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1. PRINCIPIS BÀSICS DE PREVENCIÓ I
HIGIENE

1.1 LIMITACIÓ DE CONTACTES / GRUPS ESTABLES

Es manté la mesura d’organització en grups estables.
S’organitzaran grups estables d’alumnes amb el seu tutor/a de referència entre els quals no
serà necessària la distància física.
Un mestre o un professional de suport educatiu només pot formar part d’un únic grup
estable.
En el cas d’altres docents que s’hagin de relacionar amb aquests grups (especialistes,
suport…) s’han de complir rigorosament les mesures de protecció individual, especialment
la ventilació i l’ús de la mascareta.

1.2 MESURES DE PREVENCIÓ PERSONALS

1.2.1 DISTANCIAMENT FÍSIC

En els grups estables no és necessari requerir la distància física interpersonal de
seguretat establerta en 1,5 metres

1.2.2. HIGIENE DE MANS

Rentat de mans dels alumnes:
● al entrar i sortir del centre (gel hidroalcohòlic)
● abans i després dels àpats (a l’esmorzar coincideix amb l’hora del pati)
● abans i després d’anar al pati
● abans i després d’anar al WC.

Higiene de mans del personal que treballa al centre:
● A l’arribada al centre i abans del contacte amb els infants
● Abans i després d’entrar en contacte amb els aliments, dels àpats dels infants i dels

propis
● Abans i després d’acompanyar un infant al WC
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● Abans i després d’anar al WC
● Abans i després de mocar un infant (amb mocadors d’un sol ús)
● Com a mínim una vegada cada 2 hores.

1.2.3 ÚS DE MASCARETES

En funció de la immunitat assolida amb la vacunació, el context epidemiològic i la
normativa vigent, l'ús de la mascareta per a l'inici del curs 2021-2022 és la que es mostra
en la taula següent. Aquesta mesura pot ser susceptible de canvis al llarg del curs segons
l'evolució de la pandèmia i l'augment dels percentatges de vacunació.

COL·LECTIU INDICACIÓ TIPUS MASCARETA

EDUCACIÓ INFANTIL
(P3, P4 i P5)

No obligatòria Higiènica amb compliment
norma UNE

EDUCACIÓ PRIMÀRIA
(1r a 6è)

OBLIGATÒRIA Higiènica amb compliment
norma UNE

1.3 NETEJA, DESINFECCIÓ I VENTILACIÓ

Es seguiran les noves orientacions sobre ventilació en els centres educatius:
-La ventilació ha de ser creuada i contínua mitjançant finestres i portes.
-Sens perjudici de l’orientació bàsica que la ventilació és recomanable que sigui continuada,
cal mantenir les portes i les finestres obertes un mínim de 20 centímetres, entre 10 i 15
minuts cada hora lectiva.

La neteja i la posterior desinfecció d’espais s’ha de fer amb una periodicitat diària al final
de la jornada, procurant incidir més en aquelles superfícies de contacte habitual.
Es permet que els alumnes comparteixin materials.

La nova evidència mostra que la via de transmissió a través de les superfícies és molt
menys rellevant del que s’havia considerat inicialment. Per aquest motiu, durant el curs
2021-2022 no serà necessària l’aplicació de protocols de neteja establerts per al curs
2020-21.
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1.4 GESTIÓ DELS CASOS

1.4.1 REQUISITS D’ACCÉS ALS CENTRES EDUCATIUS

-Absència de simptomatologia compatible amb la covid-19 (febre o febrícula
per sobre de 37,5ºC, tos, dificultat per respirar, mal de coll*, refredat nasal*,
fatiga, dolors musculars i/o mal de cap, mal de panxa amb vòmits o diarrea,
pèrdua d’olfacte o gust en infants grans i adolescents) o amb qualsevol altre
quadre infecciós.

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

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

1.4.2 CONTROL DE SÍMPTOMES

-Les famílies han de fer-se responsables de l’estat de salut dels fills i filles o de si mateixos.
A l’inici del curs, han de signar una declaració responsable a través de la qual es
comprometen a no portar l’infant o adolescent al centre educatiu en cas que presenti
simptomatologia compatible amb la covid-19 o l’hagi presentat en els darrers 10 dies i a
comunicar-ho immediatament als responsables del centre educatiu, per tal de poder prendre
les mesures oportunes.

-Els centres disposen de termòmetres de distància incorporats a la farmaciola per si un
alumne o alumna es troba malament durant la jornada lectiva, però no es considera
necessari prendre la temperatura diàriament en el moment de l’accés al centre.

1.4.3 PLA D’ACTUACIÓ EN CAS DE DETECCIÓ DE
SIMPTOMATOLOGIA COMPATIBLE AMB COVID-19

En cas de que un/a alumne/a presenti simptomatologia compatible amb la Covid-19 i es
detecti al centre se seguirà el següent protocol:
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1. El mestre/a que ho detecti informa a l’equip directiu.
2. Es portarà l’alumne a un espai separat d'ús individual.
3. Es col·locarà una mascareta quirúrgica (tant a la persona que ha iniciat símptomes com a
la persona que quedi al seu càrrec).
4. Es contactarà amb la família per tal que vingui a buscar l’infant.
5. En cas de presentar símptomes de gravetat es trucarà també al 061.
6. El centre contactarà amb el servei territorial d’Educació per informar de la situació i a
través d’ells amb el servei de salut pública.

Espai habilitat
per l'aïllament

Persona responsable
de custodiar-lo fins que
el vinguin a buscar

Persona
responsable de
trucar a la família

Persona
responsable de
comunicar el cas a
serveis territorials

Aula EE Docent de suport del grup
estable en aquell moment
o docent de reforç
disponible que gestionarà
la cap d’estudis

Tutor/a o un
membre de l’equip
directiu

directora

La família de l’alumne amb símptomes haurà contactar amb el seu CAP de referència per
valorar la situació i fer les accions necessàries.
Si es decideix realitzar una PCR o test d’Antígens per a SARS-CoV-2, l’infant i la família
amb qui conviu hauran d’estar en aïllament al domicili fins conèixer el resultat. En cas que
finalment es confirmi el cas, Salut Pública serà l'encarregada de la identificació, aïllament i
seguiment dels contactes estrets.

2. ORGANITZACIÓ DEL CENTRE

2.1 ALUMNAT / GRUPS ESTABLES

El grup estable estarà format per un conjunt d’alumnes, amb el seu tutor/a i un espai
referent.
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Es considera grup de convivència estable, el grup classe de referència de l'alumnat. Per
tant, el nombre màxim d'alumnes d'un grup estable de convivència és el d'alumnat
matriculat per a aquell grup classe.
Poden formar part d’aquest grup estable altres docents o personal de suport educatiu i a
l’educació inclusiva si la major part de la seva jornada laboral transcorre en aquest grup.

A infantil i primària, aquest grup es mantindrà junt en el màxim d’activitats al llarg de la
jornada lectiva. 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 i
apliquin les mesures higièniques i prevenció amb els infants.

2.2 ENTRADES I SORTIDES

-L’horari es podrà mantenir el mateix per tothom, ja que ens distribuirem pels diferents
accessos segons els cursos.

-9h entrada de tots els alumnes per diferents portes tal i com indica el plànol.

-12:30 sortida de tots els alumnes per les diferents portes indicades al plànol.

-15:15 entrada de tots els alumnes per les diferents portes indicades als plànols.

-16:45 sortida de tots els alumnes per les diferents portes indicades.
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CURS ENTRADA SORTIDA

P3 i P4 9:00 i 15:15 Porta 6 12:30 i 16:45 Porta 6

P5 9:00 i 15:15 Porta 7 12:30 i 16:45 Porta 7

1r i 2n (amb mascareta) 9:00 i 15:15 Porta 5 12:30 i 16:45 Porta 3

3r i 4t  (amb mascareta) 9:00 i 15:15 Porta 3 12:30 i 16:45 Porta 5

5è i 6è  (amb mascareta) 9:00 i 15:15 Porta 3 12:30 i 16:45 Porta 5

EN CAS DE PLUJA
En cas de pluja els alumnes d’educació infantil podran ser acompanyats fins a l’aula per les
famílies (un sol adult) pels accessos habituals. Els alumnes de primària entraran per la porta
4  seguint les indicacions del personal del centre.
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FILES ENTRADA
-P3: aniran acompanyats d’un adult fins a la porta de la classe i pujaran per la rampa.
-P4 i P5: faran dues files al pati separats
-1r i 2n: faran dues files al final del passadís
-3r i 4t: faran dues files a la pista blava.
-5è i 6è: faran dues files a la pista verda.

SORTIDA
-P3: un adult recollirà l’infant a la porta de la classe.
-P4 i P5: les famílies esperaran a fora i s’aniran entregant els infants.
-1r i 2n: estaran asseguts a la pista blava i les famílies entraran per la porta 3 a recollir-los.
-3r a 6è: sortiran sols i les famílies esperaran a fora mantenint la distància.
(*3r es recolliran en mà igual que 1r i 2n les primeres setmanes de curs fins que fem la reunió de
famílies i tinguem l’autorització de sortir sols)

Es recomana que pares i mares només accedeixin a l’interior del recinte escolar en el cas
que ho indiqui el personal del centre seguint totes les mesures de protecció establertes,
utilitzant mascareta i sempre mantenint la distància de seguretat.
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En entrar al centre els alumnes es rentaran les mans amb gel hidroalcohòlic, mantindran la
distància sanitària i portaran la mascareta fins a la seva aula.

2.3 ESPAIS

2.3.1 AULES

Cada grup tindrà un únic espai de referència (aula habitual) que serà l’espai estable.
Si es requereix es podran utilitzar aules de desdoblament, d’informàtica o de música per
més d’un grup estable.

2.3.2 PAVELLÓ / EDUCACIÓ FÍSICA

Es prioritzarà que l’educació física es faci a l’aire lliure -a l’espai del pati- sempre que
sigui possible.
Si l’activitat té lloc a l’exterior i/o es mantenen els grups estables no serà necessari l’ús
de mascareta.
No s’utilitzaran els vestidors.

2.3.3 PATIS / ESBARJO

Franja horària: 11:00 a 11:30
A les 11:30 es faran files als llocs habituals per entrar a l’aula i es posarà gel hidroalcohòlic.

GRUPS PATI HORARI
11:00 a 11:30

LLOC ON RENTEN MANS ENTRADA I SORTIDA AL
PATI

Ed. Infantil
P3, P4 i P5

Cada grup a la seva pròpia
aula.

Per la porta de la mateixa
aula accedeixen directament
al pati.

1r

2n

Lavabo CI 1

Lavabo CI 2

per la porta habitual que
entren al matí.

3r

4t

Lavabo CM

Lavabo CS

Baixen i pugen per l’escala
principal.
Surten per la porta principal
de l’edifici.

5è Piques lavabo de l’hora del
pati

Baixen i pugen per l’escala
de CS.
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6è Piques de fora el pati
Surten per la porta blanca
habitual

EDUCACIÓ INFANTIL
Cada grup (P3, P4 i P5) té assignades una zona (7, 8 o 9). Estaran al pati sense mascareta
dins la seva zona. La zona serà rotativa.

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

*De Dilluns a Dijous
Cada grup estable de 1r a 6è tindrà assignada una zona per poder jugar (de la zona 1 a la
6). Durant l'esbarjo a l'exterior, si es manté el grup de convivència estable, no és necessari
l'ús de la mascareta. Els infants han de portar la mascareta posada fins al pati i, per tant, se
l'han de treure un cop a l'exterior i desar-la adequadament.
Les zones seran rotatives i canviaran setmanalment. També podran disposar de material per
poder jugar.

*Divendres
Tots els divendres s’esmorzarà a la classe i l’alumnat anirà al pati amb mascareta sense
limitacions de zones. Es podran barrejar sempre que estiguin al pati amb mascareta.
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Aquesta organització està subjecte a canvis depenent de les mesures sanitàries del moment
i de les valoracions del claustre.

2.3.4 ÚS DELS LAVABOS

Educació Infantil
-Cada grup té el lavabo a la pròpia aula. Se’n farà ús quan es necessiti sempre rentant les
mans abans i després.

Educació Primària
-Cada cicle té un lavabo adjudicat.
-En la mesura del possible s’ha d’aprofitar anar al lavabo al moment destinat d’abans de
sortir al pati.
-Si un/a alumne/a ha d’anar al lavabo a l’hora de classe o del pati podrà anar-hi amb
mascareta i higienitzant les mans abans i després.

2.3.5 ESPAIS DE TREBALL PER AL PROFESSORAT

En els espais de reunió i treball per al personal s'han d'establir les mesures necessàries
per garantir el distanciament físic de seguretat d'1,5 metres, i és obligatori l'ús de la
mascareta. S'ha de prestar especial atenció a la ventilació correcta de l'espai.

Quan no sigui possible mantenir les mesures necessàries, les reunions han de ser
telemàtiques.

Els claustres es poden fer en espais exteriors vetllant per mantenir la distància i l'ús de
mascareta.

2.3.6 ASCENSORS

Es reservaran els ascensors per a les persones que presenten dificultats per a la mobilitat i
el seu personal de suport. L’ús serà esporàdic.
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2.3.7 ORGANITZACIÓ DE GRUPS D’ALUMNES, DOCENTS I
ESPAIS

Grups Alumnes
Docents PAE Espai

Estable Temporal Temporal Estable
principal

Temporal

P3 24 1
Tutor/a 1

mestra reforç

1 TEI Aula P3 Aula Psico
Barracó

P4 19 1
Tutor/a 1

Mestra reforç

1 vetlladora Aula P4 Aula Psico
Barracó

P5 25 1
Tutor/a

1
Mestra reforç

1 vetlladora Aula P5 Aula Psico
Barracó

1r 26 1
Tutor/a

Anglès
Ed.física
Música
Mestra reforç

1 vetlladora Aula 1r Aula
desdoblament CI

2n 23 1
Tutor/a

Anglès
Ed.física
Música
Mestra reforç

Aula 2n Aula
desdoblament CI

3r 27 1
Tutor/a

Anglès
Ed.física
Música
Mestra reforç

Aula 3r Aula
desdoblament
CM

4t 27 1
Tutor/a

Anglès
Ed.física
Mestra reforç

Aula 4t Aula
desdoblament
CM

5è 26 1
Tutor/a

Anglès
Ed.física
Música
Mestra reforç

Aula 5è Aula
desdoblament
CS

6è 24 1
Tutor/a

Anglès
Ed.física
Música
Mestra reforç

Aula 6è Aula
desdoblament
CS
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Matèries o barreja de diferents grups estables

Activitat o
matèria

Grups estables dels
quals provenen els
alumnes

Docent Nombre de
sessions

Espai Temporal

Religió 1r i 2n Mònica
Troncoso

1 setmanal Barracó Religió

Religió 3r i 4t Mònica
Troncoso

1 setmanal Barracó Religió

Religió 5è i 6è Mònica
Troncoso

1 setmanal Barracó Religió

Suport NESE a determinar mestra EE a determinar Aula EE

2.4 RELACIÓ AMB LA COMUNITAT EDUCATIVA

2.4.1 REUNIONS FAMÍLIES INICI DE CURS

Farem les reunions de famílies d’inici de curs de manera telemàtica. De manera
excepcional,  les famílies de P3 podran fer una visita guiada pel centre en torns i mantenint
les mesures sanitàries.
S’aprofitaran aquestes reunions per recordar el funcionament de google classroom
(primària) i els tutorials que haurem preparat perquè puguin consultar i l’ús del padlet a
educació infantil.
També en aquesta reunió es parlarà dels aspectes més importants i novetats del pla
d’organització de centre que ja hauran rebut per mail i s’haurà penjat a la web amb
anterioritat.

2.4.2 REUNIONS INDIVIDUALS SEGUIMENT ALUMNAT

El seguiment amb les famílies es farà preferentment per telèfon, correu electrònic o
videotrucada. En cas de fer una trobada presencial, es farà mantenint les mesures de
seguretat.
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2.4.3 REUNIONS CONSELL ESCOLAR

Es prioritzarà fer-les en format telemàtic sempre que sigui possible. Si escau, també es
podran fer presencials mantenint les mesures de seguretat.

2.4.4 REUNIONS COL.LECTIUS DE COORDINACIÓ

ÒRGANS FORMAT REUNIÓ PERIODICITAT

Equip directiu presencial dues per setmana

comissió pedagògica presencial una per setmana

reunions de cicle presencial una per setmana

reunions de nivell presencial una/dues per setmana

comissons diverses presencial una/dues per setmana

claustres presencial amb mesures i
telemàtics (depenent del
tema de la reunió)

dos o tres mensuals

Totes les reunions presencials es faran mantenint les mesures de seguretat.

2.5 MENJADOR

Davant la nova evidència que la transmissió del virus és molt poc probable a través de
les superfícies, les recomanacions principals al menjador consisteixen en la ventilació, el
rentat de mans i la disposició de l’alumnat per grups de convivència estable.

Els infants que facin tasques com les de parar i desparar taula, o d’altres, les faran
exclusivament per al seu grup de convivència.

Les activitats posteriors als àpats es realitzaran, preferiblement, a l’aire lliure, amb
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ocupació diferenciada d’espais per a cada grup estable o fent ús de la mascareta en cas
contrari.

També es poden utilitzar espais interiors, preferiblement per a infants pertanyents a un
mateix grup estable.

Quan no sigui possible la utilització d’un espai per a infants d’un mateix grup estable, cal
garantir la separació entre els alumnes de grups diferents, així com organitzar
separadament l’entrada i la sortida dels infants dels diferents grups.

L’alumnat de P3 dinarà a la seva aula( o un espai a part per a ells/es) i farà la
migdiada.

L’alumnat de P4 a 6è podrà dinar al menjador en dos torns, mantenint les distàncies
de seguretat entre els diferents grups estables.

● 1r torn de 12:40 a 13:30 alumnes de P4, P5, 1r, 2n i 3r
● 2n torn de 13:45 a 14:30 alumnes de  4rt ,5è i 6è

2.6 ALTRES ACTIVITATS

2.6.1 EXTRAESCOLARS I ACOLLIDA MATINAL

Les activitats extraescolars i l’espai d’acollida que suposen una barreja d’alumnes dels
diferents grups estables es faran aplicant la distància de seguretat o utilitzant la mascareta.

ACOLLIDA MATINAL

Activitat Nº alumnes Grups dels quals
provenen els
alumnes

Professional
responsable

Espai on es
realitza
l’activitat

Acollida matinal 47 P3 fins a 6è Anna i Àngels Menjador

15



PLA D’ORGANITZACIÓ DE CENTRE CURS
21-22

EXTRAESCOLARS MIGDIA

Activitat Nº
alumnes

Grups dels quals
provenen els
alumnes

Professional
responsable

Espai on es
realitza
l’activitat

Anglès 16 P4, P5 1r i 2n Cesc i Maria Barracó pati

Robòtica 16 1r, 2n 3r 4t i 5è Rosa i Roser Aula de ciències
i  de música

Grup música petits 3 P4 i P5 Gemma Aula de música

instrument guitarra 5 P5, 3r 5è i 6è Cate Aula
d’informàtica

instrument piano 7 1r a 5è Gemma Aula de música

Jardineria i cuina
10 2n a 5è Eva Jardí i menjador

escacs 5 2n a 4t Rafael Aula de ciències

EXTRAESCOLARS TARDA

Activitat Nº alumnes Grups dels quals
provenen els
alumnes

Professional
responsable

Espai on es
realitza
l’activitat

Judo 18 P5 a 1r ESO Elisenda Barracó

Psicomotricitat 9 P3 a P5 Pol Gimnàs i aula
Psicomotricitat

Futbol Sala 11 2n i 3r Aitor Pati escola

Aula d’estudi 2 + 6 2 de primària i 6 de
l’ESO

Yvonne ( ESO)
Gina ( Primària)

Aula 2n ESO
Aula 2n primària

Dansa 7 + 8 7 de P4 i P5 i
8 de 1r i 2n

Paula i Julia Barracó

Natació 17 de P3 a 5è Angèls i Montse
D.

Acompanyants
a la piscina

Durant els trasllats cap al grup estable quan s’acabin les activitats sempre hauran d’anar
amb mascareta.
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2.6.2 ADAPTACIÓ DE P3

Durant aquest període les famílies dels infants podran acompanyar-los a l’aula amb
mascareta i mantenint distància amb les altres famílies.

2.6.3 SORTIDES I COLÒNIES

Es podran dur a terme les sortides i colònies, amb les adaptacions que calgui ateses les
mesures de prevenció i seguretat sanitària.

Els alumnes que no van poder fer colònies el curs passat hi aniran aquest curs sempre que
les mesures ho permetin.
Per tant, de manera excepcional, el curs 21-22 faran colònies els alumnes de 2n, 3r, 4t, 5è i
6è.

3. ORGANITZACIÓ CURRICULAR

3.1 PREVISIÓ D’UN NOU CONFINAMENT

Cal seguir fomentant la competència digital docent i de l’alumnat.

Accions que es seguiran treballant al respecte :

- Assignació d’una adreça de correu corporatiu a tot l’alumnat de primària.
- Utilització del GSuite a l’aula.
- Es posen a l’abast del claustre aplicacions i eines útils i de fàcil ús, compartint bones

pràctiques entre companys/es.
- Entrenament dels alumnes en l’ús dels llibres digitals.

17



PLA D’ORGANITZACIÓ DE CENTRE CURS
21-22

En relació a Google Classroom:

- Creació d’aules virtuals amb Google Classroom per a tots els nivells de primària, on
hi haurà etiquetes per a totes les àrees curriculars, i en els quals podran participar-hi
els i les especialistes.

- Formació del claustre en l’ús de l’aplicació, facilitant tutorials i fent sessions
presencials de pràctica.

- Assignació a les tutories/especialitats de tasques puntualment per fer a casa
(començant per tasques molt senzilles, especialment al cicle inicial) un cop ja s’hagin
fet les reunions de famílies.

- Comunicació a les famílies a les reunions d’inici de curs sobre l’ús que es farà del
classroom i del Gsuite. Es facilitaran tutorials per a les famílies.

3.2 ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA EN CAS DE
CONFINAMENT

3.2.1 EDUCACIÓ INFANTIL

En cas que un o més grups s’hagin de confinar, es proposen les següents mesures
organitzatives:

*MÈTODE DE TREBALL
- Penjar videos de les mestres al padlet d’infantil amb propostes o activitats tres cops

a la setmana (dilluns, dimecres i divendres) a P3, P4 i P5.
- Penjar activitats que s’hagin explicat al video o que siguin pautades amb retorn al

mail de les tutores.

*MITJÀ I PERIODICITAT DE CONTACTE AMB ALUMNE INDIVIDUAL I FAMÍLIA
- Es mantindrà el contacte via correu electrònic en el seguiment de tasques a tots els

cursos.
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3.2.2 EDUCACIÓ PRIMÀRIA

En cas que un o més grups s’hagin de confinar, es proposen les següents mesures
organitzatives:

- Realització d’una teletrucada tres cops a la setmana amb el grup confinat amb una
durada d’una hora. Les teletrucades han de servir per avançar continguts i fer
classe. Es poden dedicar a introduir continguts, fer propostes i seguiment d’activitats
que es fan a casa, posar en comú tasques que han fet els alumnes i fer activitats en
el mateix moment. El tutor/a generarà un enllaç amb l’aplicació Meet que es farà
servir per totes les trucades.

- Es disposa de llibres digitals i per tant se’n pot fer ús durant un possible confinament.
- Utilització de GSuite i Google Classroom per a la realització i assignació de tasques

a l’alumnat.
- Es penjaran al classroom tasques curtes els dilluns, dimecres i divendres.

4. SEGUIMENT I AVALUACIÓ DEL
PLA D’ORGANITZACIÓ

- Es farà una avaluació d’aquest pla i de les propostes de millora i canvis en sessions de
claustre com a mínim un cop al trimestre o més vegades si és necessari.

-Aquest pla està subjecte a canvis segons evolució.
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