
 

 
Pla d’organització 

obertura setembre 20-21. 
Escola Mallorca 

 
documents de referència: 

 
● INSTRUCCIONS PER AL CURS 2020-2021 DELS CENTRES EDUCATIUS DE 

CATALUNYA. Signat pel Secretari de Polítiques educatives en data 30 de juny 
de 2020 
 

● Pla d’actuació per al curs 2020-2021 per a centres educatius en el marc 
de la pandèmia. Signat per la Secretària General del Departament d'Educació 
i per la Secretària General del Departament de Salut, en data d'avui, 3 de juliol 

de 2020. 
● de la guia “Preguntes més freqüents i Guia per elaborar el pla d’organització 

dels centres educatius per al curs 2020-2021” del Departament d’Educació de 
data 9/7/2020. 

● recomanacions “Neteja i desinfecció en establiments i locals de concurrència 
humana” i “Neteja i desinfecció en espais exteriors de concurrència humana” 

del Departament de Salut de dates 28/5/2020 i 22/6/2020 respectivament 
 

● Mesures extraordinàries de /Salut per evitar els brots de la COVID-19 a les 
escoles i l’annex d’altres recomanacions i procediment d’actuació. Salut 
escola. 
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1. INTRODUCCIÓ 
 
Us volem donar la benvinguda al nou curs escolar 2020-2021. Com ja sabeu aquest              

document es presenta a tota la comunitat educativa de l’escola Mallorca en el             

context de la pandèmia del COVID-19. No és un document tancat, és un document              

viu que ha anat canviant durant els mesos de juliol, agost i més recentment aquest               

setembre amb les noves instruccions que ens fan arribar des del Departament            

d’educació.  

Encara han d’arribar instruccions en referència al menjador, activitats extraescolars i           

també del propi funcionament del centre. Tot dependrà també de la situació i             

evolució de la pandèmia en cada territori i l’estat d’alarma associat.  

Us presentem l’organització del centre a partir dels criteris sanitaris, d’espais           

disponibles, de professorat adjudicat al centre, de l’organització del menjador, ús           

dels llibres de text i pedagògics. 

Som conscients del neguit a tots els nivell però no és el moment de defallir. Entre                

tots farem què aquest curs sigui el més eficient possible.  

Moltes gràcies, 

 

Equip directiu i claustre de l’escola Mallorca 

 
 
2. ORGANITZACIÓ DEL CENTRE  
 
2.O GESTIÓ DE CASOS  
 
A) La consellera de Salut i el conseller d’Educació han signat les mesures             
extraordinàries per evitar els brots de la COVID-19 als centres educatius de            
Catalunya. 
Consulteu el document per a les famílies 1 :  
 
https://documents.espai.educacio.gencat.cat/PC/ComunicacionsCentres/Salut_Escola_Carta_
Docents.pdf 
 
Consulteu el document per a les famílies 2 :  
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https://documents.espai.educacio.gencat.cat/PC/ComunicacionsCentres/Salut_Escola_Carta_Docents.pdf
https://documents.espai.educacio.gencat.cat/PC/ComunicacionsCentres/Salut_Escola_Carta_Docents.pdf


 
https://documents.espai.educacio.gencat.cat/PC/ComunicacionsCentres/Salut_Escola_Annex_
Docents.pdf 
 
 
B) Protocol de gestió de casos COVID-19 als centres educatius del 13 d’agost 

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 convivencia estable → tot el grup de 

convivència estable te consideració de contacte estret, per tant s’hauria de recomanar la             
quarantena de tot el grup de convivència, durant 14 dies després del darrer contacte amb el cas,                 
amb vigilancia d'aparició de nous casos. Per tant, es produirà la interrupció de l’activitat lectiva               
presencial per a aquest grup. Es farà un test PCR a tots els membres del grup de convivència                  
estable que siguin contacte estret d’un cas diagnosticat. Un resultat negatiu d’aquest test als              
contactes no eximeix de la necessitat de mantenir la quarantena durant els 14 dies que               
dura el període màxim d'incubació. 

· Cas positiu en dos membres no convivents que pertanyen a dos grups de              
convivencia diferents d’un mateix espai (un edifici, un torn, una ala d’un edifici...) →              
tot el grup de convivencia estable pot tenir consideració de contacte estret, per tant, i               
depenent de la valoració de vigilancia epidemiològica, es podria recomanar la quarantena            
dels grups de convivencia d’aquell espai, durant 14 dies després del darrer contacte amb el               
cas, amb vigilancia d'aparició de nous casos. Per tant, es produirà la interrupció de l’activitat               
lectiva presencial en l’espai afectat, també durant 14 dies. Es farà un test PCR a tots els                 
membres del grup de convivencia estable que siguin contacte estret d’un cas diagnosticat.             
Un resultat negatiu d’aquest test als contactes no eximeix de la necessitat de             
mantenir la quarantena durant els 14 dies que dura el periode màxim d'incubació. 

· Cas positiu en dos o més membres no convivents que pertanyen a grups de convivència                
en diferents espais → tot el grup de convivencia estable te consideració de contacte estret, per                
tant s’hauria de plantejar la quarantena dels grups de convivencia afectats, durant 14 dies              
després del darrer contacte amb el cas, amb vigilancia d’aparició de nous casos. A més, es                
podria plantejar la interrupció de l’activitat presencial del centre. 

CONSULTAR TOT EL DOCUMENT EN AQUEST ENLLAÇ 

DOCUMENT 
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2.1 Entrades i sortides 
 
Al nostre centre disposem de dues entrades. Una pel carrer Londres           
compartida amb la llar d’infants i l’altre, l’accés del carrer Vilamarí 
 

TOTHOM AMB MASCARETES EN LES ENTRADES I LES SORTIDES 

 
CURS 

ENTRADA  NORMAL SORTIDA 
NORMAL 

ENTRADA 
PLUJA 

SORTIDA PLUJA 

P3A 
P3B 
P3C 

DURANT EL CURS 
 A les 9:00h 

les famílies (mascareta i sempre 
una persona) acompanyen 

l’alumnat a les aules.  
Fan servir l’escala exterior. 

 
ADAPTACIÓ  

Els dies 14 i 15 de setembre 
entraran a les aules seguint els 
torns establerts: primer torn de 
9:15 a 10:30 ; i segon torn de 

11:20 a 12:15h 
 

El dia 16 de setembre entraran a 
les 9h i sortiran a les 12:30h i no 

vindran a la tarda. 

DURANT EL CURS 
 

Les famílies (mascareta 
i sempre una persona) 
accediran per l'escala i 

recolliran l’alumnat a les 
aules  

 
P3: 16:30 

 
Tot i que la sortida 
relaxada pot ser de 
16h20’ a 16h30’ 

 
Les famílies (mascareta i 

sempre una persona) 
entren per la porta del 
carrer Londres i  pel 
porxo accedeixen al 

gimnàs/ menjador on les 
tutores us estaran 

esperant. 
 

 Cada grup accedirà al 
centre en el seu horari 

estipulat, començant per 
p5 i acabant per p3. 

 
A les  9:00h P3 entrarà 

amb el respectiu 
acompanyant fins al 

menjador on estarà la 
tutora. Els grups 

esperaran allà i pujaran 
després de que ho hagi 

fet P5 i p4.  
 

A les 8:45 P4 i P5 
esperaran al gimnàs fent 

rotllana amb la tutora fins 
que els alumnes de 
primària siguin a les 

aules, ja que els dies de 
pluja tots farem servir 

l’escala principal.  
 
 

Les tutores amb molta 
previsió, baixaran els 

respectius grups al gimnàs 
on seran entregats a les 

famílies: 
 

De P3 a P5 faran servir 
l’escala interior de l’escola 

per anar al gimnàs. 
 

P3 I P4 esperen a les 
famílies al gimnàs a una 

zona diferenciada.  
 

P5 Espera a les columnes 
del porxo 

 
L’hora d’entrega dels 
grups i l’obertura de 

portes a les famílies serà 
l’habitual: 

 
P3 16:30h 

 
P4 i P5 16:15h. 

P4A 
P4B 

DURANT EL CURS 
  

A  les 8:45h. Les famílies 
(mascareta i sempre una 

persona) portaran a l’alumnat 
a les columnes del porxo 

específiques del seu grup.  
 

ADAPTACIÓ  
Els dies 14 i 15 de setembre 

entraran a les aules 
acompanyats per la família a 

les 9h 

Amb temps les tutores 
baixaran els grups al 
porxo des d’on faran 

l’entrega a les famílies 
(mascareta i sempre una 

persona) que sempre 
estaran darrere de la 
línea vermella amb 

mascareta. 
 

P4 i P5 16:15h 
 

P5A 
P5B 

DURANT EL CURS 
A les 8:45 h els infants pujaran 

sols l’escala exterior fins 
arribar a l’aula. La mestra 
estarà esperant a dalt de 

l’escala.  
 

ADAPTACIÓ  
Els dies 14 i 15 de setembre 

entraran a les aules 
acompanyats per la família a 

les 8:45h 
 

1r 
2n 
3r 

Fan files fora l’escola a les 
9:00h.  

 
L’ordre d’entrada serà de més 

gran a més petit. Primer 
entrarà 3r, després 2n, i per 

últim 1r. 
 

Si han vingut amb un germà o 
els pares han de marxar a les 

Sortida a les 16:30h per 
la porta principal. El 

grup baixa acompanyat 
pel tutor/a. 

 La sortida de 1r es farà 
per la reixa de la porta 
del carrer Londres.La 
sortida de 2n i 3r pel 

carrer Villaroel 

l’entrada serà igual que 
un dia que un dia sense 

pluja. 
 

La sortida s’iniciarà a les 
16:25h 

S’anirà avisant als grups 
per a que vagin baixant 

ordenadament 
acompanyat pel tutor/a. 

 
L’ordre de sortida serà de 

més gran a més petit. 
Primer sortirà 3r, després 
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9h, els alumnes entraran i es 

quedaran a la rampa esperant 
amb un mestre i quan pugi el 

seu grup, ho faran amb la 
resta de la fila. 

2n, i per últim 1r. 
 
 

4t 
5è 

 
6è 

Fan files fora l’escola a les 9h, 
entren els alumnes només.  

 
L’ordre d’entrada serà de més 

gran a més petit. Primer 
entrarà 6è, després 5è, i per 

últim 4t. 
 

L’entrada serà per la porta del 
carrer Villaroel. 

 

El grup baixa 
acompanyat pel tutor/a. 

 
L’ordre de sortida serà 

de més gran a més petit. 
Primer sortirà 6è, 

després 5è, i per últim 
4t. 

 
La sordida serà per la 

porta del carrer 
Villaroel.a les 16:15 

 

l’entrada serà igual que 
un dia que un dia sense 

pluja. 
 

La sortida s’iniciarà a les 
16:15 

S’anirà avisant als grups 
per a que vagin baixant 

ordenadament 
acompanyat pel tutor/a. 

 
L’ordre de sortida serà de 

més gran a més petit. 
Primer sortirà 6è, després 

5è, i per últim 4t. 
 

 

Els alumnes que marxen a les 12:30 a dinar a a casa, sortiran per la porta corresponent al cicle acompanyats per la mestra, 
quan tornin a les 15h  seran recollits per una mestra a l’escola que els portarà a l’aula corresponent. 

 
ESPAI MIGDIA 
 
Els alumnes de menjador seran recollits a l’aula a les 12:30 pels respectius monitors              
i aniran baixant de forma esglaonada en un interval de mitja hora. Els alumnes que               
tinguin alguna assignatura que els faci estar en el pati com per exemple educació              
física, el mestre/a els acompanyarà al menjador on els recollirà el/la monitor/a. 
Els infants d’educació infantil dinaran a les aules i dormiran en l’aula verda, una              
classe d’infantil  i la biblioteca. 
 
 
2.2 Organització dels grups d’alumnat 
 
 
 
 

Grups 
Comunitat de petits: tots 1r pis 

- P3A,P3B i P3C 
- P4A i P4 B 
- P5A i P5B 

Comunitat de mitjans: 
- 1rA, 1rB i 1rC. Tercer pis 
- 2n i 2nB. 4t pis 
- 3rA i 3rB. 4t pis 

Comunitat de grans: 
- 4tA i 4tB. 5è pis 
- 5èA i 5èB. 5è pis 

Criteris organització dels grups: 
 

- Espais disponibles 
- Professorat 
- Organització de dos torns de 

pati. 
- Espai per ed.física 
- Mantenir l’especialitat 

d’anglès prioritzada 
- Organització de l’espai de 

menjador 
- Pedagògics 
- Ús dels llibres a primària 
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- 6èA, 6èB i 6èC. 3r pis 
i dos grups al 1r pis 

 
 
 

Criteris d’heterogeneïtat. Tots els grups de l’escola estan organitzats de manera 
heterogènia. 

S’ha donat la possibilitat a les famílies amb germans bessons a que vagin junts a 
la mateixa classe per a poder gestionar millor el confinament en cas d’algun 
alumne o mestre afectat. 

 Criteris d’inclusió: 

Pel principi inclusivitat i de mantenir el grup estable, caldria fer els suports dintre 
de l’aula (2 professionals estables del grups, docent + PAE, o utilitzant la 
distància o mascareta per poder fer l’atenció educativa dins l’aula). 

Mesures flexibilitzadores, agrupaments intercicles, … 
Es recomana que no es barregi alumnat de diferents grups estables. Per            
aquest motiu aquest curs la Religió que comportava aquest tipus          
d’agrupaments tindrà una organització diferent. Es farà servir la         
plataforma Classroom per portar a terme les tasques dels continguts          
treballats. La mestra anirà fent suport a l’aula a l’alumnat de religió. Amb             
mascareta anirà passant per les aules. 
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Graella punt 2.2 i 2.3. Organització alumnat i professorat en referència als 
espais. 
 
 

Grups Alummat Docents PAE Espai 

Estable Temporal Estable Temporal Estable Temporal 

 Nombre Nombre i 
Nom 

Nombre Nombre i 
suport 

Nombre i 
suport 

Nom Nom  

P3 A 16 Encarna 1 (reforç) 1/2 
(Gemma, 
vetlladora) 

0 Tutoria p3 Psico 

P3 B 
 
 

16 Araceli 1 (reforç) ½ 
(Gemma, 
vetlladora) 

0 Tutoria p3 Psico 

P3 C 16 Yolanda 
 

1 (reforç) ½ 
(Gemma, 
vetlladora
) 
 

0 Tutoria p3 Psico 

P4 A 25 Visi  (2 reforç 
) 

1 (Loli, 
vetlladora) 

0 Tutoria p4 Psico 

P4 B 25 Maribel (2 reforç)  0 0 Tutoria p4 Psico 

P5 A 25 Mai 2 ( anglès i 
reforç) 

0 0 Tutoria p5 Psico 

P5 B 25 Ció 2 (anglès i 
reforç) 

0 0 Tutoria p5 Psico 

1r A 16 Marta 3 (música, 
anglès i 
reforç, e.f) 

0 0 Tutoria 1r Gimnàs 

1r B 
 
 

16 Jessi 3 (música, 
anglès i 
reforç, e.f.) 

0 0 Tutoria 1r Gimnàs 

1r C 16 
 
 

Elisenda 3 (música, 
anglès i 
reforç, e.f.) 

0 0 Tutoria Gimnàs 

2n A 25 Alícia 3 (música, 
anglès i 
reforç, e.f.) 

0 0 Tutoria 2n Gimnàs 

2n B 25 Joan 4 (música, 
anglès i 
reforç, e.f.) 

0 0 Tutoria 2n Gimnàs 
 

3r A 25 Oriol 4 ( anglès i 
reforç, e.f.) 

0 0 Tutoria 3r Gimnàs 
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3r B 25 Marta D  ( anglès, 
música i 
reforç) 

0 0 Tutoria 3r Gimnàs 

4t A 25 Maria 
Jesús ? 

4 (música, 
anglès i 
reforç, e.f) 

0 0 Tutoria 4rt Gimnàs 

4t B 26 Pep 4 (música, 
anglès i 
reforç, e.f) 

0 0 Tutoria 4rt Gimnàs 

5è A 25 Cristina 4 (música, 
anglès i 
reforç, e.f) 

0 0 Tutoria 5è Gimnàs 

5è B 25 Rosa 4 (música, 
anglès i 
reforç i e.f) 

0 0 Tutoria 5è Gimnàs 

6è A 16 Remei 4 (música, 
anglès i 
reforç, e.f.) 

0 0 Tutoria 6è Gimnàs 

6è B 
 
 

16 Ona 4(música, 
anglès, 
reforç  i 
e.f.) 

0 0 Tutoria 6è Gimnàs 

6è C 16 Vicente 3 (música i 
anglès i 
reforç ) 

    

 

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

 
● MESURES UNIVERSALS 

Per mesures universals entenem totes aquelles activitats i projectes que portem a terme a 
l’escola. Les agrupacions dins de l’aula en grups estables de 25, amb l’acompanyament del 
tutor i del cotutor de referència. Es contempla per tant des del treball de tutoria l’atenció a 
les diferents intel·ligències de l’alumnat i del seu acompanyament individual i de relacions 
socials amb la resta de l’alumnat. 
 

● MESURES ADDICIONALS 
● Queden en parentesi aquelles agrupacions que es porten  a terme amb una durada 

específica en el temps per donar un suport específic a l’alumnat (SEP, Aula 
d’Acollida) 

● Dins del projecte l’inguìstic del centre, hi haurà com a professorat exter de l’escola, 
un professional de parla anglesa nadiu per oferir l’acompanyament als diferents 
grups per la millora de la comprensió oral. Haurà de seguir les recomanacions 
sanitaries pertinents de distància de seguretat i ús de la mascareta.  

 
● MESURES INTENSIVES 
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La figura del vetllador existirà a l’escola amb una dotació de 8 hores per atendre a l’alumnat 
que en requereix. 
 
 
2.4 Organització dels espais, patis i material pels alumnes. 
 

● Pati d’infantil 
 
Hi haurà dos torns de pati: 
 

- Un primer torn de 10:30 a 11:00h (P3, P4A I P4B) 
- Un segon torn de 11:15 a 11:45h. (P5A I P5B) 

  
P3 tindrà un pati fixe, serà la terrassa que comunica amb les aules, no obstant com 
que no han de desplaçar-se si la tutora ho veu adient podrà allargar una mica el 
temps de pati. La terrassa estarà separada en tres espais un per a cada grup. 
 
P4 i P5 compartiran la terrassa del pati de colors, la qual quedarà dividida en dues 
meitats. P4A i P4B la faran servir de 10:30 a 11:00; seguidament deixarem una 
franja de 15 minuts per poder recollir, desinfectar si s’escau i tornar a l’aula abans 
de que P5A I P5B pugin a fer el seu torn de 11:15 a 11:45. 
 
Sempre i quan algun altre grup vulgui sortir a aquest espai sempre serà quan no 
sigui l’hora del pati.. Només ho podran utilitzar per moments puntuals. 
 
 

● TERRASSA INFANTIL 
 

 

TERRASSA  P3 

  

P3 A 

  

 

  

  

P3 B  

 

  

P3 C 

  

 

 
 

● PATI INFANTIL p4/p5 
 

 
             Grups A 

 
                     Grups B 
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●  PATI DE PRIMÀRIA 
 

  

  

  

  

PISTA 

  

  

  

  

  

  

  

JARDINET 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

ENTRADA INFANTIL 

  

  

          

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

MENJADOR 

  

  

  

  

  

  

  

  

ENTRADA 

  

  

  

  

  

  

  

  

GIMNÀS 

 
 
 
Hi ha sis espais diferenciats al pati: 

- Pista 
- Jardinet 
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- Menjador 
- Gimnàs 
- Entrada infantil i hall 
- Entrada principal 

 
Segurament també tindrem a la nostra disposició una illa interior com a parc per a 
poder fer pati amb un grup de l’escola. Tenim demanada la franja de 10 a 12, així 
podrà sortir un grup de la comunitat de mitjans i un altre grup de la comunitat de 
grans. 
 
Cada espai estaria ocupat per un grup estable diferent, de manera que entre ells no 
hi ha contacte ni barreja. Els espais seran rotatius i canviaran setmanalment. 
 
MATERIAL QUE HAN DE PORTAR L’ALUMNAT. 
 
La comunitat de petits (p3, p4 i p5) portaran la bata escolar però no la usaran de manera                  
habitual. Els dies que facin manualitats la utilitzaran i se l’emportaran a casa per netejar. 
 
Els infants de la comunitat de mitjans (primer, segon i tercer) portaran la bata escolar els                
dies que facin plàstica.  
 
Tots els alumnes de l’escola hauran de portar un necesser amb una mascareta de recanvi,               
un paquet de mocador de papers i un petit gel de neteja de mans. Aquest material es                 
deixarà a l’escola i només es podrà emportar per reposar. 
 
També serà necessari portar una ampolla d’aigua que podrà ser reposada quan calgui. Els              
alumnes podran veure d’aquesta en comptes de fer ús de les fonts del pati, que tot i estar                  
obertes, intentarem fer-ne el mínim ús. 
 
Caldrà també que cada infant de primària porti un estoig de casa que omplirem a l’escola                
amb el material necessari per a poder treballar. D’aquesta manera, cada alumne tindrà el              
seu material individual. Les mides aproximades seran de 12 x 20cm. Els llibres i llibretes com                
són d’ús individual podran ser portats a casa. 
 
Per tal de que cada nen i nena tingui sempre a disposició i sense contaminar la seva                 
mascareta, us demanem que portin de casa una ronyonera on posaran la seva mascareta              
quan estiguin al pati. 
Si teniu dificultat per trobar-ne, l’AFA tindrà a disponibilitat ronyoneres per vendre al llarg              
del mes de setembre. 
A primària us recordem que la mascareta és obligatòria a tota la primària dins les aules,                
entrades i sortides i desplaçaments.  
Per infantil dins els grups classe no és obligatòria; només s’utilitzarà per entrades, sortides i               
desplaçaments. Recomanem una bossa de plàstic on es guardarà la mascareta i es col·locarà              
a la motxilla.  
Tots els mestres de l’escola la portaran posada tot el dia. 
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2.5 Horaris i franges 
 
Per a poder fer dos torns de pati i que cada grup estable no tingui contacte, els 
horaris també tenen una distribució diferenciada: 
 
HORARI DE PRIMER TORN ( P3, 1R, 2N, 3R) 

 

HORARI DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

 

9 - 10:30 

     

10:30 - 11 PATI PATI PATI PATI PATI 

11- 12:30          

12:30 – 15 DINAR DINAR DINAR DINAR DINAR 

15 – 15: 45      

15:45 – 16:30      

 
 
HORARI DE PRIMER TORN (  P5,P4, 4T, 5È, 6È) 
 

HORARI DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

8:45-9:30      

9:30-11:15      

11:15 - 11:45 PATI PATI PATI PATI PATI 

11:45 - 12:30          

12:30 – 15 DINAR DINAR DINAR DINAR DINAR 

15 – 15: 45      

15:45 – 16:15      
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2.6 Menjador 
 
Estem a l’espera de noves instruccions que ens han d’arribar del departament 
aquest setembre. 
De moment: 
S’ha fet un esforç important per part de l’empresa ALCOES i el centre per poder               
oferir monitoratge a tots els grups. El preu final del menú serà de 6,25€ dia. Per                
saber altres modalitats de preus, com per exemple els menús esporàdics o el preu              
final per mes, contacteu amb l’empresa ALCOES. 
Pel que fa l’estona de menjador, es decideix que per descongestionar la zona             
habitual de menjar, tot infantil dinarà dins l’aula. Abans ho feia només P3, i ara               
s’afegeixen els altres grups de P4 i de P5. L’espai de migdiada es farà a l’aula verda                 
(psicomotricitat), la biblioteca i una aula d’infantil,  i serà utilitzat únicament per P3. 
El professorat no podrà fer servir l’ascensor en una franja específica del migdia per              
poder agilitzar la pujada de menjar a les aules. 
L’hora d’entrada al centre del monitoratge serà a les 12:20. 
Pel que fa la primària, els monitors recolliran els infants a les aules a les 12:30 i                 
baixaran de manera esglaonada de primer a sisè. Es mantindran tres torns de dinar:              
1r, 2n i 3r i 4t, 5è i 6è, així, sense infantil, tindran més espai. L’estona d’esbarjo, el                  
faran coincidir amb l’espai que es fa a les hores lectives de classe, per intentar               
provocar desconcert entre els nens i les nenes. 
 
 
 
Abans de que pugin els infants que venen de dinar a casa a les 15h, els monitors els                  
pujaran a les aules fins que arribi la tutora/or. 
Els dies de pluja, faran activitats de grup dins l’aula . No es barrejaran. Hi haurà un                 
monitor per classe. 
 
Monitoratge (al setembre quan estiguin contractats, es podrà especificar a la taula 
 

NOM GRUP 

 COORDINADORA DE MENJADOR 

 P3A 

 P3B 

 P3C 

 P4A 

 P4B 
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 P5A 

 P5B 

 1rA 

 1rB 

 1rC 

 2nA 

 2nB 

 3rA 

 3rB 

 4tA 

 4tB 

 5èA 

 5èB 

 6èA 

 6èB 

 6èC 
 
Monitoratge 
 

Hora entrada al centre 
 

Hora sortida del centre Espai comú monitors  
(on deixen la roba i on es canvien(han 

d’anar amb mascareta) 

12:20h 15:05h (si no dinen) 
15:30h (si dinen) 

Quartet al costat wc patis 

 
 
 

CURS-NIVELL-GRUP HORA DE DINAR ESPAI 

 P3 a P5  12:30 a 13:15?  AULES 

 PRIMER TORN  12:30h a 13:15h  MENJADOR 
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1r i 2n (10 minuts desinfecció i 
ventilació) 

 SEGON TORN 

3r i 4t 

13.25h a 14h 

(10 minuts desinfecció i 
ventilació) 

 MENJADOR 

 TERCER TORN 

5è i 6è 

14:10h a 14.45h  MENJADOR 

 
 
 
2.7 EXTRAESCOLARS 
 
Estem a l’espera de les instruccions que el departament ens ha de fer arribar aquest 
setembre respecte les activitats extraescolars. 
 
De moment: 
 
ESCACS:  
L’activitat de migdia d’Escacs es podrà mantenir ja que es mantindran els grups 
estables i es pot jugar dins l’aula. Hi haurà un monitor per grup. En aquells casos 
que hi hagi pocs alumnes, s’haurà de treure. 
 
PROTOCOL SANITARI ACTIVITAT ESCACS. Empresa EDAME. 
Cliqueu l’enllaç 

DOCUMENT 
 
L’escola aposta per les activitats organitzades per l’AFA a l’espera de les noves 
instruccions 
 
Cliqueu en aquest enllaç per accedir a totes les activitats ofertades pel l’AFA 
 
https://drive.google.com/file/d/1RET_BYscqNu_xfuNHagwGiNSFmi4HQ2K/view
?usp=sharing 
 
ESPAI WEB DE L’AFA 
 
http://afamallorca.cat/ 
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ACTIVITATS OFERTADES PER P3 I MANERA DE FER LA MATRÍCULA 
 
Aquest curs oferim per a les famílies de P3 les següents activitats: 
 
● INICIACIÓ MUSICAL: Una activitat en que a través de cançons i la descoberta de               
diferents instruments, els infants s'inicien en el mon de la música. Proposada per             
“Cem da Capo”. 
 
● MÚSICA I MANDALES. Perquè pintar mandales tot relacionant-les amb la música            
és molt més que omplir de colors. Aquesta activitat ens l'ofereix “l'Associació            
Esportiva Eixample”. 
 
● GIMDANSA 1: Els nens i les nens, aprenen coordinació i ritme, es mouen, ballen i                
fan exercici tot iniciant-se en el mon de la gimnastica i la dansa. Ens la ofereix                
“Som-hi Dansa”. 
 
● IOGA PER INFANTS i IOGA PER FAMÍLIES. Per relaxar-nos i fer exercici amb els               
amics i també amb la família. De la mà de “Iogainens”. 
 
● JOCS I ESPORT: Pensada perquè els més petits descobreixin i coneguin el seu              
cos desenvolupant les habilitats i destreses bàsiques, tot jugant i fent esport. Ens la              
ofereix “l'Associació Esportiva l'eixample”. 
 
● ANGLÈS.Unes interessants i divertides classes on els infants aprenen, reforcen i            
milloren el seu nivell d'Anglès tot passant una estona divertida. Proposada per            
“Idiomes Tarradellas”. 
 
● CIRC PER MENUTS. Els nens/es aprendran tècniques sobre el propi cos per             
realitzar petites i senzilles acrobàcies. Iniciació a l'expressió, el mim, els equilibris i             
els malabars utilitzant el joc com a eina de treball. Ens la ofereix “l'Associació              
Esportiva l'eixample”. 
 
.● ACOLLIDA i LUDOTECA: Per tal de facilitar la conciliació a les famílies, s'ofereix              
aquest servei tots els dies tant al matí, de 7:30 a 9:00, com a la tarda de 16:30 a                   
18:30, en franges de 30 min. Ens la proporciona “Alcoes” 
 
 
Pel que fa a les INSCRIPCIONS , des de fa uns anys la Vocalia n'ha procurat la                 
seva facilitat i agilitat amb la tramitació on line, enguany les circumstàncies presents             
ho han accelerat i seran TOTES ON-LINE. 
 
El període d'inscripció de Setembre serà: 
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De l'1 al 7 de Setembre : Activitats de l'Associació Esportiva l'Eixample. 
Del 16 al 18 de Setembre , Resta d'activitats. 
 
3. Organització pedagògica 
 

● Com ja sabeu, l’escola s’ha organitzat per mantenir els grups a 25 menys els 
cursos de P3, 1r i 6è. 

● També, s’ha ofert a les famílies que tenen germans bessons o bessones la 
possibilitat de manera voluntària, de poder juntar-los a la mateixa aula. Per 
facilitar la conciliació familiar en cas d’un possible confinament. 

● Les classes seran presencials però al setembre el professorat farà un esforç 
de formació per poder començar a treballar de manera paral·lela amb el 
google classroom. Tant ell com amb l’alumnat a les aules. presentació de 
l’aula virtual 

● S’ha fet un esforç molt important durant el mes d’agost per poder oferir una 
plataforma virtual a tot l’alumnat del centre. Es tracta de la plataforma Google 
Classroom. Això ha comportat: 

○ Adquirir el domini @escolamallorca.cat 
○ Demanar Google apps per educació.També anomenat Gsuit 
○ Una vegada ens van concedir el Gsuit per educació, començar a 

gestionar com administrador les organitzacions i sub-organitzacions 
del professorat i de l’alumnat. 

○ Generar totes les organitzacions (grups de l’escola). professorat també 
○ Generar tots els usuaris per promocions de P3 fins a 6è.  
○ Criteris per generar els usuaris. (veureu un tutorial al respecte) S’han 

generat usuaris sense cap nom i cognom sencer del nostre alumnat 
○ Criteris addicionals de seguretat per les diferents apps que farem 

servir( veure tutorial al respecte). 
○ Tutorials per famílies/alumnat i per al professorat 
○ Plantilla on consta tota la informació que caldrà enviar a les famílies de 

manera personalitzada amb el correu dels seus fills/es. 
○ Model d’autorització i consentiment que les famílies hauran de signar a 

l’inici de curs per l’ús de les plataformes digitals per alumnat menor de 
14 anys. 

Els tutorials els tindreu en una plataforma que es diu padlet. Podreu accedir amb un 
usuari i contrasenya que us facilitarem en aquest document que us arribarà amb 
l’usuari i la contrasenya. 
 
 
Recordeu que el seguiment amb el classroom,  
 

● a la comunitat de petits serà per part de les famílies. 
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● a la comunitat de mitjans famílies i alumnat. 
● a la comunitat de grans, famílies i alumnat encara que als darrers cursos 

potser la gestió de les tasques proposades a les aules virtuals ja les podran 
fer sols. 

 
Els criteris de les tasques, i organització de les aules virtuals, està sent treballat per 
l’equip de mestres. Pot ser diferent segons la comunitat.  
 
3.1 Comunicació amb el professorat 
 
Aquest curs fareu servir el correu per les comunicacions famílies tutor/a. El correu 
del professorat serà un del domini de l’escola. No es farà servir el correu @xtec del 
professorat.  
 
En el document que us adjuntarem tindreu el correu del vostre tutor/a 
 
Els aspectes pedagògics generals, els podreu consultar a les reunions de nivell 
d’inici de curs amb els tutors/es. Aquí teniu la graella amb les dates de les reunions 
virtuals i els codis que heu de fer servir. 
 
3.2 Projectes 
 
Projectes que actualment funcionen en el centre : 
 

● Projecte 3L3. Speaking a tota l’escola des de P3 a 6è  (Inici curs 12-13) 
● Mallorca-Art 
● Bons lectors. Apadrinament de la lectura (queda temporalment aturat) 
● Creem futur. 
● Tots som 1 (queda temporalment aturat) 
● Programa Èxit. 
● Escoles Sostenibles.  
● Temps de Barri-Patis Obert 
● Projecte BIP’S ( temporalment aturat ???) 
● Projecte Mengem més fruita. 
● Col·laboració en el Projecte de socialització de llibres REPASSA’L iniciat per           

l’AFA 
Degut a la situació actual de pandèmia, el projecte d’escola “Tots som 1” , el Projecte “BIPS                 
- Acompanyament” relació amb l’escola Bressol, Infantil, Primària i Secundària i el projecte “              
els bons lectors” que inclou la Biblioteca Escolar, i Apadrinament de la lectura entre              
alumnes de 1r i de 6è, aquest curs queden temporalment aturats ja que suposarà trencar el                
distanciament establert entre grups estables. 
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3.3 Reunions d’inici de curs per nivells 
 
 

Per accedir a les reunions entreu a https://meet.google.com/ i escriviu el codi:per exemple 
“reunionivell_p3”  

NIVELL DATA 
Hora: 18h a 19h 

CODI /LINK D’ACCÈS AL MEET 

P3  21-9-20 reunioalumnat_p3 
 

P4 22-9-20 reunionivell_p4 
 

P5 23-9-20 reunionivell_p5 
 

1r 28-9-20 reunionivell_1r 
 

2n 29-9-20 reunionivell_2n 
 

3r 30-9-20 reunionivell_3r 
 

4t 1-10-20 reunionivell_4t 
 

5è 1-10-20 reunionivell_5e 
 

6è 2.10-20 reunionivell_6e 
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4. Pla de ventilació, neteja i desinfecció 

 
S’ha contactat amb l’empresa de neteja per planificar les actuacions de cara al nou curs. Al 

setembre tindrem: 

● MATÍ (nou aquest curs): una dotació de 8h. Horari de 8 a 16h. Durà a terme accions 

bàsiques de desinfecció (portes manetes, taules, cadires, lavabos, patis…)  

● TARDA: 4 dotacions. Inici activitat a les 16:45. Fregar i desinfectar a fons. 

 

ACTUACIONS 

Els serveis de neteja que disposarem el proper curs, mentre no s’indiqui una instrucció 

diferent, seran: 

a) Una neteja diària (com fins ara) 

b) Un reforç amb la presència d’un recurs de neteja en horari lectiu per diferents repassos 

(incloent l’hora d’acollida)* 

c) El nostre servei tècnic per l’aclariment o acompanyament en algun tema vinculat 

* reforç de la neteja en els següents espais: 

a) Repàs de neteja dels espais després de l’acollida al matí 

b) Repàs de neteja dels lavabos del centre (durant la jornada lectiva) 

c) Repàs de neteja del menjador després de cada àpat (per diferents grups estables). O en 

el cas de que s’opti per efectuar l’àpat a les aules, es farà un repàs de neteja de les aules 

just després de l’àpat 

d) Repàs dels vestuaris (només si es fessin servir per diferents grups estables dintre d’un 

mateix dia) 

e) Repàs de neteja d’elements d’alt contacte amb les mans (baranes, interruptors de llum, 

poms de portes) 

Subministrament dels recursos preventius EPIS 

El repartiment i subministrament dels EPIS el realitzarem d’acord amb el Departament 

d’Educació les dues primeres setmanes de setembre. Abans, us informarem i concretarem 

la data i el sistema que seguirem per fer-vos-els arribar la primera setmana de setembre. 

Ventilació, neteja i desinfecció: 
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La ventilació és una de les principals mesures de prevenció de contagis en un espais               

interiors. És necessari ventilar les instal·lacions interiors 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. Si és possible, es deixaran les finestres obertes durant les classes. 

La neteja i la posterior desinfecció d’espais s’ha de realitzar amb una periodicitat almenys              

diària 

 
 
 

v: ventilació                          nd : neteja i desinfecció                      n:neteja 

 Abans de 
cada ús 

Després de 
cada ús 

Diàriament ≥ 1 vegada 
al dia 

Setmanalmen
t 

Comentaris 

ESPAIS COMUNS I EQUIPAMENTS 

Ventilació de 
l’espai 

 

   v  Mínim 10 
minuts 3 
vegades/dia 

Manetes i poms 
de portes i 
finestres 

   nd   

Baranes i 
passamans, 
d’escales i 
ascensors 

   nd   

Superfície de 
taulell i 

mostradors 

   nd   

Cadires i bancs    nd  Especialment 
en les zones 
que 
contacten 
amb les 
mans 

Grapadores i 
altres utensilis 

d’oficina 

   nd   

Aixetes    nd   

Botoneres dels 
ascensors 

   nd  Material 
electrònic: 

netejar amb 
un drap 

humit amb 
alcohol 

propílic 70º 

Ordinadors, 
sobretot teclats i 

ratolins 

   nd  

Telèfons i 
comandaments a 

distància 

   nd  

Interruptors 
d’aparells 

electrònics 

   nd  Material 
electrònic: 

netejar amb 
un drap humit 
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amb alcohol 
propílic 70º 

Fotocopiadores       

 
 
 
 

v: ventilació                          nd : neteja i desinfecció                      n:neteja 

 Abans de cada ús Despré
s de 
cada ús 

Diària
ment 

≥ 1 
vegada 
al dia 

Setmanalment Comentaris 

AULES I ESPAIS DE JOC INTERIOR 

Ventilació de l’espai    v  Mínim 10 minuts 
3 vegades/dia 

Superficies o punts 
de contacte freqüent 

amb 
les mans 

   nd   

Terra    nd   

Materials de joc  n nd   També si hi ha un 
canvi de grup 
d’infants. 
 
Les joguines de 
plàstic dur poden 
rentar-se al 
rentaplats 

Joguines de plàstic  n nd   

Joguines o peces de 
roba 

  nd   Rentadora (≥60ºC) 

 

 
 
 

v: ventilació                          nd : neteja i desinfecció                      n:neteja 

 Abans de cada ús Despré
s de 
cada ús 

Diària
ment 

≥ 1 
vegada 
al dia 

Setmanalment Comentaris 

MENJADOR 

Ventilació de 

l’espai 
   V  Mínim 10 minuts 3 

vegades/dia 

Superfícies on es 
prepara el menjar 

nd nd     

Plats, gots, coberts...  nd    Amb aigua 
calenta:rentats a 
elevada 
temperatura. 
Sense aigua 
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calenta: 
desinfecció en 
dilució de  
lleixiu al 0,1 %. 

Fonts d’aigua    nd   

Taules, safates de trona nd nd     

Taulells  nd     

Utensilis de cuina  nd     

Taules per a usos 
diversos 

nd nd     

Terra 
 
 
 
 
 
 
 

   nd   

v: ventilació                          nd : neteja i desinfecció                      n:neteja 

 Abans de cada ús Despré
s de 
cada ús 

Diària
ment 

≥ 1 vegada 
al dia 

Setmanalment Comentaris 

LAVABOS, DUTXES, ZONES DE CANVI DE BOLQUERS 

Ventilació de 

l’espai 
   V  Mínim 10 minuts 

3 vegades/dia 

Canviadors  nd     

Orinals  nd     

Rentamans    nd  Especialment 
després de l’ús 
massiu (després 
del pati, després 
de dinar) i sempre 
al final de la 
jornada. 

Inodors    nd  

Terra i altres superfícies    nd  

Dutxes       

Cubells de brossa, 

bolquers o compreses 

     
 
 
 
 
 

 

ZONES DE DESCANS 

Ventilació de 

l’espai 
   V  Mínim 10 minuts 

3 vegades/dia 

Bressols i llits   nd   També quan canvia 
l’infant que l’utilitza 

Fundes de matalàs i de 

coixí 

    Rentat a ≥60ºC 
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Mantes     Rentat a ≥60ºC 

Terra   nd   També si hi ha un 
canvi de grups 

d’infants Altres superfícies   nd   

 
*Adaptat de: “Caring for Our Children: National Health and Safety Performance Standards. National Resource              
Center for Health and Safety in Child Care and Early Education (NRC) University of Colorado College of                 
Nursing” amb les indicacions de la Sub-direcció General de Seguretat Alimentària i Protecció de la Salut                
l’Agència de Salut Pública de Catalunya. 

 
 
 
 

a. Relació amb la comunitat educativa 
  

COMUNICACIÓ AMB EL CONSELL ESCOLAR:  

● Es duran a terme reunions telemàtiques. 

 

COMUNICACIÓ AMB LES FAMÍLIES 

Procediment de difusió i informació del pla de reobertura a les famílies: 

● Es farà arribar el pla de reobertura entre la segona setmana de setembre 

● Es publicarà el document a l’espai web del centre. a la portada de l’espai NODES.  

● Les reunions de cada curs es faran de manera telemàtica al llarg del mes de setembre. 

FORMACIÓ A LES FAMÍLIES? 

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.  
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