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1. INTRODUCCIÓ 

Aquest pla segueix les Instruccions per al curs 2020-2021 dels centres educatius de 

Catalunya de 30 de juny de 2020 i les directrius aprovades pels Departaments de Salut 

i d’Educació en el Pla d’actuació per al curs 2020-2021 per a centres educatius en el 

marc de la pandèmia per Covid 19 de 3 de juliol. 

Aquest pla ha estat aprovat per Consell Escolar amb data 7 de setembre de 2020. 

Forma part de la Programació General Anual de centre i està disponible al web del 

centre.  

La nostra prioritat és l’obertura del centre amb la màxima normalitat possible. Amb 

tot, la situació d’incertesa continua i per això es fa necessària l’aplicació continuada 

d’una sèrie de mesures que comporten canviar de manera notable el funcionament del 

centre.  

Des de l’escola, amb aquesta idea de màxima normalitat possible, vetllarem perquè:  

 Tots els infants i adolescents puguin seguir els seus aprenentatges de 

manera presencial.  

 Se segueixin les instruccions sanitàries per tal que l’escola pugui ser un entorn 

segur, amb el risc mínim assumible i, entre tots, contribuïm al control de 

l’epidèmia i, quan escaigui, a la ràpida identificació de casos i de contactes. 

En aquest sentit, caldrà que famílies, mestres i tot el personal del centre ens 

involucrem i comprometem per a garantir els dos grans pilars per fer front la pandèmia: 

les mesures de protecció i la traçabilitat.  

Els pares i mares o tutors legals rebreu la informació de les mesures adoptades a 

l’escola en relació amb la prevenció i control de la COVID-19.  

Totes les mesures proposades seran vigents al llarg del curs escolar 20-21 i en 

coherència amb la realitat del centre i l’evolució del context epidemiològic. 

 

2. OBJECTIU DEL PLA 

Reprendre l’activitat escolar amb les màximes garanties, buscant l’equilibri entre 

la protecció de la salut de les persones al centre, la correcta gestió de la pandèmia i 

el dret de tots infants i joves a una educació de qualitat.  
 

Veure Annex 1. Llista de comprovació per a l’obertura dels centres educatius a 

l’inici de curs al setembre. 

 

Així doncs, malgrat la pandèmia:     

1. Tots els infants i adolescents han de tenir accés a l’educació en condicions 

d’equitat. 

2. L’aprenentatge als centres educatius ha de poder continuar amb la màxima 

normalitat, seguint les indicacions sanitàries i garantint la funció social d’educació. 

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

4. A través de les mesures proposades, els centres educatius han d’estar en 
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condicions de contribuir al control de la pandèmia i a la ràpida identificació de 

casos i contactes.   

 

En el disseny d’aquest pla d’actuació, l’Equip Directiu de l’escola Sant Francesc 

d’Assís hem volgut prioritzar l’acollida emocional del nostre alumnat i s’ha previst, en 

cas necessari, la possibilitat de continuar aprenent a través de l’autonomia i la 

capacitat d’organització individual que permeten els entorns virtuals. 

Tots els esforços de l’Equip Directiu s’han abocat en la creació d’una fórmula 

organitzativa per garantir la màxima presencialitat dels nens i nenes a l’escola, 

procurant minimitzar al màxim els possibles riscos per al conjunt de la comunitat 

educativa del Sant Francesc i impulsant una acció educativa de qualitat i equitat per a 

tot l’alumnat però, especialment, per a l’alumnat més vulnerable que ha patit la 

desconnexió del sistema educatiu durant la pandèmia. 

 L’escola ha programat les reunions d’inici de curs de cada grup classe 

(majoritàriament de manera telemàtica, excepte a P-3, P-5 i 1r de Primària que 

seran presencials complint totes les mesures de seguretat) abans de l’inici de les 

classes per a l’alumnat (del 8 al 10 de setembre) amb l’objectiu d’informar les 

famílies del Pla d’Organització de l’escola en situació de pandèmia.  

 Les famílies de l’escola rebran tanmateix la informació via e-mail del Pla 

d’Organització de l’escola en situació de pandèmia abans de l’inici del curs escolar 

2020-2021, un cop presentat al claustre de professors i al Consell Escolar del 

centre.  

 El Pla d’Organització de l’escola en situació de pandèmia s’enviarà a Inspecció i es 

publicarà a la web del centre.  

 

3. MESURES BÀSIQUES DE PREVENCIÓ, HIGIENE I PROMOCIÓ DE LA SALUT 

Els dos pilars en el moment actual de control de la pandèmia són la disminució de la 

transmissió del virus i l’augment de la traçabilitat dels casos.  

3.1. Grups de convivència i socialització estables 

El centre s’ha organitzat entorn a grups de convivència el màxim d’estables possible 

per facilitar la traçabilitat (identificació i gestió precoç de possibles casos i dels seus 

contactes).  

Aquesta mesura permetrà que, en els grups de convivència estables, no sigui 

necessari requerir la distància física interpersonal de seguretat establerta, ni 

l’ús de la mascareta.  

No obstant, es pot demanar l’alumnat que utilitzi la mascareta en cas de realitzar 

activitats col·lectives que requereixin de major proximitat física o bé, quan la 

ventilació de l’aula no es pugui realitzar a causa de les baixes temperatures.  

La mascareta ha d’estar sempre a prop i disponible per a qualsevol moment: sortida 

al passadís; anada al lavabo; sortida al pati; anada al menjador,... 

https://agora.xtec.cat/ceip-santfrancesc-sjd/
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Les terceres persones que s’hagin de relacionar amb aquests grups (docents i 

altres professionals de suport educatiu) o en cas que diferents grups s’hagin de 

relacionar entre si, s’hauran de complir rigorosament les mesures de protecció 

individual, especialment el manteniment de la distància física de seguretat d’1,5 

metres i l’ús de la mascareta.  

3.2. Mesures de prevenció personal 

Ús de la mascareta 

 En entrar al centre, l’alumnat i el personal del centre hauran de portar la 

mascareta fins a la seva aula. 

 L’alumnat de Primària, als passadissos i als lavabos haurà de portar 

mascareta, donat que poden coincidir puntualment amb altres grups estables. 

 Recomanem l’ús de mascareta per a tot l’alumnat (d’Infantil i Primària), 

sempre i quan sigui possible. 

 Es recomana a tot l’alumnat portar sempre una mascareta de recanvi. 

 Es recomana portar a l’escola una bosseta o caixeta marcada amb el nom del 

nen/a  per guardar la mascareta a l’aula mentre no s’utilitza. 

 A diferents espais de l’escola es col·locaran cartells informatius sobre la 

importància de l’ús de la mascareta 

 

Indicacions per a l’ús de la mascareta:  

Col·lectiu  Indicació  Tipus de mascareta  

2n cicle d’educació 

infantil (3-6 anys)  

No obligatòria  Higiènica amb 

compliment de la norma 

UNE  

De 1r a 6è de primària  No obligatòria si s’està amb el grup de 

convivència dins de l’aula. Indicada fora del 

grup quan no es pugui mantenir la distància 

d’1,5 metres.  

Higiènica amb 

compliment de la norma 

UNE  

Personal docent i no 

docent  

Recomanable en els grups estables. 

Obligatòria per al personal quan imparteix 

classes a diferents grups, quan no forma 

part del grup de convivència estable i no es 

pugui mantenir la distància d’1,5 metres.  

Higiènica amb 

compliment de la norma 

UNE  

 

Distanciament físic 

Segons la Resolució SLT/1429/2020, de 18 de juny, per la qual s'adopten mesures 

bàsiques de protecció i organitzatives per prevenir el risc de transmissió i afavorir la 

contenció de la infecció per SARS-CoV-2.  

 La distància física interpersonal de seguretat, tant en espais tancats com a 

l'aire lliure, s'estableix en 1,5 metres en general, amb l'equivalent a un espai de 

seguretat de 2,5 m2 per persona. 

 La distància física interpersonal de seguretat és exigible en qualsevol cas, 
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excepte entre persones que tinguin un contacte proper molt habitual, com és el 

cas dels grups de convivència estables. 

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

distribució de l’alumnat, una distància interpersonal mínima d’1 metre. 

 

Higiene de mans 

Es tracta d’una de les mesures més efectives per preservar la salut de l’alumnat així 

com la del personal docent i no docent.  

 En infants i adolescents, es requerirà el rentat de mans:  

      - A l’arribada i a la sortida de l’escola, 
         - Abans i després dels àpats,    
         - Abans i després d’anar al WC, 
      - Abans i després de les diferents activitats (també de la sortida al pati).      

 S’afavoriran mesures adaptades a l’edat de l’infant (vídeos, cançons...) per 

promoure el rentat de mans correcte i la seva importància, així com cartells 

informatius explicant els passos per a un correcte rentat de mans en els 

diversos punts de rentat de mans. 

 En el cas del personal que treballa al centre, el rentat de mans s’haurà de dur a 

terme: 

   - A l’arribada al centre, abans del contacte amb els infants, 
         - Abans i després d’entrar en contacte amb els aliments (àpats infants i propis) 
   - Abans i després d’acompanyar un infant al WC, 
   - 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. 

 Cada dia l’alumnat es rentarà les mans a les piques d’aigua de què disposen 

totes les aules.  

 Totes les aules tindran una sabonera amb disponibilitat de sabó amb 

dosificador i paper d’un sol ús. 

 A totes les entrades d’aula es col·locaran dispensadors de solució 

hidroalcohòlica. Alumnat i personal docent i de suport educatiu hauran de fer ús 

del gel hidroalcohòlic abans d’entrar a l’aula. 

 En punts estratègics (entrada al menjador, al gimnàs, hall, secretaria ...) hi haurà  

dispensadors de solució hidroalcohòlica per a ús del personal de l’escola i de les 

famílies que necessitin realitzar qualsevol tràmit relatiu a l’escolaritat del seu fill/a. 

 

Requisits per a l’accés al centre 

 Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, 

dificultat respiratòria, malestar, diarrea ... ) o qualsevol altre quadre 

infecciós1. 

                                                           
1
 L’absència de simptomatologia ha de ser sense haver pres cap fàrmac. 
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 No convivents o contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia 

compatible en els 14 dies anteriors. 

 Si l’alumne/a presenta una malaltia crònica d’elevada complexitat que pugui 

augmentar el risc de gravetat en cas de contraure la infecció, es valorarà de 

manera conjunta –amb la família o persones tutores i el seu equip mèdic de 

referència–, les implicacions a l’hora de reprendre l’activitat educativa 

presencialment al centre educatiu. Es consideren malalties de risc per a 

complicacions de la COVID-19: malalties respiratòries greus que necessiten 

medicació o dispositius de suport respiratori, malalties cardíaques greus, 

malalties que afecten el sistema immunitari (per exemple aquells infants que 

requereixen tractaments immunosupressors), diabetis mal controlada i/o malalties 

neuromusculars o encefalopaties moderades o greus. 

 En el cas del personal docent i no docent de l’escola, les condicions de risc 

engloben les malalties cròniques, com la hipertensió arterial, la diabetis, els 

problemes cardíacs o pulmonars, les immunodeficiències i l’obesitat mòrbida. Les 

dones embarassades es consideren un col·lectiu d’especial consideració. Les 

persones del grup de risc hauran d’haver estat valorades pel servei de 

prevenció de riscos laborals del Departament d’Educació. 

 

Control de símptomes  

 Les famílies han de fer-se responsables de l’estat de salut dels seus fills i 

filles. 

 A l’inici del curs, totes les famílies hauran de signar una Declaració 

Responsable (que es farà arribar a les famílies la setmana del 10 al 14 de 

setembre i que hauran de retornar signada com a molt tard el 14 de setembre) a 

traves de la qual:  

         - Faran constar que són coneixedores de la situació actual de pandèmia amb el 

risc que això comporta i que, per tant, s’atendran a les mesures que puguin ser 

necessàries en cada moment. 

         - 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 14 dies i a comunicar-ho immediatament als responsables del 

centre educatiu per tal de poder prendre les mesures oportunes. 

 Les famílies disposaran d’una llista de comprovació de símptomes que es 

farà arribar la setmana del 7 al 10 de setembre. Veure l’annex 2. Llista de 

comprovació de símptomes per a les famílies. 

 Les famílies hauran de comunicar al centre si el seu fill o filla ha presentat 

febre o algun altre símptoma compatible amb la COVID-19.  

 Es treballarà per conscienciar les famílies que l’ocultació de simptomatologia 

incorre en un greu perjudici de la salut de la comunitat educativa i que és un 

exercici de corresponsabilitat vetllar per al compliment del protocol de supervisió 
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familiar. La negligència en aquest àmbit pot tenir conseqüències legals. El 

Consell Escolar assumirà la responsabilitat de posar-ho en coneixement de tota 

la comunitat educativa. 

 Si un/a alumne/a amb risc de gravetat contrau la infecció, es sol·licitarà la 

intervenció de la docència a domicili per part dels Serveis Territorials 

 A l’escola es farà ús del termòmetre d’infrarojos amb l’alumnat de l’escola.  

 El professorat valorarà diàriament l’estat general dels nens i nenes del seu 

grup classe. 

 

3.3. Promoció de la salut i suport emocional 

Les primeres setmanes es preveu realitzar activitats de promoció de la salut i de 

suport emocional que ajudaran a l’adaptació progressiva de l’alumnat al nou curs i als 

canvis en el centre educatiu.  

A l’escola es reforçaran hàbits i conductes que són imprescindibles en el context de 

la pandèmia: 

  a. Tenir cura d’un mateix i de les persones que ens envolten. 

 b. Actuar amb responsabilitat per protegir-nos a nosaltres mateixos i a les 

persones que ens envolten, amb especial atenció a aquells/es que són més 

vulnerables 

 c. Aprendre a respectar la distància de seguretat. 

 d. Acostumar-se a rentar-se les mans de manera freqüent i sistemàtica. 

 e. Portar i usar la mascareta de manera adequada.  

 f. Seguiment emocional de cada alumne/a per part del tutor/a i especialistes 

(mestra d’educació especial, EAP ...) amb la família.  

 

3.4. Gestió en cas de possibles casos 

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

directora.  

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.  

En un entorn de convivència com és un centre escolar, la detecció precoç de casos 

i el seu aïllament, així com dels seus contactes més estrets, serà una de les 

mesures més rellevants per mantenir entorns de seguretat i preservar al màxim 

l’assoliment dels objectius educatius i pedagògics.  

El centre té establert un protocol d’actuació si es detecta una sospita de cas que 
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inclou la ràpida coordinació entre els Serveis Territorials d’Educació i de Salut 

Pública.  

PROTOCOL D’ACTUACIÓ davant d’una persona (docent, alumne/a ...) que 

comença a desenvolupar símptomes compatibles amb la COVID-19 a l’escola:  

1. Se’l portarà a un espai separat d’ús individual.  

2. Se li posarà una mascareta quirúrgica (tant a la persona que ha iniciat símptomes 

com a la persona que es quedi al seu càrrec). 

3. Es contactarà amb la família per tal que vingui a buscar l’infant o adolescent.  

4. En cas de presentar símptomes de gravetat, o davant de qualsevol complicació, 

es trucarà també al 061.   

5. S’informarà als Serveis Territorials (Inspecció del centre), i a través d’ells, al 

Servei de Salut Pública.  

6. La família haurà de contactar amb el seu CAP de referència per valorar la situació 

i portar a terme les actuacions necessàries. Si es decideix realitzar una PCR per 

a SARS-CoV-2,  l’alumne/a i la família amb qui conviu hauran d’estar en aïllament 

al domicili fins conèixer-ne el resultat. 

7. Si finalment es confirmés un cas positiu en COVID-19, Salut Pública serà la 

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

 

La comunicació entre els Serveis Territorials d’Educació i Salut Pública garantirà la 

coordinació, 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.  

L’equip d’atenció primària de referència del centre estarà a disposició de l’equip 

directiu per a mesures de consell sanitari sobre la COVID-19, havent designat un 

responsable d’aquesta interlocució.  

 

Actuació si es detecta un possible cas a l’escola 

Espai aïllament Despatx Direcció, Cap d’Estudis, Secretaria.  

Responsable de reubicar 

l’alumne/a  

Docent/personal de suport educatiu que està amb el 

grup estable en el moment de la detecció 

Responsable de custodiar 

l’alumne/a fins que vinguin 

a buscar-lo 

Docent/personal de suport educatiu, si el grup 

estable en disposa en aquell moment de més d’un. 

Equip Directiu en cas que hagi un únic docent a 

l’aula.  
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Responsable de trucar a la 

família 

Administrativa del centre. 

Equip Directiu en cas de la seva absència.   

Responsable de comunicar 

el cas als SSTT  

Directora del centre. 

Cap d’Estudis i/o Secretària en cas de la seva 

absència.  

 

Registre d’un possible cas detectat a l’escola 

Alumne/a / Docent / 

Personal de suport educatiu 

 

Grup estable al qual 

pertany / grup estable en el 

qual intervé 

 

Dia i hora de la detecció  

Protocol Seguit  

Observacions  
 

4. PRIORITATS EDUCATIVES 

 Acompanyament emocional de l’alumnat (activitats orientades al retrobament, 

l’intercanvi de situacions viscudes...) 

 Acció tutorial i orientació en col·laboració amb les famílies, amb la 

incorporació d’estratègies per abordar les necessitats educatives  específiques de 

suport educatiu. 

 Impuls a l’aprenentatge autònom i creatiu per part dels alumnes, amb 

propostes que aprofundeixin en la competència d’aprendre a aprendre, per tal de 

capacitar l’alumne a autoregular-se, incidint tant en els processos cognitius com en 

els factors sòcio-emocionals de l’aprenentatge. 

 L’impuls a la cultura digital, garantint la incorporació d’estratègies per a fomentar 

la competència digital dels docents i dels alumnes. 

 Col·laboració i compromís a tots els nivells: entre els docents, amb les famílies 

i altres agents. Valors que suposen una riquesa que cal mantenir i desenvolupar.  

 Oportunitat per d’avançar en la transformació educativa al servei de l’èxit del 

nostre alumnat. De repensar què fem i com ho fem, de dissenyar unes estratègies 

educatives que donin resposta a les necessitats del moment, per aconseguir una 

educació més competencial. 

 

5. ORGANITZACIÓ DEL CENTRE 

La previsió és poder començar el curs de manera presencial el dia 14 de setembre.  
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S’han buscat fórmules organitzatives que garanteixin el màxim possible que tot 

l’alumnat d’Educació Infantil i Primària puguin seguir el curs de manera 

presencial, sempre que la situació sanitària no obligui a un confinament parcial o total 

de l’alumnat i del professorat del centre o bé de la població.  

Veure l’annex 3. Llista de comprovació per a l’obertura diària dels centres 

educatius. 
 

5.1. Organització dels grups estables d’alumnes, professionals i espais 

Veure Annex 4. Organització de grups d’alumnes, professionals i espais de 

l’escola. 

Criteris per a la configuració de grups al centre 

 El nombre d’alumnes, el nombre de docents i personal de suport educatiu el 

centre. 

 Els espais disponibles al centre. 

 Cada grup estable estarà format per un conjunt d’alumnes amb un/a tutor/a i un 

espai referent. 

 Podran formar part d’aquest grup estable altres docents o personal de suport 

educatiu si la major part de la seva jornada laboral transcorre en aquest grup. 

 Un docent i un professional de suport educatiu només pot formar part d’un únic 

grup estable. 

 

Criteris per a la configuració dels grups estables 

 El nombre d’alumnat del grup natural existent de cada nivell educatiu. 

 Garantir la distància de seguretat interpersonal entre l’alumnat a l’aula (distància 

interpersonal mínima d’1 metre) en els grups estables. Els nivells que no puguin 

garantir aquesta distància es desdoblaran, conformant 3 grups: A, B i C. 

 El manteniment de la composició del grup al llarg de tot el curs. Els/les alumnes 

del grup estable seran sempre els mateixos durant el curs 2020-21. 

 L’escola ha rebut la dotació extraordinària d’1 docent donat que al grup de 6è de 

Primària la matrícula és de 53 alumnes. Així doncs, s’ha procedit a desdoblar 

aquest nivell. 

 Distribució heterogènia de l’alumnat en els nivells desdoblats. Per afavorir una 

atenció inclusiva a tot l’alumnat i incorporant els suports a l’alumnat amb 

necessitats educatives específiques que corresponguin. 

 Els nivells desdoblats, es tindrà en compte el criteri d’incloure els germans/es,  

bessons/es i/o cosins/es germans/es en el mateix grup estable. 

 Es procurarà mantenir junt l’alumnat en el màxim d’horari i d’activitats al llarg de 

la jornada lectiva tant a l’aula com al pati. 
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 Es romandrà, de manera general, el màxim de temps possible en el mateix espai 

físic. 

 Aquelles activitats o matèries (religió, SIEI ...) que es desenvolupin amb alumnat 

de diferents grups estables, tindran en compte les mesures de seguretat 

establertes.  Veure Annex 5. Activitats o matèries amb alumnat de diferents 

grups estables.  

 Si durant el curs es produeix la incorporació d’un nou/va alumne/a al centre, se 

l’assignarà a un grup estable existent. 

 

Criteris a l’hora d’assignar docents al grup estable 

 Cada grup estable tindrà un docent assignat com a tutor/a, procurant mantenir les 

especialitats (Música, Educació Física, Anglès ...) dins la mesura del possible.   

 Per tal de reduir al màxim el nombre de mestres de cada grup i afavorir 

l’estabilitat, aquest curs cada tutor/a realitzarà les sessions de llengua castellana i 

d’escacs amb el seu propi grup classe. 

 Els docents i/o professionals de suport educatiu evitaran al màxim la interacció 

entre alumnat de diferents grups estables, de manera que es prioritzarà la 

realització de les sessions d’Educació Especial i de Suport Intensiu a l’Educació 

Inclusiva a l’aula de cada grup estable. En casos puntuals, atenent a les 

necessitats específiques de l’alumnat, es farà un treball personalitzat a l’aula 

d’EE, d’ALL i Aula Màgica en grups reduïts o individualment. 

 En la mesura del possible, els docents especialistes (de Música, Educació Física, 

Anglès ...) centralitzaran la majoria de les seves sessions als grups estables del 

cicle al qual pertanyen.   

 D’acord amb el Projecte Educatiu de centre, l’escola opta per mantenir el SEP 

post-lectiu que tindrà lloc tots els dilluns de les 12:30 a les 13:00h, i serà portat a 

terme per cada tutor/a amb 3-5 alumnes del seu propi grup estable 

 Els docents i/o personal de suport educatiu que es relacionaran amb més d’un 

grup estable, extremaran les precaucions. L’ús de la mascareta serà obligatori 

per a ells/es en tots els casos. 

 Els professionals dels serveis educatius (EAP, CRETDIC ...) que fan 

assessorament als centres podran entrar a l’escola i a les aules, mantenint la 

distància física recomanada, hauran de portar mascareta i aplicar les mesures 

d’higiene i prevenció. 

 També hi podran accedir, si és necessari, els professionals municipals. 
 

 

Organització dels espais  

 S’utilitzaran com a aula de grup tots els espais clarament sectoritzats, 

principalment les aules existents de cada grup.   
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 Cada grup tindrà un únic espai de referència: la seva pròpia aula. 

 La disposició dels mobiliari a les aules, ja sigui en files de manera individual o en 

petits grups al voltant de la taula, tindrà en compte la distància mínima 

interpersonal entre l’alumnat d’1 metre. 

 Els espais de l’aula s’han redistribuït per minimitzar al màxim la confluència dels 

nens i nenes en determinats espais (entrada a l’aula, zona pica de rentar mans 

...). 

 Els lavabos de l’alumnat també s’han distribuït per grups estables. Estaran 

retolats i cada nen/a haurà de fer ús només de la pica i del wc assignat per al seu 

grup classe. 

 L’espai del pati d’Infantil i del pati de Primària s’ha sectoritzat i s’han habilitat 

altres espais de l’escola com a pati, de manera que, cada grup estable jugarà en 

un espai propi. Aquests espais de pati aniran rotant.  

 Els lavabos del pati estaran tancats. No es podran utilitzar.  

 La font del pati estarà inhabilitada. No es podrà usar.  

 L’ocupació dels espais a l’escola permet l’ús de les següents aules específiques: 

la biblioteca, l’aula d’informàtica, les aules de reforç i el gimnàs per portar a terme 

les activitats curriculars programades. 

 El laboratori no es podrà usar ja que es convertirà en aula d’un grup estable. 

 A les aules específiques, cada cop que hi hagi un canvi de grup, el docent, 

personal de suport i/o alumnat col·laborarà en la neteja de l’espai i el material 

d’ús comú utilitzat. 

 S’alternarà l’ús de les aules específiques (gimnàs, aula d’informàtica, biblioteca 

...) setmanalment. 

 No es farà ús dels espais polivalents en sessions seguides. Sempre es deixarà 

reposar com a mínim 1 hora. 

 Després de cada ús, es ventilarà sempre l’espai polivalent utilitzat. 

 

Espais de reunió i treball per al personal  

 A la sala de mestres i a reprografia s’evitarà, en la mesura del possible, compartir 

equips, estris o altres instruments o accessoris. Si no és possible, es desinfectarà 

el material comú després de cada ús (especialment el teclat i ratolí dels 

ordinadors de reprografia).  

 S’utilitzarà preferentment l’ordinador de cada aula. 

 Caldrà desinfectar el teclat de la fotocopiadora després de cada ús.  

 Caldrà tenir presents totes les mesures sanitàries pel que fa a l’ús de les 

màquines de cafè.  

 Caldrà garantir el distanciament físic de seguretat d’1,5 metres.  
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 Serà obligatori l’ús de mascareta.  

 Es prestarà especial atenció a la correcta ventilació d’aquests espais després del 

seu ús.  

 En cas de fer ús dels telèfons de l’escola, caldrà desinfectar-los després de cada 

ús.  

 Les reunions de nivell, de cicle, de consell de direcció i de claustre es portaran a 

terme en espais prou amplis que garanteixin les mesures de seguretat. Si no és 

possible, es faran de manera telemàtica.  

 Les reunions de Consell Escolar es portaran a terme de manera telemàtica.  

 

5.2. Organització d’horaris i gestió d’entrades i sortides 

Veure Annex 6. Organització d’horaris i gestió d’entrades i sortides. 

L’horari marc del centre, de forma general, és l’establert per normativa i aprovat per 

Consell Escolar.  

Les excepcionals circumstàncies derivades de la pandèmia determinen la necessitat 

d’incorporar alguns ajustaments. 

Per tal d’evitar l’aglomeració de persones, el centre ha establert diferents accessos 

d’entrada i de sortida per a cada grup en horaris diferents.  

S’ha informat a l’Ajuntament sobre l’horari d’entrades i sortides i dels diferents 

accessos per tal que les policies locals puguin planificar les seves actuacions sobre 

la mobilitat. 
 

Gestió de les entrades i sortides del centre  

 Les entrades i sortides del centre es faran de manera esglaonada, tenint en 

compte el nombre d’accessos i el nombre de grups estables.  

 Els diferents grups entraran i sortiran de l’escola en intervals de 10 minuts.   

 A Educació Infantil, només una persona de la unitat familiar accedirà al centre per 

acompanyar el seu fill/a a la porta de l’aula. El germà/germana NO acompanyarà 

el pare/mare a recollir el/la germà/na petit/a.   

 A Primària, els pares i mares només accediran a l’interior del recinte escolar en 

cas que ho indiqui el personal del centre, seguint totes les mesures de protecció 

establertes, utilitzant la mascareta i mantenint sempre la distància de seguretat.  

 Es demanarà el compromís de les famílies per a què compleixin amb l’horari 

d’entrada i de sortida assignat al seu fill/a.  

 L’alumne/a que, per causes diferents, no entri a la seva hora, haurà d’esperar a 

un punt de consergeria indicat fins que tots els grups hagin entrat a la seva aula.  

 En entrar al centre l’alumnat s’ha de rentar les mans amb gel hidroalcohòlic, 

mantenir la distància de seguretat i portar la mascareta posada fins a la seva 
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aula. 
 

 

Circulació dins del centre 

 S’han  organitzat  diferents circuits i fluxos de circulació per a cada grup. 

 S’han senyalitzat tots els passadissos amb fletxes al terra que indiquen el sentit 

de la circulació en cada cas.  

 S’han senyalitzat també les escales per indicar el costat de l’escala que tal 

utilitzar en funció del sentit de pujada o de baixada.   

 Es vetllarà per a què als passadissos no coincideixin més d’un grup estable.  

 Si coincideixen més d’un grup estable, es vetllarà per mantenir la distància de 

seguretat interpersonal d’1,5 metres. 
 

 

Ús de l’ascensor 

 Es reservarà per a les persones que presenten dificultats per a la mobilitat i el seu 

personal de suport.  

 Si cal, el personal del centre podrà usar l’ascensor de manera esporàdica 

complint totes les mesures de seguretat.  

 

5.3. Organització de l’adaptació de P-3 i de P-4 

L’adaptació de P-3 es portarà a terme del 14 al 18 de setembre, ambdós inclosos, en 

horari de matí i en dos torns (excepte divendres 18 que només hi haurà un sol torn).   

L’adaptació de P-4 es portarà a terme del 14 al 16 de setembre, ambdós inclosos, en 

horari de matí i en un sol torn.  

Durant aquest període les famílies dels infants podran acompanyar-los a l’aula 

seguint les mesures de prevenció i seguretat establertes a l’apartat de l’acollida 

matinal. 

Caldrà tenir en compte les següents recomanacions:  

Espai 
- Aire lliure: és recomanable que el període d’acollida es realitzi, encara que 

sigui de manera parcial, en un espai exterior del centre educatiu (pati).  
- Ventilació: a les aules, caldrà ventilar adequadament, almenys durant 10 

minuts 3 vegades al dia i quan canviï el grup de persones que hi ha a l’interior.  
- Ocupació: en cap cas es podrà superar l’ocupació que preveu que cada 

persona disposi d’un espai de 2,5 m² a l’interior de l’aula, inclosos infants, 
persones acompanyants i persones educadores.  

- Neteja i desinfecció: caldrà netejar i desinfectar els espais segons el pla de 
neteja i desinfecció del centre i quan hi hagi un canvi de grup dins la mateixa 
aula. 
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Persona 
acompanyant 

- Requisits d’accés: la persona acompanyant no pot participar en el període 
d’acollida si presenta símptomes compatibles amb la COVID-19 o els ha 
presentat en els darrers 14 dies. Tampoc no hi podrà participar si ha tingut 
contacte estret amb una persona amb la COVID-19 confirmada o amb 
simptomatologia compatible en els darrers 14 dies.  

- Persones de risc: aquelles persones acompanyants que pateixin una malaltia 
de risc davant de la COVID-19 (diabetis, malaltia cardiovascular -inclosa la 
hipertensió-, malaltia hepàtica crònica, malaltia pulmonar crònica, malaltia 
renal crònica, immunodeficiència, càncer en fase activa, obesitat mòrbida) així 
com dones embarassades, hauran d’avaluar la conveniència de participar en el 
període d’acollida amb el seu equip mèdic de referència.  

- Nombre d’acompanyants: cada infant només podrà ser acompanyat per una 
sola persona (que pot canviar durant el període d’adaptació).  

- Contacte i distància: la persona acompanyant només podrà tenir contacte 
amb el seu infant i haurà de mantenir la distància de seguretat (1,5 metres) 
amb la resta de persones de l’aula (inclosos infants, persones acompanyants 
i persones educadores).  

- Rentat de mans: la persona acompanyant s’haurà de rentar les mans amb 
aigua i sabó o gel hidroalcohòlic abans d’accedir al centre educatiu i també 
abans d’entrar a l’aula. També es recomana rentat de mans a la sortida del 
centre educatiu.  

- Mascareta: la persona acompanyant ha d’accedir al centre educatiu amb una 
mascareta higiènica o quirúrgica correctament posada 

 

5.4. Ús de l’espai del gimnàs i del Poliesportiu del Mig 

Preferentment, l’Educació Física es realitzarà a l’aire lliure, a l’espai del pati, evitant 

la franja horària de major exposició solar durant els mesos de calor i al Poliesportiu 

del Mig. 

Si l’activitat té lloc a l’exterior i/o es mantenen els grups estables, no serà necessari 

l’ús de mascareta.  

L’espai del gimnàs podrà ser utilitzat per a altres activitats lectives.  

S’evitarà fer ús dels vestidors. En cas d’ús, caldrà desinfectar-los.   

 

5.5. Organització de l’espai i horaris d’esbarjo 

Veure Annex 7. Organització de l’espai i horaris d’esbarjo. 

La sortida al pati serà esglaonada.  

S’han establert torns d'esbarjo en funció de la dimensió del pati i de les possibilitats 

de sectoritzar-lo. 

Cada grup estable estarà junt.  

Quan un grup estable comparteixi l’espai amb altres grups, caldrà usar mascaretes i 

respectar, dins del possible, la distància de seguretat interpersonal.  
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ATENCIÓ: 

Tota la comunitat educativa haurà de prendre consciència de la necessària 

flexibilització de l’horari per evitar aglomeracions i de la imprescindible traçabilitat de 

la ubicació de l’alumnat al llarg de tota la jornada lectiva. 

L’ús de la mascareta al pati serà molt important per tal de garantir la protecció 

individual i col·lectiva de tota la comunitat educativa. 

 

6. ORGANITZACIÓ DELS SERVEIS 

6.1. Servei de menjador 

Veure Annex 8. Organització servei menjador escolar. 

El servei de menjador escolar, que inclou l’àpat i les activitats posteriors fins a la 

represa de l’activitat lectiva, s’organitza en els espais habilitats a tal efecte.  

Preferentment es dinarà a l’espai habitual del menjador escolar. En aquest cas, cal 

tenir en compte que el menjador escolar és un espai on poden coincidir diversos 

grups estables. Els integrants d’un mateix grup estable han de seure junts en una o 

més taules.  

Es mantindrà la separació entre les taules de grups diferents.  

En cas que en una mateixa taula hi hagi alumnes de més d’un grup caldrà deixar una 

cadira buida entre ells per garantir la distància.  

Entre torn i torn cal fer la neteja, desinfecció i ventilació del menjador.  
 

Mesures preventives a l’estona del menjador 

- L’alumnat es rentarà les mans abans i després de l’àpat.  

- El menjar es servirà en plats individuals, evitant compartir-lo (no es posaran 

amanides, ni setrilleres, ni cistelles del pa al centre de la taula).  

- L’aigua pot estar en una gerra però es recomana que sigui una persona adulta 

responsable qui la serveixi o bé un únic infant encarregat durant tot l’àpat.  

- Els infants que per raons del projecte pedagògic realitzin tasques del tipus parar i 

desparar taula, o d’altres, ho faran exclusivament per al seu grup de convivència.  

- Caldrà garantir les condicions de seguretat alimentària per al trasllat i servei dels 

aliments. No cal utilitzar elements isotèrmics.  

- El professorat i el personal d’administració i serveis del centre farà ús del servei 

de menjador escolar en un espai clarament diferenciat de l’ocupat per l’alumnat 

(sala de mestres i/o aula de cada grup propi).  

- El professorat i el personal d’administració i serveis han d’utilitzar obligatòriament 

la mascareta en el menjador excepte quan estiguin asseguts a la taula fent 

l’àpat.  
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Activitats durant el migdia 

- Les activitats posteriors als àpats es realitzaran, preferiblement, a l’aire lliure, 

amb ocupació diferenciada d’espais per a cada grup estable. Quan això no sigui 

possible cal fer ús de la mascareta.  

- També s’utilitzaran espais interiors, preferiblement per a infants pertanyents a un 

mateix grup estable. En aquest cas es garantirà la ventilació després de 

l’activitat.  

- Quan no sigui possible la utilització d’un espai per a infants d’un mateix grup 

estable, es garantirà la separació entre l’alumnat de grups diferents, així com 

organitzar separadament l’entrada i la sortida dels infants dels diferents grups. 

També es realitzarà la neteja, la desinfecció i ventilació dels espais abans i 

després de la seva utilització. 

- En cas de tancament dels centres per a les activitats docents, la cuina podrà 

romandre oberta per fer els menús per l'alumnat amb ajut de menjador. 

 

6.2. Acollida matí i tarda 

L’acollida del matí i de la tarda es portarà a terme al menjador de l’escola.  

L’alumnat de diferents grups estables haurà de portar la mascareta i mantenir la 

distància de seguretat interpersonal d’1,5 metres.  

Cada infant haurà d’anar acompanyat per un únic familiar, que accedirà al centre 

amb mascareta i farà ús de la solució hidroalcohòlica abans d’entrar a l’espai del 

menjador on s’ubica l’acollida.  

Durant l’acollida de matí i de tarda, l’accés al menjador serà per la porta del pati del 

Carrer Major. 

En l’acollida del matí de 8:00 a 9:00h, l’alumnat haurà de portar el seu esmorzar de 

casa.  

L’alumnat que ha d’esmorzar o berenar a l’acollida s’organitzarà respectant el seu 

grup estable. Quan no sigui possible, es garantirà la separació entre alumnes de 

grups diferents.  

Quan finalitzi l’acollida del matí, els infants seran acompanyats a la seva aula de 

referència, i tant els responsables com els infants han de portar les mascaretes.  

Acabat l’horari d’acollida, caldrà ventilar, netejar i desinfectar l’espai.   

 

6.3. Activitats extraescolars 

Veure Annex 9. Proposta d’activitats extraescolars. 

Es podran dur terme les extraescolars previstes en la Programació General Anual del 

centre, mantenint la distància interpersonal d’1,5 metres i portant mascareta quan no 

es pugui preservar la distància per la naturalesa de l’activitat realitzada. 
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Hi podran participar infants i adolescents de diferents edats i grups estables. 

Es vetllarà perquè la composició del grup de participants sigui el més constant 

possible per facilitar la traçabilitat. 

Per tal de minimitzar factors de risc, es suspenen les classes d’anglès d’extraescolar 

al migdia i es traslladen en horari de tarda, a partir de les 16:45 hores.   

Recomanacions específiques per a les activitats extraescolars  
 
Dansa, 
gimnàstica 
artística i 
esportiva, 
teatre, circ, 
dansa aèria, 
ioga... 

 Cal garantir que cada infant disposa d’una superfície mínima de 2,5 m².  

 Cal rentar-se les mans abans i després de l’activitat.  

 Neteja i desinfecció de barres, anelles i altres equipaments entre els diferents grups.  

 Ús dels vestuaris per part del grup estable.  

 Dins de l’aula, mantenir la distància d’1,5 metres (marques a les barres i al terra).  

 Garantir la ventilació dels espais (almenys abans i després de la classe i de manera 
addicional en classes de llarga durada, ≥ 1,5 hores).  

 Els vestuaris només seran utilitzats de manera simultània per infants i adolescents d’un 
mateix grup. Tant als vestuaris com a les dutxes comunitàries caldrà mantenir la distància de 
seguretat. 

Música (coral, 
orquestra, 
llenguatge 
musical...) 

 Cal garantir que cada infant disposa d’una superfície mínima de 2,5 m².  

 Cal rentar-se les mans abans i després de l’activitat.  

 Procurar que els instruments siguin d’ús exclusiu.  

 Si no és possible, en instruments de vent cal disposar d’embocadura pròpia.  

 Caldrà neteja i desinfecció dels instruments compartits entre usos.  

 Els espais d’assaig (grup instrumental, orquestra, coral…) hauran de tenir una correcta 
ventilació (almenys abans i després de l’assaig i de manera addicional si es tracta d’un assaig 
de llarga durada (≥ 1,5 hores). 

Esports amb 
pilota (futbol, 
bàsquet, 
voleibol, 
handbol...) 

 Cal garantir que cada infant disposa d’una superfície mínima de 2,5 m².  

 Cal rentar-se les mans abans i després de l’entrenament i quan s’accedeix al pavelló, si és el 
cas.  

 Cal netejar i desinfectar les pilotes després de cada entrenament.  

 Es prioritzaran els entrenaments a l’aire lliure. 

En espais interiors: caldrà garantir la ventilació de l’espai. Si és possible, mantenir les finestres 
obertes durant tot l’entrenament.  

 Els vestuaris només seran utilitzats de manera simultània per infants i adolescents d’un 
mateix grup. Tant als vestuaris com a les dutxes comunitàries caldrà mantenir la distància de 
seguretat 

Arts marcials 
(taekwondo, 
judo, karate...) 

 Cal garantir que cada infant disposa d’una superfície mínima de 2,5 m².  

 Cal rentar-se les mans abans i després de l’entrenament i quan s’accedeixi al centre.  

 Quan es treballi per parelles, es procurarà que es mantinguin estables durant tot 
l’entrenament.  

 Caldrà garantir la ventilació de l’espai. Si és possible, mantenir les finestres obertes durant 
tot l’entrenament.  

 Els vestuaris només seran utilitzats de manera simultània per infants i adolescents d’un 
mateix grup. Tant als vestuaris com a les dutxes comunitàries caldrà mantenir la distància de 
seguretat. 
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Esports de 
raqueta (tennis, 
ping-pong, 
bàdminton...) 

 Cal garantir que cada infant disposa d’una superfície mínima de 2,5 m².  

 Cal rentar-se les mans abans i després de l’entrenament i quan s’accedeix al pavelló, si és el 
cas.  

 Es prioritzaran les raquetes d’ús exclusiu per part de l’infant i adolescent. En cas contrari, 
caldrà netejar i desinfectar les superfícies de contacte (mànecs) entre infants i adolescents.  

 Cal netejar i desinfectar els materials utilitzats després de cada entrenament.  

 Es prioritzaran els entrenaments a l’aire lliure.  

 En espais interiors: cal garantir la ventilació de l’espai. Si és possible, mantenir les finestres 
obertes durant tot l’entrenament.  

 Els vestuaris només seran utilitzats de manera simultània per infants i adolescents d’un 
mateix grup. Tant als vestuaris com a les dutxes comunitàries caldrà mantenir la distància de 
seguretat. 

Arts plàstiques 
(dibuix, 
pintura, 
ceràmica...) 

 Cal garantir que cada infant disposa d’una superfície mínima de 2,5 m².  

 Cal rentar-se les mans abans i després de l’activitat.  

 Caldrà garantir la ventilació de l’espai. Si és possible, mantenir les finestres obertes durant 
tota l’activitat.  

 Es recomana que el material sigui d’ús individual quan sigui possible.  

 Caldrà netejar i desinfectar el material que sigui d’ús compartit quan hi hagi canvi de grup. 

Teatre  
 

 Cal garantir que cada infant disposa d’una superfície mínima de 2,5 m².  

 Cal rentar-se les mans abans i després de l’activitat.  

 Dins de l’aula d’assaig, mantenir la distància d’1,5 metres (es poden posar marques a 
terra).  
Garantir la ventilació dels espais (almenys abans i després de la classe i de manera addicional 
en classes de llarga durada, ≥ 1,5 hores).  

 Els vestuaris només seran utilitzats de manera simultània per infants i adolescents d’un 
mateix grup. Tant als vestuaris com a les dutxes comunitàries caldrà mantenir la distància de 
seguretat.  

 La roba només podrà ser utilitzada per un infant i adolescent a cada assaig. Un cop feta 
servir, caldria rentar-la a elevada temperatura, si el teixit ho permet 

Robòtica i TIC  
 

 Cal garantir que cada infant disposa d’una superfície mínima de 2,5 m².  

 Cal rentar-se les mans abans i després de l’activitat.  

 Dins de l’aula, mantenir la distància mínima d’1 metre. Si no és possible, cal utilitzar 
mascareta.  

 Caldrà desinfectar les superfícies de les taules després de cada grup.  

 Per desinfectar el material es pot utilitzar alcohol de 70º.  

 Garantir la ventilació dels espais (almenys abans i després de la classe i de manera 
addicional en classes de llarga durada, ≥ 1,5 hores). 

Les despeses generades per les extraescolars seran assumides per l’organitzador de 

l’activitat. 

 

6.4. Sortides i colònies 

Es duran a terme les activitats, sortides i colònies previstes en la Programació 

General Anual del centre, amb les adaptacions que calgui ateses les mesures de 

prevenció i seguretat sanitàries.  

Les sortides i activitats complementàries programades preveuen les mesures de 

seguretat establertes (estabilitat dels grups, distància interpersonal d’1,5 metres, 

mascareta en cas necessari ...).  

En les visites o activitats en espais tancats, es compliran les instruccions de 

seguretat que l’establiment indiqui.  
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L’escola preveu que majoritàriament les activitats complementàries es portin a terme 

preferentment a l’aire lliure.  

En el cas de les colònies, si es poden fer, es mantindran els grups estables. Es 

prioritzaran les activitats a l’aire lliure i se seguiran les mesures de prevenció i higiene 

habituals.   

 

6.5. Organització en cas d’un hipotètic nou escenari de confinament parcial o 

total 

En cas de confinament d’un grup o nivell, s’activarà el Pla Digital del Centre que es 

basa en la utilització de les eines habilitades dins el paquet de G-Suite for 

Education (Classroom, Google, Gmail, Meet ...) amb domini propi del centre 

(santfrancescdassis.cat), per la seva facilitat d’ús i perquè s’ha considerat que 

aquesta plataforma virtual resulta molt intuïtiva i força motivadora..  

La majoria del nostre alumnat no té problemes per accedir a un dispositiu i a la 

connexió a Internet. 

En cas de detectar-se algun cas de dificultat de connectivitat o bé de possible 

desconnexió digital de l’alumnat s’activaran les mesures tutorials per tal de reconduir 

la situació, analitzant les causes i buscant solucions personalitzades a cada situació 

particular. 

L’objectiu és aconseguir un seguiment ampli i constant de l’alumnat durant el 

confinament de les tasques encomanades i continuar fent l’acompanyament 

necessari per a l’aprenentatge continu. 

Respecte de les connexions, es vetllarà per a preservar la intimitat i s’extremarà la 

vigilància per a la seguretat digital del nostre alumnat seguint les normatives 

d’Internet Segura. . 

Nivell 
Mètode de 

treball 

Mitjà i 

periodicitat 

contacte amb el 

grup 

Mitjà i 

periodicitat 

contacte 

individual amb 

l’alumne/a 

Mitjà i 

periodicitat 

contacte amb la 

família 

Infantil Classroom 

Programació 

de reptes 

setmanal / 

quinzenal  

Diari 

Classroom 

Correu electrònic 

Videotrucada 

Telèfon 

Setmanal 

Classroom 

Correu electrònic 

Videotrucada 

Telèfon 

Trimestral i 

sempre que sigui 

necessari 

Correu electrònic 

Videotrucada 

Telèfon 

Cicle Inicial Classroom 

Programació 

de tasques 

setmanal / 

quinzenal 

Diari 

Classroom 

Correu electrònic 

Videotrucada 

Telèfon 

Setmanal 

Classroom 

Correu electrònic 

Videotrucada 

Telèfon 

Trimestral i 

sempre que sigui 

necessari 

Correu electrònic 

Videotrucada 

Telèfon 
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Cicle Mitjà Classroom 

Programació 

de tasques 

setmanal / 

quinzenal 

Diari 

Classroom 

Correu electrònic 

Videotrucada 

Telèfon 

Setmanal 

Classroom 

Correu electrònic 

Videotrucada 

Telèfon 

Trimestral i 

sempre que sigui 

necessari 

Correu electrònic 

Videotrucada 

Telèfon 

Cicle Superior Classroom 

Programació 

de tasques 

setmanal / 

quinzenal 

Diari 

Classroom 

Correu electrònic 

Videotrucada 

Telèfon 

Setmanal 

Classroom 

Correu electrònic 

Videotrucada 

Telèfon 

Trimestral i 

sempre que sigui 

necessari 

Correu electrònic 

Videotrucada 

Telèfon 

 

7. PARTICIPACIÓ DE LA COMUNITAT EDUCATIVA 

 Tots els membres de la comunitat educativa mantindrem reunions periòdiques 

preferiblement en format telemàtic. 

 Les reunions de classe es faran preferentment de forma telemàtica. 

 Es podran fer reunions presencials de tutoria o amb direcció, EAP, etc... 

sempre amb cita prèvia i seguint els protocols de seguretat (neteja de mans, 

mascareta, distanciament físic) 

 A la web del centre estarà publicada tota l’actualitat i documents de referència: 

https://agora.xtec.cat/ceip-santfrancesc-sjd/ i en cas de confinament s’habilitarà 

(igual que el curs 2019-2020) un espai amb les informacions de major interès.      

 

TIPUS DE REUNIÓ FORMAT REUNIÓ PERIODICITAT 

Consell Escolar Telemàtic Trimestral 

Claustre Presencial (Telemàtic en cas necessari) Mensual / 

Bimensual 

Consell de Direcció Presencial Setmanal  

Equip Directiu Presencial Setmanal 

Cicles / Nivells Presencial Setmanal 

Comissions  Presencial Setmanal 

Formació interna de 

Centre 

Telemàtic (Presencial de manera puntual) Setmanal 

Reunions inici de curs  Telemàtic (Presencial de manera 

excepcional) 

Setembre 

Entrevistes famílies Telefònic / Telemàtic / Presencial amb 

cita prèvia 

Durant el curs 

 

8. PLA DE VENTILACIÓ, NETEJA I DESINFECCIÓ DEL CENTRE 

Veure Annex 10. Llista de comprovació Pla de ventilació, neteja i desinfecció. 

Ventilació 

És una de les principals mesures de prevenció de contagis en espais interiors. 

https://agora.xtec.cat/ceip-santfrancesc-sjd/
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 Es ventilaran les instal·lacions interiors com a mínim abans de l’entrada i la 

sortida de l’alumnat i 3 vegades més durant el dia durant, almenys, 10 minuts 

cada vegada.  

 Totes les aules seran adequadament ventilades. Si és possible, es deixaran les 

finestres obertes durant les classes.  

 El responsable de ventilar l’aula o espai, serà el/la tutor/a i/o l’especialista que 

l’usa habitualment. 

 Durant els mesos d’hivern es ventilarà igualment l’aula. 

 

Neteja i posterior desinfecció d’espais 

Es realitzarà amb una periodicitat almenys diària seguint les recomanacions de 

Neteja i Desinfecció en establiments i locals de concurrència humana. 

 Es farà desinfecció freqüent d’aquelles superfícies d’ús més comú com el poms 

de les portes, les baranes de les escales, etc.   

 Les taules de les aules i del menjador es netejaran i desinfectaran després de les 

activitats i dels àpats, respectivament, cada cop que hagi un canvi de grup 

estable. 

 En el cas d’un ús temporal d’algun espai de manera compartida entre diferents 

grups, en cada canvi de grup caldrà fer neteja, desinfecció i ventilació abans de 

l’ocupació per un altre grup. 

 Sempre que sigui possible, es mantindran les portes obertes, evitant així més 

contacte en les manetes de les portes. 

 Les zones exteriors són espais de baix risc de transmissió del coronavirus. Per 

aquest motiu, espais com el pati seran utilitzats per a la realització d’aquelles 

activitats que puguin fer-se a l’aire lliure. Per a la seva neteja i desinfecció es 

seguiran les indicacions específiques sobre Neteja i Desinfecció en espais 

exteriors de concurrència humana. 

 

Gestió de residus 

 Els mocadors i tovalloles d'un sol ús utilitzats per a l'assecat de mans o per a la 

higiene respiratòria es llençaran en contenidors amb bosses, preferiblement amb 

tapa i pedal.  

 El material d’higiene personal, com mascaretes, guants i altres residus personals 

d’higiene, són considerats com a fracció resta i, per tant, s’hauran de llençar al 

contenidor de rebuig (contenidor gris). 

 En el cas que alguna persona presenti símptomes mentre està al centre, caldrà 

tancar en una bossa tot el material utilitzat a l'espai d'ús individual on s'ha aïllat la 

persona i introduir aquesta bossa tancada en una segona bossa abans de 

dipositar-la amb la resta de residus. 

https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/neteja-desinfeccio-establiments-locals-concurrencia-humana.pdf
https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/neteja-desinfeccio-establiments-locals-concurrencia-humana.pdf
https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/neteja-desinfeccio-establiments-locals-concurrencia-humana.pdf
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9. ANNEXOS 

Annex 1: Llista de comprovació per a l’obertura de centres educatius a l’inici de 
curs al setembre 

 

 

 

C = En curs   F = Fet 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

Pla d’Organització per pandèmia Setembre 2020 
 

24 

Annex 2: Llista de comprovació de símptomes per a les famílies 
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Annex 3: Llista de comprovació per a l’obertura diària dels centres educatius.  

 

C = En curs   F = Fet 
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Annex 4: Organització de grups d’alumnes, professionals i espais del centre. 

Grup 
Nombre 

alumnes 

Docents  PAE
2
  Espai 

estable Estables Temporals Estables Temporals 

P-3 A 19 1 

MT  

Rocío 

Domínguez 

5 

MALL 

ANG INF 

PSICO 

MUS 

REF 

 2 

TEI 

MT SIEI 

 

Aula 

P-3 A 

P-3 B 19 1 

MT 

Ivonne Lladó 

/ Verónica 

Rodríguez 

5 

MALL 

ANG INF 

PSICO 

MUS 

REF 

 2 

TEI 

MT SIEI 

 

Aula 

P-3 B 

P-4 A 24 1 

MT 

Elena 

Gómez / 

Verónica 

Rodríguez 

5 

MALL 

ANG INF 

EF1 

MUS 

REF 

 1 

MT SIEI 

 

Aula 

P-4 A 

P-4 B 23 1 

MT  

Carolina 

Gonzàlez 

5 

MALL 

ANG INF 

EF1 

MUS 

REF 

 1 

MT SIEI 

 

Aula 

P-4 B 

P-5 A 20 1 

MT  

Iolanda 

Romero 

5 

MALL 

ANG INF 

EF1 

MUS 

REF 

 2 

MT SIEI 

EEE SIEI 

Aula 

P-5 A 

P-5 B 20 1 

MT  

Victòria 

Martín 

5 

MALL 

ANG INF 

EF1 

MUS 

REF 

 1 

MT SIEI 

 

Aula 

P-5 B 

1r A 23 1 

MT 

Natàlia 

Estrada 

5 

MALL 

MEE 

ANG 1  

EF1 

MUS 

 2 

MT SIEI 

EEE SIEI 

Aula  

1r A 

1r B 23 1 

MT 

Maria Garcia 

5 

MALL 

MEE 

ANG 1  

 2 

MT SIEI 

EEE SIEI 

Aula 

1r B 

                                                           
2
 Personal d’Atenció Educativa 
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EF1 

MUS 

2n A 24 1 

MT  

M. Carmen 

Carballal  

5 

MALL 

MEE 

ANG 1  

EF1 

MUS 

  Aula 

2n A 

2n B 22 1 

MT  

Marina de la 

Cruz 

5 

MALL 

MEE 

ANG 1  

EF1 

MUS 

 1 

AEE 

Aula 

2n B 

3r A 25 1 

MT  

Pep Navarro 

4 

MEE 

ANG 1  

EF1 

MUS 

 1 

AEE 

 

Aula 

3r A 

3r B 25 1 

MT 

Pepe 

Jiménez 

4 

MEE 

ANG 1  

EF1 

MUS 

  Aula 

3r B 

4t A 25 1 

MT 

Carolina 

Colera 

4 

MEE 

ANG 2  

EF1 

MUS 

  Aula 

4t A 

4t B 26 1 

MT 

Liliana 

Mundo 

4 

MEE 

ANG 2  

EF1 

MUS 

  Aula 

Labora-

tori 

5è A 24 1 

MT 

Carol 

Córdoba 

4 

MEE 

ANG 2  

EF1 

MUS 

  Aula 

5è A 

5è B 24 1 

MT 

Mònica Colell  

4 

MEE 

ANG 2  

EF1 

MUS 

 3 

AEE 

MT SIEI 

EEE SIEI 

Aula 

5è B 

6è A 18 1 

MT 

Aida 

Rodríguez 

4 

MEE 

ANG 2  

EF1 

MUS 

  Aula 

6è A 
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6è B 18 1 

MT 

Isabel 

Serrano  

4 

MEE 

ANG 1  

EF1 

MUS 

 1 

AEE 

 

Aula 

6è B 

6è C 17 1 

MT 

Alba Moliné 

4 

MEE 

ANG 1  

EF1 

MUS 

 1 

MT SIEI 

 

Aula 

6è C 

 

Annex 5: Activitats o matèries amb alumnat de diferents grups estables. 

Activitat o 

matèria 
Grups Docent 

Horari (nombre hores 

o sessions setmanals)  
Observ 

Religió 6 

- P-3 A i B, P-4 A i 

B, i P-5 A i B 

- 1r A i B, 2n A i B  

- 3r A i B 

- 4t A i B 

- 5è A i B 

- 6è A i B 

1 

Eva Perulero 

1 Aula  

EAP 

Suport MEE 7 

- 1r A i B 

- 2n A i B  

- 3r A i B 

- 4t A i B 

- 5è A i B 

- 6è A, B i C 

- 4t B i 5è A (AA) 

1 

Mª Pau Rosales 

2 Aula 

EE 

Suport ALL 5 

- P-3 A i B 

- P-4 A i B 

- P-5 A i B 

- 1r A i B 

- 2n A i B 

1 

Cristina Sànchez 

2 Aula 

ALL 

SIEI   3 

- P-3 A i  B 

- P-4 A i B, P-5 A i 

1r B 

- 1r A, 5è B i 6è B 

1 

Cristina Vélez 

2  Aula 

Màgica 
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Annex 6: Organització d’horaris i gestió d’entrades i sortides  

L’escola ha organitzat les entrades i sortides del centre escolar de l’alumnat a través 

de tres accessos:   
 

 Porta del Carrer del Mig (Infantil). Amb monitora del Nus.  

 Porta del Carrer Riera d’en Nofre (Primària): Amb conserge de l’escola.  

 Porta del Carrer Major (Primària). Amb monitora del Nus.   

INFANTIL 
Grup Accés Entrada i Sortida  Hora d’entrada Hora de Sortida 

P-5 A i P-5 B Porta d’Infantil  (C/ del Mig) 8:55 h  -  15:00 h 12:20 h  -  16:25 h 

P-4 A i P-4 B  Porta d’Infantil  (C/ del Mig) 9:05 h  -  15:00 h 12:30 h  -  16:35 h 

P-3 A i P-3 B Porta d’Infantil  (C/ del Mig) 9:15 h  -  15:00 h 12:30 h  -  16:45 h 

 

PRIMÀRIA 

Grup 
Accés Entrada i Sortida  

MATÍ I TARDA 

Hora 

d’entrada 

Hora de 

sortida 

6è de Primària Porta Principal (C/ Riera d’en Nofre) 8:55 h   16:25 h 

5è de Primària Porta Pati  (C/ Major) 8:55 h   16:25 h 

4t de Primària Porta Pati  (C/ Major) 9:05 h   16:35 h 

3r de Primària Porta Principal (C/ Riera d’en Nofre) 9:05 h   16:35 h 

2n de Primària Porta Principal (C/ Riera d’en Nofre) 9:15 h   16:45 h 

1r de Primària Porta Pati  (C/ Major) 9:15 h   16:45 h 

 

PRIMÀRIA 

Grup 
Accés Entrada i Sortida 

AL MIGDIA 

Hora de 

sortida 

Hora 

d’entrada 

6è de Primària Porta Principal (C/ Riera d’en Nofre) 12:35 h  14:55 h 

5è de Primària Porta Principal (C/ Riera d’en Nofre) 12:35 h   14:55 h 

4t de Primària Porta Principal (C/ Riera d’en Nofre) 12:30 h   15:00 h 

3r de Primària Porta Principal (C/ Riera d’en Nofre) 12:30 h   15:00 h 

2n de Primària Porta Principal (C/ Riera d’en Nofre) 12:25 h   15:05 h 

1r de Primària Porta Principal (C/ Riera d’en Nofre) 12:25 h   15:05 h 
 

Les entrades i sortides de l’alumnat de Primària al migdia seran SEMPRE per la 

Porta Principal del C/ Riera d’en Nofre.   

 

S’han establerts fluxos de circulació ben diferenciats per a cada grup classe de 

Primària, per evitar la confluència dels mateixos en els passadissos interiors.  

  

Fluxos de circulació entrades i sortides alumnat de Primària Grups 

Recorregut A  
Porta Principal (C/ Riera d’en Nofre)  Pati interior  Escales Biblioteca   
Aules  

6è 

Recorregut B  
Porta Principal (C/ Riera d’en Nofre)  Pati interior  Aules 

3r 



 
 
 
 

Pla d’Organització per pandèmia Setembre 2020 
 

30 

Recorregut C  
Porta Principal (C/ Riera d’en Nofre)   Aules  

2n 

Recorregut D 
Porta Pati (C/ Major)  Pati pista  Escales Ascensor  Aules 

5è 

Recorregut E  
Porta Pati (C/ Major)  Pati pista  Escales Ascensor  Aules  

4t 

Recorregut F 
Porta Pati (C/ Major)  Pati pista   Aules  

1r 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

Pla d’Organització per pandèmia Setembre 2020 
 

31 

Annex 7: Organització de l’espai i horaris d’esbarjo.  

Curs / nivell Horari Espai 

P-3 A 

P-4 A 

P-5 A 

10:30 h – 

11:00 h 

Zona Pati P-3 

Zona Pati P-4 

Zona Pati P-5 

P-3 B 

P-4 B 

P-5 B 

11:00 h –  

11:30 h 

Zona Pati P-3 

Zona Pati P-4 

Zona Pati P-5 

Cicle Inicial 11:05 h –  

11:35 h 

Pati sorral Primària 

Cicle Mitjà 11:00 h –  

11:30 h 

Pati interior 

Cicle Superior 10:55 h –  

11:25 h 

Pati pista 

 

 Els espais de pati rotaran per a què tot l’alumnat pugui gaudir de tots ells.  

 Tot l’alumnat de l’escola esmorzarà a la classe.   
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Annex 8: Organització del servei de menjador escolar.  

A l’espai de menjador, els grups estables es mantindran i es garantirà la distància de 

seguretat respecte dels altres grups estables.  

Els espais i torns que s’utilitzaran són els següents:   

Curs / nivell Hora de dinar Espai 

P-3 A i B 12:45 h Aula P-3 A i Aula de P-3 B  

P-4 A i B 12:45 h Porxo (Psicomotricitat) / Aula de P-4  

P-5 A i B 12:20 h Menjador  1r Torn 

Cicle Inicial 12:45 h Menjador  2n Torn 

Cicle Mitjà 13:30 h Menjador  3r Torn 

Cicle Superior 14:00 h Menjador  4t Torn 
 

Els espais de joc i lleure que s’utilitzaran seran els mateixos que cada grup fa servir a 

l’hora d’esbarjo del matí.  

El Centre d’Esplai El Nus, empresa contractada per l’AMPA de l’escola que 

s’encarrega del servei de menjador, ha elaborat un protocol d’organització i d’actuació 

que està a disposició de l’escola.   

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Protocol d’actuació -  COVID19 
Escola Sant Francesc d’Assis 
Servei de menjador – Espai de migdia 
 

ENTRADA EQUIP (monitors/monitores) 

- A l’arribada al lloc de treball, l’equip educatiu de menjador haurà de deixar les 
pertinences personals al lloc habilitat, posar-se la roba de menjador, la mascareta i 
rentar-se les mans abans de rebre el grup d’infants corresponent.  

 

ENTRADA INFANTS PER TORNS (CICLES) 

- Entrada organitzada per classes i cicles segon l’horari establert. 

 

- Els infants entraran a l’espai habilitat per dinar, acompanyats pel seu referent de 
menjador. 

- Abans de seure a la taula, cada infant es rentarà les mans amb aigua i sabó. 

- Una vegada estiguin asseguts, cada monitor/a referent de menjador servirà l'aigua i el 
menjar al seu grup, sempre amb MASCARETA. 

 

34 TAULES X 2 INFANTS/TAULA = 68 INFANTS/TORN ESBARJO (pati) ESPERA (classe)

1R CICLE = (1r-2n) => de 12:45h a 13:15h 13:15h A 14:00h 14:00h a 15:00h

2N CICLE = (3r-4r) => de 13:30h a 14:10h 14:10h a 14:50h 12:30h a 13:20h

3R CICLE = (5è-6è) => de 14:20h a 14:50h 13:20h a 14:20h 12:30h a 13:20h
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ORGANITZACIÓ ESPAI 

- La distància entre taules serà d'1 metre. 

- Es seuran 2 infants per taula, tots en la mateixa direcció. 

- La sortida del menjador es farà per la porta posterior, després de deixar plats i coberts 
al lloc habilitat i evitant el contacte amb el torn entrant. 

- Proposta de distribució de taules: 
 

 
 

NETEJA I DESINFECCIÓ 

- Les taules i cadires es desinfectaran després de cada ús. 

- L’equip de monitors/monitores s'encarregarà de parar taula i servir el menjar sense la 
intervenció dels infants.  

- Els  draps  utilitzats hauran  de  rentar-se cada dia a la rentadora, a 60º C.  

- El  menjador estarà amb les finestres obertes sempre que sigui possible, sinó es 
ventilarà mínim 3 vegades al dia durant 10 minuts. 

 

MATERIAL I INFRAESTRUCTURES A GARANTIR 

- Dispensadors de paper de mans al menjador 

- Dispensadors de gel hidroalcohòlic/sabó al menjador. 

- Neteja del menjador (1 cop al dia). 

- Evitar les ambientacions per agilitzar el procés de neteja i eliminar possibles focus del 
virus.  

- Material sanitari de reserva per necessitats puntuals (mascaretes, guants, gel 
hidroalcohòlic, bobines de paper, termòmetre). 

- Definir un espai per aïllament en cas de sospita de positiu. 
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PROTOCOL EN CAS DE SOSPITA 

- Portar a l’infant al lloc d’aïllament i comunicar-ho a la direcció de l’escola. 

- Trucar a la família per a que reculli l’infant i el porti al CAP. 

- En coordinació amb l’escola, definir els contactes directes de l’infant sospitós. 

- Comunicar a les famílies dels contactes directes la sospita de positiu i la necessitat de 
mantenir-se a casa fins que arribi el resultat del test. 

- Un cop es tingui el resultat del test:  
En cas de negatiu: Comunicar a les famílies alertades que poden tornar a l’escola. 

En cas de positiu: Comunicar-ho a les famílies alertades per a que realitzin les actuacions 

corresponents, seguint les indicacions de les autoritats sanitàries. 
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Annex 9: Proposta d’activitats extraescolars.  

Activitat 
Dia de la 

setmana 

Nombre 

d’alumnes 
Nivell / Curs 

Professional 

responsable 
Espai 

Dansa Dilluns 9 P-3, P-4   

Patinatge Dilluns 6 P-4, P-5   

Llengua signes Dilluns 3 1r, 4t   

Guitarra Dilluns 6 1r, 5è   

Futbol Dilluns 4 1r   

Multiesports Dimarts 9 P-4, P-5   

Pintura Dimarts 4 1r, 3r   

Zumba Dimarts 8 1r   

Robòtica Dimarts 4 1r, 2n   

Pintura Dimecres 5 P-4   

Teatre Dimecres 4 1r   

Hoquei patins Dimecres 4 1r, 3r   

Game Maker Dimecres 3 1r   

Teatre Dijous 7 P-4, P-5   

Bàsquet Dijous 6 1r, 2n   

Tenis taula Dijous 1 3r   
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Annex 10: Llista de comprovació Pla de ventilació, neteja i desinfecció.  
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