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Introducció 

El present document pretén descriure l’organització i funcionament de l’Escola Puig-Agut 

de Manlleu, seguint les instruccions del Departament d’Educació, en referència al Pla 

d’Obertura de Centre Educatiu en el marc de la pandèmia per COVID-19 pel curs 2020-

2021. Hem d’entendre aquest pla com el que és, un pla provisional, un document viu, que 

s’anirà concretant d’acord amb les noves instruccions i disposicions que ens arribin des 

del Departament d’Educació. 

Aquest Pla, s’ha elaborat amb l’acompanyament de la inspecció educativa que correspon 

al centre, previ a l’inici de les activitats presencials amb l’alumnat. 

La data d’aplicació del Pla d’Obertura de Centre s’adequa a l’inici del curs 2020-2021. 

Aquest Pla està a disposició de la Inspecció d’Educació i la directora n’ha informat al 

Consell Escolar. També es troba penjat a la pàgina web del centre a 

https://agora.xtec.cat/ceip-puig-agut-manlleu/. 

Malgrat la pandèmia, tots els infants i adolescents han de tenir accés a l’educació en 

condicions d’equitat. 

L’aprenentatge als centres educatius ha de poder continuar amb la màxima normalitat, 

seguit les instruccions sanitàries, i garantint la funció social de l’educació. 

L’escola ha de ser un entorn segur, amb el risc mínim assumible. 

A través de les mesures proposades, el centre educatiu ha d’estar en condicions de 

contribuir al control de l’epidèmia i a la ràpida identificació de casos i de contactes. 

Els valors en què es basa la proposta són: la seguretat, la salut, atenció a la diversitat i la 

vigència. 

 

 

  

https://agora.xtec.cat/ceip-quatrevents/
https://agora.xtec.cat/ceip-quatrevents/
https://agora.xtec.cat/ceip-puig-agut-manlleu/
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1. Diagnosi 

 

Davant la situació de confinament amb el tancament de les escoles que s’ha viscut des 

del passat 13 de març i tenint en compte que la majoria d’alumnat i famílies del nostre 

centre presenten dificultats a nivell econòmic, social i cultural per la seva condició de 

migrants, ben aviat vam ser conscients de la necessitat de mantenir d’establir contacte via 

telefònica des de la segona setmana de confinament i d’acord amb els següents objectius: 

● Mantenir el contacte amb l’alumnat i les seves famílies via telefònica amb 

periodicitat ~ setmanal 

● Suport emocional a l’alumnat i les seves famílies 

● Suport educatiu mitjançant propostes de treball globalitzades amb periodicitat ~ 

setmanal, presentades als blocs de cada cicle, google drive, classroom, ... 

● Sessions de treball virtuals (hangout, meet, ...) 

● Mantenir les reunions informatives i de coordinació pedagògica per via telemàtica 

(coordinació de nivell, de cicle, de Claustre, de Consell Escolar de Centre, 

comissions internes de centre, comissió CAD, comissió Social, coordinació amb 

Serveis Externs, …) 

Comunicació amb les famílies % 

Famílies amb les quals hem mantingut contacte 100 

Famílies satisfetes amb el seguiment de l’escola 100 

 

Participació de l’alumnat en les 

propostes de treball 

Cicles % 

% d’alumnat que ha participat en les 

propostes de treball 

Cicle Infantil  

Cicle Inicial 54,66 

Cicle Mitjà 80,88 

Cicle Superior 84,75 

 

Dispositius i connexions Cicles % mes de març % mes de juny 
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% d’alumnat sense 

dispositiu ni connexió 

Cicle Infantil 55,48 34,30 

Cicle Inicial 38,66 32 

Cicle Mitjà 36,81 4,69 

Cicle Superior 52,7 7,09 

 

Valoració 

Valoració molt positiva per part de les famílies. 

S’ha detectat una manca de competència digital i, sobretot, de dispositius i 

connexió en moltes de les nostres famílies. 

Les tasques proposades, en general, s’han anat fent. 

Propostes 

de millora: 

Millorar la connectivitat al centre i disposar de dispositius per tot l’alumnat. 

Assegurar que tot l’alumnat, en cas de confinament, tingui accés a 

dispositius i aconnectivitat. 

En el cas d’alumnat amb necessitats educatives, buscar un referent proper 

per poder donar suport a l’alumne/a en cas de nou confinament. 

Proporcionar formació digital a les famílies. 

Unificar una plataforma de treball en cas de nou confinament. 

 

L’experiència adquirida durant aquests darrers mesos de confinament és el punt de 
partida que orienta aquesta proposta d’organització del centre per al curs 2020-2021. 
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1. Organització dels grups estables 

Determinació de grups. Criteris de configuració dels grups. 

● A infantil es faran 7 grups heterogenis estables, la composició de cadascun 

inclourà alumnat de tot el cicle.  

● A primària es faran 16 grups heterogenis estables, el criteri per a l’agrupament 

seran els nivells de l’etapa. 

Aquests grups estables es mantindran junts en totes les activitats al llarg de la jornada 

lectiva, tant a l’aula com al pati. 

A l’interior de l’edifici el grup ocuparà, de manera general el mateix espai físic. Els 

alumnes seran sempre els mateixos. Aquells docents i/o personal de suport educatiu que 

es relacionen amb més d’un grup estable, caldrà que portin mascareta quan no puguin 

mantenir una distància d’1,5 mestres amb els infants. Es reduiran el nombre de mestres 

de cada grup, i el nombre de grups que atengui cada mestre o professional de suport 

educatiu i educació inclusiva. 

Els professionals dels serveis educatius i dels EAP, CREDA, ... que fan assessorament o 

atenció a l’alumnat al centre poden entrar a l’escola i a les aules. Han de mantenir la 

distància física recomanada, han de portar mascareta i aplicar les mesures d’higiene i 

prevenció. 

L’organització de l’espai de l’aula d’un grup estable ha d’assegurar, en la distribució de 

l’alumnat, una distància interpersonal d’1 metre. La disposició del mobiliari ja sigui en files 

o en petits grups al voltant de la taula, ha de tenir en compte aquesta distància. 

Si es fan subgrups dins del mateix grup estable (desdoblament, etc.), es mantenen les 

mateixes mesures. La distància o la mascareta són necessàries si el o la docent no és 

estable al grup. 

Pel principi d’inclusivitat i de mantenir el grup estable, la majoria de suports es faran dintre 

de l’aula (utilitzant la distància o mascareta per poder fer l’atenció educativa dins l’aula). 

Quan fem subgrups, per a optatives o, en algun cas, per activitats relacionades amb el 

Projecte Viladomat o per a suports educatius fora de l’aula, si aquest fet comporta la 

barreja d’alumnes de diferents grups estables, caldrà mantenir la distància de seguretat o, 

quan no sigui possible, utilitzar la mascareta. Es recomana que es minimitzin els grups 

d’optatives amb alumnes de diferents grups estables, i sempre que sigui possible, els 

agrupaments s’organitzin per a mantenir l’estabilitat dels mateixos alumnes. 

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

GRUP 

NOMBRE 
D’ALUMNE

S 

PROFESSO RAT 
EST 

ALTRES 
DOCENTS 

que 
intervenen 
SIAL, SIEI, 

MAA, 
Suport 
Especialist

es 
(amb 
mesures de 

seguretat) 

PAE estable 
que intervé 

en aquest 
grup (TIS, 
educador/a 

EE, TIE, 
Aux d’EE, 
monitors... 

que intervé 
puntualmen

t en aquest 
grup (amb 
mesures de 

seguretat 

ESPAI 
estable 

d’aquest 
grup 

Espai 
temporal 

infor 
hort 
psicom 

gimnàs ... 
 
 

EI 1 15 Rosa 
Mercader 

2  
Música i 
psicom 

TEI  A EI 1 A Psico 

EI 2 15 Cristina 
Currius 

 2 
Música i 
psicom 

  A EI 2 A Psico 

EI 3 15 Pilar Díaz  2 
Música i 
psicom 

  A EI 3 A Psico 

EI 4 15 Lurdes Danés  2 
Música i 
psicom 

  A EI 4 A Psico 

EI 5 16 Ester Grajera  2 
Música i 
psicom 

  A EI 5 
 

A Psico 

EI 6 16 Dolors 
Altarriba 

 2 
Música i 
psicom 

  A Psico 
1a planta 

A Psico 

EI 7 16 M Inf 
Setembre 

 2 
Música i 
psicom 

  A Música A Psico 

1r 1 13 Raquel 
Campoy 

3  
Música 
Anglès 
EF 

 EEE A 1r 1 Gimnàs 
informàtica 
1 

1r 2 14 Gemma Serra 
 

3  
Música 
Anglès 
EF 

 EEE A 1r 2 Gimnàs 
Informàtica
1 

1r 3 14 Dolors Viver 3  
Música 
Anglès 
EF 

 EEE A 1r 3 Gimnàs 
Informàtica 
1 

2n 1 12 Dolors 
Vallbona 

3  
Música 
Anglès 
EF 

 EEE A 2n 
costat 
despatx 

Gimnàs 
Informàtica 
1 

2n 2 13 Carlota 
Serradell 

3  
Música 
Anglès 
EF 

 EEE A 2n  
(davant 
porta 
teatre) 

Gimnàs 
Informàtica 
1 

3r 1 16 M. Dolors 
Mas 

4  
Música 
Anglès 
Castellà 
EF 

 TIS A 3r 1 Gimnàs 
Informàtica 
2 
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3r 2 17 Natàlia 4  
Música 
Anglès 
Castellà 
EF 

 TIS A 3r 2 Gimnàs 
Informàtica 
2 

3r 3 17 Anna Ortin 4  
Música 
Anglès 
Castellà 
EF 

 TIS Aula 
suport 
CM 

Gimnàs 
Informàtica 
2 

4t 1 13 Fina Pozo 4  
Música 
Anglès 
Castellà 
EF 

 TIS A 4t 1 Gimnàs 
Informàtica 
2 

4t 2 14 Carme Ojeda 4  
Música 
Anglès 
Castellà 
EF 

 TIS A 4t 2 Gimnàs 
Informàtica 
2 

4t 3 14 Ingrid Vieites 3 
Música 
Anglès 
Castellà 

 TIS A Anglès 
2 

Gimnàs 
Informàtica 
2 

5è 1 14 Jordi Torres 4 
Música 
Anglès 
Castellà 
SIEI 

 Vetlladora A 5è 1 Gimnàs 
Informàtica 
2 

5è 2 14 Marta Garrido 5 
Música 
Anglès 
Castellà 
SIAL 
EF 

  A 5è 2 Gimnàs 
Informàtica 
3 

5è 3 15 Mestra PRI 
Setembre 

4 
Música 
Anglès 
Castellà 
EF 

  A Anglès Gimnàs 
Informàtica 
3 
 

6è 1 16 Sílvia Casas 3 
Música 
Anglès 
Castellà 

  A 6è1 Gimnàs 
Informàtica 
3 
 

6è 2 17 Maite 
Anglada 

4 
Música 
Anglès 
Castellà 
EF 

  A 6è 2 Gimnàs 
Informàtica 
3 
 

 

 

Cada grup estable mantindrà un registre diari d’assistència de l’alumnat per saber en tot 

moment quins alumnes han vingut cada dia al centre. Aquest registre es farà al matí i a la 

tarda. Aquest es realitzarà amb la graella de registre d’assistència que ja està implantat a 

l’escola.  
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També hi haurà una altra graella que s’haurà d’omplir diàriament en la qual es registrarà 

el personal docent i no docent que ha intervingut cada dia en el grup classe 

(substitucions). 

S’enumeren les activitats o matèries que estan subjectes als grups d’optatives amb 

alumnes de diferents grups estables: 

ACTIVITAT O 
MATÈRIA 

GRUPS 
ESTABLES 
DELS QUALS 
PROVENEN ELS 
ALUMNES 

DOCENT HORARI 
(NOMBRE 
D’HORES O 
SESSIONS 
SETMANALS) 

OBSERVACIONS 
(si escau) 

     

Aula d’acollida 3r-1 
3r-2 
3r-3 
4t-1 
4t-2 
4t-3 

Per nomenar  prioritat atenció 
AA 

Suport SIEI  Emma Urbón màxim 8h. prioritat atenció 
AA 

Suport NEE  Rosa M. 
Espadamala 

màxim 8h. prioritat atenció 
AA 

Suport SIAL INF 
1r-1 
5è-2 

Marta Jurado màxim 9h. prioritat atenció 
AA 

Activitats 
Projecte 
Viladomat 
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2. Criteris organitzatius dels recursos per a 

l’atenció de l’alumnat amb necessitat 

específica de suport educatiu 

Valorant les conseqüències del confinament en el desenvolupament cognitiu, afectiu i 

social de l’alumnat vulnerable, en aquest apartat s’exposen breument els criteris que s’han 

seguit per poder organitzar l’acompanyament, seguiment i atenció directa de l’alumnat 

amb especials dificultats. En general, caldria parlar de la nova organització de les 

mesures universals, addicionals i intensives que faci el centre, sempre tenint en compte el 

treball en el grup estable i el treball personalitzat, centrat en l’alumnat més vulnerable, a 

càrrec dels especialistes del centre (mestre/a d’EE, orientador/a, TIS, mestre/a audició i 

llenguatge, professionals SIEI, SIAL, monitors...) o de fora del centre (EAP, CREDA, 

CREDV, CRETDIC, CEEPSIR...). 

Caldrà sempre seguir els criteris establerts en el Pla d’actuació en el marc de la pandèmia 

elaborat amb el Departament de Salut. 

La concreció de les actuacions es farà durant la primera setmana de setembre 
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3. Organització de les entrades i sortides 

 

CURS - NIVELL - 
GRUP 

TIPUS D’ACCÉS HORA D’ENTRADA I DE SORTIDA 

EI 1 - EI 2 Porta Pintor Guàrdia- Escala Central Entrada 9 h - Sortida 13h 
            15h-               17h 

EI 3-EI 4- EI 5 Porta Mercat-  Entrada 9h - Sortida 13h 
 15h 17h 

Cicle Inicial 
1r 1- 1r 2- 1r 3 
2n 1- 2n 2 

Porta Mercat - Escala central Entrada 9h - Sortida 13h 
             15h-             17h 

 Cicle Mitjà 
3r 1- 3r 2- 3r 3 
4t 1-4t 2- 4t 3 

Porta Bellfort Teatre Entrada 9h- Sortida 13h 
             15h-            17h 

Cicle Superior 
5è 1- 5è 2- 5è 3 
6è 1- 6è 2 

Porta Bellfort - Emergència Teatre Entrada 9h- Sortida 13h 
             15h-            17h 

 

Observacions: 

L’alumnat d’Educació Infantil serà acompanyat per un sol familiar a la seva aula, haurà de 

portar mascareta i mantenir 1,5 metres de distància de seguretat. 

L’alumnat dels cicles mitjà i superior que acompanyin germans dels cicles infantil i inicial, 

un cop hagin acompanyat els germans del cicle infantil a l’aula corresponent o del cicle 

inicial a la porta corresponent es dirigiran directament a la seva aula, portant la mascareta 

i mantenint la distància de seguretat. 

En qualsevol cas, per garantir les mesures de prevenció a les entrades i sortides del 

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

centre educatiu han de portar la mascareta fins arribar a l’aula del grup estable, a banda 

de procurar mantenir el 1,5 metres de distància de seguretat. 

A l’hora d’entrada l’alumnat de Primària entrarà sol per les portes corresponents, el/la 

tutor/a de cada grup estable els esperarà a l’aula, la resta de professorat i PAE 

col·laborarà en el control per al bon funcionament. A la sortida el/la tutor/a del grup 

estable els acompanyarà fins a la porta corresponent que serà la mateixa que s’ha 

assignat a cada grup per entrar.  
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4. Organització de l’espai d’esbarjo 

Cal procurar que els grups estables es mantinguin durant l’espai d’esbarjo. Quan això no 

sigui possible o sigui convenient poder relacionar-se amb d’altres grups, caldrà mantenir 

la distància de seguretat o portar mascareta. Exposem dues opcions possibles, hi poden 

haver altres plantejaments, sempre que es tinguin en compte les mesures de seguretat. 

Per afavorir el manteniment de les mesures de seguretat, atès que disposem d’un espai 

de pati limitat, farem torns:  

CURS-NIVELL-
GRUP 

Sortida i entrada al 
pati 

Observacions 

CM 
3r 1 
3r 2 
3r 3  
4t 1 
4t 2 
4t 3 
CS 
5è 1 
5è 2 
5è 3 
6è 1 
6è 2 

10:30a 11:00h ● mantenint els grups estables en 
zones/espais diferenciats 
rotatoris. 

● Esmorzar a l’aula 
● S’hauran d’utilitzar espais públics 

fora de l’escola (plaça) 

CI 
1r 1 
1r 2 
1r 3 
2n 1 
2n 2 
EI 1-2-3-4-5-6-7 

11:30 a 12:00h ● mantenint els grups estables en 
zones/espais diferenciats 
rotatoris. 

● Esmorzar a l’aula 
● S’hauran d’utilitzar espais públics 

fora de l’escola (plaça) 

 

Durant l’esbarjo hi haurà diferents propostes de joc en les quals cada grup estable podrà 

participar de manera rotatòria. 

Altres espais 

Espais docents per a grups estables 

S’utilitzaran com espais docents per un grup d’alumnes les aules-grup. Per tant cada grup 

tindrà assignada la seva classe com espai de referència. Es podrà utilitzar l’aula 

d’informàtica, psicomotricitat, etc... però en cada canvi de grup, s’ha de procedir a la 

neteja i desinfecció de l’espai i del material d’ús comú. 

 

Espai gimnàs/aula de psicomotricitat 

Sempre que sigui possible, l’educació física es realitzarà a l’aire lliure a l’espai del pati 



Pla d’organització 2020/21   Escola Puig- Agut (Manlleu)

 13 

evitant la franja horària de major exposició solar durant els mesos de calor. Si l’activitat té 

lloc a l’exterior i/o es mantenen els grups estables no serà necessària l’ús de mascaretes. 

En cas de pluja o molt fred, mantenint el grup estable es podran utilitzar, tenint en compte 

que quan un grup estable abandoni aquest espai, s’ha de procedir a la ventilació, neteja i 

desinfecció de tots els materials i superfícies que s’hagin utilitzat. 

Espais de reunió i treball per al personal 

Cada cicle disposarà d’un espai de treball que permeti garantir la distància de seguretat. 

En els espais de reunió i treball per al personal s’ha de garantir el distanciament físic de 

seguretat d’1,5 metres i és obligatori l’ús de mascaretes si no es pot garantir-se. 

Cal tenir present totes les mesures sanitàries pel que fa a la màquina de cafè i de tots els 

equips, dispositius, estris o altres instruments o accessoris que es comparteixin. S’ha de 

prestar especial atenció a la correcta ventilació de l’espai de la sala de mestres com de 

les tutories i seguir l’establert pel que fa a la neteja i desinfecció dels espais. 

Circulació dins del centre 

S’ha de vetllar que en els passadissos i els lavabos no coincideixin més d’un grup estable. 

Quan coincideix més d’un grup estable caldrà mantenir la distància interpersonal d’1,5 

metres i portar mascareta. 

Ascensor 

S’ha de reservar l’ascensor per a les persones que presenten dificultats per a la mobilitat i 

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

en el seu interior. 
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5. Relació amb la comunitat educativa 

a. REUNIONS AMB EL CONSELL ESCOLAR 

Les sessions del Consell Escolar tant podran ser en modalitat presencial com telemàtica, 

si aquestes es realitzen en format presencial s’hauran de garantir les mesures de 

seguretat. Com a centre, sempre que sigui possible s’optarà per la modalitat telemàtica. 

b. DIFUSIÓ I INFORMACIÓ DEL PLA D’ORGANITZACIÓ A LES FAMÍLIES 

Es realitzarà la difusió del Pla d’organització a les famílies a partir de la pàgina web del 

centre. S’enviarà l’adreça d’enllaç de la pàgina on podran connectar directament amb el 

document en qüestió. També s’enviarà a l’AFA de l’escola perquè en pugui fer difusió. 

c. REUNIONS AMB LES FAMÍLIES 

Les reunions amb les famílies tant podran ser en modalitat presencial o telemàtica, si 

aquestes es realitzen en format presencial s’hauran de garantir les mesures de seguretat. 

Com a centre, sempre que sigui possible s’optarà per la modalitat telemàtica. 

Igualment passarà amb la reunió d’inici de curs, aquesta es realitzarà de forma presencial 

però a la vegada en format virtual perquè les famílies la puguin seguir des de casa si no 

es poden desplaçar al centre. 

d. REUNIONS INDIVIDUALS DE SEGUIMENT: 

El seguiment amb les famílies el farem preferentment per telèfon i correu electrònic. En 

cas de fer una trobada presencial, es farà mantenint les mesures de seguretat. En funció 

de la situació de pandèmia i si la família pot es podran fer per videoconferència. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Servei de menjador - Empresa 7 i Tria 

Per poder atendre tots els usuaris de menjador en l’horari habitual, no és suficient fer 
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torns en l’espai de què disposem, per això hem habilitat altres espais que faran la funció 

de menjador:  

CURS-GRUP H. DE DINAR ESPAI ACTIVITATS ESPAI PREVISIÓ 
PERSONAL 
MÍNIM 

5 GRUPS EI 13h. rentat mans 
13:10- 13:55 dinar 

Aula 13 13:55-15:00 
Rentat mans inici i final 

Pati/ Sala d’actes 
si plou 

  
1 monitor 

2 GRUPS EI 
+ 
5 GRUPS CI 

13h. rentat mans 
13:10- 13:55 dinar 

Menjador 13:55-15:00 
Rentat mans inici i final 

Pati/ Sala d’actes 
si plou 

  
1 monitor 

6 GRUPS CM 14 h. rentat mans 
14:10- 14:50 dinar 

Menjador 13:00-14:00 
Rentat de mans inici i 
final 
14:50- 15:00 
Rentat mans inici i final 

Pati/ Sala d’actes 
si plou 
  
Sala d’actes 

  
1 monitor 

5 GRUPS CS 14 h. rentat mans 
14:10- 14:50 dinar 

Gimnàs 13:10-14:10 
Rentat de mans inici i 
final 
14:50- 15:10 
Rentat mans inici i final 

Pati/ Sala d’actes 
si plou 
  
Sala d’actes 

  
1 monitor 

Cuina 

Cuina- preparació menjar+neteja 1 persona 

Neteja i ventilació espais 

  

Aula A 13 -  de 13:00 a 13:10 1 persona 

WC costat gimnàs- 13.10- 13:25 

WC cicle Inicial- Cicle Mitjà- Cicle Superior- 13:25-13:55 

Menjador- 13:55-14:10 

WC costat gimnàs – 14:10- 14:25 

WC EI – 14:25-14:35 

Aula A 13- 14:35- 14:50 

Menjador- 14:50- 15:05 

WC costat gimnas- 15:05-15:15 

Sala d’actes- 15:15- 15:30 

WC sala d’actes 15:30-15:40 

 

L’escola Puig-Agut és un centre de màxima complexitat amb un nombre molt important de 
famílies que presenten necessitats educatives derivades de situacions econòmiques, 
socials i culturals desfavorides. Pràcticament la totalitat de l’alumnat usuari del menjador 
escolar té beca de menjador. El temps de menjador al nostre centre és molt difícil de 
gestionar a nivell de conducta, a més d’acollir un bon nombre d’alumnat amb necessitats 
educatives amb dictamen de l’EAP.  Per tot això és imprescindible comptar amb personal 
de suport/vetlladors/es. 
  

  

 

7. Pla de neteja-Ajuntament 

 

Les mesures de neteja d’espais després del seu ús quan siguin utilitzats per diversos 

grups estables, estan d’acord amb les indicacions que estableix el Pla d’actuació 2020-21 
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per als centres educatius en el marc de la pandèmia i s’aniran revisant i actualitzant 

davant noves indicacions adaptades a la situació. 

 La neteja de l’espai del menjador, donat que es faran torns. Es determina la neteja dels 

espais compartits (espai menjador i WC utilitzats, zones de pas) després de cada torn. 

A partir del document de Salut i la llista de comprovació de l’annex 2 del Pla d’actuació en 

el marc de la pandèmia elaborat amb el Departament de Salut, el centre ha contactat amb 

l’Ajuntament de Manlleu i li ha de facilitat la documentació i establert les noves 

necessitats,  reordenant el servei de neteja per evitar el màxim sobrecostos. A partir 

d’aquí l’Ajuntament d presentat el nou pla de neteja que la direcció del centre hem 

acceptat. En termes generals. En qualsevol cas, i dins del conjunt d’actuacions de 

sensibilització que el centre portarà a terme amb l’alumnat sobre mesures higièniques 

davant la prevenció de contagi per la covid- 19, el mateix alumnat, quan estigui utilitzant 

un espai que no és el del seu grup estable (cas de l’aula d’informàtica, SIEI, Gimnàs, per 

exemple), aquest col·laborarà i en les actuacions de neteja de superfícies i estris utilitzats 

abans d’abonar l’espai i possibilitar el seu nou ús en bones condicions. Tot i això, d’acord 

amb l’Ajuntament de Manlleu disposarem d’una professional de neteja durant la tota la 

jornada escolar, que netejarà els espais d’ús comú i zones de pas després del seu ús. 

El pla de neteja haurà de desplegar també la gestió dels residus 
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8. Extraescolars 

El centre durà a terme les activitats extraescolars previstes de Xarxampa que s’organitzen 

a Manlleu, així com activitats organitzades en el marc del projecte POEFA en el qual el 

centre participa. Sempre caldrà mantenir la distància interpersonal d’1,5 metres i portar 

mascareta quan no es pugui preservar la distància i això sigui possible per la naturalesa 

de l’activitat realitzada. En la mesura possible es formaran grups estables de participants. 

A l’annex 6 del document del Pla d’actuació per al curs 2020-2021 per a centres educatius 

en el marc de la pandèmia per COVID-19 publicat pel Departament el 3/07/2020 

s’inclouen recomanacions específiques per a algunes de les activitats extraescolars. 

Al finalitzar l’activitat extraescolar, caldrà que es ventili l’espai en la qual s’ha realitzat 

l’activitat, netegin i desinfectin l’espai i el material comú. 

Cal enumerar les activitats complementàries que es fan al centre. 

ACTIVITAT NOMBRE 
D’ALUMNES 

GRUPS DELS 
QUALS 
PROVENEN ELS 
ALUMNES 

PROFESSIONAL 
RESPONSABLE 

ESPAI ON ES 
REALITZA 
L’ACTIVITAT 

Cuina    Cuina Mercat 

Bàsquet    Pati 

Futbol    Pati 

Robòtica     

 

Caldrà preveure el trasllat dels alumnes des del lloc de l’activitat extraordinària a l’aula del 

grup estable, sobretot en el cas dels alumnes més petits que hauran d’anar acompanyats. 

En tot cas, durant aquests trasllats sempre caldrà portar mascareta si no es pot assegurar 

el manteniment de la distància de seguretat. 
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9. Activitats complementàries 

Es tindran en compte les mesures de seguretat quan fem sortides i altres activitats 

complementàries, tant les del mateix centre com les del lloc on es fa l’activitat i en el 

transport, quan aquest sigui necessari.  

Les sortides programades del curs estaran incloses en la PGA 20-21, en el cas de 

modificació de dates o anul·lació es notificaran els canvis en una reunió de la comissió 

permanent del Consell Escolar. 
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10. Reunions dels òrgans unipersonals i 

col·lectius de coordinació i govern 

 

Recomanem la modalitat telemàtica quan siguin reunions amb un nombre elevat de 

persones.  

ÒRGANS TIPUS DE REUNIÓ FORMAT DE LA REUNIÓ PERIODICITAT/ 
 

TEMPORITZACIÓ 

Equip directiu Planificació Presencial Dues per setmana 

Equip directiu + 
coordinadors cicle 

Planificació i 
coordinació, 
informació 

Presencial/ 
videoconferència 

Setmanal  

Equip docent de 
cicle 

Planificació, i 
coordinació, 
informació 

Presencial/ 
Videoconferència 

Dues per setmana 

Claustre Planificació, 
coordinació, 
informació 

Videoconferència Quan sigui 
necessari (mínim 1 
Trimestre) 

Consell Escolar Planificació, 
informació 

Videoconferència Quan sigui 
necessari (mínim 1 
Trimestre) 

Equip docent del 
Cicle Infantil 

Coordinació 
Planificació 

Videoconferència/ o 
presencial 

Dues per setmana 

Equips docents de 
nivell de Primària 

Coordinació 
Planificació 

Videoconferència/ o 
presencial 

Setmanal 

Comissió CAD Coordinació 
Planificació 

Videoconferència/ o 
presencial 

Setmanal 

Comissió Social Planificació 
Coordinació 

Videoconferència/ o 
presencial 

Mensual 
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11. Protocol d’actuació en cas de detectar un 

possible cas de covid-19 

 

El responsable de la coordinació i la gestió de la COVID-19 al centre és el director o 

directora. 

REQUISITS D’ACCÉS AL CENTRE EDUCATIU  

 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 37,5ºC ni la nova aparició 

de cap altre símptoma.  

El pare/mare/tutor haurà signat la declaració responsable. 

https://documents.espai.educacio.gencat.cat/FormularisModels/CentresGestioAdministrati

va/A819.pdf 

https://documents.espai.educacio.gencat.cat/FormularisModels/CentresGestioAdministrati

va/A818.pdf 

 

SÍMPTOMES MÉS FREQÜENTS DE LA COVID-19 

Febre o febrícula>37,5ºC   

Tos   

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:  

.  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. o 

Conviu amb una persona diagnosticada de COVID-19.  

https://documents.espai.educacio.gencat.cat/FormularisModels/CentresGestioAdministrativa/A819.pdf
https://documents.espai.educacio.gencat.cat/FormularisModels/CentresGestioAdministrativa/A819.pdf
https://documents.espai.educacio.gencat.cat/FormularisModels/CentresGestioAdministrativa/A818.pdf
https://documents.espai.educacio.gencat.cat/FormularisModels/CentresGestioAdministrativa/A818.pdf
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. 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 o alumna presenti una malaltia crònica d’elevada complexitat que 

pugui augmentar el risc de gravetat en cas de contraure la infecció per coronavirus SARS-

CoV-2, es valorarà de manera conjunta amb la família/tutor i l’equip pediàtric, 

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

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

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

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

COVID-19. 

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 (aules coordinació davant 

despatx)  i es contactarà amb el director/a del centre educatiu.  

 Sempre que no hi hagi contraindicació per a l’ús de la mascareta, se li ha de col·locar una 

mascareta quirúrgica, tant a la persona que ha iniciat símptomes, com a la persona que 

l’acompanyi.   

. 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 disposa 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.  

.  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 accions següents: 

  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 famíliaque 

contactin 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. La cita s’ha de concertar abans de 24 

hores. 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, amb els centres d’urgències d’atenció primària (CUAP), per valorar la 

situació i fer les actuacions necessàries.  

En el cas que l’equip mèdic decideixi que cal fer una PCR la directora del centre reportarà 

el cas mitjançant l’aplicació Traçacovid. 
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Es garanteix la coordinació fluïda, en última instància, entre el centre educatiu i els serveis 

territorials de vigilància epidemiològica encarregats de l’estratègia de control de brot que 

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

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

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

part de l’autoritat sanitària. Si hi ha un cas positiu se’n farà la comunicació a 

l’Ajuntament a través dels Serveis Territorials. 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 plantejar la 

quarantena de tot el grup de convivència, durant 14 dies després del darrer contacte 

amb el cas, amb vigilància d’aparició de nous casos. Per tant, interrupció de l’activitat 

lectiva presencial per a aquest grup. 

- 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 plantejar la 

quarantena dels grups de convivència d’aquell espai, durant 14 dies després del darrer 

contacte amb el cas, amb vigilància d’aparició de nous casos. Per tant, interrupció de 

l’activitat lectiva presencial en l’espai afectat, també durant 14 dies. 

- 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 14 dies després del darrer contacte amb el cas, amb vigilància 

d’aparició de nous casos. A més, és podria plantejar la interrupció de l’activitat 

presencial del centre educatiu, també durant 14 dies. 

Els equips d’atenció primària de referència dels centres educatius estaran a disposició 

dels equips directius dels centres per a mesures de consell sanitari sobre la COVID-19. 

Per tant, els equips d’atenció primària han d’identificar una o diverses persones, segons 

correspongui, responsables d’aquesta interlocució amb els centres educatius que, 

preferiblement, podran ser les infermeres del Programa salut i escola. A la nostra escola 

la referent de salut és la Sr. Anna Rufas.  

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 

FINS QUE EL 

VINGUIN A BUSCAR 

PERSONA 

RESPONSABLE DE 

TRUCAR A LA 

FAMÍLIA 

PERSONA 

RESPONSABLE DE 

COMUNICAR EL 

CAS ALS SERVEIS 

TERRITORIALS 

Cicle Infantil Aules 
Coordinació 

Docent de 
suport/PAE 

Tutor/a o un 
membre de 

Equip Directiu 
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davant despatx l’equip directiu. 

Cicle Inicial Docent de 
suport/PAE 

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

Equip Directiu 

Cicle Mitjà Docent de 
suport/PAE 

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

Equip Directiu 

Cicle Superior Docent de 
suport/PAE 

Tutor/a o un 
membre de 
l’equip directiu 

Equip Directiu 

 

SEGUIMENT DE CASOS 

ALUMNE/A DIA I HORA DE 

LA DETECCIÓ 

EXPLICACIÓ 

DEL 
PROTOCOL 
SEGUIT I 
OBSERVACIONS 

(incloure el 
nom de la 
persona que ha 

fet les 
actuacions i el 
nom del familiar 

que l’ha vingut a 
buscar) 

PERSONA DE 

SALUT AMB 
QUI ES MANTÉ 
EL CONTACTE 
I CENTRE 

D’ATENCIÓ 
PRIMÀRIA 

PERSONA 

REFERENT 
DEL CENTRE 
PELS 
CONTACTES 

AMB SALUT 
(mantindrà el 
contacte amb 

salut i farà 
seguiment del 
cas) 

     

     

...     
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12. Seguiment del pla 

Breu planificació de l’avaluació i seguiment d’aquest pla de reobertura del setembre. 

RESPONSABLES: Equip Directiu/Comunitat Educativa 

POSSIBLES INDICADORS 

Registres de control diaris (veure annex 4) 

PROPOSTES DE MILLORA TRIMESTRALS 

Al finalitzar el trimestre es reunirà l’Equip de Coordinació (Equip Directiu + coordinadors 

de cicle) per valorar els diversos punts del pla d’obertura per revisar els aspectes que no 

estan ben resolts i que cal modificar. 

També es farà seguiment al llarg del trimestre sempre que sigui necessari la modificació i 

adequació d’alguns apartats del pla d’obertura. 
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13. Concrecions per a l’educació infantil i 

primària 

a. Acollida i adaptació de l’alumnat que comença el segon cicle 

d’Educació Infantil 

Entre el 2 i el 8 de setembre les tutores s’entrevistaran amb un membre (pare,mare, tutor 

o tutora) de l’alumnat que comença a P3, guardant les mesures de seguretat distància i 

mascareta. En aquesta entrevista, a més de la informació habitual que es dona i es recull, 

s’oferirà a les famílies la possibilitat de determinar un horari d’adaptació d’entrada a 

l’escola a partir de les 9,30 del matí i de sortida a partir de les 12 h.,aquest horari no 

s’allargarà més enllà del 21 de setembre, també se’ls informarà de totes les mesures de 

seguretat que haurem de prendre, per assegurar-nos que n’estan al corrent i que 

col·laboraran en el seu manteniment, així com de la porta d’entrada i sortida que 

utilitzaran en l’acompanyament i recollida dels seus fills, d’acord amb el grup d’EI al qual 

estan adscrits. (graella entrades i sortides) 

b. Acollida de l’alumnat en general 

L’ensenyament serà presencial per tots els ensenyaments des d’infantil fins a primària. Es 

garantirà l’assistència de manera presencial sempre que la situació sanitària no obligui a 

un confinament parcial o total l’alumnat i del professorat del centre o bé de la població. En 

cas d’incorporació d’un nou alumne al centre, se l’assignarà a un grup estable existent. 

Els criteris d’aquesta presencialitat estan definits a les instruccions per al curs 2020-21 de 

la Secretaria de Polítiques educatives. 

Degut al confinament, s’ha produït la pèrdua de la rutina habitual, la separació dels amics i 

amigues i els canvis en l’entorn poden ser de gestió complexa i tenir conseqüències en la 

seva salut física i emocional, i fer aparèixer dificultats en la regulació emocional i 

conductual. 

Per aquestes raons, sobretot durant el primer trimestre i al llarg del curs, es realitzarà un 

treball emocional, conductual i de cohesió de grup, que ajudi a tot l’alumnat a l’adaptació 

de la realitat que s’està vivint. Tot aquest treball es realitzarà principalment a les hores de 

tutoria i també quan es desenvolupi l’assignatura de valors, però també es farà un 

tractament transversal d’aquests aspectes en totes les matèries del currículum.. 

Tal com s’ha esmentat anteriorment, s’han creat els grups estables, amb l’objectiu de 

facilitar la traçabilitat del virus si es donés el cas. 

S’han adaptat els horaris per tal de mantenir els grups amb la màxima estabilitat, no es 

podran agrupar alumnes dels diversos grups tal com s’ha estat fent fins ara (grups de 

lectura, grups de matemàtiques, ambients a educació infantil, grups de plàstica en anglès, 

etc.). Aquests canvis, no signifiquen la pèrdua de la qualitat en l’aprenentatge, simplement 

no hi haurà tanta interacció amb altres nens i nenes de l’escola. Amb les modificacions 

dels horaris s’ha procurat de garantir una educació de qualitat tal com s’ha fet fins ara.  
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c.  Personal docent i no docent 

La Direcció General de professorat determinat i comunicat la plantilla assignada a cada 

centre, tenint en compte les directrius del Departament en el marc de la COVID-19 

La Direcció dels Serveis Territorials de la Catalunya Central també ha determinat i ens ha 

comunicat el personal de suport educatiu assignat a cada centre. 

El Departament haurà de conèixer l’estat de salut del personal treballador per valorar la 

seva vulnerabilitat i especial sensibilitat respecte a la COVID-19 en el marc de referència 

vigent a cada moment, i en base a aquest coneixement establir, si s’escau, mesures 

específiques de protecció per a aquest personal treballador. 

La majoria de mestres no definitius assignats al centre pel proper curs han pogut 

confirmar el seu lloc de treball. Això facilita l’adaptació del professorat de nova 

incorporació, en aquest moment, comptant el cobriment de la reducció de jornada de tres 

mestres, estem parlant de 4,66 noves incorporacions. Es nomenarà un tutor que els farà 

acompanyament i els facilitarà l’adaptació durant el primer trimestre, aquest tutor formarà 

part del mateix nivell o cicle. 

d. Condicions de seguretat per les famílies que accedeixin a l’escola 

Les famílies que accedeixen a l’escola hauran de portar la mascareta i rentar-se les mans 

amb gel hidroalcohòlic abans d’accedir a l’edifici. S’hauran de mantenir les distàncies de 

seguretat en 1,5 metres en general, amb l’equivalent a un espai de seguretat de 2,5 m2 

per persona. 

Per accedir al centre les famílies hauran de tenir absència de simptomatologia compatible 

amb la COVID-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol 

altre quadre infecciós. 

No podran accedir al centre si han estat en contacte estret amb positius confirmats o 

simptomatologia compatible de COVID-19 en els 14 dies anteriors. 

Excepte en les entrades i sortides habituals, la porta d’entrada al centre serà la porta del 

carrer del Mercat. 

 

Grups d’alumnes / horaris / personal docent i PAS 
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14. Pla de treball del centre educatiu en 

confinament 

L’experiència que hem viscut des de març de 2020 ens ha evidenciat que és necessari 

realitzar unes actuacions que farem prèviament a que esdevingui una suposada situació 

de confinament i les actuacions que farem en el cas que des dels Serveis de Salut es 

determini una situació de confinament.  

a. Actuacions abans dels confinament 

Les actuacions que s’han de portar a terme al iniciar el curs escolar faran referència a 

tasques que s’hauran realitzat i que seran útils durant el període de confinament. 

Aquestes tasques tenen a veure amb l’organització i funcionament del centre per fer més 

planera la possible situació de confinament. Aquestes accions que s’ha de portar afectes 

a diferents nivells d’actuació: alumnat, professorat i famílies. 

Àmbit administratiu 

Les accions que s’hauran de portar a terme a nivell administratiu es detallen a 

continuació: 

1- Mantenir actualitzada la carpeta Escola Virtual al Drive per al curs 2020-21 

2- Excel de seguiment a l’alumnat i les famílies actualitzat. Durant el passat 

confinament ens has estat d’una importantíssima ajuda disposar d’aquest instrument 

per recollir les dades personals, de contacte, de connectivitat, registre de la situació, 

necessitats, acords presos, … en cadascuna de les trucades telefòniques de cada 

alumne i la seva família. És molt important insistir a les famílies que cal notificar al 

centre qualsevol canvi d’alguna de les dades esmentades.  

3- Autoritzacions de drets d’imatge, publicacions de caràcter personal, material 

que elaboren i d’utilització de plataformes educatives. Caldrà assegurar-nos que 

tot l’alumnat tingui l’autorització signada del curs corresponent. El/la tutor/a vetllarà 

perquè els i les alumnes de la seva classe ho tinguin tot signat i complimentat 

correctament. El centre utilitzarà el Google Apps Education i crearà un correu 

electrònic corporatiu per a cada alumne/a de primària (Cicle Superior ja el tenen) per 

poder treballar des d’aquesta plataforma. La creació d’aquests correus la realitzarà la 

comissió TAC. 

4- Autorització de cessió de dades. Caldrà que tot l’alumnat tingui l’autorització de 

cessió de dades signada. El/la tutor/a vetllarà perquè els i les alumnes de la seva 

classe ho tinguin tot signat i complimentat correctament. 

* Cal prendre especial atenció amb l’alumnat nouvingut per tal de signar-ho en el 

moment de la seva arribada. 
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Àmbit informàtic 

Les actuacions que s’ha de realitzar en relació a l’organització i funcionament a nivell 

informàtic són les següents: 

1- Material pedagògic de centre. Tota la documentació del centre cal que estigui 

gravada a la P:// per si es dóna el cas que cal accedir per a qualsevol necessitat. 

Cada docent s’encarregarà de tenir tota la documentació que necessiti gravada en 

una memòria externa, en cas s’hagi activat el pla de confinament de centre 

(programacions, activitats, documents...), així com la documentació que necessitin 

els cicles i comissions per poder seguir treballant de manera virtual. 

2- Signatura digital. Recomanem que els i les mestres tinguin activada la signatura 

digital per tal de poder signar digitalment qualsevol document, si es donés el cas. 

3- Correu per a cada tutor de grup estable. Es mantindrà un correu per a cada 

tutor/a de grup estable, tant d’infantil com de primària, per tal de poder-se comunicar 

amb les famílies dels i les alumnes.  

4- Correu corporatiu d’escola. Cada mestre/a que intervingui a educació primària 

tindrà un correu corporatiu d’intranet per tal de poder treballar a través del 

Classroom. Cada alumne/a de primària també tindrà un correu corporatiu d’internet 

per poder realitzar les tasques que es proposin des del Classroom. 

5- Pàgina web i Xarxes Socials. Tant la pàgina web com les Xarxes socials són la 

imatge de l’escola. Per tant, és molt important que s’utilitzin habitualment per penjar 

articles interessants i estiguin actualitzades en tot moment. Cada cicle disposa 

d’un/a docent encarregat/da de penjar les notícies, tant a les XXSS com a la pàgina 

web del centre. 

Àmbit de connectivitat 

Les actuacions que s’ha de realitzar en relació a la minimització de la bretxa digital 

depenen de les directrius que venen del Departament d’Educació en col·laboració amb 

l’Ajuntament del municipi. En funció d’aquestes, el centre actuarà d’una determinada 

manera. En tot cas, les actuacions que s’ha de portar a terme a l‘inici de curs són les 

següents: 

1- Material informàtic de centre. El centre ha de tenir un llistat del material 

informàtic del que disposa (ordinadors i/o tabletes) amb el número d’equip 

etiquetat. Caldrà etiquetar també els carregadors corresponents a cada aparell, es 

vetllarà perquè tots estiguin correctament ordenats, carregats i fàcilment 

localitzables. 

2- Llistat d’alumnat sense mitjans informàtics per tal de poder seguir el curs 

escolar de manera virtual. Aquesta llista que s’elabora per ordre de prioritat 

(començant pels i les alumnes de 6è i anar disminuint) hi consta el nom i cognoms 

de l’alumne/a, adreça, nom del tutor/a legal, telèfons de contacte, tipus de 

connectivitat, centre escolaritzat, número del centre, codi postal, nom del 

director/a, telèfon del director/a, tipus de connectivitat, número de l’aparell retornat 
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al centre. 

S’estudiarà la manera de fer possible que tot l’alumnat disposi de connexió i dispositiu. 

Àmbit formatiu 

En aquest àmbit es concentren les actuacions que cal portar a terme pel que fa a la 

formació dels i les docents, alumnat i, fins i tot, de les famílies per garantir l’aprenentatge 

dels nens i nenes de manera virtual. 

Les actuacions que es porten a terme per a la millora del centre en la competència digital 

han de determinar una estratègia per poder fer front a situacions que ho requereixin, ja 

sigui dins el centre o fora d’aquest. 

1- Formació dels i les docents i PAE: 

Per tal de contribuir en la millora de la utilització de diferents entorns virtuals 

d’aprenentatge per a l’alumnat, el professorat del centre rebrà una formació interna 

intensiva per garantir aquest aprenentatge en línia. Amb aquesta formació es 

pretén acompanyar a tots/es els/les docents en l’ús educatiu de les tecnologies 

digitals. 

Per altra banda, també hi haurà formació relacionada amb les plataformes de 

comunicació per mantenir informada a tota la comunitat educativa, docents, 

alumnes i famílies. 

També cal estar al cas de les possibles ofertes que ofereix el Departament 

d’Educació en matèria de formació (càpsules formatives, formació en línia, cursos 

d’autoaprenentage o tutoritzats...). Per exemple, “el portal ODISSEA és el lloc de 

referència per la formació en línia del professorat, tant pel que da a cursos 

tutoritzats com a l’autoaprenentatge (https://odissea.xtec.cat/)”; o a l’apartat de 

formació de l’xtec que també està a disposició dels i les docents 

(http://xtec.gencat.cat/ca/formacio/formacio-extraordinaria-oberta).  

Així doncs, des d’aquesta perspectiva es concentren les següents actuacions: 

Formació interna del professorat. Els i les mestres rebran formació interna 

de centre respecte a diferents programes, aplicacions... per poder portar a terme 

activitats digitals dins de l’escola, i fora, si fos necessari (Ateneu: 

http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/cmd/tac/treballaralnuvol/treballalaula/inde

x). 

En aquest cas, es rebrà formació sobre el Google Apps Education, on hi 

apareixen diferents eines com el Classroom, el drive, el calendar, documents, 

formularis... que s’utilitzarà a educació primària, entre d’altres recursos que es 

considerin oportuns. 

Formació externa relacionada amb la comunicació; programes per poder-

se comunicar virtualment amb els diferents agents de la comunitat (alumnat, 

famílies, docents, serveis externs, departament...). En aquest cas, aplicacions com 

Teams, Meet, Zoom... entre d’altres. S’ha demanat pressupost a tres empreses. 

https://odissea.xtec.cat/)
http://xtec.gencat.cat/ca/formacio/formacio-extraordinaria-oberta)v
http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/cmd/tac/treballaralnuvol/treballalaula/index
http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/cmd/tac/treballaralnuvol/treballalaula/index
http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/cmd/tac/treballaralnuvol/treballalaula/index
http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/cmd/tac/treballaralnuvol/treballalaula/index
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També s’haurà de vetllar per les oportunitats de formació externa que 

poden oferir altres estaments i que poden ser molt profitoses i interessants. 

2- Formació de l’alumnat. En referència a l’alumnat, caldrà donar-los les eines 

necessàries per tal que siguin capaços/ces de saber treballar amb aquestes eines 

(Classroom, Drive, Padlet, correu @, descàrrega de materials...). 

3- Formació de les famílies. A través dels taller de famílies,coordinat per la TIS 

del centre, es faran sessions per explicar algunes eines (correu electrònic, pàgina 

web, ….) per ajudar als seus/ves fills/es. 

 

b. Actuacions just a l’inici d’una possible situació de 

confinament 

En aquest apartat, es detallen les actuacions en el moment que es comença a plantejar 

una possible situació de confinament dels centres escolars. Aquestes es concreten en les 

següents accions: 

1- Instruccions del Departament d’Educació i l’Ajuntament. És molt important 

fer un seguiment de totes les informacions que poden anar arribant a través del 

correu electrònic del centre i del Portal de Centres del Departament d’Educació de 

la Generalitat de Catalunya per poder saber en quin moment es desplega el Pla de 

confinament de centre així com les instruccions que es rebin des de l’Ajuntament 

del municipi (Núria Font com a tècnica d’educació i Rafa Cuenca com a regidor 

d’Educació de l’Ajuntament). 

Les possibles notícies que es poden escoltar a través dels mitjans de comunicació, 

no són la font fiable de la qual es puguin regir les actuacions que se’n derivin.  

2- Contacte amb altres entitats. Cal estar en contacte directe amb l’AFA, 

Ajuntament de Manlleu i el Consell Comarcal per saber en quin moment cal 

anul·lar les activitats del Projecte Viladomat, extraescolars, el servei de menjador, 

activitats del Pla d’entorn, … 

3- Informació a les famílies. Depenent de les instruccions que es vagin rebent del 

Departament, es penjaran rètols informatius de l’estat de la situació, circulars 

informatives a través del correu electrònic, publicacions a la pàgina web i a les 

XXSS.  

3.1- Informar les famílies mitjançant circular informativa i altres 

(web,instagram, telegram,...) de l’estat de la situació  i activitats internes 

de centre. 

3.2- Notificar a les famílies de l’anul·lació de les activitats del Projecte 

Viladomat, extraescolars, de menjador, activitats Pla d’entorn (veure 

Annex 7) 

3.3- Utilització de la pàgina web, llistes de whatsapp i les XXSS per 

transmetre informacions. Penjar les noticies que es creguin convenients 
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per informar a les famílies. 

4- Coordinació de tasques. Un cop s’està començant a plantejar la possibilitat de 

tancament del centre o una part de l’ escola, cal que hi hagi personal responsable 

per realitzar les següents tasques: 

4.1- Cuina L’empresa que té la concessió del servei de menjador serà la 

responsable de treure tots els aliments que puguin ser susceptibles 

que es facin malbé durant un interval llarg de temps. L’encarregat/da 

de menjador haurà de decidir què se’n fa d’aquests aliments. 

4.2- Llet. Si es preveu que la situació de confinament es pot allargar més 

d’un mes, la llet que arriba al centre pel fet de participar en el 

Programa de Consum de Llet a les Escoles, es farà donació a l’entitat 

“El Sarró” de l’Ajuntament de Manlleu, amb l’autorització prèviament 

del Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de 

Catalunya. Ho gestionarà el Secretari del centre. 

4.3- Fruita. En el cas de la fruita, la conserge s’encarregarà de repartir la 

fruita que hi hagi en estoc al centre a l’alumnat abans que es tanquin 

l’escola. 

4.4- Altres. La conserge serà l’encarregada de parar els timbres i la 

música de les entrades i sortides de l’escola, així com les 

fotocopiadores. 

 L’aliment personal que hi hagi a la nevera de la sala de mestres l’haurà 

de treure la persona que en tingui. La resta, la traurà la conserge. 

Un cop s’ha confirmat l’hipotètic tancament del centre escolar degut a la situació de 

confinament, es porten a terme les següents accions abans de tancar l’escola. Aquestes 

actuacions són les següents: 

1- Materials necessaris. Tant l’alumnat com el professorat, haurà d’agafar el 

material necessari per poder continuar el treball des de casa, si es donés el cas. 

Per tant, cal tenir clar que s’hi posarà a “la maleta de confinament” (agafar els 

quaderns, llibres, estoig...) que es cregui que es podrien utilitzar si s’hagués de 

seguir treballant virtualment des de casa. 

2- Realització de les tasques programades. Caldrà que les persones 

responsables de cada tasca, comencin a desenvolupar els passos establerts 

(tancar fotocopiadores, buidar neveres, agrupar les plantes, parar timbres i música 

de les entrades, repartir fruita, si n’hi ha, apagar automàtics, tancar portes i 

finestres...). 

c. Actuacions durant la situació de confinament 

Davant d’una situació de confinament és complicat preveure les actuacions que caldrà 

realitzar, ja que estan supeditades a les ordres i instruccions que es reben del 

Departament d’Educació i la Generalitat de Catalunya. 
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A continuació, es desglossen les accions que es portaran a terme en referència als 

diferents aspectes: comunicació, connectivitat, aprenentatge i avaluació 

1- Comunicació 

La comunicació és un dels aspectes més importants durant el temps de 

confinament, ja que cal estar en contacte directe amb tots els agents de la 

comunitat educativa. S’hauran d’utilitzar tots els mitjans possibles per tal de 

mantenir-la i que sigui constant. En funció dels agents que intervinguin, es faran 

servir uns canals o uns altres. 

Comunicació i coordinació entre el personal del centre: 

● Videoconferència (reunions Cicles, Nivell, Comissions, Claustres, …) 

● Correu electrònic 

● Whatsapp 

● Telèfon 

Comunicació amb l’alumnat  

La comunicació entre l’alumnat i els/les mestres ha de ser constant i bidireccional, 

per tal que el/la mestre/a pugui fer un seguiment, tan a nivell emocional com pel 

que fa al seu aprenentatge, i guiï a cadascun d’ells/es en el seu procés 

d’aprenentatge. S’utilitzaran els mitjans que tinguem a disposició, segons les 

característiques i la situació de cada alumne i de la seva família: 

● Videoconferència en gran grup, petit grup, individual. 

● Correu electrònic 

● Pàgina web 

● Whatsapp 

● Telegram 

● Xarxes socials 

● Telèfon 

Comunicació amb les famílies 

La comunicació entre les famílies i el professorat es realitzarà bàsicament a través 

de trucades telefòniques, whatsapp de cicle, correu electrònic, pàgina web, xarxes 

socials, .... Donat que gairebé totes les famílies utilitzen el whatsap, com a mínim 

cada cicle disposarà d’un mòbil, per tal de vehicular la informació, les propostes de 

treball setmanal, … mitjançant llistes de difusió 

La pàgina web del centre és un mitjà d’informació unidireccional que també permet 

a les famílies està informada de les notícies que es van penjant. D’igual manera 

les Xarxes Socials com Instagram, Telegram i Facebook són canals d’informació 

per a tota,la comunitat  

Comunicació amb els serveis externs: Videoconferències, trucades 

telefòniques, whatsapp, correu electrònic 

Comunicació amb el departament d’educació i l’ajuntament : 
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Videoconferències, correu electrònic, whatsapp, telèfon: trucades, ...  

2.- Connectivitat 

Ens atendrem a les instruccions del Departament i de l’Ajuntament de Manlleu. 

Des del Centre i des de l’inici del curs 2020-21, s’estudiarà la manera per tal que 

tot l’alumnat tingui accés a la connexió i a un dispositiu. 

3.- Desenvolupament de l’acció educativa durant el confinament 

(aprenentatge i avaluació) 

● Els dilluns s’enviaran les tasques de treball per una setmana, especificant 

les tasques que ha de fer l’alumnat cada dia. Aquestes tasques estaran 

dissenyades perquè tot l’alumnat les pugui fer amb el màxim d’autonomia. 

● A primària els i les tutores penjaran les tasques al bloc de cada cicle (des 

de setembre s’haurà treballat amb l’alumnat de Primària per tal 

d’assegurar-nos que si tenen connexió i dispositiu són capaços d’arribar a 

la tasca, fer-la i enviar-ne la devolució) 

● A Educació Infantil, les tasques es penjaran al bloc del cicle Infantil. 

● Les propostes de treball també es faran arribar a les famílies via llistes de 

whatsapp. 

● Es buscaran activitats competencials i es mirarà de lligar diverses àrees en 

una mateixa activitat, realitzant un treball més globalitzat i no tant 

fragmentat. 

● Els especialistes adaptaran les seves tasques a l’espai i els materials que 

puguin tenir els alumnes a casa seva i, es mantindrà una coordinació amb 

els/les tutores perquè les tasques d’aquella setmana tinguin una relació 

amb les tasques que donen els tutors/es. 

● Hi haurà una reunió setmanal entre els tutors i els especialistes de cada 

nivell per coordinar aquestes tasques (hi haurà una programació 

coordinada en tot moment). 

● Els cicles es reuniran com a mínim un cop a la setmana per coordinar tot el 

treball. 

● El consell de direcció també es coordinarà un cop a la setmana com a 

mínim o més vegades si sorgeix la necessitat. 

● Els tutors realitzaran una classe virtual en format petit grup setmanalment 

amb tot l’alumnat per aclarir dubtes o bé per realitzar tutoria. Setmanalment 

i de manera rotatòria es sumarà un especialista a cada videoconferència 

per donar suport al/la tutora. 

● També s’aniran realitzant tutories individualitzades per anar fent un 

seguiment més personalitzat de cada alumne/a. 

● Cada tutor tindrà el suport d’un especialista, personal de suport o PAE per 

la realització de tasques de suport (correcció de feines, contacte amb els 

alumnes, trucades a les famílies,...). 

● Durant el període de treball durant el confinament, cada tutor i especialista 

hauran de fer un recull d’evidències de les tasques que han realitzat a casa 

els i les alumnes. 

● D’aquest recull d’evidències, s’haurà de fer un retorn perquè els alumnes 
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puguin veure el seu procés d’aprenentatge i si cal modificar o corregir el 

què han de millorar. 

● L’avaluació serà continuada i es basarà en el recull d’evidències que s’ha 

realitzat en cada àrea de treball.  

 

Quadre resum de la comunicació i trobades virtuals: 

NIVELL 
EDUCATIU 

MÈTODE DE TREBALL I 
RECURSOS DIDÀCTICS 
PREVISTOS 

MITJÀ I PERIODICITAT 
DEL CONTACTE AMB 
EL GRUP 

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

MITJÀ I 
PERIODICITAT DE 
CONTACTE AMB 
LA FAMÍLIA 

Cicle Infantil Material imp Quadernets 
Proposta de treball 
(bloc de cicle, whatsap, 
correu@) 

Videoconferència 
setmanal per explicar la 
proposta. 
 

 Telèfon 
setmanal 
 

 Telèfon 
setmanal 
 
 

Cicle Inicial Proposta de treball 
(bloc de cicle, whatsap, 
correu@) 
Plataforma Bmath 

Videoconferència 
setmanal per explicar la 
proposta i resoldre dubtes. 

  
Telèfon  
setmanall 

 Telèfon 
setmanal 

Cicle Mitjà Proposta de treball 
(bloc de cicle, whatsap, 
correu@) 
Plataforma Bmath, llengua 
cat  

Videoconferència 
setmanal per explicar la 
proposta i resoldre dubtes. 

 Telèfon  
setmanal 
Correu electrònic 

 Telèfon 
setmanal 

Cicle Superior  Proposta de treball 
(bloc de cicle, whatsap, 
correu@) 
Plataforma Bmath 

Videoconferència 
setmanal per explicar la 
proposta i resoldre dubtes 

 Telèfon 
setmanal 
Correu electrònic 
Videoconferències 
Xat Classroom 

 Telèfon  
setmanal 

 

 

  



Pla d’organització 2020/21   Escola Puig- Agut (Manlleu)

 35 

 

15. Webgrafia 

- Pla d’acció Centres educatius en línia. Direcció General d’Innovació, Recerca i 

Cultura Digital. Departament d’Educació. Generalitat de Catalunya: 

http://xtec.gencat.cat/web/.content/centres/Pla-centres-educatius-en-linia.pdf 

-  Pla d’acció Centres educatius en línia. L3 Activació d’un pla intensiu (ja iniciat) de 

formació del professorat i acompanyament als centres PORTAL ODISSEA. 

Direcció General d’Innovació, Recerca i Cultura Digital. Departament d’Educació. 

Generalitat de Catalunya: http://xtec.gencat.cat/web/.content/centres/centres-

educatius-en-linia/CEL_Formacio-3r-trimestre.pdf 

- Pla d’acció Centres educatius en línia. L4 Orientacions per a l’educació digital. 

Direcció General d’Innovació, Recerca i Cultura Digital. Departament d’Educació. 

Generalitat de Catalunya: http://xtec.gencat.cat/web/.content/centres/centres-

educatius-en-linia/L4-Orientacions-per-leducacio-digital.pdf 

- Pla d’actuacions per al curs 2020-2021 per a centres educatius en el marc de la 

pandèmia - 

https://documents.espai.educacio.gencat.cat/IPCNormativa/DisposicionsInternes/P

la-escoles-2020-21.pdf 

- Instruccions per al curs 2020-2021: 

https://documents.espai.educacio.gencat.cat/IPCNormativa/DisposicionsInternes/In

struccions-curs-2020-2021.pdf 

- Preguntes freqüents i guia per a l'elaboració del pla d'organització dels centres 

educatius per al curs 2020-2021: 

https://documents.espai.educacio.gencat.cat/IPCNormativa/DisposicionsInternes/G

uia-curs-2020-2021-

PMF.pdfhttps:/documents.espai.educacio.gencat.cat/IPCNormativa/DisposicionsInt

ernes/Guia-curs-2020-2021-PMF.pdf 

- Informe amb relació a les mesures que s’aplicaran per a l’obertura dels centres 

escolars 

https://documents.espai.educacio.gencat.cat/IPCNormativa/DisposicionsInternes/In

forme-obertura-centres.pdf 

- GESTIÓ DE CASOS COVID-19 ALS CENTRES EDUCATIUS 9 de setembre de 

2020 https://documents.espai.educacio.gencat.cat/IPCNormativa/Protocol-Gestio-

casos-rev.pdf 

- Pla de formació vinculat a la COVID-19 per a l’inici del curs escolar 

http://xtec.gencat.cat/web/.content/centres/Pla-centres-educatius-en-linia.pdf
http://xtec.gencat.cat/web/.content/centres/centres-educatius-en-linia/CEL_Formacio-3r-trimestre.pdf
http://xtec.gencat.cat/web/.content/centres/centres-educatius-en-linia/CEL_Formacio-3r-trimestre.pdf
http://xtec.gencat.cat/web/.content/centres/centres-educatius-en-linia/L4-Orientacions-per-leducacio-digital.pdf
http://xtec.gencat.cat/web/.content/centres/centres-educatius-en-linia/L4-Orientacions-per-leducacio-digital.pdf
https://documents.espai.educacio.gencat.cat/IPCNormativa/DisposicionsInternes/Pla-escoles-2020-21.pdf
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https://documents.espai.educacio.gencat.cat/IPCNormativa/DisposicionsInternes/Guia-curs-2020-2021-PMF.pdfhttps:/documents.espai.educacio.gencat.cat/IPCNormativa/DisposicionsInternes/Guia-curs-2020-2021-PMF.pdf
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