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Durant el tercer trimestre del curs 19-20, degut a la situació de confinament, el centre 

ha donat resposta adaptativa tant en l’àmbit organitzatiu com pedagògic de la següent 

manera:  

- Model tutorial d’acompanyament a l’alumnat 

Des de P3 a 4t totes les comunicacions i propostes d’activitats s’han fet a través de les 

tutores. A Cicle Superior el seguiment també l’han fet els tutors o tutores, tot i que els 

alumnes han rebut propostes d’activitats de tots els mestres que impartien 

assignatures a cada grup. 

Un aspecte clau ha estat l’acompanyament emocional de tots els alumnes  i les seves 

famílies durant tot el període de confinament. 

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

Per tal d’evitar que cap alumne quedés fora hem parlat telefònicament amb totes les 

famílies del centre. Amb aquelles famílies que es va detectar que tindríem més 

dificultats de comunicació es va fer un seguiment telefònic més intens.  

- Tipologia d’activitats prioritzades 

S’han prioritzat les activitats que tenien un caire més competencial i relacionades amb 

continguts ja treballats. Des de 4t nivell s’ha potenciat la competència digital de 

l’alumnat.  

- Desenvolupament de la competència digital  

El desenvolupament de la competència digital ha estat un dels objectius prioritzats 

durant el tercer trimestre. 

La proposta i seguiment de totes les activitats durant el confinament s’ha portat a 

terme principalment per mitjà dels correus electrònics. Des de P3 fins a 3r nivell 

l’usuari del correu era el pare o la mare dels alumnes. Des de 4t tots els alumnes 

disposen de correu personal del domini de l’escola i amb les aplicacions de G Suite for 

Education. A partir de 5è nivell hem fet servir l’aplicació Classroom.   

 

- Treball de coordinació dels equips de mestres 
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S’ha realitzat un claustre setmanal amb Hangouts Meet per tal de fer un seguiment del 

funcionament telemàtic a nivell de centre. Les reunions de Cicle també s’han fet amb 

aquesta plataforma per fer un seguiment més acurat de les propostes i de l’alumnat.  

S’han continuat les reunions de la CAD per poder continuar atenent l’alumnat NESE.  

- Comunicació amb les famílies 

La comunicació  amb les famílies telefònicament ha estat del 100% i a través del correu 

electrònic del 71%. 

- Valoració i propostes de millora 

Valorem l’alt nivell d’adaptació, tant per part de l’alumnat com del professorat,  a les 

noves metodologies i tècniques de treball plantejades a partir del confinament.  

Cal assenyalar la bona adaptació per part dels mestres al nou plantejament 

organitzatiu i la bona predisposició per part de tot el professorat per tal de donar 

resposta a totes les dificultats que s’anaven plantejant. 

El seguiment de les famílies  davant la situació extraordinària ha estat molt satisfactori.  

D’altra banda, caldria que el 100% de l’alumnat disposés de dispositius i de connexions 

des del primer moment del confinament per tal d’assegurar el seguiment telemàtic de 

l’acció educativa. Del total del nostre alumnat, el 26% no en disposen. D’aquests, 

només l’11% han rebut un dispositiu durant el confinament.  
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2. Organització dels grups estables 

Grups Alumnes Docents PAE Espai 

  Estable Temporal Estable Temporal Estable Temporal 

P3 22       

P4 22       

P5 19       

1r 22       

2n 20       

3r 25       

4rt  24       

5è 27       

6è A 20       

6è B 21       
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Es faran subgrups dins del mateix grup estable (desdoblament), es mantindran les mateixes 

mesures. La distància o la mascareta seran necessàries si el o la docent no és estable al grup.  

 

3. Criteris organitzatius dels recursos per a l’atenció de l’alumnat amb necessitat 

específica de suport educatiu 

Els recursos per atendre a l’alumnat amb necessitat especifica de suport educatiu són:  

- MEE: En la mesura del possible l’atenció es farà dins de l’aula ordinària. En cas que es 

valori que algun grup d’infants necessita una atenció més personalitzada es farà a 

l’aula d’EE tenint en compte les mesures de seguretat.  

- TIS i vetlladora: Actuaran en diferents grups estables dins de l’aula ordinària.  

- EAP: Es farà l’observació i el seguiment de l’alumnat seguint les mesures de seguretat.  

- CREDA: Realitzarà atenció individualitzada a diferents alumnes en horaris diferents.   

- Fundació MAIN: La reeducació serà sempre en el mateix grup estable (p4) a l’aula 14. 

- CREDTIC: Continuarà fent el seguiment de 4rt dins de les aules ordinàries seguint les 

mesures de seguretat.  

Tots els professionals portaran mascareta i mantindran el 1,5m de seguretat amb l’alumnat 

implicat. Els espais seran netejats, desinfectats i ventilats després de cada actuació.  

4. Organització de les entrades i sortides 

El nostre centre disposa de dos accessos d’entrada i de sortida. Hem dividit els grups per tal 

que tinguin accessos diferents i evitar que es produeixin aglomeracions. A mesura que els 

infants arribin faran la fila en el lloc assignat on els esperarà el seu tutor/a que els prendrà la 

temperatura i dispensarà el gel hidroalcohòlic. L’alumnat mantindrà la mascareta posada fins 

arribar a l’aula.   

ACTIVITAT 

GRUPS ESTABLES 

DELS QUALS 

PROVENEN 

DOCENT 
SESSIONS 

SETMANALS 
OBSERVACIONS 

Aula 

d’acollida 

3r, 4rt, 5è i  

6è A i B 

Yolanda 

Soriano 

12 Utilització de mascareta i 

respectant el 1,5m de distancia 

de seguretat. Al finalitzar es 

desinfectarà, netejarà i 

ventilarà l’aula.  
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MATÍ 

Accés Grup Horari d’entrada Horari sortida 

Principal 

c/ Puigmal, 3 

P3  

8:50h a 9:00h 

 

12:20h a 12:30h P4 

P5 

3r 
9:00h a 9:10h 12:30h a 12:40h 

4rt 

Pati 

c/ Puigmal, s/n 

1r 
8:50h a 9:00h 12:20h a 12:30h 

2n 

5è  

9:00h a 9:10h 

 

12:30h a 12:40h 6èA 

6èB 
 

TARDA 

 

En cas de pluja, els infants accediran directament a l’aula sense fer files i es prendrà la 

temperatura a la classe. Per la sortida un membre de la família  podrà accedir fins a la porta 

d’entrada al vestíbul d’infantil (per recollir als infants de P3, P4 i P5); pel vestíbul de primària 

(per recollir els infants de 1r, 2n i 3r) i pel vestíbul d’administració (per recollir als infants de 

4rt, 5è i 6è). 

Accés Grup Horari d’entrada Horari sortida 

Principal 

c/ Puigmal, 3 

P3  

14:50h a 15:00h 

 

16:20h a 16:30h P4 

P5 

3r 
15:00h a 15:10h 16:30h a 16:40h 

4rt 

Pati 

c/ Puigmal, s/n 

1r 
14:50h a 15:00h 16:20h a 16:30h 

2n 

5è  

15:00h a 15:10h 

 

16:30h a 16:40h 6èA 

6èB 
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5. Organització de l’espai d’esbarjo 

Els grups estables es mantindran durant l’espai d’esbarjo. Cada grup disposarà d’un espai 

diferenciat amb diferents torns. Cada zona tindrà assignada un lavabo al qual es dirigiran 

amb mascareta i rentant-se les mans tant a l’entrada com a la sortida. 

Grup Horari Sortida i accés al 
pati 

Zona Lavabos 

P3 10:30h a 11:00h Entrada primària  Pati infantil Lavabo infantil 

P4 11:30h a 12:00h Entrada primària Pati infantil  Lavabo infantil 

P5 11:30h a 12:00h Porta infantil Porxo Lavabo gimnàs 1 

1r 11:00h a 11:30h Entrada primària  Porxo Lavabo gimnàs 1  

2n 11:00h a 11:30h Entrada primària  Pista de bàsquet Lavabo gimnàs 2  

3r 11:00h a 11:30h Direcció Pista de futbol  Lavabo menjador  

4rt 11:00h a 11:30h Direcció Darrere gimnàs Lavabo gimnàs 2 

4rt (d) 11:00h a 11:30h Entrada primària Darrere pista futbol Lavabo menjador  

5èA 11:35h a 12:05h Entrada primària Pista de bàsquet Lavabo menjador 

5èB 11:35h a 12:05h Entrada primària Darrere pista futbol Lavabo menjador  

6èA 11:35h a 12:05h Direcció Darrere gimnàs Lavabo gimnàs 2 

6è B 11:35h a 12:05h Direcció Pista futbol Lavabo menjador 
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6. Espai gimnàs. 

L’educació física es realitzarà a l’aire lliure, sempre que sigui possible, evitant la franja horària 

de major exposició solar durant els mesos de calor, mantenint els grups estables. 

L’espai del gimnàs serà utilitzat per l’activitat de percussió de sisè (dilluns i dimarts tarda) i per 

l’alumnat d’educació infantil (horari a concretar) en dies alterns per facilitar la neteja i 

desinfecció diària de les instal·lacions i material. 

7. Relació amb la comunitat educativa 

Per tal d’assegurar una bona comunicació amb les famílies i un bon seguiment del nostre 

alumnat es prioritzaran les reunions de tipus presencial, mantenint sempre les mesures de 

seguretat (Consell escolar i reunions de seguiment). Les reunions d’inici de curs es faran 

dividint el grup estable per augmentar les mesures de seguretat. 

Les comunicacions a les famílies per difondre i informar del Pla d’organització es duran a terme 

per correu electrònic, telèfon i web de l’escola. En aquesta difusió es recordarà les plataformes 

utilitzades pel centre i les persones de referència, en cas de necessitar ajuda en un moment 

determinat. 

8. Servei de menjador 

A l’espai de menjador els grups estables mantindran la distancia de seguretat respecte els 

altres grups. Per aquest motiu es faran dos torns: 

Grup Horari de sortida Horari de dinar  

P3  

 

12:20h 

 

 

 

 

*A determinar 

P4 

P5  

1r 

2n 

3R  

 

12:30h 

 

 

*A determinar  

4rt 

5è 

6èA 

6è B 
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Els monitors/es aniran a buscar a l’alumnat d’infantil i de primer a les seves aules. Abans 

d’accedir al menjador tot l’alumnat es rentarà les mans. A l’arribar a la taula corresponent 

podran treure’s la mascareta.  

Durant el temps de menjador es realitzen les activitats del Pla Educatiu d’Entorn, cant coral i 

teatre. En el cas que no es puguin assegurar les mesures de seguretat, l’alumnat portarà la 

mascareta per realitzar les activitats.  Les activitats poden variar segons l’oferta prevista pel Pla 

Educatiu d’Entorn.  

L’organització i vigilància del temps d’esbarjo durant el servei de menjador anirà determinat 

pel nombre de monitors/es dels que l’empresa es faci càrrec.  Es concretarà durant la primera 

quinzena de setembre per l’empresa encarregada.  

Tanmateix la neteja i desinfecció entre els dos torns es concretarà per part de l’empresa 

durant la primera quinzena de setembre.  

9. Pla de neteja i ventilació 

El pla de neteja i desinfecció vindrà determinat per l’Ajuntament de Sabadell.  

10. Extraescolars i acollida 

Acollida matinal. 

L’espai habilitat per realitzar l’acollida matinal serà la sala de l’AFA. Abans d’entrar al centre 

s’ha de rentar les mans amb gel hidroalcohòlic i portar la mascareta fins  a l’arribada a l’aula. 

Allà, la responsable els prendrà la temperatura.  

L’alumnat haurà de mantenir la distància interpersonal d’1,5 metres i, quan no sigui possible, 

tant el responsable de l’acollida com els infants hauran de portar mascareta. 

Quan finalitzi el període d’acollida els infants seran acompanyats a la seva aula de referència i 

tant el responsable com els infants hauran de portar la mascareta. Acabat l’horari d’acollida es 

ventilarà, netejarà i desinfectarà l’espai. 

Extraescolars. 

Les possibles activitats extraescolars que es faran durant el curs 20-21 són: anglès, futbol sala, 

gimnàstica rítmica, mecanografia i taekwondo.  La composició del grup de participants serà el 

més constant possible per facilitar la traçabilitat, seguint les recomanacions que apareixen a 
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l’annex 6 de les instruccions del “Pla d’actuació per al curs 2020-2021 per a centres educatius 

en el marc de la pandèmia per Covid-19”. 

Activitat Nombre 

d’alumnes 

Grups dels quals 

provenen 

Professional 

responsable 

Espai 

**     

**     

**     

* A concretar al setembre. 

11. Activitats complementàries 

Sortides i colònies. 

Les sortides i colònies previstes en la Programació General Anual es duran a terme seguint les 

mesures de prevenció i seguretat sanitària establertes en aquell moment. En el cas de les 

sortides, sempre cal mantenir la distància interpersonal d’1,5 metres i portar mascareta quan 

no es pugui preservar la distància. Es prioritzaran les activitats que es puguin realitzar al 

centre.  

En cas que siguin externes, prèviament, el tutor/a consultarà les mesures establertes per 

l’organitzador de l’activitat.  

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

ÒRGANS TIPUS DE REUNIÓ FORMAT DE 

REUNIÓ 

PERIODICITAT 

Equip directiu  

 

 

 

 

Coordinació 

i/o 

Planificació 

 

 

 

 

 

 

Presencial 

Setmanal 

Claustre Mensual 

Etapa infantil Setmanal 

Etapa primària Quinzenal 

Cicle inicial Setmanal 

Cicle mitjà Setmanal 

Cicle superior Setmanal 

CAD Mensual 

Comissió impulsora Setmanal 

Comissió TAC Setmanal 
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Comissió de festes Setmanal 

Comissió GEP Setmanal 

Comissió AFA Mensual  

13. Requisits d’accés i control de símptomes  

Les famílies hauran de fer-se responsables de l’estat de salut dels seus fills i filles. A l’inici del 

curs, signaran una declaració responsable (Annex1) a través de la qual faran constar que són 

coneixedores de la situació actual de pandèmia i el risc que això comporta, per tant, 

s’atendran a les mesures que puguin ser necessàries en cada moment. Es comprometran a no 

portar l’infant que presenti simptomatologia compatible amb la Covid19 o l’hagi presentat en 

els darrers 14 dies i a comunicar-ho immediatament als responsables del centre educatiu 

(Annex 2) per tal de poder prendre les mesures oportunes.  

14. Protocol d’actuació en cas de detectar un possible cas de covid-19 

Davant d’una persona que comenci a desenvolupar símptomes compatibles amb la Covid-19, 

seguirem els següents passos: 

 Portar-lo a un espai separat d’ús individual. 

 Col·locar una mascareta quirúrgica (tant a la persona que ha iniciat els símptomes com 

a la persona que quedi al seu càrrec). 

 Contactar amb la família per tal que vingui a buscar a l’infant, el porti a casa i truquin 

al seu CAP de referència.  

 En cas de gravetat s’ha de trucar al 061. 

 El centre contactarà amb el servei territorial d’Educació per informar de la situació i a 

través d’ells amb el servei de salut pública. 

La família o la persona amb símptomes haurà de contactar amb el seu CAP de referència per 

valorar la situació i fer les actuacions necessàries. L’escola farà un seguiment dels casos 

potencials que puguin aparèixer.  

Espai habilitat per 

aïllament 

Persona responsable 

de reubicar l’infant i 

custodiar-lo fins que 

el vingui a buscar 

Persona responsable 

de trucar a la família 

Persona responsable 

de comunicar el cas 

als serveis 

territorials 

Aula 4  

(Edifici Direcció)  

El/la tutor/a El/la tutor/a Equip directiu 
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L’equip directiu farà el seguiment de l’evolució dels possibles casos de covid-19 (Annex 3). 

També tindrà una coordinació estreta amb el Gestor Covid assignat i el personal sanitari 

vinculat, que seran les persones de referència del centre.  

 

15. Concrecions per a l’educació infantil  

a. Pla d’acollida de l’alumnat 

Adaptació de P3 

Durant la primera setmana de setembre es convocarà a un membre de la família per assistir a 

la primera reunió informativa del funcionament i organització del curs escolar. Es faran dues 

reunions en horaris diferents per tal de reduir l’aforament i així respectar el distanciament 

entre les famílies.  

L’adaptació de P3 es realitzarà durant la primera setmana de curs (del 14 al 18 de setembre). 

Es faran dos grups, un assistirà al matí de 9:30h a 11:15h i un altre a la tarda de 15:15h a 

16:15h. 

 

16. Pla de treball del centre educatiu en confinament 

En cas de confinament de tot el centre les activitats proposades es referiran a àmbits 

curriculars de caire més transversal com, per exemple, l’àmbit comunicatiu, el digital, el 

personal i social, cultural i valors, o aprendre a aprendre.  

NIVELL 

EDUCATIU  

MÈTODE DE TREBALL I 

RECURSOS DIDÀCTICS 

PREVISTOS 

MITJÀ I PERIODICITAT DE CONTACTE 

GRUP ALUMNE/A FAMILIA 

INFANTIL 

Setmanalment s’envia 

una proposta d’activitats 

a les famílies les quals 

han de fer el retorn.  

Hangouts Meet 

Mensual 

Telèfon 

Setmanal 

Correu 

electrònic, 

Tokapp i 

telèfon. 

Setmanal 

PRIMÀRIA: 

1r a 3r 

Setmanalment s’envia 

una proposta d’activitats 

a les famílies les quals 

Hangouts Meet 

Quinzenal 

Telèfon 

Setmanal 

Correu 

electrònic, 

Tokapp i 
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han de fer el retorn. telèfon. 

Setmanal 

PRIMÀRIA: 

4t a 6è 

Setmanalment s’envia 

una proposta d’activitats 

a l’alumnat el qual ha de 

fer el retorn. 

La metodologia de treball 

serà mitjançant les 

aplicacions de Google for 

Education vinculades al 

correu electrònic de 

l’escola.   

Hangouts Meet 

Setmanal 

Correu 

electrònic i 

telèfon. 

Setmanal 

Correu 

electrònic, 

Tokapp i 

telèfon. 

 

* En cas de confinament d’un grup o més, per detecció d’un cas positiu de Covid, els tutors/es 

lliuraran un recull d’activitats per tal que l’alumnat pugui continuar treballant des de casa.  
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ANNEX 1 
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ANNEX 2 
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ANNEX 3 

SEGUIMENT DE CASOS COVID-19 

Alumne/a Dia i hora de la detecció Explicació del protocol seguit 
i observacions (incloure nom de 

la persona que ha fet les actuacions 
i el familiar que l’ha vingut a 
buscar) 

Persona de salut amb qui 
es manté el contacte i CAP 

Persona de referent dels 
centre pels contactes amb 
salut (mantindrà el contacte 

amb salut i farà seguiment del 
cas) 
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