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Introducció 

Davant de l’inici del proper curs 2020-2021,  concretament el 14 de setembre, 

l’Equip Directiu gestionarà i organitzarà aquest procés, a partir de les 

Instruccions per al curs 2020-2021 dels centres educatius de Catalunya, del Pla 

d’actuació per al curs 2020-2021 per a centres educatius en el marc de la 

pandèmia, de la Gestió de casos COVID 19 als centres educatius i les Mesures 

extraordinàries de Salut per evitar els brots de la COVID-19 a les escoles. Les 

indicacions que faciliten aquests documents s’adaptaran a les característiques 

de la nostra escola.  

 

Per aquesta raó, s’ha elaborat el present Pla de Contingència davant la situació 

d’excepcionalitat donada pel risc al COVID-19. Davant el sorgiment de 

possibles brots durant els següents mesos, s’han establert unes mesures 

organitzatives per garantir el dret a l’educació del nostre alumnat i per mantenir 

la seguretat i salut de tots els membres de la comunitat educativa.  

Aquest nou curs serà excepcional, com ho ha estat el tercer trimestre del darrer 

curs, ja que estem vivint una situació complexa. 

 

El Pla de Contingència està dirigit a tota la comunitat educativa (docents, 

famílies, alumnat, personal PAS i altres). És un document flexible i que s’anirà 

valorant i modificant segons l’evolució de la pandèmia. I s’aniran incorporant 

possibles i futures instruccions que ens doni el Departament d’Educació. 

 

Serà responsabilitat de l’Equip Directiu i de tota la Comunitat Educativa garantir 

l’aplicació d’aquest Pla de Contingència. 

 

Totes les mesures plantejades en aquest documents han estat consultades i 

aprovades pel Consell Escolar. 
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1. Requisits d’accés a l’escola 

Les famílies de l’alumnat signaran a l’inici de curs una Declaració Responsable 

on faran constar que coneixen la situació actual de pandèmia i el risc d’aquesta  

i que els seus fills i les seves filles no manifesten cap simptomatologia 

compatible amb el COVID-19, que el carnet de vacunació està al dia i que 

prendran les mesures necessàries en el cas que sigui oportú: ús de 

mascaretes, anar al metge si es presenta alguna simptomatologia compatible... 

i ho comunicarà immediatament a l’Equip Directiu per tal de poder prendre les 

mesures necessàries. 

Per assistir a l’escola és precís que els docents i altres treballadors dels centre, 

així com les famílies no manifestin cap simptomatologia compatible amb el 

COVID-19 (febre, tos, dificultat al respirar, malestar general...) i que no 

convisqui o estigui en contacte estret amb alguna persona que hagi donat 

positiu o que presenti alguna simptomatologia compatible en els 14 dies 

anteriors. 

 

A l’inici de curs es passarà a les famílies dos documents: 

 Declaració responsable  

  Llistat de comprovació de simptomatologia compatible amb el COVID-19 

(Annex 1). 

 

Per qualsevol gestió que s’hagi de fer al centre només pot venir una sola 

persona per família i ha de portar una mascareta posada. 

Tot l’alumnat a partir de 1r (6 anys) ha de portar posada una mascareta per 

entrar a l’escola i una altra a la bosseta o motxilla, dins d’un sobre o una 

bosseta de roba, per si la primera se li fa malbé. Seria convenient que portes el 

seu nom. 

Tot i que l’escola facilitarà hidrogel, de forma opcional, l’alumnat de 3r a 6è 

podrà portar-lo a la motxilla. 
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2. Organització pedagògica 

L’Ensenyament serà presencial per tot l’alumnat des de P3 d’Educació Infantil a 

6è de Primària, sempre i quan la situació sanitària no obligui a un confinament 

parcial  o de tot el centre.  

Tot l’alumnat estarà en el seu grup-classe ordinari i formaran un grup estable 

que no es barrejarà amb cap altre grup-classe de l’escola.  

 

Pel curs 2020-2021, hi haurà els següents grups classe estables: 

GRUP A B C TOTAL 

NIVELL     

P3 25 25  50 

P4 24 25  49 

P5 24 25  49 

PRIMER 18 17 18 53 

SEGON 17 17 16 50 

TERCER 18 18 18 54 

QUART 17 18 17 52 

CINQUÈ 18 17 18 53 

SISÈ 18 18 18 54 
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Aquests grups d’Educació Infantil i Primària es mantindran junts i seran sempre 

el mateixos en totes les activitats durant la jornada lectiva i el mateix espai.  

 

Actualment disposem d’una plantilla de 27 docents i mig. Estan distribuïts de la 

següent manera: 

 

NOMBRE DE 

MESTRES 

 

ESPECIALITAT 

2 Educació Física 

2 Llengua Anglesa 

1 Música 

2 i ½ Educació Especial 

8 Educació Infantil 

12 Educació Primària 

 

També disposem d’una Auxiliar d’Educació Especial i una TEI. 

El Departament d’Educació ens ha fet una dotació de 5 docents de reforç per 

aquest curs: 1 docent d’Educació Física, 1 d’Anglès i 3 d’Educació Infantil. 

 

Els grups d’alumnes, docents i espais es distribuiran de la següent manera: 
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GRUP ALUMNES 

DOCENTS PAE ESPAI 

ESTABLE TEMPORAL ESTABLE TEMPORAL ESTABLE TEMPORAL 

P3 A 25 Ana G. Cristina C TEI 
TEI 

(pràctiques) 
planta baixa  

P3 B 25 Tània P. Cristina C TEI 
TEI 

(pràctiques) 
planta baixa  

P4 A 24 Rosario N. 
Lluís P (E. Anglès) 

Maribel M 
AEE  planta baixa Biblioteca 

P4 B 25 Vanessa M. Lluís P (E. Anglès) 
Maribel M 

AEE  planta baixa Biblioteca 

P5 A 24 Marta M. 
Lluís P (E. Anglès) 

Marina A 
  planta baixa Biblioteca 

P5 B 25 Rosa M. Lluís P (E. Anglès) 
Marina A 

  planta baixa Biblioteca 

PRIMER A 18 Mònica P. 
Lluís P (E. Anglès) 

Jèssica P. 

  1a planta Gimnàs 

PRIMER B 17 Sònia L. 
Lluís P (E. Anglès) 

Jèssica P. 

  planta baixa Gimnàs 

PRIMER C 17 José T. 
Lluís P (E. Anglès) 

Jèssica P. 

  planta baixa Gimnàs 

SEGON A 17 Sara F. Lluís P (E. Anglès) AEE  1a planta Gimnàs 

SEGON B 17 Ana C. Lluís P (E. Anglès)   1a planta Gimnàs 
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SEGON C 17 Oscar A. Lluís P (E. Anglès)   1a planta Gimnàs 

TERCER A 18 Josep S. Eva S.(E. Anglès)   1a planta Gimnàs 

TERCER B 18 Isabel C. 
Eva S.(E. Anglès) 

Mercè 

  1a planta Gimnàs 

TERCER C 18 Lluís G Eva S.(E. Anglès)   1a planta Gimnàs 

QUART A 18 Raquel F. Eva S.(E. Anglès)   2a planta Gimnàs 

QUART B 17 Miguel Angel M. 
Eva S.(E. Anglès) 

Eva d C. 

  1a planta Gimnàs 

QUART C 17 Maite M. Eva S.(E. Anglès)   2a planta Gimnàs 

CINQUÈ A 18 Encarnita G. 
Eva S.(E. Anglès) 

Estrella 

  2a planta Gimnàs 

CINQUÈ B 18 Ana T. Eva S.(E. Anglès)   2a planta Gimnàs 

CINQUÈ C 18 Roser P. Eva S.(E. Anglès)   2a planta Gimnàs 

SISÈ A 18 Raúl G. Eva S.(E. Anglès)   2a planta Gimnàs 

SISÈ B 18 Montse Y. Eva S.(E. Anglès)   2a planta Gimnàs 

SISÈ C 18 Maria P. Eva S.(E. Anglès)   2a planta Gimnàs 
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En la graella es pot observar que tots els grups-classe tenen un tutor o una 

tutora com referent i un o dos docents més que complementaran les tasques 

educatives.  Els especialistes d’Anglès es mouran en dos cicles.  

 

Els/les especialistes d’Educació Física, de Música i d’Educació Especial 

estaran ubicats/des a un grup-classe i elaboraran petites programacions que 

facilitaran l’ensenyament-aprenentatge d’aquestes matèries i que traslladaran 

als tutors i a les tutores que hauran d’impartir les classes d’aquesta especialitat. 

 

L’altra especialista d’Educació Especial també estarà ubicada en un nivell  però 

en cas que sigui necessari fer observacions, actuacions concretes... 

sol·licitades per la psicopedagoga de l’EAP, atendran alumnes d’altres cicles.  
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3. Organització d’horaris en les entrades i les sortides 

L’Escola disposa d’una única porta per fer les entrades i sortides de l’alumnat. 

Això sempre ha provocat moltes aglomeracions i les conseqüents queixes de 

les famílies. Tant els Serveis Territorials del Vallès Occidental com l’Ajuntament 

de Sabadell n’estan assabentats. Degut a la situació de pandèmia farem les 

entrades i sortides esglaonades. 

Per fer les entrades, totes les famílies deixaran els seus fills i les seves filles a 

la porta del centre. Degut a la situació de pandèmia s’ha d’evitar que entrin 

persones que no sigui el propi alumnat. Només les famílies de P3, durant el 

temps imprescindible, que duri l’adaptació podran acompanyar-los fins a la 

porta de la classe. Les tutores aniran informant a les famílies del procés 

d’adaptació.  

També, per tal d’evitar aglomeracions, l’alumnat d’ Educació Infantil i Cicle 

Inicial només podrà ser recollit, per una sola persona. 

Tothom que entri haurà de portar la mascareta. 

A continuació, hi ha la graella on es concreten els horaris i els espais de les 

entrades i sortides de tot l’alumnat: 
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ENTRADA 

MATÍ 
ENTRADA 

TARDA 
SORTIDA 
MIGDIA 

SORTIDA 
TARDA 

 
 

9h 
 

 
15h. 

 
12.30h. 

 
16.30h. 

P3, P4 i P5 

 
Porta aula pati 

 
Porta aula pati 

1r.   2n. 

 
Porta lateral jardí davanter 

 
Porta lateral jardí davanter 

 
 

 
 

9.15h 
 

15.15h. 12.45h. 16.45h. 

3r 4t 

 
Porta lateral jardí davanter 

 
Porta lateral jardí davanter 

5è 6è 

 
Porta principal del centre 

 
Porta principal del centre 

 

Per intentar evitar, el màxim possible, les aglomeracions, fer una bona tasca de prevenció i garantir una bona gestió de 

les entrades i sortides, és imprescindible respectar l’horari.  
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4. Organització torns de pati 

La sortida al pati serà esglaonada. S’han establert tres torns per Educació 

Primària i dos per Educació Infantil. 

Primària 

El pati es  dividiran en sis zones i en cada torn serà ocupada per un grup 

estable d’alumnes. S’establirà un sistema rotatori de les zones de pati. 

L’alumnat que estigui situat a la part dreta del pati utilitzarà els lavabos del 

costat de la biblioteca i els de l’esquerra els lavabos del vestuari. 

 

Els torns seran: 

 

GRUPS 

 

TORN 

 

CICLE INICIAL 

 

de 10:30h a 11:00h 

 

CICLE MITJÀ 

 

de 11:00h a 11:30h 

 

CICLE SUPERIOR 

 

de 11:30h a 12:00h 

 

Educació Infantil 

Quan l’alumnat de P3 faci el seu torn d’esbarjo, el pati quedarà dividit en dues 

parts, una per cada grup (A i B) i quan surtin l’alumnat de P4 i P5, el pati 

quedarà en quatre zones.  

Hi haurà dos torns i els nens i les nenes utilitzaran el seu pati. 

 

GRUPS 

 

TORN 

 

P3 

 

de 11:00h a 11:30h  

 

P4 i P5 

 

de 10:30h a 11:00h 
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Les separacions per zones d’esbarjo es faran amb cinta per balisar i tanques, 

per fer veure als infants els límits de la seva corresponent zona de pati. 

 

5. Organització horaris 

L’horari s’adaptarà a la situació  tenint en compte les entrades i les sortides i els 

torns de pati. 

 

6. Material escolar 

L’alumnat des de P4 a 6è utilitzaran material individual: estoig on hi ha els 

llapis, retoladors, goma... 

No es repartiran documents en paper, llibres... si no han passat una quarantena 

d’uns 2 dies i sempre que sigui necessari. 

En l’ús de joguines, material comú, portàtils... es garantirà que abans i després 

de la seva utilització, el mestre o la mestra haurà fet la corresponent 

desinfecció. 

 

7. Circulació pels passadissos i accés al pati 

Tant l’Equip Directiu com tot el Claustre, vetllarà perquè no hi hagin 

aglomeracions en els diferents desplaçaments pel centre i no coincideixin en 

els lavabos i passadissos.  

S’establiran vies de circulació. Es senyalitzaran a seguir amb adhesius, 

elements de balises... 

S’establirà un sentit únic per cada itinerari de circulació i una via en sentit 

contrari. 
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8. Organització pedagògica en cas de confinament parcial o total del 

centre (Educació Infantil i Primària). 

En cas que es produeixi un confinament parcial  o total, el centre intentarà en la 

mesura del possible continuar amb l’activitat formativa per ajudar a mantenir els 

hàbits  de treball i el procés d’ensenyament-aprenentatge mentre duri el 

confinament.  

Tots els tutors/es i especialistes tindran el correu electrònic de la classe, els 

telèfons, els mails de tot el seu alumnat i el MOODLE, així podran estar en 

contacte.  

 

 Si entrem en un  confinament parcial,: 

 Un membre de l’Equip Directiu es reunirà amb el/a tutor/a 

setmanalment, per videotrucada per saber com es van 

desenvolupant les tasques... 

 El/la  mestre/a paral·lel/a es reuniran, de manera virtual, amb 

el/la docent confinat/da, setmanalment, per tal de fer la reunió 

de nivell. 

 HI haurà un cicle setmanal 

 Cada dilluns i setmanalment, el/la tutor/a enviarà un pla de 

treball a l’alumnat on s’especificaran diferents propostes 

d’activitats, el seguiment i el retorn i la data de lliurament 

(Moodle).  

 A tots aquells alumnes, que així ho tinguem registrat, se li 

facilitarà el dispositiu o connectivitat necessària, amb la 

col·laboració del Departament d’Educació de la Generalitat i/o 

amb l’Ajuntament. 

 S’establirà un seguiment per part del tutor o de la tutora on es 

continuarà amb el desenvolupament del currículum: 

 P3 i P4: es realitzarà una videotrucada 

setmanal/quinzenal segon les necessitats del grup i 
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s’enviaran altres sessions gravades per anar treballant 

el currículum. 

 P5, 1r i 2n: Hi hauran quatre sessions setmanals amb 

mig grup i una sessió de reforç. 

 Des de 3r a 6è: Hi hauran 8 sessions setmanals amb el 

grup sencer i una sessió de reforç. 

 

 

 Si entrem en un confinament total: 

EQUIP DIRECTIU 

 Es reuniran el dimarts de cada setmana per videotrucada 

durant, aproximadament, per organitzar tot el període que duri 

el confinament. 

 Es convocarà un Claustre virtual quinzenalment per fer un 

seguiment i acompanyament, valorant molt positivament les 

tasques que estan fent. 

 Estarà disponible pels docents, per les famílies i per l’alumnat, 

sempre que sigui necessari, mitjançant el correu electrònic, per 

telèfon o en videotrucades. 

 La Cap d’Estudis farà un seguiment de les activitats que es 

faran i es reunirà amb els tutors/es quan ho cregui convenient 

o els tutors/es ho necessitin. En les reunions de l’Equip 

Directiu informarà a la resta dels membres. 

COORDINACIÓ PEDAGÒGICA 

 Està format per l’Equip Directiu i les coordinadores dels cicles. 

Es reuniran un cop a la setmana,  concretament els dimecres 

per tractar tots aquells temes que incideixin i afectin als cicles. 

Les reunions seran per videotrucada. 

 Les informacions més rellevants es faran arribar al Claustre 

mitjançant un correu electrònic, el WhatsApp de Claustre o, si 

es pot esperar, en el Claustre quinzenal. 
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 D’aquesta reunió es redactarà una acta que s’enviarà al 

Claustre i servirà també com a ordre del dia. 

CICLES 

 Els diferents cicles es reuniran una vegada per setmana per 

videotrucada, el dia que decideixin. Es tractaren els temes 

treballats a la Coordinació pedagògica, es valoraran les 

activitats que es van proposant als alumnes i el seu 

seguiment... 

 La coordinadora del cicle recollirà les valoracions que es facin 

dels temes tractats i ho passarà a la reunió de la coordinació 

pedagògica de la següent setmana. 

 Sempre que es consideri necessari el coordinador TIC i/o Cap 

d’Estudis per tal de solucionar els dubtes que puguin sorgir. 

Així com qualsevol altre membre de l’Equip Directiu, si fos 

necessari. 

 

NIVELL 

 Cada nivell es reunirà, cada setmana, com a mínim 1 vegada 

per videotrucada per tal d’anar organitzant el dia a dia totes 

aquelles activitats que es volen proposar a l’alumnat. 

 

CLAUSTRE 

 Durant el confinament es realitzaran Claustre quinzenals per 

videotrucada. El funcionament serà l’habitual, es convocarà 

amb una anticipació mínima de 48 hores i s’enviarà l’ordre del 

dia.  

 Es redactarà l’acta corresponent i es llegirà en el següent 

Claustre. 

 De la mateixa manera que en el confinament parcial, tots/es 

aquells/es alumnes, que així ho tinguem registrat, se’ls hi 
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facilitarà el dispositiu o connectivitat necessària, amb la 

col·laboració del Departament d’Educació de la Generalitat i/o 

amb l’Ajuntament, per tal de poder seguir les activitats 

recomanades pel seu corresponent tutor o tutora.  

 

ACTIVITATS CURRICULARS 

 Tots els dilluns es penjarà al MOODLE el pla de treball pels 

alumnes i per les alumnes. 

 Es comunicarà una data de lliurament, però serem flexibles i 

ens adaptarem a les situacions personals de cada alumne, 

donant el temps que sigui necessari.  

 Les activitats seran competencials, assumibles per l’alumnat i 

que les puguin realitzar el més autònomament possible. 

 En cas que sigui necessari, si hi ha alguna família que 

necessita solucionar algun dubte podran contactar amb el tutor 

o tutora mitjançant el correu creat per cada un dels/de les 

tutors/es. 

 S’establirà un seguiment per part del tutor o de la tutora on es 

continuarà amb el desenvolupament del currículum: 

 P3 i P4: es realitzarà una videotrucada 

setmanal/quinzenal segon les necessitats del grup i 

s’enviaran altres sessions gravades per anar treballant 

el currículum. 

 P5, 1r i 2n: Hi hauran quatre sessions setmanals amb 

mig grup i una sessió de reforç. 

 Des de 3r a 6è: Hi hauran 8 sessions setmanals amb el 

grup sencer i una sessió de reforç. 

 

 Trimestralment es demanarà, sempre que sigui possible, una 

autoavaluació relacionada amb el seu aprenentatge. Això 

ajudarà als mestres a millorar els plans de treball. 
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ALUMNAT AMB NEE 

 Les activitats proposades han de tenir present el Decret 

d’Inclusió i respectar els diferents ritmes d’aprenentatge.  

 Sempre es seguirà, si és el cas, el que estigui establert en el 

PI que tingui aquest alumnat. 

 És important en aquests casos incrementar l’acompanyament 

emocional, tot i que no es perdi de vista l’aprenentatge 

curricular.  

CAD 

 Es realitzarà una reunió virtual mensual per tal de fer els 

seguiments de l’alumnat amb NESE. 

 

CONSELL ESCOLAR 

 Es farà una convocatòria trimestral, o quan sigui necessari, per 

tal d’anar informant al Consell Escolar. 

 S’enviarà la convocatòria tal i com es faria si no estiguéssim 

en confinament. 

 

9. Pla ventilació, neteja i desinfecció 

L’empresa de neteja de l’escola, contractada per l’Ajuntament, netejarà i 

desinfectarà els espais diàriament. Faran una neteja addicional dels lavabos, 

després del pati, després de l’escola i després de les extraescolars.  

 

Per ventilar les aules, s’obriran les finestres, com a mínim, tres vegades al dia 

uns 10 minuts. Cada matí, abans que l’alumnat entri a classe, a l’hora del pati i 

a la tarda. Quan el temps ho permeti, les finestres i les portes de les aules es 

deixaran obertes. 
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Sempre que el grup d’alumnes estable utilitzi la biblioteca o el gimnàs, serà el 

mestre o la mestra, el que desinfecti els materials, si és el cas, utilitzats. 

 

10. Higiene personal 

El personal docent i del PAS tenen a la seva disposició solucions 

hidroalcohòliques a diversos punt del centre, així com en les seves respectives 

aules. Aquests dispensadors es revisaran diàriament pel Conserge. 

Cada docent es rentarà les mans abans de l’ús de material o equips de treball 

(ordinadors...) i freqüentment, com a mínim cada dues hores. 

S’utilitzaran mocadors d’un sol ús.  

L’alumnat es rentarà les mans: 

 A l’arribada i a la sortida de l’escola amb gel hidroalcohòlic. 

 Abans i després dels àpats amb aigua i sabó. 

 Abans i després d’anar al lavabo amb aigua i sabó. 

 Abans i després d’anar al pati amb aigua i sabó. 

 Abans i després de realitzar una activitat cooperativa o en un altre espai 

amb gel hidroalcohòlic. 

 

11. Pla d’actuació en cas de detecció d’un possible cas de COVID-19. 

Si un/a alumne/a comença a desenvolupar símptomes que puguin ser 

compatibles amb el Coronavirus es seguirà el següent protocol: 

 Es portarà a l’alumne a l’aula d’aïllament del primer pis. 

 Se li facilitarà una mascareta quirúrgica i gel hidrolacòlit. 

 Un docent es quedarà al càrrec de l’alumne fins que el vinguin a recollir i 

se li facilitarà una mascareta, guants i gel hidroalcohòlic.  

 La Directora contactarà amb la família perquè vingui a recollir-lo. 

 Si presenta molta febre i previ avís a la família, o en cas de no localitzar-

la, es telefonarà al 061. 
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 En el cas de que sigui positiu, la família ho comunicarà a l’escola. 

Vigilància mèdica i Serveis Territorials d’Educació del Vallès Occidental 

es posaran en contacte amb la Directora de l’escola per informar del fet i 

concretar-li quines actuacions ha d’implementar a partir d’aquell 

moment.  

 El nen o la nena no podrà assistir a l’escola fins que no s’obtingui un 

resultat  o hagin passat  24 hores, si el resultat és negatiu, sense 

símptomes. 

 

12. Acollida del matí i de la tarda 

L’alumnat que faci ús de l’acollida matinal s’ubicarà al menjador del centre. 

Cada alumne vindrà acompanyat per un sol adult, que portarà mascareta.  

S’agruparan per grups estables, sempre que sigui possible. Els/les monitors/es 

que se’n fan càrrec sempre utilitzaran mascaretes.  

També haurà de netejar-se les mans abans d’entrar i de sortir del menjador i 

anar a les classes amb gel hidroalcohòlic. 

Al finalitzar l’acollida, els monitors acompanyaran als alumnes d’Educació 

Infantil a l’aula i als alumnes de cicle inicial a la biblioteca. Els alumnes de cicle 

mitjà i superior es quedaran al vestíbul acompanyats d’un docent.  

L’alumnat que faci ús de l’acollida de la tarda, s’ubicarà en una aula o les que 

siguin necessàries d’Educació Infantil i se seguiran les mateixes instruccions 

que en l’acollida matinal, tot i que la neteja i desinfecció de l’aula ho faran els 

treballadors responsables de la neteja de l’escola. 

 

13. Adaptació de P3 

 

Per tal de facilitar l'adaptació a l'escola dels nens i nenes d'Educació Infantil de 

3 anys, s’establirà un horari especial durant la primera setmana de  setembre.  
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Durant els tres primers dies de curs, (14, 15 i 16 de setembre) aquests faran 

un horari reduït i diferenciat de la resta d'alumnes. Cada una de les dues 

classes és dividirà en dos grups i cada grup vindrà en un torn diferent. 

 

 

Concretament l'horari serà el següent: 

Els dies 14, 15 i 16, els/les alumnes faran un horari reduït: 

 

Primer torn 

 

De les  09:05h  a  10:30h 

 

Segon torn 

 

De les  11:00h  a  12:30h 

 

El dies 17 i 18, tots els/les alumnes faran l’ horari de matí de 9:05h a 12:30 h. 

Les famílies dels alumnes de P3 podran acompanyar als/a les seus/seves 

fills/filles fins la porta de l’aula els tres primers dies. Ho hauran de fer per llocs 

diferents: P3A pel passadís d’Educació Infantil i P3B per l’entrada principal del 

centre (Hall). Els dos dies següents, els podran acompanyar fins a la porta del 

passadís d’infantil. 

A partir de la segona setmana, l’horari serà matí i tarda i seran les tutores les 

que sortiran a buscar-los.  

 

14. Sortides, activitats complementàries i colònies 

Les sortides i les activitats complementàries es realitzaran tal i com estiguin 

previstes en la Programació General Anual (PGA). 

Es mantindrà el grup estable i quan siguin dos grups o més, es mantindran les 

distàncies entre els grups. 

Els mestres acompanyants portaran gel hidroalcohòlic per fer el rentat de mans 

cada vegada que sigui necessari. 



ESCOLA DE CAN LLONG            PLA DE CONTINGÈNCIA 
 

CURS 2020-2021 Página 22 
 

En la realització de les colònies, es mantindrà el grup estable i es prioritzaran 

les activitats a l’aire lliure. Sempre es mantindran les mesures higièniques de 

distància física, ús de mascaretes i rentat sovint de mans. 

Quan les sortides, i evidentment les colònies, s’hagi de fer ús del transport 

escolar, seguirem el Protocol de l’empresa d’autocars que ens fa els serveis.   

 

15. Pràcticum, monitors i altre personal extern 

Qualsevol persona externa a l’escola i que hagi de realitzar alguna activitat amb 

l’alumnat o acompanyi en alguna sortida o colònies, haurà de reunir els 

requisits establerts i prioritaris per poder accedir al centre, que són no mostrar 

cap simptomatologia compatible amb el COVID-19 i no haver estat en contacte 

amb cap persona amb positiu confirmat o simptomàtic en els darrers 14 dies. 

Haurà de portar mascareta i fer el rentat de mans pertinents. La seva 

intervenció es limitarà al grup o grups previstos. 

 

16. Extraescolars 

Les activitats extraescolars organitzades estaran incloses en la PGA i 

aprovades en el corresponent Consell Escolar.  

Es formaran grups estables d’alumnes i es portarà a terme el rentat de mans 

abans i després de realitzar l’activitat. Es tindran en compte les recomanacions 

concretes, per algunes de les activitats, fetes al Pla d’actuació per al curs 2020-

2021 per a centres educatius en el marc de la pandèmia. 

 

17. Menjador 

L’alumnat  farà ús del menjador per fer els àpats.  

Tots aquells nens i aquelles nenes que formin part d’un grup estable, menjaran 

junts en el número de taules que facin falta. Hi haurà una separació suficient 

entre les taules per assegurar la distància necessària. 
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Si hi ha alumnes de dos grups estables diferents i que hagin de menjar en la 

mateixa taula, es deixarà una cadira buida entre ells. 

 

El funcionament general del servei serà: 

 Els monitors recullen el seu grup o grups a l’aula o en el punt de reunió 

que s’indiqui. 

 Anar al lavabo i rentat de mans al lavabo corresponent de cada grup a la 

sortida de classe. 

 Entrada al menjador. En el cas dels grups de 2n o 3r torn, sortida al pati, 

cada grup al seu espai de pati 

 Rentat de mans al sortir de menjador i a l’entrar del pati 

 Els monitors tornen el seu grup o grups a l’aula o al punt de reunió que 

s’indiqui. 

 

És faran tres torns per evitar aglomeracions: 

 

TORNS 

 

HORARI 

 

GRUP/GRUPS 

 

1r 

 

12:30h-13:30h 

 

Educació Infantil i Cicle Inicial 

 

2n 

 

13:35h- 14:15h 

 

Cicle Mitjà 

 

3r 

 

14:20h- 15:00h 

 

Cicle Superior 

 

Entre torn i torn es ventilarà, netejarà i desinfectarà el menjador.  

L’alumnat es netejarà les mans abans i després de menjar i abans d’entrar a 

l’aula. 
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L’alumnat no haurà de repartir cap utensili, sinó que els monitors els hi donaran 

les safates amb tot el que necessiten per menjar. 

Hi haurà un encarregat a cada taula de repartir l’aigua. 

Diligència per fer constar que el present Pla de Contingència pel curs 2020-

2021 ha estat aprovades pel Consell Escolar el dia XX de XXXX de 2020 tal i 

com consta en les actes d’aquest òrgan col·legiat i que es comunicarà a tota la 

comunitat educativa. 

 

Vist-i-plau  

La Secretària                                                      La Directora 

 

Eva de Castro Hernández                                 Mª Estrella Esturgó Deu 

 

 

Sabadell, 9 de setembre de 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESCOLA DE CAN LLONG            PLA DE CONTINGÈNCIA 
 

CURS 2020-2021 Página 25 
 

ANNEX 1: Llistat de comprovació de simptomatologia compatible amb la 

COVID-19 

 

LLISTA DE COMPROVACIÓ DE SÍMPTOMES PER A LES FAMÍLIES 

 

Si el vostre fill, filla o infant o adolescent tutelat no es troba bé, 

marqueu amb una creu quins d’aquests símptomes presenta: 
 

     Febre o febrícula Mal de panxa 38 

     Tos Vòmits 

     Dificultat per respirar Diarrea 

     Congestió nasal Malestar 

     Mal de coll Dolor muscular 

Si a casa hi ha alguna persona adulta2 que no es troba bé, marqueu 

amb una creu quins d’aquests símptomes presenta: 

 
 

   Febre o febrícula Calfreds 

   Tos Vòmits 

   Dificultat per respirar Diarrea 

   Falta d’olfacte de gust Malestar 

    Mal de coll Dolor muscular 

 

 

 

*Si heu marcat una o diverses caselles cal que eviteu portar l’infant a 

l’escola i us poseu en contacte amb l’escola per comunicar-ho.  

 

En horari d’atenció del vostre centre d’atenció primària, poseu-vos en 

contacte telefònic amb el vostre equip de pediatria o de capçalera. En 

cas contrari, truqueu al 061.. 
 
 
 

 

 

 


