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a) Diagnosi  

L’escola del Patrocini es troba situada en un petit municipi, Cardona, de la 
regió sanitària de la Catalunya Central, a la comarca del Bages. Aquest municipi 
ha patit una gran afectació en la situació de pandèmia, fet que va comportar 
emprendre mesures de confinament importants. Al mateix temps, ha generat una 
incidència en l’alumnat del centre que ha patit importants pèrdues familiars i 
situacions de confinament dures.  

 
Tot i que durant el període de confinament, s’ha realitzat un seguiment emocional 
de l’alumnat entorn el dol; la tornada a l’escola representa una bona oportunitat 
per detectar i abordar situacions no resoltes i considerem oportú establir un pla de 
treball d’acollida emocional presencial.  

 
Davant aquesta situació, el centre va veure la necessitat d’adaptar la resposta 
organitzativa i pedagògica del centre.  
Així durant el confinament a nivell organitzatiu s’ha establert la coordinació virtual 
entre famílies i escola, inspecció - equip directiu - equip docent - serveis educatius 
i  escola-ajuntament-serveis socials. Aquesta coordinació s’ha dut a terme 
periòdicament a través de trucades telefòniques, missatges de  WhatsApp, 
correus-e, videotrucades i videoconferències amb el Meet o el Zoom.  

 
D’altra banda, a nivell pedagògic, s’ha coordinat de manera diferenciada les dues 
etapes educatives del centre.  
A l’etapa d’Educació Infantil,  a través del correu electrònic, les tutores han 
contactat amb les famílies per tal de compartir les propostes setmanals de treball, 
així com l’accés a la plataforma Padlet (https://padlet.com/dashboard). En aquesta 
Padlet, han penjat els reptes i tasques a realitzar de cada grup.  
Per tal de poder fer un seguiment de l’alumnat i portar a terme una avaluació 
continuada de la seva evolució, s’ha realitzat un retorn setmanal a les famílies.   

 
A l’etapa d’Educació Primària , a través del correu electrònic, la plataforma 
Snappet i el Classroom, l’equip docent ha contactat amb l’alumnat i les famílies 
per tal de compartir les propostes setmanals de treball. Així doncs, per poder fer 
un seguiment de l’alumnat i portar a terme una avaluació continuada de la seva 
evolució, s’ha realitzat un retorn dels reptes lliurats.  

 
Entorn aquest plantejament, s’han detectat alguns elements que no han facilitat el 
procés d’ensenyament-aprenentatge telemàtic de l’alumnat:   

 
● Manca de recursos electrònics (xarxa de connectivitat deficient, dispositius 

obsolets i insuficients, etc.). S’ha comunicat la situació al Departament i 
s’ha optimitzat l’ús d’aparells del centre.  
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● Nivell competencial bàsic del professorat en relació a l’ús de les noves 
tecnologies. Es planteja formació interna de centre entre iguals per part de 
la coordinació TIC.   

● Acompanyament desigual de les famílies en el procés d’ensenyament-
aprenentatge. Es proposa una conscienciació de les famílies a través de 
les reunions d’inici de curs.  

● Implicació desigual per part de l’alumnat. Cal mantenir un seguiment 
sistemàtic per part dels docents i emfatitzar la condició avaluativa de les 
tasques.  

 
La normativa que seguirem són els documents: 

● Instruccions per al curs 2020-2021 , del 30 de juny 
● Pla d'actuació per al curs 2020-2021 per a centres educatius en el 

marc de la pandèmia , del 3 de juliol 
● Preguntes freqüents i guia per a l'elaboració del p la d'organització 

dels centres educatius per al curs 2020-2021  

● Gestió de casos Covid_19 als centres educatius , del 13 d’agost 

● Carta del Departament d’Educació amb les darreres i nstruccions , 1 
de setembre 

● Mesures extraordinàries de /Salut per evitar els br ots de la COVID-19 
a les escoles , 2 de setembre 

● Altres recomanacions i procediment d'actuació , 2 de setembre 

b) Organització dels grups estables 

 

S’establirà una organització de 
grups estables per curs, com a 
nucli convivent.  
 
A més a més es definirà una 
organització per cicles que 
constituirà un nivell més en la 
seguretat i reduirà la mobilitat 
dels/les mestres.  
 
Així, es podrà establir una 
traçabilitat clara en cas de 
detectar un cas positiu.  
 
 

L’escola és d’una línia, fet que ens permet mantenir 
l’organització dels grups d’aula. 
La ràtio màxima de grup són 22 alumnes, tot i que tenim 
matrícula viva. 
El centre disposa de suficients espais per organitzar els 
grups sense haver de fer ús d’espais municipals externs al 
centre.  
La plantilla de centre s’organitzarà tenint en compte els 
grups estables i les unitats de cicle.  
Per tal de definir la traçabilitat en cas de sospita, el 
professorat de suport adscrit a un cicle s’assignarà a un 
grup convivent determinat, essent aquest amb el que 
treballa un nombre major d’hores de la jornada.  
El professorat ha d’anar sempre amb mascareta. L’alumnat 
només romandrà sempre mascareta en grup estable. (grup 
aula +tutor).   
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Es respectarà la l’heterogeneïtat pròpia del grup de 
referència, en cas de possible desdoblament de grups.  

Criteris d’inclusió 
Tenint en compte la diversitat del grup i les necessitats 
d’atenció individualitzades, es prioritzarà l’atenció dins de 
l’aula i excepcionalment es realitzarà la intervenció de forma 
externa per professionals (EE, EAP, CREDA). 

Es respectarà l’organització de cicles per a major seguretat.  

 
Per nivells, s’enumeren els grups estables que es mantindran durant el curs 2020-
2021. 

CURS 
NIVELL 
GRUP 

NOMBRE 
D’ALUMNES  

PROFESSORA 
ESTABLE 

 

ALTRES 
DOCENTS 

Personal 
d’atenció 

educativa, que 
intervé en 

aquest grup 
(TIS, 

educador/a EE, 
TIE, Aux d’EE, 

monitors... 

Personal 
d’atenció 

educativa que 
intervé 

puntualment en 
aquest grup (amb 

mesures de 
seguretat): 

professionals 
SIEI, SIAL, 
monitors...) 

ESPAI estable 
d’aquest grup  

P3 13 Rosa M. Torrico Anna Puig 
(adscrita al 

grup) 
 

 EAP 
EE 

Aula núm 3 
Aula 

desdoblament 
núm 4 

P4 18 M Alba Cortada Anna Puig 
Laura Rodrigo 

Anna 
Requena 

(vetlladora 
10h) 

EAP 
EE 

Aula núm 1 
Aula 

desdoblament 
núm 4 

P5 13 Meritxell Roura  Anna Puig 
Laura Rodrigo 

 EAP 
EE 

Aula núm 2 
Aula 

desdoblament 
núm 4 

1r 9 M. Àngels Cervià  Laura 
Rodrigo 
(anglès - 

adscrita al 
grup) 

Mireia 
Codina 

 EAP 
EE 

Aula núm 5 
 

2n 19 Josep Oriol 
Melero 

Laura 
Rodrigo 
(anglès) 
Mireia 
Codina 

(adscrita al 
grup) 

 EAP 
EE 

Aula núm 6 
Aula 

desdoblament 
núm 7 
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3r 19 Pilar Clusellas Climent 
Ratera 

(anglès) 
M.Rosa Boix 
(adscrita al 

grup) 

 EAP 
EE 

Aula núm 9 
Aula 

desdoblament 
núm 13 

4t 17 Dolors Argerich Climent 
Ratera  

(anglès – 
adscrita al 

grup) 
M.Rosa Boix 

 EAP, CREDA 
EE 

Aula núm 10 
Aula 

desdoblament 
núm 11 

5è 22 Maria Tripiana Olga Batet 
Anna Tàpia  
(adscrita al 

grup) 

 EAP 
EE 

Aula núm 8 
Aula 

desdoblament 
núm 14 

6è 18 Manuel Zamora Olga Batet 
(adscrita al 

grup) 
Anna Tàpia 

 EAP, CREDA 
EE 

Aula núm 16 
 

 
S’enumeren les activitats o matèries que estan subjectes a aquesta circumstància.  

ACTIVITAT O 
MATÈRIA 

GRUPS ESTABLES 
DELS QUALS 

PROVENEN ELS 
ALUMNES 

DOCENT HORARI 
 (NOMBRE 
D’HORES O 
SESSIONS 

SETMANALS) 

OBSERVACIONS (si 
escau) 

Religió 

1r i 2n 

  Mireia Codina 1h Es realitzarà a 
l’aula 7. 

L’alumnat juntament amb 
el docent realitzaran la 
sessió amb mascareta i 
mantenint distàncies. 

Religió 

3r i 4t   M.Rosa Boix 

1h Es realitzarà a 
l’aula 11 

L’alumnat juntament amb 
el docent realitzaran la 
sessió amb mascareta i 
mantenint distàncies. 

Religió 

5è i 6è Anna Tàpia 

1h Es realitzarà a 
l’aula 14 

L’alumnat juntament amb 
el docent realitzaran la 
sessió amb mascareta i 
mantenint distàncies. 

Valors 1r 
2n 

M. Àngels Cervià 
Josep Oriol Melero 

1h 
1h 

Dins l’aula ordinària 

Valors 3r 
4t 

Pilar Clusellas 
Dolors Argerich 

1h 
1h 

Dins l’aula ordinària 
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Valors 5è 
6è 

Maria Tripiana 
Manel Zamora 

1h 
1h 

Dins l’aula ordinària 

Música 
 

1r 
2n 

M. Àngels Cervià  
 

1h 
1h 

Aula ordinària 
 

Música 3r 
4t 

 
M.Rosa Boix 

1h 
1h 

Aula ordinària  

Música 5è 
6è 

M. Àngels Cervià 2h 
1h 

Aula ordinària  

 
Anglès 

P4 
P5 

Laura Rodrigo 3 h Dins l’aula del grup 
estable 

Anglès 1r 
2n 

Laura Rodrigo 2h 
2h 

Dins l’aula del grup 
estable 

Anglès 3r 
4t 

Climent Ratera 2h30 
2h30 

Aula núm 9 
Aula núm 11 

 
Anglès 

5è 
6è 

Manel Zamora 2h30 
2h30 

Dins l’aula del grup 
estable 

Música P3 
P4 
P5 

Rosa M. Torrico 
Alba Cortada 
Meritxell Roura 

1h 
1h 
1h 

Aula ordinària  

Psicomotricitat P3 
P4 
P5 

Rosa M. Torrico 
Alba Cortada/ Anna 
Puig 
Meritxell Roura 

1h 
1h 
1h 

Sala d’actes/Peixera 
Sempre que sigui 

possible a l’exterior 

 
Educació física 

 
1r 
2n 

 
Josep Oriol Melero 

 
1h 45 
1h 45 

Exterior/ Gimnàs en cas 
que la situació 

meteorològica no permeti 
l’exterior. 

 
Educació física 

 
3r 
4t 

 
Climent Ratera 

 
2h 
2h 

Exterior/ Gimnàs en cas 
que la situació 

meteorològica no permeti 
l’exterior. 

Educació física 5è 
6è 

Anna Tàpia 1h 45 
1h 45 

Exterior/ Gimnàs en cas 
que la situació 

meteorològica no permeti 
l’exterior. 

 

c) Criteris organitzatius dels recursos per a l’atenci ó de l’alumnat 
amb necessitat específica de suport  

Segons la llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, un dels principis 
fonamentals del sistema educatiu català és la cohesió social i l’educació 
inclusiva  com a base d’una escola per a tothom. Davant aquest fet i tenint en 
compte el decret 150/2017, de 17 d’octubre, de l’atenció educativa a l’alumnat en 
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el marc d’un sistema educatiu inclusiu, l’escola prioritza la seva atenció tenint en 
compte les mesures universals, addicionals i intensives necessàries.    
 
L’escola planteja una atenció inclusiva i individualitzada per part del docent 
referent d’EE, que oferirà un assessorament als tutors d’aula per tal de fer front 
a les mesures de suport universals, addicionals i/o intensives que siguin 
necessàries.   
 
De manera puntual, per tal de dur a terme mesures addicionals i/o intensives  
que requereixin una atenció individual, el docent referent d’EE, de l’EAP o del 
CREDA utilitzarà l’aula de suport per tal de poder desenvolupar aquestes 
mesures. L’alumnat i el docent referent EE utilitzaran mascareta i mantindran la 
distància de seguretat. 

d) Organització de les entrades i sortides 
Els alumnes accediran al recinte escolar per les escales de la plaça Joan 
Maragall. Al tram inicial de les escales hi haurà un dispensador de gel 
hidroalcohòlic. Un cop dins es distribuiran de manera ordenada als espais 
designats per fer fila i poder realitzar l’entrada escalonada.  
 
Tan sols podran realitzar l’acompanyament a les entrades i sortides els familiars 
dels infants de l’etapa d’Educació Infantil i només un adult per cada infant. 
Aquests hauran de respectar totes les mesures de seguretat establertes i utilitzar 
les zones d’espera familiars delimitades.  

● Ningú pot romandre al recinte escolar un cop entregat/recollit l’infant. 
 

● Es prega la màxima puntualitat del grup en les franges d’entrada i sortida.  
 

Accés Grup Total alumnes  Entrada Sortida 

Porta Principal Cicle inicial   
(2n i 1r) 
Educació Infantil   
(P5, P4 i P3)    

27  
 
 

44 

8:55 - 14:55 
 
 

9:05   -15:05 

12:25 - 16:25 
 
 

12:35 - 16:35 

Porta Emergència Cicle Superior  
(6è i 5è) 
Cicle Mitjà  
(4t i 3r)  

40 
 

35 

8:55 - 14:55 
 

9:05  -15:05 

12:25 - 16:25 
 

12:35  - 16:35 
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Els espais es defineixen de la següent manera: 
 

● Accés per la porta principal   
Faran fila els grups estables d’Educació Infantil i Cicle Inicial de manera que hi 
haurà 5 fileres separades i senyalitzades per cursos (2n, 1r, P3, P4 i P5) 
mantenint la distància de seguretat i amb mascareta (a partir de 1r).   
 
A les 8:55 i a les 14:55  Cicle Inicial  iniciarà l’entrada a l’escola. Un docent 
referent encapçalarà la fila i acompanyarà l’alumnat fins a l’aula. Al tram inicial de 
l’escala hi haurà un dispensador supervisat per un adult perquè l’alumnat es 
desinfecti les mans. L’ordre d’accés serà 2n i després 1r.  
 
A les 9:05 i a les 15:05 Educació Infantil  entrarà a l’escola per accedir a les 
aules corresponents. El docent de referència subministrarà a la fila de manera 
individual el gel hidroalcohòlic a l’alumnat.  
L’ordre d’accés serà P5, P4 i P3.   
 

● Accés per l’escala d’emergència 
Els grups estables de Cicle Superior i Cicle Mitjà faran fila davant l’accés al 
gimnàs. S’establiran 4 fileres separades i senyalitzades per cursos (6è, 5è, 4t, 3r)  
mantenint la distància de seguretat i amb mascareta.  
 
A les 8:55 i a les 14:55  Cicle Superior  iniciarà l’entrada a l’escola. Un docent 
referent encapçalarà la fila i acompanyarà l’alumnat fins a l’aula. Al tram inicial de 
l’escala hi haurà un dispensador perquè l’alumnat es desinfecti les mans.  
L’ordre d’accés serà 6è i 5è.  
 
A les 9:05 i  a les 15:05 Cicle Mitjà repetirà el procés. L’ordre d’accés serà 4t, 3r.   
 

● Sortida per la porta principal   
Els grups estables d’Educació Infantil i Cicle Inicial faran una fila dins la seva aula  
mantenint la distància de seguretat, havent-se desinfectat prèviament les mans 
amb gel hidroalcohòlic. A Cicle Inicial cal que surtin amb la mascareta posada.     
 
A les 12:25 i a les 16:25 Cicle Inicial  baixarà acompanyat amb el docent referent 
fins l’entrada principal. Un cop a baix l’alumnat abandonarà el centre.   
L’ordre de sortida serà 2n i 1r.  
 
A les 12:35 i a les 16:35  Educació Infantil  baixarà acompanyat amb el docent 
referent fins l’entrada principal. Un cop a baix cada grup farà una fila al espai 
delimitat. El docent referent gestionarà la recollida per part dels familiars. Aquests 
han d’esperar-se a la zona delimitada de recollida.   
L’ordre de sortida serà P3, P4 i P5.   
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● Sortida per l’escala d’emergència 
Els grups estables de Cicle Superior i Cicle Mitjà faran una fila dins la seva aula  
mantenint la distància de seguretat, amb mascareta i havent-se desinfectat les 
mans amb gel hidroalcohòlic. Es dirigiran amb ordre a l’accés de la sortida 
d’emergència.   
 
A les 12:25 i a les 16:25  Cicle Superior  baixarà acompanyat amb el docent 
referent fins l’entrada principal. Un cop a baix l’alumnat abandonarà el centre.   
L’ordre de sortida serà 6è i 5è.  
 
A les 12:35 i  a les 16:35 Cicle Mitjà baixarà acompanyat amb el docent referent 
fins l’entrada principal. Un cop a baix l’alumnat abandonarà el centre, fent a servir 
la vorera enrajolada fins a la porta de sortida.   
L’ordre de sortida serà 4t i 3r.  
 

 
*Disposició gràfica de l’organització dels grups es tables per a les entrades. 

e) Organització de l’espai d’esbarjo 
 
Cada grup estable tindrà un espai delimitat dins els espais de joc que es 
descriuen al final d’aquest apartat.  
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Accés Grup Total alumnes  Sortida Entrada 

Porta Principal Cicle inicial   
(2n i 1r) 
Educació Infantil   
(P5, P4 i P3)    

27  
 
 

44 

10:55 
 
 

11:05 

11:25 
 
 

11:35 

Porta Emergència Cicle Superior  
(6è i 5è) 
Cicle Mitjà  
(4t i 3r)  

40 
 

35 

10:55 
 

11:05 

11:25 
 

11:35 

 
● Sortida per la porta principal   

Els grups estables d’Educació Infantil i Cicle Inicial faran una fila dins la seva aula  
mantenint la distància de seguretat, havent-se desinfectat les mans amb gel 
hidroalcohòlic. A Cicle Inicial cal que surtin amb la mascareta posada.     
 
A les 10:55  Cicle Inicial  baixarà acompanyat amb el docent referent fins l’espai 
d’esbarjo delimitat.   
L’ordre de sortida serà 2n i 1r.  
A les 11:05 Educació Infantil  baixarà acompanyat amb el docent referent fins 
fins l’espai d’esbarjo propi. 
L’ordre de sortida serà P5, P4 i P3. 
 

● Sortida per l’escala d’emergència 
Els grups estables de Cicle Superior i Cicle Mitjà faran una fila dins la seva aula  
mantenint la distància de seguretat, amb mascareta i havent-se desinfectat les 
mans amb gel hidroalcohòlic. Es dirigiran amb ordre a l’accés de la sortida 
d’emergència.   
 
A les 10:55 Cicle Superior baixarà acompanyat amb el docent referent fins 
l’espai d’esbarjo delimitat.  L’ordre de sortida serà 6è i 5è.  
 
A les 11:05  Cicle Mitjà  baixarà acompanyat amb el docent referent fins l’espai 
d’esbarjo propi.   L’ordre de sortida serà 4t i 3r.  
 

● Entrada per la porta principal   
A les 11:25 Cicle Inicial  els grups estables faran filera  davant la porta principal 
on hi haurà 2 fileres separades per cursos (2n, 1r). L’alumnat durà la mascareta. 
Un docent referent encapçalarà la fila i acompanyarà l’alumnat fins a l’aula. Al 
tram inicial de l’escala, supervisat per un adult, hi haurà un dispensador perquè 
l’alumnat es desinfecti les mans.  
L’ordre d’accés serà 2n i 1r.  
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A les 11:35 Educació Infantil  els grups estables faran filera  davant la porta 
principal on hi haurà 3 fileres separades per cursos (P3, P4, P5). Un docent 
referent encapçalarà la fila i acompanyarà l’alumnat fins a l’aula. El docent de 
referència subministrarà a la fila de manera individual el gel hidroalcohòlic a 
l’alumnat.  
L’ordre d’accés serà P5, P4 i P3.   
 

● Entrada per l’escala d’emergència 
A les 11:25 Cicle Superior  s’ordenarà amb dues files sota la barbacana on hi 
haurà 2 fileres separades i senyalitzades per cursos (5è i 6è) . L’alumnat anirà 
amb mascareta. Un docent referent encapçalarà la fila i acompanyarà l’alumnat 
fins a l’aula. Al tram inicial de l’escala hi haurà un dispensador perquè l’alumnat es 
desinfecti les mans.  
L’ordre d’accés serà 6è i 5è.  
 
A les 11:35 Cicle Mitjà repetirà el procés. L’ordre d’accés serà 4t, 3r. 
 

 
*Disposició gràfica de l’organització dels grups es tables per les franges d’esbarjo.   

 
En cas d’utilitzar material cada curs disposarà del seu material propi. 
Per tal de tenir una vigilància de pati segura, cada curs estarà acompanyat per un 
docent de referència i un docent de suport pel cicle.   

f) Relació amb la comunitat educativa  

La relació de l’escola amb la comunitat educativa és un dels pilars del 
nostre projecte educatiu, per tant, els farem coneixedors d’aquest pla d’obertura a 
través de la reunió del Consell Escolar  que celebrarem telemàticament la 
setmana del 10 de setembre. En el normal funcionament del centre, celebrem un 
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Consell Escolar en el primer trimestre, un altre en el tercer i normalment, dos més 
segons necessitats.  

L’equip directiu convocarà una reunió la setmana del 7 al 10 de setembre, 
per tal de transmetre a les famílies les informacions d’inici de curs, referents a tots 
els canvis que es produiran respecte a l’organització i funcionament del curs. 
Donant  rellevància a totes les mesures de seguretat que s’adoptaran al centre. 
Aquesta reunió es convocarà telemàticament. Així mateix, s’han elaborat diversos 
documents per tal d’informar a les famílies.  

Es convocarà una reunió presencial en petit grup a P3. L’equip directiu 
prioritza fer una bona acollida a les famílies que arriben al centre, i poder fer una 
primera presa de contacte més propera. Només un membre per família podrà 
assistir a la reunió. S’organitzaran dos torns per tal de distribuir a les famílies en 
grup reduïts menors de 10 membres.   

Un cop iniciat el curs, la setmana del 21 al 25 de setembre,  cada tutor 
convocarà una reunió virtual amb les famílies, per tal de resoldre dubtes i 
compartir aspectes metodològics i curriculars propis del nivell.   

El /la docent de referència de cada grup serà el tutor/a i qui facilitarà l’ajut a 
les famílies per tal de que aquestes puguin usar les plataformes digitals dels seus 
fills/es, així mateix com comunicar a direcció si hi hagués alguna mancança 
d’eines tecnològiques que li impedís seguir el ritme escolar normal. En cas de 
confinament, s’establiran contactes mensuals de seguiment familiar per tal de 
poder resoldre dubtes, facilitar suport a les famílies i mantenir el vincle amb 
l’escola, aquestes reunions seran de caire telemàtic i grupal i/o individual.  

 
Amb l’AMPA  seguirem tenint una coordinació telemàtica mensual, com a mínim, 
per establir les directrius a treballar i organitzar tasques. La comunicació també és 
molt fluïda per altres mitjans ( WhatsApp, telèfon …). 
 
Amb l’Ajuntament  tenim  projectes de gran envergadura iniciats com la 
construcció de l’accés principal de l’escola, que esperem que estigui acabat al 
setembre i d’altres millores del centre (persianes, patis...). També pensem 
consolidar el Consell d’Infants i Joves de Cardona seguint amb totes les mesures 
de seguretat sanitària que potser portaran a celebrar-lo virtualment. 
Conjuntament amb inspecció educativa i els altres centres del municipi, 
treballarem plegats per aconseguir una xarxa educativa municipal més 
cohesionada. 

g) Servei de menjador 

● Horari 
El servei de menjador veurà alterat l’horari minimament que tindrà lloc de 12.25 a 
15.05h amb el temps d’esbarjo que li és propi. Això és possible degut a que es 
disposa d’un espai prou gran per tal de poder-hi dinar tot l’alumnat alhora. 
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● Funcionament 
L’alumnat de menjador baixarà amb el seu tutor/a en el moment de sortir 
juntament amb la resta d’alumnat. Un cop els companys/es que van a casa hagin 
marxat, s’esperaran a les files fins que una monitora de menjador assignada al 
grup, els vagi a buscar i els acompanyi fins al menjador. La monitora vetllarà que 
l’alumnat es desinfecti les mans abans d’accedir al menjador.  Finalment 
s’asseuran al lloc que els pertoca.  
 
Els grups estables estaran cadascun d’ells en taules diferenciades separades 1.5 
m l’una de l’altra, raó que facilitarà el poder estar sense mascareta el temps 
d’espera de servir els àpats mantenint les distàncies de seguretat. 
Les monitores pararan taula prèviament a l’arribada de l’alumnat al l’espai del 
menjador. Un cop finalitzat el servei, les mateixes monitores seran les 
encarregades de recollir les taules i netejar-les/desinfectar-les.  
 
Hi haurà un encarregat de servir aigua i passar els plats a cada grup estable. 
Aquest encarregat/da anirà fins al taulell i agafarà, per ordre, la gerra i el pa per 
deixar-los a la taula corresponent. 
 

● Esbarjo 
Les joguines i contes (pocs) que es tinguin per poder jugar en el temps d’esbarjo 
en cas de pluja, estaran en una caixa diferenciada per a cada grup estable. Els 
materials han de ser susceptibles de poder-se posar al rentaplats o ser 
desinfectats. Si el temps ho permet, es prioritzarà el sortir a l’exterior a jugar, 
respectant sempre les distàncies entre grups estables. 
Una de les monitores vetllarà íntegrament per tal que es respecti la normativa 
sanitària en tot moment tant dins com fora l’espai de menjador. 
 

h) Pla de neteja  

Després de contactar amb l’empresa de neteja i havent-los facilitat la 
documentació́ corresponent al “pla d’actuació per al curs 2020-21 per a centres 
educatius en el marc de la pandèmia”, s’han establert les noves necessitats, 
determinant la periodicitat, els agents responsables i les mesures  de neteja  
pertinents.   
 
Aquest pla de neteja inclou :  

- Ventilació, desinfecció i neteja d’espais comuns i equipaments.  
- Ventilació, desinfecció i neteja d’aules i espais de jocs interiors.  
- Ventilació, desinfecció i neteja del menjador escolar 
- Ventilació, desinfecció i neteja dels lavabos d’aula i comunitaris 
- Gestió de residus   
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ESPAIS COMUNS I EQUIPAMENTS 
 

  QUI QUAN OBSERVACIONS 

Ventilació de l’espai. 
Mestre que ocupa 
l’espai.  

Mínim 10 minuts 3 
vegades al dia.  

  

Manetes i poms de portes i 
finestres 

 Personal de neteja.  
 

A les entrades i 
sortides matí i tarda.  

  

Baranes i passamans d’escales 
dins del recinte escolar   

Personal de neteja.  
 
Conserge 

Migdia (12:35)  i tarda 
(16:35) 
 
Matí (9:10)  tarda 
(15:10) un cop 
l’alumnat és a l’aula  

  

Barana escala accés al recinte 
escolar   

 
Conserge 

 
Matí (9:10) Migdia 
(12:35)  tarda (15:10)  

 

Superfícies de taulells i 
mostradors.  

 Personal de neteja. Mínim un cop al dia.    

Cadires, bancs i tamborets.  Personal de neteja. Mínim un cop al dia.  
Especialment en les 
zones que contacten amb 
les mans.  

Grapadores i altres utensilis 
d’oficina.  

 Professorat.  Després de cada ús.    

 Aixetes.  Personal de neteja. 
Mínim dos cops al dia 
(migdia i tarda). 

  

Botoneres dels ascensors. 
Personal de neteja.  
Professorat. 

Mínim un cop al dia   
Després de cada ús 

Netejar amb un drap 
humit amb alcohol 
propílic 70º. 

Ordinadors, sobretot teclats i 
ratolins. 

Personal de neteja.   Un cop al dia.   

Telèfons i comandaments a 
distància.  

Personal de neteja.  
Professorat. 

Mínim un cop al dia.   
Després de cada ús. 

  

Interruptors d’aparell electrònics.  Professorat. Després de cada ús.  

Fotocopiadores.  Professorat. Després de cada ús.   

Dispensadors d’hidrogel. Professorat. Un cop al dia.  
Tenir cura de que hi hagi 
sempre hidrogel als 
dispensadors. 
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AULES I ESPAIS DE JOC INTERIORS 
 

  QUI QUAN OBSERVACIONS 

Ventilació de l’espai. 
Mestre que ocupa 
l’espai.  

Mínim 10 minuts 3 
vegades al dia.  
 

 

Superficies o punts de contacte 
freqüent amb les mans. 

Personal de neteja.  
Professorat. 
Alumnat (primària). 

Mínim un cop al dia.   
Després de cada ús. 

 

Terra primària.  Personal de neteja.     

Terra infantil.  Personal de neteja. Mínim un cop al dia.   

Materials de joc (construccions, 
cotxes, animals…). 

 Professorat. 
Mínim un cop al dia  o 
quarantena del 
material.   

 

Material d’aula (retoladors, 
colors…).  

 Professorat.  
Mínim un cop al dia  o 
quarantena del 
material.   

 

 
MENJADOR 

 

 QUI QUAN OBSERVACIONS  

Ventilació de l’espai. 
Monitores 
responsables de 
menjador. 

Mínim 10 minuts 3 
vegades al dia. 
 

 

Superfícies on es prepara el 
menjar. 

Monitores 
responsables de 
menjador.  
Personal de neteja.  

Abans i  Després de 
cada ús. 
 
 

 

Plats, gots, coberts…  

Monitores 
responsables de 
menjador.  
  

 Després de cada ús.  

Amb aigua calenta: 
rentats a elevada 
temperatura. Sense 
aigua calenta: 
desinfecció́ en 
dissolució́ de lleixiu al 
0,1 %. 

Taules 
Monitores 
responsables de 
menjador.   

Abans i  després de 
cada ús. 

Amb dissolució de lleixiu 
al 0.1% 
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Taulells  
Monitores 
responsables de 
menjador. 

Després de cada ús. 
 

Amb dissolució de lleixiu 
al 0.1% 

Terra  Personal de neteja.  Un cop al dia.  
Amb dissolució de lleixiu 
al 0.1% 

 
LAVABOS D’AULA I COMUNITARIS 

 

 QUI QUAN OBSERVACIONS  

Ventilació de l’espai. 
Professorat (aula).  
Conserge (comuns). 

Mínim 10 minuts 3 
vegades al dia.  

 

Cadena del WC. Personal de neteja. 
Mínim dos cops al dia 
(migdia i tarda). 

 

Rentamans.  Personal de neteja.  
Mínim dos cops al dia 
(migdia i tarda). Especialment després 

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

Inodors. Personal de neteja.  
Mínim dos cops al dia 
(migdia i tarda). 

Terra.  Personal de neteja.  
Mínim dos cops al dia 
(migdia i tarda). 

Cubells de la brossa. Personal de neteja.  Un cop al dia.   

Dispensadors de sabó. Personal de neteja. Un cop al dia.  
Tenir cura de que hi 
hagi sempre sabó als 
dispensadors. 

Dispensadors de tovalloletes 
individuals. 

Personal de neteja Un cop al dia.  

Tenir cura de que hi 
hagi sempre 
tovalloletes als 
dispensadors. 

  
Així mateix, s’estableix un pla de gestió de residus.   
 
Les aules, lavabos i espais comuns estaran equipats, sempre que sigui possible, 
amb contenidors amb tapa.  
 
Els mocadors i tovalloletes d'un sol ús utilitzats per a l'assecat de mans o per a la 
higiene respiratòria es dipositaran en contenidors amb bosses i tapa.  
 
El material d’higiene personal, com mascaretes, guants i altres residus personals 
d’higiene, són considerats com a fracció́ resta i, per tant, s’han de llençar al 
contenidor de rebuig (contenidor gris). 
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En el cas que alguna persona presenti símptomes mentre està al centre, cal 
tancar en una bossa tot el material utilitzat a l'espai d’ús individual on s'ha aïllat la 
persona i introduir aquesta bossa tancada en una segona bossa abans de 
dipositar-la amb la resta de residus tal com s’ha indicat al paràgraf anterior.  
     
Paral·lelament, el centre portarà a terme amb l’alumnat, mitjançant cançons i 
petits vídeos, un conjunt d’actuacions de sensibilització́ sobre mesures 
higièniques davant la prevenció́ de contagi per la covid- 19. L’alumnat de primària, 
quan estigui utilitzant un espai que no és el del seu grup estable, aquest 
col·laborarà en les actuacions de neteja de superfícies i estris utilitzats abans 
d’abonar l’espai i possibilitar el seu nou ús en bones condicions. 
 
L’empresa de neteja gestionarà els residus.  
    

i) Transport 

L’escola no ofereix el servei de transport escolar, per tant l’alumnat del centre no 
utilitza cap ruta de transport, corrent a càrrec de la família la gestió 

j) Extraescolars i acollida  
 
L’AMPA té acord amb diferents empreses de serveis, per poder dur a terme les 
activitats extraescolars de l’escola.  
El centre es faran les següents activitats complementàries: 
Acollida matinal i esplai. 
En funció de la demanda es proposen: 
Dibuix ,ballet, anglès, bàsquet, cross, futbol sala, multiesportiva, zumba i escacs. 
 
Aquestes activitats es portaran a terme amb les mateixes mesures de seguretat 
que les que es realitzen en horari lectiu: 
-Caldrà l’ús de les mascaretes, la distància entre grups estables i la desinfecció i 
rentat de mans, d’espais i mobiliari. La responsabilitat de garantir les mesures de 
seguretat va a càrrec de qui organitza l’activitat.  

k) Activitats complementàries      

Considerant la ubicació del centre i prioritzant la reducció del risc a possibles 
contagis, es proposa organitzar les activitats complementàries en l’entorn proper 
al municipi.        

En cas que les indicacions de seguretat sanitàries del Departament de Salut ho 
permetin, es valorarà la possibilitat de poder realitzar activitats fora del municipi i 
que comportin l’ús de mitjans de transport.  
 



PLA D’ORGANITZACIÓ PER A L’OBERTURA DEL CENTRE 2020 - 2021          
 

18 
 

Així mateix es portaran a terme les activitats programades al centre, que es 
realitzin per personal extern, quan la situació ho permeti i tenint en compte les 
indicacions de seguretat sanitàries del Departament de Salut. 

l) Reunions dels òrgans unipersonals i col·lectius de coordinació i 
govern. 

          
Recomanem la modalitat telemàtica quan siguin reuni ons amb un nombre 
elevat de persones.  
        

ORGANS TIPUS DE REUNIÓ FORMAT DE LA REUNIÓ PERIODIC ITAT 
TEMPORITZACIÓ 

Equip directiu Planificació Presencial Setmanal 

Equip de cicle infantil 
Planificació 
Coordinació 

Presencial Setmanal 

Equip de cicle inicial 
Planificació 
Coordinació 

Presencial Setmanal 

Equip de cicle mitjà 
Planificació 
Coordinació 

Presencial Setmanal 

Equip de cicle superior 
Planificació 
Coordinació 

Presencial Setmanal 

Equip de mestres Coordinació Telemàtic Quinzenal/Mensual 

CAD Coordinació Presencial/Telemàtic Quinzenal/Mensual 

 

m) Protocol d’actuació en cas de detectar un possib le cas de covid-
19 

Davant d'un infant que comença a desenvolupar símptomes compatibles amb la 
COVID-19 al centre educatiu:  
 

1. El docent-reforç ha de portar l’infant immediatament a un espai separat d'ús 
individual. En el nostre cas, a l’espai d'infermeria , on es quedarà amb ell 
com a  responsable acompanyant. 

2. S’ha de col·locar una mascareta quirúrgica  immediatament (tant a l’infant 
que ha iniciat símptomes com el docent-reforç). L’infant queda al seu 
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càrrec. Caldrà controlar el temps de resposta  des de la detecció dels 
símptomes a l’aïllament. 

3. S’ha de contactar amb la família per tal que vingui a buscar l’infant o 
adolescent a través dels telèfons de contacte. 

4. Al mateix temps, s’ha de trucar també al 061 si els símptomes fossin greus 
i/o al CAP Cardona  (93 869 24  50)  i parlar amb la persona de referència 
de salut Covid-19 per assabentar-la del cas. Equip de pediatria: Marta 
Castillo i Anna Cos. 

5. El centre ha de contactar amb el servei territorial d’Educació a través 
d’Inspecció per informar de la situació. El Departament ho traspassarà a el 
servei de Salut Pública.  

 
Aquestes mesures tenen com a objectiu facilitar la traçabilitat dels casos i portar a 
terme un confinament el més reduït possible dels grups estables implicats. 
 

n) Seguiment del pla  
 

Responsables  Els docents  referents de cada grup estable seran els encarregats 
de controlar dins del grup el compliment del pla.  
Cada setmana a les reunions de cicle es valorarà el progrés en el 
compliment de les mesures establertes en el pla. Tots aquells 
aspectes susceptibles a ser modificats seran traslladats pel 
coordinador de cicle  a l’equip directiu . Aquest, juntament amb 
el coordinador de riscos laborals,  emprendrà les mesures 
necessàries per tal de millorar el desenvolupament del pla i 
assolir-ne el compliment.  
L’AMPA  serà la responsable de vetllar el compliment de les 
mesures de seguretat en els serveis que gestiona: acollida 
matinal, menjador i extraescolars.  

Possibles indicadors  A. Supervisió de la gestió del temps en les entrades i 
sortides.  

B. Supervisió de la implicació de l’alumnat en el compliment 
de les mesures de seguretat: ús de mascareta, desinfecció 
de mans, manteniment de les distàncies de seguretat, ús 
correcte dels circuits de desplaçament dins el recinte 
escolar, vetllar per la desinfecció del material propi. 

C. Registre del nombre de casos sospitosos/positius detectats 
al centre.  

D. Registre del nombre de confinaments realitzats en els 
diferents grups estables.  

E. Registre del temps des de que es detecta el cas sospitós 
fins que abandona el centre.   

Propostes de millora 
trimestrals 

Es vetllarà per tal que el punt A es desenvolupi amb el menor 
temps possible.  
Millorar la conscienciació de l’alumnat per tal que el punt B es 
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realitzi amb la major implicació. En cas de casos d’incompliment 
es notificarà a la família i s’aplicaran les mesures necessàries. 

 
o) Concrecions educació infantil 

 
Pla d’acollida de l’alumnat : Adaptació P3 - Acolli da P4   

Es determina un període d’adaptació del 16 al 18 de setembre.  
 

El grup de P3 és un grup compost per 13 alumnes. Per les característiques del 
grup i per tal de facilitar la seva adaptació al centre, es prioritza mantenir la unitat 
d’aquest, procurant l’atenció per part de dos mestres al llarg de tota la jornada en 
el període d’adaptació. 
  
Durant aquest període d’adaptació un únic familiar per infant podrà accedir al 
recinte i acompanyar-los a l’aula seguint les mesures de prevenció́ i seguretat 
establertes (Pla d’actuació́ per al curs 2020-2021 per a centres educatius en el 
marc de la pandèmia -  annex 5).  

 
Així, la persona acompanyant,  ha de complir els següents requisits:  
 

● Requisits d’accés: 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 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 podrà̀ tenir contacte 

amb el seu infant i haurà̀ de mantenir la distància de seguretat (1,5 metres) 
amb la resta de persones de l’aula (inclosos infants, persones 
acompanyants i persones educadores).  

 
● Rentat de mans: la persona acompanyant s’haurà̀ de rentar les mans amb 

aigua i sabó́ o gel hidroalcohòlic abans d’accedir al centre educatiu i també́ 
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abans d’entrar a l’aula. També́ es recomana rentat de mans a la sortida del 
centre educatiu. 

 
● Mascareta: la persona acompanyant ha d’accedir al centre educatiu amb 

una mascareta higiènica o quirúrgica correctament posada.  
         
També́ es realitzarà un període d’acollida a P4, atès que aquests infants han estat 
molt temps sense contacte amb l’escola. Aquesta acollida es reforçarà amb un 
segon docent a l’aula. Aquest docent serà un dels membres de l’etapa. 
  

p) Concrecions Educació Primària 
 
Pla d’acollida emocional i TIC de l’alumnat. 

Considerant la situació viscuda durant el passat confinament la qual va 
representar un xoc per a tota la comunitat educativa, és creu oportú realitzar un 
treball emocional  que permeti gestionar aquesta situació i adoptar mecanismes 
per fer front a futurs períodes de confinament.  
Al mateix temps es considera necessari sistematitzar el treball de les TIC per tal 
de desenvolupar l'autonomia de l'alumnat i adquirir així una millor competència en 
aquestes eines.  
 
Per aquest motiu els primers dies d’escolaritat es desenvoluparà una proposta 
didàctica en la qual el treball emocional i el domini dels recursos TIC esdevingui 
l’eix prioritari del pla de treball.    

q) Pla de treball del centre educatiu en cas de con finament parcial 
i/o confinament total.  

Davant la situació de confinament ja sigui parcial per a un grup, cicle o la totalitat 
del centre cal seguir els següents passos:  

q.1) Concreció per l’Educació Infantil  

1. Els tutors comunicaran a les famílies el confinament immediat del grup o 
cicle afectat. Es realitzarà la comunicació a través de missatgeria 
instantània. 

2. Els tutors s’asseguraran que l’alumnat agafa tot el material necessari per 
treballar virtualment durant el període de confinament.  
Tot aquell material necessari (quaderns - dossiers…)  per l’alumnat, cal 
tenir-lo localitzat i si és el cas centralitzat, per tal de facilitar-ne el 
repartiment. 
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3. Cada docent ha de saber quin material necessitarà (guies didàctiques - 
llistes d’alumnat…) tenir-lo localitzat i de fàcil accés i s’assegurarà d’endur-
se’l per tal de poder plantejar el treball virtual.  

4. L’endemà del confinament del grup, el docent referent compartirà les 
tasques a realitzar procurant, si és possible, una continuïtat amb el treball 
que s’estava portant a terme a l’aula. Cal dissenyar les activitats de manera 
que en facilitin el retorn i puguin ser avaluables.  

5. Durant el confinament del grup, els tutors en coordinació amb els docents 
de reforç faran lliuraments setmanals (veure pla de treball en cas de 
confinament). 

 

Cada infant/família disposarà d’un compte de correu electrònic amb el domini 
@patrocini.cat. A l’inici de curs es facilita a la família la informació corresponent a 
aquest compte (usuari i contrasenya).  

A través d’aquest correu les tutores es posaran en contacte amb les famílies per 
tal de compartir les propostes de treball, així com l’accés a la plataforma padlet 
(https://padlet.com/dashboard). En aquesta padlet, els docents que intervenen al 
grup penjaran els reptes i tasques a realitzar.  
 
La mestra de reforç es coordinarà amb la tutora de cada grup per tal de participar 
de la proposta d’activitats, col·laborant amb la planificació setmanal i així poder  
prendre decisions consensuades, coherents i unificades.   
 
La tutora farà un lliurament de les propostes setmanals de treball cada dilluns a 
les 9 h, enviant un correu electrònic al correu de l’alumne facilitat a inici de curs i 
compartint l’enllaç al grup de Whatsapp del grup classe.  
De manera excepcional es pot fer durant la setmana. En cas que els alumnes es 
confinin entre setmana el dia següent al confinament es penjaran les tasques en 
aquest espai. 
 
A l’hora de fer la programació setmanal de les tasques, cal partir de les àrees que 
proposa el currículum d’educació infantil (descoberta de l’entorn/comunicació i 
llenguatges/descoberta d’un mateix i dels altres) i contemplar-ne la seva globalitat. 
Cada tutor pot organitzar els blocs autònomament sempre que es contemplin les 
tres àrees de coneixement i d’experiència .   
 
Per tal de mantenir el vincle amb el grup i afavorir la interacció amb els 
companys/es, es programaran trobades grupals quinzenals. Per portar a terme 
aquestes trobades virtuals, s’utilitzarà la plataforma Meet o Zoom.   
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Per tal de fer un bon seguiment i acompanyament de l’infant, es programaran 
trobades individuals quinzenals. Per portar a terme aquestes trobades virtuals, 
s’utilitzarà la plataforma Meet o Zoom. 
 
La tutora definirà un horari d’atenció a les famílies dins l’horari lectiu (9 a 12:30 i 
de 3 a 16:30h) per tal de respondre dubtes i fer els retorns de les tasques 
encomanades. L’alumnat i les famílies podran contactar amb els referents a través 
del Padlet i del correu electrònic. 
En cas que alguna família no tingui disponibilitat dins l’horari establert, les famílies 
poden concertar entrevista individual amb els docents en hores convingudes.  
Els referents disposen de 24h per realitzar el retorn de les consultes.   

 
Per tal de poder fer un seguiment de l’alumnat i portar a terme una avaluació 
continuada de la seva evolució, es demanarà com a mínim el lliurament setmanal 
d’una tasca de cada àrea. La tutora en farà un retorn setmanal a les famílies.   
 
Cada tutora farà una provisió del material imprès-quaderns-dossiers disponibles. 
En cas de confinament es podran fer arribar a les famílies per tal de anar-los 
treballant a les propostes setmanals.  
 
P3: 
MINITRIBU 3 anys. LLENGUA  
NOU AXIOMA P3. MATEMÀTIQUES 
 
P4: 
MINITRIBU 4 anys. LLENGUA  
NOU AXIOMA P4. MATEMÀTIQUES  
 
P5:  
MINITRIBU 5 anys. LLENGUA  
NOU AXIOMA P5. MATEMÀTIQUES 
 
Correu de contacte:  

P5: promocio15@patrocini.cat 
P4: promocio16@patrocini.cat 
P3: promocio17@patrocini.cat 
 

q.2) Concreció per l’Educació Primària  

Davant la situació de confinament ja sigui parcial per a un grup, cicle o la totalitat 
del centre cal seguir els següents passos:  
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1. El tutor comunicarà a les famílies el confinament immediat del grup o cicle 
afectat. Es realitzarà la comunicació a través de missatgeria instantània. 

2. El tutor s’assegurarà que l’alumnat agafa tot el material necessari per 
treballar virtualment durant el període de confinament.  

3. Cada docent ha de saber quin material necessitarà (guies didàctiques - 
llistes d’alumnat…) tenir-lo localitzat i de fàcil accés i s’assegurarà d’endur-
se’l per tal de poder plantejar el treball virtual.  

4. L’endemà del confinament del grup, el docent referent compartirà les 
tasques a realitzar procurant, si és possible, una continuïtat amb el treball 
que s’estava portant a terme a l’aula. Cal dissenyar les activitats de manera 
que en facilitin el retorn i puguin ser avaluables.  

5. Durant el confinament del grup, els docents referents del grup i/o cicle es 
coordinaran i faran un seguiment de les activitats que es van plantejant a 
l’espai de treball virtual.  
 

Gestió del pla de treball en el centre educatiu en cas de confinament  

Cada infant disposa d’un compte de correu electrònic amb el domini 
@patrocini.cat. A l’inici de curs es facilita a la família la informació corresponent a 
aquest compte (usuari i contrasenya).  

A través d’aquest correu tots els infants podran accedir al Classroom d’aula. En 
aquest, els docents que intervenen al grup penjaran els reptes i tasques a 
realitzar. 

 
Es prioritza els dilluns com a dia per traslladar les tasques als infants. En cas que 
els alumnes es confinin entre setmana el dia següent al confinament es penjaran 
les tasques en aquest espai. L’hora de publicació serà les 9 del matí.  

 
Un cop proposades les tasques, cada dia es realitzarà una videoconferència per 
un referent d’aula a través de la plataforma Meet o Zoom per exposar tot allò que 
sigui necessari, resoldre dubtes i mantenir el vincle entre l’alumnat i l’escola.  
 
Les franges horàries de les videoconferències seran:  
Cicle Superior: 9:00 a 10:00 h 
Cicle Mitjà: 10:00 a 11:00 h 
Cicle Inicial: 11:00 a 12:00 h 
 
El lliurament d’entrega de les tasques es definirà en el termini d’una setmana. Tot 
i així els docents podran ampliar o reduir el termini d’entrega en funció del repte 
plantejat. Cal considerar que s’han de lliurar tots els reptes plantejats ja que la 
totalitat és avaluable.  
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L’alumnat i les famílies podran contactar amb els docents d’aula a través del 
Classroom i del correu electrònic dins la franja de 9 a 12:30 i de 15 a 16:30, de 
dilluns a divendres. Els docents disposen de 24h per realitzar el retorn de les 
consultes.  

 
Les famílies poden concertar entrevista individual amb els docents en hores 
convingudes.   

 
Davant els reptes proposats a l’alumnat, els referents d’aula faran un retorn de les 
tasques realitzant observacions que permetin fer-ne una avaluació continuada i 
que en cas que sigui necessari, l’alumnat pugui realitzar-ne modificacions i noves 
entregues.  
 
Material disponible per l’alumnat:  
Cicle inicial :  
Quaderns, llibretes i material propi.  
Accés a la plataforma Snappet. 
Classroom. 
Es facilitarà un dispositiu portàtil a aquelles famílies que hagin manifestat no 
disposar d’aparell a casa.  

 
Cicle mitjà i superior : 
Llibres verds.  
Llibretes i material propi.  
Classroom. 
Es facilitarà un dispositiu portàtil a aquelles famílies que hagin manifestat no 
disposar d’aparell a casa.    
 
*A l’inici de curs es signarà un compromís per part de les famílies en el qual es 
defineixi la responsabilitat davant l’ús i la preservació correcta d’aquests 
dispositius. Aquest compromís serà previ a qualsevol període de confinament. 
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