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PLA D’ORGANITZACIÓ DE CENTRE CURS 2020-21 

 

1. INTRODUCCIÓ  

L’escola ha elaborat el Pla d’obertura del centre a partir de les indicacions del Pla d’actuació per al curs 

2020-21 per a centres educatius en el marc de la pandèmia del Departament d’Educació. 

 

2. CONTINGUT DEL PLA D’OBERTURA 

2.1. Diagnosi 

 

Durant les primeres setmanes del confinament del mes de març el centre s’ha comunicat amb les 

famílies mitjançant el grup de whatsapp de famílies que havíem creat. Amb els alumnes de P3 fins a 2n 

enviaven les tasques pel bloc de l’escola i des de 3r fins a 6è utilitzaven el Classroom fins que des del 

Departament d’Educació ens va donar l’oportunitat de treballar pel Moodle. Els/les mestres ens vam 

formar per a fer les classes mitjançant el Moodle. A moltes famílies els hi ha costat molt així que a l’inici 

del proper curs els hi farem una formació per explicar el funcionament del Moodle i entorn del Google 

Suite for Education. Així en el cas de propers confinaments les famílies estarien més formades. 

 

Per a l’inici de curs 2020-21 hem de  dissenyar unes estratègies educatives que donin resposta a les 

necessitats i als drets del nostre alumnat, ja que la gran majoria viu en entorns desafavorits i han patit 

amb més els efectes del confinament en el desenvolupament cognitiu, afectiu i social. Per a dissenyar 

aquestes estratègies necessitem que el centre disposi de l’equipament digital adequat, ja que el 

tancament del centre durant aquest període ha incrementat la bretxa social. Molts alumnes no tenen 

wifi a casa seva i tampoc ordinador o tauleta. El Departament d’Educació hauria de dotar al centre 

d’ordinadors o Chromebooks per a tot l’alumnat. Nosaltres donem molta importància a la competència 

digital (fem robòtica des de P4 fins a 6è i programació). Vam fer el Pla Tac a l’any 2017 i vam apostar  

per la competència digital fent una inversió important de diners de l’escola i de l’AMPA per a comprar 

material de robòtica, pantalles digitals, tauletes… Potser caldria que el Departament fes una aportació 
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important en la nostra escola ja que sent una escola de màxima complexitat ens manquen molts 

recursos materials i no materials per a donar una educació de qualitat i d’equitat.  

 

A l’inici de curs els tècnics del Projecte KOMTÜ ens donaran suport per a dissenyar una intervenció per 

a treballar les emocions amb l’alumnat, els docents, les famílies, el PAS i l’espai de migdia. 

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

signaran una declaració responsable a través de la qual: 

● Faran constar que són coneixedores de la situació actual de pandèmia amb el risc que això 

comporta i que, per tant, s’atendran a les mesures que puguin ser necessàries en cada moment. 
● Es comprometen a no portar l’infant al centre educatiu en cas que presenti simptomatologia 

compatible amb la COVID-19 o l’hagi presentat en els darrers 4 dies i a comunicar-ho immediatament a 
la direcció del centre per tal de poder prendre les mesures oportunes.  

2.2. Organització de grups estables d’alumnes, docents i espais  

Seguint les directrius indicades pel Departament d’Educació, i atenent a les directrius de les autoritats 

sanitàries, l’escola El Turó organitzarà els seus grups seguint el concepte de grups estables. D’aquesta 
manera, es pretén reduir la transmissió del virus i millorar la traçabilitat de casos de contacte.  

A partir del nombre d’alumnes, del nombre de docents i personal docent educatiu el nostre centre 

s’organitza en grups estables d’alumnes amb un tutor/a i un espai referent. L’espai sempre serà el 

mateix per a cada grup estable excepte quan facin Ed.Física, que la faran al pati de l’escola (de 1r a 
6è) i a l’aula de psicomotricitat (de P3 a P5). La música la faran a l’aula i l’anglès si fem desdoblaments 

es farà a l’aula d’informàtica o bé a l’aula polivalent (segon pis). 

La mestra d’EE entrarà a fer el suport dins dels grups estables. Si no es pot mantenir la distància de 

seguretat, aquesta mestra portarà mascareta per poder fer l’atenció educativa dins de l’aula amb 

seguretat.  

No barrejarem alumnes de diferents grups estables. En el cas de fer alguna activitat puntual els 

alumnes es posaran mascareta. 

Els docents que actuen en més d’una aula, procuran mantenir la distància social d’1.5 metres, en el seu 

defecte, faran ús de la mascareta.  
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Durant les primeres setmanes, dedicarem les tutories inicials a parlar de la pandèmia. Farem una serie 

de propostes des de les tutories que ens ajudaran a conscienciar als alumnes de la importància de 
respectar les mesures de seguretat declarades en tot moment. També recordarem les normes (ús de 

mascareta, distància social, situació dels dispensadors, patis, rentar mans…) incidirem en la 

importància de romandre en els espais delimitats i complir estrictament amb les indicacions per tal de 
reduir al màxim el risc de contagi. Compartirem amb l’alumnat el concepte de grups estables.  

Grups 

estables 
Nombre 

d'alumn

es 

Mestres 

estables 
Altres docents que 

intervenen  
Personal d’atenció 

educativa que 

intervé en aquest 

grup (TIE, EE, 

Vetlladora... 

Personal d’atenció 

educativa que 

intervé puntualment 

en aquest grup (EAP) 

Espai estable 

d’aquest grup 

P3 20 Tutor/a  Miriam  Conxi (TEI) Cristina .(EAP) 

Susana (EE) 
aula de P3 

P4 18 Tutor/a  Encarna (Vetlladora) Cristina .(EAP) 

Susana (EE) 
aula de P4 

P5 16  ½ + ⅓   Cristina .(EAP) 

Susana (EE) 
aula de P5 

1r 21 Montse Elia (ANG) 

Eli 

 Cristina .(EAP) 

Susana (EE) 

CREDA 

aula de 1r 

2n 18 Merche Elia (ANG) 

Eli 

 Cristina .(EAP) 

Susana (EE) 
aula de 2n 

3r 24 Cristina M. Larry (ANG/MÚS)  Cristina .(EAP) 

Susana (EE) 

CREDA 

aula de 3r 

4t 19 Carmen Larry (ANG/MÚS) 

CristinaM.(EF) 

 Cristina .(EAP) 

Susana (EE) 
aula de 4t 

5è 25 Sonia Carolina(ANG) 

Laura (MÚS) 

 Cristina .(EAP) 

Susana (EE) 
aula de 5è 

6è 24 Laura Carolina(ANG) 

Christian  (EF) 

 Cristina .(EAP) 

Susana (EE) 

CREDA 

aula de 6è 

Aquest curs escolar 2020-21 NO participarem en l’activitat de piscina adreçada per l’Ajuntament de 

Montcada i Reixac als alumnes de 1r de primària i és que, i en acord unànime amb la resta d’escoles 
públiques del municipi, hem acordat reduir al màxim els riscos i per tant, disminuir les possibilitats de 

transmissió i millorar la traçabilitat de casos i contactes.  
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2.3. Criteris organitzatius dels recursos per a l’atenció de l’alumnat amb necessitats específica 

de suport educatiu  

Valorant les conseqüències del confinament en el desenvolupament cognitiu, afectiu i social del nostre 

alumnat farem un acompanyament, seguiment i atenció directa de l’alumnat amb dificultats especials. 
Durant les primeres setmanes de setembre en Carles i la Rebeca, els professionals del projecte 
KOMTÜ, ens orientaran i ens donaran estratègies per poder fer un bon acompanyament emocional al 

nostre alumnat.  

La mestra d’EE entrarà a les aules on hi hagi alumnes amb especials dificultats (utilitzant la mascareta). 

Les especialistes de l’EAP i del CREDA utilitzaran mascareta o bé la distància de seguretat per atendre 

al nostre alumnat. Cal remarcar que necessitaríem més hores de la persona de l’EAP i la persona del 
CREDA ja que molts dels nostres alumnes han sortit molt perjudicats durant aquest confinament per la 
situació familiar que tenen a casa seva.  

 

2.4. Organització d’horaris i gestió d’entrades i sortides  

El nostre centre té dos accessos d’entrada i de sortida (la porta del C/Montiu 18 -aquesta té una porta 

petita i una porta més gran per entrar els cotxes- i la porta del C/Elionor s/n). Dividirem els alumnes de 
forma que cada grup entrarà pels diferents accessos en funció del curs.  

Per garantir les mesures de prevenció a les entrades i sortides del centre tant l’alumnat com a les 

famílies hauran de portar a l’entrada la mascareta fins a entrar al centre i estar en el seu espai de grup 
estable. Tot el personal del centre haurem de portar la mascareta en les entrades i sortides, en els 

passadissos i llocs de concurrència.  

L’ordre d’entrades i de sortides serà el següent: 

Accés  Grup Horari entrada 

MATÍ 

Horari sortida 

MIGDIA  

Horari entrada 

TARDA 

Horari sortida 

TARDA 

PORTA PRINCIPAL 

(C/Elionor s/n) 

6è PRI 8:50 12:20 14:50 16:20  
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PORTA PRINCIPAL 

(C/Elionor s/n) 

5è PRI  8:55 12:25 14:55 16:25 

PORTA PRINCIPAL 

(C/Montiu 18) 

Costat porta petita  

4t PRI 8:50  12:25 14:55 16:25 

PORTA PRINCIPAL 

(C/Montiu 18) 

Costat porta gran 

3r PRI  8:55 12:25 14:55 16:25 

PORTA SECUNDÀRIA  

(C/Elionor s/n)  

2n PRI 9:00  12:30 15:00 16:30  

PORTA PRINCIPAL 

(C/Montiu 18) 

Costat porta petita 

1r PRI 9:00  12:30 15:00 16:30  

PORTA PRINCIPAL 

(C/Montiu 18) 

Costat porta gran 

Directament a la seva 

aula.1 familiar per nen/a 

P5 INF 9:00  12:30 15:00 16:30  

PORTA PRINCIPAL 

(C/Montiu 18) 

Costat porta gran  

Directament a la seva 

aula.1 familiar per nen/a 

P4 INF 9:00  12:30 15:00 16:30  

PORTA PRINCIPAL 

(C/Montiu 18) 

Costat porta gran 

Directament a la seva 

aula.1 familiar per nen/a 

P3 INF  9:00  12:30 15:00 16:30  

 

 

2.5. Organització de l’espai d’esbarjo 

Els grups estables es mantindran durant l’espai d’esbarjo. Per afavorir el manteniment de les mesures 

de seguretat farem els patis en espais diferents. Cada setmana aniran canviant d’espais: 
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CURS  HORA 

DE 

PATI 

Dilluns Dimarts Dimecres  Dijous  Divendres 

P3 10:30 Sorral i Porxo Parc Pati gran  Sorral i Porxo Sorral i porxo  

P4 10:30 Parc Pati gran  Sorral i porxo Pati 1a Planta Pati 1a Planta 

P5 10:30 Pati gran  Sorral i porxo Parc Pati 2a Planta  Pati 2a Planta  

1r 10.30 Pati 1a planta Pati 2a planta Pati 1a planta Parc Pati gran 

2n 10:30 Pati 2a planta  Pati 1a planta Pati 2a planta Pati gran Parc 

 

CURS  HORA DE 

PATI 

PATI 1a setmana PATI 2a setmana PATI 3a setmana PATI 4a setmana 

3r 11:00 Pati gran  Parc Pati 1a planta  Pati 2a planta 

4t 11:00 Parc Pati 1a planta Pati 2a planta Pati gran 

5è 11:00 Pati 1a planta Pati 2a planta Pati gran  Parc 

6è 11:00 Pati 2a planta Pati gran Parc  Pati 1a planta  

 

En els passadissos i els lavabos es vetllarà perquè no coincideixin més d’un grup estable.  

 

 

2.6 Relació amb la comunitat educativa  

Abans del 14 de setembre s’informarà a les famílies del Pla d’Organització d’inici de curs mitjançant 

el correu electrònic, el TPVescola i el WhatsApp de les famílies.  
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Totes les comunicacions intentarem fer-les via correu electrònic, WhatsApp o bé per 

videoconferència. 

Les reunions d’inici de curs del grup classe amb les famílies les farem a finals del mes de setembre 

per videoconferència. Les reunions individuals i de seguiment amb les famílies les farem 

preferentment de forma telemàtica o per telèfon. Amb les famílies que això no sigui possible, les 
organitzarem, presencialment, mantenint la distància de seguretat i, si no és possible, utilitzant la 

mascareta.  

Sempre que sigui possible, les sessions del Consell Escolar es faran de manera telemàtica. 

Els claustres, les reunions de cicles i els macrocicles els farem de manera presencial mantenint les 

mesures de seguretat.  

2.7. Servei de menjador 

A l’espai de menjador els grups estables mantindran la distància de seguretat respecte als altres grups 

estables.  

Per afavorir el manteniment de les mesures de seguretat farem torns i marcarem els espais que 

utilitzarem per a les activitats de migdia adreçades a l’alumnat usuari del menjador: 

 

CURS-NIVELL HORA DE DINAR ESPAI D’ACTIVITATS  

ED.INFANTIL 12:30 13:00 P3 sala de psico 

13:00 a 15:00 P4 porxo i sorral  13:00 

a 15:00 P5 pati 1a planta 

CICLE INICIAL 13:00 12:30 a 13:00 pati 1a planta (dividir 

l’espai en 2) 

13:30 a 14:30 pati gran  

(dividir l’espai en 2) 

CICLE MITJÀ 13:30 12:30 a 13:30 pati 2a planta (dividir 

l’espai en 2) 

14:00 a 15:00  

(dividir l’espai en 2) 
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CICLE SUPERIOR 14:00 12:30 a 13:30 pati gran (dividir l’espai 

en 2) 

14:30 aula de música(dividir l’espai en 

2) 

Les monitores del menjador hauran de portar mascareta en tot moment ja que estaran en diferents 

grups estables.  

2.8.  Pla de ventilació, neteja i desinfecció  

● Distanciament físic: 

Per tal de garantir que els alumnes de l’escola respecten el distanciament interpersonal mínim d’1’5 

metres, establirem punts de vigilància estratègics entre els diferents docents -si més no, durant les 

primeres setmanes fins que veiem que la mesura està consolidada-. D’aquesta manera procurarem que 

els desplaçament es facin amb cura, evitant les corredisses i les aglomeracions. De la mateixa manera, 

els docents també procurarem salvaguardar les distàncies mínimes i fer ús de la mascareta quan no 

estiguem actuant a dins del grup estable assignat. 

Tant al lavabos com a la secretaria de l’escola marcarem al terra la distància mínima, per garantir la 

separació davant possibles cues d’espera. 

●  Higiene de mans:  

L’escola col.locarà dispensadors de gel hidroalcohòlic a totes les zones d'accés al centre: vestíbul 

d’entrada, al menjador i a les altres portes laterals reservades per a ús del personal -, així com a totes 

les aules. 

●  Ús mascareta: 

La mascareta serà d’ús obligatori a tot el recinte i per a tot el personal, com ja és normatiu, excepte en 

el moment en què es roman amb el grup estable. Per tant, per a tots els desplaçaments i accions que 

es desenvolupin a fora de l’aula ordinària, caldrà fer-ho amb mascareta, excepte l’activitat física -una 

vegada s’ha arribat a la zona exterior a on es desenvolupa-. 

Els alumnes hauran de portar la seva de casa però, l’escola disposarà d’un estoc per a les persones 

que se’n descuidin. 

 

● Ventilació: 

Tal i com marquen les instruccions, les aules es ventilaran 10’ abans de les entrades i es deixaran 

obertes a les sortides. Si les condicions climatològiques ho permeten, es mantindran obertes durant les 

classes i durant l’estona d’esbarjo sempre romandran obertes. Si és possible i no interrumpeix el 

normal funcionament de l’escola, també es procurarà deixar la porta oberta. 
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●  Neteja i desinfecció superfícies d’ús més comú:  

En aquests moments, estem a l’espera de conèixer el servei de neteja i desinfecció que l’Ajuntament 

ens podrà oferir al respecte. En qualsevol cas, els mestres compartirem amb els alumnes la 

responsabilitat d'higienització dels espais d’ús comú durant la jornada lectiva. 

A l’annex 1 presentem una mostra de la graella de la que disposarà cadascun dels espais per tal de fer 

el seguiment de la neteja i la ventilació. 

  

● Gestió de residus: 

A l’escola, com ja és habitual disposem de contenidors diferenciats per al paper, el plàstic i el de la 

matèria orgànica que, continuarem emprant tal i com veníem fent fins ara. La retirada dels contenidors 

es farà com és habitual. 

Procurarem que totes les aules disposin de papereres amb tapa (demanarem a l’Ajuntament) per les 

deixades de rebuig (especialment, els mocadors i tovalloletes). 

  

2.9. Extraescolar i acollida 

Les activitats extraescolars de la nostra escola les porta l’IME. Ells hauran de realitzar el Pla de les 

extraescolars i fer-lo arribar al nostre centre per tal d’incorporar-ho al pla d’organització. 

L’acollida matinal si suposa una barreja d’alumnes de diferents grups estables, es mantindrà la 

distància de seguretat establerta. Durant el trasllat a l’aula caldrà portar la mascareta si no es pot 
assegurar el manteniment de la distància de seguretat.  

2.10. Activitats complementàries 

El nostre centre farà sortides, colònies i activitats complementàries, tenint en compte les mesures de 

prevenció i seguretat sanitària.  

Durant les sortides si són de grups estables no caldrà posar-se la mascareta. En el cas de fer alguna 

sortida amb diferents grups estables caldrà mantenir la distància interpersonal d’1,5 metres i portar la 
mascareta quan no es pugui preservar la distància.  
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En el cas de les colònies es mantindran els grups estables. Es prioritzaran les activitats a l’aire lliure i 

se seguiran les mesures de prevenció i higiene habituals: distància física de seguretat, rentat de mans, 
etc.  

El Projecte CROMA 2.0 el continuarem fent amb el grup d’alumnes de 5è i 6è. Durant les sessions que 

es faran, dilluns i dimecres de 16.30 a 18h, es mantindrà la distància de seguretat entre l’alumnat i el/la 
monitor/a. En el cas que no es pugui preservar la distància de seguretat s’hauran de posar la 

mascareta.  

El reforç escolar de 5è i 6è també es faria de 16.30h a 17.30h els dimarts i dijous. Seran grups 

estables. La monitora del reforç s’haurà de posar la mascareta.  

2.11. Reunions dels òrgans unipersonals i col.lectius de coordinació i govern  

 

ÒRGANS TIPUS DE REUNIÓ FORMAT DE LA REUNIÓ PERIODICITAT/ 

TEMPORALITZACIÓ  

Equip Directiu Planificació  Presencial  Dues per setmana 

Equip de coordinació Coordinació  Presencial  Una per setmana 

Equip Komtü + Direcció Planificació Presencial  Una per setmana  

Equip Coordinació Komtü Planificació  Presencial  Una per setmana  

Equip Komtü + Claustre Formació  Presencial Una quinzenal 

Equip Komtü + macrocicle Pràctica reflexiva Presencial Una quinzenal 

Macrocicles  Coordinació Presencial Una per setmana 

Cicles Planificació  Presencial  Una per setmana 

Comissió Diversitat Traspàs d’informació  Presencial Una per setmana 

Comissió Social  Traspàs d’informació Presencial  Una mensual 

Comissió TAC,ANG,CM Planificació Presencial  Una quinzenal  

Consell Escolar Traspàs d’informació  Telemàtic Una al trimestre. 
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2.12. Protocol d’actuació en cas de detectar un possible cas de COVID-19 

En un entorn de convivència com és el centre escolar, la detecció precoç de casos i el seu aïllament, 

així com dels seus contactes més estrets, és una de les mesures més rellevants per mantenir entorns 
de seguretat i preservar al màxim l’assoliment dels objectius educatius i pedagògics. Per tant, en cas 
de detectar una sopita de cas ens coordinarem ràpidament amb Serveis Territorials de Sabadell i de 

Salut Pública.  

En essència, davant d’una persona que comença a desenvolupar símptomes compatibles amb la 

COVID-19 al nostre centre: 

1. Es portarà a un espai separat d'ús individual. 

2. Es col·locarà una mascareta quirúrgica (tant a la persona que ha iniciat símptomes com a la 

persona que quedi al seu càrrec). 
3. Es contactarà amb la família per tal que vingui a buscar a l’infant.  

4. En cas de presentar símptomes de gravetat es trucarà també al 061. 

5. El centre contactarà amb el serveis 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 ha de contactar amb el seu CAP de referència per valorar la 
situació i fer les actuacions necessàries. Si es decideix realitzar una PCR per a SARS-CoV-2, l’infant i 
la família amb qui conviu hauran d’estar en aïllament al domicili fins conèixer-ne el resultat. En cas que 
finalment es confirmi el cas, Salut Pública serà l'encarregada de la identificació, aïllament i seguiment 
dels contactes estrets. 

  

La comunicació entre els serveis territorials d’Educació i salut pública garantirà la coordinació fluïda, en 
última instància, entre el centre educatiu i els serveis territorials de vigilància epidemiològica 
encarregats de l’estratègia de control de brot que pot incloure, en determinats casos, el tancament total 
o parcial del centre educatiu. En qualsevol cas, l’escalada de decisions en relació amb el 
tancament de l’activitat presencial del centre educatiu serà el resultat de la valoració, sobre el 
terreny, per part de l’autoritat sanitària. Si hi ha un cas positiu se’n farà la comunicació a 
l’Ajuntament a través dels Serveis Territorials. De manera orientativa, els elements de decisió per a 
establir quarantenes i/o, si escau, tancament parcial o total del centre serien: 
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● Cas positiu en un o més membres d’un grup de convivència estable a tot el grup de 

convivència estable té consideració de contacte estret, per tant s’hauria de plantejar la quarantena de 
tot el grup de convivència, durant 14 dies després del darrer contacte amb el cas, amb vigilància 
d’aparició de nous casos. Per tant, interrupció de l’activitat lectiva presencial per a aquest grup. 

  

● Cas positiu en dos membres no convivents que pertanyen a dos grups de convivència diferents 

d’un mateix espai a tot el grup de convivència estable pot tenir consideració de contacte estret, per tant, 
i depenent de la valoració de vigilància epidemiològica, es podria plantejar la quarentena dels grups de 
convivència d’aquell espai, durant 14 dies després del darrer contacte amb el cas, amb vigilància 
d’aparició de nous casos. Per tant, interrupció de l’activitat lectiva presencial en l’espai afectat, també 
durant 14 dies.  

  
 

Els equips d’atenció primària de referència dels centres educatius estaran a disposició dels equips 
directius dels centres per a mesures de consell sanitari sobre la COVID-19. Per tant, els equips 
d’atenció primària han d’identificar una o diverses persones, segons correspongui, responsables 
d’aquesta interlocució amb els centres educatius que, preferiblement, podran ser les infermeres del 
Programa salut i escola.  

Per garantir un correcte seguiment dels possibles casos, també caldrà: 

- Fer constar en la declaració responsable (restem a l’espera que des del Departament ens 

faciliti el model) de les famílies que coneixen la situació de pandèmia i que es comprometen a no portar 
als meors al centre, en cas que presentin símptomes compatibles amb la covid-19. NO PODRÀ 

ACCEDIR AL CENTRE CAP ALUMNE QUE NO HAGI PRESENTAT LA DECLARACIÓ.  
- De la mateixa manera, també caldrà assegurar la NO assistència al centre per part del 

personal que pugui presentar la mateixa simptomatologia.  

 

 

CASOS 

POTENCIALS 

ESPAI HABILITAT 

PER A 

L’AÏLLAMENT 

PERSONA 

RESPONSABLE DE 

REUBICAR 

PERSONA 

RESPONSABLE DE 

TRUCAR A LA 

PERSONA 

RESPONSABLE DE 

COMUNICAR EL CAS 
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L’ALUMNE/A I 

CUSTODIAR-LO FINS 

QUE EL VINGUIN A 

BUSCAR 

FAMÍLIA ALS SERVEIS 

TERRITORIALS 

ED.INFANTIL Sota escala  Docent del grup 

estable o docent que 

està a l’aula en el 

moment de la 

detecció.  

Un membre de l’equip 

directiu. 

Directora 

CICLE INICIAL Aula d’acollida Docent del grup 

estable o docent que 

està a l’aula en el 

moment de la detecció  

Un membre de l’equip 

directiu. 

Directora 

CICLE MITJÀ  Aula d’aprendre més Docent del grup 

estable o docent que 

està a l’aula en el 

moment de la detecció  

Un membre de l’equip 

directiu. 

Directora 

CICLE 

SUPERIOR 

Aula de música  Docent del grup 

estable o docent que 

està a l’aula en el 

moment de la detecció  

Un membre de l’equip 

directiu. 

Directora 

(mirar annex 3) 

 

 

 

2.13. Seguiment del Pla 

L’avaluació i el seguiment d’aquest Pla d’obertura per a l’inici de curs 2020-21 el portarà la direcció del 

centre. Serà un Pla flexible, l’anirem adaptant a les necessitats del moment.  
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3. CONCRECIONS PER A L’EDUCACIÓ INFANTIL 

3.1. Pla d’acollida de l’alumnat 

Acollida alumnes de P3 i P4: 

Els alumnes de P3 i P4 durant la primera setmana entraran de manera esglaonada per tal d’acollir-los 

de la millor manera possible.  

 

HORARI I GRUP  Dilluns 14  Dimarts 15 Dimecres 16 Dijous 17 Divendres 18 

P3 grup A 9.10 a 10.30 9.10 a 10.30 11.00 a 12.20 11.00 a 12.20 9 a 12.30 

P3 grup B 11.00 a 12.20 11.00 a 12.20 9.10 a 10.30 9.10 a 10.30 9 a 12.30 

P4 grup A 9.10 a 10.30 9.10 a 10.30  

9.10 a 12.30 

9.10 a 12:30 

i 

15:00 a 16:30 

9.10 a 12:30 

i 

15:00 a 16:30 
P4 grup B 11.00 a 12.20 11.00 a 12.20 

En el grup de P3 estaran sempre el tutor/a i la TEI i en el grup de P4 durant els primers 15 dies estarà 

el tutor/a i la mestra d’EE.  

Les aules seran ventilades abans de l’entrada de cada grup, almenys durant 10 minuts.  

Caldrà netejar i desinfectar les aules quan hi hagi el canvi de grup A i B. Cada grup tindrà el seu 

material per tal de mantenir les normes d’higiene.  

PERSONA ACOMPANYANT DE L’ALUMNE: 

  

Requisits d’accés: la persona acompanyant no pot participar en el període d’acollida si presenta 
símptomes compatibles amb la COVID-19 o els ha presentat en els darrers 14 dies. Tampoc no hi 
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podrà participar si ha tingut contacte estret amb una persona amb la COVID-19 confirmada o amb 
simptomatologia compatible en els darrers 14 dies. 

  
Persones de risc: aquelles persones acompanyants que pateixin una malaltia de risc davant de la 
COVID-19 (diabetis, malaltia cardiovascular -inclosa la hipertensió-, malaltia hepàtica crònica, malaltia 
pulmonar crònica, malaltia renal crònica, immunodeficiència, càncer en fase activa, obesitat mòrbida) 
així com dones embarassades, hauran d’avaluar la conveniència de participar en el període d’acollida 
amb el seu equip mèdic de referència. 

  
Nombre d’acompanyants: cada infant només podrà ser acompanyat per una sola persona (que pot 
canviar durant el període d’adaptació). Els germans que es trobin simultàniament en el període 
d’acollida podran ser acompanyats per una o dues persones. En aquest cas, sí que hi podrà haver 
contacte amb la resta de membres de la unitat familiar. 

  
Contacte i distància: 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 de l’aula (inclosos infants, 
persones acompanyants i persones educadores). 

  
Rentat de mans: la persona acompanyant s’haurà de rentar les mans amb aigua i sabó o gel 
hidroalcohòlic abans d’accedir al centre educatiu i també abans d’entrar a l’aula. També es recomana 
rentat de mans a la sortida del centre educatiu. 

  
Mascareta: la persona acompanyant ha d’accedir al centre educatiu amb una mascareta higiènica o 

quirúrgica correctament posada. 

3.2. Pla de treball del centre educatiu en confinament 

En cas de confinament d’un grup o nivell, o de tot el centre les classes es farien mitjançant el Moodle 

de l’escola. És una plataforma d’aprenentatge digital que durant el confinament es va posar en marxa i 

tota la comunitat educativa del nostre centre està familiaritzada amb aquesta plataforma. A més a més, 
durant les primeres setmanes del curs escolar oferirem una petita formació a les famílies  per aclarir 
dubtes d’aquest entorn digital.   

Tots els dilluns es faran una videoconferència amb l’alumnat per a explicar les tasques que han de fer 

durant la setmana i com les han de fer. A més a més, tots els divendres es faran unes trobades, 
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videoconferències,  amb el grup classe i els mestres de cada grup estable per fer una valoració de com 

ha anat la setmana, com estan, quins dubtes tenen, com es troben... 

Amb les famílies un dia a la setmana farem una  tutoria (videoconferència) amb les famílies per aclarir 

dubtes.  

 

NIVELL EDUCATIU MÈTODE DE 

TREBALL I 

RECURSOS 

DIDÀCTICS 

PREVISTOS 

MITJÀ I 

PERIODICITAT DEL 

CONTACTE AMB EL 

GRUP 

MITJÀ  I 

PERIODICITAT DEL 

CONTACTE 

INDIVIDUAL AMB 

L’ALUMNE/A 

MITJÀ I 

PERIODICITAT DE 

CONTACTE AMB LA 

FAMÍLIA 

ED.INFANTIL  Moodle 

Proposta de 

tasques 3 cops per 

setmana 

1 videoconferència 

setmanal 

Intercanvi de videos i 

e-mails entre els 

mestres i els alumnes 

1 dia a la setmana per 

videoconferència per 

aclarir dubtes 

 

4. CONCRECIONS PER A L’EDUCACIÓ PRIMÀRIA 

4.1. Pla de treball del centre educatiu en confinament 

En cas de confinament d’un grup o nivell, o de tot el centre en relació amb aquesta etapa educativa les 

classes es farien mitjançant el Moodle de l’escola. Les famílies estan familiaritzades amb el Moodle ja 

que durant el confinament les activitats que havien de fer els seus fills/es es feien mitjançant aquesta 
plataforma. A més a més, durant les primeres setmanes del curs escolar donarem una petita formació a 
les famílies del Moodle de l’escola.  

El mitjà de comunicació entre les famílies i l’equip directiu serà a través del Whatsapp i amb el tutor/a 

amb el telegram. Totes les tasques dels alumnes s’enviaran per la plataforma moodle o pel google 
suite.  

NIVELL EDUCATIU MÈTODE DE 

TREBALL I 

RECURSOS 

DIDÀCTICS 

PREVISTOS 

MITJÀ I 

PERIODICITAT DEL 

CONTACTE AMB EL 

GRUP 

MITJÀ  I 

PERIODICITAT DEL 

CONTACTE 

INDIVIDUAL AMB 

L’ALUMNE/A 

MITJÀ I 

PERIODICITAT DE 

CONTACTE AMB LA 

FAMÍLIA 
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CICLE INICIAL Moodle 

Proposta de 

tasques diària 

segons horari 

establert pels 

mestres 

Com a mínim 2 

videoconferències a la 

setmana 

Tutories individuals o 

en petit grup 1 cop a 

la setmana.  

 

Intercanvi de 

missatges via e-mail o 

a través de la 

plataforma quan 

escaigui 

1 dia a la setmana per 

videoconferència per 

aclarir dubtes  

 

1 reunió mensual per 

videotrucada  

CICLE MITJÀ Moodle 

Google Suite 

Proposta de 

tasques diària 

segons horari 

establert pels 

mestres 

Com a mínim 2 

videoconferències a la 

setmana 

Tutories individuals o 

en petit grup 1 cop a 

la setmana 

 

Intercanvi de 

missatges via e-mail o 

a través de la 

plataforma quan 

escaigui 

 

1 dia a la setmana per 

videoconferència 

per aclarir dubtes 

 

1 reunió mensual per 

videotrucada  

CICLE SUPERIOR  Moodle 

Google Suite 

Proposta de 

tasques diària 

segons horari 

establert pels 

mestres 

Com a mínim 2 

videoconferències a la 

setmana 

Tutories individuals o 

en petit grup 1 cop a 

la setmana 

 

Intercanvi de 

missatges via e-mail o 

a través de la 

plataforma quan 

escaigui 

 

1 dia a la setmana per 

videoconferència 

per aclarir dubtes 

 

1 reunió mensual per 

videotrucada  

 

S’ha informat a d’aquest Pla d’obertura  en data 17 de juliol de 2020.  

 

 

INMACULADA ESPINOSA AGUILA  

    DIRECTORA ESCOLA EL TURÓ     
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ANNEX 1 

La competència de la contractació de la neteja correspon a l’Ajuntament, aquest pla l’ha de definir 

l’Ajuntament i fer-lo arribar al nostre centre per tal d'incorporar-ho al nostre pla d’organització d’inici de 

curs. Caldrà seguir les recomanacions del pla de ventilació, neteja i desinfecció fet per el Departament 
de Salut en el marc de la pandèmia. Aquest pla de ventilació, neteja i desinfecció és: 

 

Ventilació Neteja i desinfecció Neteja 

 

ESPAIS COMUNS I EQUIPAMENTS  
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 Abans de 

cada ús 

Després de 

cada ús 

Diàriament >= 1 vegada 

al dia 

Setmanalment  Comentaris  

Ventilació de l’espai      Mínim 10 minuts 3 

vegades/dia 

Manetes i poms de 

portes i finestres  

      

Baranes i 

passamans, 

d’escales 

      

Superfície de taulells 

i mostradors 

      

Cadires i bancs      Especialment en 

les zones que 

contacten amb les 

mans 

Grapadores i altres 

utensilis d’oficina 

      

Aixetes       

Ordinadors, sobretot 

teclats i ratolins 

      

 

Material electrònic: 

netejar amb un 

drap humit amb 

alcohol propílic 70º 

Telèfons      

Interruptors 

d’aparells electrònics 

     

Fotocopiadores      

 

AULES I ESPAIS DE JOC INTERIORS  

 Abans de 

cada ús 

Després de 

cada ús 

Diàriament >= 1 vegada 

al dia 

Setmanalment  Comentaris  
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Ventilació de l’espai      Mínim 10 minuts 3 

vegades/dia 

Superficies o punts 

de contacte freqüent 

amb les mans 

      

Terra       

Materials de jocs 

 

 

     També si hi ha un 

canvi de grup 

d’infants.  

Les joguines de 

plàstic dur poden 

rentar-se al 

rentaplats.  

Joguines de plàstic      

Joguines o peces de 

roba  

     Rentadora 

(≥60ºC) 

 

 

MENJADOR  

 Abans de 

cada ús 

Després de 

cada ús 

Diàriament >= 1 vegada 

al dia 

Setmanalment  Comentaris  

Ventilació de l’espai      Mínim 10 minuts 3 

vegades/dia 

Superfícies on es 

prepara el menjar 

      

Plats, gots, coberts      Amb aigua 

calenta: rentats a 

elevada 

temperatura.  

Fonts d’aigua       

Taules, safates       
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Taulells       

Utensilis de cuina       

Taules per a usos 

diversos 

      

Terra       

 

LAVABOS I DUTXES  

 Abans de 

cada ús 

Després de 

cada ús 

Diàriament >= 1 vegada 

al dia 

Setmanalment  Comentaris  

Ventilació de l’espai      Mínim 10 minuts 3 

vegades/dia 

Rentamans      Especialment 

després de l’ús 

massiu (després 

del pati, després 

de dinar) i sempre 

al final de la 

jornada.  

Inodors      

Terra i altres 

superfícies 

     

Dutxes       

Cubells de brossa        

 

 

ZONA DE DESCANS (GIMNÀS) 

 Abans de 

cada ús 

Després de 

cada ús 

Diàriament >= 1 vegada 

al dia 

Setmanalment  Comentaris  

Ventilació de l’espai      Mínim 10 minuts 3 

vegades/dia 
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Llits        

També quan 

canvia l’infant que 

l’utilitza 

 

Fundes de matalàs i 

de coixí 

    Rentat a  ≥60ºC    

Mantes     Rentat a  ≥60ºC  

Terra       

També si hi ha un 

canvi de grup 

d’infants Altres superfícies       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX 2 
 

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 

3

8   
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Tos Vòmits   

Dificultat per respirar Diarrea   

Congestió nasal Malestar   

Mal de coll Dolor muscular   

Si a casa hi ha alguna persona adulta 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’activitat i que us poseu en contacte 

amb els responsables de l’activitat per comunicar-ho. 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX 3 

 

SEGUIMENT DE CASOS: 

 

ALUMNE/A DIA I HORA DE LA EXPLICACIÓ DEL PERSONA DE PERSONA 
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DETECCIÓ PROTOCOL SEGUIT 

I 

OBSERVACIONS(in

cloure el nom de la 

persona que ha fet 

les actuacions i el 

nom del familiar que 

l’ha vingut a buscar) 

SALUT AMB QUI ES 

MANTÉ EL 

CONTACTE  I 

CENTRE 

D’ATENCIÓ 

PRIMÀRIA 

REFERENT DEL 

CENTRE PELS 

CONTACTES AMB 

SALUT (mantindrà 

el contacte amb 

salut i farà 

seguiment del cas) 

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX 4 

 Llista de comprovació per a l’obertura diària dels centres educatius 
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Acció C F 

S’ha efectuat la ventilació de totes les aules i espais de l’escola durant un mínim de 

10 minuts?   

Tots els dispensadors de sabó de lavabos, cuina i aules disposen de sabó suficient?     

Hi ha tovalloles d’un sol ús a tots els rentamans?     

Tots els dispensadors de gel hidroalcohòlic disposen de gel suficient?     

S’ha dut a terme la neteja i desinfecció de les superfícies de major contacte (poms de 

les portes, baranes, interruptors, seients,etc.)?   

S’ha dut a terme la neteja i desinfecció de totes les aules i espais     

docents?     

S’ha dut a terme la neteja i desinfecció dels lavabos?     

S’ha realitzat la neteja i desinfecció de les fonts d’aigua?     

S’ha realitzat la neteja i desinfecció dels equips informàtics?     

S’ha realitzat la neteja i desinfecció del material escolar?     

S’ha realitzat la neteja i desinfecció de jocs i joguines?     

  

  

Llista de comprovació per a l’obertura de centres educatius a l’inici de curs 
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Acció C F 

Es disposa d’un pla de ventilació, neteja i desinfecció?     

Es disposa del pla d’actuació davant d’un cas sospitós?     

S’ha demanat a totes les persones treballadores del centre educatiu     

que les que presentin condicions considerades de risc o que estiguin     

embarassades es posin en contacte amb el Servei de Prevenció de     

Riscos Laborals?     

El personal docent i no docent del centre ha rebut els equips de     

protecció (mascaretes)?     

Tots els espais habilitats per a les activitats lectives disposen de     

ventilació?     

S’ha realitzat la neteja i manteniment dels equips de climatització?     

El personal docent i no docent ha rebut tota la informació necessària     

respecte de les mesures de protecció i prevenció?     

Les famílies han rebut tota la informació necessària respecte de les     

mesures de protecció i prevenció?     
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Totes les famílies han signat la declaració responsable? 

 

S’ha organitzat un pla per evitar les aglomeracions de famílies durant les entrades i les 
sortides del centre educatiu? 

 

Es disposa d’un pla alternatiu davant d’un hipotètic canvi d’escenari epidemiològic?  

Es disposa de material educatiu suficient per a poder garantir l’educació a distància en 
cas d’un nou confinament? 

 

 

  
C= en curs                                     F= fet 
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