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PLA D’ORGANITZACIÓ 

 DE L’INSTITUT ESCOLA ONZE DE SETEMBRE CURS 2021-22 
Havent rebut i analitzat les instruccions per organitzar el proper curs considerem grup estable 

l’alumnat que forma part d’una mateixa tutoria  on l’heterogeneïtat i la inclusió de tot l’alumnat és 

el criteri fonamental i bàsic a l’hora d’elaborar els grups.  

 Grups estables: 

 Docent Tutoria Especialitat Càrrec 

C
o
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u

n
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at
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et
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Mireia Samprieto P3   

Marta Parcerisas P4   

Soraya Manzano P5A   

Montse Rodrigo P5B  Coordinadora comunitat petits 

Mireia Galitó  Audició i llenguatge  

Mireia Casals  Suport a infantil  

Sandra Pérez  Música  

C
o

m
u

n
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at
 m

it
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n
s Marta Rusiñol 1r   

Mati Jiménez 2n   

Sònia Reig 3rA   

Cristina Álvarez 3rB   

Manolo Cordero  Educació física  

Anna Sánchez  Educació especial Coordinadora comunitat mitjans 

C
o
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u

n
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n

s Sílvia Castelló 4t   

M. Ángel Gallego 5èA  Coordinador digital 

Laura Hermida 5èB  Coordinadora comunitat grans 

Eva Buxadera 6è   

Martina Solivelles  Música  

Rocío de Alarcón  Religió  

C
o
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u
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Puri Cabello 1rE Tecnologia ED: Coordinadora pedagògica 

Coordinadora comunitat joves 

Jose Esparza 2nEA Educació física  

Mateu Ferran 2nEB Català i castellà  

Neus Sastre  Música  

Beatriz Calderon  Matemàtiques  

Montserrat 

Lanau 

 Biologia  

Sònia Pèrez  Orientació  

Laura Cantero  Llengües estrangeres  

Eq
u

ip
 

d
ir

ec
ti

u
 Mila Torres   Directora 

Imma Janot   Cap d’estudis 

Roger Barnusell   Secretari 

Puri Cabello   Coordinadora pedagògica 

A
lt

re
s 

Cristina Faura  Psicopedagoga EAP  

Vanessa Sánchez  TEI  

  Auxiliar de NESE  

Marisa Lorente  Conserge  

 Laura Ruiz  Auxiliar Administrativa  
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Plànol  d’espais: 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.  

 

MESURES COVID: 

 

Dins l’aula i amb el grup estable no es requereix la distància física interpersonal de seguretat 

establerta en 1,5m. 

En cas que diferents grups s’hagin de relacionar entre si s’han de complir rigorosament les 

mesures de protecció individual, ús de mascareta, higiene,  distància física i ventilació.  

 

Higiene de mans:  

 A l’arribada i sortida del centre 

Abans i després dels àpats 

Abans i desprès d’anar al lavabo 

Abans i després de les diferents activitats (inclòs el pati) 

Com a mínim una vegada cada dues hores 

 

Ús de mascareta: 

Comunitat petits : no obligatòria 

Comunitats mitjans, grans i joves: obligatòria 

Personal docent i no docent: obligatòria. 

Les mascaretes han de ser de tipus higiènic, quirúrgiques o FP2 en compliment de la normativa 

UNE i n’han de portar una de recanvi. 
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Ventilació: 

Les portes i finestres de les aules han de romandre obertes i intentar que la ventilació sigui 

creuada. 

 

Si sospitem d’un cas de COVID 19 ens coordinarem amb serveis territorials d’Educació i Salut 

pública, tant si es alumne, docent o treballador/a de l’escola. 

L’alumne afectat serà traslladat a l’espai de davant de consergeria, el tutor, la conserge o ED 

serà el responsable de trucar la família i ED serà el responsable de comunicar el cas a serveis 

territorials en cas que posteriorment surti positiu. 

Si hi ha un cas de COVID 19 s’omplirà el TraçaCovid per poder-ne fer el seguiment 

 

ORGANITZACIÓ DE LES ENTRADES I SORTIDES: 

 
Entrades: 

Cada tutor rebrà als seus alumnes a la porta corresponent i els acompanyarà fins la classe, tots 

amb mascareta. 

Cada tutor/a ajudarà al rentat de mans amb gel hidroalcohòlic. 

Es marcarà amb cintes aèries el recorregut i amb cintes a terra l'espera. 

Porta infantil: entra pel pati.(P3,P4) 

Porta cuina: entren pel passadís d'infantil. ( P5A, P5B) 

Porta primària: entren pel passadís interior .(1r, 2n, 1rE) 

Porta pista: al pujar s'esperen que passin els petits i van per l'interior. (3rA, 3rB) 

Porta de dalt: passen pel pati de cm sortint per la porta del costats dels wc de dalt i entren per la 
porta del pati a les seves classes. (5èA, 5èB, 2nEA) 
Porta Betzuca: ESO: passen pel pati de cm i pugen per les escales del pati i entren per  la porta 

del costat dels wc d’ESO (4t, 6è,2nEB) 

 

Sortides: 

Cada tutor acompanya als seus alumnes a la porta corresponent, tots amb  mascareta. 

L’alumnat s’ha de rentar les mans abans de sortir del centre. 

Porta infantil: surten pel pati. (P3,P4) 
Porta cuina: surten pel passadís d'infantil. ( P5A, P5B 

Porta primària, surten pel passadís interior .(1r, 2n, 1rE) 
Porta pista:  van pel passadís interior i al baixar s'esperen que passin els petits. (3rA, 3rB) 
Porta de dalt: surten pel pati de cm i pugen per la porta del costat dels wc (5èA, 5èB, 2nEA) 
Porta Betzuca: ESO: passen pel pati de cm sortint per la porta del costats dels wc de dalt. (4t, 

6è,2nEB) 
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 Porta infantil Porta cuina Porta 
primària 

Porta dalt Porta Betzuca Porta pista 

 E S E S E S E S E S E S 

P3 9:05 
15:20 

12:35 
16:50 

          

P4 9:00 
15:15 

12:30 
16:45 

          

P5A   9:00 
15:15 

12:30 
16:45 

        

P5B   9:05 
15:20 

12:35 
16:50 

        

1r    
 

  9:00 
15:15 

12:30 
16:45 

      

2n     9:05 
15:20 

12:35 
16:50 

      

3rA           9:05 
15:20 

12:35 
16:50 

3rB           9:00 
15:15 

12:30 
16:45 

4t         9:05 
15:20 

12:35 
16:50 

  

5èA       9:00 
15:15 

12:30 
16:45 

    

5èB       9:05 
15:20 

12:35 
16:50 

    

6è         9:00 
15:15 

12:30 
16:45 

  

1rE     8:30 
15:00 

13:00 
17:00 

      

2nEA       8:30 
15:00 

13:00 
17:00 

    

2nEB         8:30 
15:00 

13:00 
17:00 

  

 

*L’alumnat de l’ESO els divendres fa horari de 8:30h a 15h, fent dues pauses de descans al llarg 

del matí. 
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Porta Betzuca 

 

 

 

 
 

 

Porta Dalt     Porta primària        Porta cuina        Porta infantil  Porta Pista 

 

 

 

 

ORGANITZACIÓ DE L’ESPAI D’ESBARJO 

Als tres espais d’esbarjo que disposa el centre es mantindran els grups estables, distribuint els 

espais. 

L’alumnat d’un mateix grup estable a l’hora d’esbarjo es podrà treure la mascareta. 

Tots els grups d’infantil i primària  faran el pati d’11h a 11:30h. Els grups d’ESO faran el pati de 

10:30h a 11h 

Cada docent  estarà amb els seu grup d'alumnes 

Es marcarà amb cintes l'espai de pati corresponent. 

Els espais de pati seran rotatius. 

Els docents seran responsables de fer la sortida esglaonada. 

L’alumnat s’ha de rentar les mans abans i després de sortir al pati.  
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Pati comunitat petits: 

 

 

 

 

                                            D 

 

 

 

           A      B      C 

 

 

 
Pati comunitat mitjans: 

 

 

            A 

 

 

                          B             C         D  
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Pati comunitat grans i joves: 

De 10:30h a 11h: ESO 

 

 

 

                                A         B          C  

 

 

 

 

 

D’11ha 11:30 4t, 5è i 6è 

 

 

 

                        A         B          C     D  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELACIÓ AMB LA COMUNITAT EDUCATIVA 

-Les trobades d’inici de curs amb les famílies es faran de forma telemàtica.  

-El seguiment amb les famílies el farem per vídeo conferència,  telefònicament o per correu 

electrònic. 

-Les reunions de Consell Escolar i Claustre es faran per videoconferència o presencials. 

 

SERVEI DE MENJADOR 

Atès que disposem d’un espai ampli de menjador en relació amb el nombre d’alumnes usuaris 

(del curs 20-21) , es mantindran els tres torns i l’espai de menjador. Si fos necessari per un 

increment important del nombre d’alumnes usuaris de menjador s’habilitarà la SUM com espai 

addicional. 
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Els tres torns serien de 12:30 a 13:05, de 13:20 a 13:45 i de 14 a 14:35, preveient 15 minuts 

entre torn i torn per poder netejar i ventilar l’espai. L’alumnat de l’ESO que divendres faci ús del 

servei de menjador dinarà de 15h a 15:45h, podent restar al centre fins que surti la resta 

d’alumnat (16:45h). 

Es mantindrà la distància de seguretat entre els grups estables. 

 

PLA  DE NETEJA 

-Seguirem el pla de neteja proposat per l’Ajuntament de Sant Quirze i el Departament d’Educació. 

 

EXTRAESCOLARS I ACOLLIDA 

Restem a l’espera de la matriculació de l’alumnat a les ofertes d’activitats proposades per l’AFA. 

Es preveu un servei d’acollida de 7:30 a 9h i de 16:45 a 18:15. L’alumnat haurà de portar 

mascareta. ja que no formaran part d’un mateix grup estable 

 

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES 

Totes les activitats complementàries que es puguin es faran a l’escola. 

A les activitats que es facin fora de l’escola es mantindran els grups estables. 

L’empresa de transport que normalment utilitzem ens garanteix un servei de desinfecció i 

mesures de seguretat en els seus autocars. 

 

  

SEGUIMENT DEL PLA 

El responsable d’aquest pla d’actuació és l’ED, en farà l’avaluació continuada, el seguiment i les 

mesures a modificar  o millorar si s’escau. 

 

 

PLA D’ACOLLIDA DE L’ALUMNAT D’EDUCACIÓ INFANTIL 

Els dies 13, 14 i  15 de setembre es durà  a terme el pla d’acollida per l’alumnat nou de P3. 

Dilluns 13 al matí, en dos torns de mig grup, l’alumnat i progenitors seran acollits per la tutora i 

la TEI. L’alumnat podrà ser acompanyat per un dels dos progenitors que podrà romandre a l’aula 

durant una hora i mitja i haurà de dur mascareta obligatòriament. Es prendran les mesures de 

seguretat per a tots els progenitors que entrin,  distància i desinfecció de mans. 

Dimarts 14 i dimecres 15, matí, en dos torns de mig grup(1:30h per grup) la tutora i la TEI acolliran 

l’alumnat. 
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PLA DE TREBALL DEL CENTRE EDUCACTIU EN CONFINAMENT 

En cas de confinament d’un alumne es farà un seguiment personalitzat i telemàtic 

 

Educació infantil:  

En cas de confinament, d’una aula o més d’una es seguirà el següent pla de seguiment: 

Nivell 
educatiu 

Mètode de treball Seguiment de 
l’alumnat 

Mitjà  i 
periodicitat 
del contacte 
amb el grup 

Mitjà  i 
periodicitat 
del contacte 
individual 
amb 
l’alumne 

Mitjà  i 
periodicitat 
del contacte 
individual 
amb la 
família 

Educació 
infantil 

S’ha de tenir un 
dossier o proposta 
pedagògica que,  
permeti a 
l'alumnat treballar 
amb la màxima 
autonomia 
possible i prendre 
iniciatives. Aquest 
material s'ha de 
lliurar a l'alumnat 
en el moment de 
confinar el grup 
perquè pugui anar 
fent tasques a 
casa. (petits 
projectes que 
puguin fer des de 
casa, 
investigacions, 
reptes, etc.) 

Cada docent farà 
el seguiment 
setmanal del seu 
alumnat omplint 
unes graelles  
que seran 
enviades a l’ED  
 (veure annex 2) 

Es farà una  
videocon-
ferència 
diària  
mitjançant 
meet en dos 
torns de mig 
grup 

Es farà una  
videocon-
ferència 
individual 
quinzenal 
mitjançant 
meet  

Es farà una  
videocon-
ferència o 
trucada 
telefònica 
quinzenalm
ent amb la 
família 

 

 

Primària: 

En cas de confinament d’una aula o vàries aules de primària es seguirà el següent pla de 

seguiment 

Nivell 
educatiu 

Mètode de treball Seguiment de 
l’alumnat 

Mitjà  i 
periodicitat 
del contacte 
amb el grup 

Mitjà  i 
periodicitat 
del contacte 
individual 
amb 
l’alumne 

Mitjà  i 
periodicitat 
del contacte 
individual 
amb la 
família 

1r, 2n i 3r Seguiment del 
currículum.. 
Cada docent farà 
una programació 
de les activitats 
proposades que 
serà lliurada a 
l’ED (veure annex  
1) 

Cada docent farà 
el seguiment 
setmanal del seu 
alumnat omplint 
unes graelles  
que seran 
enviades a l’ED  
(veure annex 2) 

El tutor/a farà 
una  
videocon-
ferència 
diària  
mitjançant 
meet  

El tutor/a 
farà una  
videocon-
ferència 
individual 
quinzenal 
mitjançant 
meet  

El tutor/a 
farà una  
videocon-
ferència o 
trucada 
telefònica 
quinzenalm
ent amb la 
família 
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4t, 5è i 
6è 

Seguiment del 
currículum. El 
seguiment  i el 
plantejament 
d’activitats del 
procés 
d’aprenentatge es 
farà mitjançant 
classroom 
Cada docent farà 
una programació 
de les activitats 
proposades que 
serà lliurada a 
l’ED veure annex  
1) 

Cada docent farà 
el seguiment 
setmanal del seu 
alumnat omplint 
unes graelles  
que seran 
enviades a l’ED  
 (veure annex 2) 

Cada tutor/a 
farà un 
seguiment 
diari 
mitjançant 
classroom. 
 

El tutor/a 
farà una  
videocon-
ferència 
individual 
quinzenal 
mitjançant 
meet  

El tutor/a 
farà una  
videocon-
ferència o 
trucada 
telefònica 
quinzenalm
ent amb la 
família 

 

ESO: 

Nivell 
educatiu 

Mètode de treball Seguiment de 
l’alumnat 

Mitjà  i 
periodicitat 
del contacte 
amb el grup 

Mitjà  i 
periodicitat 
del contacte 
individual 
amb 
l’alumne 

Mitjà  i 
periodicitat 
del contacte 
individual 
amb la 
família 

1rd’ESO Seguiment del 
currículum. El 
seguiment  i el 
plantejament 
d’activitats del 
procés 
d’aprenentatge es 
farà mitjançant 
classroom 
Cada docent farà 
una programació 
de les activitats 
proposades que 
serà lliurada a 
l’ED veure annex  
1) 

Cada docent farà 
el seguiment 
setmanal del seu 
alumnat omplint 
unes graelles  
que seran 
enviades a l’ED  
 (veure annex 2) 

Cada tutor/a 
farà un 
seguiment 
diari 
mitjançant 
classroom. 
. 
 

El tutor/a 
farà una  
videocon-
ferència 
individual 
quinzenal 
mitjançant 
meet  

El tutor/a 
farà una  
videocon-
ferència o 
trucada 
telefònica 
quinzenal-
ment amb la 
família 

 

Optatives de l’ESO: 

 

Com a optatives d’ESO s’ofereixen dos blocs: 

1- Francès 

2- Robòtica,, Educació física i Teatre musical (una cada trimestre) 

L’alumnat podrà escollir bloc 1 o bloc 2.  

 

 Equip Directiu  

Institut –Escola Onze de Setembre 

Sant Quirze del Vallès,  juny 2021 


