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1.1. Rellevància de la pandèmia: 

El curs 2020-2021 ha estat marcat per la situació sanitària que es va iniciar al març del 

2019 amb la Covid. Aquest fet ha provocat moltes incerteses, però també ha donat 

l’oportunitat de pensar i crear nous espais i dinàmiques d’aprenentatge. Malgrat tot, 

sempre s’ha prioritzat el dret a l’educació i la protecció dels infants amb la màxima 

normalitat. Així com l’atenció a la diversitat i l’assoliment de la igualtat d’oportunitats. 

Aqueta crisi sanitària ha fet necessària l’aplicació continuada d’una sèrie de mesures 

que han canviat l’estructura normal del sistema educatiu. Responsables, famílies, 

persones educadores i la resta del personal de les escoles s’han involucrat i s’han 

compromès per garantir els dos grans pilars per fer front la pandèmia: les mesures de 

protecció i la traçabilitat.  

Les famílies i l'alumnat han rebut informació de les mesures adoptades a l’escola, per 

mitjà de la pàgina web i el Whatsapp de les mares/pares delegats, en relació amb la 

prevenció i control del virus. 

1.2. Balanç del curs 2020-21 

El curs escolar 2020-2021 ha acabat amb el 100 % de presencialitat . 

Des de l’inici del curs, sempre hi ha hagut una absoluta transparència comunicativa de les 

incidències relacionades amb la covid-19 a través de dadescovid.cat i de l’aplicació Traçacovid. 

Creiem que les mesures de protecció, l’ús correcte de la mascareta i la ventilació, s’han 

mostrat efectives per al control de la pandèmia. 

Independentment de les situacions familiars /individuals que no han afectat a la classe (havien 

passat més de 48 hores des de l’últim contacte, s’han confinat els següents grups: 

P4B, 1rB, 2n,3rA (2 vegades),4tA/B, 5èB, 6èB 

1.3. La  Covid-19 en infants 

El curs 20-21 ha estat un curs difícil. S’ha intentat en tot moment, i sempre  que ha 

estat possible, evitar situacions d’estrès o preocupacions, per tota la comunitat 

educativa. Malgrat tot, la presència de la pandèmia ha condicionat moltes de les 

actuacions que s’han portat a terme. 



2. OBJECTIU DEL DOCUMENT 

Aquest Pla d’actuació estableix les bases per tal que el curs 2021-2022 es pugui dur a 

terme amb les màximes garanties, l’equilibri entre la protecció de la salut de les 

persones als centres educatius, la gestió correcta de la pandèmia i el dret de tots 

infants a una educació de qualitat.  

L’escola Josep Barceló i Matas vetllarà per a què l’aprenentatge continuï amb la 

màxima normalitat dins un entorn segur amb el risc mínim assumible per contribuir a 

control de l’epidèmia i a la ràpida identificació de casos i de contactes. 

3. VALORS EN QUE ES BASA EL DOCUMENT: 

Seguretat: l’escola Josep Barceló i Matas continuarà sent un espai on l’activitat educativa es 

pugui dur a terme d’una manera segura i confortable. 

Salut: La salut dels i de les alumnes, docents i altres persones treballadores del centre educatiu 

és una prioritat per a tothom. Totes les mesures estan adreçades a reduir la transmissió del 

virus i a millorar la traçabilitat de casos i contactes. 

Equitat: Per tal d’evitar les desigualtats, aquesta proposta garanteix la presencialititat, sense 

renunciar a la seguretat de cap membre de la comunitat. 

4. PRINCIPIS BÀSICS DE PREVENCIÓ, HIGIENE I PROMOCIÓ DE LA SALUT 

Els dos pilars en el moment actual de control de la pandèmia, i mentre no s’assoleixi la 

immunitat de grup continuen sent la disminució de la transmissió del virus i l’augment 

de la traçabilitat dels casos. 

Es mantenen els grups de convivència estables. Es considera grup de convivència estable , 

el grup classe de referència de l’alumnat . Per tant, el nombre màxim d’alumnes d’un 

grup estable de convivència és el de l’alumnat matriculat per a aquell grup classe. En 

formaran part el tutor/a, els docents de suport educatiu i d’educació inclusiva si la 

major part de la seva jornada laboral transcorre en aquest grup. Es tracta, per tant, 

d’un grup de persones que tenen una relació molt propera i quotidiana. Això permet 

que no sigui necessari requerir la distància física interpersonal de seguretat 

establerta en 1,5 metres o la superfície equivalent de seguretat de 2,5 metres.  En cas 

que terceres persones s’hagin de relacionar amb aquests grups es compliran 

rigorosament les mesures de protecció individual, ventilació, i ús de la mascareta. 



5. MESURES DE PREVENCIÓ PERSONAL 

Distanciament físic  

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, i és exigible en qualsevol cas, excepte entre persones que tinguin un contacte proper 

molt habitual, com és el cas dels grups de convivència estables.  

Per tant, en els grups estables no és necessari requerir la distància física interpersonal de 

seguretat establerta en 1,5 metres (o la superfície equivalent de seguretat de 2,5 m2 ).  

Higiene de mans  

Es tracta d’una de les mesures més efectives per preservar la salut dels i de les alumnes, així 

com la del personal docent i no docent. Es requereix el rentat de mans:  

▪ a l’arribada i a la sortida del centre educatiu;  

▪ abans i després dels àpats;  

▪ abans i després d’anar al lavabo (infants continents), i  

▪ abans i després de les diferents activitats (també de la sortida al pati).  

En el cas del personal que treballa al centre, el rentat de mans s’ha 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, dels àpats dels infants i dels propis;  

▪ abans i després d’acompanyar un infant al lavabo;  

▪ abans i després d’anar al lavabo;  

▪ abans i després de mocar un infant (amb mocadors d’un sol ús), i 

▪ com a mínim una vegada cada 2 hores.  

Hi hauran diversos punts de rentat de mans, amb disponibilitat de sabó amb dosificador i 

tovalloles d’un sol ús, en punts estratègics com entrada escola,  aules, lavabos, menjador... 

També es col·locaran cartells informatius explicant els passos per a un rentat de mans correcte 

en els diversos punts de rentat de mans.  



Ús de la mascareta En funció de la immunitat assolida amb la vacunació, el context 

epidemiològic i la normativa vigent, l’ús de la mascareta és susceptible de patir variacions de 

cara al nou curs escolar 2021-2022. 

 

La mascareta indicada en l’àmbit educatiu és de tipus higiènic (UNE).  

El Departament d’Educació lliurarà a tots els centres de la seva titularitat, mascaretes 

higièniques per a tot l’equip de professionals, un estoc de mascaretes quirúrgiques per a la 

gestió de la detecció d’un possible cas de covid-19 durant l’activitat al centre i un estoc de 

mascaretes FFP2 per a aquells casos de detecció d’un possible cas covid-19 quan l’alumne o 

alumna no porti mascareta, i també gel hidroalcohòlic.  

A més, i de manera particular, es lliurarà material complementari (pantalles de protecció facial, 

mampares, mascaretes amb visió de llavis, mascaretes FFP2...) per a situacions específiques. 

Requisits d’accés als centres educatius  

 Absència de simptomatologia compatible amb la covid-19 (febre o febrícula per 

sobre de 37,5 ºC, tos, dificultat per respirar, mal de coll*, refredat nasal*, fatiga, 

dolors musculars i/o mal de cap, mal de panxa amb vòmits o diarrea, pèrdua d’olfacte 

o gust en infants grans i adolescents) o amb qualsevol altre quadre infecciós. 

 No convivents o contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia compatible 

en els 10 dies anteriors. 

En cas que l’alumne o alumna 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– les 

implicacions a l’hora de reprendre l’activitat educativa presencialment al centre educatiu. 

Malgrat que l’evidència és escassa, en infants i joves, es consideren malalties o condicions de 

risc per a complicacions de la covid-19:  



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

tractaments immunosupressors);  

▪ malalties respiratòries greus (fibrosi quística, displàsia broncopulmonar, asma greu...);  

▪ malalties cardíaques greus (amb repercussió hemodinàmica i/o que necessiten tractament 

mèdic);  

▪ altres: diabetis tipus 1 amb mal control metabòlic, diàlisi, drepanocitosi, obesitat greu en 

adolescents...). 

Control de símptomes: 

Les famílies disposaran d’una llista de comprovació de símptomes (vegeu l’annex 1). Les 

famílies han de fer-se responsables de l’estat de salut dels seus fills/es. I hauran de verificar, 

abans d’anar al centre, de l’estat de salut del seus fill/a. A l’inici de curs signaran una 

declaració responsable a través de la qual faran constar que: 

 Ser coneixedores de la situació actual de la pandèmia, amb el risc que això comporta, i 

que, per tant, s’atindran 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 

10 dies i a comunicar-ho immediatament als responsables del centre educatiu, per tal 

de poder prendre les mesures oportunes. 

Ventilació, neteja i desinfecció 

Ventilació. Tots els espais comuns i equipaments, com aules, passadissos i zones de 

pas, es ventilaran mínim cinc cops al dia: 10 minuts abans de l’arribada de l’alumnat 

(matí i tarda), 30 minuts durant l’hora d’esbarjo i 10 minuts després de que l’alumnat 

marxi (matí i tarda). Cada tutor/a es farà responsable de l’espai que ocupa el seu grup 

estable i el conserge i el coordinador de riscos laborals de la resta d’espais comuns. Pel 

que fa al menjador es ventilarà mínim tres cops al dia, 10 minuts abans de que es 

realitzi el primer torn, 10 minuts durant el canvi de torn i 10 minuts un cop acabat el 

servei. 

Neteja i desinfecció. La neteja i desinfecció dels espais comuns, equipaments, aules, 

menjador es realitzarà un cop al dia. La nova evidència mostra que la via de 

transmissió a través de les superfícies és molt menys rellevant del que s’havia 

considerat inicialment. Per tant, no seran necessaris els protocols de neteja establerts 



el curs passat. Els infants podran compartir materials portats de casa sempre que 

compleixin les condicions d’higiene. 

Les zones exteriors són espais de poc risc , per tant s’aconsella espais com el pati per a 

la realització d’aquelles activitats que es puguin fer a l’aire lliure. 

Gestió dels residus: 

Els mocadors i tovalloles d’un sol ús es llençaran en contenidors amb bosses, millor 

amb pedal i tapa. Les mascaretes, guants,... són considerats com a fracció resta i es 

aniran al contenidor de rebuig. 

Promoció de la salut i suport emocional 

L’impacte en salut, econòmic i social de la pandèmia pot haver tingut conseqüències 

emocionals per a molts infants i adolescents. 

Per tant, es continuaran consolidant alguns hàbits com: 

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

 Actuar amb responsabilitat per protegir els més vulnerables.  

  Aplicar les mesures de protecció i prevenció de manera sistemàtica 

Gestió de casos 

S’aplicarà , com el curs passat, el protocol vigent de gestió de casos quan es detecti un 

cas positiu o simptomatologia susceptible de ser covid-19 en un centre educatiu. 

Si un infant comença a desenvolupar símptomes compatibles amb la covid-19 al centre 

educatiu: 

-caldrà portar-lo a un espai separat, d’ús individual i ben ventilat, i s’ha de contactar amb el 

director o la directora del centre educatiu; 

-sempre que no hi hagi contraindicació per a l’ús de la mascareta, cal col·locar una mascareta 

quirúrgica tant a la persona que ha iniciat els símptomes –si té més de 2 anys– com a la 

persona que l’acompanya perquè es tracta d’un menor o d’una persona amb un estat de salut 

que no permet deixar-la sola; 

-si no es pot posar una mascareta quirúrgica (infants molt petits, persones amb problemes 

respiratoris, persones amb dificultats per treure’s la mascareta per elles mateixes o persones 

amb alteracions de la conducta que en fan inviable l’ús), la persona acompanyant, si no està 

vacunada (si bé cal prioritzar que n’estigui) s’ha de protegir amb una mascareta FFP2 sense 

vàlvula, una pantalla facial i una bata d’un sol ús. El centre ha de disposar d’un estoc d’aquest 



material per a les situacions en què calgui un equip de protecció individual (EPI) per atendre un 

cas sospitós; 

-si la persona presenta símptomes greus (dificultat per respirar; afectació de l’estat general per 

vòmits o diarrea molt freqüents; dolor abdominal intens; confusió; tendència a adormir-se...) 

cal trucar al 061. 

A continuació, el director o directora del centre educatiu ha de dur a terme les actuacions 

següents: 

-Si es tracta d’un alumne o alumna, ha d’establir contacte immediat amb la família de l’infant o 

adolescent perquè vingui a buscar-lo. 

-Recomanar a la persona amb símptomes o a la família (en el cas que es tracti d’un menor) que 

contacti amb el seu centre d’atenció primària de referència, preferentment el CAP del sistema 

públic de salut de referència, ja que així es facilita la traçabilitat del contagi i el seguiment 

epidemiològic. La cita s’ha de concertar abans de 24 hores. 

Si la simptomatologia s’inicia fora de l’horari escolar o en dies no lectius, la família o la 

persona amb símptomes ha de contactar amb el seu CAP de referència o, fora de l’horari del 

CAP, amb els centres d’urgències d’atenció primària (CUAP), per valorar la situació i fer les 

actuacions necessàries. 

En cas que s’estableixi el diagnòstic de cas confirmat, l’atenció primària ha de fer el 

seguiment del cas i Salut ha de fer la cerca i identificació de contactes estrets de fora del GCE i 

identificar-los al programa CovidContacts. 

Quan es confirma un cas positiu en un GCE s’ha de fer l’estudi de contactes a tot el GCE. 

El referent covid del centre educatiu (RECO): 

-Mitjançant el web Salut / covid escoles i del cens escolar, ha de fer el seguiment dels casos 

nous a les escoles que el tenen de referència. S’ha d’encarregar de la comunicació amb el 

centre educatiu per concretar la data de la PCR dels contactes estrets. 

-Ha de donar informació i atendre els dubtes que plantegen els centres educatius sobre la 

manera de procedir i els circuits d’atenció. 

-Si hi ha un cas positiu en una de les escoles que el tenen de referència, ha de donar suport, si 

es requereix, al procés de recollida de PCR al GCE i a la gestió dels resultats. 



-Ha de revisar els resultats de les PCR/TAR dels contactes estrets per comprovar que s’han fet, 

que no hi ha casos positius, i que es tenen tots els resultats de les proves diagnòstiques que 

s’han fet als alumnes. 

S’ha de comunicar de manera fluïda amb el centre educatiu per intercanviar informació. 

Quan s’està en espera del resultat d’una PCR com a contacte estret, no està indicat el 

confinament dels convivents. Per tant, els membres de la família d’un contacte estret no es 

consideren contactes estrets d’un cas i no han de fer quarantena fins que no es tinguin els 

resultats. 

Quan es confirmi un cas positiu: 

Les direccions dels centres educatius han d’informar els pares, mares o tutors legals dels 

infants del grup de convivència estable que els fills o filles són contactes estrets d’un cas i que 

han de començar la quarantena domiciliària. Els han dir que evitin les sortides i les interaccions 

fora d’aquest àmbit a partir de la sortida del centre educatiu. 

En el cas que el cas positiu es confirmi durant l’horari escolar, el GCE ha de romandre amb 

normalitat al centre educatiu fins que acabi la jornada lectiva, sempre mantenint les mesures 

de seguretat i evitant el contacte amb la resta de grups de convivència estable. 

 El director/a té la responsabilitat de coordinar i gestionar la covid-19 al centre. 

 S’introduiran les dades dels grups estables en l’aplicació Traçacovid. 

 El Departament farà arribar al gestor covid el directori del centre. 

 Les famílies hauran d’haver signat la declaració responsable. 

Aspectes a tenir present: 

 Els infants  o persones adultes que es troben en aïllament, perquè han estat 

positius , no poden anar al centre escolar. 

 Tampoc ho podran fer les persones sense la pauta de vacunació completa i 

que no han passat la covid en els darrers 6 mesos o que es troben pendents 

de: 

-PCR o prova molecular  

            -Conviuen amb persona diagnosticada de covid-19 

           -Conviuen amb persona que està a l’espera de PCR o una altra prova de 

           diagnòstic molecular. 



           -Es troben en període de quarantena domiciliària per ser contacte estret d’un 

           cas positiu. 

 Si que poden anar al centre el contactes de contactes estrets, és a dir els 

germans d’alumnes amb quarantena poden fer vida normal a diferència dels 

convivents d’un cas positiu. 

 En cas que un alumne /a presenti una malaltia crònica d’elevada complexitat 

cal valorar amb la família/tutor/a, i equip pediàtric  les implicacions de 

reprendre l’activitat presencial al centre educatiu. 

Actuació en cas de germans i/o familiars d’un cas E 

Els germans convivents d’un cas sospitós (aquell a qui s’ha fet PCR o TAR per la presència 

de símptomes compatibles i que no hagin passat la covid-19 en els darrers 6 mesos, si 

pertanyen a l’àmbit d’un centre educatiu han de quedar-se casa fins a conèixer-ne el 

resultat. Si el resultat és negatiu, poden reincorporar-se al centre educatiu. 

Principals canvis respecte a l’última versió del procediment del curs 2020-2021 

Cal tenir present que la variant delta cursa més freqüentment que les variants anteriors 

amb rinorrea, odinofàgia i cefalea. 

DEFINICIONS: 

Contacte estret 

Són les persones que formen part del grup de convivència estable. S’ha de considerar 

el període que va des de les 48 hores prèvies a l’inici dels símptomes del cas sospitós 

fins al moment en què és aïllat. En casos asimptomàtics confirmats per PCR, els 

contactes s’han de buscar de les 48 hores prèvies a la data en què es va fer la PCR ( que 

ha esta positiva). 

El GCE es consideren contactes estrets independentment que portin mascareta. També es 

consideren contactes estrets els tutors o tutores dels GCE d’educació infantil i primària. En el 

cas del professorat que no pertanyi als GCE d’infantil i primària, es requereix que hi hagi 

hagut un contacte sense protecció durant més de 15 minuts i a menys de dos metres per 

poder definir un contacte estret.  

 

 



Aïllament  

És ell període de temps que ha d’estar aïllada la persona diagnosticada de covid-19. 

Normalment és d’un mínim de 10 dies a comptar des de l’inici dels símptomes. En casos 

asimptomàtics, l’aïllament s’ha de mantenir fins que transcorrin 10 dies des de la data de la 

presa de mostra per al diagnòstic. 

Quarantena  

Període durant el qual un contacte estret ha d’estar en aïllament domiciliari. A tots els 

contactes estrets se’ls ha de fer una PCR, amb l’objectiu de detectar precoçment nous casos 

positius. Si el resultat d’aquesta PCR és negatiu, es continuarà la quarantena fins al desè dia. 

Des del desè dia fins al catorzè, cal parar una atenció especial a la possible aparició de 

símptomes; si n’apareixen, cal posar-se en contacte amb el CAP al més aviat millor i informar-

ne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. ORGANITZACIÓ DEL CENTRE 

El curs començarà de manera presencial el 13 de setembre de 2021. 

Grups de convivència estables 

Grup  Alumnes 

    (nº) 

Docents PAE PAE extern 

Estable Temporal Estable Temporal Estable  Temporal 

P3A 13 Carme M.  Anna G. 
Neus A. 
Ona S.  
Aura G. 

 Joan R 
(TIS) 
 

  

P3B 14 Esther C.  
 

Anna G. 
Neus Al. 
Ona S. 

 Joan R. 
(TIS) 
 

  

P4A 22 Imma C. Neus Al. 
Ona S. 
Paqui C. 
Neus An. 
Aura G 

  
 

Joan R. 
(TIS) 
 

  

P4B 22 Carme Mo.  Neus Al. 
Neus An. 
Ona S. 
Paqui C. 
Aura G 

  

Joan R. 
(TIS) 
 

  

P5A 22 Manoli A.  Sandra S. 
Ona S. 
Paqui C. 
Neus An. 
 

 Joan R. 
(TIS) 
Juanjo A 
(vetllador) 

  

P5B 21 Vanesa O. Sandra S. 
Ona S. 
Paqui C. 
Neus An. 

 Joan R. 
(TIS) 
Juanjo 
A.(vetllador) 

  

1A 16 Mireia F. Verónica G. 
Jordi B. 
Neus An. 
Xavier G. 
Josep M. 
Àlex Jor 
dán 

 Joan R.  
Juanjo À. 
(vetllador) 

  

1B 18 Mireia Ca. Verónica G. 
Jordi B. 
Neus An. 

 Joan R.  
(TIS) 
Juanjo À. 

  



Xavier G. 
Josep M. 

(vetllador) 

2n A 19 Cristina Sa. Jordi B. 
Neus An. 
Imma G. 
Aura G. 
Josep M. 
Xavier G. 
Verónica G. 

 Joan R. 
(TIS) 
Eva J. 
(E.E.) 

  

2n B 19 Aina Mar. Jordi B. 
Neus An. 
Imma G. 
Josep M. 
Xavier G. 
Verónica G.  
Aura G. 

 Eva J. 
(E.E.) 
Joan R. 
(TIS) 
Juanjo A. 
(vetllador) 
 

 Sònia 
(Logopeda) 

3r 21 Cesca Mo. Jordi B. 
Carles G. 
Xavier G. 
Marta R. 
 

 Eva J. 
Joan R. 
(TIS) 
 
 

  

4A 18 1: Paquita Su. Jordi B. 
Xavier G. 
Marta R. 
Carla V. 
Carles G. 
 

 Eva J. 
(E.E) 
Joan R. 
(TIS) 
 

  

4B 18 Carla/ Jordi B.  
Paquita S 
Xavier G.  
Marta R. 
Carles G. 
 

  
Eva J. 
(E.E) 
Joan R. 
(TIS) 
Juanjo A. 
(vetllador) 

  

5A 18 Cristina J. +  
Mar  

Marta R.   
Àlex J. 
Mati O. 
Sara C.  
Josep M 

 Andrea 
(E.E) 
Joan R. 
(TIS) 

  

5B 18  
Fina R. 

Marta R. 
Àlex J. 
Mati O. 
Sara C. 
Josep M. 

 Anna M. 
(E.E) 
Juanjo A. 
(vetllador) 
 

  

6A 16 Ruben V. Sara C. 
Àlex J.  
Marta R. 

 Anna 
Matas 
(E.E) 

  



Isabel G. 
Xavier G. 

Joan R. 
(TIS) 

6B 16 Isabel G. Àlex J.  
Marta R. 
Xavier G. 
Ruben V. 

 Anna 
Matas 
(E.E) 
Joan R. 
(TIS) 

  

 

Espais: 

El centre ha d’identificar tots els espais susceptibles d’acollir un grup de convivència estable. 

Espais docents per a grups estables: 

A les escoles es podran utilitzar, com a espais docents per a un grup d’alumnes, les aules de 

grup i també les aules o espais específics: aula de psicomotricitat, aula de música, aula 

d’informàtica, biblioteca, gimnàs, etc.  

En tots els centres es podran utilitzar com a aula de grup tots els espais clarament sectoritzats.  

En funció de cada centre, l’ús dels espais per a un grup poden ser diferents. Es recomana que 

cada grup tingui un únic espai de referència. Tot i això, de forma excepcional i  si l’ocupació 

dels espais ho permet, es poden utilitzar les diferents aules específiques: els laboratoris, les 

aules tallers, música, dibuix, etc.  

Un cop identificats i assignats els espais, dins del centre educatiu, per a grups estables, cal 

detectar si hi ha necessitats de més espais fora del centre.  

Si són necessaris aquests espais externs, el centre ho ha de comunicar a la Inspecció educativa, 

i els serveis territorials han d’analitzar i acordar, conjuntament amb els ajuntaments, el pla de 

cobertura d’espais.  

Un cop definits els espais d’altres administracions i/o entitats i les condicions de la cessió 

temporal d’aquests espais per a ús educatiu, cal formalitzar aquesta cessió 

administrativament. 

 

 

 

 

 



ESPECIALITATS: 

ACTIVITAT o 
MATÈRIA 

GRUPS ESTABLES 
DELS QUALS 
PROVENEN ELS 
ALUMNES 

DOCENT HORARI nombre 
d’hores o 
sessions 
setmanals) 

OBSERVACIONS 

Educació Física 1rA,B Jordi Bueso 2h/grup Combina la docència 
amb equip directiu. 

Educació Física 2nA i B,3r, 4tA i B Jordi Bueso 2h/grup Combina la docència 
amb equip directiu. 

Educació Física 5è A,B , 6è A i B Álex J. 1’5h/grup  

Valors/Religió 5è i 6è Matias O. 

Joan R. 

1h/grup Suport 

Projecte Escolta’m 
(Joan Roca) TIS 

Artística 1rA,B i 2nA,B Neus An. 2/grup  

Artística 3r, 4tA i B, 5A i B i 
6è A i B 

Marta R. 2/grup  

Anglès 1rA,B i 2n A i B Josep M. 2h/grup  

Anglès 3rAi B, 4t A i B Carles G. 3h/grup  

Anglès 5èA i B , 6è A i B Sara C. 3h/grup  

Suport NEE 1r A/B i 5èA Andrea An ⅓ 
Anna Matas 

3h/grup  

Suport NEE 2n A/B, 3r i 4tA/B Eva J. 4h/grup  

Suport NEE 5è B i 6è A/B Anna M. 4h/grup  

Aula d’Acollida de 3r a 6è Meritxell A. 3r_9,5h/grup 

4t_5h+5h/grup 

5è_6h/grup 

6è_6h/grup 

 



Castellà 6èA/B Isabel G. 2h/grup  

Castellà 5èA/B Cristina J. 2h/grup  

Medis S i N 5èA/B Fiona R. 2h/grup  

Medi S i N 6èA/B Ruben V.(GEP) 2h/grup  

 

Espai de menjador: 

2.7. SERVEI DE MENJADOR 

Atès que disposem d’un espai reduït de menjador, per garantir el seguiment de les 

mesures de seguretat, es faran dos torns de menjador amb la següent organització. 

CURS-NIVELL HORA DE DINAR 

De P3 a 1r 12:45h a 13:45h 

De 2n a 6è 13:45h a 14:45h 

 

Pel que fa a les activitats de migdia adreçades a l’alumnat usuari de menjador, en cas 

de bon temps es farà servir la zona de pati, que es delimitarà el seu ús per a mantenir 

els grups estables en cas de que la distància de seguretat no es pugui mantenir. En cas 

de mal temps, es podrà fer ús del gimnàs del centre fent ús de la mascareta. 

Espai de gimnàs: 

Es recomana que l’educació física es faci a l’aire lliure -a l’espai del pati- sempre que sigui 

possible, evitant la franja horària de més exposició solar durant els mesos de calor. 

Patis: 

Es realitzen dues actuacions: delimitar el pati en et zones diferents i establir dos torns 

de pati. Atès que l’escola disposa d’un espai ampli de pati prioritzem que l’alumnat de 

primària continuï organitzant-se a partir dels grups estables creats, per tant, baixaran 

amb mascareta i se la trauran quan arribin al pati.  



Els set grups que tenim de cicle inicial i mitjà sortiran al pati en un primer torn (de 

10:30 a 11h) i aniran a l’espai que toqui (que anirà rotant al llarg el curs). El cicle 

superior, sortirà en un segon torn (d’11 a 11:30h) i també aniran a l’espai que toqui 

(que anirà rotant al llarg del curs). 

Pel que fa a l’educació infantil, els grups de P3 disposen d’un espai de pati totalment 

independent a la resta, que dividiran en dues zones i que aniran rotant. Els grups de P4 

i P5 també disposen d’un espai de pati independent que faran servir conjuntament, en 

aquest cas portaran la mascareta.  

 

NIVELL HORA DEL PATI ESPAI 

P3 11 a 12:15h pati P3  

P4 11 a 11:11:45 

16 a 16:30h (dll, dx, dv) 

pati P4 i P5 

1r, 2n, 3r i 4t 10:30 a 11:00h Pati de primària: 

espai rotatiu mensual (de l’1 al 7) 

5è i 6è 11 a 11:30h Pati de primària: 

espai rotatiu mensual (de l’1 al 4) 

 

Els espais rotatius del pati de primària seran els següents: 

 

Nº D’ESPAI LLOC ESPECÍFIC 

1 Porxo 

2 ½ camp de F11 

3 Estructures i ½ camp de F11 

4 Pista de bàsquet 



5 Zona xiprers 

6 Espai del menjador 1 

7 Zona menjador 2 

 

 

La rotació d’espais  de cicle inicial i mitjà serà la següent: 

 

ROTACIÓ MENSUAL CI i CM 
 

CI/CM ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3 ZONA 4 ZONA 5 ZONA 6 ZONA 7 

SET 1A 1B 2A 2B 3r 4A 4B 

OCT 4B 1A 1B 2A 2B 3 4A 

NOV 4A 4B 1A 1B 2A 2B 3 

DES 3 4A 4B 1A 1B 2A 2B 

GENER 2B 3 4A 4B 1A 1B 2A 

FEB 2A 2B 3 4A 4B 1A 1B 

MARÇ 1B 2A 2B 3 4A 4B 1A 

ABRIL 1A 1B 2A 2B 3 4A 4B 

MAIG 4B 1A 1B 2A 2B 3 4A 

JUNY 4A 4B 1A 1B 2A 2B 3 



 

C.S 
ZONA 4 

(Bàsquet) 

SET 5A 

OCT 6B 

NOV 6A 

DES 5B 

GEN 5A 

FEB 6B 

MARÇ 6A 

ABRIL 5B 

MAIG 5A 

JUNY 6B 

 

 

 

 

ZONA 3 (Estruc. + ½ 
F11) 

ZONA 
2  

(½ F11) 

5B 6A 

5A 5B 

6B 5A 

6A 6B 

5B 6A 

5A 5B 

6B 5A 

6A 6B 

5B 6A 

5A 5B 

 

ZONA 6-7 
(Menjador) 

6B 

6A 

5B 

5A 

6B 

6A 

5B 

5A 

6B 

6A 



Entrades i sortides: 

El centre disposa de quatre llocs d’accés: portal principal, portal gris, porta de 

secretaria i porta de la pista de bàsquet. Cada grup tindrà assignada una porta per on 

haurà d’entrar i sortir sempre de l’escola. El docent responsable de cada grup anirà 

rebent al seu alumnat a l’espai que s’haurà delimitat, proper a l’accés corresponent i 

acompanyarà a l’alumnat al seu espai de referència. A les sortides el procediment serà 

igual, però a la inversa. És a dir, el docent responsable del grup l’acompanyarà fins a la 

seva porta de sortida.  

En qualsevol cas, per continuar garantint les mesures de protecció a les entrades i 

sortides del centre, així com en els passadissos i llocs de concurrència, l’alumnat i el 

personal del centre educatiu han de portar la mascareta, a banda de procurar 

mantenir el 1,5 metres de distància de seguretat. 

 

NIVELL-GRUP PORTA D’ACCÉS HORA D’ENTRADA I SORTIDA 

P3 i 4t PORTAL PRINCIPAL  Entrada 8:55h - Sortida 13h 

Entrada 14:55h - Sortida 17h  

P4 i P5 PORTAL GRIS Entrada 8:55h - Sortida 13h 

Entrada 14:55h - Sortida 17h  

1r, 2n, 3r SECRETARIA Entrada 8:55h - Sortida 13h 

Entrada 14:55h - Sortida 17h  

6è i 5èA PORTA PISTA DE BÀSQUET Entrada 8:55h - Sortida 13h 

Entrada 14:55h - Sortida 17h  

Altres activitats: 

Acollida matinal i activitats extraescolars: 

L’acollida matinal , si hi ha demanda i sota la gestió de l’AFA es realitzarà en un espai 

exterior, sempre que sigui possible. I si es fa a l’interior s’adequarà un espai ben 

ventilat que permeti mantenir la distància de seguretat de 1,5m. 

  



Quan finalitzi el període d’acollida, s’acompanyaran els i les alumnes a la seva aula de 

referència, i tant els responsables com els infants a partir de primer de primària portaran les 

mascaretes posades. 

Extraescolars: El centre durà a terme les activitats previstes en la seva programació general 

anual, amb les adaptacions que calgui, ateses les mesures de prevenció i seguretat sanitàries, 

d’acord amb el pla sectorial vigent. 

Adaptació a P3: 

El P3, al setembre, realitza un període d’adaptació al centre, del 13 al 16 de setembre 

amb l'organització següent: 

- L’alumnat de cada aula es dividirà en dos grups estables cadascun que 

assistiran a l’escola en dos torns. Un primer torn de 9:30h a 10:45h i un segon 

torn de 11h a 12:30h. 

- De 15h a 17h les tutores realitzen tutories individuals amb les famílies, tot 

mantenint la distància de seguretat i fent servir la mascareta. 

- Les famílies podran acompanyar als infants a la porta d’accés a la zona de pati 

de P3, on les tutores els rebran, complint les normes de seguretat de distància i 

ús de mascareta. Les mestres per a la rebuda i el comiat també faran ús de la 

mascareta i/o pantalla. 

 

El període d’adaptació es realitzarà de manera parcial a l’exterior, és a dir, a l’espai de 

pati de P3. Un espai que permetrà respectar més i millor el ritme que cada infant 

necessiti per acomiadar-se de la persona que el porti a l’escola tot seguint les mesures 

de seguretat de distància i ús de la mascareta. 

Cada infant només podrà ser acompanyat per una sola persona (que podrà canviar 

durant el període d’adaptació). 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 (infants, acompanyants i docents). Els germans que es trobin 

simultàniament en el període d’acollida podran ser acompanyats per una dues 

persones i, en aquest cas, sí que podrà haver contacte amb els membres de la unitat 

familiar.  

 



Sortides i colònies: 

El centre durà a terme les activitats previstes en la seva programació general anual, amb les 

adaptacions que calgui, ateses les mesures de prevenció i seguretat sanitàries, d’acord amb el 

pla sectorial vigent. 

Pla de treball en cas de confinament: 

● PLA DE TREBALL DEL CENTRE EDUCATIU EN CONFINAMENT 

Aquest curs 21-22 en cas de confinament es seguirà el mateix pla de treball que el curs 

passat.( editorial Teide. 

A educació infantil es fa la tramesa d’una activitat diària, alternant el treball dels 

diversos àmbits de coneixement amb molta diversitat de format, però prioritzant el 

vídeo personal de les mestres de tota l’etapa. 

 

NIVELL 
EDUCATIU 

MÈTODE DE TREBALL 
I RECURSOS 
DIDÀCTICS 
PREVISTOS 

MITJÀ I 
PERIODICITAT 
DEL CONTACTE 
AMB EL GRUP 

MITJÀ DE 
PERIODICITAT 
DEL CONTACTE 
INDIVIDUAL AMB 
L’ALUMNE 

MITJÀ I 
PERIODICITAT 
DEL CONTACTE 
AMB LA FAMÍLIA  

P3 

P4 

P5 

Es farà servir la 
plataforma digital 
contractada (Ed. 
Teide), que ofereix la 
possibilitat de 
continuar amb les 
programacions però 
de manera 
telemàtica. També es 
facilitaran fitxes.  

 

La tutora i/o 
especialista de 
l’aula realitzaran 
una videotrucada 
setmanal en 
petits grups que 
aniran variant 
d’infants, per tal 
que tothom es 
pugui veure. 

El contacte 
individual amb 
els infants es 
realitzarà 
conjuntament 
amb el contacte 
individual que es 
realitza amb les 
famílies. 

La tutora i/o 
especialista 
estaran en 
contacte constant 
amb les famílies, 
tot ajudant-les 
amb el treball 
telemàtic, fent 
suport 
emocional, 
mitjançant 
trucades 
telefòniques, 
correus 
electrònics i/o 
videoconferèncie
s. 

 

 

 



1. CONCRECIONS PER A L’EDUCACIÓ INFANTIL 

Continuarem amb la plataforma digital TEIDE, però a nivell de grup amb l’objectiu de 

continuar amb la màxima normalitat possible les tasques educatives des de el possible 

confinament sigui parcial o total. 

És infants dins de l’aula, com a les famílies en grups reduïts o fins i tot individuals. 

L’educació infantil, per les seves característiques mereix unes concrecions 

específiques. 

CONCRECIONS PER A L’EDUCACIÓ PRIMÀRIA 

Amb l’experiència del final de curs 20-21 i després de fer una valoració per part del 

claustre de l’escola i analitzar les respostes que vam obtenir de les famílies, hem 

acordat que en cas de confinament es seguirà el mateix pla de treball. S’alternarà la 

plataforma Teide amb el Classroom per tal de facilitar un bon suport digital que 

permeti continuar amb la màxima normalitat possible les tasques educatives des de el 

possible confinament sigui parcial o total, i a més, ens proporciona a banda de fer 

activitats de les àrees i àmbits contractats i propis de l’editorial, fer trameses d’altres 

activitats que els docents tinguin programades.  

A l’educació primària es farà la tramesa un cop per setmana de no més de vuit 

activitats que treballin els diversos àmbits de coneixement. El fet de que es publiquin 

totes el mateix dia és amb l’objectiu de minimitzar les hores de connexió i facilitar 

l’organització de cada família. Les activitats seran, majoritàriament de caire 

competencial i utilitzaran diversos formats, ja siguin vídeos (dels mateixos docents del 

nivell o altres), a través d’ús d’aplicacions o treball que hagi de ser realitzat amb els 

quaderns fungibles o altres llibres socialitzats que es disposen. 

 

NIVELL 
EDUCATIU 

MÈTODE DE 
TREBALL I 
RECURSOS 
DIDÀCTICS 
PREVISTOS 

MITJÀ I 
PERIODICITAT 
DEL CONTACTE 
AMB EL GRUP 

MITJÀ DE 
PERIODICITAT DEL 
CONTACTE 
INDIVIDUAL AMB 
L’ALUMNE 

MITJÀ I 
PERIODICITAT DEL 
CONTACTE AMB LA 
FAMÍLIA  

CI Es farà servir la La tutora o el El contacte La tutora o el tutor 



CM plataforma digital 
contractada (Ed. 
Teide), que ofereix 
la possibilitat de 
continuar amb les 
programacions però 
de manera 
telemàtica de les 
àrees i àmbits 
contractats. També 
disposen de dos 
quaderns fungibles, 
llibres socialitzats i 
una carpeta amb 
altre tipus de 
material propi. 

Per als àmbits dels 
quals no es disposa 
de material digital, 
es farà ús de la 
plataforma digital 
que permet fer la 
tramesa d’altre 
tipus de material. 

tutor i altres 
mestres que 
intervenen en el 
grup estable, 
realitzaran una 
videotrucada 
setmanal en 
petits grups que 
aniran variant 
d’infants, per tal 
que tothom es 
pugui veure. 

individual amb els 
infants es realitzarà 
conjuntament amb 
el contacte 
individual que es 
realitza amb les 
famílies. 

estaran en contacte 
constant amb les 
famílies, tot 
ajudant-les amb el 
treball telemàtic, 
fent suport 
emocional, 
mitjançant trucades 
telefòniques, 
correus electrònics 
i/o 
videoconferències. 

CS Un cop a la setmana 
el tutor o tutora es 
posarà en contacte 
amb cada infant del 
seu grup durant 
aproximadament 
uns 15 min (que es 
poden allargar 
sempre que sigui 
necessari) per tal de 
fer un suport més 
individualitzat sobre 
el seguiment 
acadèmic i 
emocional. 

 

Educació Especial: 

El tancament de les escoles ha fet palesa la bretxa digital i cognitiva existent entre 

l’alumnat. Per aquest motiu, el centre tindrà localitzat els infants amb major 

vulnerabilitat, per tal de poder incidir d’una manera més adequada en el seu procés 

educatiu, sigui de manera presencial o en confinament. 

Els llistats estaran a disposició de l’equip docent responsable per poder agilitzar les 

gestions pertinents en els supòsits diversos que es puguin plantejar al llarg del curs. 

Aquests llistats tindran informació referent a les diverses necessitats de qualsevol 

origen, com necessitats específiques de suport educatiu, dificultats d’aprenentatge i 

necessitats de dispositius i connexió.  

Per atendre a les necessitats cognitives, afectives i socials de tot l’alumnat a dins del 

centre i amb una incidència major sobre els més vulnerables, el centre ha planificat les 

mesures de suport (universals, addicionals i intensives) de la següent manera: 



- Les mesures universals es cobreixen amb l’atenció que realitza el docent o els 

docents a l’aula, tot realitzant diversos agrupaments que facilitin l’atenció a tot 

l’alumnat, com per exemple el treball en racons que està establert des de 

l’educació infantil fins el cicle mitjà. També es prioritzarà que tota la informació 

sigui rebuda per tot l’alumnat, facilitant la visibilitat de pissarres o pantalles. 

- Les mesures addicionals es treballaran dins de l’espai de referència de cada 

grup estable, amb el treball de dos mestres a l’aula, per incidir sempre que sigui 

necessari en l’alumnat que necessita algun tipus de suport en algun àmbit de 

coneixement concret i temporal.  

- Les mesures intensives es realitzaran a través de les docents especialistes de 

pedagogia terapèutica. Aquesta intervenció es realitzarà sempre que es pugui 

dins de l’aula de referència del grup estable però quan no sigui possible es farà 

servir en un altre espai. A més a més, el vetllador també intervindrà sobre 

l’alumnat per al qual se li han assignat hores. 

 

En cas de que algun infant hagi de ser atès per especialistes a fora del centre (CREADA, 

CDIAP, CSMIJ...) es farà la derivació pertinent per part de l’EAP i hauran de seguir les 

indicacions que cada centre indiqui. 

 

 

 


