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1. DIAGNOSI DE CENTRE 

 

L’Escola Manuel Ortiz i Castelló, situada al municipi de Juneda (comarca de 

Les Garrigues) compta al curs 2020-21 amb un total de 334 alumnes.  

És una escola de doble línia exceptuant el nivell P5. 

 

En situació de confinament el curs 2019-20, s’ha dut a terme la comunicació 

amb els alumnes i les famílies a partir d’un compte gmail de nivell que s’ha 

creat especialment per aquesta finalitat. També s’ha creat un canal a 

Telegram de notificacions de centre. (hi consten 188 subscriptors).  El telèfon 

ha estat l’altre mitjà de comunicació amb les famílies que no han disposat de 

connectivitat o els ha estat difícil accedir-hi. 

 

El centre ha regulat l’enviament de tasques escolars a Educació Primària 

cada dia de la setmana, preveient una àrea –àmbit cada dia, de manera que 

els alumnes podien fer els retorns de les activitats al mateix correu:  

dilluns: àmbit lingüístic: llengua catalana i llengua castellana 

dimarts: àmbit matemàtic  

dimecres: àmbit lingüístic: llengua anglesa 

dijous: àmbit de coneixement del medi ( natural i social) 

divendres: àmbit artístic (quinzenal plàstica / música) i àmbit educació física.  

S’ha activat els moodle als alumnes de 4t i s’ha potenciat l’ús als alumnes de 

5è i 6è.  

Els alumnes als que no s’ha pogut gestionar el compte de gmail, ja sigui per 

no disposar d’ordinador o bé connexió, se’ls ha enviat les tasques escrites 

en paper a través del policia municipal de l’Ajuntament  

Hi ha hagut vuit alumnes als que el Departament, en el seu pla de 

connectivitat, els hi ha deixat un ordinador (del centre) i connexió a Internet, 

dels quals 1 a 6è nivell – 5 a 5è nivell i 2 a 4t nivell. 

En la segona dotació, s’ha afegit una tablet (del Departament) a un alumne 

de 6è. 

La responsabilitat en l’enviament de tasques ha estat del mestre tutor i dels 

especialistes.  Així, als alumnes amb més necessitats, la mestra d’Educació 

Especial ha mantingut contacte aportant-los tasques més adients al seu 

aprenentatge (tant a nivell escrit- dossier com per videoconferència) 

A Educació Infantil, s’ha regulat de la mateix manera: compte de gmail i la 

comunicació amb les famílies que han mostrat dificultats, s’ha fet via telèfon. 

Les tasques han estat més dinàmiques i lúdiques.   

En tots els grups (tant infantil com primària) s’han realitzat videoconferències 

(de tutoria, de seguiment de tasques, de comiat de curs) amb una resposta 

de participació força alta.  
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2. ORGANITZACIÓ DE GRUPS ESTABLES. 

 

Segons les noves indicacions del Departament es aconsellable que els grups 

no superin els 20 alumnes. És per això que s’ha reestructurat tots els nivells 

prioritzant aquesta mesura.   

 

Pel que fa  al professorat, el criteri de centre és que a cada grup estable 

puguin intervindré el mínim nombre de docents, prioritzant però l’especialitat 

de llengua anglesa.  Es distribueix un especialista de referència a cada cicle 

que actuarà com a temporal i incidirà  en els alumnes només d’aquell cicle. 

Prenent com a base que tot el professorat és generalista, les especialitats de 

música i educació física aniran regulades segons les capacitats dels tutors 

de cada grup. D’aquesta manera, podria en cada grup estable passar-hi tres 

mestres com a màxim. 

 

Per nivells, els grups estables que hi hauria durant el curs 2020-21 serien: 

 
Nivell Nombre 

d’alumnes 
Professor 
estable 

Altres docents 
temporals 

Personal 
atenció 
educativa 

Personal 
SIEI 

Espai estable 

P3 A 
 
 

18 Eli Hidalgo   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Laura Recio 1/3 
 

Eva Seró, 
TEI 
 
Dolors 
Pascual, 
vetlladora 

 

Angelina 
Sancerni 
(MEE) 
 
Mònica 
Riatós 
Educadora 

Aula Infantil, 
classe gran, porta 
pati  

P3 B 
 

 

13 Maria Inglada  Aula Infantil, 
classe petita, 
porta pati 

P4 A 
 

19 Maite Albiol  Aula Infantil , 
classe gran 
entrant porta 
escales interior 

P4 B 
 

14 Aurora París  Aula Infantil, 
classe petita 
entrant porta 
escales interior 

P5 
 

21  Anna Mateus  Aula Infantil , 
classe gran  
entrant porta 
escales interior 

1r A 14 Cristina Martí  
Alba solà IAN 
2/3 
 

 
Xavier Alís 
(EF+mús) 1/2 

 

 
 
 
 
 
Dolors 
Pascual  
vetlladora 

 
Angelina 
Sancerni 
(MEE) 
 
Mònica 
Riatós . 
educadora 

Aula 3 costat 
menjador  edifici 
nou,  planta baixa 
porta 39 

1r B 13 Eva Regué 
 

Aula 2 edifici nou 
planta baixa - 
entrant porta 18 
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1r C 13 Sílvia Cano 
2/3 
 

 
 

Aula 1 edifici nou  
1a planta  entrant 
porta 18  

2n A 16 Núria Peirau 
(2/3)  
1/3 Aïda 
Llauradó 

 Aula 2 edifici nou 
, 1a planta  ( 
porta 18) 

2n B 17 Rosa Font 
 

Aula 3  edifici nou  
1a planta  ( porta 
18 ) 

3r A 16 Teresa 
Barrufet  

 
 
 
 
 
Anna Salla (1/3)  

Dolors 
Pascual, 
vetlladora 
 
 

 
Angelina 
Sancerni 
(MEE) 
 
Mònica 
Riatós, 
Educadora 

Edifici nou 
biblioteca 
 

3r B 20 Noèlia Abillà 
(2/3) 
Edgar Borbon 
(1/3)  

 Aula 1 edifici nou 
planta primera   

3r C 11 Margarida 
Cambray 

Edifici vell  1r pis  
aula religió 

4t A 18 Anna Ricart Aula  1 planta 
baixa,  edifici vell 
porta exterior aula 

4t B 19 Carla Plana Aula  2 planta 
baixa,  edifici vell 
porta exterior aula 

5è A 18 Pepita Llobera 
 
 

 
 
 
 

Mercè F.(5è) 
 

 
 
 
 
 
 
 
Consol B.(6è) 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Esther 
Artigas, 
vetlladora 
 
 
Ma Rosa 
Solé 
vetlladora 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Angelina 
Sancerni 
(MEE) 
 
Mònica 
Riatós, 
Educadora 

Aula  3  planta 
baixa,  edifici vell 
(part esquerra-
porta   esquerra) 

5è B 19 Jaume 
Grimau 
 

Aula  4 planta 
baixa,  edifici vell 
( part esquerra – 
porta dreta) 

5è C 11 Jordi Vicens Edifici vell  1a 
planta aula 
acollida 

6è A 15 Anna 
Rosinach 
 

Aula  5 planta 
baixa,  edifici vell 
( part dreta – 
porta esquerra) 

6è B 18 Rosa Perera Aula  6 planta 
baixa,  edifici vell 
( part  esquerra- 
porta dreta) 

6è C 13 Irene Vico 
(2/3) 
Mònica 
Aymerich (1/3) 
 

Aula informàtica 
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PLÀNOLS ESPAIS AMB OCUPACIÓ GRUPS: 

 

 

 

 

 

EDIFICI EDUCACIÓ INFANTIL: 

 

 

 

 

 

Edifici nou Edifici vell Edifici infantil 
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EDIFICI VELL PLANTA BAIXA: 

 

 

EDIFICI VELL PLANTA PRIMERA:  
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EDIFICI NOU PLANTA BAIXA:  

 

 

 

EDIFICI NOU PLANTA PRIMERA : 
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ORGANITZACIÓ DE LES SESSIONS D’EDUCACIÓ FÍSICA 

 

En l’organització dels espais per a dur a terme l’Educació Física, prenent 

com a base grup estable i professorat estable, coincideixen sessions on més 

d’un professional realitza l’educació física al seu grup. És per això que s’ha 

buscat altres espais fora del centre per s poder dur-la a terme.  

 

Els alumnes de l'Escola Manuel Ortiz i Castelló de Juneda, surten del centre 

a dos espais contigus, la Plaça Catalunya i la Pista Parc Alegria en sessions 

d'Educació Física al coincidir més d'un grup estable en el mateix horari i 

estar ocupats el pati i el gimnàs del centre. 

 

Aquestes sortides són:  

- dilluns a la tarda, 1 sessió a la Pista Parc Alegria 

- dimarts a la tarda, 1 sessió a la Pista Parc Alegria 

- divendres a la tarda, dues sessions a la Pista Parc Alegria i dues sessions 

a la Plaça Catalunya. 

 

Per a la utilització d'aquests espais s'ha fet la comunicació a l'Ajuntament de 

Juneda que ha autoritzat la cessió de les dependències, així com 

l'autorització de les famílies en la sortida del centre. 
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3. CRITERIS ORGANITZATIUS DELS RECURSOS PER A L’ATENCIÓ DE 

L’ALUMNAT AMB NECESSITATS ESPECÍFIQUES DE SUPORT 

EDUCATIU. 

En comissió CAD, es redacten els criteris d’atenció als alumnes amb 

necessitat específica de suport atenent les mesures universals i addicionals.  

Es preveu que aquest curs no es realitzarà SEP fora d’horari i que serà cada 

mestre tutor qui atendrà la diversitat de la seva aula, al prioritzar el 

desdoblament dels grups de més de vint alumnes, seguint les últimes 

indicacions del Departament. 

Les actuacions que es duran a terme seran.  

- Organització flexible del centre (s’ha fet tres grups dels nivells amb més 

alumnat per poder atendre la diversitat) 

- Personalització dels aprenentatges prenent com a base els continguts 

que no es van treballar en el confinament del curs passat. 

- Avaluació formativa i formadora 

- Processos d’acció tutorial i orientació 

Les mesures intensives s’organitzaran a partir de la dotació per primer any 

del SIEI amb la mestra referent. 

Per aquest curs 2020-2021 i dins del recent creat SIEI es preveu , que en 

cas de confinament total o parcial de l’alumnat atès, l’atenció hauria d’anar 

encaminada a fer el seguiment  i oferir el suport tant a l’alumnat com a les 

seves famílies, sempre en coordinació amb les respectives tutories, basat 

amb l’atenció individualitzada de cada alumne/a. 

El punt de partida per cada alumne serà analitzar les necessitats de cada 

família i les possibilitats de treball telemàtic de que disposa . A principi de 

curs , tan aviat com sigui possible s’haurà de fer la previsió de com cal fer 

l’atenció de cada alumne en cas de confinament. 

Sempre que sigui possible es seguirà el mateix criteri que la resta d’alumnes 

en la connexió per GSuite i Moodle i les videoconfèrències per Meet. 

S’ha de prioritzar  l’ús de la plataforma GSuite en les atencions telemàtiques 

que s’hagin de dur a terme 

De totes les actuacions fetes se n’ha d’informar a la tutora de cada alumne 

per  si és necessari col•laborar en el seguiment de les altres àrees. 
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4. ORGANITZACIÓ DE LES ENTRADES I SORTIDES 

 

El centre disposa de quatre accessos:  

 
 

1- Carrer Prat de la Riba  

2- Passatge Mossèn Cinto Verdaguer 

3- Carrer la Font (porta escales infantil) 

4- Carrer La Font (porta principal pati) 

 

L’entrada i sortida es farà per nivells, amb un interval de 10 minuts entre ells. 

La distribució es farà de la següent manera:  
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Hora 
d’entrada  

 

Hora de 
sortida 

Tipus d’accés- Nivell 

8:45 / 
14:45 

12:15 / 
16:15 

Carrer La Font - porta verda 
dreta 

6è 

 

8:50 / 
14:50 

12:20 / 
16:20 

Carrer La Font - porta escales P5 

Carrer Prat de la Riba –  
Portes exteriors aules 

4t 

Passatge Mossèn Cinto 
Verdaguer –  porta 20 /porta 
18 

3r 

 

8:55 / 
14:55 

12:25 / 
16:25 

Carrer La Font - porta verda 
esquerra 

5è 

Carrer Prat de la Riba – porta 
39 

1r 

 

9:00 / 
12:30 

15:00 / 
16:30 

Carrer La Font - porta escales P4 

Carrer La Font – porta aules P3 

Carrer Prat de la Riba – porta 
20 

2n 

1r 

5è Porta 39 
Porta 20 

Porta 18 

Porta escales 

Portes aules 

Porta verda esquerra 
Porta verda dreta 
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Per garantir les mesures de prevenció a les entades i sortides del centre, així 

com en els passadissos i llocs de concurrència, els alumnes i el personal del 

centre han de portar mascareta, a banda de procurar mantenir el 1,5 metres 

de distància de seguretat. 

 

Consideracions: 

 

- L’accés als lavabos es farà per zones i seran compartits. 

- Els/les tutors/es aniran a les portes a buscar els alumnes  i els 

acompanyaran al seu grup estable.  A la sortida, els tutors/es els 

acompanyaran a la porta. 

- Caldrà que els alumnes es netegin amb gel hidroalcohòlic sempre que 

entrin o surtin de les aules i lavabos. 

- Els alumnes que tinguin germans que hagin d’entrar més tard, podran 

entrar al centre i s’hauran d’esperar, a l’aula d’acollida (psicomotricitat – 

educació infantil) fins que sigui la seva hora d’entrada a l’aula  

Quan serà l’hora, el monitor els acompanyarà a les aules. 

- Els alumnes que participin de  l’Acollida matinal que organitza l’AMPA de 

8:00h a 9:00h faran l’activitat a l’aula de psicomotricitat . Entraran al centre 

per la porta blanca escales interiors del carrer La Font. El monitor els 

acompanyarà a les seves aules a l’inici de l’activitat lectiva als més petits. A 

l’acabar caldrà preveure les mesures sanitàries de neteja, desinfecció i 

ventilació de l’espai utilitzat.  

- Si un alumne fa tard romandrà a la porta exterior de secretaria (zona 

cautxú) fins que tots els grups siguin a les seves aules. 

- Les famílies dels alumnes no entraran als recintes dels patis de l’escola a 

excepció de l’acollida dels alumnes de P3 (mes de setembre) 

- Per qualsevol gestió a la secretaria del centre caldrà demanar cita prèvia la 

telèfon 973 150 101 o per correu electrònic a l’adreça c5001928@xtec.cat 

 

 

5. ORGANITZACIÓ DEL TEMPS D’ESBARJO 

 

Es procurarà que els grups estables es mantinguin durant el temps 

d’esbarjo. Caldrà fer ús de la mascareta tant els alumnes com els docents. 

Cada tutor és responsable del seu grup estable. Tots els mestres farem 

vigilància de pati.. 

Per sortir al pati sonarà un avís tipus campana. 

Tots els alumnes han de sortir al pati. Ningú pot romandre a les aules 

Per afavorir el manteniment de les mesures de seguretat s’organitzen els 

següents torns. 

 

 

mailto:c5001928@xtec.cat


 

 

Generalitat de Catalunya 
Departament d’Educació     
Escola Manuel Ortiz i Castelló 

  

 
 

14 
 

Curs  Hora de pati Zona  

Educació Infantil P3 11:15 a 
11:45 

A 

Educació Infantil P4 10:45 a 
11:15 

A 

Educació Infantil P5 10:15 a 
10:45 

A 

1r de primària (3 grups 
estables) 

10:15 a 
10:45 

B1 pista 
partida 

2n de primària (2 grups 
estables) 

10:15 a 
10:45 

B2 plataners 
zona ping 
pong 

3r de primària (3 grups 
estables) 

11:15 a 
11:45 

B1 pista 
partida  

4t de primària (2 grups 
estables) 

11:15 a 
11:45 

B2 plataners 
zona ping 
pong 

5è de primària (3 grups 
estables) 

10:45 a 
11:15 

B1 pista 
partida en 
dos espais 

6è de primària (3 grups 
estables) 

10:45 a 
11:15 

B2 plataners 
zona ping 
pong 

 

Cada grup estable es distribuirà pels diferents espais del pati del centre de la 

següent manera:   

 

 
 

Aquestes distribucions a educació primària seran rotatives cada setmana. 

Serà la comissió d’esbarjo qui establirà les rotacions i jocs per cada grup 

estable.  
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6. RELACIÓ AMB LA COMUNITAT EDUCATIVA 

 

Referent  a plataformes: 

 

- Continuarem rebotant tota la informació referent a la gestió de l’escola pel 
canal de TELEGRAM de l’Escola Manuel Ortiz. 

- Es publicarà tota la informació a la pàgina web del centre: 
https://agora.xtec.cat/ceip-orca/ 

 

Referent  a les famílies: 

- La primera setmana de setembre es realitzaran reunions de grup explicatives 

del Pla d’actuació de centre,  pendent de concretar si seran telemàtiques u 

presencials atenent les indicacions del govern, departaments de sanitat i 

educació, amb totes les mesures de seguretat: distància, mascareta i 

desinfecció i neteja després de cada trobada.  En qualsevol cas, si són 

presencials només hi podrà assistir un progenitor.  

En aquestes reunions ja es valorarà si hi participa només el tutor, l’equip 

directiu i els mestres estables i temporals que incidiran a cada grup. 

(tot depenent del nombre de persones que estigui permès segons normativa 

de salut). Durant el primer trimestre es realitzaran trobades de forma 

telemàtica. Amb les famílies que això no sigui possible s’organitzaran 

presencials, mantenint la distància de seguretat i amb mascareta. 

En aquestes trobades a més d’informar de la programació del curs, es farà 

una explicació de les plataformes digitals que utilitzarà el centre. 

- Les comunicacions i seguiment amb les famílies, sempre que es pugui es 

farà presencialment a partir de cita prèvia. Si això no és possible 

(confinament)  es realitzaran a través del correu del grup, videoconferència  

o per telèfon si és difícil la connexió. 

 

Referent a docents: 

- Les sessions de claustre es poden realitzar de forma presencial a l’estar 

incloses com a activitats laborals sempre amb les mesures de seguretat de 

distància, mascareta  (dilluns o dijous) 

- Les sessions de coordinació ( una per setmana,  en horari de permanència) 

es faran de forma presencial al centre mantenint la distància de seguretat i 

amb mascareta si no és possible. 

- Les sessions de cicle i comissions (dues setmanalment) es realitzaran de 

forma presencial al centre mantenint la distància de seguretat i amb 

mascareta si no és possible. Si a la reunió/comissió hi ha d’assistir tot el 

claustre es farà de manera  telemàtica (videoconferència). 

 

 

https://agora.xtec.cat/ceip-orca/
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Referent a Consell Escolar: 

- Les sessions de Consell Escolar es faran en format telemàtic. 

 

Referent a altres membres de la comunitat educativa: 

- Sempre que sigui possible les trobades amb junta AMPA, Comissió de pati, 

referents Ajuntament... es faran de manera presencial. Si la situació de 

pandèmia no ho permet, per videoconferència. 

 

 

7. SERVEI DE MENJADOR 

Segons el Pla de Funcionament de Menjador es realitzaven dos torns de 

dinars. Un primer amb els alumnes d’educació infantil a les 12:30h i un altre 

a les 13:30 h pels alumnes de primària. Ara es veu modificat pels diferents 

horaris d’entrades i sortides dels alumnes a l’escola. 

L’empresa comunica que es conserven els mateixos monitors que el curs 

passat (fins a 60 comensals, 3 monitores. A partir de 60, 4) 

Al primer torn dinaran els grups que surten més aviat i comencen més aviat 

a la tarda,: alumnes de 6è que surten a les 12:15h i comencen a les 14:45h  i 

els alumnes de  4t i de 3r que surten a les 12:20h i entren a les 14:50h. 

També els alumnes d’Educació Infantil: P5 que acaben  a les 12:20h i entren 

a les 14:50h i P3 i P4 que surten  a les 12:30h i tornen a entrar a les 15:00h 

Al segon torn, dinen els alumnes de 5è que surten a les 12:25h per tornar a 

entrar a les 14:55h,  els alumnes de 2n que acaben a les 12:30 per tornar a 

començar a les 15:00h i els de 1r, acaben a les 12:25 comencen a les 14:55. 

L’empresa COMERTEL veu dificultats en la recollida dels alumnes a cada 

aula ja que no hi ha suficients monitores per poder anar-los a buscar en els 

horaris de sortida que ha previst el centre en aquesta situació de pandèmia 

actual. Es proposa al professorat del centre que després d’acompanyar als 

alumnes que marxin cap a casa a la sortida, acompanyin als que són usuaris 

del servei de menjador, al menjador. Una vegada allí ja en serà 

responsabilitat els monitors l’empresa.  

La distribució de les taules i dels  nens i nenes usuaris a l’hora de dinar   es 

farà sempre per grups estables. Si en una taula han de dinar-hi alumnes de 

diferents grups estables, es deixarà una cadira entre un i altre.  

Acabat el dinar, sortiran al pati. Els nens i nenes d’Educació Infantil jugaran 

al pati del boti-boti (educació infantil) i els altres, sempre amb mascareta i 

per grup estable, al pati dels plataners. 
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Per entrar a les aules a la tarda, els nens i nens s’hauran netejat les mans 

amb gel hidroalcohòlic i se’ls passarà la temperatura. Accediran tots sols a 

les files dels seus grups en els horaris que a cadascú els hi toqui exceptuant 

els d’infantil que la monitora els acompanyarà a les aules 

Els alumnes faran ús dels dos  lavabos que hi ha  a planta baixa proper al 

menjador. Després de cada ús, les monitores en faran la desinfecció. 

Els alumnes d’infantil  que juguin al pati després de dinar utilitzaran els 

lavabos de l’aula de P3 propera a la zona de joc. 

La neteja i desinfecció dels espais entre torn i torn anirà a càrrec de 

l’empresa. 

Els alumnes que són usuaris de menjador i han de sortir del centre per 

realitzar una activitat extraescolar (anglès, teatre...) presentaran a la direcció 

l’autorització de sortida de menjador. 

Els alumnes que surtin, dinaran al torn de menjador coincidint sempre amb el 

dinar del seu grup estable. 

 

8. PLA DE NETEJA 

 

Les aules de l’escola estan distribuïdes en tres edificis:  edifici d’educació 

infantil, edifici central i edifici nou. 

L’Ajuntament facilitarà dispensadors de gel hidroalcohòlic a les entrades de 

cada aula i rotlle de paper. També es distribuirà a cada aula esprai 

desinfectant. 

 

Referent al personal docent: 
 

 Caldrà fer ventilació de la seva aula un  mínim deu minuts tres vegades al 
dia. 

 Abans d’acabar  la jornada escolar de tarda, el mestre ruixarà amb líquid 
desinfectant les taules i cadires ( els alumnes les eixugaran amb paper).  

 Les manetes de les portes i finestres es desinfectaran desprès de cada ús. 

 Les joguines s’han de desinfectar desprès de cada ús i abans d’utilitzar-les. 

 La roba dels racons de disfresses, nines.... caldrà que es netegi diàriament,  
rentat a 60º. 

 Cada mestre serà responsable del materials informàtics que hi ha a la seva 
aula: neteja i desinfecció una vegada al dia en grup estable i després de 
cada ús en grup temporal.  

 Quan un alumne d’educació infantil utilitzi el lavabo interior de la seva aula, 
no podrà coincidir amb un altre nen/a que no sigui del seu grup estable. 
Després de cada ús s’ha de desinfectar.  



 

 

Generalitat de Catalunya 
Departament d’Educació     
Escola Manuel Ortiz i Castelló 

  

 
 

18 
 

 El lavabo de mestres s’ha de desinfectar abans i després de cada ús pel 
personal que en fa ús.. 

 També caldrà fer desinfecció de les fotocopiadores,  material electrònic 
(material informàtic i d’oficina)  de la sala de professors i de les aules, el 
telèfon  abans i desprès de cada ús.  

 

Referent a l’alumnat: 

 

 Els alumnes d’infantil  i primària,  abans de marxar a la tarda netejaran la 

seva taula i cadira (eixugant amb paper) 

 Quan utilitzin material que no és el seu propi (llibres de biblioteca, ordinadors 

de sobretaula i portàtils) després del seu ús, ho desinfectaran  amb l’esprai 

desinfectant  i eixugant amb paper. (tal i com s’especifica a l’apartat de 

personal docent, els mestres ho vetllaran). 

 

Referent al personal de neteja de l’Ajuntament 
 

 A les 11:45h una persona del servei de neteja de l’Ajuntament vindrà al 
centre per a fer la neteja i desinfecció dels lavabos de l’edifici vell i edifici 
nou.  

 L’Ajuntament disposarà al centre de tres persones per la neteja diària a partir 
de les 16:30, una per cada edifici. 
Hauran de : 

 Fer la neteja de totes les dependències de l’escola inclosos els 
despatxos d’administració i lavabos , fregant el terra. 

 Netejar i desinfectar els espais comuns: baranes i passamans 
d’escales... 

 Netejar i desinfectar superfícies o punts de contacte freqüent amb 
les mans (fotocopiadores, taules despatxos administració...) 

 
 
Referent al personal del servei de cuina i menjador (empresa 
COMERTEL: 
 
Caldrà neteja i desinfecció de: 

 Superfícies on es prepara el menjar abans i desprès de cada ús 

 Plats, gots i coberts desprès de cada ús amb aigua calenta a elevada 
temperatura 

 Fonts d’aigua; almenys una vegada al dia. 

 Taules i safates : abans i després de cada ús 

 Taulells: després de cada ús 

 Utensilis de cuina: després de cada ús 

 Terra (menjador, cuina i lavabos) : una vegada al dia.  

 Desprès de cada ús del lavabo caldrà fer neteja i desinfecció .  
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Caldrà fer ventilació de l’espai mínim deu minuts tres vegades al dia.  
 

9. EXTRAESCOLARS I ACOLLIDA 

 

Les activitats extraescolars i l’espai d’acollida matinal, quan suposin 

interrelacionar-se alumnes de diferents grups estables, caldrà fer-les aplicant 

la distància de seguretat o utilitzant mascareta. 

 

Cada infant ha d’anar acompanyat per un únic familiar. Abans d’entrar al 

centre s’ha de rentar les mans amb gel hidroalcohòlic i un cop dins ha de 

mantenir la distància de seguretat d’1,5 metres amb la resta de persones 

que estiguin a l’espai d’acollida. L’acompanyant ha d’accedir al centre amb 

mascareta.  

Quan finalitzi el període d’acollida, el monitor acompanyarà els infants  a la 

seva aula de referència i tots han de portar mascareta. Acabat l’horari 

d’acollida cal ventilar, netejar i desinfectar l’espai. 

 

Els alumnes que facin alguna activitat extraescolar, quan finalitzin seran 

acompanyats pel monitor a la porta exterior del carrer La Font.  

En cap cas les famílies recolliran els alumnes dins el recinte escolar. 

 

Al setembre juntament amb l’AMPA, El Consell Esportiu de les Garrigues  i 

Ajuntament (Entitats i Associacions)  s’organitzaran les activitats 

extraescolars i es podran preveure les activitats que es duran a terme pel 

curs 20-21 així com els grups estables que hi haurà o no.  

 

. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitat Nombre 
d’alumnes 

Grups dels 
quals 
provenen 
els 
alumnes 

 

Professional 
responsable 

Espai on es 
realitza 
l’activitat 

ACOLLIDA 
MATINAL 

variable Grups no 
estables 

Marc Ruiz Aula de 
psicomotricitat 
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10. ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES:  

El centre durà a terme les activitats previstes en la seva programació anual, pel 

que fa a sortides i colònies, amb les adaptacions que calgui, ateses les 

mesures de prevenció i seguretat necessàries. 

Les colònies i sortides d’un dia s’organitzaran en grups constants de 

convivència, que són coincidents amb els grups de convivència estable definits 

per a l’activitat lectiva. Aquests grups poden tenir un o diversos monitors que 

han d’interactuar amb el grup de manera transversal al llarg de tota l’activitat. 

Cal promoure especialment les activitats que no facin necessària la proximitat i 

contacte físic entre els participants, però dintre del grup de convivència estable 

escolar no serà necessari mantenir de manera permanent la distància física de 

1,5 metres. 

Els docents o professionals de suport educatiu que acompanyin les sortides i 

que no formin part del grup estable habitual a l’escola, han de seguir les 

mateixes mesures d’interacció que s’hagin establert al centre. 

La utilització dels espais que conformen les instal·lacions juvenils en la 

realització de les colònies escolars ha de respectar el que estableixen les 

Especificacions sobre el Pla d’actuació per al curs 2020-2021 en relació a les 

activitats extraescolars i les colònies i sortides escolars. 

Pel que fa al transport fins a l’activitat, s’hi aplica la normativa vigent de 

transport escolar. En aquest sentit, es poden utilitzar la totalitat dels seients del 

vehicle. Quan el nivell d’ocupació ho permeti, s’ha de procurar la màxima 

separació entre els usuaris. Els infants i joves han d’accedir al transport amb la 

mascareta col·locada, exceptuant aquells per als quals l’ús de la mascareta 

està contraindicada. És obligatori l’ús de la mascareta a partir dels 6 anys 

d’edat i fer-ne ús durant tot el trajecte, i recomanable per a l’alumnat entre 3 i 5 

anys. 

El centre educatiu ha d’aportar una declaració responsable a la instal·lació a 

través de la qual es comprometi a no portar cap alumne o alumna amb 

simptomatologia compatible amb la covid-19 o que l’hagi presentat en els 

darrers 10 dies, que hagi estat declarat contacte estret amb una persona 

positiva per la malaltia o que hagi tingut simptomatologia compatible en els 10 

dies anteriors a la realització de l’activitat. Així mateix, es compromet a no 

portar cap infant que estigui esperant el resultat d’una PCR o una altra prova de 

diagnòstic molecular, ja sigui seva o d’un convivent feta en el marc d’una 

sospita clínica d’infecció, ni cap infant que estigui exclòs d’assistir al centre 

escolar el mateix dia de la realització de l’activitat per qualsevol incidència 

relacionada amb la covid-19. El mateix document és un compromís del centre 

pel qual avisarà a la instal·lació de qualsevol cas positiu que hi hagi en algun 

dels participants dins del termini dels 10 dies després de finalitzar l’estada. 
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Els i les docents responsables dels grups estables que marxen de colònies o a 
fer activitats han de rebre amb antelació informació detallada sobre les 
mesures de prevenció i seguretat, i d’organització logística de la instal·lació.  

Els i les docents participants a les activitats han de tenir a disposició un 
termòmetre frontal per mesurar la temperatura amb la freqüència i 
discrecionalitat que considerin necessària.  

Si el o la docent no participa directament en les activitats i, per tant, no està 
integrat als grups estables, pot disposar, en la mesura de les possibilitats de 
cada instal·lació, d’espais diferenciats o amb separació física en el menjador, 
dormitori i zones de relació.  

Els docents que formin part de diferents grups estables han de mantenir totes 
les mesures de prevenció a l’hora de relacionar-s’hi (mascareta, distància i 
rentat de mans).  

Han d’evitar-se les reunions i activitats presencials que incloguin persones de 
diferents grups de convivència estables. Només han de fer-se aquelles 
imprescindibles de fer presencials, i en què sempre cal aplicar totes les 
mesures de prevenció (mascareta, distància, rentat de mans, neteja, 
desinfecció i ventilació de l’espai, etc.). Durant tot l’horari, cal mantenir la 
distància i l’ús de la mascareta entre els professionals, també fora del recinte 
educatiu i en les entrades i sortides dels centres. 
 

 

 

11. PROTOCOL D’ACTUACIÓ EN CAS DE DETECTAR UN POSSIBLE CAS 

DE COVID-19 

Requisits d’accés al centre: 

Les famílies o els alumnes mateixos, en cas que siguin majors d’edat, han 

d’haver signat una declaració responsable per la qual es comprometen a 

seguir les normes establertes davant la COVID-19, mantenir el centre educatiu 

informat de qualsevol novetat al respecte, presentar documentació acreditativa 

d’un cas positiu al/la director/a del centre en cas d’haver-se diagnosticat per la 

xarxa privada de salut, i permetre l’intercanvi de dades personals entre els 

departaments d’Educació i Salut amb la finalitat de fer la traçabilitat de 

possibles contagis en relació amb la gestió de casos 

La família/tutors han de verificar, abans d’anar a l’escola, l’estat de salut del 
seu fill/a i comprovar que no tingui elevació de la temperatura superior a 37,5 
ªC ni la nova aparició de cap altre símptoma de la taula de símptomes. 
 
 
TAULA DE SÍMPTOMES COMPATIBLES AMB LA COVID-19 

 

 Febre o febrícula>37,5ºC  
 Tos  
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 Dificultat per a 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 (infants grans i adolescents)  

 
*El mal de coll i el refredat nasal (amb o sense mocs) són molt habituals en 
infants i només s’haurien de considerar símptomes potencials de COVID-19 
quan també hi ha febre o altres manifestacions de la llista. 
 
No es pot anar a l’escola, si l’infant, adolescent o la persona adulta presenta 
alguna de les següents situacions: 

o Es troba en aïllament perquè ha estat positiu per a la COVID-19. 
o Està en espera del resultat d’una PCR o una altra prova de diagnòstic 
molecular. 
o Conviu amb una persona diagnosticada de COVID-19. 
o Es troba en període de quarantena domiciliària per haver estat 
identificat/da com a contacte estret d’alguna persona diagnosticada de 
COVID-19. 

 

 En cas que l’alumne presenti una malaltia crònica d’elevada complexitat 
que pugui augmentar el risc de gravetat en cas de contraure la infecció 
per SARS-CoV-2, es valorarà de manera conjunta amb la família/tutor i 
l’equip pediàtric, les implicacions a l’hora de reprendre l’activitat 
educativa presencialment al centre educatiu 

  
Gestió de casos: 
 
Davant d'una persona que comença a desenvolupar símptomes compatibles 
amb la COVID-19 al centre educatiu: 

 Se l’ha de portar a un espai separat d'ús individual ben ventilat. (espai 
aïllament) 

 Sempre que no hi hagi contraindicació per a l’ús de la mascareta, se li 
ha de col·locar, tant a la persona que ha iniciat símptomes –si és més 
gran de 2 anys– com a la persona que l’acompanyi (en cas que es tracti 
d’un/a menor o d’una persona que pel seu estat de salut no pugui 
quedar-se sola). 

 Si la persona amb símptomes no es pot posar una mascareta quirúrgica 
(infants molt petits, persones amb problemes respiratoris, que tinguin 
dificultat per treure’s la mascareta per sí soles o que tinguin alteracions 
de la conducta que facin inviable la seva utilització), l’acompanyant 
s’haurà de posar una mascareta FFP2 sense vàlvula, a més d’una 
pantalla facial i una bata d’un sol ús. El centre ha de disposar d’un estoc 
d’aquest material per a les situacions en què es requereixi un equip de 
protecció individual (EPI) per a l’atenció d’un cas sospitós. 
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 Si la persona presenta símptomes de gravetat (dificultat per respirar, 
afectació de l’estat general per vòmits o diarrea molt freqüents, dolor 
abdominal intens, confusió, tendència a adormir-se...) caldrà trucar al 
061. 
 

A continuació, la directora del centre educatiu haurà de realitzar les següents 
accions: 

 En el cas que es tracti d’un/a alumne/a, establir contacte immediat amb 
la família per tal que vingui a buscar l’infant o adolescent. 

 Recomanar a la persona o a la família (en el cas d’un/a menor) que es 
traslladin al domicili i, des d’allí, contactin telefònicament amb el seu 
centre d’atenció primària de referència. Es recomana que sigui el CAP 
de referència de la persona, del sistema públic de salut, per tal de 
facilitar la traçabilitat del contagi i el seguiment epidemiològic. 
 

Quan la simptomatologia s’inicia fora de l’horari escolar o en dies no lectius, la 
família o la persona amb símptomes ha de contactar amb el seu CAP de 
referència o, fora de l’horari del CAP, al CUAP (Centre d’Urgència d’Atenció 
Primària), per valorar la situació i fer les actuacions necessàries. 
 

DETECCIÓ DE 
POSSIBLES CASOS 
PER 
SIMPTOMATOLOGI
A COMPATIBLE 
AMB LA COVID-19 
CASOS 
POTENCIALS  

ESPAI HABILITAT 
PER A 
L’AÏLLAMENT  

PERSONA 
RESPONSABLE DE 
REUBICAR 
L’ALUMNE/A I 
CUSTODIAR-LO 
FINS QUE EL 
VINGUIN A BUSCAR  

PERSONA 
RESPONSABLE DE 
TRUCAR A LA 
FAMÍLIA  

PERSONA 
RESPONSABLE DE 
COMUNICAR EL 
CAS ALS SERVEIS 
TERRITORIALS  

Alumnes 
d’Educació 
Infantil 
 

Aula petita de 
P5 
 

Docent del 
grup estable o 
docent que el 
té a l’aula en 
el moment de 
la detecció.  

Tutor/a o un 
membre de 
l’equip 
directiu.  

Directora del 
centre 

Alumnes 
Edifici vell 
3r-4ts-5ès-6ès 

Despatx de 
música 

Docent del 
grup estable o 
docent que el 
té a l’aula en 
el moment de 
la detecció. 

Tutor/a o un 
membre de 
l’equip 
directiu. 

Directora del 
centre 

Alumnes 
edifici nou 
1rs-2ns-3rs 

Vestidor 
Educació 
física 

Docent del 
grup estable o 
docent que el 
té a l’aula en 
el moment de 
la detecció. 

Tutor/a o un 
membre de 
l’equip 
directiu. 

Directora del 
centre 

 

 

No està indicat el confinament dels contactes estrets del grup de 

convivència estable mentre s’estigui en espera del resultat de la prova, 
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així com tampoc dels contactes estrets convivents que no pertanyin a 

l’àmbit escolar. 

 

De manera orientativa, els elements de decisió per a establir quarantenes 

i/o, si escau, tancaments parcials o total del centre serien: 

 

 Cas positiu en un o més membres d’un grup de convivència 

estable → tot el grup de convivència estable té consideració de 

contacte estret, per tant s’hauria de recomanar la quarantena de tot el 

grup de convivència, durant 10 dies després del darrer contacte amb 

el cas, amb vigilància d’aparició de nous casos. Per tant, es produirà 

la interrupció de l’activitat lectiva presencial per a aquest grup. Es farà 

un test PCR a tots els membres del grup de convivència estable que 

siguin contacte estret d’un cas diagnosticat. Un resultat negatiu 

d’aquest test als contactes no eximeix de la necessitat de mantenir la 

quarantena durant els 10 dies que dura el període màxim d’incubació. 

 

 Cas positiu en dos membres no convivents que pertanyen a dos 

grups de convivència diferents d’un mateix espai (un edifici, un 

torn, una ala d’un edifici...) → tot el grup de convivència estable pot 

tenir consideració de contacte estret, per tant, i depenent de la 

valoració de vigilància epidemiològica, es podria recomanar la 

quarantena dels grups de convivència d’aquell espai, durant 10 dies 

després del darrer contacte amb el cas, amb vigilància d’aparició de 

nous casos. Per tant, es produirà la interrupció de l’activitat lectiva 

presencial en l’espai afectat, també durant 10 dies. Es farà un test 

PCR a tots els membres del grup de convivència estable que siguin 

contacte estret d’un cas diagnosticat. Un resultat negatiu d’aquest test 

als contactes no eximeix de la necessitat de mantenir la quarantena 

durant els 10 dies que dura el període màxim d’incubació.  

 

 Cas positiu en dos o més membres no convivents que pertanyen 

a grups de convivència en diferents espais → tot el grup de 

convivència estable té consideració de contacte estret, per tant 

s’hauria de plantejar la quarantena dels grups de convivència 

afectats, durant 10 dies després del darrer contacte amb el cas, amb 

vigilància d’aparició denous casos. A més, és podria plantejar la 

interrupció de l’activitat presencial del centre educatiu, també durant 

10 dies. Es farà un test PCR a tots els membres del grup de 

convivència estable que siguin contacte estret d’un cas diagnosticat. 

Un resultat negatiu d’aquest test als contactes no eximeix de la 

necessitat de mantenir la quarantena durant els 10 dies que dura el 

període màxim d’incubació. 
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En el marc de la cerca activa de casos, es realitzarà un test PCR a tots els 

membres dels grups de convivència estable que siguin contacte estret d’un 

cas diagnosticat. Un resultat negatiu d’aquest test no eximeix de la 

necessitat de mantenir la quarantena durant els 10 dies que dura el període 

màxim d’incubació. 

Les persones que ja han tingut una infecció per coronavirus SARS-CoV-2 

confirmada per PCR als 6 mesos anteriors, estaran exemptes de fer 

quarantena. 

 

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. 

 

 

Actuació en cas de germans i/o familiars d’un cas 

 

No es pot anar a l’escola, si l’infant, adolescent o la persona adulta presenta 

alguna de les següents situacions: 

 Es troba en aïllament perquè ha estat positiu per a la COVID-19. 

 Està en espera del resultat d’una PCR o una altra prova de diagnòstic 

molecular. 

 Conviu amb una persona diagnosticada de COVID-19. 

 Conviu amb una persona que està en espera del resultat d’una PCR o 

una 

altra prova de diagnòstic molecular. 

 Es troba en període de quarantena domiciliària per haver estat 

identificat/da com a contacte estret d’alguna persona diagnosticada de 

COVID-19. 

Sí que poden anar a l’escola els contactes de contactes estrets, és a 

dir, aquells infants o professionals de l’àmbit educatiu que conviuen 

amb una persona que està fent quarantena per ser contacte estret 

d’un cas positiu. Per exemple, els fills o filles del professorat en 

quarantena o els germans/es d’alumnes en quarantena, poden fer 

vida normal, a diferència dels convivents d’un cas positiu 

 

Mentre s’està en espera del resultat de la PCR de l’infant o adolescent amb 

símptomes: 

 No està indicat el confinament dels contactes estrets del grup de 

convivència estable. 

 Només es confinaran els germans/es i convivents adults de l’infant o 
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adolescent que estudiïn o treballin a un centre educatiu. 

 

Quan s’està en espera del resultat d’una PCR com a contacte estret, no està 

indicat el confinament de les persones convivents. Per tant, els pares o 

tutors legals i els germans/es d’un contacte estret no es consideren 

contactes estrets d’un cas i no han de fer quarantena fins a tenir els 

resultats. 

 

Els infants o adolescents del GCE es consideren contactes estrets 

independentment que portin mascareta. També es consideren contactes 

estrets les persones tutores dels GCE d’educació infantil i primària 

 

En el cas del professorat que no pertanyi als GCE d’infantil i primària, es 

requereix un contacte sense protecció durant més de 15 minuts i a menys de 

dos metres, per a definir un contacte estret. Per tant, a partir de la 

secundària, només serà contacte estret el professorat que no portés 

mascareta en la interacció amb el cas positiu. 

En tots els àmbits si el malalt és un adult cal també immediatament aïllament 

i contactar amb el seu CAP de referència per a realitzar el diagnòstic 

pertinent i l’estudi de contactes si és necessari 

 

Gestió de casos del personal del centre 

La persona que presenti simptomatologia compatible amb la COVID-19 

s’haurà de col·locar una mascareta quirúrgica si no la duu posada, haurà 

d’abandonar el centre i posar-se en contacte amb el seu centre d’atenció 

primària el més ràpidament possible. 

Els gestors COVID-19, tant els del CAP com dels Serveis de Vigilància 

Epidemiològica, faran l’estudi de contactes de la persona docent tal com s’ha 

explicat anteriorment, li explicarà el procediment a seguir i li indicarà els 

passos a realitzar si necessita agafar la baixa laboral. Cal que la persona 

docent es posi en contacte amb el Servei de Prevenció de Riscos Laborals 

(SPRL) corresponent per tal de comunicar la seva situació d’aïllament i des 

del servei es puguin anar preparant les accions oportunes per si es tractés 

d’un cas positiu. 

Si la PCR és negativa, el/la professional es podrà reincorporar al centre 

educatiu un cop s’hagi recuperat del quadre clínic i hagi passat almenys 24 

hores sense febre i/o altres símptomes. 

Si la PCR és positiva, el SVE indicarà quarantena durant 10 dies al seu 

domicili als alumnes de la unitat de convivència i al tutor del grup de primària 

(contactes estrets del cas), sempre i quan hagin tingut contacte amb el cas 

des de 48 hores abans d’iniciar símptomes o del resultat de la PCR en els 

casos asimptomàtics. Com a contactes estrets d’un cas positiu, s’indicarà 

també fer-los una PCR al propi centre educatiu o en altres punts específics 
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segons indiquin els equips d’atenció primària. Segons el criteri del SVE es 

podran realitzar també altres accions 

 

La direcció del centre utilitzarà l’aplicatiu TRAÇACOVID per fer el 

seguiment i les comunicacions internes corresponents de cada cas 

 

12. PLA DE TREBALL DEL CENTRE EN CONFINAMENT 

 

a) PLA D’ACOLLIDA DE L’ALUMNAT DE P3.  

Un membre de cada família de P3 podrà acompanyar i venir a buscar el seu 

fill/a durant el mes de setembre a les aules de P3 dins el recinte escolar.  

A partir del dia 5 d’octubre, els nens i les nenes de P3 entraran sols al 

recinte escolar havent-los passat la temperatura a la porta d’entrada on els 

esperaran les seves respectives tutores. En la sortida els acompanyaran fins 

la porta. 

 

b) PLA DE TREBALL DEL CENTRE EN CONFINAMENT 

El centre ha fet registre del domini orcajuneda.cat. Cada alumne del centre 

(educació infantil i primària) disposa d’un usuari i contrasenya per poder-se 

comunicar amb els professors i els mestres amb els alumnes. 

 

PLA DE TREBALL A CASA :   Els dilluns, setmanalment s’enviaran les 

tasques  a tots els cursos : Educació  Infantil i Primària  -des de P3 a 6è- 

 

PRESENTACIÓ DELS TREBALLS : caldrà presentar els treballs en les dates 

indicades pel mestre , en el moment de posar les tasques.  

Els divendres serà el dia de presentació de les tasques,  a tots els cursos de 

primària  -1r a 6è 

 

RETORN TASQUES :  L’equip docent farà els retorns de les activitats a les 

sessions en línia o de manera individualitzada, quan cregui convenient.   

 

SESSIONS TELEMÀTIQUES : connexions de l’alumnat amb el mestre per 

transmetre informacions generals, explicar o aclarir les tasques, explicar 

continguts curriculars, ensenyament en línia, ... 

 

Quan el mestre ho cregui oportú i/o necessari podrà fer una connexió amb 

un alumne o petit grup d’alumnes per fer una tutoria o sessió extraordinària 

amb videoconferència. 

 

La comunicació amb els mestres sempre es farà amb el correu 

orcajuneda.cat. 
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NIVELL 
EDUCATIU  

MITJÀ I PERIODICITAT 
DEL CONTACTE AMB EL 
GRUP  

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

MITJÀ I PERIODICITAT 
DE CONTACTE AMB LA 
FAMÍLIA  

P3 / P4 / P5 -Videoconferència : 
Google MEET  
 
Dilluns i dijous 
A partir de les 11:00h 
 

-Videoconferència 
MEET: a concretar 
 
 

-Correu  GSuite 
orcajuneda,cat 
-Telèfon 
-Videoconferència 
MEET 
 A concretar 

1r /2n nivells -GSuite. Classroom 
-Videoconferència : 
Google MEET en petits 
grups  
 
Dimecres i divendres  
D’11h a 12h 

-Videoconferència 
MEET: a concretar 

-Correu  GSuite 
orcajuneda,cat 
-Telèfon 
-Videoconferència 
MEET 
 
A concretar 

NIVELL 
EDUCATIU  

MITJÀ I PERIODICITAT 
DEL CONTACTE AMB EL 
GRUP  

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

NIVELL EDUCATIU  

3r nivell -GSuite. Classroom 
-Videoconferència : 
Google MEET en petits 
grups.  
 
Dimecres i divendres  
D’10h a 11h 

-Videoconferència 
MEET: a concretar 

-Correu  GSuite 
orcajuneda,cat 
-Telèfon 
-Videoconferència 
MEET 
 
A concretar 

4t nivell -GSuite. Classroom 
-Moodle 
-Videoconferència : 
Google MEET 
 
Dimarts de 9h a 10h 
Dimecres i divendres de 
12h a 13h 

-Videoconferència 
MEET: a concretar 

-Correu  GSuite 
orcajuneda,cat 
-Telèfon 
-Videoconferència 
MEET 
 
A concretar 

5è i 6è nivells -GSuite. Classroom 
-Moodle 
-Videoconferència : 
Google MEET 
 
Dilluns, dimarts i dijous 
de 10h a 11h 

Videoconferència 
MEET: a concretar 

-Correu  GSuite 
orcajuneda,cat 
-Telèfon 
-Videoconferència 
MEET 
 
A concretar 
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c ) MÈTODE DE TREBALL I RECURSOS DIDÀCTICS PREVISTOS:  

 

EDUCACIÓ INFANTIL: 

P3 
P4 
P5 

Jclic 
Powerpoints elaborats per les mestres 
Vídeos educatius prèviament seleccionsts 
Contes digitalitzats 
Quadern de matemàtica editorial barca nova 
Jocs de taula i jocs tradicionals 
Activitats educatives de la web (edu365, la motxilla...) 

 

CICLE INICIAL.  

ÀREES INSTRUMENTALS  1r 2n 

MATEMÀTIQUES Kahoot : operacions i 
quinzet. 

Enigmes 

Jocs de la web la motxilla, 
edu 365 

Livewoorksheets 

Livewoorksheets. 

LLENGUA CATALANA   Jclic: consciencia 
fonològica. Jocs de 

paraules 

Jocs de la web la motxilla, 
edu 365 

Livewoorksheets. 

Jocs de la web la motxilla, 
edu 365 

Livewoorksheets. 

LLENGUA CASTELLANA Jocs de la web la 
motxilla,edu365 

Audios de les unitats. 

Jocs de la web la 
motxilla,edu365 

Audios de les unitats. 

LLENGUA ANGLESA Activitats virtuals jocs 
(practice Kit) 

Activitats virtuals jocs 
(practice Kit). 

CONEIXEMENT MEDI 
NATURAL /SOCIAL 

Jocs de la web la motxilla, 
edu 365 

Jocs de la web la motxilla, 
edu 365 

EDUC. ARTÍSTICA  Symbaloo  d’art 

Creacions artístiques 

Symbaloo  d’art 

Creacions artístiques 

EDUC. FÍSICA 
 

Google docs 
Enregistraments de vídeos 
d’activitat física 
Plataforma youtube 
 

Google docs 
Enregistraments de vídeos 
d’activitat física 
Plataforma youtube 
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CICLE MITJÀ 

ÀREES INSTRUMENTALS  3r 4t 

MATEMÀTIQUES Kahoots 

Livesworksheets 

Educaplay 

Youtube 

Merlí 

Alexandria 

Symbaloo 

Edu365 

https://es.ixl.com/math/ 

http://dkmgames.com/Sud
oku/sudplay.htm# 

Arcademics.com (Grand 
prix multiplication i Space 
race) 

Vedoque.com 

Jclics 

Pinterest 

Kahoots 

Livesworksheets 

Educaplay 

Youtube 

Merlí 

Alexandria 

Symbaloo 

Edu365 

https://es.ixl.com/math/ 

http://dkmgames.com/S
udoku/sudplay.htm# 

Arcademics.com 
(Grand prix 
multiplication i Space 
race) 

Vedoque.com 

Jclics 

     Pinterest 

LLENGUA CATALANA   Kahoots 

Livesworksheets 

Lectura eficaç 

Una mà de contes 

Dictats en línia 

El món a l’aula (text de la 
Galera) 

Jclics 

Kahoots 

Livesworksheets 

Lectura eficaç 

Una mà de contes 

Dictats en línia 

El món a l’aula (text de la 
Galera) 

Jclics 

https://es.ixl.com/math/
http://dkmgames.com/Sudoku/sudplay.htm
http://dkmgames.com/Sudoku/sudplay.htm
https://es.ixl.com/math/
http://dkmgames.com/Sudoku/sudplay.htm
http://dkmgames.com/Sudoku/sudplay.htm
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La motxilla 

Symbaloo 

Edu365 

Pinterest 

Wordwall 

La motxilla 

Symbaloo 

Edu365 

Pinterest 

Wordwall 

LLENGUA CASTELLANA   Kahoots 

Livesworksheets 

Actiludis 

Mundo primaria 

Aula pt 

La motxilla 

Symbaloo 

Edu365 

Pinterest 

Wordwal 

Kahoots 

Livesworksheets 

Actiludis 

Mundo primaria 

Aula pt 

La motxilla 

Symbaloo 

Edu365 

Pinterest 

Wordwall 

LLENGUA ANGLESA Mcmilland education 

 

Mcmilland education 

CONEIXEMENT MEDI 
NATURAL /SOCIAL 

Kahoots 

Livesworksheets 

Educaplay 

Youtube 

La motxilla 

Videos: 

Happy learning 

       Clan 

       Educa.net 

Kahoots 

Livesworksheets 

Educaplay 

Youtube 

La motxilla 

Videos: 

 Happy learning 

      Educa.net 

Infok 
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 Infok 

Symbaloo 

Edu365 

Pinterest 

Wordwall 

Symbaloo 

Edu365 

Pinterest 

Wordwall 

 

EDUC. ARTÍSTICA  Incredibox 

Noteflight 

Chrome Music Lab 

Femmusicamablestic.com 

Edu365 – música 

Patapumpampam.com 

Aprendomusica.com 

Byme 

Incredibox 

Noteflight 

Chrome Music Lab 

Femmusicaamblestic.com 

Edu365 - música 

Patapumpampam.com 

Aprendomusica.com 

EDUC. FÍSICA 
 

Google docs 
Enregistraments de vídeos 
d’activitat física 
Plataforma youtube 
 

Google docs 
Enregistraments de 
vídeos d’activitat física 
Plataforma youtube 
 

 

 

CICLE SUPERIOR 

ÀREES INSTRUMENTALS  5è 6è 

MATEMÀTIQUES 
Jclic 

Activitats online Vicens 
Vives 

Kahoot: càlcul mental 

Activitats educatives on 
line 

Vídeos explicatius youtube 

Jclic 

Activitats online Vicens 
Vives 

Kahoot: càlcul mental 

Activitats educatives on 
line 

Vídeos explicatius youtube 

LLENGUA CATALANA   
Weeras- llibre digital  

Dictapp 

Formularis comprensió 

Weeras – llibre digital 

Dictapp 

Formularis comprensió 
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lectora 

Presentacions powerpoint 

Gravació d’audios 

Expressió escrita: 
documents de google 

 

lectora 

Presentacions powerpoint 

Gravació d’audios 

Expressió escrita: 
documents de google 

LLENGUA CASTELLANA 
Recursos de pàgines web: 
aprenderespanol, 
wikilengua,  

Recursos de pàgines web: 
aprenderespanol, 
wikilengua, 

LLENGUA ANGLESA 
Macmillan Platform,  

 

Macmillan Platform,  

 

CONEIXEMENT MEDI 
NATURAL /SOCIAL 

Entorn Santillana-projecte    

Recursos interactius en 
web: didatalia, enrique 
alonso 

Entorn Santillana-projecte  

Recursos interactius en 
web: didatalia, enrique 
alonso 

 

EDUC. ARTÍSTICA  
Plataforma ByMe  

Kahoot 

Paldett 

Recursos web: youtube 

Plataforma ByMe   

Kahoot 

Paldett 

Recursos web . youtube 

EDUC. FÍSICA 
 

Google docs 
Enregistraments de vídeos 
d’activitat física 
Plataforma youtube 
 

Google docs 
Enregistraments de vídeos 
d’activitat física 
Plataforma youtube 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


