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PLA D’ORGANITZACÓ DE L’ESCOLA MONTSERRAT 

 
1. Organització pedagògica  

 

a. En una situació de pandèmia com l’actual 

 

 A EI hi haurà dos grups estables de P3 d’11 alumnes i tres grups heterogenis de P4 i P5 de 

15 alumnes amb les corresponents tutores.  

 A EP es mantindran els grups classe actuals com a grups estables. 

 Cada grup tindrà una aula de referència i un mestre guia. 

 Es planificarà la mínima participació de professorat en un grup estable. 

 Es mantindrà l’especialitat de llengua anglesa i en tot moment l’especialista prendrà les 

mesures de seguretat corresponents (mascareta i distància de seguretat).  

 Es durà a terme una metodologia per espais d’aprenentatge, però es garantirà que cada 

espai només sigui transitat per un grup al dia.  

 L´ús obligatori de la mascareta pel professorat, l’alumnat, el PAS i les famílies a totes les 

instal·lacions del centre, llevat quan els alumnes i mestres guies es trobin en el grup estable.  

 Es fomentarà en els horaris les rutines de rentat de mans i desinfecció.  

 El centre disposarà d’EPI’s en cas que algú ho necessiti.   

  

b. En cas de confinament parcial o tancament total del centre 

Descripció de les mesures es prendran en cas de confinament d’un grup o nivell, o de tot el centre en 

relació amb aquesta etapa educativa. Previsió del manteniment del contacte amb la família i activitats 

que es preveuen que puguin fer els alumnes en un marc de confinament.  

 
NIVELL 
EDUCATIU 

MÈTODE DE TREBALL 
I RECURSOS 
DIDÀCTICS 
PREVISTOS 

MITJÀ I PERIODICITAT 
DE CONTACTE AMB EL 
GRUP 

MITJÀ I 
PERIODICITAT DE 
CONTACTE 
INDIVIDUAL AMB 
L’ALUMNE/A 

MITJÀ I 
PERIODICITAT DE 
CONTACTE AMB LA 
FAMÍLIA 

P3 A Google Sites amb accés 
des de la web. 
Videoconferència (Meet) 

Setmanal mitjançant la 
web del centre 

 
 
Correu electrònic i 
contacte telefònic, 
depenent de les 
necessitats 

 
 
Correu electrònic i 
contacte telefònic, 
depenent de les 
necessitats 

P3 B 

P4 

MIXT P4 I P5 

P5 

1r Classroom per classe 
amb accés des de la 
web.  
Videoconferència (Meet) 

Setmanal mitjançant la 
web del centre 2n 

3r 

4t 

5è 

6è 

 
 

c. Activitats complementàries (sortides i colònies)  

 Sí, respectant condicions de seguretat  

 Sortides: mascareta i distància 1,5 m  

 Colònies: mascareta i distància 1,5 m 

 Desplaçaments amb autocar: mascareta 
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d. Pla d’acollida dels alumnes d’Educació Infantil 

 

 L’acollida de l’alumnat de P3 serà del 14 al 18 de setembre de 2020 amb un mínim d'1,5 

hores de permanència seguida al centre. 

 Hi haurà dos grups de P3 d’11 alumnes i tres grups heterogenis de P4 i P5 de 15 alumnes 

amb les corresponents tutores. Durant aquest període d’acollida es comptarà amb el 

conserge del centre.  

 Podrà entrar a l’aula un únic familiar. Si hi ha bessons hi poden entrar dos i l’acompanyant 

només podrà tenir contacte amb el seu fill/a.  

 En tot moment, es mantindran les condicions de seguretat: mascareta, distància física i rentat 

de mans amb gel i si cal es ventilaran les aules i es desinfectaran els espais. 

 Es realitzarà una activitat d’acollida al pati per a cada grup de P3 i les famílies mantenint les 

condicions de seguretat. 

 En cas de fer un subgrup, puntualment, es garantiran les mesures de seguretat (mascareta i 

distància física). 

 

 
2. Organització de grups estables d’alumnes  

 

a. En una situació de pandèmia com l’actual (escenari A) 

 
CURS  
NIVELL 
GRUP 

NOMBRE 
D’ALUM
NES 

PROFESSORAT 
ESTABLE 

ALTRES 
DOCENTS  
(amb mesures de 
seguretat) 

PERSONAL 
D’ATENCIÓ 
EDUCATIVA 
(EE, AEE, 
TIS...) 

ESPAI ESTABLE ESPAI 
APRENENTATGE 

P3 A 11 Pilar Esp PAN 
Mestres espais  
Mestra racons 

EE 
TEI 
 

AULA P3 PSICOMOTRICITAT 
HORT 
TAULES DE LLUM 
CUINA  
(Aula minimons) 
EXPERIMENTACIÓ 
(Aula minimons) 
JOC SIMBÒLIC  
(Aula ordinària) 
MINIMONS  
(Aula ordinària) 

P3 B 11 Esther  Esp PAN 
Mestres racons 
Mestra espais 

EE 
TEI 
 

AULA P4 

P4 15 Elisa Esp PAN 
Mestra espais 

EE 
AEE 

AULA P5 

P4 i P5 15 Helena (Iban) Esp PAN 
Mestra racons 

EE 
 

JOC SIMBÒLIC 

P5 14 Josefina Esp PAN 
Mestre espais 

EE 
AEE 

EXPERIMENTACIÓ 

1r 22 Maria  
 

Esp PAN 
Esp EF 
Mestre CAS 
SEP 

EE 
TIS 
 

AULA 1r - 

2n 24 Isabel 
 

Esp PAN 
Esp EF 
Mestre CAS 
SEP 

EE 
AEE 
Nouvinguts 

AULA 2n EXPERIMENTACIÓ 
(Biblioteca i Laboratori)   
MATEMÀTIC  
(Aula EE i pati) 
ARTÍSTIC  
(Aula Informàtica) 
EXPRESSIÓ CORPORAL 
(Aula Música) 
DIGITAL  
(Aula ordinària) 

3r 22 Carme 
 

Esp PAN 
Esp EF 
Mestre CAS 
SEP 

AEE AULA 3r 

4t 23 Esp MÚS (Antoni) 
 

Esp PAN 
Esp EF 
Mestre CAS 
SEP 

TIS AULA 4t 

5è 25 Àlex 
 

Esp PAN 
Esp EF 
Mestre CAS 
SEP 

EE 
AEE 
TIS 
Nouvinguts 

AULA 5è 

6è 25 Esp PAN Jordi A.  
 

Esp EF  
Mestre CAS 
SEP 

EE 
TIS 
 

AULA 6è 
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 Els docents que passen, majoritàriament, la seva jornada en un grup formaran part del grup 
estable. 

 L’organització de grups estables d’alumnes es farà seguint criteris d'heterogeneïtat i inclusió i 
tenint en compte el nombre de docents i el nombre d’espais.  

 Un docent només formarà part d’un grup estable, però podrà treballar en altres grups 
d’alumnes mantenint les condicions de seguretat.  

 Els especialistes de llengua anglesa, educació física, castellà, educació especial i SEP 
entraran a totes les aules amb mascareta i respectant mesures de seguretat (igual que l’AEE i 
la TIS: mascareta).  

 Els grups estables estaran sempre en un mateix espai (quan utilitzin un espai d’aprenentatge 
estarà desinfectat i no entrarà cap altre grup durant el dia). S’incorporaran rutines de 
desinfecció del material d’ús comú per part dels alumnes amb productes adequats. 

 Preferiblement es demanarà a l’alumnat que porti material d’ús individual. 

 EF: preferiblement a l’aire lliure i/o al pavelló si es donen les mesures sanitàries necessàries.  

 Podrà entrar personal extern al centre per fer una activitat amb mascareta i distància.  

 Es farà escolaritat compartida (ordinari i CEE ) amb un alumne de 5è curs.  

 Es faran grups de reforç (SEP escolar): mantenint l’organització en què participen alumnes de 
diferents nivells. S’haurà de respectar la distància i el professorat i l’alumnat haurà de portar 
mascareta.  

 El curs 2020-21 no es farà SEP extraescolar.  

 
 

b. En cas de confinament parcial 

En cas de confinament parcial d’un o varis grups estables, la resta de l’alumnat seguirà les pautes de 

màxima normalitat (escenari A).  

 

c. En cas de tancament del centre 

En el cas de tancament del centre es mantindran els mateixos grups estables, però es realitzarà el 

seguiment de l’alumnat i les famílies i les tasques educatives de forma telemàtica i comptant amb els 

especialistes i mestres de suport que no tenen una tutoria.  

 
3. Organització d’horaris en situació de pandèmia com l’actual  

L’escola Montserrat compta amb dos edificis situats als carrer Garrofer (EI) i a l’Av. Línia Elèctrica 
(EP). 
 
En cadascun dels edificis tenim tres accessos que utilitzarem amb les mesures de seguretat de 
l’alumnat, del PAS i del professorat. Les famílies no tindran accés al recinte escolar, llevat que tinguin 
cita prèvia o una tasca concreta. En cada accés els alumnes entraran en la mateixa franja horària i 
s’ubicaran en espais senyalitzats i separats del pati, on cada mestre guia se’n farà càrrec.  
 
Es col·locaran cartells a les portes exteriors amb el grup que li correspon entrar a cadascuna i 
indicadors de recorregut.  
 
A tots els accessos es prendrà la temperatura a les 9 i a les 15 hores amb un termòmetre d’infrarojos 

(per evitar el contacte directe) i es posarà gel hidroalcohòlic. El termòmetre es col·locarà a pocs 

centímetres del front per obtenir un resultat exacte de la temperatura del cos en el mateix moment.  

Als horaris constaran franges de rutines Covid.  
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a. D’entrades i sortides del centre de cada grup definint les vies d’accés i el 

recorregut. 

 

EDIFICI CURS NIVELL GRUP TIPUS D’ACCÉS HORA D’ENTRADA I SORTIDA 

C/ Garrofer  P3 A i P3 B Porta de l’hort (Av. St. Ildefons) Entrades: a les 9h. i a les 15h.   

Sortides: a les 12:25h. i a les 

16:25h.  
P4 i mixt (P4, P5) Porta principal (C/ Garrofer) 

P5 Porta de la rampa (Av. St. 

Ildefons) 

Av. Línia Elèctrica  

2-4 

1r i 2n Porta principal (Av. Línia 

Elèctrica 2-4) 

Entrades: a les 9h. i a les 15h.   

Sortides: a les 12:30h. i a les 

16:30h. 
3r i 4t Porta gual (Av. Línia Elèctrica) 

5è i 6è  Porta AMPA (Av. St. Ildefons) 

 

 En cas de pluja a EI, les famílies podran entrar de 5 en 5 acompanyades de la persona 

encarregada de la porta fins al hall de l’edifici per recollir allà els seus fills/es. 

 En cas de pluja a EP, els alumnes faran les entrades i sortides de forma habitual, però amb 

l’impermeable que enguany s’ha sol·licitat a les famílies i dipositat a les classes. 

 

 

b. Dels professionals 

Els professionals compliran el seu horari laboral i en arribar i marxar, ho faran per l’accés que vulguin.  

 

c. De patis tant de l’espai com dels horaris d’entrada i sortida de cada grup i el 

recorregut. 

Es procurarà que els grups estables es mantinguin durant l’espai d’esbarjo. Se sectoritzaran els patis i 
en el cas de l’alumnat de primària aniran protegits amb mascareta.  
 
Atès que disposem d’un espai ampli de pati, sortiran tots els alumnes a l’hora establerta, els alumnes 
d’EI d’11-11:30h. i els alumnes d’EP de 10-10:30h.  
 

Distribució d’espais de pati d’EI (C/Garrofer):  

 Sorral i tobogan Pilota 

(carril rampa) 
Tobogan, malla 

i caseta 

Pissarres Pilota  
(carril hort) 

DILLUNS P3 A P3 B P4  MIXT (P4 i P5) P5 

DIMARTS P3 B P4 MIXT (P4 i P5) P5 P3 A 

DIMECRES P4 MIXT (P4 i P5) P5 P3 A P3 B 

DIJOUS MIXT (P4 i P5) P5 P3 A P3 B P4 

DIVENDRES P5 P3 A P3 B P4 MIXT (P4 i P5) 

ELS PATIS SERAN ROTATIUS, CANVIARAN CADA DIA  
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Distribució d’espais de pati d’EP (Av. Línia Elèctrica):  

  Jocs i porxo AMPA Zona sorra Pista 1 Pista 2 Bosc 

DILLUNS  1r/ 6è (piscina) 2n  3r  4t  5è  6è  

DIMARTS 2n  3r  4t  5è  6è  1r  

DIMECRES 3r  4t  5è  6è  1r   2n 

DIJOUS 4t  5è  6è  1r   2n  3r 

DIVENDRES 5è  6è  1r   2n  3r 4t  

ELS PATIS SERAN ROTATIUS, CANVIARAN CADA DIA  
Els dies de pluja només podrà baixar el grup que li toqui porxo.  

 
 
 

4. Mesures de prevenció, higiene i promoció de la salut  

(pàgines 9 a 14 del document publicat conjuntament pel DE i Salut) 

a. Distanciament físic 

 Distanciament físic interpersonal de seguretat: 1,5m (equival a un espai de seguretat de 2,5m 
quadrats).  

 Si no es pot mantenir la distància de seguretat tothom ha d’utilitzar mascareta (professorat i 
alumnes).  

 En els grups estables cal assegurar que totes les taules i cadires estiguin en la mateixa 
direcció.  

 Menjador: els grups estables han d’estar separats 1,5m de la resta de grups estables i no es 
poden barrejar.  

 Patis: sectorització d’espais a l’hora d’esbarjo escolar i de menjador per evitar contactes de 
grups no estables. D’acord amb les recomanacions epidemiològiques, en principi, duran 
mascareta. 

 

b. Higiene de mans  

 

 Dispensadors de sabó (lavabos, menjadors i aules). 

 Tovallons d’un sol ús (a totes les aules). 

 Dispensadors de gel hidroalcohòlic (a cada entrada, en total 6, a totes les aules, als 

menjadors). 

 Les despeses del material desinfectant corren a  càrrec de l’escola.  

 El Departament d’Educació ha facilitat al centre material EPI (10l gel hidroalcohòlic, 1 

termòmetre d’infrarojos digital, 100 mascaretes quirúrgiques, 150 mascaretes rentables, 5 

mascaretes Fpp2, guants i dos dispensadors de sabó) per cobrir les primeres setmanes.  

 En infants i adolescents, s’ha de requerir el rentat de mans/hidroalcohol:  
o A l’arribada i a la sortida del centre educatiu,  
o Abans i després dels àpats,  
o Abans i després d’anar al WC (infants continents),  
o Després del pati.  
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c. Ús de mascareta 

 Alumnes: mascareta (sinó en porta el centre tindrà un stock per donar-ne) 
 

COL·LECTIU INDICACIÓ  TIPUS DE MASCARETA 

2n cicle d’EI No recomanada - 

EP Recomanable/Obligatòria al grup 
estable depenent del moment 

epidemiològic 
Obligatòria fora del grup estable 

Qualsevol, però recomanable l’higiènica 

Personal docent i no docent Recomanable/Obligatòria al grup 
estable depenent del moment 

epidemiològic 
Obligatòria fora del grup estable 

Qualsevol, però recomanable l’higiènica 

 

d. Ventilació i neteja d’espais i material (en general) 

 

 Totes les aules han de poder ser adequadament ventilades. Si és possible, es deixaran les 

finestres obertes durant les classes.  

 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.  

 Es reforçarà la neteja dels lavabos.  

 Es podrà demanar la col·laboració de l’alumnat en la neteja d’estris, eines.  

 S’individualitzarà sempre que es pugui el material. Si hi ha material compartit, a més de 

netejar-lo, caldrà que l’alumnat es netegi les mans sovint.  

 

 

e. Requisits d’accés als centres educatius (entrades i sortides) 

 Norma general: evitar aglomeracions.  

 Les entrades i sortides seran per cicles a primària, i per nivells a infantil, aprofitant tots els 
accessos possibles. 

 En cas d’existència de germans que entrin en diferents accessos, s’estudiarà la solució més 
òptima. 

 Cal evitar les entrades de les famílies (excepció P3). Si haguessin d’entrar caldrà evitar 
aglomeracions, respectar distàncies i utilitzar mascaretes.  

 

f. Control de símptomes 

 Signar una declaració responsable, a través de la qual: Faran constar que atendran les 
mesures necessàries en cada moment i que no portaran el seu fill/a al centre en cas que 
presenti simptomatologia compatible amb la COVID-19.  

 Es prendrà la temperatura a l’arribada a l’escola.  

 

g. Gestió de residus 

 Les mascaretes, guants i altres residus personals, s’han de llençar al contenidor de rebuig 
(contenidor gris).  

 Els mocadors i tovalloles d’un sol ús, es dipositaran en contenidors amb bosses amb tapa i 
pedal  
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5. Pla d’actuació en cas de detectar un possible cas de COVID-19 

 Si hi ha sospita: aïllar-lo (a l’espai Covid de cada edifici), mascareta quirúrgica tothom, 
prendre temperatura, trucar família i si és greu trucar al 061.  

 Si hi ha un sospitós se seguirà el protocol d’informació establert i les classes continuaran fins 
que Salut doni instruccions. 

 Si hi ha un + al centre s’ha de comunicar a ST mitjançant l’aplicació Traçacovid i ells ho 
comunicaran a Salut que és qui decidirà.  

 En cas de docents amb símptomes compatibles de Covid-19 o que estiguin aïllats per 
diagnòstic: Caldrà seguir instruccions de salut. Els docents diagnosticats amb Covid-19 
causaran baixa i seran substituïts.  

 Es contactarà amb la persona referent del CAP (Alicia Hernández) i amb el gestor Covid 
(David Casellas).  

 El tancament de l’activitat presencial serà responsabilitat de l’autoritat sanitària.  

 

 

DETECCIÓ DE POSSIBLES CASOS PER SIMPTOMATOLOGIA COMPATIBLE AMB LA COVID-19 
 

CASOS 
POTENCIALS 

ESPAI HABILITAT 
PER A L’AÏLLAMENT 

PERSONA 
RESPONSABLE DE 
REUBICAR 
L’ALUMNE/A I 
CUSTODIAR-LO 

PERSONA 
RESPONSABLE DE 
TRUCAR A LA 
FAMÍLIA 

PERSONA 
RESPONSABLE DE 
COMUNICAR EL CAS 
ALS SERVEIS 
TERRITORIALS 

EI Aula de taules de llum TEI Els tutors/es Directora 

EP Despatx de Cap 
d’Estudis 

TIS Equip Directiu / 
Administrativa 

Directora 

 
 
 
SEGUIMENT DE CASOS 

 
Aplicació TraçaCovid i registre intern: 
 
 

ALUMNE/A DIA I HORA DE LA 
DETECCIÓ 

EXPLICACIÓ DEL 
PROTOCOL SEGUIT I 
OBSERVACIONS 

PERSONA DE SALUT 
AMB QUI ES MANTÉ 
EL CONTACTE I CAP 

PERSONA REFERENT 
DEL CENTRE PELS 
CONTACTES AMB 
SALUT 

     

     

 
 
 

6. Pla de ventilació, neteja i desinfecció de (Annex 2 del document publicat conjuntament per 

DE i Salut): 

 

 S’acurarà la neteja i desinfecció dels espais en funció de la concurrència. 

 S’empraran només desinfectants apropiats i amb mesura, sense barrejar productes 

incompatibles. 
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 La neteja serà prèvia a les actuacions de desinfecció per garantir l’eficàcia dels 

desinfectants. 

 Els productes s’utilitzaran seguint les instruccions dels etiquetatges. 

 Es farà neteja més d’una vegada al dia dels espais de confluència (lavabos, zones 

comuns, sales de reunions...) 

 La neteja s’acompanyarà d’una bona ventilació. 

 

 Abans de cada ús Després de cada 

ús 

Almenys un cop al 

dia 

Ventilació de l’espai   x 

Manetes i poms de les portes i finestres   x 

Baranes i passamans   x 

Superfícies de taules i mostradors   x 

Cadires i bancs   x 

Estris d’oficina o altre material de classe   x 

Aixetes   x 

Ordinadors, teclats i ratolins  x  

Telèfons i comandaments a distància   x 

Interruptors   x 

Fotocopiadores   x 

 

 

a. Aules que acullen als grups de convivència 

 

GRUP ESTABLE ESPAI ESTABLE 

P3 A AULA P3 

P3 B AULA P4 

P4 AULA P5 

P4 i P5 JOC SIMBÒLIC 

P5 EXPERIMENTACIÓ 

1r AULA 1r 

2n AULA 2n 

3r AULA 3r 

4t AULA 4t 

5è AULA 5è 

6è AULA 6è 
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b. Aules i espais específics (biblioteca, música, gimnàs, vestuaris, despatxos, 

consergeria, sala de la fotocopiadora, ...) 

 

EDIFICI EI 

ESPAIS ESPECÍFICS 

TAULES DE LLUM 

TUTORIA EE 

LAVABOS  

SALA DE MESTRES 

MENJADOR 

CONSERGERIA 

PSICOMOTRICITAT 

 

 

 

 

 

c. Lavabos 

 Ventilació de l’espai (mínim 10 minuts 3 vegades/dia). 

 Neteja més acurada durant el matí i al final de la jornada. 

 L’horari no contempla la utilització d’espais per grups estables diferents al llarg del dia, a 
excepció dels lavabos que es comparteixen per cicles amb les mesures de seguretat 
corresponents.  

 

d. Espai del menjador 

 Ventilació de l’espai. 

 Rentat dels plats, gots, coberts..., amb rentavaixelles a elevada temperatura.  

 

e. Joguines i materials que s’utilitzen tant a les aules ordinàries com al pati i als 

diferents espais específics (instruments musicals, instruments de laboratori, 

aparells informàtics, llibres, ....) 

 Al parvulari rentar i desinfectar sovint. 

 Disposar de jocs d’ús exclusiu per al grup estable.  

f. Fonts del pati 

 

 Anul·lades. 

 

 
7. Relació amb la comunitat educativa en cas de nous confinaments  

En cas de confinament parcial i/o tancament del centre: 

 Sessions de Consell Escolar en format telemàtic. 

 Reunions d’inici de curs abans de començar la jornada lectiva per explicar la nova 
organització presencial / confinament.  

 Recomanació a les famílies que revisin el pla d’organització penjat a la web.  

 Sessions de tutoria virtuals.  
 
 

EDIFICI EP 

ESPAIS ESPECÍFICS 

BIBLIOTECA 

LABORATORI 

EXPERIMENTACIÓ MATEMÀTICA 

ESPAI ARTÍSTIC 

ESPAI EXPRESSIÓ CORPORAL 

LAVABOS CI / CM / CS 

MENJADOR 

CONSERGERIA 

SALA FOTOCOPIADORA 

DESPATXOS DE DIRECCIÓ  

SALA DE MESTRES 
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a. Determinar els canals de comunicació amb el Claustre, alumnat i famílies 
 

Com contactar amb el docent de referència? Quins espais de coordinació tenen els docents? Com es 
comuniquen les decisions? Com es manté informat el Consell Escolar? Quin paper tenen les 
“mares/pares delegats” en els grups de referència? ... 

 

ÓRGANS TIPUS DE REUNIÓ FORMAT DE LA REUNIÓ  PERIODICITAT / 
TEMPORITZACIÓ 

Consell escolar Informació i aprovació  Videoconferència Mínim una al trimestre 

Equip directiu Planificació  Presencial  Dues per setmana  

Claustre Informació, planificació i 
coordinació 

Videoconferència Mensual 

Comissió social Informació, planificació i 
coordinació 

Presencial / Videoconferència Mensual 

Comissió Atenció 
Diversitat 

Informació, planificació i 
coordinació 

Presencial Bimensual 

Comissió pedagògica Planificació  Presencial Setmanal 

Cicle equip docent EI Coordinació  Presencial Setmanal 

Cicle equip docent EP Coordinació  Presencial Setmanal 

 

b. Clarificar les responsabilitats de cada agent de la comunitat educativa 
 
S’oferiran orientacions pràctiques per a assistir l'aprenentatge a casa és necessari, però deixant clar 
que el rol de les famílies és donar suport a l’aprenentatge dels fills i filles i, en cap cas, fer de “mestres 
a casa”. 

 

c. Previsió de la modalitat de reunions dels òrgans col·legiats  

(CE i Claustre), unipersonals i col·lectius de coordinació i de govern: presencial, telemàtica, híbrida.  

Segons quadre anterior.  

 

d. Procediment de comunicació amb les famílies 

 Creació d’un correu electrònic amb domini de l’escola per a tot l’alumnat. 

 Creació de grups de difusió de Whatsapp per grups estables. 

 Creació de grups de correu electrònic per grups estables. 

 Actualització de telèfons. 

 Centralització de tramesa de deures a la pàgina web del centre.  

 Petita formació adreçada a les famílies respecte a l’ús de les eines de comunicació escollides 
pel centre a les reunions d’inici de curs, així com informació sobre les plataformes digitals que 
utilitza el centre 

 Recomanació a les famílies de l’adquisició d’un mòbil, ordinador, tauleta,.. i connexió.  
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8. Organització del servei de menjador  

 

a. Grups alumnes 

 Es mantenen en tot moment els grups estables i es respecta la distància de seguretat entre 

grups estables.  

 

b. Espais 

 Es mantenen els mateixos lavabos durant tot el dia. 

 

c. Horaris d’entrada i de sortida de cada grup  

 Tant a EI com a EP s’estableixen dos torns de menjador: el primer a les 12:30 hores i el 

segon a les 13:30 hores.  

 

d. Organització de l’espai del pati. 

 Es mantenen els mateixos lavabos i espais de pati durant tot el dia. 

 

e. Menjador de mestres 

 Es respectarà la distància de seguretat a la sala de mestres i si és necessari segons 

l’afluència de comensals, s’habilitaran altres espais (despatx de direcció, sala de 

fotocopiadora, aules...) 

 

f. Ventilació neteja i desinfecció 

 Els espais destinats a menjador es ventilaran i desinfectaran acuradament per part de 

l’empresa que organitza el servei (Roca González S.L.) 

 
 

9. Organització de les activitats extraescolar: àrab 

 

a. Grups alumnes 

 Es mantenen en tot moment els grups estables. 

 

b. Espais 

 Es mantenen els espais dels grups estables.  

 

c. Horaris d’entrada i de sortida de cada grup 

 Dos dies a la setmana (un per a 5è i un per a 6è) de 12:30 a 13:30 hores.  

 

d. Ventilació, neteja i desinfecció 

 Els espais destinats a àrab es ventilaran i desinfectaran acuradament.  

 

NOMBRE D’ALUMNES GRUPS DELS QUALS 
PROVENEN ELS 
ALUMNES 

PROFESSIONAL 
RESPONSABLE 

ESPAI ON ES REALITZA 
L’ACTIVITAT 

Aproximadament 8 5è Professor LACM Aula de 5è 

Aproximadament 9 6è Professor LACM Aula de 6è 
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10. Organització de l’acollida  

 

e. Grups alumnes 

 Donada la confluència d’alumnat de diferents grups estables es mantindrà la distància de 

seguretat i la utilització de mascaretes.  

 

f. Espais 

 Es farà a l’aula de psicomotricitat (edifici d’EI). 

 

g. Horaris d’entrada i de sortida de cada grup definint les vies d’accés 

 L’horari serà de 8 a 9 hores i s’entrarà per la porta principal del carrer Garrofer i es prendrà la 

temperatura. 

 

h. Ventilació, neteja i desinfecció 

 L’espai destinat a acollida es ventilarà i desinfectarà acuradament per part de l’empresa que 

organitza el servei (Roca González S.L.) 

 

NOMBRE D’ALUMNES GRUPS DELS QUALS 
PROVENEN ELS 
ALUMNES 

PROFESSIONAL 
RESPONSABLE 

ESPAI ON ES REALITZA 
L’ACTIVITAT 

Aproximadament 
(pot variar cada dia) 

De tota l’escola Susana Ramos (Roca 
González S.L.) 

Psicomotricitat 
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11. Preparació de l’aprenentatge a distància des de la presencialitat  

Objectiu 1. Millorar el pla de contingència del centre en quant a organització i funcionament 

ESTRATÈGIES ACTUACIONS RESPONSABLE i 
PERSONES IMPLICADES 

RECURSOS TEMPORITZACIÓ 
 

 
1.1. Elaboració d’un pla de 
treball telemàtic amb 
l’alumnat 
 
 

 
 
 
 

1.1.1. Ús de plataformes de treball virtual a l’aula  Coordinador TAC 
Mestres tutors/es 

Glifing (P3-1r) 
Snappet (2n-3r) 
Classroom (1r-6è) 

Al llarg del curs 

1.1.2. Establiment del mètode de presentació de 
tasques setmanals durant el curs (treball a l’aula) 

Coordinador TAC 
Mestres tutors/es 

Portàtil 
Ordinador de sobretaula  
Tauleta  

Primer trimestre 

1.1.3. Elaboració de formularis per conèixer la 
situació actualitzada en quant a dispositius 
tecnològics de les famílies 
 

Cap d’estudis 
Coordinador TAC 
 

Formularis Google  

 
Setembre 

1.1.4. Dotació d’eines tecnològiques i espais en 
horari escolar per poder realitzar tasques 
telemàtiques  
 

Equip directiu Aparells tecnològics 
Connectivitat 

Al llarg del curs 

1.1.5. Ús de plataformes de treball virtual a casa Mestres tutors/es 
Famílies d’EI  
Alumnat d’EP  

Aparells tecnològics 
Connectivitat 
Google Sites (P3-P5) 
Classroom (1r-6è) 

Al llarg del curs 

1.1.6. Programació vertical de la competència 
digital tenint en compte totes les dimensions  
 

Cap d’estudis  
Equip docent 

Competències bàsiques de 
l’àmbit digital 

Al llarg del curs 

1.1.7. Sistematització de recollida i correcció de 
deures telemàtics 

Cap d’estudis 
Mestres tutors/es 
 

Registre de recollida 
d’informació  
 

Primer trimestre 

1.1.8. Establiment de criteris avaluatius de 
competència digital   

Cap d’estudis  
Equip docent 

Desplegament  de les 
competències bàsiques de 
l’àmbit digital 

Al llarg del curs 

 
1.2. Adequació dels 
continguts del primer 
trimestre tenint en compte 
la situació de confinament 
 
 

1.2.1. Selecció de continguts mínims de cada 
curs incidint en els continguts no treballats 
presencialment durant el curs 2019-20 
 

Mestres tutors/es 
Especialistes 

Programacions d’àrea Primer trimestre 

1.2.2. Establiment de criteris d’avaluació 
específics per a cada curs 
 

Mestres tutors/es 
Especialistes 

Desplegament de les 
competències bàsiques 

Al llarg del curs 
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1.2.3. Adaptació dels informes avaluatius de cada 
trimestre 

Coordinadores de cicle 
Equip docent d’EI 
Equip docent d’EP 
 

Informe Word a EI 
Informe obert a EP (1r i 2n 
trimestre) emprant la 
plataforma Esfera 
Informe final prescriptiu EP 
(Esfera) 

Al llarg del curs 

 
1.3. Disminució de ràtios a 
Educació Infantil 

1.3.1. Desdoblament del grup de P3 en dos 
subgrups per a tot el curs (ràtio d’11 alumnes) 
 

Coordinadora d’EI 
Mestres tutores de P3 
 

Dues aules (actual P3 i P4) Al llarg del curs 

1.3.2. Creació de tres grups estables heterogenis 
a partir dels grups de P4 i P5 (ràtio de 15 
alumnes) 
 

Coordinadora d’EI 
Equip docent d’EI 
 

Tres aules (actual P5, aula 
d’experimentació i aula 
d’informàtica) 

Al llarg del curs 

1.3.3. Assignació d’una tutoria a la mestra 
especialista d’EI amb perfil específic PAN (DIV) 
 

Mestra amb perfil específic Documentació de centre: 
PEC, NOFC, Pla d’acollida, 
Convivència... 

Al llarg del curs 

1.3.4. Replantejament dels espais d’aprenentatge 
per al curs 2020-21: ombres i llum, música i 
moviment, experimentació/cuina, hort/plàstica i 
matemàtic 
 

Coordinadora d’EI 
Equip docent d’EI + equip 
directiu 
 

Programacions dels espais 
Aula de psicomotricitat 
Aula de taules de llum 
Hort escolar  

Setembre 

 
1.4. Creació d’espais 
d’aprenentatge a Educació 
Primària  
 

1.4.1. Autoformació sobre metodologia d’espais 
d’aprenentatge 
 

Equip docent Documentació variada Al llarg del curs 

1.4.2. Planificació d’horaris rotatius setmanals 
d’acord amb el PROCICAT  
 

Equip directiu Instruccions i plans 
d’organització de centre 

Juliol i setembre  

1.4.3. Desdoblament dels grups estables per 
atendre la diversitat dins les aules 
 

Cap d’estudis 
Mestra d’EE 

Instruccions i plans 
d’organització de centre 
Horaris  

Juliol i setembre 

1.4.4. Creació dels següents espais: espai 
d’experimentació (literària i laboratori), espai 
matemàtic, espai digital, espai d’expressió 
(musical, corporal, teatre...) i espai artístic 
 

Cap d’estudis 
Equip docent d’EP 
 

Programacions dels espais 
Aules ambientades: 
informàtica, música, 
biblioteca, laboratori i EE 

1r trimestre 

1.4.5. Disseny d’activitats globalitzadores a cada 
espai 
 

Equip docent 
Comissions dels espais 
 

Currículum 
Programacions específiques 

Setembre 

1.4.6. Adquisició de materials específics per a 
cada espai d’aprenentatge 

Comissions dels espais 
 

Llistats de materials  
Recursos econòmics 

1r trimestre i al llarg del 
curs 
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 Subvencions diverses 
 

 1.4.7. Ambientació de les aules destinades a 
espais 
 

Mestres de les diferents 
comissions 

Materials específics: 
cartells, utensilis, jocs...  

1r trimestre 

 1.4.8. Creació d’instruments d’avaluació  Mestres de les diferents 
comissions 

Rúbriques, portafolis, excels, 
formularis...  
 

1r trimestre 

 
 

Objectiu 2. Millorar el pla de contingència del centre en quant a comunicació amb les famílies 

ESTRATÈGIES ACTUACIONS RESPONSABLE i 
PERSONES IMPLICADES 

RECURSOS TEMPORITZACIÓ 
 

 
2.1. Ús de les noves 
tecnologies 
 
 

 
 
 
 

2.1.1. Reunions informatives amb les famílies 
abans de començar el curs  
 

Coordinadores de cicle 
Mestres tutors/es 

Espais de menjador a EP  
Espais aules a EI 

De l’1 al 10 de setembre 

2.1.2. Informació del mètode de presentació de 
tasques setmanals en cas de confinament  
 

Coordinador TAC 
Mestres tutors/es 

Pla de treball telemàtic 
Equip informàtic 

De l’1 al 10 de setembre 

2.1.3. Recopilació de correus electrònics de les 
famílies de l’escola d’Ed. Infantil 
 

Secretari 
Administrativa 

Esfera (actualització) Setembre 

2.1.4. Creació de correus electrònics amb el 
domini de l’escola per a cada alumne  
 

Coordinador TAC 
Mestres tutors/es 

Domini web de l’escola Setembre 

2.1.5. Establiment i organització de nous canals 
de comunicació amb les famílies  

Secretari 
Administrativa 

Difusió de Whatsapp 

Grups de correu  
Web del centre 

Setembre 

2.1.6. Presentació dels deures d’EI mitjançant la 
pàgina web del centre amb Google Sites 
 

Coordinador TAC  
Coordinadora d’EI 
Tutores d’EI 

Web del centre 
Google Sites 
Model deures setmanals 

Al llarg del curs 

2.1.7. Presentació dels deures d’EP mitjançant la 
pàgina web del centre amb Classroom  

 

Coordinador TAC  
Coordinadora d’EP 
Tutors/es i especialistes d’EP 

Web del centre 
Google Classroom 

Model deures setmanals 

Al llarg del curs 

2.1.8. Tramesa d’informacions mitjançant correu 
electrònic 
 

Direcció  
Coordinadores de cicle 
Tutors/es d’EI i EP 

Informacions generals 
Circulars de cicle 
Circulars específiques 
Informes avaluatius   

Al llarg del curs 
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2.2. Disseny d’activitats 
participatives  

2.2.1. Programació acurada de les reunions d’inici 
de curs amb possibilitat de format híbrid o 
presencial 
 

Cap d’estudis 
Coordinadores de cicle 
Tutors/es d’EI i EP 

Guió amb temes 
organitzatius especials, 
sanitaris, digitals.  

Del 3 al 10 de setembre 

2.2.2. Intervencions puntuals a l’escola de 
famílies en tasques educatives d’acord amb les 
mesures del PROCICAT 
 

Cap d’estudis 
Equip docent 

Horaris 
EPI’s 
Funcions de les famílies 

Al llarg del curs 

2.2.3. Participació activa de les famílies en 
activitats telemàtiques (Scaperoom, jocs de 
pistes...)  
 

Tutors/es d’EI i EP 
Mestres especialistes  

Programació d’activitats 
dinàmiques 
Videoconferències (Meet o 
Jitsi) 

Al llarg del curs 
(especialment en 
períodes de 
confinament) 

2.2.4. Realització de l’acollida/adaptació de les 
famílies de P3 seguint les mesures de salut i 
seguretat establertes 
 

Direcció  
Coordinadora d’EI 
Tutores de P3 

Programació d’activitats 
 

Del 14 al 18 de setembre  

2.2.5. Replantejament del format de comiat de les 
famílies i l’alumnat de 6è del curs 2019-20 i de 6è 
del curs 2020-21 seguint les mesures de salut i 
seguretat establertes 
 

Tutors de 6è  
Coordinadora de cicle 

Programació d’activitats 
 

1r trimestre  
Juny 2021 

2.2.6. Enregistrament de les activitats festives que 
habitualment es feien de forma presencial per tal 
que les famílies les puguin visionar des de casa 
 

Tutors/es d’EI i EP 
Mestres especialistes  
Coordinador TAC 

Editor de vídeo 
Compte de Youtube 
Autoritzacions d’imatge de 
l’alumnat 

Al llarg del curs  

 


