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Document definitiu - Setembre de 2020  
El present document serà vigent durant tot el curs 2020-2021 i s’anirà adequant a les Instruccions que vagi publicant el Departament d’Educació.   
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Introducció 

 
L’actual evolució favorable de la pandèmia, així com la importància de garantir el dret a 
l’educació i a la protecció de l’infant fan que l’obertura amb la màxima normalitat possible 
dels centres educatius sigui una prioritat.  

Malgrat això, continua la situació de crisi sanitària que fa necessària l’aplicació continuada 
d’una sèrie de mesures que canvien de manera notable el funcionament de la societat, i 
entre ella del sistema educatiu. Cal que responsables, famílies, persones educadores i la 
resta del personal de les escoles s’involucrin i es comprometin per a garantir els dos grans 
pilars per fer front la pandèmia: les mesures de protecció i la traçabilitat.  

L’obertura d’escoles es farà tenint en compte les dades d’incidència de la malaltia i 
sempre d’acord amb les activitats permeses segons la situació sanitària de la pandèmia i 
seguint la normativa existent.  

Amb les mesures que es proposen i la col·laboració imprescindible de tots els integrants 
de la comunitat educativa –incloses les famílies–, els centres educatius han de continuar 
sent espais on l’activitat educativa es pugui dur a terme d’una manera segura i 
confortable.  

La salut dels alumnes, docents i altres persones treballadores dels centres educatius és 
una prioritat per als Departaments d’Educació i de Salut. Totes les mesures estan 
adreçades a reduir la transmissió del virus i a millorar la traçabilitat de casos i contactes.  

Totes les mesures seran vigents al llarg del curs escolar i en coherència amb la realitat dels 
centres educatius del seu entorn. El marc que es proposa ha de ser fàcilment adaptable si 
es canvia el context epidemiològic.  
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Actualitzacions i modificacions del document  

 
Tenint en compte la indicació de les Instruccions del Departament d’Educació, aquestes 
instruccions inicials per al curs 2020-2021 s’adaptaran a les normes i criteris adoptades pel 
Govern, amb caràcter general o territorial atenent a les noves instruccions que vagi 
determinant el Departament de Salut. En aquest apartat anirem enumerant totes aquelles 
actuacions del present Pla d’Actuació que vagin variant en funció de les noves normatives 
que ens faci arribar el Departament d’Educació o el PROCICAT, una vegada aprovat aquest 
document. 
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Diagnosi 

 

Pel curs 2020-2021, el Departament d’Educació ha desplegat les seves actuacions i 
instruccions per tal que l’obertura sigui amb la màxima normalitat possible dels centres 
educatius. L’obertura de les escoles és una necessitat i una prioritat, alhora, un repte. 
Sabem que un confinament perllongat pot tenir diversos efectes sobre la salut dels 
infants, tant física com emocional. Tot i això, caldrà adoptar una actitud de prudència i 
introduir les mesures de seguretat sanitària necessàries. Amb la voluntat de vetllar per un 
principi d’equitat i d’igualtat d’oportunitats per a tots els nens i totes les nenes, el present 
pla d’actuació pretén establir les bases per tal de que el curs 2020-2021 es pugui 
reprendre, buscant l’equilibri, amb les màximes garanties, entre la protecció de la salut de 
l’alumnat i treballadors i treballadores de l’escola i el dret de tots infants a una educació 
de qualitat. La finalitat del pla és emmarcar la nostra tasca organitzativa i pedagògica i 
orientar-nos en la presa de decisions en els possibles escenaris que es puguin donar al 
llarg del curs, d’acord amb els criteris que fixa l’administració. 

Ens plantegem un treball d’actualització i validació dels resultats  de les avaluacions del 
curs 19-20 i el feedback que cada infant hagi obtingut. Saber en quin nivell 
d’aprenentatges comença  l’alumnat i amb quin estat emocional i motivacional s'enfronta 
després de la crisi viscuda. 

 

● Potenciar l’avaluació inicial amb la inclusió de components qualitatius 
que permetin valorar l’estat emocional de l’alumnat. 

● Treball competencial per àmbits des d’una perspectiva de projectes que 
permeti recuperar capacitats i igualar oportunitats. 

 

Tractament de les tecnologies digitals i Cultura digital del centre. Implica un canvi 
important de paradigma en la metodologia d’aula a l’hora que  permet desenvolupar la 
competència digital de l’alumnat. En cursos anteriors es va plantejar el treball a l’aula amb 
plataformes digitals i amb materials propis o compartits  a xarxes i el bloc de l’escola. S’ha 
potenciat  la innovació educativa en les estratègies d’aula amb el suport de la  Comissió 
TAC.  
L’alumnat fa ús d’entorns personals digitals de treball i d’aprenentatge  a primària: 
classroom, drive i cursos on line (qüestionaris i activitats d’autocorrecció, cerca 
d’informació i altres ). En algunes de les àrees l’alumnat de cicle mitjà i superior fa també 
exposició de treballs (Presentacions del drive) amb el canó de projecció. Tot i això, 
l’alumnat ha de fer ús de l’ordinador a casa per a consultar en les plataformes educatives  
( classroom, drive ) i continguts web facilitats pel professorat. 
 
La situació d’emergència educativa generada pel tancament de l’escola, el confinament i 

post-confinament gradual tindrà un impacte significatiu en el pla psicològic i emocional 

dels infants especialment en el curs 2020-2021 i en cursos posteriors. Després del 

tancament del centre el retorn  ha de ser plàcid per l’alumnat i preveure suports 
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necessaris per redreçar les desigualtats educatives que s’hauran  acumulat al llarg 

d’aquest mesos d’absències a les aules presencialment.  

L’objectiu com a escola és plantejar una sèrie d’estratègies i actuacions transversals i 

focalitzades en l’alumnat més vulnerable. Per tant,  degut a la finalització abrupta haurem 

de preveure accions i recursos per facilitar la seva adaptació progressiva a l’entorn escolar 

amb els docents i companys i companyes, vetllant sempre pel seu benestar emocional.  

Com a  escola, per una banda  treballarem per aconseguir el major grau de consens 

possible entre tots els membres de la comunitat educativa perquè tothom pugui adquirir 

la percepció de pertinença al nostre projecte d’escola. En la mesura que augmenti la 

cohesió social, augmentarà la visió compartida que definirà la nostra raó de ser. 

Per altra banda, portar a terme mesures per acompanyar les famílies en l’orientació 

educativa dels infants. Comunicació sobre qüestions escolars, creant ambients i rutines 

d’estudi, projectar expectatives positives sobre l’escola i l’aprenentatge o la lectura 

compartida. En un moment d’absència, el rol de l’educador de la família guanya encara 

més rellevància i les desigualtats educatives entre unes i altres es fan evidents. 
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Objectius 

 
● Educació i 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 compensar les desigualtats dels entorns familiars.  

● Impuls a l’aprenentatge autònom i creatiu per part de l’alumnat, amb propostes 

que aprofundeix en la competència d’aprendre a aprendre, per tal de capacitar 

l’alumne a autoregular-se. 

● L’impuls a la cultura digital. Incorporar l’aprenentatge telemàtic i garantir la 

incorporació d’estratègies per a fomentar la competència digital dels docents i 

l’alumnat. 

● Impulsar les xarxes de col·laboració entre docents i centres com un element clau 

per l’intercanvi d’experiències innovadores i avançar vers la transformació del 

sistema.  

Organització pedagògica en situació de pandèmia actual 

 
❖ Partim de la base de que les propostes han de ser  ben diversificades, des de totes 

les àrees i globalitzades,  tenint en compte que no a tothom ens agrada el mateix, 

ni tenim les mateixes habilitats i volem arribar a tothom des d’una mirada 

inclusiva. 

❖ També serà essencial, escoltar l'opinió dels infants sobre que els agradaria 

aprendre i així poder tenir en compte els seus interessos a l'hora de programar les 

tasques.  

❖ Sempre seguint  el currículum, haurem de  programar aquest curs tan especial 

tenint en compte quins continguts claus prioritzarem i quins es poden fer de 

manera telemàtica. 

❖ Cal un procés de reflexió i coordinació per part de l’equip docent, tenint en compte 

que les especialitats seran impartides pels tutors/-es i els mestres especialistes 

passaran a portar una tutoria. També serà basic que es comparteixin aquestes 

programacions i tots els recursos possibles per facilitar al màxim la tasca docent. 

 

 

Sens dubte es posen de manifest, la rellevància de les competències transversals, que 

juguen un paper fonamental en els períodes de confinament. Caldrà doncs prioritzar-les 

des de l’inici de curs i tenir les presents en tot moment. En cas de confinament parcial o 

total, caldrà tenir una cura encara més especial amb l’alumnat i les famílies més 

vulnerables. 
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Competència d’autonomia i emprenedoria. 

Adquirir hàbits d’autonomia que impliquin la realització de les propostes, assolint seguretat 

afectiva i emocional vers la pròpia imatge ajudant a la seva autoestima.   

 

Competència d'aprendre a aprendre. 

Aprenentatge per descoberta: Ajudar-los a fomentar la curiositat  l’observació, a fer-se 

preguntes sobre els fenòmens que ens envolten i investigar i comprendre.  

 

Competència digital. 
Treballar la competència digital de manera prioritària i des de l’inici de curs, per preparar a 

l’alumnat a ser autònom en cas de possible confinament i per ser competent igualment en 

la modalitat presencial, ja què és una eina primordial en la societat, independentment de 

l’escenari en que ens trobem. 

 

❖ Caldrà realitzar unes estratègies d’organització i ben planificada des de l’inici de 

curs que ajudarà a l’equip docent a coordinar-se i gestionar en cas de confinament  

❖ En primer lloc caldrà tenir molt en compte el moment de retrobament i fer una 

bona acollida del professorat després de la situació viscuda. Realitzar tutories 

virtuals individuals i/o de cicles amb l’equip directiu. 

❖ Caldrà també acollir al personal nou que s’incorpori a la nostra escola preveient 

que l’acompanyi una persona referent que serà habitualment el tutor/-a paral·lel/-

a. També establir dinàmiques a l’inici per crear el sentiment de pertinença. 

❖ Caldrà també aprofitar les habilitats de cadascuna de les persones que formen 

l’equip per enriquir-nos. 

❖ Caldrà trobar espais de trobades per compartir dubtes i angoixes sigui de manera 

virtual o en petits grups amb les mesures de seguretat pertinents. 

❖ Tenir prevista una formació per donar suport emocional a l’equip docent. 

❖ Cal un procés de reflexió i coordinació per part de l’equip docent i  serà bàsic que 

es comparteixin aquestes programacions i tots els recursos possibles per facilitar al 

màxim la tasca docent. 

 

 

 

 

 

 
  



 

12 
Curs 2020-2021 

Formacions 

 

Alumnat  

Des de l’inici de curs s’haurà de formar l’alumnat en el funcionament de les diferents 
plataformes i recursos digitals que es faran servir en cas de confinament, acostumant-se a 
incloure-les com una eina més d’aprenentatge. 

● Educació Infantil: 
Iniciar activitats sistemàtiques amb tauletes i ordinadors a P5. 

● Cicle Inicial: 
Bloc de l’escola: des d’allà tenen accés directe a la pàgina de la Pictoescriptura I 

a diverses propostes d’activitats. 
App Bmath: per treballar els continguts de matemàtiques des de la tauleta o 

l’ordinador. 

● Cicle Mitjà: 
Classroom i Drive: iniciar a 3r, a partir de propostes senzilles per fer des de 

casa, i així familiaritzar-se amb la plataforma. 
Bloc de l’escola: des d’allà tenen accés directe a la pàgina de la Pictoescriptura i 

a diverses propostes d’activitats. 
App Bmath: per treballar els continguts de matemàtiques des de la tauleta o 

l’ordinador. 

● Cicle Superior: 
Classroom i Drive 
Bloc de l’escola  

Docents 

A l’inici de curs, els i les mestres de l’escola rebran un assessorament a càrrec de la 
comissió TAC de les diferents eines digitals que s’utilitzaran al llarg del curs. 

● Cicle Inicial: 
Bloc de l’escola 
Plataforma Pictoescriptura 
App Bmath 

● Cicle Mitjà: 
Classroom 
Drive 
Bloc de l’escola 
Plataforma Pictoescriptura 
App Bmath 

● Cicle Superior: 
Classroom 
Drive 
Bloc de l’escola 
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També s’hauran de dur a terme unes petites formacions, a nivell de claustre, de diverses 
eines que poden ser d’utilitat en cas de confinament: 

● Genially: activitats interactives 

● Kahoot: jocs de preguntes, avaluació 

● Co-Rubrics: avaluació, coavaluació 

● Canva: presentacions 

● Edició de vídeo 

● Screencastify: videotutorials 

● Loom: videotutorials 

● ... 

 

Famílies 

Des de l’inici de curs, l’equip de docents presentarà a les famílies les diferents eines 
digitals que s’utilitzaran a cada curs. 

● Cicle Inicial: 
Bloc de l’escola 
Plataforma Pictoescriptura 
App Bmath 

● Cicle Mitjà: 
Classroom 
Drive 
Bloc de l’escola 
Plataforma Pictoescriptura 
App Bmath 

● Cicle Superior: 
Classroom 
Drive 
Bloc de l’escola 

També serà necessari un assessorament sobre el funcionament de Dinantia. 
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ORGANITZACIÓ EN CAS DE CONFINAMENT  

 
Cal  garantir l’equilibri entre l’ús de de les noves tecnologies i el desenvolupament de 
propostes en la línia de l’escola  i l’oferta de les propostes es dissenyaran tenint en 
compte que cal evitar l’ús abusiu de les pantalles, a més de  garantir la igualtat en l’accés a 
totes les activitats de l’ambient des de casa, facilitant l’accés a les propostes.  
 
Això requereix, per part de l’equip de mestres, tenir elaborada una planificació de 
propostes de, com a mínim, dues setmanes d’antelació de la seva programació.  
 
 
L’Equip Directiu ha d’elaborar l’horari de l’Equip Docent, amb o sense confinament. Però 
serà responsabilitat de la persona tutora elaborar el seu propi horari de confinament que 
es facilitrà a l’alumnat i a les famílies a l’inici de curs. 
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Organització dels grups estables 

 
 

▪ Fer grups estables per a poder marcar la traçabilitat dels mateixos.  

 

▪ Qualsevol acció dins del centre amb el grup-classe sempre serà sota les  

franges, espais, lavabos, recorregut i horari ASSIGNATS.  

 

▪ Les persones que intervinguin en el grup/classe que no siguin del grup estable, 

hauran de dur mascareta, mantenir la distància física i neteja de mans. 

 

 Alumnat d’Educació Infantil 

 

Alumnat P3 Alumnat P4-P5 

A 17 B 18 A 19 B 19 C 20 D 20 E 20 

 
 
 

Alumnat d’Educació Primària 

 

Cicle inicial 
Alumnat 1r-2n 

A 21 B 21 C 20 D 20 E 20 

 
 

Cicle mitjà 
Alumnat 3r I 4t 

A 21 B 20 C 21 D 21 E 20 

 
 

Cicle superior 

Alumnat 5è  Alumnat 6è 

A 18 B 17 C 15 A 16 B 17 C 16 D 16 
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Personal del centre ordinàriament. Professorat, personal d’atenció 

educativa i personal d’administració i serveis  

Docents infantil:  
 
P3 (2) 
 
P4- P5 (6,5) 
 
Coordinadora/reforç (0,5)  
 
TEI (1) 

Docents primària :  
1r (2) 
 
2n (2) 
 
3r (2) 
 
4t (2) 
 
5è (3) 
 
6è (3) 
 
Especialistes EE (3)  
Especialistes d’anglès (2,5)  
Especialistes EF (1)  
Especialista de música (1) 

Equip directiu (3)  
Oficial de serveis (1)  
Administrativa (1) 

Vetllador/a (2) 
Reforç COVID (3) 
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Organització de grups d’alumnes, professorat i espais 

 
 
Els espais de les activitats presencials seran estables i fixes, per poder tenir la traçabilitat 
de contactes en cas de contagi. L’alumnat sempre han de ser els mateixos i en el mateix 
espai, i sempre que sigui possible també el docent. En tot cas, si algú s’ha de moure, és el 
docent.  

Els espais del centre que són utilitzats  com a aules/grup:  

 
▪ Aula grup primària (12)  
▪ Aula polivalent (1) 
▪ Aula grup d’infantil (6) 
▪ Aula de psicomotricitat (1)  
▪ Aula d’informàtica (1)  
▪ Aules d’anglès (3)  
▪ Tutoria de petit grup C.S (1)  
▪ Aula d’EE (1) 
▪ Aula de música (1)  
▪ Sala de professorat (1)  
▪ Aula d’anglès infantil (1) 
▪ Menjador (1)  
▪ Biblioteca (1) 
▪ Gimnàs (2) 
▪ Aula de tutoria Infantil, CI, CM i CS  

             (grups de tutoria reduïts)  
 
L’ensenyament serà presencial per a tot l’alumnat de l’etapa d’educació infantil i primària 
i la direcció del centre vetllarà perquè es pugui seguir el curs de manera presencial sempre 
que la situació sanitària no obligui a un confinament parcial o total.  
 
Cal tenir en compte que la plantilla de l’escola està conformada per una dotació de 26 
mestres. De cara al proper curs 20-21, per tal d’atendre les situacions sobrevingudes per 
la crisi de la COVID-19, el Departament d’Educació ens ha dotat de 3 docents més 
(provisionalment només per al proper curs, ja que la previsió és que el curs 21-22 tornem 
a ser la plantilla base de 26 mestres).  
 

Horaris de l’alumnat  

 
Els horaris de l’alumnat es regiran per aquests criteris:  

- Entrades i sortides.  
- Temps de sortides a l’espai exterior.  
- Normes d’higiene.  
- Mínim contacte amb persones fora del grup estable.  
- Traçabilitat.  
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Cada grup classe tindrà un horari lectiu presencial i un horari lectiu de confinament; en 
cas de confinament, aquest horari s’activarà a partir del primer dia de confinament i 
serà lliurat a les famílies. 
 
Per aquest curs 2020-2021, seguint les instruccions del Departament d’Educació per la 
reobertura de centres, la distribució de l’alumnat, docents i espais serà: 
 

Mestre/a  Nivell/Grup 1  Espai/Aula  

M. Àngels N. EI P3 A P3A 

Rosa M. EI P3 B P3B 

Anna Roy EI P4-P5 A Psicomotricitat 

Susana Gonzalez EI P4-P5 B P4A 

Mònica Àlvarez+1/2 EI P4-P5 C P4B 

Laura Flores EI P4-P5 D P5A 

Substituta Montse Masot EI P4-P5 E P5B 

Pilar CI 1r-2n A 1rA 

Paquita CI 1r-2n B 1r B 

Meritxell CI 1r-2n C 2n A 

Cris CI 1r-2n D 2n B 

Montserrat J. ( Cèlia ) CI 1r-2n E Polivalent 

Roser CM 3r-4t A 3r A 

Marta CM 3r-4t B 3r B 

Gemma G. CM 3r-4t C 4t A 

Mireia V. CM 3r-4t D 4t B 

Mireia Ll. CM 3r-4t E 5è B 

Viqui 5è A 5è A 

Ivet 5è B 6è A 

Laia 5è C ed. Especial 

Anna P. 6è A Música 

Mari 6è B 6è B 

Alejandro 6è C Sala de professorat  

Jose 6è D Biblioteca 
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GRUPS ALUMNAT 
Nº 

DOCENTS PERSONAL DE SUPORT  ESPAIS 

Estable Temporal Estable Temporal intervenció 
puntual 

Estable Temporal 

EI P3 A 
17 

1  1 1 ( TEI) 0 FUPAR 
P3A 

Gimnàs 
Dijous 11:25h-12:15h 

EI P3 B 18 
1 1 1 ( TEI) 0 FUPAR 

P3B 
Gimnàs 
Divendres  11:25h-12:15h 

EI P4-P5 A 19 
0,5+0.5 2 0 0  Psicomotricitat 

Gimnàs 
Dilluns  11:25h-12:15h 

EI P4-P5 B 19 
1 2 1 ( Vetllador/a) 0 CREDA 

P4A 
Gimnàs 
Dimarts  11:25h-12:15h 

EI P4-P5 C 20 
1 2 1 ( Vetllador/a) 1 suport  P4B 

Gimnàs 
Dimecres  11:25h-12:15h 

EI P4-P5 D 20 
1 2  1 suport  P5A 

Gimnàs 
Dijous   8:50h-10h 

EI P4-P5 E 20 
1 2  1 suport   P5B 

Gimnàs 
Divendres   8:50h-10h 

CI 1r-2n A 

21 

1 2 1 ( Vetllador/a) 1 suport  CREDA 

1rA 

Aula informàtica 
Dimecres   11:05h-12:25h 
Gimnàs/Pati 
Dilluns   11:05h-12:25h 

CI 1r-2n B 

21 

1 2 1 ( Vetllador/a) 1 suport  CREDA 

1r B 

Aula informàtica 
Dijous   11:05h-12:25h 
Gimnàs/Pati 
Dimarts   11:05h-12:25h 

CI 1r-2n C 

20 

1 2 1 ( Vetllador/a) 1 suport   

2n A 

Aula informàtica 
Divendres   11:05h-12:25h 
Gimnàs/Pati 
Dimecres   11:05h-12:25h 

CI 1r-2n D 
20 

 2 0 1 suport   

2n B 

Aula informàtica 
Gimnàs/Pati 
Dijous   11:05h-12:25h 

CI 1r-2n E 
20 

1 2 0 1 suport  CREDA 
Polivalent 

Aula informàtica 
Gimnàs/Pati 
Divendres   11:05h-12:25h 

CM 3r-4t A 

21 

1 2 1 ( Vetllador/a) 1 suport   

3r A 

Aula informàtica 
Dimecres   8:50h-10:30h 
Gimnàs 
Dilluns   8:50h-10:30h 

CM 3r-4t B 

20 

1 2 0 1 suport   

3r B 

Aula informàtica 
Dijous   8:50h-10:30h 
Gimnàs 
Dimarts   8:50h-10:30h 

CM 3r-4t C 

21 

1 2 1 ( Vetllador/a) 1 suport   

4t A 

Aula informàtica 
Divendres   8:50h-10:30h 
Gimnàs 
Dimecres   8:50h-10:30h 

CM 3r-4t D 

21 

 2 0 1 suport  
 

 

4t B 

Aula informàtica 
Dilluns   8:50h-10:30h 
Gimnàs/Pati 
Dijous    14:55h-16:25h 

CM 3r-4t E 

20 

1 2 0 1 suport  CREDA 

5è B 

Aula informàtica 
Dimarts   8:50h-10:30h 
Gimnàs/Pati 
Dijous    14:55h-16:25h 

5è A 

18 

1 3 0 1 suport  
1 Aux.conversa  

5è A 

Aula informàtica 
Dilluns    14:55h-16:25h 
Gimnàs/Pati 
Dilluns    14:55h-16:25h 

5è B 

17 

1 3 1 ( Vetllador/a) 1 suport  
1 Aux.conversa  

6è A 

Aula informàtica 
Dilluns    14:55h-16:25h 
Gimnàs/Pati 
Dimarts    14:55h-16:25h 

5è C 
15 

1 3 1 ( Vetllador/a) 1 suport  
1 Aux.conversa 

AIS 
ed. Especial 

Aula informàtica 
Dilluns   14:55h-16:25h 
Gimnàs/Pati 
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Distribució de mestres 

 
A cada membre de l’equip docent que faci la funció de persona tutora d’infantil o primària 
se li assignarà un grup de convivència i socialització estable i un espai del centre. Dintre 
d’aquest espai assignat i sempre que estigui amb el seu grup,  a primària será necessari 
l’ús de mascaretes  i a infantil no sempre que no tingui una indicació expressa  de sanitat. 
El personal docents no estable o les persones especialistes, els i les professionals dels 
serveis educatius i altres professionals podran entrar a les aules, però hauran de mantenir 
la distància física recomanada, hauran de portar mascareta sempre que no es pugui 
mantenir aquesta distància i hauran d’aplicar les mesures d’higiene i de prevenció.  
 
Per tal d’atendre les necessitats, i amb la voluntat de reduir al màxim la itinerància de les 
persones especialistes als grups estables dels infants, aquestes 3 dotacions de personal 
seran demanades de les següents especialitats:  
 
- Una persona d’educació infantil. 
- Una persona especialista d’anglès. 
- Una persona especialista de primària. 
 

 

Criteris organitzatius dels recursos per a l’atenció de l’alumnat 
amb necessitat específica de suport educatiu 

 
Organització de les mesures universals, addicionals i intensives que faci el centre tenint en 
compte el grup estable i el treball personalitzat, centrat en l’alumnat més vulnerable a 
càrrec dels especialistes( Mestre/a EE) o de fora( EAP,CREDA) 
 

Dimecres    14:55h-16:25h 

6è A 

16 

1 3 0 1 suport  
1 Aux.conversa  

Música 

Aula informàtica 
Dimecres  14:55h-16:25h 
Gimnàs 
Dilluns    14:55h-16:25h 

6è B 

17 

1 3 0 1 suport  
1 Aux.conversa  

6è B 

Aula informàtica 
Divendres  14:55h-16:25h 
Gimnàs 
Dimarts    14:55h-16:25h 

6è C 

16 

1 3 0 1 suport  
1 Aux.conversa 

 

Biblioteca 

Aula informàtica 
Dimarts  14:55h-16:25h 
Gimnàs 
Dijous    14:55h-16:25h 

6è D 

16 

1 3 0 1 suport  
1 Aux.conversa  

Sala de professorat 

Aula informàtica 
Dijous  14:55h-16:25h 
Gimnàs 
Divendres    14:55h-16:25h 
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Els Departament d’Educació fixa els següents criteris: 
 
 - Garantir una educació equitativa i inclusiva amb propostes didàctiques que contemplin 
la diversitat i les diferències entre l’alumnat des del principi amb estratègies educatives 
que facilitin el compromís de l’alumnat i recursos del disseny universal per a 
l’aprenentatge (DUA - Disseny Universal de l’Aprenentatge).  
 
- Afavorir agrupaments entre l’alumnat que afavoreixin l’atenció inclusiva impedint la 
composició d’agrupacions homogènies per nivells d’aprenentatge o per necessitat de 
mesures i suports addicionals o intensius.  
 
- Establir mecanismes d’avaluació dels aprenentatges escoltant l'alumnat, dialogant i 
potenciant la funció reguladora de l’avaluació. 
 
Pel que fa a l’alumnat amb NEE, es prioritzarà l’atenció directa de les persones 
especialistes d’Educació Especial en els grups estables on siguin més necessaris. Això 
implicarà que podrà haver-hi alumnat sense una intervenció directa per part d’aquests o 
aquestes professionals. En aquests casos, aquesta intervenció serà efectuada pels docents 
i per les docents estables de cada grup o per mestres especialistes que també 
desenvolupen tasques de suport, amb un acompanyament per part de les persones 
especialistes d’Educació Especial, sempre mantenint les normes de seguretat. 
 
Els mestres i les mestres, i les persones especialistes que no estiguin assignats o 
assignades a un grup estable o vagin a impartir docència en moments determinats a un 
grup estable diferent al seu, hauran de dur mascareta dins de l’espai si no es pot mantenir 
la distància de seguretat, i hauran de portar el seu propi material d’ús individual.  
 

Fluxos de circulació 

 
Per evitar aglomeracions de persones s’establiran circuits de circulació dels diferents 
membres de la comunitat educativa. 
 
Les entrades i  les sortides es realitzaran en diferents horaris i aprofitant tots els accessos 
del centre. L’alumnat podrà anar acompanyat només per una persona.  
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Entrades i Sortides  

L’entrada al centre per evitar aglomeracions de famílies es farà esglaonadament i sempre 
mantenint la distància de seguretat. 

 
Per evitar aglomeracions l’acompanyament a l’escola dels infants el farà una única 
persona. Les persones que portin i recullin l’alumnat hauran de guardar també les 
distàncies fora de les instal·lacions.  En qualsevol cas, per garantir les mesures de 
prevenció a les entrades i sortides del centre, així com els passadissos i llocs de 
concurrència l’alumnat i el personal del centre educatiu han de portar mascareta fins 
arribar a l’aula del grup estable, a banda de procurar de mantenir el 1,5 metres de 
distància de seguretat. 
 
  

Porta d’accés 
MARQUÉS DE 

COMILLAS 

Entrada Sortida Entrada Sortida 

CI C 8:55h 12:25h 14:55h 16:25h 

CI D 8:55h 12:25h 14:55h 16:25h 

CI E 8:55h 12:25h 14:55h 16:25h 

CM C 8:50h 12:20h 14:50h 16:20h 

CM D 8:50h 12:20h 14:50h 16:20h 

CM E 8:50h 12:20h 14:50h 16:20h 

6è 8:45h 12:15h 14:45h 16:15h 

 
 
 

Porta d’accés 
AVINGUDA 

ABAT MARCET 

Entrada Sortida Entrada Sortida 

CI A 8:55h 12:25h 14:55h 16:25h 

CI B 8:55h 12:25h 14:55h 16:25h 

CM A 8:50h 12:20h 14:50h 16:20h 

CM B 8:50h 12:20h 14:50h 16:20h 

5è 8:45h 12:15h 14:45h 16:15h 
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Porta d’accés 
Eduardo 

Marquina 

Entrada Sortida Entrada Sortida 

P3A 9:00h 12:30h 15:00h 16:30h 

P3B 8.55h 12:25h 14:55 16:25h 

EI D 8:50h 12:20h 14:50h 16:20h 

EI E 8:50h 12:20h 14:50h 16:20h 

EI A 8:45h 12:15h 14:45h 16:15h 

EI B 8:45h 12:15h 14:45h 16:15h 

EI C 8:45h 12:15h 14:45h 16:15h 
 

 

Primer dia d’escola 
 

Porta d’accés 
MARQUÉS DE 

COMILLAS 

Entrada Porta 
d’accés 

AVINGUDA 
ABAT 

MARCET 

Entrada Porta 
d’accés 
Eduardo 

Marquina 

Entrada 

CI C 9:15h CI A 9:15h P3A 9:15h 

CI D 9:15h CI B 9:15h P3B 9:15h 

CI E 9:15h CM A 9:00h EI D 9:15h 

CM C 9:00h CM B 9:00h EI E 9:00h 

CM D 9:00h 5è 8:45h EI A 9:00h 

CM E 9:00h   EI B 8:45h 

6è 8:45h   EI C 8:45h 

 
A cada porta hi haurà un dispensador de solució hidroalcohòlica i un termòmetre infraroig 
i també hi haurà una persona que supervisarà que l’alumnat no tingui febre i que es renti 
les mans.  Important conscienciar a l’alumnat que portin la mascareta fora del recinte de 
l’escola.  
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Per evitar aglomeracions, la sortida del centre es farà esglaonadament i sempre 
mantenint la distància de seguretat. Es recomana que la recollida la faci una única persona 
i es guardin les distàncies de seguretat fora de les instal·lacions. 
 
Durant el període d’adaptació dels infants de P3 les famílies podran entrar fins a la porta 
de l’aula seguint el circuit, mantenint la distància de 1,5 metres i portant la mascareta. 
S’hauran de rentar amb el gel hidroalcohòlic. 
 
  

Circulació pels passadissos  

 
De les dues escales per accedir a les dues plantes s’habilitarà una de pujada i l’altra de 
baixada. 
Els docents han de vetllar perquè els diferents grups no coincideixin en els passadissos i 
els lavabos a fi d’evitar aglomeracions i mantenir la distància física i portar mascareta 
 

LAVABOS Lavabos dreta Horaris 
(abans/després 

del pati) 

Lavabos 
esquerra) 

Horaris 
(abans/després 

del pati) 

Planta baixa 
 

 CI (A)  

CI (B)  

 6è C  

Primera planta 
 

CI (E)  CI (C)  

CM(A)  CI (D)  

 CM(B)  6è A  

Segona planta CM (C)  5è A  

CM(D)  5è B  

CM(E)  5è C  

  6è B  

Secretaria 6è D    

 
 
Els vestidors romandran tancats i no es podrà fer ús. 
 

Ascensor 
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Es reservaran l’ascensor per a persones que presenten dificultats per a la mobilitat i el seu 
personal de suport. Caldrà fer la neteja i desinfecció dels polsadors o altres superfícies de 
contacte després del seu ús. L’ús serà esporàdic. 
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Organització de l’espai d’esbarjo/ patis  

 
El grups estables es mantindran durant l’espai d’esbarjo. S’organitzarà  per nivells i per 
tant, hi haurà relació amb un altre grup estable. Caldrà portar mascareta 
 
La sortida al pati serà seqüenciada. Cada grup gaudirà de l’espai del pati segons horari 
diferenciat per poder mantenir el grup i la seva traçabilitat.  
 
La sectorització del temps d’esbarjo en grups estables i zones concretes, implicarà una 
concepció organitzativa diferent d’aquest espai i temps. Els i les docents responsables de 
cada grup estable hauran de programar l’acció educativa en aquests temps dotant-lo de la 
màxima significativitat per l’alumnat sense oblidar que és un temps d’interacció, 
convivència i gaudi.  
 
 

 
 
 

Zona 10h a 10:30h 10:30h A 11h 11h A 11:30h 

Pati zona 1 C.I.(A,B,C) C.M.(A,B,C) 6è 

Pati zona 2 C.I.(D,E) C.M.(D,E) 5è 

Pati zona 2/Sorral EI (B) E.I. (C) E.I. (D) 

Pati zona 3 P3A (9:50-10:10) 

P3B (10:10-10:30) 
E.I (A) EI (E)  

(10:55-11:35)ACCÉS MENJADOR 

 
 
Dins aquest horari està contemplat l'esmorzar a l’aula. Els tutors i tutores d’un mateix 
nivell s’hauran d’organitzar per anar al lavabo,  sortir  al pati   i tornar a l’aula de manera 
esglaonada. 
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Organització dies de pluja  

 
  ●  No s’obriran les portes fins l’hora d’entrada i sortida de cada grup.  

  ●  S’esmorzarà a la classe i s’anirà al lavabo assignat de forma individual.  

  ●  Cada grup/classe entrarà per la seva porta i a l’hora establerta.  

  ●  No es permetrà a les famílies l’entrada a l’escola per recollir a l’alumnat.  

 

Relació amb la comunitat educativa 

 
Reunions de grups: 

Farem les trobades d’inici de curs amb les famílies durant el primer trimestre de forma 
telemàtica. Amb les famílies que això no sigui possible, les organitzarem, per grups 
estables, mantenint la distància de seguretat i, si no és possible, utilitzant la mascareta. 

 

Reunions individuals amb les famílies de seguiment: 

El seguiment amb les famílies el farem preferentment per telèfon i correu electrònic ( 
Aplicació Dinantia) 

 Farem les entrevistes individuals de seguiment de manera telemàtica. En el cas que no 
sigui possible es concretarà cita prèvia amb el tutor i la tutora  per realitzar-les 
presencialment mantenint la distància de seguretat i, si no és possible, utilitzant la 
mascareta. 
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Servei de menjador 

 
A l’espai de menjador es mantindran els grups estables i es garantirà una distància de 
seguretat respecte altres grups estables. 

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

 

Curs - nivell-
grup 

Hora de dinar Espai Nombre d’alumnat Nombre de 
monitors/es 

P3,P4, P5 i 
1r 

12:25h-13:10h Menjador 115 9+1 

2n,3r i 4t 13:10h a 13:45h Menjador 70 5+1 

5è i 6è 13:45h a 14:30h Menjador 55 2+2 

Tiquets esporàdics 25 aprox 20 

 

 

Protocol d’actuació en cas de detecció d'aparició de 
simptomatologia compatible amb COVID -19 

 
La persona responsable de la coordinació i la gestió de la COVID-19 a l’escola és la 
directora del centre; serà la responsable de vetllar per informar i conscienciar a la 
comunitat educativa de la importància i necessitat que els infants no assisteixin a l’escola 
si tenen símptomes compatibles amb la COVID-19, així com a totes aquelles persones de 
l’equip i infants que es trobin en aïllament per diagnòstic de COVID-19 o es trobin en 
període de quarantena domiciliària per haver tingut contacte estret amb alguna persona 
amb símptomes o diagnosticada de COVID-19. Les Instruccions del Departament 
d’Educació destaquen que la detecció precoç i el seu aïllament és una de les mesures més 
importants per mantenir el centre segur i preservar al màxim dels objectius educatius i 
pedagògics del centre. Per tant, la direcció del centre vetllarà perquè tots els membres de 
la comunitat coneguin i respectin aquest protocol de detecció i actuació d’un possible cas 
de COVID-19 al centre.  
 
 

Alumnat amb simptomatologia  

 
⮚ L’alumne que durant la jornada escolar presenti algun problema de salut agut, 

inclosos els símptomes d’infecció per COVID-19, se li posarà una mascareta 
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quirúrgica si té més de tres anys, l’adult es posarà la mascareta quirúrgica i 
ambdós es rentaran les mans.  

⮚ No s’obligarà als infants menors de 6 anys i a l’alumnat amb discapacitat a posar-se 
la mascareta si hi oposen resistència.  

⮚ No es deixarà l’alumne sol en cap moment , però es mantindran sempre que sigui 
possible les mesures de distanciament físic, tenint en compte l’edat de l’infant.  

⮚ En el cas de percebre que l’alumne que comença a tenir símptomes es troba en 
una situació de gravetat o té dificultat per respirar, s’avisarà el 061 i se seguiran les 
instruccions que s’indiquin.  

⮚ L’adult que hagi detectat el cas avisarà a direcció i baixarà a secretaria  i l’espai 
serà a la biblioteca fins que un familiar o tutor legal el vagi a recollir.  

⮚ S’evitarà que altres adults del centre educatiu entrin en contacte amb l’alumne, 
per evitar possibles contagis.  

⮚ S’avisarà el pare, mare o tutor legal perquè recullin el seu fill o filla i es posin en 
contacte amb l’equip sanitari del centre de salut de referència que li pertoqui a 
l’alumne, per tal d’avaluar el seu estat de salut i realitzar les actuacions oportunes. 
El trasllat al domicili es realitzarà sempre que es pugui garantir un trasllat segur i 
no utilitzarà transport públic. Si es tenen dubtes sobre el trasllat segur s’avisarà al 
061 i se seguiran les seves instruccions.  

⮚ Un cop se n’hagin endut l’alumne, es procedirà a realitzar la neteja. Aquest espai 
ha de ser una sala, despatx o habitació que es pugui ventilar i estigui condicionada 
per poder respectar les distàncies. S’ha de procurar que en aquest espai hi hagi el 
mínim material possible i s’hagin retirat tots els objectes que puguin dificultar 
després una bona neteja. Disposarà d’una paperera amb bossa, tapa i pedal, on 
tirar la mascareta i mocadors d’un sol ús. En el cas que l’alumne sigui suficientment 
autònom, es pot tenir una mampara protectora per a separar-lo de la persona que 
l’acompanya per tal d’augmentar la seguretat.  

⮚ S’han de tenir preparats elements perquè l’alumne pugui jugar i distreure’s , si el 
seu estat de salut ho permet, que després es netejaran segons l’establert. 

⮚ Davant la presència d’aquests símptomes, se seguiran les indicacions sanitàries 
vigents en aquell moment (en el moment d’elaboració d’aquest document pot ser 
necessari l’aïllament preventiu). 
En cas d’aparició de símptomes en un alumne o alumna en la seva presència al 
centre:  

● Aïllar l’alumne o alumna en un espai específic  

● Avisar pares, mares o tutors.  

● Informar a la família que han d’evitar contactes i consultar al centre  

d’atenció primària o pediatra.  
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● Informar al CAP de referència, per tal que activi els protocols 

previstos  

● Procedir a la desinfecció i a la neteja dels espais del centre En cas  

d'aparició de símptomes en un treballador o treballadora:  

● No assistir al centre  

Posar-se en contacte amb el seu metge de capçalera En cas de treballadors i treballadores 
del Departament d'Educació:  

a)  Informar de la presència de simptomatologia tan aviat com sigui possible a la 
direcció del centre  
 

b)  Emplenar la declaració responsable relativa a la vulnerabilitat, casos estrets i 
simptomatologia COVID-19 per tal d’informar que té símptomes, que està en 
observació o que ha estat diagnosticat com a cas positiu i per poder fer el seu 
seguiment per part del personal sanitari de la unitat de PRL així com el dels seus 
possibles contactes.  
 

c)  En cas de treballadors i treballadores de centres d’altres titularitats, han de posar-
ho en coneixement de la titularitat del centre i del seu servei de prevenció.  
 

 
 

Casos potencials Espai habilitat per 
l’aïllament 

Persona responsable 
de reubicar 
l’alumne/a i 
custodiar-lo fins que 
el vinguin a buscar 

Persona responsable 
de trucar a la família 

Persona responsable 
de comunicar el cas 
als serveis territorials 

Educació Infantil Tutoria CI Docent de 
suport 

Equip directiu 
/administrativa 

Equip directiu 

Educació 
Primària 

Aula d’anglès 
CM/CS 

Docent de 
suport 

Equip directiu 
/administrativa 

Equip directiu 

 
 
 
Mentre no es confirmi la sospita d’un possible cas positiu, l’activitat del centre continuarà 
amb normalitat a l’espera del resultat I de les instruccions de Sanitat. Durant l’espera 
d’aquest resultat, la persona tutora haurà d’anar preparant tot el material necessari que 
els infants haurien de prendre a casa en cas que es confirmés el possible positiu i que el 
grup hagués de ser confinat durant uns dies. També és necessari parlar amb el grup del 
possible escenari de confinament per tal que la no assistència a l’escola durant un temps 
no els vingui d’imprevist i hagin pogut preparar, com a grup, aquest temps de 
confinament i de tancament simbòlic i temporal.  
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Una vegada es conegui el resultat: 
 
 - En cas de que el resultat sigui positiu és Salut Pública l’encarregada de comunicar 
aquesta situació a Serveis territorials del Vallès Occidental perquè s’activi la gestió de la 
identificació, aïllament i seguiment dels contactes estrets. En aquest cas, seran les 
autoritats sanitàries competents les encarregades de decidir les mesures que cal prendre 
al centre educatiu.  
 
En aquest cas, l’escola haurà d’elaborar un protocol que contingui la següent informació: 
nom de l’infant, dia i hora de la detecció, explicació del protocol seguit i observacions 
(incloure el nom de la persona que ha fet les actuacions i el nom del o de la familiar que 
l’ha vingut a buscar), persona de salut amb qui es manté el contacte i centre d’atenció 
primària, i persona referent del centre pels contactes amb salut (mantindrà el contacte 
amb salut i farà seguiment del cas). 
 
Ha de mantener-se l’aïllament durant almenys 10 dies des de l’inici dels símptomes i fins 
qiue hagin passat almenys 72 hores des que no té cap símptoma. 
 
 - En el cas de que el resultat sigui negatiu, l’alumne o alumna no es podrà incorporar al 
centre fins que el símptomes manifestats no hagin remès o faci 24 hores que no tenen 
febre.  
 
En qualsevol cas, l’escalada de decisions en relació al tancament de l’activitat presencial 
en un grup classe o del centre en general serà el resultat de la valoració sobre el terreny 
per part de l’autoritat sanitària. 
 
  

Seguiment dels casos 

 
S’haurà de fer seguiment i omplir el full de seguiment: 

 
Alumne/a Dia i hora de la detecció Explicació del protocol seguit i 

observacions 
persona que ha fet les 

actuacions i nom del familiar 
que l’ha vingut a buscar 

Persona de salut amb 
qui es manté el contacte 

i centre d’atenció 
primària 

Persona referent del centre pels 
contactes amb salut ( mantenir el 

contacte amb salut i farà 
seguiment del cas) 
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A mode orientatiu, els motius pels quals es podria decretar una quarantena i/o 
tancaments parcial o total de l’escola serien:  
 
- Cas positiu en un o més membres d’un grup de convivència estable: tot el grup de 
convivència estable té consideració de contacte estret, per tant s’hauria de plantejar la 
quarantena de tot el grup de convivència, durant 14 dies després del darrer contacte amb 
el cas, amb vigilància d’aparició de nous casos. Per tant, interrupció de l’activitat lectiva 
presencial per aquest grup.  
 
- Cas positiu en dos membres no convivents que pertanyen a dos grups de convivència 
diferents d’un mateix espai (un edifici, un torn, una planta d’un edifici ...) : tot el grup de 
convivència estable pot tenir consideració de contacte estret, per tant, i depenent de la 
valoració de vigilància epidemiològica, es podria plantejar la quarantena dels grups de 
convivència d’aquell espai, durant 14 dies després del darrer contacte amb el cas, amb 
vigilància d’aparició de nous casos. Per tant, interrupció de l’activitat lectiva presencial en 
l’espai afectat, també durant 14 dies. 
 
 - Cas positiu en dos o més membres no convivents que pertanyen a grups de convivència 
en diferents espais: tot el grup de convivència estable té consideració de contacte estret, 
per tant s’hauria de plantejar la quarantena dels grups de convivència afectats, durant 14 
dies després del darrer contacte amb el cas, amb vigilància d’aparició de nous casos. A 
més, és podria plantejar la interrupció de l’activitat presencial del centre educatiu, també 
durant 14 dies.  
 
Qualsevol vulneració dels principis bàsics de seguretat i higiene de l’escola que es 
descriuen en aquest pla serà considerada una falta greument perjudicial per a la 
convivència en el centre i implicarà, com a mesura preventiva, la no possibilitat de 
l’infant d’assistir al centre.  

 

Professorat amb simptomatologia  

 
● Si un mestre/a detecta algun símptoma relacionat amb el COVID haurà d’anar 

directament a salut per a determinar el seu estat.  
● Trucar al 061  
● Avisar a RRLL i inspecció..  
● Definir els grups d’intervenció per a marcar la seva traçabilitat.  
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Requisits per l’assistència  

 
Per poder incorporar-se l’alumne ha de reunir els següents requisits:  
 

● Absència de simptomatologia compatible amb la COVId-19 ( febre, tos, dificulta 
respiratòria, 

● malestar, diarrea...) o qualsevol altre quadre infecciós.  
● Que no siguin o hagin estat positives per al SARS-CoV 2 durant els 14 dies 

anteriors.  
● En cas que l’infant presenti una malaltia crònica d’elevada complexitat que pugui 

augmentar el risc de gravetat en cas de contraure la infecció per SARS- CoV2, es 
valorarà de manera conjunta amb la família o persones tutores i el seu equip 
mèdic de referència, la idoneïtat de reprendre l’activitat escolar.  

 
Es consideren malalties de risc per a la CovID-19:  
 

● Malalties respiratòries greus que precisen medicació o dispositius de suport 
ventilatori.  

● Malalties cardíaques greus.  
● Malalties que afecten al sistema immunitari (per exemple aquells infants  

que precisen tractaments immunosupressors).  
● Diabetis mal controlada.  
● Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus. Les famílies o 

persones tutores han de presentar el primer dia de retorn al centre educatiu una 
declaració responsable, per la qual els seus fills o filles compleixen els requisits per 
assistir al centre educatiu. També han d'informar al centre educatiu de l'aparició 
de qualsevol cas de COVID-19 en l’entorn familiar de l’infant i mantenir un 
contacte estret amb el centre educatiu davant de qualsevol incidència.  

● Les famílies vigilaran diàriament l’estat de salut dels seus fills i filles prenent- los la 
● temperatura abans de sortir de casa per anar al centre educatiu. En el cas que el fill 

o filla tingui febre o presenti algun dels símptomes compatibles amb la COVID-19, 
no podrà assistir al centre.  

 
 

Mesures de protecció i prevenció  

 
Les principals mesures destacables són:  

- Subministrar els Equips de Protecció Individual (EPI) adequats, necessaris i suficients, a 
més de vetllar per l'ús efectiu dels mateixos (art. 17.2. de la Llei 31/95 PRL), així com 
mesures de protecció col·lectiva (barreres i/o pantalles, senyalització, ventilació...).  
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- Adaptació de les avaluacions de riscos laborals al nou risc concret del COVID-19 , 
distingint clarament els col·lectius següents:  

• Personal docent 

• Personal PAS 

• Personal d’equips de neteja  

Signatura obligatòria de les famílies de la declaració jurada 

 
Es difondrà entre el personal treballador els protocols i els nous procediments i mesures a 
aplicar per tal d’evitar el risc de contagi. 
Aquestes mesures ha de preservar la salut dels infants així com la del personal docent i no 
docent. L’escola representa una bona oportunitat per a incorporar alguns aprenentatges 
relatius a l’educació per a la salut, adequant-los al nivell de comprensió i les capacitats de 
cada infant (OMS, 2020). En els infants més grans:  
 

● Cal reforçar conductes saludables, quan sigui possible. Tossir i esternudar al colze.  

● S’utilitzaran ninots o la imitació per exemplificar- ho.  

● Per a treballar i entrenar el rentat de mans s’utilitzarà una cançó de 20 segons de 

durada.  

 

● Utilització correcta de les mascaretes. Es penjaran de cartells i infografies 

recordant la importància de seguir les mesures de prevenció, sobre tot el rentat de 

mans, el distanciament físic i la utilització correcta de la mascareta.  

Recordatori higiene de mans i ventilació 

 Es tracta de les mesures més efectives per a preservar la salut dels infants així com del 
personal docent i no docent. Sobre l’ús de guants salut pública manifesta que sovint 
comporta una falsa sensació de protecció enfront del contacte amb el nou coronavirus. Un 
ús inadequat dels guants pot incrementar el risc de contacte i, en conseqüència, de 
contagi, per tant cal potenciar la higiene de mans.  
 
Totes les aules disposen de sabó, pica i tovalloles d’un sol ús. 
 

Alumnat  

● A l’arribada i a la sortida del centre educatiu.  

● Abans i després dels àpats.  
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● Abans i després d’anar al WC.  

● Abans i després de les diferents activitats (també de la sortida i entrada al pati) .  

● Hi haurà tovalloletes de paper i gel hidroalcohòlic a l’entrada de cada classe (hi 

haurà  

equip de suport als lavabos).  

Docents 

● A l’arribada al centre , abans del contacte amb els infants.  

● Abans i després d’entrar en contacte amb els aliments, dels àpats dels infants i dels  

propis. Abans i després d’acompanyar un infant al WC, si és el cas.  

● 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.  

● Mantenir finestres obertes o com a mínim cada hora ventilar 10 minuts.  

 

Ventilació, neteja i desinfecció d’espais  

 
● Pautes de ventilació És necessari ventilar les instal·lacions interiors com a mínim 

abans de l’entrada i la sortida dels infants i 3 vegades al dia, almenys 10 minuts 

cada vegada. 

Totes les aules han de poder ser adequadament ventilades. Si pot ser es deixaran 

les finestres obertes.  

● Pel que fa a les pautes de ventilació, i per aquells espais dels centres que disposin 

d’algun sistema de climatització, cal tenir en consideració les recomanacions del 

Departament de Salut recollides al document 

Pautes generals de neteja i desinfecció  

● La neteja i la posterior desinfecció d’espais es realitzarà amb una periodicitat 

almenys diària.  

Mascaretes i guants 

● Cada família haurà de portar una bosseta de roba (no de plàstic )perquè l’infant 
pugui guardar-hi la mascareta en els moments en què no l’hagi de fer servir. La 
família serà la responsable de la higiene de la mascareta, de la bosseta de roba i 
del canvi regular de mascareta o neteja de la mateixa. Les famílies de Primària, que 
com a norma general no accediran a l’escola en les entrades i sortides, hauran de 
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recordar als seus fills i a les seves filles que prenguin la mascareta i la bosseta de 
roba a casa quan calgui netejar-la o canviar-la.  

 
 

● No es recomana l’ús de guants, però hi haurà a disposició del personal per quan 

sigui necessari.  

● Hi haurà dotació de mascaretes quirúrgiques talla adult tant per mestres, personal 

PAS i alumnat.  

 

Segons l’OMS, la recomanació d’ús de mascaretes està subjecte a les normes 

establertes per cada país. Considerant els diferents grups d’edat, les 

recomanacions serien les següents:  

 

COL·LECTIU INDICACIÓ TIPUS DE MASCARETA 

Educació infantil  

No indicada en general. A 
partir de 5 anys i si hi ha 
dificultat per fer complir 
les mesures de 
distanciament caldria 
indicar-la.  

Higiènica amb compliment 
norma UNE  

Educació primària  Indicada 
Higiènica amb compliment 
norma UNE  

Personal docent i no docent Indicada 
Higiènica amb compliment 
norma UNE 

 

 

 

Pel cas que hi hagi moments en què es faci difícil complir la mesura de distanciament cal 
que els alumnes assisteixin al centre amb mascareta higiènica.  
 
Cal seguir les normes per a la seva correcta col·locació i enretirada.  
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Material  

Caldrà portar al centre una ampolla d’ús individual amb aigua de casa. 
 
Ús del material individual a partir de primària i en petit grup a educació infantil, repartit 
abans de començar les classes a la taula de l’alumne/a.  

Desinfectar material utilitzat si s’ha compartit com a mesura de prevenció. 

 

Reunions dels òrgans unipersonals i col·lectius de coordinació i 
govern 

 
 

REUNIÓ TIPUS  FORMAT  PERIODICITAT/ 
TEMPORITZACIÓ 

Consell Escolar Aprovació Videoconferència trimestral 

Equip directiu Planificació Presencial dues per setmana 

Claustre Informativa i pedagògica Videoconferència setmanalment/ 
quinzenalment 

Coordinació 

pedagògica 
Informativa i pedagògica presencial/ 

Videoconferència 
setmanalment 

Cicles Pedagògica Presencial setmanalment 

Nivell Planificació Presencial  setmanalment 

Comissions de treball Planificació i pedagògica Videoconferència quinzenalment 

Coordinació tutors/-es 
amb CAD 

Planificació, suport i 
avaluació 

Presencial quinzenalment 

Reunions famílies Informacions de 
funcionament i objectius 

Videoconferència Inici del curs 

Entrevistes famílies Informativa i acords Videoconferència setmanalment  
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Elements claus per l’organització de l’equip docent: 

❖ Tutories virtuals per part de l’equip directiu 

❖ Acollida del personal nou al centre: tutor/-a referent i dinàmiques a 

l’inici, sentiment de pertinença 

❖ Habilitats professionals 

❖ Espais de reflexió i coordinació 

❖ Compartir programacions i recursos 

❖ Calendari i horari de les reunions sistemàtiques 

 

 

Comunicació amb les famílies 

Com a centre sabem que serà essencial acompanyar a les famílies en 

l’orientació educativa dels infants.  

Fluir la comunicació sobre qüestions escolars, creant ambients i rutines 

d’estudi, projectar expectatives positives sobre l’escola i l’aprenentatge o la 

lectura compartida. En un moment d’absència, el rol de l’educador de la família 

guanya encara més rellevància i les desigualtats educatives entre unes i altres 

es fan evidents. 

Per facilitar la comunicació i que aquesta sigui més àgil i fluida, des del mateix 

dispositiu mòbil  hem previst incorporar l’aplicació Dinantia. 

Algunes famílies hauran tingut més dificultats que d’altres d’oferir un 
acompanyament educatiu efectiu amb els seus fills i filles i per tant, serà 
necessari reconstruir un lligam de confiança entre les situacions viscudes i 
l’escolarització. L’Espai d’infants i famílies es  va iniciar el curs 2017-2018 per 
les famílies de P3. Ara s’oferirà un espai a la pròpia escola i durant l’horari 
lectiu (de 15:00 a 16:25 h.). Un espai i un temps que estarà adreçat a les 
famílies. Els grups seran d’unes 6 famílies i seran coordinats per docents i 
equip directiu.  L’Espai familiar serà setmanal per les famílies de cada nivell 
amb inscripció prèvia, de manera que sigui rotatiu al llarg del curs i que puguin 
assistir el màxim número de famílies. La consigna principal és que els 
progenitors participants mentre són a l’Espai han d’estar amb els seus fills/es i 
pels seus fills/es, han de restar a la seva disposició. 

La funció dels professionals dins l’Espai d’Infants i Famílies és la d’acompanyar 

les famílies oferint un temps exclusiu família i infant que permeti reforçar el 

vincle afectiu, tot acceptant que cada família té maneres de fer pròpies i 

particulars, però que són igualment útils i vàlides.  
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L’Espai familiar ofereix un lloc de trobada entre criatures i adults, un temps 
exclusiu que permet escoltar i ser escoltat, que pretén reforçar la percepció 
positiva de la criança. El professionals també ajuden a identificar i entendre les 
necessitats emocionals i cognitives dels infants. 

Cal preveure propostes i orientacions des de l’escola ja que, sense cap mena 

de dubte, en cas de confinament, l’escola haurà de continuar emetent 

orientacions al respecte dels temes que parlem en aquest document però 

també en relació a altres temes.  

Amb o sense confinament, caldrà establir un vincle de comunicació amb les 

famílies i, sobretot, caldrà substituir les comunicacions més informals a través 

d’un compromís amb altres comunicacions.  

Actuació durant la crisis de la Covid-19 

Reunions de Grup: Es duran a terme amb la freqüència habitual intentant que 

la primera de tot el curs sigui l’abans possible. Es faran a través de Meet o 

d’una plataforma digital similar. 

Reunions de Tutoria Individual: Quan sigui una reunió ordinària, on no hi ha 

res especial a comentar, es durà a terme de manera telemàtica. Quan sigui 

una reunió on s’han de tractar temes delicats, compartir documents o signar 

algun paper concret, es durà a terme de forma presencial seguint les mesures 

establertes. Quan hi hagi intervenció d’altres agents externs (EAP, Psicòlegs, 

etc) s’instarà a fer la reunió a través d’una plataforma digital. Comunicacions 

via correu electrònic, de manera telefònica o Dinantia, ja que les 

comunicacions informals als passadissos i entrades i sortides  desapareixen. 

Intentar ser previsibles en les nostres comunicacions.  

Comunicacions via agenda: S’hauran de fomentar en els casos en els quals 

la comunicació a través de correu electrònic o via telefònica no siguin possibles 

o quan la família ho prefereixi. 
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TEMPS D’ACOLLIDA  

Proposta d’Acollida prèvia dels infants  

Tenint en compte la crisi de la Covid-19, per tal que els infants puguin anticipar 

i conèixer com serà l’escola al setembre del 2020, considerem necessari un 

contacte previ amb l’escola abans de l’inici del curs. Plantegem fer-ho a partir 

de:  

- Enviar un vídeo o fer una trobada telemàtica de les mestres i dels mestres per 

mostrar l’ambient i per dir que ens trobarem en grups a l’ambient on vindran 

per saber com serà el dia a dia a partir del 14 de setembre, dia de l’inici del 

curs escolar.  

 

Consideracions especials 

 

Infants a tenir especial consideració Infants amb NEE Cada tutor o tutora 

valorarà amb les persones especialistes d’Educació Especial la millor manera 

de fer l’acollida d’aquests infants. Pensar coordinadament amb les mestres 

d’Educació Especial sobre possible acompanyament de familiars o persona per 

a ells durant l’acollida. 

Primera reunió de grup-famílies: la reunió de grup d’ambient es farà de 

manera telemàtica un dia de les primeres setmanes del curs. PEDAGÒGIC 

Important a tenir en compte en aquest primer temps de tornada...  

-Fer un traspàs molt acurat de les coses importants que ens representaven 

com a grup. 

- Reprendre els elements o moments identitaris del grup: cançons, contes, 

rituals...  

- A primària, es poden fer tancaments conceptuals i com a grup dels processos 

que van quedar latents. I, compartir amb el grup treballs que s’han fet durant el 

confinament.  

- Acollides del matí individuals tan a infantil com a primària.  

- Donar temps a l’hora de fer les transicions, les recollides d’un moment a un 

altre. 
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- Intensificar els moments d’hàbits i de cura. 

Dinàmiques de retrobament, rimes reparadores, contes, activitats artístiques i 

corporals... 

- Sortir als parcs, fer passejades pel barri, etc. Tenint molt en compte la relació 

interior- exterior 

ACOMPANYAMENT I RECOLLIDAD’INFORMACIÓ DURANT EL 

CURS 2020-2021  

Durant les primeres setmanes del curs la persona tutora haurà de recollir tota 

la informació rellevant de cara a una possible situació de confinament o semi-

confinament: 

      - Disponibilitat d’un dispositiu digital per el treball a casa.  
 
      - Disponibilitat d’una connexió a internet estable i de bona qualitat que permeti    
el treball a casa. 
 
      - Disponibilitat d’un espai adequat per treballar i concentrar-se.  
 
      - Disponibilitat de dispositius de reprografia a la llar.  
 
      - Disponibilitat d’un suport mínim d’una persona adulta a casa.  
 
      - Situació laboral de la família.  

OBSERVACIÓ  

Durant el curs 20-21 hem d’estar molt atents i atentes als canvis que es puguin 

anar donant en els infants als què acompanyem diàriament. En aquells casos 

en què s’observin “CANVIS PREOCUPANTS” en l’actitud dels infants que 

acompanyem. 

DETECCIÓ  

En els casos on es detectin alguns indicadors de risc, caldrà seguir el 

procediment següent per acompanyar als infants: - La persona tutora inicia 

l’observació i detecta algun indicador greu. - La persona tutora traspassa la 

informació a la Cap d’Estudis, mestra EE referent 

INTERVENCIÓ  

El tutor o la tutora serà l’encarregat o l’encarregada principal de detectar i 

iniciar la intervenció amb els i les alumnes en situació desfavorida o de risc. Cal 
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tenir present que la persona referent és l’encarregada de provocar situacions 

d’apropament i comunicació amb els nens i les nenes a qui acompanya.  

 

Organització de centre 

Atenent a les instruccions que dicten els Departaments d’Educació i Salut, 

l’escola fixarà tres supòsits:  

Presencialitat: atenent als criteris fixats per les Instruccions per al curs 2020- 

2021 dels centres educatius de Catalunya, els centres, en l’exercici de la seva 

autonomia, hauran de buscar fórmules organitzatives durant tot el curs 2020- 

2021, que garanteixin la màxima presencialitat de tot l’alumnat.  

Confinament parcial: en el cas de produir-se un brot del virus localitzat en 

algun moment del curs, es consideraran hipotètics escenaris de virtualitat, en 

algun agrupament d’alumnes.  

Tancament del centre: si les autoritats sanitàries així ho disposen, l’acció 

educativa s’haurà de garantir des del primer dia de confinament.  

 

 

Extraescolars i acollida  

 
El trasllat de l’alumnat des del lloc de l’activitat extraordinària a l’aula del grup estable, 
hauran d’anar acompanyats per un adult i caldrà portar mascareta. 
 
 

ACTIVITAT NOMBRE 
D’ALUMNES 

GRUPS DELS QUALS 
PROVENEN L’ALUMNAT 

PROFESSIONALS 
RESPONSABLES 

ESPAI ON ES 
REALITZA 
L’ACTIVITAT 

Acollida matinal    Menjador 

Acollida tarda (Espai lloc)    Menjador 

Iniciació a l’esport P3-2n    Pati zona 2 

Zumba 1r-6è    Gimnàs 

Bàsquet 5è-6è    Pati zona1 

Zumba P3-P5    Gimnàs 
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Arts Marcials P4-6è    Per confirmar 

Bàsquet 2n-4t    Pati 1 

Teatre P3-6è    Per confirmar 

Patinatge en línia 1r-6è    Pati 1 

Natació P3-6è    Club Natació 
Terrassa 

 
 

 
 

Activitats complementàries 

 
Quan s’organitzin les sortides es tindran en compte les mesures de seguretat. Criteris 
d’organització de les sortides o altres activitats complementàries. 
  
 

Adaptació de P3 i concrecions pels docents  

 

Adaptació de P3 

L’ entrada serà progressiva, que consistirà en que dels dia 14 al dia 18 de setembre els 
infants vindran a l’escola només una estona al matí. Qui tingui germans/es al centre serà 
de 9h a 10:30h i els que no d’11h a 12:30h. Les tutores faran una entrevista amb les 
famílies de 15h a 16:30h; caldrà realitzar cita prèvia la primera setmana de setembre a 
secretaria. Les famílies dels infants podran acompanyar-los a l’aula seguint les mesures de 
prevenció i seguretat establertes. Cada infant serà acompanyat per un únic familiar. Abans 
d’entrar al centre es rentarà les mans amb gel hidroalcohòlic i un cop dins haurà de 
mantenir  la distància de seguretat de 1,5 metres amb la resta de persones que estiguin a 
l’aula. L’acompanyant ha d’accedir al centre amb mascareta. 

 

Concreció docent abans del confinament 

Caldrà que tot l’alumnat tingui dispositius digitals per poder realitzar les tasques setmanals 

en igualtat d’oportunitats. Per tant caldrà preveure i identificar l’alumnat que no en disposa 

i tenir-ne preparat un lot per emportar a casa en el moment de confinament. Preveure i 

garantir que tot l’alumnat tingui dispositius digitals i recursos. Tenir-los preparats per 

disposar-ne des del primer dia. 
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Pla de funcionament de l’aprenentatge en cas de confinament 
parcial o total  

 
Malgrat les dificultats tecnològiques, econòmiques i socials que puguin experimentar les 
nostres famílies creiem que la nostra missió és garantir un acompanyament emocional i 
una oferta educativa per a l’alumnat i les seves famílies.  

 

Model tutorial d’acompanyament a l’alumnat 

La funció primordial de la tutoria, des de tots els cicles,  ha de ser  prioritzar el 
contacte i el suport emocional. L’objectiu és fer costat en tot moment a l’altra 
banda del telèfon i/o la pantalla. 
També caldrà tenir un registre i fer un seguiment exhaustiu dels aprenentatges 
que es van fent a partir de les tasques proposades i concretant els criteris 
d’avaluació de les mateixes, sempre respectant els diferents ritmes d’aprenentatge 
de l’alumnat i tenint en compte les diferents situacions familiars. I per tant ajustant 
les activitats si s’escau. 
Cal preveure també un espai per atendre qualsevol dificultat i resoldre els dubtes 
que es puguin presentar. La via d’atenció pot ser la videotrucada o la trucada. 
Per acabar, es considera el projecte de centre “Escolta’m”,com a eina bàsica per 
dur a terme la gestió tutorial ”, tot i que s’haurà de canviar l’organització de 
l’alumnat i per mitjà de videotrucades. 
 

 

Elements claus de l’acció tutorial: 

❖ Prioritat del suport emocional 
❖ Tasques setmanals 
❖ Feedback constant 
❖ Flexibilitat 
❖ Aclariments i suport per resoldre dubtes  
❖ Reajustaments 
❖ Videotrucades essencials (Escolta’m) 
❖ Registre setmanal de l’entrega de les tasques per nivell: 

per veure la participació i anar ajustant-se a les necessitats 

 
 

Tipologia d’activitats  

 

● Tenint en compte els criteris, en cas de confinament, cada nivell farà una 

planificació setmanal de tasques en un document compartit, on han 

quedaran recollides totes les tasques que s’han enviat  al llarg del curs, 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1JGtBX3ycW_-TtmlCEpqc7pZ_edV3TtLx2kJ9YddQcHg/edit#gid=887391668
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cada setmana, des de cadascun dels nivells que hagi estat confinat. 

Enllaçant tots els vídeos i Tutorials utilitzats. 

● En cas de confinament parcial o total, aquestes tasques s’enviaran per 

correu un cop per setmana a l’alumnat d’educació infantil i cicle inicial i per 

classroom a l’alumnat de cicle mitjà i superior.  

 

Educació infantil 
 

Les activitats proposades, sempre han d’estar relacionades amb aprenentatges 
que responen a les capacitats que s’han de treballar dins del currículum, però a la 
vegada, molt adaptades a les necessitats i situacions personals de les famílies. 
 
Es distribueixen  en diferents blocs d’aprenentatge: 
 

● Educació emocional 

● Racons de llengua 

● Racons de matemàtiques 

● Psicomotricitat fina i gruixuda 

● Experimentació 

● Educació Artístiques (música i plàstica) 

● Altres com: ioga, relaxació...  
 

 

Educació primària: 

 
S’enviaran tasques des de totes les àrees i també de manera globalitzada, atenent 
als criteris que hem exposat: 
 

● TUTORIA/E. EMOCIONAL/ E. EN VALORS 

● Llengua catalana 

● Llengua castellana 

● Llengua anglesa 

● Matemàtiques 

● Coneixement del medi natural i social 

● Educació artística: Visual i plàstica 

● Educació artística: Dansa i música 

● Educació física 

● ALTRES: (PROJECTES, IOGA,CENTRES D’INTERÈS, REPTES, 
TEMÀTIQUES...) 
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Elements claus de les tasques proposades: 

❖ Des d’una mirada inclusiva: graduals, diverses i  funcionals. 
❖ Tenint en compte els interessos i l’opinió dels infants 
❖ Priorització de continguts curriculars 
❖ Enviament de tasques setmanals 
❖ Per a cicle infantil i inicial a través del correu 
❖ Per a cicle mitjà i superior a partir del classroom 
❖ Per a educació infantil: projectes, activitats globalitzades i/o 

distribuïdes per blocs d’aprenentatges 
❖ Per a l'educació primària: reptes,  projectes, activitats 

globalitzades i/o distribuïdes per àrees i/o àmbits. 

●  
 
 

 

Estratègies per a la inclusió i atenció de l’alumnat NESE 

 
Partim de la base de que les propostes han d’estar programades des d’una mirada 

inclusiva per  atendre en tot moment  la diversitat i intentant arribar a tothom. 

 
 

● Per aquells alumnes amb més dificultats s’hauran de  programar activitats 
adaptades per tal de facilitar i ajudar-los a millorar la seva autonomia. 
 

● Caldrà parar una atenció especial per fer un retorn sensible i acurat amb la 
finalitat d’ajudar-los a fer una  lectura positiva a l’hora de el feedback. En 
alguns casos potser també caldrà fer un seguiment més sistemàtic a  
diari,  per ajudar-los a organitzar-se  per mitjà de Videotrucades, contacte 
telefònic i correus. 
 

 
● Per l’alumnat amb PI s’hauran de fer adaptacions de les tasques al nivell i 

portar a terme estratègies explicatives: vídeos tutorials, videotrucades 
individuals i telefònicament a les famílies per orientar-les amb el suport que 
han de realitzar..  
 

● Trucades reforç: La mestra tutora i en alguns casos la mestra de reforç 
serien les responsable d’ajudar a un petit grup d’alumnes amb els dubtes 
que es presenten i a realitzar algunes tasques amb les que mostren 
dificultats. 
 

● Per l’alumnat que fa servir el Classroom com a eina de treball digital, 
caldrà programar activitats personalitzades i no enviar les del gran grup.  
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Elements claus per a la inclusió i atenció de l’alumnat NESE: 

❖ Prioritat del suport emocional a partir del feedback constant i 
sensible 

❖ Programar activitats i tasques setmanals  adaptades 
❖ Estratègies explicatives 
❖ Flexibilitat 
❖ Seguiment més sistemàtic per ajudar-los a organitzar-se  
❖ Reajustaments 
❖ Videotrucades, trucades  de suport seran essencials 

 

 
 

Replantejament de l’avaluació 

 
Les tasques setmanals ens han de servir per constatar el procés d'aprenentatge i valorar 

l’esforç. 

 Per tant hauran d’estar molt ben definides i establir uns criteris clars compartits amb 

l'alumnat que ha de saber l’objectiu de les activitats que ha de realitzar  i al mateix temps 

que s’espera d’ell. 

 

Caldrà reflectir quin marge de millora té i de quines estratègies disposa per millorar-lo. 

 

Per això serà bàsic la funció tutorial i el seguiment constant del procés. 

 

L’alumne/-a ha de ser conscient del propi procés d'aprenentatge i per això també serà 

bàsic fomentar l'autoavaluació i la coavaluació, per mitjà de qüestionaris, rúbriques...I 

facilitant-li sempre estratègies  i recursos de millora. 
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Elements claus per l’avaluació: 

❖ Dispositius digitals i recursos preparats per disposar-ne des del 

primer dia 

❖ Valorar el procés d’aprenentatge 
❖ Infant conscient del seu procés d’aprenentatge: Compartint els 

criteris d’avaluació, fomentant l’autoavaluació i la coavaluació. 
❖ Facilitant recursos i estratègies de millora 
❖ Funció tutorial: avaluació  formativa i formadora. 
❖ Seguiment més sistemàtic per ajudar-los a organitzar-se.  
❖ Reajustaments i rellevància de les competències transversals: 

⮚ Competència d’autonomia i emprenedoria. 
⮚ Competència d'aprendre a aprendre. 

⮚ Competència digital. 

 
 

 

Treball de coordinació dels equips de mestres 

 

● Tenint en compte aquests criteris, en cas de confinament, cada equip de 

nivell farà una planificació setmanal de tasques en un document compartit, 

on quedaran recollides totes les tasques que s’han enviat  al llarg del curs, 

cada setmana, dels períodes de confinament. Serà molt útil també que 

estiguin tots els enllaços dels recursos utilitzats;  vídeos, tutorials.. 

 

● S’ha creat un  grup de millora, format per 8 docents dels diferents cicles, 

amb la coordinadora de riscos i l’equip directiu, per recollir propostes del 

claustre  que ens permetin consensuar estratègies organitzatives de millora 

i que puguin ser utilitzades en previsió d’una nova situació de confinament.  

 

 

Alguns elements de reflexió: 

 

✔ Els equipaments i la connectivitat online.  
 

✔ Les formes de suport docent no presencials.  
 

✔ La reflexió metodològica sobre el treball a distància.  
 

✔ La distribució de material per a l’alumnat més 
vulnerable.  
 

✔ La relació i la comunicació amb les famílies.  
 

✔ Les propostes per millorar el sistema d’avaluació en 
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format virtual.  
✔ També caldrà tenir planificades totes les reunions de 

treball que es fan de manera sistemàtiques i 

calendaritzar-les 

 

 
 

Seguiment del Pla 

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

RESPONSABLES 

POSSIBLES INDICADORS 

PROPOSTES DE MILLORA TRIMESTRAL 

 
 

PREGUNTES FREQÜENTS  
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ANNEX 1 

 

LLISTA DE COMPROVACIÓ DE SÍMPTOMES PER A LES FAMÍLIES 

 
Si el vostre fill, filla o adolescent tutelat no es troba bé, marqueu amb una creu quins 
d’aquests símptomes presenta: 
 
Febre o febrícula     Mal de panxa 
 
Tos       Vòmit 
 
Dificultat respirar     Diarrees 
 
Congestió nasal     Malestar 
 
Mal de coll      Dolor muscular 
 
 
Si a casa hi ha una altra persona adulta1 que no es troba bé, marqueu amb una creu: 
 
Febre o febrícula     Mal de panxa 
 
Tos       Vòmit 
 
Dificultat respirar     Diarrees 
 
Congestió nasal     Malestar 
 
Mal de coll      Dolor muscular 
 
 
Si heu marcat una o diverses caselles cal que eviteu portar a l’infant a l’activitat i que us 
poseu en contacte amb els responsables de l’activitat per comunicar-ho. 
 
En horari d’atenció del vostre centre d’atenció primària poseu en contacte telefònic al el 
vostre equip de pediatria o de capçalera. En cas contrari, truqueu al 061. 
 
 
  

                                                 
1
 Si es tracta d’un altre infant o adolescent de la unitat familiar utilitzeu la primera llista. 
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ANNEX 2 

Planificació de la ventilació, neteja i desinfecció en centres educatius 
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ANNEX 3 

 
 
 
 

Resolució final 

 

 
Com a directora de l’Escola Abat Marcet de Terrassa, i en aplicació de les competències 
que estableix l’article 132 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació, modificada 
per la Llei orgànica 8/2013 de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa 
d’acord amb la Resolució de 20 de juny de 2019 per la qual s’aproven els documents per a 
l’organització i gestió dels centres per al curs 2019-2020 i d’acord amb el parer del Consell 
Escolar, segons consta a l’acta de la sessió del 8  de setembre de 2020.  
 
 
RESOLC:  
 
1. Aprovar el Pla d’Actuació per al curs 2020-2021.  
2. Comunicar aquest resolució al Consell Escolar del centre i donar-la a conèixer a tota la 
Comunitat Educativa. Així mateix, aquest pla estarà a disposició de l’Administració 
Educativa i serà publicada a la Pàgina Web de l’escola 
(https://agora.xtec.cat/ceipabatmarcet/).  
 
 
Resolució de la directora del centre Escola Abat Marcet, de Terrassa per la qual aprova el 
Pla d’Actuació de centre per al curs 2020-2021.  
 
 
Directora 
 
 
 
 
 
 
 
Júlia López Quintana 
 
 

Terrassa,20  de setembre de 2020 

https://agora.xtec.cat/ceipabatmarcet/)

		2020-09-09T12:51:38+0200
	Júlia López Quintana




