsevol cas, excepte entre persones que mantinguin un contacte proper molt 
habitual, com és el cas dels grups de convivència estables. Això suposa que dins els grups de 
convivència estables no serà necessari mantenir aquesta distància física, malgrat contraordres en 
funció de l’evolució del context.  

 

Higiene de mans 

Es tracta d’una de les mesures més efectives per preservar la salut dels alumnes així com la del 
personal docent i no docent.  

En infants es requerirà el rentat de mans: 

o A l’arribada i a la sortida del centre educatiu 
o Abans i després dels àpats 
o Abans i després d’anar al WC (infants continents),  
o 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: 

o A l’arribada al centre, abans del contacte amb els infants,  
o Abans i després d’entrar en contacte amb els aliments, dels àpats dels infants i dels propis,  
o Abans i després d’acompanyar un infant al WC,  
o Abans i després d’anar al WC,  
o Abans i després de mocar un infant (amb mocadors d’un sol ús),  
o Com a mínim una vegada cada 2 hores.  

Es garantirà l’existència de diversos punts de rentat de mans: a cada aula hi haurà un dispensador 
de solució hidroalcohòlica per a l’ús del personal de l’escola i els infants.  

Als lavabos es garantirà els dispensadors de sabó i paper d’un sol ús.  

Es col·locaran pòsters i cartells informatius explicant els passos per a un correcte rentat de mans en 
els diversos punts de rentat de mans.  

 

Ús de la mascareta 

En funció del context epidemiològic, la normativa vigent i l’avenç del procés de vacunació, l’ús de la 
mascareta és susceptible de patir variacions de cara a l’inici i desenvolupament del curs escolar 
2021-2022. 

L’alumnat i les seves famílies són els responsables de portar la mascareta de casa. A l’escola, es 
preveu la seva utilització segons el quadre següent: 

 

Col·lectiu Indicació Tipus de mascareta 

Educació infantil 
(3-6 anys) 

No obligatòria 
Higiència amb compliment 
de la norma UNE 

Educació primària 
(de primer a sisè) 

 
*Es revisarà segons les indicacions en cada moment* 
 
Obligatòria si està amb el grup de convivència dins l’aula. 
 
Obligatòria fora del grup malgrat que es pugui mantenir la 
distància d’1,5 metres 

Higiènica amb compliment 
de la norma UNE 
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Personal docent i 
no docent 

Obligatòria. 
 
Obligatòria per al personal quan imparteix classes a diferents 
grups, quan no forma part del grup de convivència estable i no 
es pugui mantenir la distància d’1,5 metres. 

Higiènicia amb compliment 
de la norma UNE 

 

Requisits d’accés als centres educatius 

 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. 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.  

 Diabetis mal controlada.  

 Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus.  
 

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 (vegeu l’annex 2) 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 disposaran d’una llista de comprovació de símptomes (vegeu l’annex 1). La família i/o 
l’alumne/a ha de comunicar al centre si ha presentat febre o algun altre símptoma. En cas que 
la situació epidemiològica ho requerís es podria considerar la implementació d’altres mesures 
addicionals com la presa de temperatura a l’arribada a l’escola. 

El centre disposa de termòmetres sense contacte per si un infant es troba malament durant la 
jornada lectiva però no es considera necessari prendre la temperatura diàriament en el 
moment de l’accés al centre. 

3.3. VENTILACIÓ, NETEJA I DESINFECCIÓ 

En el cas de l’escola La Sardana, on la competència de la contractació de la neteja correspon a 
l’Ajuntament de Badia del Vallès, aquest pla l’ha de definir l’Ajuntament de Badia del Vallès i fer-lo 
arribar al centre per tal que l’incorpori al pla d’organització. 

Per elaborar aquest pla de ventilació, neteja i desinfecció se seguiran les recomanacions del 
Departament de Salut recollides al Pla d’actuació per al curs 2021-2022 per a centres educatius en 
el marc de la pandèmia per COVID-19 (Departament de Salut, 2021, p. 14). 

https://govern.cat/govern/docs/2021/05/20/15/13/1a5993db-0432-42b3-a600-75f8a12fea88.pdf
https://govern.cat/govern/docs/2021/05/20/15/13/1a5993db-0432-42b3-a600-75f8a12fea88.pdf


 

PLA D’ORGANITZACIÓ ∞ ESCOLA LA SARDANA 9 

 

L’escola, doncs, disposarà d’una planificació de ventilació, neteja i desinfecció adaptada a les 
característiques de l’edifici i els espais del centre. Cal remarcar, que l’evidència científica demostra 
que el risc de transmissió a través de superfícies és molt menys rellevant del que s’havia previst 
inicialment i, per això, no serà necessària l’aplicació dels protocols de neteja establerts per al curs 
2020-2021, realitzant la neteja i posterior desinfecció d’espais diàriament en finalitzar la jornada 
escolar.  

En relació a la ventilació, que és una de les principials mesures en la prevenció de contagis en 
espais interiors, caldrà seguir curosament les orientacions de ventilació. 

En el cas d’un ús temporal d’algun espai de manera compartida entre diferents grups cal preveure 
que en cada canvi de grup cal garantil una ventilació adequada abans i durant l’ocupació de l’espai 
per un altre grup. 

En qualsevol cas, i dins del conjunt d’actuacions de sensibilització que el centre portarà a terme 
amb l’alumnat sobre mesures higièniques davant la prevenció de contagi per la covid-19, 
recomanarem que el mateix alumnat, quan estigui utilitzant un espai que no és el del seu grup 
estable (laboratori, aula informàtica, biblioteca, aula de música, psicomotricitat...) col·laborarà, en 
la mesura del possible, en les actuacions de neteja de superfícies i estris utilitzats abans 
d’abandonar l’espai i possibilitar el seu nou ús en bones condicions. 

Gestió de residus 

Els mocadors i tovalloletes d’un sol ús es recolliran en contenidors amb bosses, tapa i pedal. El 
material d’higiene personal (mascaretes, guants i/o altres residus) s’han de llençar al contenidor de 
rebuig (contenidor gris). 

En 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-lo en una segona 
bossa abans de dipositar-la amb la resta de residus, tal com s’ha indicat al paràgraf anterior. 

3.4. PROMOCIÓ DE LA SALUT I SUPORT EMOCIONAL 

L’impacte en salut, econòmic i social de la pandèmia pot haver tingut conseqüències emocionals per 
a molts infants i adolescents. Així, el dol per la pèrdua d’un familliar, l’angoixa per la situació viscuda 
o l’impacte socioeconòmica causat per la pandèmia poden estar presents en un nombre significatiu 
d’infants. 

La pandèmia actual brinda una oportunitat única per consolidar alguns hàbits i conductes 
imprescindibles en qualsevol context;  

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

 Actuar amb responsabilitat per protegir els més vulnerables. 

 Aplicar les mesures de protecció i prevenció de manera sistemàtica. 

3.5. GESTIÓ DE CASOS 

La coordinació i la gestió de la COVID-19 al centre serà assumida per la direcció de l’escola. 

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. Per 
tant, caldrà un protocol molt clar d’actuació en cas de detectar una sospita de cas que ha d’incloure 
la ràpida coordinació entre els serveis territorials d’Educació i de salut pública. 

https://canalsalut.gencat.cat/web/shared/continguts_per_compartir/ENS/salut-escola/documentacio/escoles/20210111-noves-orientacions-ventilacio.pdf
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En essència, 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. S’ha de contactar amb contactar amb la família per tal que vingui a buscar l’infant. 

4. En cas de presentar símptomes 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 amb el servei de salut pública.  

La família o la persona amb símptomes ha de contactar amb el seu CAP de referència per valorar 
la situació i fer les actuacions necessàries. 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. 
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 té 
consideració de contacte estret, per tant s’hauria de plantejar la quarantena de tot el grup, 
durant els 10 dies després del darrer contacte amb el cas, amb vigilància d’aparició de 
nous casos. Per tant, interrupció de l’activitat lectiva presencial per aquest grup. 

 Cas positiu en dos membres no convivents que pertanyen a dos grups de convivència 
diferents d’un mateix espai (un edifici, 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 plantejar la quarantena dels grups de convivència 
d’aquell espai, durant 10 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 10 dies. 

 Cas positiu en dos o més membres no vivents 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 10 dies 
després del darrer contacte amb el cas, amb vigilància d’aparició de nous casos. A més, 
es podria plantejar la interrupció de l’activitat presencial del centre educatiu, durant 10 dies. 

Alumne/a 
Data i hora  

de la 
detecció 

Protocol seguit i 
observacions 

(Persona que ha fet l’actuació i 
familiar que l’ha vingut a buscar) 

CAP de referència 
i persona de 

contacte 

Referent del 
centre pels 

contactes amb 
salut 

 
XX/XX/XXXX 

XX:XXh 
 CAP Badia del Vallès 

JBO 
(Director/a) 

mailto:referentescoleseapbadia.mn.ics@gencat.cat
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4. ORGANITZACIÓ DEL CENTRE 

4.1. ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA 

La Programació General Anual de Centre (PGAC) per al curs 2021-2022 atén prioritàriament els 
aspectes següents: 

a) Educació i acompanyament emocional de l’alumnat a través d’activitats orientades al 
retrobament, l’intercanvi de situacions viscudes... 

b) Acció tutorial i orientació en col•laboració amb les famílies, amb la incorporació d’estratègies 
per compensar les desigualtats dels entorns familiars, de la bretxa digital, i abordar les 
necessitats educatives i les dificultats d’aprenentatge. 

c) Impuls a l’aprenentatge autònom i creatiu per part dels alumnes, amb propostes que 
aprofundeixin en la competència d’aprendre a aprendre, per tal de capacitar l’alumne o alumna 
a autoregular-se, incidint tant en els processos cognitius com en els factors socioemocionals 
de l’aprenentatge. 

d) L’impuls de la cultura digital mitjançant el manteniment de l’aprenentatge a través d’entorns 
telemàtics, ja iniciat durant el darrer trimestre del curs 2019-2020, i garantir la incorporació 
d’estratègies per fomentar la competència digital dels docents i dels alumnes, prioritzant 
aquells amb una baixa capacitació digital 

L’excepcionalitat de les circumstàncies derivades de la pandèmia global per la covid-19 ens obliguen 
a introduir canvis en l’organització i el funcionament de l’escola, vetllant sempre per garantir 
l’essència del Projecte Educatiu del Centre. 

En aquest nou context, tant la modificació de l’horari lectiu com les mesures sanitàries que cal 
adoptar per minimitzar els riscos i fer front a la covid-19 afecten el normal funcionament d’algunes 
activitats i projectes tal i com estaven programats fins el moment. Per això, ens veiem obligats a 
suspendre els tallers internivells, els agrupaments flexibles de llengua al cicle inicial d’educació 
primària, l’amic lector, les activitats compartides entre padrins i fillols, els racons de joc amb les 
famílies, les activitats família-escola en el projecte “Estima’t l’hort” i Hortimecres, les reunions dels 
ecodelegats... a més,  caldrà preveure la celebració de les festes de manera ajustada a allò que 
marqui l’autoritat sanitària competent en cada moment. Tot i així, en el moment que la situació 
sanitària ho permeti, es reactivaran amb els ajustaments necessaris per reprendre l’activitat 
comunitària del centre.  

De la mateixa manera, durant el curs 2021-2022 podrem recuperar alguns projectes, suspesos 
durant el curs anterior, com la biblioteca, laboratori, escacs o piscina i continuem donant prioritat a 
especialitats docents amb l’objectiu d’oferir una formació integral i de qualitat al nostre alumnat. 
Seria el cas de: 

 Educació física. Després d’un confinament prolongat on l’activitat física dels infants s’ha vist 
reduïda o, fins i tot, suprimida, creiem que és bàsic que es potenciïn activitats de moviment i 
a l’aire lliure, alhora que es treballen els hàbits saludables associats a aquesta àrea, no només 
en relació al moviment i l’esport, sinó també aquells relacionats amb la salut i el benestar físic, 
que també afavoriran el benestar emocional dels nens i nenes, a través de les interaccions 
amb els companys, entre d’altres, i sempre atenent a les mesures sanitàries i de protecció 
corresponents. 

 Educació artística. Música i dansa. La música ha estat un gran aliat durant aquest període 
de distanciament social i de reducció de qualsevol tipus de contacte social. En aquesta línia, 
la neurociència ha demostrat que la música ajuda a reduir l’ansietat i l’estrès, a millorar 
l’eficiència del pensament, la plasticitat cerebral... Per això creiem que en un moment com el 
que vivim actualment, cal oferir als infants eines i recursos per afavorir el seu benestar 
psicològic i emocional. 

 Llengua estrangera. Anglès. Es tracta d’una àrea que requereix coneixements específics de 
la llengua i que no pot impartir cap mestre/a que no en tingui formació, per això, mantenim la 
intervenció de l’especialista d’anglès tot i que s’han reduït els grups als quals atén. Els i les 
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mestres que tenen formació reconeguda o la capacitació per impartir aquesta àrea estan a 
disposició dels seus grups de referència, de manera, que l’especialista només haurà 
d’intervenir en un menor nombre de grups. 

En general, els tutors i tutores de grup que tenen reconeguda més d’una especialitat es faran càrrec 
de les matèries del seu grup, la qual cosa, ens permet mantenir l’estabilitat dels contactes i constituir 
equips docents de cicle, evitant tant com ens ha estat possible, la intervenció de docents en diferents 
cicles. Tot i així, quan un docent hagi d’intervenir amb més d’un grup caldrà que prengui les mesures 
de protecció adequades, fent ús de la mascareta en tot moment.  

4.2. ORGANITZACIÓ DE L’ALUMNAT 

El grup estable estarà format per un conjunt d’alumnes, amb el seu tutor o tutora, a més formaran 
part d’aquest grup estable altres docents o personal de suport educatiu i a l’educació inclusiva (PAE) 
si la major part de la seva jornada laboral transcorre en aquest mateix grup. Un docent i un/a 
professional de suport educatiu només formarà part d’un únic grup estable. 

Els grups d’educació infantil – 5 anys, segon i sisè de primària no es desdoblaran, tal com s’havia 
fet durant el curs 2020-2021 seguint les indicacions del Departament d’Educació, però disposaran 
de dues aules per cada nivell per facilitar el desdoblament en aquelles activitats que es consideri 
oportú. 

A l’educació infantil i primària, el grup estable es mantindrà junt al llarg de la jornada lectiva, tant a 
l’aula com al pati. Per al desenvolupament de les activitats a l’interior de l’edifici, el grup ocuparà, de 
manera general, el mateix espai físic i els alumnes seran sempre els mateixos. Aquells docents i/o 
personal de suport educatiu que es relacionen amb més d’un grup estable haurà de fer ús de la 
mascareta higiènica. Es flexibilitza el nombre de mestres que intervenen a cada grup de convivència 
estable així com el nombre de grups que ha d’atendre cada mestre/a o PAE, establint equips docents 
de cicle (petits, mitjans i grans). 

 

GRUP Alumnes 
Docents PAE Espai 

Estable Temporal Estable Temporal Estable Temporal 

EDUCACIÓ INFANTIL 

EINF3 (1) 17 1 
3 

(ALL/EES/
PMU/PAN) 

1 
(TEI) 

0 
Aula 

EINF3 
Psicomotricitat 

Teatre 

EINF4 (1) 20 1 
3 

(ALL/EES/
PMU/PAN)) 

0 0 
Aula  

EINF4 

Psicomotricitat 
A. polivalent EINF 

Teatre 

EINF5 (1) 21 1 
3 

(ALL/EES/
PMU/PAN)) 

0 0 
Aula 

EINF5 

Psicomotricitat 
A. polivalent EINF 

Teatre 
EDUCACIÓ PRIMÀRIA – CICLE INICIAL 

EPRI1 (1) 19 1 
5 

(PEF/EES/ 
PMU/PAN) 

0 0 
Aula 

EPRI1A 

Aula polivalent CI 
Biblioteca 

A. Informàtica 

EPRI1 (2) 19 1 
5 

(PEF/EES/ 
PMU/PAN) 

0 0 
Aula 

EPRI1B 

Aula polivalent CI 
Biblioteca 

A. Informàtica 

EPRI2 (1) 22 2 
5 

(PEF/EES/ 
PMU/PAN) 

0 0 
Aula 

EPRI2A 

Aula EPRI2B 
Biblioteca 

A. Informàtica 
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EDUCACIÓ PRIMÀRIA – CICLE MITJÀ 

EPRI3 (1) 16 1 
5 

(PEF/EES/ 
PMU/PAN) 

0 
1 

(ES) 
Aula 

EPRI3A 
A. Música 

A. Informàtica 

EPRI3 (2) 17 1 
5 

(PEF/EES/ 
PMU/PAN) 

0 0 
Aula 

EPRI3B 
A. Música 

A. Informàtica 

EPRI4 (1) 21 1 3 
(PAN/PMU/EES) 

0 
1 

(ES) 
Aula 

EPRI4A 
A. Música 

A. Informàtica 

EPRI4 (2) 21 2 3 
(PAN/PMU/EES) 0 0 

Aula 
EPRI4B 

A. Música 
A. Informàtica 

EDUCACIÓ PRIMÀRIA – CICLE SUPERIOR 

EPRI5 (1) 20 1 
5 

(EES/PMU/ 
PAN/LAB) 

0 
1 

(ES) 
Aula 

EPRI5A 

A. Música 
A. Informàtica 
A. Polivalent 

EPRI5 (2) 18 1 
5 

(EES/PEF/ 
PAN/LAB) 

0 0 
Aula  

EPRI5B 
A. Música 

A. Informàtica 

EPRI6 (1) 26 1 
5 

(EES/PMU/ 
PAN/LAB) 

0 
1 

(ES) 
Aula 

EPRI6A 
A. Informàtica 
A. Polivalent 

 

4.2.1. CRITERIS ORGANITZATIUS DELS RECURSOS PER A L’ALUMNAT AMB NECESSITAT 
ESPECÍFICA DE SUPORT EDUCATIU 

El context de pandèmia ha tingut efectes desiguals en els diferents grups de població. Valorant 
les conseqüències de la crisi sanitària global en el desenvolupament cognitiu, afectiu i social 
de l’alumnat vulnerable, en aquests moments veiem prioritari organitzar l’acompanyament, 
seguiment i atenció directa de l’alumnat amb especials dificultats.  

La nostra escola vol impulsar una acció educativa de qualitat i equitat. Som conscients que com 
a centre educatiu desenvolupem un paper important en la compensació de les desigualtats. En 
aquest sentit, doncs, haurem de vetllar per la màxima presencialitat de tot l’alumnat i caldrà 
establir estratègies educatives generals per a tot l’alumnat i, en particular, per a l’alumnat més 
vulnerable que ha patit la desconnexió del sistema educatiu durant la pandèmia.   

Per aquest motiu, contemplem en la nostra Programació General Anual i amb la nova distribució 
horària, mantenir i reforçar l’organització de les mesures universals, addicionals i intensives 
que fa el centre, sempre tenint en compte el treball en el grup estable i el treball personalitzat, 
centrat en tot l’alumnat, especialment en aquell més vulnerable per presentar dificultats 
d’aprenentatge, amb el suport i la col·laboració dels mestres especialistes del centre, mestre/a 
d’atenció a la diversitat i d’Audició i Llenguatge, i del PAE  (vetllador/a), l’educadora social, així 
com dels serveis externs (EAP, CREDA, CREDV, CRETDIC,...).  

L’escola La Sardana vetllarà sempre per l’atenció inclusiva de tot l’alumnat i, en cas de preveure 
reagrupaments s’organitzaran amb criteris d’equitat i d’inclusió, en cap cas, s’establiran 
agrupaments homogenis per nivells d’aprenentatge o per alumnat amb necessitats de suport 
educatiu.  

És doncs, en aquesta línia d’intervenció que per al curs 2021-2022, s’ha mantingut la dotació 
personal en l’àmbit de l’atenció a la diversitat, mantenint un/a especialista d’Audició i Llenguatge 
a la nostra plantilla. També s’han mantingut llocs de treball estructural amb perfil de Diversitat 
(DIV), creats el curs passat, que ens permetin incorporar professionals amb experiència, 
habilitats, eines i recursos per atendre amb més qualitat i garanties les dificultats del nostre 
alumnat, amb l’afegit de les conseqüències derivades del confinament prolongat. 

4.3. CRITERIS D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT EN CAS DE CONFINAMENT PARCIAL O 
TANCAMENT DEL CENTRE 

Per tal de treballar d’una manera preventiva i poder canviar d’escenari amb una certa 
immediatesa, el pla considera, en el cas de produir-se un brot del virus localitzat en algun 
moment del curs, hipotètics escenaris de virtualitat d’una part del temps lectiu, o de tot, en algun 
agrupament d’alumnes o en tot el centre. 
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Durant aquest curs, 2021-2022, mantindrem actives les eines de treball telemàtic i l’entorn 
virtual d’aprenentatge (EVA) per tal d’aprofitar l’activitat presencial per treballar amb els 
alumnes i possibilitar d’aquesta manera la millora de les habilitats i la competència digital, de 
forma que en cas d’un nou confinament (parcial o total) puguin seguir treballant d’una manera 
més àgil i eficaç i amb més autonomia pel que fa a l’ús d’aquests recursos i dispositius. Com a 
novetat, enguany tralladarem el treball amb els EVA a la plataforma Classroom, dins de les 
eines GSuite, per això, planificarem formació tant al professorat com als alumnes i, si hi ha 
demanda, per les famílies.  

En aquest sentit, tenint en compte la important tasca d’acompanyament que fan les famílies, 
sobretot quan l’activitat presencial es veu compromesa, creiem que és important oferir un espai 
de suport o formació, en format taller o videotutorial, sobre l’ús de les eines i plataformes digitals 
que s’han desplegat al centre (web, blog, correu-e, EVA, plataforma de comunicació...). Caldrà 
valorar el seu desenvolupament, en funció de les recomanacions de seguretat que hagin dictat 
les autoritats sanitàries. En aquesta mateixa línia, s’establiran un referent per a cada cicle, entre 
els mestres adscrits al grup impulsor TAC, per resoldre possible dubtes o incidències. 

Així mateix, l’aprenentatge professional que es va fer durant el període de tancament dels 
centres educatius ha de permetre’ns continuar treballant amb aquesta mirada globalitzadora i 
inclusiva, que aposta pel treball competencial dels infants. D’aquesta manera, podrem garantir 
la continuïtat del treball curricular en un format telemàtic. Les activitats es podran complementar 
amb l’ús de material editat, fotocopiable o imprimible per tal de mantenir la continuïtat i la 
coherència amb les proposades a l’aula. 

A més, com ja s’ha fet durant el període de tancament de l’escola del curs 2019-2020, caldrà 
establir moments de control i regulació a través d’enquestes, o altres mecanismes, que 
permetin conèixer la percepció de les famílies i, si escau, dels propis alumnes respecte al 
volum, tipologia i qualitat de les propostes que s’ofereixen, de manera que es puguin introduir 
els reajustaments de millora que siguin necessaris. 

Durant el curs 2020-2021, l’equip docent ha consensuat i acordat un protocol d’actuació que 
regular la intervenció del professorat segons els diferents nivells educatius i en funció dels 
possibles escenaris (quarantena, aïllament, confinament o tancament) 

Nivell Mètode de treball 
/Recursos didàctics 

Mitjà de contacte amb 
el grup/periodicitat 

Mitjà de contacte amb 
l’alumne/periodicitat 

Mitjà de contacte amb la 
família/periodicitat 

EINF3 

EVA  
Meet® 

~ 
Setmanal 

Telèfon / Meet® 
~ 

Segons necessitats 

Telèfon / Meet® 
~ 

Segons necessitats 
EINF4 

EINF5 

EPRI1 
EVA /  

Material editat 

Meet® 
~ 

Setmanal (grup) 
Altres (petit grup) 

Telèfon / Meet® 
~ 

Segons necessitats 

Telèfon / Meet® 
~ 

Segons necessitats EPRI2 

EPRI3 
EVA /  

Material editat 

HangOuts Meet® 
~ 

Diària 

Telèfon / Meet® 
~ 

Segons necessitats 

Telèfon / Meet® 
~ 

Segons necessitats EPRI4 

EPRI5 EVA /  
Material editat 

HangOuts Meet® 
~ 

Diària 

Telèfon / Meet® 
~ 

Segons necessitats 

Telèfon / Meet® 
~ 

Segons necessitats EPRI6 

L’alumnat vulnerable que acrediti que la incorporació a l’escola de manera presencial suposa 
un risc elevat per a la seva salut ha de tenir garantit el seguiment de l’activitat lectiva de forma 
no presencial, durant el temps que hagi de romandre a casa. Per aquest motiu, l’equip docent 
facilitarà a través de l’entorn virtual d’aprenentatge les activitats oportunes i compartides amb 
la resta del grup de referència. 

4.4. ORGANITZACIÓ DELS ESPAIS COMUNS I DE REFERÈNCIA 

A l’educació infantil i primària, el grup estable es mantindrà junt al llarg de la jornada lectiva a l’aula 
de referència i tant al pati com durant el temps de lleure de la franja de migdia (menjador) 
preferiblement en un espai estable però amb lliure circulació. Per al desenvolupament de les 
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activitats a l’interior de l’edifici, el grup ocuparà, de manera general, el mateix espai físic i l’alumnat 
serà sempre el mateix. Aquells docents i/o personal de suport educatiu que es relacionen amb més 
d’un grup estable haurà de fer ús de la mascareta higiènica, excepte en les intervencions en el seu 
grup estable. L’organització de l’espai de l’aula d’un grup estable, on els infants mantenen una 
relació propera i quotidiana, permetrà no haver de guardar la distància física interpersonal de 
seguretat en aquests grups estables. 

Es determina que cada grup tingui un únic espai de referència, tot i així, es poden utilitzar les 
diferents aules específiques: laboratori, biblioteca, aula de música, aula de plàstica, aula 
d’informàtia... En aquest cas, es preveu que la rotació de diversos grup en un  mateix dia sigui la 
mínima i, amb cada canvi de grup, es garanteixi la ventilació de l’espai i el rentat de mans previ i 
posterior a l’ocupació de l’espai. 

Pel que fa a la circulació dins del centre, en els passadissos i els lavabos s’ha de vetllar perquè 
no coincideixin més d’un grup estable. Tot i així, si coincideixen membres de diferents grups 
estables, caldrà mantenir la distància interpersonal d’1,5 metres i portar mascareta. Per aquest 
motiu, qualsevol persona que es desplaci ho haurà de fer preservant la distància de seguretat, fent 
ús de la mascareta i previ rentat de mans abans i després de qualsevol activitat (entrada i sortida 
de les aules, anar al lavabo, ...). 

Pel que fa l’àrea d’Educació física, es recomana que l’educació física es realitzi a l’aire lliure -a 
l’espai del pati- sempre que sigui possible. Donat que es tracta d’un espai compartit en les franges 
d’esbarjo, caldrà preveure una organització horària no encavalcada, prioritzant les sessions 
d’Educació en les primeres i últimes franges del matí i la franja de tarda. Excepcionalment, es farà 
ús del gimnàs o el pavelló municipal i en aquest cas, caldrà garantir la neteja i desinfecció així com 
la ventilació de l’espai entre grups. 

L’ús de la mascareta no serà necessari per a l’alumnat, ja que es manté el grup estable, però sí 
pel docent responsable, tot i ser el referent del grup. 

4.5. DE LES ENTRADES I SORTIDES 

L’horari del centre serà de 9.00h a 12.30h i de 15.00h a 16.30h. En aquest marc, les entrades i 
sortides es realitzaran de manera esglaonada, amb un marge de 10 minuts abans i després del 
que determina l’horari marc per evitar la concurrència massiva de persones en els accessos al 
centre. S’ha habilitat un nou accés, a més dels tres accessos habituals, per la part posterior del 
centre.  

A cada un dels accessos, l’entrada i la sortida es farà per diversos grups estables en intervals de 
10 minuts. Com a novetat, a partir del curs 2021-2022, s’estableixen tres cicles: petits (EINF3, 
EINF4 i EINF5), mitjans (EPRI1, EPRI2 i EPRI3) i grans (EPRI4, EPRI5, EPRI6) i, per tant, tres 
torns diferentciats per a les diferents circulacions. 

El centre ha identificat tots els accessos possibles i ha establert els punts d’entrada i sortida, els 
grups accediran per:  

 

Accés Grup 
Matí Tarda 

Entrada Sortida Entrada Sortida 

Parvulari 

EINF3 09.:05h 12:30h 15:00h 16:30h 

EINF4 
09:00h 12:35h 15:00h 16:35h 

EINF5 

Principal 

EPRI1A 

08:50h 12:20h 14:50h 16:20h 

EPRI1B 

EPRI2 

EPRI3A 

EPRI3B 

Mercat 

EPRI4A 

08:55h 12:25h 14:55h 16:25h 

EPRI4B 

EPRI5A 

EPRI5B 

EPRI6 
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Els alumnes hauran de mantenir les distàncies de seguretat amb d’altres grups estables i portar la 
mascareta fins que accedeixin a la seva aula, excepte l’alumnat d’educació infantil per als quals 
no existeix l’obligació de portar-la. En entrar al centre els alumnes s’han de rentar les mans amb 
gel hidroalcohòlic, també abans de sortir de l’escola. El centre disposa de termòmetres per si algun 
infant es troba malament durant la jornada lectiva però no es considera necessari prendre la 
temperatura diàriament en els moment d’accedir al centre. 

Els pares i mares només accediran 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, però, com a norma general les famílies no podran 
accedir al recinte per deixar o recollir els infants.  

Té especial consideració el període d’adaptació de l’alumnat de 3 anys que s’incorpora a Educació 
Infanti, en aquest cas, es podrà accedir al centre seguint les instruccions que es publicaran els 
primers dies de setembre i sempre amb mascareta i mantenint la distància interpersonal amb la 
resta d’infants. 

4.6. ORGANITZACIÓ DE L’ESPAI D’ESBARJO 

La sortida al pati serà esglaonada (petits, mitjans i grans). A l’organització horària del centre hem 
establert els torns d'esbarjo en funció de la dimensió del pati i les possibilitats de sectoritzar-lo, 
tenint en compte que hi haurà a la vegada més d’un grup estable. 

Cada grup estable estarà preferiblement junt, però es permetrà la interrelació amb altres grups, en 
aquests cas, quan comparteixin l’espai amb altres grups, hauran de fer ús de la mascareta 
obligatòriament i mantenir entre ells la distància sanitària si és possible. Caldrà l’ús de mascaretes, 
malgrat que es mantingui la distància interpersonal de 1’5 metres.  

S’aconsella no compartir menjar ni joguines pròpies i, en cas d’utilitzar material de joc de l’escola, 
caldrà garantir la desinfecció abans i després del seu ús. 

 

Accés Grup 
Horari de 
sortida 

Horari 
 d’entrada 

Zona d’esbarjo 

Parvulari 

EINF3 

11:00h 11:30h 
Pati davanter 
Esc La Sardana 

EINF4 

EINF5 

Porxo 

EPRI1 

11:00h 11:30h Pati darrere (sorra) 

EPRI2A 

EPRI2B 

EPRI3A 

EPRI3B 

Escala 
emergència 

EPRI4A 

10:20h 10:50h 

Pati darrere (sorra) 
EPRI4B 

EPRI5A 
Pista poliesportiva 

Esc La Sardana 
EPRI5B 

EPRI6 

 

4.7. ORGANITZACIÓ D’ALTRES ACTIVITATS I SERVEIS 

4.7.1. SERVEI D’ACOLLIDA MATINAL 

Seguint les instruccions anteriors, cap acompanyant podrà accedir al recinte, per això, els infants, 
acompanyats d’un únic adult, es deixaran a la porta principal on el rebrà la persona responsable 
del servei, o el conserge del centre, acompanyant-los a l’espai de trobada, que serà el menjador, 
espai que permet mantenir la distància interpersonal i és de fàcil accés. Tant el responsable del 
servei com els infants hauran de portar mascareta fins que s’incorporin al seu grup estable de 
convivència. Tot i així, es prioritzarà la realització de l’activitat en un espai obert i a l’aire lliure, com 
el pati posterior (sorra). 
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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 i persones educadores. 

Quan finalitzi el temps d’acollida, els infants seran acompanyats al punt de trobada de referència 
del seu grup estable i hauran de portar les mascaretes en els desplaçaments pel centre i durant 
tota la jornada lectiva. 

Acabat l’horari d’acollida caldrà ventilar, netejar i desinfectar els espais segons el pla de neteja i 
desinfecció del centre. 

Activitat 
Nombre 

d’alumnes 
Grups de 

procedència 
Professional 
responsable 

Espai on es 
realitza l’activitat 

Acollida matinal XX   Menjador 

 

4.7.2. PERÍODE D’ADAPTACIÓ PER A L’ALUMNAT QUE INICIA EDUCACIÓ INFANTIL.  

Les famílies dels nous alumnes d’Educació Infantil – 3 anys seran convocades a una reunió general 
informativa el dilluns, 6 de setembre de 2021, a la qual, en cas que pugui fer-se en format 
presencial, només assistirà un representant de cada alumne o alumna (pare, mare o tutor legal) 
sense venir acompanyats dels infants, i es respectaran les mesures de seguretat vigents en el 
moment, en qualsevol altre cas, es convocarà de manera telemàtica.  

Les entrevistes individuals amb les famílies dels i les alumnes de P3, amb una durada aproximada 
de 20 minuts, es convocaran els dies 13, 14, 15, 16, 17 i 20 de setembre de 2021 entre les 15:00h 
i les 16:30h. Les entrevistes es realitzaran a l’aula de referència i sempre garantint les mesures de 
prevenció i seguretat indicades per les autoritats sanitàries en cada moment, per tant, només 
assistirà un adult per infant, els menors no han d’assistir.  

Durant el període d’adaptació, els nens i nenes de 3 anys podran estar acompanyats per un adult 
de referència a l’aula que haurà de complir les mesures de prevenció i seguretat establertes. 

 

Grup 
Nombre 

d’alumnes 
Dies Horari Docents 

PAE/PA
S 

EINF3 (G1) 9 
13-15/09/21 
16-20/09/21 

9:05h – 10:30h 
9:00 – 12:30h 

Tutor/a del grup 
Mestre/a de suport 

1 (TEI) 

EINF3 (G2) 8 
13-15/09/21 
16-20/09/21 

11:00h – 12:25h 
9:00 – 12:30h 

Tutor/a del grup 
Mestre/a de suport 

1 (TEI) 

 

Condicions de seguretat per les famílies que accedeixin a l’escola per acompanyar el procés 
d’adaptació dels seus fills i/o filles. 

En el període d’adaptació les famílies dels infants poden acompanyar-los a l’aula seguint les 
mesures de prevenció i seguretat establertes. 

La persona acompanyant no pot participar en el període d’acollida si presenta: 

 Símptomes compatibles amb la COVID-19   

 Si els ha presentat en els darrers 14 dies.  

 Si ha tingut contacte estret amb una persona amb la COVID-19 confirmada o amb 
simptomatologia compatible en els darrers 14 dies. 

 

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, i que no hagin estat vacunades, hauran d’avaluar la 
conveniència de participar en el període d’acollida amb el seu equip mèdic de referència. 
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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. 

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). 

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. 

La persona acompanyant ha d’accedir al centre educatiu amb una mascareta quirúrgica 
correctament posada. 

És important que, durant aquests períodes d’estada de les famílies i entre grups, els espais 
estiguim ben ventilats i se segueixen les instruccions sobre prevenció. 

4.7.3. ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES 

Caldrà tenir en compte les mesures de seguretat quan fem altres activitats complementàries, tant 
les del mateix centre com les del lloc on es fa l’activitat i en el transport, quan aquest sigui 
necessari.  

Sortides i colònies 

Es duran a terme les activitats previstes a la programació general anual del centre (PGAC), amb 
les adaptacions necessàries amb motiu de les mesures de prevenció i seguretat sanitària. 

Durant els trajectes en transport col·lectiu, cal garantir la ventilació i la resta de mesures de 
seguretat, tot mantenint la màxima separació entre els usuaris, l’ús de mascareta obligatori a partir 
dels 6 anys, rentat de mans previ i posterior, distribució dels infants per grups de convivència 
estable, mantenir la mateixa distribució en els diferents trajectes (anada i tornada) i tenir el registre 
d’ocupació dels seients. 

En el cas de les sortides es mantindrà la distància de seguretat d’1’5m i portar mascareta quan no 
es pugui preservar la distància. 

En el cas de les colònies es mantindran els grups estables. Es prioritzaran les activitats a l’aire 
lliure i se seguiran les mesures de prevenció i higiene habituals: distanciament físic, rentat de 
mans, i ús de mascareta si s’escau. 

Festes i celebracions escolars 

La celebració de les diferents festes escolars s’adaptarà a la situació d’emergència sanitària i es 
considerarà la seva celebració seguint les mesures de seguretat fixades pel Departament de Salut 
en el moment corresponent.  

La voluntat primera de l’escola és adaptar les festes a la comunitat, per tant, es buscarà la manera 
de celebrar-les sempre que sigui possible, en el marc de les indicacions dels departaments 
competenents. 

La Programació General Anual de Centre (PGAC) fixarà les festes i dates en què se celebren. 

4.7.4. ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 

L’activitat de Psicomotricitat relacional que es desenvolupa al nostre centre acull infants de 
diferents edats i grups estables. En aquest cas, es recomanable que la composició del grup sigui 
el més constant possible per facilitar la traçabilitat. 

Caldrà garantir la ventilació i posterior desinfecció de l’espai i el material utilitzat, seguint les 
instruccions del pla de neteja i desinfecció 

https://educacio.gencat.cat/web/shared/continguts_per_compartir/ENS/salut-escola/documentacio/escoles/pla-actuacio-extraescolars-colonies.pdf
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Tant els alumnes com la persona responsable d’impartir l’activitat hauran de respectar les 
mesures de seguretat habituals: ús de mascareta, rentat de mans abans de començar i després 
de finalitzar l’activitat i mantenir la distància de seguretat. 

Activitat 
Nombre 

d’alumnes 
Grups de 

procedència 
Professional 
responsable 

Espai on es 
realitza l’activitat 

Psicomotricitat relacional XX  SCM Aula de psicomotricitat 

 
4.7.5. SERVEI DE MENJADOR 

El servei de menjador escolar, que inclou l’àpat i les activitats posteriors fins a la represa de 
l’activitat lectiva s’organitza en els espais habilitats a tal efecte, en el nostre cas, el menjador i les 
aules d’educació infantil. 

Davant la nova evidència que la transmissió del virus és molt poc probable a través de les 
superfícies, les recomanacions principals per al servei consisteixen en la ventilació d’espais, el 
rentat de mans i la distribució de l’alumnat per grups de convivència estable. 

En aquest cas, cal tenir en compte que en l’espai de menjador coincidiran diversos grups 
estables. Els integrants d’un mateix grup estable han de seure junts en una o més taules però es 
mantindrà la separació entre les taules de grups diferents. En cas que en una mateixa taula hi 
hagi alumnes de més d’un grup es deixarà una cadira buida entre ells per garantir la distància. 
En funció del nombre final d’usuaris, es determinarà si cal realitzar 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. 

Tots els usuaris del servei de menjador, hauran de fer el rentat de mans abans i després de 
l’àpat, seguint les recomanacions del Departament de Salut i les autoritats competents. 

El menjar se servirà en safates 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 serà l’adult 
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. 

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 i la desinfecció del 
material utilitzat. 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. 

L’atenció a les famílies per realitzar gestions derivades de l’ús d’aquest servei es faran 
preferentment per correu electrònic o per telèfon i a través de la bústia del menjador situada a 
l’entrada de l’escola i l’atenció presencial es farà amb caràcter excepcional i sempre amb cita 
prèvia. No s’acceptarà cap pagament en efectiu a l’escola, per tant, caldrà fer-lo a través de 
l’entitat bancària habilitada a tal efecte i enviar el justificant de pagament a través del correu 
electrònic o la bústia del menjador. 

A principis del mes de setembre, es farà l’estudi per tenir dades més concretes sobre el nombre 
d’usuaris del menjador i serà aleshores quan podrem determinar els espais que s’utilitzaran. 

4.8. RELACIÓ AMB LA COMUNITAT EDUCATIVA 

Les relacions amb els diferents membres de la comunitat educativa prioritzaran el format virtual, 
llevat de casos excepcionals en els quals sigui impossible l’ús d’eines virtuals. 

En aquestes circumstàncies, el lloc web de l’escola serà el canal principal de comunicació i difusió 
de documents i instruccions, a més de l’aplicació TokApp School® per als enviaments de 

https://agora.xtec.cat/ceip-lasardana/wp-content/uploads/usu659/2021/07/20210602_EscLS_Pla-menjador.pdf
https://agora.xtec.cat/ceip-lasardana/
https://tokapp.com/school/
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comunicats, circulars i informacions del centre; per a la celebració de trobades i reunions, si es 
convoquen en format de videoconferència, es realitzaran a través de Google Meet®; a més, el 
correu electrònic corporatiu de l’escola i de l’equip docent estarà a disposició de les famílies que 
necessitin contactar-hi, així com el telèfon del centre i un número mòbil, sobretot en cas d’un nou 
tancament. 

Atenent a les dificultats, detectades durant el període de tancament de l’escola, de les famílies en 
relació a l’ús de les eines de comunicació esmentades, caldrà mantenir l’acompanyament i 
l’assessorament a les famílies a través d’un pla de formació, que els permeti millorar les seves 
habilitats i competència digital, assolint un nivell corresponent al perfil d’un usuari bàsic, tot tenint 
en compte la disponibilitat dels dispositius (mòbil, portàtil, ordinador de sobretaula, tauletes...) que 
tenen al seu abast i adreçant-los a les persones de referència en el centre, que els podran ajudar i 
donar suport, sobretot en cas d’un nou confinament (parcial o total). 

4.8.1. REUNIONS D’INICI DE CURS 

La reunió amb les famílies que s’incorporen a Educació Infantil – 3 anys se celebrarà el 9 de 
setembre de 2021 i les entrevistes individuals es realitzaran entre el 13 i el 20 de setembre de 2021 
de 15:00h a 16:30h.  

Les reunions d’inici de curs de la resta de nivells (EINF4 – EPRI6) es realitzaran just abans d’iniciar 
l’activitat lectiva, d’aquesta manera, les famílies podran tenir tota la informació relativa a aquest Pla 
d’organització per al curs 2021-2022, l’assignació de professorat i el desenvolupament de curs, 
abans del 13 de setembre de 2021, data en què es reprenen les classes. Les reunions se celebraran 
per videoconferència. 

 
Dilluns,  

06/09 
Dimecres,  

08/09 
Dijous,  
09/09 

Nivell/Cicle 

E. Infantil 
(3 i 5 anys) 

 
Cicle Superior 

(EPRI5 i EPRI6) 

Cicle inicial 
(EPRI2) 

 
Cicle mitjà 

(EPRI3 i EPRI4) 

E. Infantil 
(4 anys) 


Cicle inicial 

(EPRI1) 

 

4.8.2. ENTREVISTES AMB LES FAMÍLIES 

Les tutories, entrevistes i reunions també han de minimitzar els riscos i l’exposició, per la qual cosa, 
es prioritzarà el format telemàtic, de manera excepcional, quan no sigui possible garantir 
l’assistència o participació de la majoria de les famílies, caldrà organitzar-les en funció dels grups 
estables i sempre mantenint les mesures de seguretat sanitària vigents en cada moment, l’ús de la 
mascareta i la distància interpersonal. 

 

4.8.3. REUNIONS DELS ÒRGANS UNIPERSONALS I COL·LECTIUS DE COORDINACIÓ I 
GOVERN 

Promourem la modalitat telemàtica quan siguin reunions amb un nombre elevat de persones o amb 
participació de famílies. 

Òrgan Tipus  Format Temporització 

Equip directiu Planificació Presencial Setmanal 

Comissió pedagògica Planificació Presencial Setmanal 

Grups impulsors Planificació Presencial Mensual 

ACDE Planificació Presencial Mensual 

Equip de cicle Planificació Presencial Setmanal 
Equips de nivell Planificació Presencial Setmanal 

Claustre Presa de decisions Telemàtica Mensual 

Consell Escolar Presa de decisions Telemàtica Semestral 

AMPA Coordinació Telemàtica Mensual 
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Altres trobades i activitats de coordinació:  

Òrgan Tipus  Format Temporització 

CAD 
Coordinació 
Seguiment 

Presencial 
Setmanal 

Dm 11:30h a 12.30h 

CAD Social 
Coordinació 
Seguiment Telemàtic* 

Mensual 
Dm 11:30h a 13:30h 

Seminari de DIR Coordinació 
Presencial / 
Telemàtic* 

Mensual 
Dj 9:30h a 11:30h 

Seminari de CES Coordinació Presencial* 
Mensual 

Dc 15:00h a 17:00h 

Seminari de SEC Coordinació Presencial* 
Mensual 

Dm 11:30h a 13:30h 

Seminari PRI-SEC Coordinació Presencial* 
Mensual 

Dv 12:00h a 13:30h 

S. coordinació EINF Coordinació Telemàtic* 
Mensual 

Dj 9:30h a 11:30h 

S. coordinació TAC Coordinació Telemàtic* 
Trimestral 

Dl 15:00h a 17:00h 

GT Educació física 
Coordinació 
Planificació Telemàtic* 

Mensual 
Dj 12:45h a 13:45h 

GT Música 
Coordinació 
Planificació 

Telemàtic* 
Mensual 

Dj 12:45h a 13:45h 

GT Anglès 
Coordinació 
Planificació Telemàtic* 

Mensual 
Dj 12:45h a 13:45h 

GT Atenció a la diversitat 
Coordinació 
Planificació 

Telemàtic* 
Mensual 

Dj 12:45h a 13:45h 

*Pendent de concreció 

 

5. SEGUIMENT DEL PLA 
 

Breu planificació de l’avaluació i seguiment d’aquest pla de reobertura del setembre. 

 

Responsable/s Revisions Indicadors Propostes de millora 

Equip directiu 
Comissió 
pedagògica 

Desembre’21 
Març’22 
Juny’22 

Funcionament dels horaris d’entrades/sortides 
Funcionament de l’espai d’esbarjo 
Funcionament del servei de menjador 
Funcionament del pla de neteja i desinfecció 
Funcionament del servei d’acollida 
Funcionament de les activitats extraescolars 
Funcionament de les reunions  
Funcionament de l’organització pedagògica 
Funcionament de les mesures de protecció 
Funcionament dels grups estables 
Funcionament del protocol de detecció i 
aïllament 
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7. Annexos 

7.1. Annex 1. Llista de comprovació de símptomes per a les famílies 

 
Si el vostre fill, filla o infant tutelat no es troba bé, marqueu amb una creu quins d’aquests 
símptomes presenta:  
 

Febre o febrícula      Mal de panxa  
 

Tos        Vòmits 
 

Dificultat per respirar     Diarrea  
 

Congestió nasal      Malestar 
 

Mal de coll       Dolor muscular  
 

Si a casa hi ha alguna persona adulta que no es troba bé, marqueu amb una creu quins d’aquests 
símptomes presenta:  
 

Febre o febrícula      Calfreds 
 

Tos        Vòmits 
 

Dificultat per respirar     Diarrea 
 

Falta d’olfacte de gust     Dolor muscular 
 

Mal de coll       Malestar  
 

*Si heu marcat una o diverses caselles cal que eviteu portar l’infant a l’activitat i que us poseu 
en contacte amb els responsables de l’activitat per comunicar-ho.  
En horari d’atenció del vostre centre d’atenció primària, poseu-vos en contacte telefònic amb el 
vostre equip de pediatria o de capçalera. En cas contrari, truqueu al 061. 
 

  



Generalitat de Catalunya  
Departament d’Educació 
Escola La Sardana 
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7.2. Annex 2. Declaració responsable de les famílies sobre la salut dels menors a càrrec. 
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7.3. Annex 3. Mesures organitzatives dels centres educatius per al curs 2021-2022 

 

 


