
REUNIÓ FAMÍLIES
 Curs 2020-2021

RESUM PLA D’ACTUACIÓ



“
Anar en grup  és començar, 

mantenir-se en grup és progressar, 
treballar en grup és triomfar.
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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.

❏ Tenint presents les instruccions dels Departaments d’Educació i 

Salut, hem elaborat el Pla d’actuació per al curs 2020-2021, que 

podeu consultar a la web de l’escola.

❏ A continuació, us presentem un resum del pla, amb aquelles 

informacions que creiem que us poden ser d’utilitat.
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Organització 
dels grups

❏ Prioritat: garantir la traçabilitat de cada grup.

❏ Grups estables: no es faran desdoblaments ni barreges de 

grups.

❏ Ràtio: fins a 21 alumnes per aula. Grups  intercicle.

❏ Caldrà l’ús de mascareta dins de l’aula a tota la primària.

❏ El nombre de mestres que entrarà al grup serà reduït.

❏ El material serà d’ús individual o en petit grup, en cas 

d’Infantil. El material que es comparteixi esporàdicament 

s’haurà de netejar després d’utilitzar-lo.



Organització 
pedagògica

❏ Prioritzar l’acció tutorial i escoltar l’opinió dels infants 

(Projecte “Escolta’m”)

❏ Potenciar l’avaluació inicial  a nivell acadèmic i emocional

❏ Mirada inclusiva  ritmes d’aprenentatge, habilitats i treball 

cooperatiu

❏ Impulsar  l’aprenentatge autònom i creatiu.

❏ Fomentar la cultura digital 

❏ Propostes ben diversificades  i globalitzades de totes les 

àrees (especialitats)
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Entrades i 
sortides

❏ Es faran esglaonadament per evitar aglomeracions i mantenint la 

distància de seguretat.

❏ És molt important la PUNTUALITAT!

❏ L’alumnat i la persona acompanyant hauran de dur mascareta.

❏ L’acompanyament als infants el farà una única persona.

❏ Caldrà respectar la senyalització de les portes.

❏ A cada porta hi haurà un dispensador de solució hidroalcohòlica i 

una persona del centre que prendrà la temperatura amb un 

termòmetre infraroig.

❏ Els dies de pluja, el funcionament serà el mateix. En cap cas les 

famílies podran accedir al centre.
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Porta d’accés c/ Marquès de Comillas

Entrada (matí) Sortida (migdia) Entrada (tarda) Sortida (tarda)

Cicle Inicial 
 C, D i E

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

Cicle Mitjà 
 C, D i E

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

6è (tots els grups) 8:45h 12:15h 14:45h 16:15h

Porta d’accés Avinguda Abat Marcet

Cicle Inicial
 A i B

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

Cicle Mitjà
 A i B

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

5è (tots els grups) 8:45h 12:15h 14:45h 16:15h

Porta d’accés c/ Eduard Marquina

P3 A 9:05h 12:25h 15:05h 16:25h

P3 B 8:55h 12:25h 14:55h 16:25h

Educació Infantil
D i E

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

Educació Infantil
A, B i C

8:45h 12:15h 14:45h 16:15h
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Primer dia

ENTRADES DEL PRIMER DIA

EDUCACIÓ INFANTIL

Porta d’accés
c/ Eduard 
Marquina

Educació Infantil  B i C 8:45h

Educació Infantil A i E 9:00h

Educació Infantil D i P3 9:15h
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Primer dia

ENTRADES DEL PRIMER DIA

CICLE INICIAL

Avda. Abat 
Marcet

Cicle Inicial A i B 9:15h

c/ Marquès 
de Comillas

Cicle Inicial C, D i E 9:15h
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Primer dia

ENTRADES DEL PRIMER DIA

CICLE MITJÀ

Avda. Abat 
Marcet

Cicle Mitjà A i B 9:00h

c/ Marquès 
de Comillas

Cicle Mitjà C, D i E 9:00h
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Primer dia

ENTRADES DEL PRIMER DIA

CICLE SUPERIOR

Avda. Abat 
Marcet

5è 8:45h

c/ Marquès 
de Comillas

6è 8:45h
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Circulació per 
l’escola

❏ La mascareta s’haurà de dur sempre que es surt de l’aula.

❏ Cada grup tindrà un lavabo assignat i uns horaris per fer-ne 

ús.

❏ De les dues escales que hi ha per accedir a les plantes 

superiors, s’habilitarà una de pujada i una de baixada.

❏ Els i les docents vetllaran perquè els diferents grups no 

coincideixin en els passadissos.

❏ L’ascensor només el faran servir les persones amb dificultats 

de mobilitat i el seu personal de suport. Caldrà fer la neteja i 

desinfecció després del seu ús.
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Patis

❏ Caldrà portar mascareta.

❏ Es faran de manera esglaonada, per evitar aglomeracions.

❏ Les zones de pati estaran senyalitzades i separades per a cada 

grup estable.

❏ S’esmorzarà a l’aula.
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Relació amb 
les famílies

❏ Les reunions d’inici de curs es faran de forma telemàtica.

❏ La comunicació amb les famílies es farà a través de 

l’aplicació Dinantia, per correu electrònic o per telèfon.

❏ Les entrevistes individuals es faran de forma telemàtica.

❏ Es prioritzarà la comunicació per telèfon, Dinantia o 

correu amb secretaria i l’equip directiu. En casos 

excepcionals podrà ser presencial dins l’horari establert, amb 

cita prèvia i seguint les normes d’higiene i distanciament.

Horari d’atenció secretaria:
Matins: dimarts i dijous de 10h a 12h.
Tardes: dilluns, dimarts, dimecres i dijous de 15h a 16h (gestions d’aportacions de sortides i material)

En cas d’haver de demanar cita prèvia, hi haurà un accés al bloc de l’escola per sol·licitar-la.



17

Relació amb 
les famílies

❏ Rebreu un correu conforme esteu introduïts al centre. 

❏ Baixar l’app al mòbil (gratuïta).

❏ Heu d’utilitzar aquesta mateixa adreça de correu per entrar a l’app. Podeu accedir 

des del mòbil o des d’un ordinador, a través de la pàgina web dinantia.com

❏ La via de comunicació directa amb l’escola i la tutora o el tutor.

❏ Què us enviarem des de l’escola? Informacions diverses, autoritzacions per 

signar, fotos, relació tutor/a - famíla, tutor/a - grup classe...

❏ Què ens podeu enviar les famílies? Dubtes a secretaria o als tutors i tutores, 

comunicar l’absència en cas que un dia falti el vostre fill o filla (enviar a secretaria i 

al tutor/a), sol·licitar entrevistes...

*Hem de tenir present que les tutores i els tutors no podran atendre les consultes en horari lectiu. Per avisos urgents, contactar amb secretaria.
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Menjador i 
extraescolars

❏ Es mantindran els grups estables.

❏ Es garantirà una distància de seguretat respecte altres grups 

estables.

❏ Durant l’estona d’esbarjo s’haurà de fer ús de la mascareta.

❏ Grups controlats per seguir la traçabilitat.
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Protocol 
d’actuació en 

cas de 
símptomes

En cas d’aparició de símptomes en un alumne o alumna a l’escola:

1. Aïllar-lo en un espai específic (sempre amb un docent referent).

2. Avisar pares, mares o tutors, perquè el vinguin a buscar.

3. Informar al CAP de referència perquè activi els protocols 

previstos.

4. Desinfectar l’espai d’aïllament.

5. Fer el seguiment de l’infant.

Requisits per tornar a l’escola:

❏ Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19.

❏ Que no hagi estat positiu en SARS-CoV 2 en els últims 14 dies.
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Hàbits 
d’higiene

❏ La majoria d’aules disposen de pica, sabó i tovalloles d’un sol 

ús. Les que no en tinguin, disposaran de gel hidroalcohòlic.

❏ L’alumnat es rentarà les mans:

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

❏ Abans i després dels àpats.

❏ Abans i després d’anar al lavabo.

❏ Abans i després de sortir al pati.

❏ És important que des de casa també es treballin aquests 

hàbits d’higiene, ja que són les mesures més efectives per 

preservar la salut dels infants.
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En cas de 
confinament

❏ Si es detecta un cas de COVID-19, el grup d’aquella persona 

s’haurà de confinar durant 15 dies.

❏ La matèria seguirà de forma telemàtica.

❏ Model tutorial d’acompanyament a l’alumnat: suport 

emocional, videotrucades, Escolta’m…

❏ Activació de les tasques telemàtiques planificades. S’enviaran 

les tasques per correu electrònic (Infantil i Inicial) i per 

Classroom (Mitjà i Superior).



“
És responsabilitat de tothom.

 És important estar alerta davant possibles símptomes per tal 
de garantir la seguretat i la salut de la comunitat educativa.

Cal ser responsables i no portar els infants a l'escola en el cas 
de malaltia.
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