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1.Diagnosi 

Durant el confinament forçat esdevingut entre els mesos de març i juny del curs 19-20, l’escola 

Roc Blanc ha fet un esforç per mantenir el contacte amb tot l’alumnat i poder-ne així fer un 

seguiment tant emocional com acadèmic. 

Seguint les instruccions del Departament d’Educació, l’escola ha organitzat unes classes virtuals 

que s’han dut a terme per mitjà de vídeo- conferències,  a raó de dues sessions setmanals fixes, 

més totes aquelles necessàries per respondre els dubtes o  les dificultats, tant de caràcter tècnic 

com de caràcter acadèmic, sorgides de la situació excepcional que s’estava vivint. 

Per a la realització de les sessions s’han prioritzat dos aspectes molt concrets: l’organització en 

grups reduïts ( de 6 alumnes com a màxim) i la selecció de continguts relacionats amb la llengua 

i amb les matemàtiques. 

La valoració d’aquesta experiència i de l’aplicació de les decisions preses en aquest context ha 

estat molt positiva pel que fa a la consecució dels objectius proposats: 

Des del punt de vista de l’acompanyament emocional, els objectius s’han complert al 100% ja 

que s’ha tingut un contacte regular i de qualitat amb tots i cada un dels  alumnes de l’escola així 

com amb les seves famílies. Quan hi ha hagut problemes de connexió, el contacte s’ha substituït 

per trucades telefòniques i per tant no s’ha permès en cap moment que cap alumne quedés 

despenjat. 

Des del punt de vista organitzatiu, considerem que l’atenció en grups molt reduïts d’alumnat és 

el que ha permès aquest seguiment tant personalitzat, que, alhora, ha facilitat assolir  els 

objectius acadèmics plantejats.  

Des del punt de vista acadèmic, val a dir que, tot i que s’ha aconseguit una molt bona qualitat 

en tot allò que s’ha fet, gràcies a aspectes comentats més amunt, si ens haguéssim de tornar a 

confinar, i ara que ja en tenim l’experiència, caldria augmentar la quantitat de les sessions 

telemàtiques a dur a terme durant la setmana. A tal efecte, l’escola està preparant uns materials 

pedagògics que permetran un treball adaptat a les circumstàncies de la No presencialitat. 

 

2.Pla d’organització del centre en situació de presencialitat 

2.1 Organització de grups d’alumnes, professionals i espais 

a) Alumnat i grups estables 

A l’escola Roc Blanc hi ha matriculats 262 alumnes per al curs 20-21. Aquests alumnes, que van 

des de P3 fins a 6è de primària, estan dividits en 12 grups diferents repartits de la següent 

manera: 

Nivell P3 P4 P5 1r 2n 3r 4tA 4tB 5èA 5èB 6èA 6èB 

Nº 
d’alumnes 

24 23 24 25 23 24 16 17 20 20 23 23 

 



Els nombre de la taula anterior mostren que les ratios per grup i aula són prou baixes com per 

que no calgui haver de fer desdoblaments per poder mantenir les condicions sanitàries 

establertes pel PROCICAT, de manera que a l’escola tindrem 12 grups estables que coincidiran 

amb els grups-classe habituals. 

b) Professorat 

L’escola, en el moment d’elaboració d’aquest pla, compta amb una previsió de plantilla de 20 

dotacions (21 docents): 

12 Tutors 

3 Especialistes  a jornada sencera  

2 Especialistes a mitja jornada 

3 Equip directiu/suport 

1 Dotació extraordinària de suport (COVID-
19) 

 

c) Espais 

L’escola compta amb un nombre d’aules suficients per acollir tots els grups-estables, així com 

amb aules per a especialitats de música, d’anglès, de psicomotricitat, de religió i un gimnàs. 

Totes elles seran utilitzades en diferents moments de la setmana i de la jornada, sempre seguint 

les indicacions higiènico-sanitàries requerides. ( S’ha previst mitja hora entre classe i classe per 

tal de poder fer la ventilació i desinfecció dels espais i material comú utilitzats per més d’un 

grup). 

 

Grups  
Alumnes 

         Docents                PAE             Espai 

Estable Temporal Estable Temporal Aula 
habitual 

Aula temporal 

P3 24 1 
tutora 

4 
(especialistes 
i mestres de 
reforç) 

1 TEI  Aula P3 Aula psico : 
(dc 11:30-12:30h) 
(div11:30- 12:30h) 

Aula Música: 
(Dc 15:10-16:40h) 

Aula Plàstica: 
(Dij 15:10-16:40h) 

P4 23 1 
tutora 

5 
(especialistes 
i mestres de 
reforç) 

  Aula P4 Aula psico  
(dij 09:50-10:50h ) 
(dij 15:00-16:00h)  
Aula Música: 
(Dm 15:00-16:30h) 

Aula anglès 2: 

(Dc 15:00-16:30h) 

P5 24 1 
tutora 

5 
(especialistes 
i mestres de 
reforç) 

  Aula P5 Gimnàs: 
(dij 08:50 -09:50h) 

(dij 11:20-12:20) 

Aula música: 
(Dll 14:50-16:20h) 

Aula anglès 2: 

(Dm 14:50-16:20h) 



1r 25 1 
tutora 

5 
(especialistes 
i mestres de 
reforç) 

  Aula 1r Aula anglès 2: 
(dm 09:00-10:30) 

(dij 14:50-16:20h) 

Aula música: 
(dc 9:30-10:30h) 
Aula Religió: 
(dc 14:50-16:20) 

2n 23 1 
Tutora 

6 
(especialistes 
i mestres de 
reforç) 

 1 
vetlladora 

Aula 2n Aula anglès 2: 
(dll 15:00-16:30) 

(dc 09:00-10:00) 

Aula música: 
(dj 11:30-12:30h) 

Aula Religió: 
(dc 15:00-16:30) 

3r 24 1 
tutora 

6 
(especialistes 
i mestres de 
reforç) 

   Aula anglès 1: 
(dll 09:30-11:00) 

(dc 10:00-11:00) 
Aula música: 
(dj 10:00-11:00h) 

Aula Religió: 
(dc 15:10-16:40) 

4tA 16 1 
tutora 

6 
(especialistes 
i mestres de 
reforç) 

  Aula 4t 
A 

Aula anglès 1: 
(dm 14:50-15:50) 

(dj 08:50-09:50) 

Aula música: 
(dll 11:20-12:20h) 

Aula Religió: 
(dj 14:50-16:20) 

4tB 17 1 
tutora 

6 
(especialistes 
i mestres de 
reforç) 

  Aula 4t B Aula anglès 1: 
(dc 14:50-15:50) 
(div 08:50-09:50) 

Aula música: 
(dill 09:30-10:30h) 

Aula Religió: 
(dj 14:50-16:20) 

5èA 20 1 
tutora 

6 
(especialistes 
i mestres de 
reforç) 

  Aula5è A Aula anglès 1: 
(dj 11:30-12:30) 

(dv 15:00-16:00) 

Aula música: 
(dm 09:30-10:30h) 

Aula Religió: 
(dill 15:00-16:30) 

5èB 20 1 
tutora 

6 
(especialistes 
i mestres de 
reforç) 

  Aula5èB  Aula anglès 1: 
(dc 11:30-12:30) 

(div 11:30-12:30) 

Aula música: 
(dm 11:30-12:30h) 

Aula Religió: 
(dill 15:00-16:30h) 

                                                                                    
6èA 

 
23 

 
1 
tutora 

 
6 
(especialistes 
i mestres de 
reforç) 

   
Aula6è A 

 
Aula anglès 1: 
(dll 11:30-12:30) 

(dij 10:00-11:00) 
Aula música: 
(dv 10:00-11:00h) 



Aula Religió: 
(dim 15:10-16:40) 
Gimnàs (Teatre): 
(Dj 15:10-16:40h) 

6èB 23 1 6 
(especialistes 
i mestres de 
reforç) 

  Aula6èB Aula anglès 1: 
(dm 11:30-12:30) 

(dv 10:00-11:00) 

Aula música: 
(dv 11:40-12:40h) 

Aula Religió: 
(dm 15:10-16:40) 

 

Aquest curs, l’atenció a la diversitat es farà amb la mestra d’EE dins l’aula perquè així no 

barrejarà alumnes de diferents grups ni utilitzarà una mateixa aula per tots. 

Pels passadissos i per anar al lavabo, l’alumnat haurà de mantenir la distància 

interpersonal d’1,5 metres i dur la mascareta. 

 

a. Organització de les entrades i sortides 

El nostre centre disposa de 4 portes d’entrada per l’alumnat  situades al c/ Pintor Casas 

i d’1 porta per entrada de mercaderies al c/Pintor Sorolla . 

Les 4 portes destinades a l’entrada d’alumnat estan separades entre elles per més de 50 

metres per tant poden ser totes utilitzades simultàniament. 

Per a una millor comprensió del pla, a partir d’ara, les portes seran anomenades : porta1, 

porta 2, porta 3 i porta 4. 

S’ha establert una entrada i una sortida esglaonada de l’alumnat organitzada de la 

següent manera: 

Matí 

Horari entrada 
i sortida 

Porta 1 Porta 2 Porta 3 Porta 4 

08:50 - 12:20 h 4t A 1r 4tB P5 

09:00 - 12:30 h 5è A 2n 5èB P4 

09:10 - 12:40 h 6è A 3r 6è B P3 

 

 

 

Tarda 

Horari entrada 
i sortida 

Porta 1 Porta 2 Porta 3 Porta 4 



14:50-16:20 h 4tA 1r 4t B P5 

15:00-16:30 h 5èA 2n 5è B P4 

15:10-16:40 h 6è A 3r 6è B P3 

La música que indica els horaris d’entrada i sortida a l’escola només sonarà a les 08:50h 

per indicar l’inici de jornada. 

L’alumnat d’Educació Infantil haurà d’accedir al centre acompanyat d’1 familiar. El 

familiar no podrà entrar a l’edifici, deixarà l’alumne a la porta de l’aula que dona al pati. 

No es permetrà l’entrada de més d’1 familiar. Tots els adults hauran de portar mascareta 

i hauran de respectar la distància d’1 metre i mig a la cua abans de lliurar els alumnes a 

la mestra. 

En entrar al centre, tots els alumnes s’han de rentar les mans amb gel hidroalcohòlic. A 

tal efecte, cada tutora de primària recollirà el seu grup a la porta corresponent i aplicarà 

el gel a cada alumne/a. Després pujaran tots junts a l’aula. 

Les tutores d’infantil aplicaran el gel a la porta de l’aula . A més en aquest cicle, caldrà 

que l’alumnat es desinfecti les sabates en una estoreta abans d’entrar, ja que en 

aquestes edats, els infants van molt per terra. 

A les portes 1, 2 i 3, seran les tutores les encarregades de controlar l’ordre i l’organització 

durant les entrades i sortides, i a la porta 4, ho farà el conserge. 

 

b. Organització de l’espai i l’horari d’esbarjo. 

A l’escola tenim 3 espais de pati: Pati d’infantil ( des d’ara, pati 1) , pati de Cicle Inicial ( 

des d’ara, pati 2) i pista +passadís (des d’ara, pati 3). Cada un dels espais és prou gran 

com per poder ser dividit en dos espais cadascun, per tant, disposarem de 6 espai 

simultanis separats entre ells per cons (material d’educació física que col·locarà i 

recollirà el conserge de l’escola). 

Atenent les instruccions relatives a les mesures de seguretat sanitària, pel curs 20-21 

establirem dos torns de pati: El primer torn de 10:30 a 11:00h i el segon torn d’11:00 a 

11:30h. 

Els grups estables es distribuiran al pati amb l’horari i les zones que es veuen a la taula: 

10:30 -11:00 h: 

Pati 1 P5 / 1r 

Pati 2 4t A /4t B 

Pati 3  5è A  /5è B 

 

11:00 – 11:30 h: 

Pati 1 P3  /P4 



Pati 2 2n / 3r 

Pati 3 6è A / 6è B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lavabos en horari d’esbarjo 

Per tal de poder garantir la neteja dels lavabos, durant l’estona de l’esbarjo quedaran 

tancats. Per tant cada grup estable haurà d’anar al lavabo  durant els primers 5 minuts 

d’esbarjo i acompanyats de la tutora. Aquesta darrera, desinfectarà les aixetes i les 

tasses quan tots els alumnes hagin acabat.  

1r Lavabos del gimnàs 

2n  Lavabos de CI 

3r  Lavabos CI 

4t Lavabos CM 

5è A i 6è A Lavabos CS (Grups A) 

5è B i 6èB Lavabos CS (Grups B) 

 

En tornar del pati, els alumnes s’hauran de rentar les mans. Fins a tercer, ho faran a 

l’aula mateix, ja que en totes les aules hi ha una aigüera. Si algú hagués de fer pipí, sortirà 

des de l’aula un cop tots hagin acabat de rentar-se les mans. 

4t Podrà anar al lavabo ja que el lavabo de CM és d’ús exclusiu per aquest nivell.  Hi 

haurà un lavabo per 4t A i un per 4t B 

A 5è , es desinfectaran les mans a l’aula amb el gel, si algú ha d’anar al wc, ho haurà de 

fer individualment un cop els de 6è hagin baixat al pati. Els alumnes de  5è no es creuaran 

amb els de 6è, ja que els primers pujaran directes a l’aula mentre  els segons estaran al 

lavabo. 

Pati 1 



Música d’entrades i sortides durant l’esbarjo 

Sonarà la música a les 10:30 per la sortida del 1r torn, una a les 11 per indicar el canvi 

de torns i una a les 11:30 per l’entrada del 2n torn.. 

3.Pla d’organització pedagògica en situació de pandèmia i 

de confinament  

Fins ara la nostra organització dels grups-classe responia a una metodologia basada en 

el treball cooperatiu, competencial i globalitzat per tant es prioritzava treballar amb 

ratios baixes (mitjos grups) i amb barreges de grups ( activitats intercicles, padrins i 

fillols, ambients d’infantil, grups de teatre, grups de treballs cooperatius i grups 

d’investigadors). 

La situació de pandèmia actual no permet treballar d’aquesta manera i per tant ens 

veiem empesos/es a canviar substancialment la nostra línia pedagògica.  

Paral·lelament, hem de buscar metodologies o programes que s’adaptin a una situació 

de confinament sense que el canvi representi un trencament amb el que es fa en situació 

de presencialitat. 

Per tant, per  respondre a aquesta doble demanda, durant el curs 20-21 incorporarem 

un programa de matemàtiques i un de llengua que permenten aquesta dualitat ( treball 

presencial en gran grup i treball telemàtic). Ambdós programes permetran una 

continuïtat tant metodològica com de nombre d’hores lectives. Tant l’alumnat com el 

professorat disposarà de material físic i de material i llicències virtuals per poder 

treballar a l’aula i també des de  casa.  

 

Pel que fa a l’organització dels reforços hem organitzat els horaris de manera que a cada 

nivell només hi entrin les mestres d’un mateix cicle. I que sempre sigui amb dos mestres 

dins la mateixa aula, per no haver d’ocupar més espais de l’escola, que no es podrien 

desinfectar entre grup i grup.  El reforç que es fa a P3 durant el primer mes de curs, que 

normalment es repartia entre tos els mestres que es podia, ara es cobrirà només amb la 

mestra d’E.E per tal de limitar el nombre de mestres que entren a l’aula. Això farà que 

aquesta mestra no pugui començar amb el seu horari normal fins a mitjans d’octubre. 

 

Els SEPs fora de l’horari lectiu habitual ( 2n i 6è) queden anul·lats per impossibilitat de 

compaginar-los amb les entrades i sortides esglaonades. 

 

Pel que fa a la biblioteca d’escola, durant el curs 20-21 se suprimirà el servei de préstec 

de llibres. Per contra, a cada aula es proporcionaran 10 o 12 llibres que, sumats als que 

ja hi ha a les aules i a les revistes pedagògiques, serviran per utilitzar durant les estones 

de “llegim”. Però no podran sortir de l’aula. D’aquesta manera, seran utilitzats només  

pels alumnes d’un mateix grup estable. 



 

Pel que fa al teatre, queda suprimit del nivell de 5è, ja que es duia a terme barrejant 

l’alumnat en grups diferents al grup estable.  A 6è, i sempre que no hi hagi situació de 

confinament, es continuarà fent l’activitat mantenint els grups estables.   

 

4.Material d´ús individual i col·lectiu 
Primària  

Durant el curs 20-21 i seguint les recomanacions de seguretat sanitària, els alumnes de 

primària hauran de portar el seu propi material d´ús personal. Sobretot el d’us diari. Per 

tant, cadascú haurà de portar un estoig amb un llapis, una goma, maquineta, bolígraf 

blau i vermell i, de 4t a 6è, un llapis de memòria. També caldrà que portin llapis de colors 

i retoladors. 

Per contra, el material d’ús esporàdic, com ara calculadores, compassos, pega, tisores, 

escaires i cartabons... el proporcionarà l’escola i, seran els mateixos alumnes els qui, 

després d’utilitzar-lo, hauran d’ajudar a desinfectar-lo. 

Abans del seu ús, caldrà que tothom es renti les mans. 

A principi de curs, caldrà que cadascú porti també una ampolleta de 250 ml de gel 

hidroalcohòlic per no haver de sortir de l’aula cada cop que calgui rentar-se les mans. 

D’aquesta manera garantirem les mesures higièniques sense perdre tant de temps. 

 

Infantil 

 

Els alumnes d’infantil continuaran utilitzant material comunitari proporcionat per 

l’escola. Com que ales aules només hi hem deixat una taula de treball, el nombre 

d’alumnes que treballaran alhora amb colors o llapis serà reduït. Això facilitarà que la 

mestra pugui retirar el material un cop acabada l’activitat i apartar-lo per poder-lo 

netejar un cop acabada la classe. 

Les joguines es desinfectaran un cop al dia, amb un esprai desinfectant,  una vegada 

s’hagi acabat la jornada escolar. 

 

Ordinadors 

 

Els ordinadors de l’escola són un material compartit i així ha de seguir set, ja que no 

podem disposar d’ordinadors personals. Per assegurar que complim les mesures 

higièniques, limitarem el nombre d’alumnes que compartiran els mateixos dispositius. 

 

P3 i P4  Tablets 

P5, 1r, 2n i 3r Ordinadors aula d’informàtica 

4t Portàtils de CM 

5è i 6è Portàtils CS 

Mesures higièniques: Abans de l’ús dels ordinadors, caldrà que tothom es renti les mans 

i durant l’ús, caldrà portar mascaretes per si hi ha estossecs o esternuts. 



Després de l’ús, caldrà que els alumnes ajudin a passar un drapet humitejat amb una 

solució desinfectant per damunt les tecles i els ratolins. 

 

Educació física 

 

Caldrà rentar-se les mans abans i després de cada classe.  El material serà compartit i 

proporcionat per l’escola. (Pilotes, raquetes...) Després de cada sessió, el mestre 

disposarà d’una estona lliure per netejar-lo i desinfectar-lo.  

Es procurarà fer sempre les activitats a l’aire lliure. 

 

Material de pati 

 

El material de joc de pati serà compartit i proporcionat per l’escola. Cada grup estable 

disposarà de material propi que guardarà a l’aula i treurà i recollirà cada vegada. A 

excepció de les motos i patinets que es guardaran a la caseta. A cada grup li 

correspondran unes motos concretes (etiquetades amb el nom del grup) i no les podran 

barrejar. 

 

Grup Contingut caixa de material 

P3  (pati1 ) Galledes, pales , pilota i motos (pròpies) 

P4  (pati1 ) Galledes, pales , pilota i motos  (pròpies) 

P5  (pati1 ) Galledes, pales , pilota i motos  (pròpies) 

1r   (pati1 ) Galledes, pales  i pilota.  

2n  (Pati2) Galledes, pales, pilotes i construccions 
(pròpies) 

3r   (pati 2)  Pilotes, 4 en ratlla gran (propi) 

4t A (pati 2) Pilotes i 4 en ratlla (propi) 

4t B (pati 2) Pilotes i 4 en ratlla (propi 

5èA (pati 3) Pilotes i ping pong 

5èB (pati 3)  Pilotes i ping pong 

6èA (pati 3)  Pilotes i ping pong 

6èB (pati 3)  Pilotes i ping pong 

 

 

5.Atenció a la diversitat  

 
En situació de normalitat, una de les mesures d’atenció a la diversitat és la reducció de 

ratios per mitjà d’agrupaments reduïts (barrejant alumnes de diferents grups) i en aules 

diferents a les habituals. Per raons obvies, durant aquest curs aquestes mesures 

desapareixeran. 

També desapareixeran els SEPs que es feien fora d’horari lectiu habitual perquè amb les 

entrades graonades no és possible dur-los a terme. 



Per tant, la diversitat s’atendrà dins l’aula, en la que, gràcies al personal de reforç 

addicional, hi haurà un nombre d’hores més elevat en les que hi pugui haver dos docents 

alhora. 

 

6.Relació amb la comunitat educativa 
a) Consell escolar 

Sempre que no estiguem en situació de confinament, des de l’escola prioritzem les 

reunions presencials. Per tant, si iniciem el curs en modalitat presencial, continuarem 

fent les reunions de consell escolar a l’escola ja que disposem d’aules grans que 

permeten assegurar les mesures sanitàries recomanades. 

Si un cop començat el curs ens haguéssim de confinar, faríem les sessions de consell de 

manera telemàtica, com ja hem fet enguany, per mitjà de la plataforma GoogleMeet. 

Durant la darrera setmana de juliol es preveu fer una reunió de consell escolar per donar 

a conèixer el contingut d’aquest pla. Es farà de manera telemàtica. 

b) Famílies 

       Difusió d’aquest Pla d’Organització 

A finals de juliol ja es preveu enviar a les famílies una circular , per mitjà del correu 

electrònic, en què es comuniquin aspectes bàsics d’aquest pla com ara els detalls de 

l’entrada graonada i aspectes relacionats amb el material d’ús individual. 

Més endavant, en el moment en què el pla sigui aprovat com a definitiu, és a dir durant 

la primera setmana de setembre, i tot aprofitant les reunions d’inici de curs, el pla serà 

explicat amb detall a cada una de les famílies assistents. A més, aquest es farà públic per 

mitjà de la pàgina web del centre.  

       Comunicacions habituals 

Les comunicacions habituals amb les famílies se solen fer de dues maneres, o bé per 

mitjà del correu electrònic o bé amb reunions o entrevistes personals presencials. 

Aquestes dues opcions continuaran funcionant sempre que la situació sanitària ho 

permeti, però per tal de reduir riscos, durant la reunió d’inici de curs, suprimirem la 

primera part, que es feia al gimnàs de l’escola i on coincidien famílies de tot un cicle. 

Farem les reunions igualment al gimnàs però a cada una de les sessions només hi podran 

assistir els familiars d’un nivell (màxim dues classes) i l’assistència es limitarà a un sol 

familiar per alumne/a. Serà imprescindible l´ús de la mascareta. 

(Les cadires seran desinfectades amb esprai després de cada reunió) 



Si al setembre no es pogués fer aquesta primera reunió perquè ens trobéssim en situació 

de confinament, es faria una reunió telemàtica. Així mateix, tota la informació pertinent 

seria enviada per correu electrònic a cada família.  

Dates de les reunions d’inici de curs: 

P3 1 de setembre    17:00h 

P4 i P5  4 de setembre    17:00h 

1r i 2n 7 de setembre    17:00h 

3r i 4t 8 de setembre    17:00h 

5è 9 de setembre    17:00h 

6è 10 de setembre  17:00h 

 

Les entrevistes individuals que es duen a terme al llarg de l’any, es mantenen igual que 

s’han fet sempre però extremant les mesures de seguretat sanitària: ús de mascareta i 

distància social. Si no es poguessin fer perquè estiguéssim en situació de confinament, 

es farien de forma telemàtica, per mitjà de la plataforma GoogleMeet, o, cas que fos 

necessari, via telefònica. 

Atès que durant el curs 19-20 ja hem estat treballant amb els alumnes mitjançant la 

plataforma GoogleMeet i que, tant el professorat, com l’alumnat, com les famílies ja 

hem après a utilitzar l’eina, no creiem necessari fer cap formació prèvia per a  cap dels 

col·lectius.  

7.Pla d’acollida per a l’alumnat de P3  

Durant els 3 primers dies de curs l’entrada dels alumnes de P3 es farà esglaonada i de la 

mateixa manera que s’ha fet sempre. L’única cosa que caldrà tenir en compte és que, 

seguint les mesures de prevenció i seguretat establertes, es limitarà l’entrada a un sol/a 

acompanyant. 

Persona acompanyant 

Requisits d’accés: la persona acompanyant no pot participar en el procés 
d’acollida si presenta símptomes compatibles amb la COVID-19 o els ha presentat 
en els darrers 14 dies. 
Persones de risc: aquelles persones acompanyants que pateixin una malaltia de 
risc, així com les dones embarassades, hauran d’avaluar la conveniència de 
participar en el procés d’acollida amb el seu equip mèdic. 
Contacte i distància: la persona acompanyant només podrà tenir contacte amb el 
seu infant  i haurà de mantenir una distància de seguretat (1,5m) amb la resta de 
persones de l’aula. 
Rentat de mans: la persona acompanyant s’haurà de rentar les mans amb aigua i 
sabó o gel abans d’accedir al centre educatiu. 
Mascareta: la persona acompanyant ha d’accedir al centre amb una mascareta 
correctament posada. 
 



 

Caldrà ventilar i desinfectar els espais entre les diferents sessions. 

8.Sortides i colònies 

Tant el PROCICAT com el Departament d’Educació consideren que es poden reprendre 

les sortides pedagògiques complementàries i per tant, durant el curs 20-21 es duran a 

terme de la mateixa manera que s’ha fet sempre.  

Es prioritzaran les activitats a l’aire lliure. 

Caldrà tenir en compte però les següents condicions: 

 

a) A l’autocar, només hi podrà viatjar un grup estable. Si ho han de fer dos 

grups, entre cada un d’ells es deixaran com a mínim dues files de seients. 

b) Un cop arribats a lloc, les activitats programades hauran de respectar els 

grups estables i mai es podran ajuntar dos o més grups. 

 

9.Servei de menjador i matiners 

L’empresa 7 i Tria, responsable de gestionar el servei de menjador, ha elaborat el seu 

propi pla de funcionament per a situació de presencialitat.  

El pla ha estat pactat i consensuat amb la direcció de l’escola. 

10.Extraescolars 

Les activitats extraescolars, que sovint suposen una barreja d’alumnes de diferents 

grups estables, caldrà fer-les mantenint la distància de seguretat d’1,5 m  o utilitzant la 

mascareta. És recomanable que, en el marc de l’extraescolar, la composició del grup de 

participants sigui el més constant possible per facilitar-ne la traçabilitat. 

Si l’activitat requereix de material comunitari, com per exemple pilotes, caldrà que la 

persona responsable el desinfecti, un cop acabada la sessió. 

Les despeses extraordinàries generades per la COVID-19 seran assumides per 

l’organitzador de l’activitat. 

Activitat Nombre 
d’alumnes 

Grup del qual 
provenen 

Professional 
responsable 

Espai on es 
realitza 
l’activitat 

     

     

     



 

11.Pla de ventilació, neteja i desinfecció 

Seguint les instruccions del Departament d’Educació, en el moment de fer els horaris 

que defineixen l’ocupació de les diferents aules i espais de l’escola, s’han tingut sempre 

en compte aquests aspectes bàsics: 

Aules o espais compartits: 

- Després de l’ús de les aules o espais d’ús compartit sempre hi haurà un franja de 

mitja hora per tal que l’espai pugui ser ventilat i/o desinfectat. 

- El/La mestra responsable d’aquest espai disposarà d’una franja d’entre 10 

minuts i mitja hora per a poder dur a terme la neteja tant de l’espai com del 

material. 

- Es demanarà la col·laboració de l’alumnat per a netejar part del material, la 

superfície de taules i teclats i ratolins d’ordinador. 

Lavabos: 

- Els grups estables es desplaçaran junts al lavabo just abans i després de tornar 

del pati. Això permetrà que, un cop n’hagin fet ús tots els alumnes, el mestre 

responsable del grup pugui ruixar les aixetes i els wc amb líquid desinfectant.En 

desplaçar-hi tot el grup sencer, el control de la neteja és molt més senzill. 

- Es limitarà, molt més de l’habitual, l’anada al lavabo enmig de les hores de classe 

per tal d’evitar que el mestre hagi de sortir en diferents ocasions durant les 

classes. Però en cas de necessitat ineludible, els alumnes podran sortir per anar 

al lavabo, sempre d’un en un, i el mestre hi haurà d’anar després a ruixar aixetes 

i tasses de wc. 

- L’ajuntament, responsable del servei de neteja professional, està estudiant la 

possibilitat d’afegir un torn de neteja de lavabos després de les classes del  matí. 

 

12.Protocol d’actuació en cas de detectar un possible 

cas de COVID-19 

Tal i com indiquen les instruccions del Departament d’Educació, davant de qualsevol 

persona de l’escola que comenci a desenvolupar símptomes compatibles amb la 

COVID 19: 

1. S’avisarà a la persona responsable i referent per a la Covid, que en el nostre cas 

és la directora de l’escola. 

2. La directora acompanyarà la persona afectada a un espai separat d’ús individual 

que, a la nostra escola serà l’aula de reforç del passadís de CM. 



3. Ambdues es  posaran una mascareta quirúrgica. 

4. Si la persona afectada és un infant, es contactarà amb la seva família per tal que 

el vinguin a buscar. 

5. Si els símptomes són de gravetat, es trucarà també al 061. 

6. Si aquesta situació es dona en horari de menjador, s’actuarà de la mateixa 

manera. L’única cosa que canviarà serà la persona responsable. Tot i que la 

responsable de menjador, també haurà de posar en coneixement de la situació 

la directora de l’escola. 

7. Finalment, el centre contactarà amb el servei territorial d’Educació per informar-

ne i, a través d’ells, amb el servei de salut pública. 

En el cas que finalment es confirmi que és un cas de COVID, Salut Publica serà 

l’encarregada de la identificació, aïllament i seguiment dels contactes estrets. Serà 

l’autoritat sanitària l’encarregada de prendre decisions en referència al confinament o 

no del grup-classe-estable o del centre sencer, arribat el cas. 

 

13.Pla de treball del centre en cas de confinament 

      a)Educació Infantil 

Atès que les classes telemàtiques amb infants de 3 a 6 anys són força complicades de 

gestionar, per a fer aquesta previsió hem prioritzat els següents aspectes: 

-No fer més de 2 connexions setmanals amb la tutora. 

-1 connexió amb l’especialista de música 

-1 connexió amb la mestra d’anglès (P4 i P5) 

-Les connexions tindran una duració d’entre 30 i 45 minuts 

-Les connexions seran amb grups d’un màxim de 4 alumnes. 

Durant aquestes connexions es prioritzaran les feines orals (conversa, rutines, jocs, 

cançons, contes...)  i per al treball de les matemàtiques, es seguirà la metodologia 

proposada pel programa Innovamat, que comprèn recursos informàtics que els alumnes 

podran utilitzar des de casa. 

 Paral·lelament, les tutores faran propostes de feines i activitats a realitzar que penjaran 

al bloc habilitat per expressament per al confinament.  

També demanaran a les famílies que enviïn fotografies dels infants fent les tasques 

proposades o fotografies de les activitats acabades ( dibuixos, històries, treballs 

manuals, escrits...) aquestes fotografies també seran penjades al bloc, en un espai 

habilitat per a l’ocasió. 



Només en els casos en què es cregui necessari hi haurà contactes individuals amb 

l’alumnat i amb les famílies. Si arriba el cas, caldrà fer l’entrevista anual per via 

telemàtics.          

a) Educació Primària 

Nivell educatiu 
I nombre 
d’alumnes per 
grup 

Mètode de 
treball i recursos 
didàctics 
previstos 

Mitjà i periodicitat 
del contacte amb el 
grup 

Mitjà i 
periodicitat 
del contacte 
individual 
amb 
l’alumnat 

Mitjà i 
periodicitat del 
contacte 
individual amb 
les famílies 

1r i 2n 
Les connexions 
seran sempre 
amb grups de 12 
alumnes. (1/2 
grup-classe) 

Català: 
Pictoescriptura 
Matemàtiques: 
Innovamat 
Resta d’àrees:  
Material divers 
Feines 
sistemàtiques a 
fer durant la 
setmana: 
Tant de 
matemàtiques 
com de llengua 
catalana, el 
programa 
preveu una part 
de feina per fer 
mitjançant 
recursos 
informàtics. 
De la resta 
d’àrees, es 
posaran feines 
per fer a casa 
que seran 
corregides pels 
mestres i 
comentades 
durant les 
sessions de 
connexió. 

Els alumnes faran 2 
hores de connexió 
diària per mitjà de la 
plataforma 
GoogleMeet. 
 
10 Connexions a la 
setmana distribuïdes 
de la següent manera: 
-2 de matemàtiques 
-2 de llengua catalana 
-1 de medi 
-1 de treball en equip 
-1 de llengua castellana 
  (quinzenal) 
-1 de llengua anglesa 
-1 d’educació física 
-1 de música 
-2 de reforç  
(només qui ho 
necessiti) 

 

Els contactes 
individuals 
seran només 
amb aquells 
alumnes amb 
qui es 
consideri 
necessari i 
quan es 
considerin 
necessaris 

Els contactes 
individuals seran 
només amb les 
famílies d’aquells 
alumnes amb qui 
es consideri 
necessari parlar i 
sempre que es 
consideri 
necessari. 

3r i 4t 
Les connexions 
seran sempre 
amb grups de 12 
alumnes. (1/2 
grup-classe) 

Català: 
Pictoescriptura 
Matemàtiques: 
Innovamat 
Resta d’àrees:  
Material divers 
Feines 
sistemàtiques a 

Els alumnes faran 2 
hores de connexió 
diària per mitjà de la 
plataforma 
GoogleMeet. 
 

Els contactes 
individuals 
seran només 
amb aquells 
alumnes amb 
qui es 
consideri 
necessari i 

Els contactes 
individuals seran 
només amb les 
famílies d’aquells 
alumnes amb qui 
es consideri 
necessari parlar i 
sempre que es 



fer durant la 
setmana: 
Tant de 
matemàtiques 
com de llengua 
catalana, el 
programa 
preveu una part 
de feina per fer 
mitjançant 
recursos 
informàtics. 
De la resta 
d’àrees, es 
posaran feines 
per fer a casa 
que seran 
corregides pels 
mestres i 
comentades 
durant les 
sessions de 
connexió. 

10 Connexions a la 
setmana distribuïdes 
de la següent manera: 
-2 de matemàtiques 
-2 de llengua catalana 
-1 de medi 
-1 de treball en equip 
-1 de llengua castellana 
  (quinzenal) 
-1 de llengua anglesa 
-1 d’educació física 
-1 de música 
-2 de reforç  
(només qui ho 
necessiti) 
L’alumnat de 4t disposa 
d’una adreça de correu 
electrònic a per mitjà 
de la qual té accés al 
Drive i és amb aquest 
recurs amb el que 
comparteix totes les 
feines amb els seus 
mestres. 

quan es 
considerin 
necessaris. 

consideri 
necessari. 

5è i 6è 
Les connexions 
seran sempre 
amb grups de 12 
alumnes. (1/2 
grup-classe) 

Català: 
Pictoescriptura 
Matemàtiques: 
Innovamat 
Resta d’àrees:  
Material divers 
Feines 
sistemàtiques a 
fer durant la 
setmana: 
Tant de 
matemàtiques 
com de llengua 
catalana, el 
programa 
preveu una part 
de feina per fer 
mitjançant 
recursos 
informàtics. 
De la resta 
d’àrees, es 
posaran feines 
per fer a casa 
que seran 
corregides pels 
mestres i 
comentades 
durant les 

Els alumnes faran 2 
hores de connexió 
diària per mitjà de la 
plataforma 
GoogleMeet. 
 
10 Connexions a la 
setmana distribuïdes 
de la següent manera: 
-2 de matemàtiques 
-2 de llengua catalana 
-1 de medi 
-1 de treball en equip 
-1 de llengua castellana 
  (quinzenal) 
-1 de llengua anglesa 
-1 d’educació física 
-1 de música 
-2 de reforç  
(només qui ho 
necessiti) 
 
L’alumnat de 5è i 6è 
disposa d’una adreça 
de correu electrònic a 
per mitjà de la qual té 
accés al Drive i és amb 
aquest recurs amb el 
que comparteix totes 

Els contactes 
individuals 
seran només 
amb aquells 
alumnes amb 
qui es 
consideri 
necessari i 
quan es 
considerin 
necessaris. 

Els contactes 
individuals seran 
només amb les 
famílies d’aquells 
alumnes amb qui 
es consideri 
necessari parlar i 
sempre que es 
consideri 
necessari. 



sessions de 
connexió. 

les feines amb els seus 
mestres. 

 

C) En cas de confinament d’un sol grup 

En cas de confinament d’un sol grup-classe, el/la tutora  farà 8 connexions a la setmana 

i els especialistes es connectaran per fer una sessió, mantenint la mateixa hora que 

tingui el grup quan ve a l’escola. 

14.Seguiment del pla 

La responsabilitat de fer complir el pla i de fer el seguiment i avaluació de la seva 

aplicació recau sobre la direcció del centre. 

 

 

 

 

 

 

 

 


