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PLA D’ORGANITZACIÓ DEL CURS 2020-21 

Presentat i validat pel Claustre el 22 de juliol 

 

1. Introducció 
 
Aquest document pretén ser l’eina de planificació de l’organització del curs, tenint 
en compte les Instruccions per al curs 2020-2021 , del 30 de juny, de la Secretaria 
de Polítiques Educatives, i Pla d'actuació per al curs 2020-2021 per a centres 
educatius en el marc de la pandèmia, del 3 de juliol, elaborat pel Departament 
d’Educació i el de Salut. 
Totes les mesures estan adreçades a continuar la tasca de l’escola, reduir la 
transmissió del virus i a millorar la traçabilitat de casos i contactes. 
 
Aquest pla ha estat aprovat per Consell Escolar el 8 de setembre, forma part de la 
Programació General Anual del centre i està disponible al web del centre.  
 
La prioritat de l’escola és l’obertura del curs el 14 de setembre, amb la màxima 
normalitat possible i amb les mesures necessàries per tal que l’escola sigui un espai 
segur amb el mínim risc assumible. Tota la comunitat educatiu contribuïm al 
control de la pandèmia i a la ràpida identificació de casos i contactes, si fos 
necessari. Docents, personal del centre i famílies ens comprometem a garantir les 
mesures de protecció, per disminuir la infecció, i la traçabilitat, pilars necessaris 
per a fer front a la pandèmia.  
 
La situació d’incertesa continua fa necessària l’aplicació continuada d’una sèrie de 
mesures que comporten canviar de manera notable l’organització i el 
funcionament de l’escola.  
 
Les famílies i el personal del centre rebran la informació de les mesures adoptades 
a l’escola en relació amb la prevenció i control de la COVID-19.  
Totes les mesures proposades seran vigents al llarg del curs escolar 20-21 i en 
coherència l’evolució del context epidemiològic. 
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2. Prioritats educatives 
 
-Acompanyament emocional de l’alumnat (activitats orientades al retrobament, 
l’intercanvi de situacions viscudes...) 
-Acció tutorial i orientació en col·laboració amb les famílies, amb la incorporació 
d’estratègies per abordar les necessitats educatives específiques de suport 
educatiu. 
-Impuls a l’aprenentatge autònom i creatiu per part de l’alumnat, amb propostes 
que aprofundeixin en la competència d’aprendre a aprendre, per tal de capacitar 
l’alumne/a a autoregular-se, incidint tant en els processos cognitius com en els 
factors socioemocionals de l’aprenentatge. 
-L’impuls a la cultura digital, garantint la incorporació d’estratègies per a fomentar 
la competència digital dels docents i dels alumnes. 
-Col·laboració i compromís a tots els nivells: entre els docents, amb les famílies i 
altres agents. Valors que suposen una riquesa que cal mantenir i desenvolupar.  
-Oportunitat per d’avançar en la transformació educativa al servei de l’èxit del 
nostre alumnat. De repensar què fem i com ho fem, de dissenyar unes estratègies 
educatives que donin resposta a les necessitats del moment, per aconseguir una 
educació més competencial. 
 
 
Com a norma general, en totes les aules, les primeres setmanes del curs es preveu 
realitzar activitats de promoció de la salut i de suport emocional que ajudaran a 
l’adaptació progressiva de l’alumnat al nou curs i als canvis a l’escola.  
D’altra banda, es reforçaran hàbits i conductes que són imprescindibles en el 
context de la pandèmia:  
• Tenir cura d’un mateix i de les persones que envolten.  
• Actuar amb responsabilitat per protegir els més vulnerables.  
• Rentar-se les mans de manera freqüent i sistemàtica. 
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3. Contingut del pla d’obertura 
 
3.1 Objectiu 

 
Reprendre l’activitat escolar amb les màximes garanties, buscant l’equilibri entre la 
protecció de la salut de totes les persones al centre, la correcta gestió de la 
pandèmia i el dret de tots infants a una educació de qualitat. 
Planificar les accions i els canvis organitzatius necessaris per a donar resposta a 
l’objectiu anterior. 
 
2.2  Organització dels grups de convivència i socialització estables 
 
Els grups de convivència i socialització són grups estables d’alumnat i el seu tutor/-
a, on es produeix la socialització dels seus integrants. Els grups estables faciliten la 
traçabilitat de possibles casos de covid19 i dels seus contactes, permeten una 
identificació i gestió precoç. Poden formar part d’aquests grups estables altres 
docents o personal de suport educatiu, si la major part de la seva jornada laboral 
transcorre en aquest grup.  
 
Tant a l’educació infantil com a primària, aquest grup s’ha de mantenir junt en el 
màxim d’activitats al llarg de la jornada lectiva, tant a l’aula com al pati, tant al 
menjador com en el transport escolar. El grup ha d’ocupar de manera general el 
mateix espai sempre. A les aules ocupades per un grup de convivència estable no 
caldrà garantir la distància interpersonal recomanada i l’ús de mascareta, quan la 
situació de la pandèmia ho permeti. En tot cas, s’hauria de mantenir la distància 
d’1m entre cadires.  
 
Aquells docents i/o personal de suport educatiu que es relacionen amb més d’un 
grup estable o en el cas que diferents grups s’hagin de relacionar entre sí, 
compliran rigorosament les mesures de protecció individuals, especialment el 
manteniment de la distància física de seguretat d’1,5 metres i l’ús de la mascareta. 
 
D’acord amb els criteris d’estabilitat i estanqueïtat del grup d’alumnes, del 
personal que intervé en cada grup i dels m2 de les nostres aules, optem per la 
confecció del màxim nombre de grups de convivència estables i heterogenis.  
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Atès que la dotació extraordinària del Departament ha estat d’1 docent, s’han 
aplicat uns criteris per a decidir quants grups i a quins nivell: 
  
 -priorització dels finals de cicle per compensar el temps del confinament 
 -criteris establerts a les NOFC (confecció de grups i criteris SEP) 
 -reduir al màxim el nombre de docents i personal d’atenció educativa (PAE) 
que intervé en el grup 
 -vistiplau de tot l’equip docent que hi ha treballat en la confecció de la 
composició dels grups.  
 

GRUPS ESPAI ALUMNES DOCENTS  
ESTABLES 

ALTRES  
DOCENTS 

PAE 

P3 Aula P3A i B 23 Rosa Raja  Laura Pineda TEI 
P4/P5 Aula P4A 17 Eli Llamas  Laura Pineda  
P4/P5 Aula P4B 16 Marta Chicón  Laura Pineda  
P4/P5 Aula P5A 16 Cris Valladares Laura Pineda Vetllador 
CI_A Aula 1rA 

 
16 Yolanda Vaquerizo  Jordi Guix Aux EE  

CI_B Aula 2nA 
 

17 Sílvia Freixas Jordi Guix  Aux EE 

CI_C Aula 2nB 
 

17 Eulàlia Encinas Jordi Guix  Aux EE 

3rA Aula 3rA 
 

16 Imma González Jordi Guix Aux EE 

3rB Aula 3rB 
 

17 Sarai Jarque Jordi Guix   

3rC Aula 4tB 
 

17 Blanca Cuéllar Jordi Guix  

4tA Aula 4tA 
 

15 Ester Vilaseca Paqui 
Estudillo 

 

4tB Aula 5èA 
 

16 Laura Fernández Paqui 
Estudillo 

 

4tC Aula 5èB 
 

15 Núria Artigas Paqui 
Estudillo 

 

5èA Aula 6èA 23 Ariadna Grima Paqui 
Estudillo 
Laura Pineda 

 



 Generalitat de Catalunya  
 Departament d’Educació 
 Escola Les Roques Blaves 
 Carrer dels paraires, s/n 
 08292 Esparreguera 
 Tel. 93 777 64 46  
 a8059354@xtec.cat 
 

5 
 

Jordi Guix 
5èB Aula 6èB 23 Empar González Paqui 

Estudillo 
Laura Pineda 
 

Vetllador 

6èA Aula 
Informàtica 

17 Esperança 
Berenguer 

Paqui 
Estudillo 

Vetllador 

6èB Aula anglès 
 

17 MªRosa Rivera Paqui 
Estudillo 

Vetllador 

6èC Aula Música 
 

16 MªCarmen Andrés Laura Pineda 
Paqui 
Estudillo 

 

  

2.3  Criteris organitzatius dels recursos per a l’atenció de l’alumnat amb 
necessitat específica de suport educatiu (NESE) 

L’acompanyament i seguiment d’alumnat amb especial necessitat es farà des de la 
CAD, que mantindrà una periodicitat quinzenal, i els referents de diversitat de cada 
cicle (Yolanda, CI; Imma, CM; MªRosa, CS; Rosa, EI) que faran les propostes 
d’actuacions i donaran suport a les seves tutores (no atenció directe amb alumnat) 

Mesures universals, addicionals i intensives: 

-Grups que afavoreixen l’acció tutorial i el suport individualitzat 
-Personalització de l’aprenentatge 
-Avaluació formativa i formadora 
-Organització flexible de les aules  
-Auxiliar d’EE/Vetlladora 
-Intervenció directa del CREDA (logopeda) 
-Plans individualitzats  
En tot cas, caldrà sempre seguir els criteris establerts en el Pla d’actuació en el 
marc de la pandèmia elaborat amb el Departament de Salut.  
 
2.4 Organització de les entrades i sortides  

L’escola compta amb dues entrades, d’accés habitual (una ben gran, pati petits, i la 
de l’entrada principal, secretaria). Afegim a aquestes entrades, l’accés pel passadís 
de serveis (hort), ja que no s’utilitza per l’entrada de vehicles (rasquen amb la 
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rampa) de descàrrega de queviures. S’avisarà de l’horari d’entrada de l’alumnat a 
la cuina per tal que n’informin als proveïdors i no ocupin la vorera. 

Per garantir les mesures de prevenció a les entrades i sortides de l’escola, així com 
en els passadissos, l’alumnat de primària i el personal del centre han de portar la 
mascareta posada fins arribar a l’aula del grup estable i procurar mantenir el 1,5 
metres de distància de seguretat en tots els trajectes. 

Atès que els infants d’infantil estan exempts de portar mascareta al carrer, no 
caldrà que la portin posada en el seu accés a l’escola, però sí és necessària en el 
transport escolar i si són usuaris del servei d’acollida. 

 

Entrada pel pati Infantil Directe a les aules 
Porta principal CI Escala del mig 
Hort 3r i 4t Escala d’emergència 1 
Entrada pel pati 5è i 6è Escala d’emergència 2 
 

HORT 
 

ENTRADA 
MATÍ 

SORTIDA 
MIGDIA 

ENTRADA 
TARDA 

SORTIDA 
TARDA 

4t 9,00 12,30 15,00 16,30 
3r 8,50 12,20 14,50 16,20 

 
PATI 

 

    

P4/P5 9,00 12,30 15,00 16,30 
P3 9,10 12,40 15,10 16,40 
5è 8,50 12,20 14,50 16,20 
6è 9,00 12,30 15,00 16,30 

 
PORTA 

PRINCIPAL 
 

    

CI 9,00 12,30 15,00 16,30 
 

Acollida de germans: Les famílies amb més d’un fill a l’escola i que no tinguin 
coincidència horària a les entrades,  tenen la possibilitat de deixar l’infant que 
entra més tard al servei d’acollida. 
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2.5 Organització de l’espai d’esbarjo 

Plantegem dos torns de pati, per evitar al màxim les aglomeracions. En el cas del 
pati dels petits, s’ha sectoritzat en dos i dues franges horàries diferents. Cada 
setmana, canviaran de sector i així podran fer ús de les diferents instal·lacions 
(sorral, cuineta). 

El pati de primària també s’ha distribuït en sectors per tal d’assignar un grup 
estable a cada sector. Es faran també torns rotatius setmanalment.  

Els esmorzars es faran a les aules 10 minuts abans o després del temps d’esbarjo. 

 

 
 

 
PATI DELS PETITS  

 

 
PATI DE DALT 

 
PISTA 

 
10,30 P4/P5 B i C - 3r 4t  
11,00 P3/P4-5A 1r/2n 5è 6è 
 

2.6 Relació amb la comunitat educativa  

En la mesura del possible, se seguirà amb els canals ja establerts, prioritzant 
sempre el format telemàtic i/o telefònic. Quan aquest no sigui possible, 
s’organitzarà la trobada presencial mantenint sempre les mesures de seguretat.  

 

Consell escolar Inici de curs/ trimestral  telemàtic 
Claustre Un cop al mes telemàtic 
Reunions de classe setembre-octubre telemàtic 
Comunicació amb les 
famílies 

Sempre  tokapp 
mail 
telèfon  
delegats famílies 

Comunicació inici de 
curs (assemblea 
famílies/direcció) 

Inici setembre telemàtic 

Comunicació AMPA Sempre 
Reunions mensuals amb 

telemàtic 
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l’equip directiu 
Entrevistes família Sempre que sigui necessari telemàtic 
 

- Caldria tenir en compte fer formació adreçada a les famílies respecte a l’ús de les 
eines de comunicació escollides pel centre, així com les plataformes digitals que 
utilitza el centre (sempre des de la perspectiva de l’usuari bàsic), i tenint en compte 
les eines que pugi tenir la família (mòbil, ordinador, tauleta,..) i, sobretot, les 
persones de referència al centre que els pugui ajudar en un moment determinat 
(especialment si es produeix algun període de confinament).  

 

2.7 Servei de menjador  

El dinar es farà a l’espai habitual del menjador escolar. Com que coincidiran 
diferents grups estables, cada grup se situarà en una o més taules, deixant sempre 
la distància de seguretat recomanada. 

L’alumnat portarà la mascareta posada fins arribar al seu lloc a taula. La mascareta 
la desaran a la ronyonera individual. 

Cal mantenir la separació entre les taules de grups diferents. En cas que en una 
mateixa taula hi hagi alumnes de més d’un grup caldrà deixar una cadira buida 
entre ells per garantir la distància.  

Es realitzarà dos torns, com ja eren habituals, per evitar la coincidència d’un gran 
nombre d’infants en un mateix espai. Entre torn i torn cal fer la neteja, la 
desinfecció i la ventilació del menjador.  

Es garantirà el rentat de mans abans i després de l’àpat. Els adults a càrrec 
vetllaran especialment aquest fet. Es pot comptar amb les piques del mateix 
menjador i els lavabos habituals.  

El menjar s’ha de servir en plats o safates individuals, evitant compartir-lo (no es 
posaran amanides, ni setrilleres, ni cistelles del pa). 

Els coberts se serviran de manera individual, embolicats dins dels tovallons de 
paper.    

L’aigua estarà en les gerres habituals i la persona adulta és la responsable de servir-
la. 



 Generalitat de Catalunya  
 Departament d’Educació 
 Escola Les Roques Blaves 
 Carrer dels paraires, s/n 
 08292 Esparreguera 
 Tel. 93 777 64 46  
 a8059354@xtec.cat 
 

9 
 

L’alumnat de primària que recull el menjar a la finestreta de la cuina, cal que 
mantingui la distància d’1,5m a la filera. 

A les activitats de migdia es prioritzaran les que es fan en espais a l’aire lliure. Es 
faran servir els mateixos espais que a l’esbarjo per a cadascun dels diferents grups 
estables. També es poden utilitzar espais interiors, preferiblement per a infants 
pertanyents a un mateix grup estable. En aquest cas, cal garantir la ventilació i 
desinfecció després de l’activitat.  

El personal de cuina i el monitoratge portaran sempre la mascareta i es rentaran 
les mans abans de servir i després. Tothom rebrà formació de les mesures de 
protecció de la covid. 

Els docents i el personal d’administració i serveis del centre podrà fer ús del servei 
de menjador. La seva ubicació habitual és la sala de mestres i es mantindrà en tot 
moment la distància de seguretat d’1,5 metres entre els adults. Han d’utilitzar 
obligatòriament la mascareta excepte quan estiguin asseguts a la taula fent l’àpat. 
Es rentaran les mans abans de servir-se el dinar i després de de recollir la taula.. 

També cal garantir la neteja, la desinfecció i ventilació dels espais abans i després 
de la seva utilització (l’empresa de menjador ja ha presentat el seu pla de neteja 
del menjador i cuina i el pla de formació per al seu personal en les mesures de 
prevenció de la covid-19). En el cas de la sala de mestres, es planificarà la neteja, 
desinfecció i ventilació després del dinar amb el personal de neteja. 

A l’espai de menjador es mantindran els grups estables en els dos torns que ja 
fèiem i es garantirà la distància de seguretat entre ells.  

La migdiada de P-3 es farà a la sala de psicomotricitat i tindrà aquest únic ús durant 
tot el curs. Els llitets mantindran una distància de 2m entre ells i es posaran 
capiculats. Els llençols es faran arribar a les famílies, en una bossa de plàstic 
tancada, per a la seva neteja i desinfecció, un cop per setmana. 

2.8. Transport escolar  

Dins del transport escolar, s’intentarà mantenir els grups estables i sempre seuran 
al mateix lloc. Ha estat necessària la coordinació amb el Taquígraf Garriga (línia el 
Mas d’en Gall) i amb les altres escoles (en el cas de ruta Can Vinyals) atès que és un 
transport compartit.  
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Tot l’alumnat, sigui d’Infantil o de Primària, portarà la mascareta posada i no se la 
traurà fins que arribi a la seva aula.  

L’alumnat del transport línia 121 (el Mas d’en Gall i Can Rial) entrarà pel pati i serà 
acompanyat per la monitora per l’entrada lateral fins l’acollida (biblioteca).  

L’alumnat de la línia 122 (Can Vinyals i Colònia Sedó) entrarà per l’entrada principal 
(secretaria) fins a trobar-se amb l’acollida. 

La sortida del transport es farà de la mateixa manera. El punt de trobada amb la 
monitora serà l’escala que baixa al mòdul d’Infantil. 

Es mantenen els horaris de les dues línies. 

 

2.9 Acollida matinal i de tarda  

L’espai d’acollida, que suposa una barreja d’alumnes dels diferents grups estables, 
caldrà fer-la aplicant la distància de seguretat i utilitzant la mascareta.  

Els espais que s’utilitzaran són la biblioteca, que té entrada independent, i l’espai 
exterior annex. A la porta se situarà gel hidroalcohòlic per poder-se desinfectar les 
mans abans d’entrar. 

L’horari matinal comprèn des de les 7:30h a les 9:10h. L’alumnat de 3r a 6è pujarà 
a l’aula quan sigui l’hora d’iniciar les seves classes. L’alumnat de 1r i 2n serà recollit 
per les mestres referents del grup i faran la filera a l’exterior. L’alumnat d’infantil 
serà acompanyat per la monitora d’acollida quan acabi el servei. 

Després de l’ús de l’espai biblioteca, es garantirà la neteja, desinfecció i ventilació 
de l’espai. 

La desinfecció dels poms de les portes d’entrada, la farà el conserge a les 9:15h. 

L’acollida de tarda es farà al porxo de primària fins a les 17h. La monitora esperarà 
allà els infants. Les mestres d’EI portaran els infants al punt de trobada. A les 17h 
els nens i nenes que facin extraescolars es dirigiran als espais establerts i la resta 
anirà a la biblioteca (espai acollida). 
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2.10 Extraescolars  

En la mesura del possible, es prioritzaran les activitats a l’aire lliure. 

Quan les activitats extraescolars suposin una barreja d’alumnat de diferents grups 
estables, s’aplicarà la distància de seguretat i la mascareta.  

L’alumnat de primària s’hi dirigirà des de la seva aula o des del menjador, en les 
activitats del migdia, i des de porxo, en les activitats de tarda. En els trajectes, cal 
portar la mascareta. Les mestres d’infantil portaran els infants fins el punt de 
trobada amb la monitora d’acollida i a les 17h els monitors d’extraescolars els 
recolliran. 

ACTIVITAT RESPONSABLE HORARI ESPAI NOMBRE 
D’ALUMNES 

GRUPS 
D’ON 
PROVENEN 

English English now migdia Aula de 
mig grup 
(filo) 

  

Robòtica Sergio Serrate tarda Laboratori   
Hip hop Xènia Blasco tarda Pista/ 

Gimnàs 
  

Tennis 
taula 

Tennis taula 
Esparreguera 

migdia Porxo 
migdia 

  

Esports 
escolars 

Ajuntament 
d’Esparreguera 

tarda Pista   

 

2.11 Activitats complementàries  

Mantenim el criteri de prioritzar les activitats a l’aire lliure i sortides pel municipi i 
voltants, en l’organització de les sortides. 

Si cal fer sortides fora de l’entorn, cal sempre tenir present les mesures de 
seguretat, tant les del centre com les del lloc on es fa l’activitat i en el transport 
col·lectiu, quan aquest sigui necessari. 

Les piscines i les activitats amb altres centres (3r en dansa, cantata de 1r, Sharing 
to learn, trobades d’Educació Física, Teatre en anglès i la Xarxa) es deixaran 
congelades fins el curs 21-22. 
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 2.12 Reunions dels òrgans unipersonals i col·lectius de coordinació i govern  

ÒRGANS TIPUS DE REUNIÓ FORMAT PERIODICITAT 
Equip directiu planificació presencial 2 cops/setmana  
Pedagògic coordinació telemàtic 1 vegada/setmana 
Cicle 
 

coordinació telemàtic/presencial 1 vegada/setmana 

Tutories de nivell planificació presencial 1 vegada/setmana 
CAD Planificació i 

coordinació 
telemàtic 1 cop cada 15 dies 

 

2.13 Control de la simptomatologia de la covid-19 

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 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 a l’escola en cas que presenti 
simptomatologia compatible amb la covid-19, o l’hagi presentat en els darrers 14 
dies i a comunicar-ho immediatament a la direcció per tal de poder prendre les 
mesures oportunes. Les famílies disposaran d’un llistat de comprovació de 
símptomes (veure annex 1).  

En cas que la situació epidemiològica ho requerís, es prendrà en consideració la 
presa de temperatura a l’arribada a l’escola (termòmetre infrarojos). 

 

2.14. Protocol d’actuació en cas de detectar un possible cas de covid-19 

El protocol d’actuació en cas de detectar una sospita inclou la ràpida coordinació 
entre els serveis territorials d’Educació i de Salut Pública.  

Bàsicament, davant d'una persona que comença a desenvolupar símptomes 
compatibles amb la covid-19 a l’escola:  
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1. Si és un adult, es posarà una mascareta quirúrgica (les tindrem al despatxet de 
cap d’estudis), avisarà a la direcció, deixarà les seves funcions immediatament i 
contactarà amb els serveis mèdics, per tal de valorar la malaltia. 
Si és un alumne/a, es portarà al despatxet de cap d’estudis i, tant ell com la 
persona que quedi al seu càrrec, es col·locaran una mascareta quirúrgica. El 
docent que ha fet la detecció és el responsable de reubicar l’alumne/a, avisar 
l’equip directiu, que serà qui custodiï l’infant fins que el vinguin a buscar. 

2. Es contactarà amb la família per tal que vingui a buscar l’infant. La persona 
responsable d’avisar a la família és la referent del grup o una persona de l’equip 
directiu. 

3. En cas de presentar símptomes de gravetat es trucarà també al 061. 
4. La direcció contactarà amb el servei territorial d’Educació, a través de la 

Inspecció, per informar de la situació i ells es posaran en contacte amb el servei 
de Salut Pública.  
La família o la persona amb símptomes contactarà 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 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.  
En qualsevol cas, l’escalada de decisions en relació al tancament de l’activitat 
presencial serà el resultat de la valoració, sobre el terreny, per part de 
l’autoritat sanitària.  

 

2.15 Seguiment dels casos 

En la mesura del possible, es farà un seguiment dels casos des dels mestres 
referents del grup, trucant a casa, i des de l’equip directiu, en coordinació amb el 
CAP (s’assignarà una infermera referent del centre). 
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3. Concrecions per a l’educació infantil  

a. Proposta programació específica d’inici de curs per als infants que inicien P-3 
(possible petició de 3 dies per P-4)  

 1. Justificació 

Dins del marc de la normativa vigent, ORDRE EDU/119/2020, de 8 de juliol, per la 
qual s'estableix el calendari escolar del curs 2020-2021 per als centres educatius no 
universitaris de Catalunya, en l’article 2.4 es recull que “Amb l'autorització prèvia 
del director o directora dels serveis territorials, els centres poden programar per 
als alumnes que inicien el segon cicle d'educació infantil un inici de les classes 
gradual que, començant el dia 14 de setembre, no vagi més enllà del 21 de 
setembre i comporti un mínim d'1,5 hores de permanència seguida al centre”. Ens 
acollim a la possibilitat de realitzar un pla d’acollida específic per als infants de 3 
anys per a què iniciïn el curs i ingressin al funcionament de l’escola de manera 
graduada i positiva. Cal tenir en compte la situació d’excepcionalitat que ens ha 
portat la pandèmia. 

 2. Aspectes que aconsellen la modificació de l’horari 

De caràcter general: 

En el procés de socialització d’un infant, l’inici de l’escolarització és un moment 
molt important. 

Aquest procés ja s’ha iniciat en el si de la família i en alguns casos en les llars 
d’infants, però l’adaptació a un medi nou amb persones diferents, amb uns horaris 
no tant flexibles als que estan acostumats sempre provoca inseguretats i pors. 

El confinament ha portat als infants a romandre a casa per un període llarg i venen 
de les vacances d’estiu, període d’enfortiment dels lligams familiars. 

Les diferències entre l’alumnat de P-3 a nivell de seguretat i autonomia personals, 
així com de tolerància a la separació de la família fan que sigui necessari un procés 
gradual i adaptat a cada família, per això proposem a principi de curs una 
estructura horària més curta que les cinc hores de l’horari escolar, facilitant també 
alternança de les estructures d’acolliment família-escola. 
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De caràcter específic: 

L'educació infantil de l’escola Les Roques Blaves, al setembre, comptarà amb un 
grup complert de P-3.   

Algunes de les famílies són nouvingudes al poble per tant per als seus fills i filles 
incorporar-se a l’escola és afegir un nou canvi en el procés d’integració a la nova 
residència. 

Alguns infants no han estat mai escolaritzats i encara han de realitzar la separació 
familiar. 

Enguany, no s’ha pogut fer l’esmorzar de P-3 i per a molts infants el primer 
contacte amb l’escola seran els dies d’adaptació.  

Per tot això, es fa necessari un tracte el més individualitzat possible i una adaptació 
gradual. 

És convenient flexibilitzar una mica l’horari de les entrades de la primera setmana 
per a què es facin de forma esglaonada i no coincideixi tot l’alumnat de P-3 a l’hora 
amb el seguit de tensions que es generen en els infants al separar-se de la mare. 
També suposa endarrerir l’entrada al menjador escolar i al servei d’acollida a la 
segona setmana, permetent una adaptació més dolça a l’organització del centre. 

  

3.  Objectius que volem aconseguir amb el pla d’acollida 

Principalment són els següents: 

-Atendre individualment, dins del possible, a cada infant en el moment d’ingressar 
a l’escola. 

-Permetre que el procés de separació de l’infant i la família es realitzi en les millors 
condicions possibles, facilitant la segurització. 

-Facilitar l’adaptació i el coneixement entre el nen o la nena i la seva tutora, i de la 
resta de mestres que l’han de tractar. 

-Afavorir el coneixement entre els diferents membres del grup classe. 

-Possibilitar el coneixement i l’adaptació als nous espais, tant de l’aula com de la 
resta de l’edifici i de les persones que s’hi mouen. 
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-Iniciar l’establiment d’unes bones relacions amb les famílies que durant aquests 
dies mantenen un contacte més estret amb l’escola. 

 4. Planificació d’actuacions 

Amb les famílies 

Matriculació, setmana del 13 al 17 de juny:  

Les matrícules s’han fet majoritàriament de manera telemàtica. L’entrevista 
d’entrada a l’escola amb la directora per a facilitar el coneixement concret de cada 
alumne/-a, elaborar llur fitxer personal i detectar possibles necessitats no s’ha 
pogut fer arran de l’emergència sanitària. 

Finals de juliol:  

Tramesa al correu electrònic dels pares i mares de P-3 de la documentació següent: 
aspectes bàsics del pla d’adaptació, calendari escolar, calendari d’adaptació, llibret 
vaig a l’escola dels grans, aspectes que poden anar avançant. S’afegirà el material 
de l’EAP explicant els trets evolutius dels infants a 3 anys. 

Setembre: 

Reunió informativa amb els pares i mares de P-3 per a concretar la programació 
general del curs. 

Durant els dies d’adaptació les famílies tenen la possibilitat d’entrar a l’aula i 
quedar-se una estona per anar graduant els processos de separació. 

S’inicien les entrevistes personals amb la tutora. 

Amb els infants 

Del 29 de juny al 2 de juliol: 

Contacte de la cap d’estudis amb les tres llars d’infants d’Esparreguera d’on venen 
alguns nens i nenes per a obtenir informació psicopedagògica de l’alumnat i poder-
nos ajustar a les seves característiques. 

Setembre: 

Durant la primera setmana del curs, els infants s’incorporen a l’escola en grups 
reduïts, acompanyats pel pare o la mare (o persona en qui deleguin) i així facilitar 
la seva adaptació a la mestra, a l’aula, als companys i a l’entorn en general. 
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 5.  Calendari 

La primera setmana de setembre tres grups d’alumnes, que representen 1/3 part 
del grup classe cadascun, vindran una hora i mitja pactada prèviament amb les 
famílies. 

Els dies 17 i 18 de setembre dos grups formats per la meitat del grup classe vindran 
una hora i mitja. 

El dia 21 serà el primer cop que coincidiran tot l’alumnat i farà l’horari complert. 
També s’obriran els serveis de menjador i d’acollida.  

6. Condicions de seguretat per a les persones acompanyants que accedeixen a 
l’escola:  

Les famílies podran accedir al recinte escolar durant el període d’adaptació sempre 
i quan respectin les recomanacions: 

-Requisits d’accés: la persona acompanyant no pot participar en el període 
d’acollida si presenta símptomes compatibles amb la COVID-19 o els ha presentat 
en els darrers 14 dies. Tampoc no hi podrà participar si ha tingut contacte estret 
amb una persona amb la COVID-19 confirmada o amb simptomatologia compatible 
en els darrers 14 dies.  

-Persones de risc: aquelles persones acompanyants que pateixin una malaltia de 
risc davant de la COVID-19 (diabetis, malaltia cardiovascular -inclosa la hipertensió-
, malaltia hepàtica crònica, malaltia pulmonar crònica, malaltia renal crònica, 
immunodeficiència, càncer en fase activa, obesitat mòrbida) així com dones 
embarassades, hauran d’avaluar la conveniència de participar en el període 
d’acollida amb el seu equip mèdic de referència.  

-Nombre d’acompanyants: cada infant només podrà ser acompanyat per una sola 
persona (que pot canviar durant el període d’adaptació). Els germans que es trobin 
simultàniament en el període d’acollida podran ser acompanyats per una o dues 
persones.  

-Contacte i distància: la persona acompanyant només podrà tenir contacte amb el 
seu infant i haurà de mantenir la distància de seguretat (1,5 metres) amb la resta 
de persones de l’aula (inclosos infants, persones acompanyants i persones 
educadores).  
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-Rentat de mans: la persona acompanyant s’haurà de rentar les mans amb gel 
hidroalcohòlic abans d’accedir al centre educatiu i també abans d’entrar a l’aula. Es 
recomana també el rentat de mans a la sortida del centre educatiu.  

-Mascareta: la persona acompanyant ha d’accedir al centre educatiu amb una 
mascareta higiènica o quirúrgica correctament posada 

 

b. Pla de treball del centre educatiu en confinament  

  

NIVELL MÈTODE DE TREBALL 
I RECURSOS 
DIDÀCTICS 

CONTACTE AMB 
LA FAMÍLIA (mitjà i 
periodicitat) 

CONTACTE AMB 
EL GRUP (mitjà i 
periodicitat) 

CONTACTE 
AMB 
L’ALUMNE/A 
(mitjà i 
periodicitat) 

P3 Dossier de grafomotricitat, 
numeració i càlcul, treball 
del nom. 
Treball de contes 

-Cada dilluns 
planificació setmanal 
per tokapp. 
-Correu electrònic com 
a comunicació habitual 
(agenda) 
-Videoconferència per 
seguiment tutorial (hora 
setmanal del tutor) 

- Una vegada per 
setmana 
videoconferència en 
grups de 5 
(hora a convenir), 
aproximadament 30'. 
Sessions de treball. 

- Una vegada per 
setmana. 
- Mestra enviar 
vídeo i/o àudios 
personalitzats. 

P4 Dossier de grafomotricitat, 
numeració i càlcul, 
lectoescriptura. 
Treball de contes 

-Cada dilluns 
planificació setmanal 
per tokapp. 
-Correu electrònic com 
a comunicació habitual 
(agenda) 
-Videoconferència per 
seguiment tutorial (hora 
setmanal del tutor) 

- Una vegada per 
setmana 
videoconferència en 
grups de 5 
(hora a convenir), 
aproximadament 30'. 
Sessions de treball. 

- Una vegada per 
setmana. 
- Mestra enviar 
vídeo i/o àudios 
personalitzats 

P5 Dossier de grafomotricitat, 
numeració i càlcul, 
lectoescriptura. 
Treball de contes 

-Cada dilluns 
planificació setmanal 
per tokapp. 
-Correu electrònic com 
a comunicació habitual 
(agenda) 
-Videoconferència per 
seguiment tutorial (hora 
setmanal del tutor) 

- Dues vegades per 
setmana (dilluns  
dijous) en grups de 5 
(hores a convenir), 
aproximadament 30'. 
Sessions de treball. 

- Una vegada per 
setmana. 
- Mestra enviar 
vídeo i/o àudios 
personalitzats 
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 4. Concrecions per a l’educació primària  

a. Pla de treball del centre educatiu en confinament 

NIVELL MÈTODE DE TREBALL I 
RECURSOS DIDÀCTICS 

CONTACTE AMB 
LA FAMÍLIA (mitjà 
i periodicitat) 

CONTACTE 
AMB EL GRUP 
(mitjà i 
periodicitat) 

CONTACTE 
AMB 
L’ALUMNE/A 
(mitjà i 
periodicitat) 

1r Material imprès de les UDI i 
competències matemàtica  i 
lingüística. Quadern 
Innovamat, Bmath i llibre 
lectura setmanal. 
 
Les estacions (llibres de 
lectura) +dossier treball 

-Cada dilluns 
planificació setmanal 
per tokapp. 
-Correu electrònic com 
a comunicació habitual 
(agenda) 
-Videoconferència per 
seguiment tutorial 
(hora setmanal del 
tutor) 

-Cada dia a les 
10h i a les 11h 
videoconferència 
amb mig grup, 
aproximadament 
1h, d'explicació i 
treball. 
-1h setmanal de 
tutoria de grup, a 
les 15h per 
videoconferència. 
-Sessions d'anglès, 
amb mig grup, 
establertes al seu 
horari (30' en 
videoconferència+
30' treball 
autònom 2 
vegades per 
setmana) 

-Cada infant tindrà 
una estona de 
seguiment tutorial 
i atenció 
individualitzada 
setmanal 
mitjançant 
videoconferència 

2n Material imprès de les UDI i 
competències matemàtica  i 
lingüística.  
 
Quadern Innovamat, Bmath i 
llibre lectura setmanal. 
 
Un gigante en el 
bolsillo+dossier treball 
 
En Tonet i la bruixa+dossier de 
treball 

-Cada dilluns 
planificació setmanal 
per tokapp. 
-Correu electrònic com 
a comunicació habitual 
(agenda) 
-Videoconferència per 
seguiment tutorial 
(hora setmanal del 
tutor) 

-Cada dia a les 
10h i a les 11h 
videoconferència 
amb mig grup, 
aproximadament 
1h d'explicació i 
treball. 
-1h setmanal de 
tutoria de grup, a 
les 15h per 
videoconferència. 
-Sessions d'anglès, 
amb mig grup, 
establertes al seu 
horari (30' en 
videoconferència+

-Cada infant tindrà 
una estona de 
seguiment tutorial 
i atenció 
individualitzada 
setmanal 
mitjançant 
videoconferència 
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30' treball 
autònom 2 
vegades per 
setmana) 

3r Material imprès de les UDI i 
competències matemàtica  i 
lingüística. Lectures llegim en 
parella, quadern Innovamat, 
Bmath, llibre anglès 
(paper+plataforma digital) i 
llibre lectura setmanal. 
 
Charlie y la fábrica de 
chocolate+dossier treball 
 
La formiga Piga+dossier de 
treball 

-Cada dilluns 
planificació setmanal 
per tokapp. 
-Correu electrònic com 
a comunicació habitual 
(agenda) 
-Videoconferència per 
seguiment tutorial 
(hora setmanal del 
tutor) 

-Cada dia a les 
10h i a les 11h 
videoconferència 
amb mig grup, 
aproximadament 
1h d'explicació i 
treball. 
-1h setmanal de 
tutoria de grup, a 
les 15h per 
videoconferència. 
-Sessions d'anglès 
establertes al seu 
horari 

-Cada infant tindrà 
una estona de 
seguiment tutorial 
i atenció 
individualitzada 
setmanal 
mitjançant 
videoconferència 

4t Material imprès de les UDI i 
competències matemàtica  i 
lingüística. Lectures llegim en 
parella, quadern Innovamat, 
Bmath, llibre anglès 
(paper+plataforma digital) i 
llibre lectura setmanal. 
 
Cuentos por teléfono+dossier 
treball 

-Cada dilluns 
planificació setmanal 
per tokapp. 
-Correu electrònic com 
a comunicació habitual 
(agenda) 
-Videoconferència per 
seguiment tutorial 
(hora setmanal del 
tutor) 

-Cada dia a les 
9:30h  
videoconferència 
amb grup sencer, 
aproximadament 
1h d'explicació i 
treball. 
- Dos dies a la 
setmana (els dies 
que no es faci 
anglès), a les 15h 
fer sessions de 
treball de mig 
grup. 
-1h setmanal de 
tutoria de grup, a 
les 15h per 
videoconferència. 
-Sessions d'anglès 
establertes al seu 
horari 

-Cada infant tindrà 
una estona de 
seguiment tutorial 
i atenció 
individualitzada 
setmanal 
mitjançant 
videoconferència 

5è Classroom i material imprès 
de les UDI i competències 
matemàtica  i lingüística. 
Quadern Innovamat, Bmath i 
llibre biblioteca aula 

-Cada dilluns 
planificació setmanal 
per tokapp. 
-Correu electrònic com 
a comunicació habitual 
(agenda) 
-Videoconferència per 
seguiment tutorial 
(hora setmanal del 

-Cada dia a les 9h i 
a les 15h 
videoconferència 
amb el grup, 
aproximadament 
1h. 
-1h setmanal de 
tutoria de grup, 
per 

-Cada infant tindrà 
una estona de 
seguiment tutorial 
i atenció 
individualitzada 
setmanal 
mitjançant 
videoconferència 
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tutor) videoconferència. 
-Sessions d'anglès 
establertes al seu 
horari 

6è Classroom i material imprès 
de les UDI i competències 
matemàtica  i lingüística. 
Quadern Innovamat, Bmath i 
llibre biblioteca aula 

-Cada dilluns 
planificació setmanal 
per tokapp. 
-Correu electrònic com 
a comunicació habitual 
(agenda) 
-Videoconferència per 
seguiment tutorial 
(hora setmanal del 
tutor) 

-Cada dia a les 9h i 
a les 15h 
videoconferència 
amb el grup, 
aproximadament 
1h. 
-1h setmanal de 
tutoria de grup, 
per 
videoconferència. 
-Sessions d'anglès 
establertes al seu 
horari 

 

 
 

5. Pla de ventilació, neteja i desinfecció del centre 

 

-La ventilació és una de les principals mesures de prevenció de contagis en espais 
interiors.  

Tots els espais interiors es ventilaran com a mínim abans de l’entrada i la sortida 
dels alumnes i 3 vegades més durant el dia durant, almenys, 10 minuts cada 
vegada.  

Totes les portes i finestres de les aules es deixaran obertes durant les classes, 
evitant d’aquesta manera l’ús de les manetes i poms. 

-Neteja i posterior desinfecció d’espais  

Es realitzarà amb una periodicitat almenys diària seguint les recomanacions de 
Neteja i desinfecció en establiments i locals de concurrència humana.   

Es farà desinfecció freqüent d’aquelles superfícies d’ús més comú com el poms de 
les portes, les baranes de les escales, bancs, etc. i dels WC (tres cops/dia) 

Les taules i les cadires del menjador es netejaran després de cada torn.  
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En el cas d’un ús temporal d’algun espai de manera compartida entre diferents 
grups, caldrà preveure en cada canvi de grup fer una neteja i desinfecció i la 
ventilació abans de l’ocupació per un altre grup. 

Les zones exteriors són espais de baix risc de transmissió del coronavirus. Per 
aquest motiu, espais com el pati seran utilitzats per a la realització d’aquelles 
activitats puguin fer-se a l’aire lliure. Per a la seva neteja i desinfecció es seguiran 
les indicacions específiques sobre Neteja i desinfecció en espais exteriors de 
concurrència humana.  

-Gestió de residus  

Els mocadors i tovalloles d'un sol ús utilitzats per a l'assecat de mans o per a la 
higiene respiratòria es llençaran en contenidors amb bosses que es puguin tancar.  

El material d’higiene personal, com mascaretes, guants i altres residus personals 
d’higiene, són considerats com a fracció resta i, per tant, s’hauran de llençar al 
contenidor de rebuig (contenidor gris).  

En el cas que alguna persona presenti símptomes mentre està al centre, caldrà 
tancar en una bossa de plàstic tot el material utilitzat a l'espai d'ús individual on 
s'ha aïllat la persona i introduir aquesta bossa tancada en una segona bossa abans 
de dipositar-la amb la resta de residus tal com s’ha indicat al paràgraf anterior 

-L’empresa de neteja contractada per l’Ajuntament ha de presentar el Pla de 
neteja i desinfecció del centre.  

-A l’annex 2 hi ha el check-list per a comprovar si s’han fet les accions que 
corresponen. S’haurà de fer un quadrant amb responsables de la comprovació, 
principalment personal de neteja, equip directiu i conserge. 
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ANNEXOS 

ANNEX 1: LLISTA DE COMPROVACIÓ DE SÍMPTOMES PER A LES FAMÍLIES 
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ANNEX 2: LLISTA DE COMPROVACIÓ PER AL PLA DE VENTILACIÓ, NETEJA, 
DESINFECCIÓ
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ANNEX 3: Llista de comprovació per a l’obertura diària dels centres educatius 
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ANNEX 4: LLISTA DE COMPROVACIÓ PER A L’OBERTURA DE CENTRES EDUCATIUS 
A L’INICI DE CURS 

 

 


