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1. INTRODUCCIÓ 

Aquest pla estableix les bases per tal que el curs 2021-2022 es pugui dur a terme amb 

les màximes garanties, que busquen l’equilibri entre la protecció de la salut de les 

persones al centre, la correcta gestió de la pandèmia i el dret de tots infants a una 

educació de qualitat. Ha estat aprovat per Consell Escolar amb data 6 de setembre 

de 2021 i forma part de la Programació General Anual de centre i està disponible al web 

del centre.  

La nostra prioritat és l’obertura del centre amb la màxima normalitat possible. Amb tot, 

la situació d’incertesa continua i per això es fa necessària l’aplicació continuada d’una 

sèrie de mesures.  

Des de l’escola, amb aquesta idea de màxima normalitat possible, vetllarem perquè:  

- Tots els infants puguin seguir els seus aprenentatges de manera presencial.  
 

- Se segueixin les instruccions sanitàries per tal que l’escola pugui ser un entorn 

segur, amb el risc mínim assumible i, entre tots, contribuïm al control de 

l’epidèmia i, quan escaigui, a la ràpida identificació de casos i de contactes. 

En aquest sentit, caldrà que famílies, mestres i tot el personal del centre ens involucrem 

i comprometem per a garantir els dos grans pilars per fer front la pandèmia: les mesures 

de protecció i la traçabilitat. Els pares i mares o tutors legals rebreu 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 2021-2022 i en 

coherència amb la realitat del centre i l’evolució del context epidemiològic. 

 

2. VALORS EN QUÈ ES BASA LA PROPOSTA 
 

2.1 Seguretat. 

Amb les mesures que proposem i la col·laboració imprescindible de totes les persones 

que integren la comunitat educativa -incloses les famílies -, la nostra escola ha de 

continuar sent un espai on l’activitat educativa es pugui dur a terme d’una manera segura 

i confortable. 

2.2 Salut. 

La salut de l’alumnat, els/les docents i altres persones treballadores dels centres 

educatius és una prioritat per als Departaments d’Educació i Salut. Totes les mesures 

estan adreçades a reduir la transmissió del virus i a millorar la traçabilitat de casos i 

contactes. 

2.3 Equitat. 

Aquesta proposta garanteix la presencialitat, sense renunciar a la seguretat d’alumnes 

i personal docent i no docent de l’escola. 

 



Pla d’organització per al curs 2021-2022 en el marc de la pandèmia  

5 
  
Escola Miquel Martí i Pol                   Viladecans 

2.4. Vigència. 

Totes les mesures proposades seran vigents al llarg del curs escolar 2021-2022. No 

obstant això, aquestes mesures s’avaluaran i s’adaptaran en funció de l’evolució del 

context epidemiòleg i dels avenços en el Pla de vacunació i en la immunitat del grup. 

 

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

Els dos pilars en el moment actual de control de la pandèmia són: 

▪ La disminució de la transmissió del virus. 

▪  L’augment de la traçabilitat dels casos. 

 

 

 

 

 

3.1. Grups de convivència estable. 

Es manté la proposta de l’organització a l’entorn de grups de convivència estable. El seu 

principal valor, tal com s’ha demostrat durant el curs 2020-2021, és la facilitat que ofereix 

en la traçabilitat dels possibles casos que s’hi donin, atès que permet una identificació i 

gestió precoç dels casos i dels seus contactes. 

Es tracta de grups estables d’alumnes, amb el seu tutor o tutora, i en el marc dels quals 

es produeix la socialització de les persones que els integren.  

També formaran part d’un grup estable altres docents o personal de suport educatiu i 

d’educació inclusiva, si la major part de la seva jornada laboral transcorre en aquest 

grup. Es tractarà, per tant, d’un grup de persones que tindran una relació propera i molt 

quotidiana. Això permetrà que no sigui necessari requerir la distància física interpersonal 

de seguretat establerta en 1,5 m (o la superfície equivalent de seguretat de 2,5 m2 ) en 

aquests grups de convivència estables. 

En aquestes condicions, des d’un punt de vista de salut, tindrà molta més importància 

centrar els esforços organitzatius a garantir l’estabilitat i l’estanqueïtat d’aquest grup, 

amb la finalitat de preservar la capacitat de traçabilitat, que no pas a fixar el nombre 

d’integrants del grup. 

 En el cas que terceres persones s’hagin de relacionar amb aquests grups (docents i 

altres professionals de suport educatiu) o en cas que diferents grups s’hagin de 

relacionar entre si, es compliran rigorosament les mesures de protecció individual, 

especialment la ventilació i l’ús de la mascareta.
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3.2 Mesures de prevenció personal.  
 

Distanciament físic  

La distància física interpersonal de seguretat, tant en espais tancats com 

a l'aire lliure, s'establirà en 1,5 metres, en general, amb l'equivalent a un 

espai de seguretat de 2,5 m2 per persona, i serà exigible en qualsevol 

cas, excepte entre persones que tinguin un contacte proper molt habitual, 

com és el cas dels grups de convivència estables. Per tant, en els grups estables no 

serà necessari requerir la distància física interpersonal de seguretat establerta en 1,5 

metres (o la superfície equivalent de seguretat de 2,5 m2 ). 

 

 

Higiene de mans  

 

En infants es requerirà el rentat de mans:  
 

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

- Abans i després dels àpats. 

- Abans i després d’anar al WC (infants continents).  

- Abans i després de les diferents activitats (també de la sortida al pati).  

 

En el cas del personal que treballa al centre, el rentat de mans s’haurà de dur a terme:  
 

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

- Abans i després d’entrar en contacte amb els aliments, dels àpats dels infants i 

dels propis. 

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

- Abans i després d’anar al WC. 

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

- Com a mínim una vegada cada 2 hores.  
 

 

Continuarà havent a totes les aules punts de rentat de mans, amb dosificador de sabó i 

tovalloles d’un sol ús, així com cartells informatius explicant els passos per a un correcte 

rentat de mans.  

En punts estratègics (portes accés escola, passadissos, espais comuns...) continuaran 

estant dispensadors de solució hidroalcohòlica per a ús de tot l’alumnat i personal de 

l’escola. 

 

Pel que fa a l’ús de la mascareta (Higiènica amb compliment de la norma UNE): 
 

ALUMNAT 

 

▪ Segon cicle d’educació infantil (3-6 anys): No obligatòria. 
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▪ Educació primària: Obligatòria. 
 

- S’haurà de dur posada de casa i en bon estat. Només es poden manipular amb 

les mans les gomes (per treure-la i posar-la). Cada nen haurà de portar una 

bossa de paper o plàstic per desar-la en cas que sigui necessari. 
 

- Els/les nens/es, a partir de 6 anys podran treure la mascareta si està amb el seu 

grup estable.de convivència a espai exteriors.  

 

-  

➢ PERSONAL DOCENT I NO DOCENT: Obligatòria. 

 
 

Requisits per a l’accés al centre  
 

✓ Absència de simptomatologia compatible amb la covid-19 (febre o febrícula per 

sobre de 37,5 ºC, tos, dificultat per respirar, mal de coll*, refredat nasal*, fatiga, 

dolors musculars i/o mal de cap, mal de panxa amb vòmits o diarrea, pèrdua d’olfacte 

o gust ) o amb qualsevol altre quadre infecciós. 

*Com que el mal de coll i el refredat nasal (amb o sense mocs) són molt habituals en els 
infants, només s’haurien de considerar símptomes potencials de covid-19 si també hi ha 
febre o altres manifestacions de la llista de símptomes. 

 

✓ No convivents o contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia compatible 
en els 10 dies anteriors. 

 

En cas que l’alumne o alumna presenti una malaltia crònica d’elevada complexitat que 

pugui augmentar el risc de gravetat en cas de contraure la infecció per SARS-CoV2, es 

valorarà de manera conjunta –amb la família o persones tutores i el seu equip mèdic de 

referència– les implicacions a l’hora de reprendre l’activitat educativa presencialment al 

centre educatiu. Malgrat que l’evidència és escassa, en infants i joves, es consideren 

malalties o condicions de risc per a complicacions de la covid-19: 

 

▪ Malalties que afecten el sistema immunitari (per exemple aquells infants que 

requereixen tractaments immunosupressors); 

▪ Malalties respiratòries greus (fibrosi quística, displàsia broncopulmonar, asma 

greu...); 

▪ Malalties cardíaques greus (amb repercussió hemodinàmica i/o que necessiten 

tractament mèdic); 

▪ Altres: diabetis tipus 1 amb mal control metabòlic, diàlisi, drepanocitosi... 
 

La situació de pandèmia demana una proposta educativa personalitzada per a l'alumnat 

que no s’ha reincorporat als centres educatius. Així s'estableixen aquests criteris* per a 

l’atenció personalitzada de l'alumnat en temps de situació de pandèmia de la covid-19: 
 

A. Alumnat amb malalties cròniques complexes d’elevada vulnerabilitat enfront de 

la covid-19. 
 

B. Alumnat que conviu amb una persona que presenta una malaltia molt greu i 

d'elevada vulnerabilitat enfront de la covid-19. 

 

*En ambdós supòsits l’estat de vacunació de les persones vulnerables pot fer variar el tipus 
d’atenció a aquest alumnat. 
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En el cas del personal docent i no docent de l’escola que tingui contacte amb els infants 

i que tingui risc elevat de malaltia greu per coronavirus, seran avaluades pel servei de 

prevenció de riscos laborals de titularitat del centre per valorar si poden estar en contacte 

amb els infants. 

Les condicions de risc engloben les malalties cròniques, diabetis, hipertensió, obesitat 

mòrbida o alguna malaltia crònica, com ara una malaltia cardiovascular, malaltia 

hepàtica crònica, malaltia pulmonar crònica, malaltia renal crònica, malaltia neurològica 

o neuromuscular crònica, immunodeficiència congènita o adquirida (incloent-hi el VIH), 

o càncer. Les dones embarassades es consideren un col·lectiu d’especial consideració.  

Les persones del grup de risc han de ser valorades pel servei de prevenció de riscos 

laborals propi o extern de cada titularitat. També caldrà preveure els requisits d’accés 

als centres educatius de persones pertanyents a altres entitats o empreses de cara a la 

gestió de vulnerabilitats i/o contactes.  

En tots aquests casos, la vacunació completa pot fer variar la decisió que s’ha de 

prendre. 

 

Control de símptomes  
 

 

 

A l’inici del curs, totes les famílies hauran de signar una declaració responsable (Veure 

annex 1)  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 

10 dies i a comunicar-ho immediatament a la direcció per tal de poder prendre 

les mesures oportunes.  
 

Les famílies disposaran d’una llista de comprovació de símptomes i haurà de 

comunicar al centre si el/la nen/a ha presentat febre o algun altre símptoma. (Veure 

annex 2) 

➢ En cas que la situació epidemiològica ho requereixi es podrà considerar la 

implementació d’altres mesures addicionals com la presa de temperatura a 

l’arribada a l’escola, però en aquests moments, seguint les indicacions del 

Departament d’Educació,  no caldrà prendre la temperatura diàriament en 

el moment de l’accés al centre. 
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3.3   Ventilació, neteja i desinfecció. 

D’acord amb l’evidència científica més recent, la ventilació és una de les principals 

mesures de prevenció de contagis en espais interiors. Per això, caldrà continuar 

curosament amb les orientacions de ventilació del curs 2020-2021. 

 

- Totes les aules seran adequadament ventilades. Es deixaran les finestres i 
portes obertes durant les classes. Per tal que la ventilació sigui més efectiva, 
provocarem fluxos d’aire creuats, obrint finestres i portes que es trobin oposades 
entre si per tal que corri l’aire, de manera que faci un escombrat de l’aire interior 
i es renovi amb l’aire exterior 

 

La nova evidència mostra que la via de transmissió a través de les superfícies és molt 

menys rellevant del que s’havia considerat inicialment. Per aquest motiu, durant el curs 

2021-2022 no serà necessària l’aplicació dels protocols de neteja establerts per al curs 

2020-2021. 
 

La neteja i la posterior desinfecció d’espais es realitzarà amb una periodicitat diària al 

final de la jornada, procurant incidir més en aquelles superfícies de contacte habitual. 
 

Les zones exteriors són espais de baix risc de transmissió del coronavirus. Per aquest 

motiu, espais com els patis seran utilitzats per a la realització d’aquelles activitats que 

puguin fer-se a l’aire lliure. 

 

3.4. PRIORITATS EDUCATIVES 

✓ Acompanyament emocional de l’alumnat. 

✓ Acció tutorial i orientació en col·laboració amb les famílies. 

✓ Impuls a l’aprenentatge autònom i creatiu per part dels alumnes. 

✓ L’impuls a la cultura digital. 

✓ Col·laboració i compromís a tots els nivells: entre els docents, amb les 

famílies i altres agents.  

✓ Oportunitat per d’avançar en la transformació educativa al servei de l’èxit del 

nostre alumnat.  
 

3.5. Promoció de la salut i suport emocional. 
 

Al llarg del curs, tal i com es va fer el curs passat  es realitzaran 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 en el centre educatiu. 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.  

https://educacio.gencat.cat/web/shared/continguts_per_compartir/ENS/salut-escola/documentacio/escoles/20210111-noves-orientacions-ventilacio.pdf
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3.6. Gestió davant de possibles casos  

Caldrà aplicar el protocol vigent de Gestió de casos covid-19 quan es detecti un cas 

positiu o simptomatologia susceptible de ser covid-19. 
 

El responsable de la coordinació i la gestió de la COVID-19 al centre serà l’equip de 

direcció, amb el suport del coordinador de riscos laborals. 
 

No podran assistir al centre l’alumnat, les persones docents i altres professionals que 

tinguin símptomes compatibles amb la COVID-19, així com aquelles persones que es 

trobin en aïllament per diagnòstic de COVID-19 o en període de quarantena domiciliària 

per haver tingut contacte estret amb alguna persona amb símptomes o diagnosticada 

de COVID-19.  

El centre té establert un protocol d’actuació en cas de detectar una sospita de cas que 

inclou la ràpida coordinació entre els serveis territorials d’Educació i de salut pública.  

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

COVID-19 al centre farà les següents actuacions:  

1. Se’l portarà a un espai separat d'ús individual ben ventilat (SALA PETIT GRUP 1 

PLANTA BAIXA). 

2. S’utilitzarà una mascareta quirúrgica (tant el/la nen/a que ha iniciat símptomes 

com la persona adulta que quedi al seu càrrec). 

3. Es contactarà amb la família per tal que vingui a buscar l’infant. 

4. Davant de qualsevol possible complicació (dificultat per respirar, afectació de 

l’estat general per vòmits o diarrea molt freqüents, dolors abdominal intens, 

confusió, tendència a adormir-se... es trucarà també al 061. 

5. S’informarà de la situació als Serveis Territorials del Baix Llobregat (inspecció 

educativa del centre) i, a través d’ells, el servei de salut pública. 

6. La família haurà de contactar amb el seu CAP de referència per valorar la situació 

i fer les actuacions necessàries. Si es decideix realitzar una PCR per a SARS-

CoV-2, l’infant i la família amb qui conviu hauran d’estar en aïllament al domicili 

fins conèixer-ne el resultat.  

7. 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, en última instància, entre el centre educatiu i els serveis territorials de 

vigilància epidemiològica encarregats de l’estratègia de control de brot que pot incloure, 

en determinats casos, el tancament total o parcial del centre educatiu. 

En qualsevol cas, l’escalada de decisions en relació amb el tancament de l’activitat 

presencial del centre educatiu serà el resultat de la valoració, sobre el terreny, per part 

de l’autoritat sanitària.  

 

 

https://educacio.gencat.cat/web/shared/continguts_per_compartir/ENS/salut-escola/documentacio/escoles/20210906-gestio-casos-covid-centres-2021-2022.pdf


Pla d’organització per al curs 2021-2022 en el marc de la pandèmia  

11 
Escola Miquel Martí i Pol                       Viladecans 

 

RETORN AL CENTRE EDUCATIU 

En el cas que la PCR hagi estat negativa o no hagi estat necessari realitzar-la, la persona 

es podrà reincorporar un cop hagi cedit la simptomatologia seguint les recomanacions 

del document de no assistència al centre educatiu per malaltia transmissible.  

De manera general, els infants es podran reincorporar quan faci 24 hores que es troben 

sense febre. 

Si la PCR ha confirmat la COVID-19, la persona no ha requerit ingrés hospitalari, ha 

estat atesa a l'atenció primària i s’ha indicat aïllament domiciliari, seguint les 

recomanacions de l’OMS, l’aïllament es mantindrà durant almenys 10 dies des de l’inici 

dels símptomes i fins que hagin transcorregut almenys 72 hores des de la resolució dels 

símptomes. No serà necessària la realització d’una PCR de control. 

En cap dels supòsits anteriors caldrà disposar d’un certificat mèdic per a la 

reincorporació a l’escola. 

 

4. ORGANITZACIÓ DEL CENTRE 
 

4.1. Organització dels grups estables d’alumnes, professionals i 
espais. 

• Criteris adoptats per a la configuració dels grups:  

- A partir del nombre d’alumnes, del nombre de docents, del personal de suport 

educatiu el centre i dels espais disponibles, s’han organitzat els grups estables 

d’alumnes amb un tutor o tutora i un espai referent.  

- Amb caràcter general, el grup estable serà el format pel grup-classe d’alumnes 

amb el seu tutor o tutora.  

 

• Criteris que hem adoptat per a la configuració de grups estables: 
 

- El nombre d’alumnat del grup natural existent de cada nivell educatiu.  
 

- Que la seva composició es pugui mantenir al llarg de tot el curs. Els alumnes del 

grup estable seran sempre els mateixos durant el curs 2021-2022. 
 

- De naturalesa heterogènia, que contemplin la diversitat entre l’alumnat, no 

agrupats per nivells d’aprenentatge. 
 

- Que afavoreixin una atenció inclusiva a tot l’alumnat, incorporant els suports a 

l’alumnat amb necessitats educatives específiques al grup al qual pertany. 
 

- La distància interpersonal entre l’alumnat a l’espai aula disponible assegurant 

una distància interpersonal mínima d’1 metre.  
 

- La disposició del dels petits grups al voltant de la taula, tindrà en compte aquesta 

distància.  
 

- Mantenir junt l’alumnat en el màxim d’horari i d’activitats al llarg de la jornada 
lectiva tant als espais de treball com els espais d’esbarjo. 
 



Pla d’organització per al curs 2021-2022 en el marc de la pandèmia  

12 
Escola Miquel Martí i Pol                       Viladecans 

 

Els professionals dels serveis educatius que fan assessorament al nostre centre podran 
entrar a l’escola i als diferents espais, mantenint la distància física recomanada, hauran 
de portar mascareta i aplicar les mesures d’higiene i prevenció.  
 

GRUPS 
ALUMNES 

DOCENTS PAE ESPAI 

Estable Temporal Estable Temporal Estable Temporal 

P3 A 1 Docent Suport  
 TEI 

Educadora 
EE 

Aula 
P3A 

 

 

P3 B 1 Docent Suport  
TEI 

Educadora 
EE 

Aula 
P3B 

 

 

P4 A 1 Docent Suport  
Educadora 

EE 
Aula 
P4A 

 

 

P4 B 1 
1 Docent 
Suport 

 
Educadora 

EE 
Aula 
P4B 

 

 

P5 A 1 Docent Suport  
Educadora 

EE 
Aula 
P5A 

 

 

P5 B 1 Docent Suport  
Educadora 

EE 
Aula 
P5B 

 

 

1r A 1 
2 Docents 

Especialistes 
 

Educadora 
EE 

Aula 
1rA 

 

 

1r B 2 
2 Docents 

Especialistes 
 

Educadora 
EE 

Aula 
1rB 

 

 

 

2n A 2 
2 Docents 

Especialistes 
 

Educador 
EE 

Aula 
2nA 

 

 
 

2n B 2 
2 Docents 

Especialistes 
 

Educador 
EE 

Aula 
2nB 

 

 

2n C 2 
2 Docents 

Especialistes 
 

Educador 
EE 

Aula 
2nC 

 

 

3r A 2 
2 Docents 

Especialistes 
 

Educador 
EE 

Aula 
3rA 

 

 

3r B 2 
2 Docents 

Especialistes 
 

Educador 
EE 

Aula 
3rB 

 

 

3r C 2 
2 Docents 

Especialistes 
 

Educador 
EE 

Aula 
3rC 

 

 
 

4t A 2 
2 Docents 

Especialistes 
  

Aula 
4tA 

 

 

4t B 2 
2 Docents 

Especialistes 
 
 

 
Aula 
4tB 

 

 

4t C 2 
2 Docents 

Especialistes 
  

Aula 
4tC 

 

 
 

5è A 2 
2 Docents 

Especialistes 
 Vetlladora 

Aula 
5èA 

 

 

5è B 2 
2 Docents 

Especialistes 
 Vetlladora 

Aula 
5èB 

 

 

5è C 2 
2 Docents 

Especialistes 
  

Aula 
5èC 

 

6è A 2 
2 Docents 

Especialistes 
 

Educador 
EE 

Aula 
6èA 

 

6è B 2 
2 Docents 

Especialistes 
  

Aula 
6èB 

 

6è C 2 
2 Docents 

Especialistes 
  

Aula 
6èC 
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Seguint el principi d’inclusió i de mantenir el grup estable, tots els suports es realitzaran 

dins l’espai compartit pel grup. 

 

 

 

Quan fem subgrups,  o, en algun 

cas, per a suports educatius fora de 

l’aula, si aquest fet comporta la 

barreja d’alumnes de diferents grups 

estables, es mantindrà sempre la 

distància de seguretat i l’ús de la 

mascareta.  

 

 

 

 

 

 

 
 

4.2. Organització d’horaris i gestió d’entrades i sortides. 

   Gestió d’entrades i sortides  

 

Les entrades i sortides del centre es faran de manera esglaonada, tenint en compte el 

nombre d’alumnes de l’escola. 

S’utilitzaran dos accessos d’entrada i de sortida (porta principal i porta corredissa) 

Hi haurà uns pals separadors amb cintes extensibles que marcaran el circuit a seguir. 

En entrar al centre tot l’alumnat s’haurà de rentar les mans amb gel hidroalcohòlic, 

mantenir la distància sanitària fins arribar a la seva aula. 

Les famílies accediran a l’interior del recinte escolar en el cas que ho indiqui el personal 
del centre seguint totes les mesures de protecció establertes, utilitzant mascareta i 
sempre mantenint la distància de seguretat. En qualsevol cas, només un adult podrà 
acompanyar a cada nen/a i ha de complir rigorosament les mesures de distanciament 
físic de seguretat i ús de mascareta, limitant tant com sigui possible la seva estada als 
accessos al centre educatiu.  
 

  Circulació dins del centre  

 

En els passadissos i els lavabos es vetllarà perquè no coincideixin més d’un 

grup estable. Quan coincideixin més d’un grup estable caldrà mantenir la 

distància interpersonal d’1,5 metres. 

 

ACTIVITAT 

 

GRUPS 

ESTABLES 

DELS QUALS 

PROVENEN ELS 

ALUMNES 

 

DOCENT 

 

NOMBRE DE 
SESSIONS 

SETMANALS 

 

RELIGIÓ 

 

2n, 6è 

 

1 

 

2 

 

ATENCIÓ 
DIVERSITAT  

 EI  1 4 

 

ATENCIÓ 

DIVERSITAT  
CI 1 4 

 

ATENCIÓ 

DIVERSITAT  
CM 1 4 

 

 

ATENCIÓ 
DIVERSITAT  

 CS 1 4 
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Ús d’ascensors  

 

Es reservaran els ascensors per a les persones que presenten dificultats per a la 

mobilitat i el seu personal de suport, si s’escau. L’ús serà esporàdic.  

 

4.3. Horaris i accessos per les entrades i sortides curs 2021-2022 

L’horari marc del centre, de forma general, és l’establert per normativa i aprovat per 

Consell Escolar, de 9:00h a 12:30h i de 15:00h a 16:30h. 

Les excepcionals circumstàncies derivades de la pandèmia determinen la necessitat de 

continuar mantenint les entrades i sortides esglaonades, però com a novetat les 

famílies de l’alumnat dels grups des de P3 a 4t curs d’EP podran accedir al centre 

Per a configurar-la, hem tingut en compte: 

- Dos accessos: accés entrada principal i accés porta corredissa. 

- Cada grup entrarà i sortirà pel mateix accés. 
 

 

HORARI MATÍ 
 

ACCÉS GRUP ENTRADA SORTIDA 

 

Porta Educació Infantil 
 

Carrer Maria Sanjuan Cuchí 
 

P3 
9:05h 

Acompanyament AULA  
1 adult 

12:35h 
Recollida AULA 1 adult 

 

 

Porta Educació Infantil 
 

Carrer Maria Sanjuan Cuchí 
 

P4 9:00h 
Sense acompanyament 

12:30h 
Recollida AULA 1 adult 

 

Porta Educació Infantil 
 

Carrer Maria Sanjuan Cuchí 
 

P5 08:55h 
Sense acompanyament 

12:25h 
Recollida AULA 1 adult 

 

Porta Corredissa  
 

Avinguda Jocs Olímpics 
 

1r 9:05h 
Sense acompanyament 

12:35h 
Recollida SORRAL PATI 

1 adult 
 

Porta Corredissa  
 

Avinguda Jocs Olímpics 
 

2n 9:00h 
Sense acompanyament 

12:30h 
Recollida SORRAL PATI 

1 adult 
 

Porta Corredissa 
 

Avinguda Jocs Olímpics 
 

3r 9:05h 
Sense acompanyament 

12:35h 
Recollida PISTA PATI 

 1 adult 

 

Porta Corredissa 
 

Avinguda Jocs Olímpics 
 

4t 9:00h 
Sense acompanyament 

12:30h 
Recollida PISTA PATI 

 1 adult   
o també 

sense acompanyament 

Porta Corredissa (lateral dret) 
 

Avinguda Jocs Olímpics 
 

5è 8:55h 
Sense acompanyament 

12:25h 
Acompanyament 

mestre/a fins PORTA 

CORREDISSA 

Porta Corredissa (lateral esquerra) 
 

Avinguda Jocs Olímpics 
 

6è 8:55h 
Sense acompanyament 

12:25h 
Acompanyament 

mestre/a fins PORTA 
CORREDISSA 
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HORARI TARDA 
 

ACCÉS GRUP ENTRADA SORTIDA 

 

Porta Educació Infantil 
 

Carrer Maria Sanjuan Cuchí 
 

P3 

 

15:05h 
Acompanyament AULA  

1 adult 

 

16:35h 
 

Recollida AULA 1 adult 
 

 

Porta Educació Infantil 
 

Carrer Maria Sanjuan Cuchí 
 

P4 15:00h 
Sense acompanyament 

16:30h 
Recollida AULA 1 adult 

 

Porta Educació Infantil 
 

Carrer Maria Sanjuan Cuchí 
 

P5 14:55h 
Sense acompanyament 

16:25h 
Recollida AULA 1 adult 

 

Porta Corredissa  
 

Avinguda Jocs Olímpics 
 

1r 15:05h 
Sense acompanyament 

16:35h 
Recollida SORRAL PATI 

1 adult 
 

Porta Corredissa  
 

Avinguda Jocs Olímpics 
 

2n 15:00h 
Sense acompanyament 

16:30h 
Recollida SORRAL PATI 

1 adult 
 

Porta Corredissa 
 

Avinguda Jocs Olímpics 
 

3r 15:05h 
Sense acompanyament 

16:35h 
Recollida PISTA PATI 

 1 adult 

 

Porta Corredissa 
 

Avinguda Jocs Olímpics 
 

4t 15:00h 
Sense acompanyament 

16:30h 
Recollida PISTA PATI 

 1 adult   

o també 

sense acompanyament 

Porta Corredissa (lateral dret) 
 

Avinguda Jocs Olímpics 
 

5è 14:55h 
Sense acompanyament 

16:25h 
Acompanyament 

mestre/a fins PORTA 

CORREDISSA 

Porta Corredissa (lateral esquerra) 
 

Avinguda Jocs Olímpics 
 

6è 14:55h 
Sense acompanyament 

16:25h 
Acompanyament 

mestre/a fins PORTA 

CORREDISSA 
 

 

 

4.4. Organització de l’adaptació de P3 

 

L’adaptació del nou alumnat es farà en dos torns i durant cinc dies: 

✓ Dilluns 13 de setembre. De 09:10h a 10:40h i de 11:10h a 12:40h. 

✓ Dimarts 14 de setembre. De 09:10h a 10:40h i de 11:10h a 12:40h. 

✓ Dimecres 15 de setembre. De 09:10h a 10:40h i de 11:10h a 12:40h. 

✓ Dijous 16 de setembre. De 09:10h a 10:40h i de 11:10h a 12:40h. 

✓ Divendres 17 de setembre. De 09:10h a 10:40h i de 11:10h a 12:40h. 

Durant aquest període (13, 14, 15, 16 i 17 de setembre de 2021) les famílies dels infants 

podran acompanyar-los a l’aula seguint les mesures de prevenció i seguretat 

establertes. 
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- Requisits d’accés: la persona acompanyant no podrà 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 10 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 

persona (que pot canviar durant el període d’adaptació). Els germans que es trobin 

simultàniament en el període d’acollida podran ser acompanyats per una o dues 

persones. En aquest cas, sí que hi podrà haver contacte amb la resta de membres 

de la unitat familiar.  
 

- 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).  
 

- Rentat de mans: la persona acompanyant s’haurà de rentar les mans amb aigua i 

sabó o gel hidroalcohòlic abans d’accedir al centre educatiu i també abans d’entrar a 

l’aula. També es recomana rentat de mans a la sortida del centre educatiu.  

 

- Mascareta: la persona acompanyant accedirà al centre educatiu amb una mascareta 

higiènica o quirúrgica correctament posada. 
 

- Ventilació: durant aquests períodes els espais estaran ben ventilats, seguint les 

instruccions.  

 

4.5.  Ús de l’espai del gimnàs  

Preferentment, l’educació física es realitzarà a l’aire lliure.  Si l’activitat té lloc a l’exterior 

i/o es mantenen els grups estables no serà necessari l’ús de mascareta.  

Es podran utilitzar els vestidors garantint la neteja i desinfecció entre grups i amb bona 

ventilació.  

 

4.6. Organització de l’espai d’esbarjo 

El curs escolar 2021-2022 es continuaran realitzant torns que permetran la flexibilització 
del temps d’esbarjo: 

- L’alumnat d’educació infantil podrà ocupar els espais del pati exterior mantenint 

els grups estables, per torns i en franges de mitja hora, entre les 10:30h i les 

11:30h . 
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- L’alumnat d’educació primària podrà ocupar els diferents espais exteriors 

habilitats entre les 10:30h (1r, 2n, 3r i 4t)i les 11:30h (5è i 6è).  

 En el cas que es mantinguin els grups estables, no caldrà que l’infant 

dugui  la mascareta . 

 En el cas que no es mantinguin els grups estables, caldrà que l’infant 

dugui sempre la mascareta . 

 

5. ORGANITZACIÓ DELS SERVEIS 

 

SERVEI DE MENJADOR  

        Accés informació document 

- A l’espai del menjador els grups estables hauran de mantenir-se i garantir 
que hi hagi una distància de seguretat respecte a altres grups estables. 

 

 

- L’alumnat de P3 i P4 dinarà a la seva aula de referència. Aquest espai es 
netejarà i es ventilarà després dels àpats.  

 

 

- L’alumnat de P5 a 6è dinarà a l’espai habitual del menjador escolar. Aquest 
espai es desinfectarà abans i després de l’àpat. 
 
 

 

- Els integrants d’un mateix grup estable seuran junts en una o més taules.  
 

 

- Caldrà mantenir la separació entre les taules dels diferents grups estables.  
 

 

 

- Entre torn i torn es realitzarà la neteja, desinfecció i ventilació del menjador. 
 
 

- S’haurà de requerir la rentada de mans abans i després dels àpats, abans i 
després d’anar al WC, abans i després de les diferents activitats. 
 

 

- Les taules del menjador s’hauran de netejar i desinfectar després de les 
activitats i els àpats. 
 

- L’aigua pot estar en una gerra però es recomana que sigui una persona 
adulta responsable qui la serveixi o bé un únic infant encarregat durant tot 
l’àpat. 
 

- Els hàbits d’ordre i cura de l’espai (tipus parar i desparar taula o d’altres) es 
continuaran treballant com a part important del nostre projecte però ho faran 
exclusivament per al seu grup de convivència. 
 

 

- Es podran fer activitats abans i/o després de l’àpat, preferiblement, a l’aire 
lliure amb ocupació diferenciada d’espais per a cada grup estable.  
 

- També es podran fer servir espais interiors, per a infants pertanyents a un 
mateix grup estable. En aquest cas cal garantir la ventilació després de 
l’activitat i no serà obligatori l’ús de mascareta. 
 

- Es garantirà el protocol marcat per les autoritats en cas de detectar algun cas 
de positiu. 
 

 

https://agora.xtec.cat/ceip-miquelmartipol-viladecans/serveis/menjador/
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ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES 

 

a) Acollida matinal 

 

- S’habilitarà l’espai de menjador, que permet garantir les mesures de 
seguretat, 

- Cada infant haurà d’anar acompanyat per un únic familiar. 

- Abans d’entrar al centre s’haurà de rentar les mans amb gel 
hidroalcohòlic i un cop dins haurà de mantenir la distància de seguretat 
d’1,5 metres amb la resta de persones que estiguin a l’espai d’acollida. 

-  El/la nen/a (a partir de 6 anys) i l’adult hauran d’accedir al centre amb 
mascareta. 

- Quan finalitzi el període d’acollida, els infants seran acompanyats a la 
seva aula de referència, i tant els responsables com els infants continuar 
portant les mascaretes.  

- Acabat l’horari d’acollida caldrà ventilar, netejar i desinfectar l’espai.  

 

 

b) Sortides i colònies  

Les activitats previstes en la programació general anual, pel que fa a sortides i colònies, 
es realitzaran, tal i com ja es van fer el passat curs 2020-2021 amb les adaptacions que 
calgui ateses les mesures de prevenció i seguretat sanitària.  

 

c) Extraescolars  

 

Es podran dur terme les activitats extraescolars previstes en la 

programació general anual, Hi podran participar infants de 

diferents edats i grups estables.  
 

Es vetllarà perquè la composició del grup de participants sigui 

el més constant possible per facilitar la traçabilitat.  

 

 

Enllaç a les propostes de les activitats extraescolars per al curs 2021-2022 

 

 

http://www.ampamiquelmartipol.es/2021/06/20/extraescolars-curs-2021-22/
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6.  Organització en cas d’un hipotètic nou escenari de confinament 

parcial o total. 

 

 Des de l’escola es desenvoluparà el protocol d’actuació per a nous 

confinaments.  

 

 Subfase de contingència. 
 

Les accions que desenvoluparem seran: 
 

- Comprovar el funcionament dels canals de comunicació amb mestres, famílies i 

alumnes (TELLFY, correu electrònic, entorn G-SUITE, telèfon...) garantint la 

bidireccionalitat. 
 

- Garantir les condicions per a desenvolupar l’aprenentatge a distància a les dues 

etapes: Educació Infantil i Educació Primària. Accés a dispositius digitals i a 

material manipulatiu i treball manual. 
 

- Assegurar la cura i el treball professional de tot l’equip de professionals de 

l’escola. 
 

- Realitzar un seguiment acurat de l’alumnat amb necessitats educatives 

específiques i de vulnerabilitat social. 

 

 Subfase d’aprenentatge a distància. 
 

Les accions que desenvoluparem seran: 
 

- Mantenir tota la gestió i coordinació de l’escola presencial (Reunions Consell 

Direcció, Consell Escolar, Coordinació, Claustres, Departaments i Comissions, 

Reunions amb famílies...)  
 

- Adaptar el currículum i la metodologia centrant-nos en allò que és essencial del 

currículum (competències clau de cada etapa educativa), amb propostes 

d’activitats específiques per fomentar l’autorregulació i l’autonomia de 

l’alumne/a. Es partirà sempre dels coneixements previs rellevants i es farà el  

seguiment de l’alumnat amb cura oferint feedback personalitzat. 
 

- Adaptar l’organització de l’aprenentatge unificant l’activitat docent per nivells, 

oferint propostes amb diferents graus de complexitat, diferent temps de 

realització i diferent grau d’autonomia. 
 

 

- Combinar la telepresència (videoconferències) i el treball autònom per a crear  

seqüències didàctiques coherents i engrescadores. 
 

- Donar suport a l’aprenentatge a distància reforçant la funció de seguiment 

tutorial. 
 

- Mantenir els vincles amb tota la comunitat educativa amb informacions 

periòdiques i trobades virtuals amb famílies. 
 

- Informar sovint i col·laborar amb les famílies. 
 

- Avaluar periòdicament la situació d’alumnat i famílies a través del contacte 

preferent del/ de la docent tutor/a seguint els canals habituals de comunicació. 
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NIVELL 
EDUCATIU 

Mètode de treball i 
recursos didàctics 

previstos 

Mitjà i periodicitat 
del contacte amb 

el grup 

Mitjà i periodicitat 
del contacte 

individual amb 
l’alumne/a 

Mitjà i periodicitat 
del contacte amb  

la família 

 
 
 

EDUCACIÓ 
INFANTIL 

 
Presentació de 
reptes de forma 

setmanal  d’acord 
al projecte que 

s’està treballant i 
que permet anar 

assolint els mínims 
del curs. 

 

 
Trobades 

setmanals per 
videoconferència 

(Google Meet) 

 
Espais personals 
dels alumnes que 

ho requereixen 

 
Entrevistes 

quinzenals per 
videoconferència 
i/o sempre que 

família i/o mestre/a 
ho requereixi. 

 
 

EDUCACIÓ 
PRIMÀRIA 
(De 1r a 6è) 

 
Activitats 

específiques 
contextualitzades i 

associades als 
treball per 
projectes. 

 

Ús entorn G.Suite 
 

 
Es realitzaran 

trobades diàries per 
videoconferències 

amb mestres 
tutors/es i 

especialistes. 

 
 

Espais personals 
dels alumnes 

sempre que ho 
requereixin 

 
Entrevistes 

mensuals per 
videoconferència 
i/o sempre que 

família i/o mestre/a 
ho requereixi. 

 

 

 

7. PARTICIPACIÓ DE LA COMUNITAT EDUCATIVA 

 

➢ Canals d’informació i comunicació amb les famílies.  
 

Correu electrònic, telèfon, web escola, aplicació TELLFY. 

➢ Reunions amb les famílies. 

- Es realitzaran les reunions d’inici de curs (de P3 a 6è) en format telemàtic 

(Google Meet) per informar a les famílies de l’organització del curs 2021-2022. 
 

- Es realitzaran reunions trimestrals de seguiment del curs a través de 

videoconferència (Google Meet). 
 

- Es realitzaran reunions individuals amb famílies preferentment en format 

telemàtic. En cas que la família manifestés algun impediment es realitzaria de 

forma presencial respectant les mesures de prevenció, sempre amb mascareta 

i respectant la distància de seguretat. 

➢ Reunions amb òrgans unipersonals. 

Les reunions de claustre, consell escolar i AMPA / família es realitzaran 

preferentment  en format telemàtic. 
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ANNEXOS 

 

Annex 1 

Declaració responsable per a les famílies d’alumnes d’educació infantil. 

 

 

 

 

 



Pla d’organització per al curs 2021-2022 en el marc de la pandèmia  

22 
Escola Miquel Martí i Pol                       Viladecans 

 

Declaració responsable per a les famílies d’alumnes d’educació primària. 
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Annex 2. 

 Llista de comprovació de símptomes per a les famílies. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 


