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1.-	Introducció	:	

L’actual	 favorable	 situació	 de	 la	 pandèmia	 ,	 produïda	 	 per	 la	 COVID-19	 ,	 el	 fet	 de	
garan1r	 el	 dret	 a	 l’educació	 ,	 la	 protecció	 dels	 infants...	 ha	 fet	 possible	 la	 creació	
d’aquest	document	 	de	Pla	d’Organització	per	al	curs	2020-21	seguint	les	instruccions	
del	Departament	d’Educació	,en	el	marc	de	l’autonomia	de	centre	i	buscant	l’equilibri	
entre	la	protecció	de	la	salut	i	el	dret	a	l’	educació	de	qualitat.	

Aquest	 Pla	 es	 complementa	 amb	 les	 Instruccions	 per	 a	 el	 curs	 2020-2021	 de	 la	
Secretaria	de	Polí1ques	Educa1ves.	

Tenint	en	compte	 	els	següents	objec1us	,	l’escola	ha	de	garan1r	la	con1nuïtat	amb	la		
màxima	 normalitat	 aplicant	 fórmules	 organitza1ves	 que	 garanteixin	 la	 presencialitat		
seguint	les	instruccions	sanitàries	i	la	funció	social	de	l’educació	que	fa	l’escola.	

Aquests	son	els	objec1us:	

➢ -Introduir	les	mesures	de	seguretat	sanitària	que	ens	corresponguin.	
➢ -Fer	grups	reduïts	i	estables	que	facili1n	la	traçabilitat	en	cas	de	contagi.	
➢ -Garan1r	l’atenció	inclusiva	de	tot	l’alumnat	i	l’atenció	a	la	diversitat	en	general.	
➢ -impulsar	una	acció	educa1va	de	qualitat	i	equitat.	
➢ -Establir	estratègies	educa1ves	generals	per	a	tot	l’alumnat	i	en	par1cular	per	a	

l’alumnat	més	vulnerable	
➢ -Aprofitar	 les	 noves	 inicia1ves	 organitza1ves	 i	metodològiques	 que	 van	 sorgir	

en	el	temps	de	confinament	.	
➢ -Preparar	els	alumnes	en	el	treball	presencial	i	el	treball	on-line	com	a	eina	de	

futur.	
➢ -Incorporar	 l’aprenentatge	 telemà1c	 i	 la	 incorporació	 d’estratègies	 per	 a	

fomentar	la	competència	digital	del	docents,	alumnes	i	famílies	.	
➢ -Impuls	de	l’aprenentatge	autònom	i	crea1u.		
➢ -Enfor1r	les	relacions	entre	els	docents	i	amb	les	famílies	dels	alumnes	.	
➢ -Impulsar	accions	per	lluitar	contra	la	bretxa	digital	.	
➢ -Fomentar	l’acompanyament	emocional	de	l’alumnat	.	
➢ -Promocionar	l’acció	tutorial	i	la	col·laboració	amb	i	entre	les	famílies	.	

2.-	CONTINGUT		DEL	PLA	D’OBERTURA.	

2.1.-	LA	DIAGNOSI.	
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L’escola	Escursell	 ,a	hores	d’ara,	compte	amb	un	total	de	393	alumnes	,16	grups	i	mig	
(Unitats)	i	un	total	de	29	mestres.	

Durant	la	pandemia	ha	notat	força	la	bretxa	digital		:	el	17,5%		de	l'alumnat	no	disposen		
de	disposi1us	informà1cs	de	(1r	a	6è).No	connec1vitat	a	 internet	un	6,10%.Un	8,14%	
ha	estat	impossible	poder	fer	un	seguiment	a	nivell	acadèmic	i	de	suport	emocional	per	
part	del	tutor/a.	

S’han	 lliurat	69	 lots	de	Kits	de	material	 (llapis,	 colors,	paper…)	a	 famílies	 vulnerables	
que	no	disposaven		de	cap	estri	per	a	realitzar	tasques	escolars.	

Davant	 d’aquesta	 situació	 l’escola	 s’ha	 organitzar	 per	 a	 donar	 resposta	 al	 màxim	
d’alumnat	 possible.Tenint	 en	 compte	 la	 vulnerabilitat	 de	 tot	 l’alumnat	 i	 les	 seves	
necessitats	 educa1ves(Siei,	 plans	 individuals,	 adaptacions	 metodològiques…).La	
comunicació	 amb	 les	 famílies	 ha	 estat	 a	 través	 de	 l’aplicació	 	 	 BYNAPP	 i	 	 correus	
electrònics	 que	 tenia	 cada	 tutor	 /a	 ,	 a	 través	 del	 quals	 s’han	 lliurat	 les	 feines	 per	 a	
realitzar	 els	 alumnes	 	 i	 	 les	 recomanacions	 pedagògiques	 .I	 també	 amb	 trucades	
telefòniques.	

	 Els	 alumnes	 feien	 les	 devolucions	 de	 totes	 aquestes	 tasques	 a	 través	 d’aquests	
correus	,	el	corpora1u	del	mestre	i	el	de	la	família.	

Degut	 a	 la	 gran	 diversitat	 	 d'alumnat	 i	 per	 a	 no	 fer	 més	 visible	 la	 vulnerabilita	 de	
l’alumnat.Es	 va	 prendre	 la	 decisió	 ,com	 a	 equip	 Docent,	 de	 no	 fer	
meets(videoconferencies	 )	 	 i	 resoldre	 els	 dubtes	 ,	 les	 	 necessitats	 emocionals	 i	
afec1ves,	a	través	de	trucades	telefòniques	i	amb	els	e-mails	facilitats	per	les	famílies.		

En	tot	moment	s’han	atès,	per	part	de	tots	els	educadors	 i	els	/les	mestres	d’EE	 ,	 les	
tasques	a	realitzar		amb	les	adaptacions	per1nents.	

Cada	setmana	hi	havia	una	graella	amb	les	ac1vitats	a	realitzar	per		nivells	de	les	àrees	
instrumentals,	anglès	,	música	E.Física	….	aquesta	arribava	a	les	famílies	cada	dilluns	,	a	
través	 	dels	e-mails	acordats.Els	alumnes	disposaven	 	de	tota	la	setmana	per	a	 lliurar	
les	tasques.També	a	la	web	del	centre	hi	havien	enllaços	a	diferents	propostes	fetes	des	
del	Departament	i	d’altres	àmbits	per	si	alguna	família	volia	aprofundir.	

De	cara	a	un	possible	confinament	de	grup	o	grups	estables	 ,	s’ha	pensat	en	aquesta	
manera	de	treballar	que	ha	donar	molts	bons	resultats.	I	 	hi	ha	un	seguit	de	recursos	
digitals	 ,	molt	bé	 valorats	pels	mestres	 ,	 que	 funcionen	amb	el	 nostre	 	 alumnat	 i	 ha	
estat	un	aprenentatge	ú1l	,	a	ampliar		i	aplicar	.	A	més	les	famílies	,	molt	d’elles,	també	
ja	el	coneixen	i	han	adquirit	l’hàbit	i	sap	com	funciona.	

2.2.ORGANITZACIÓ	GRUPS	ESTABLES.	
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La	redistribució	de	grups	i	l’assignació	de	mestres	es	farà	tenint	en	compte	els	següents	
criteris:	
1.-	Seguir	les	instruccions	proposades	pel	Departament	d’Educació	i	de	Salut	per	tal	de	
donar	resposta	a	les	mesures	excepcionals	de	prevenció.	
2.-Creació	de	grups	estables	que	assegurin	les	mesures	de	protecció	i	de	traçabilitat.	
3.-Estudi	dels	espais	que	perme1n	la	distància	assignada	entre	els	alumnes.	
4.-Caracterís1ques	d’atenció	a	 la	diversitat	 i	especialment	de	 la	 inclusió	dels	alumnes	
de	SIEI.	
5.-	 Assignació	 d’un	 	 tutor/ra	 per	 a	 cada	 grup	 estable	 tenint	 en	 compte	 la	 seva	
experiència	professional.	
6.-Assignació	d’altres	docents	i	del	personal	de	suport	educa1u		per	a	formar	part	d’un	
únic	grup	estable.	
7.-	Distribució	de	càrrecs,	tasques	i	funcions	de	forma	equilibrada.		
8.-Organització	d’escola	que	perme1	la	coordinació	general	de	forma	àgil	i	eficaç.	
Seguint	aquests	criteris		l’ED	ha	pres		els		següents	acords:	
-Aplicació	de	l’acord	recollit	a	les	NOFC:		

➢ 	Els	mestres	tutors/res	que	inicien	un	cicle	el	tancaran	en	el	curs	següent.	Quan	
s’ha	rodat	dos	cursos	en	el	mateix	cicle	es	fa	el		canvi	.	

➢ -Amb	l’objec1u	de	facilitar	i	agilitzar	la	organització	interna	de	l’escola	es	fa	un	
canvi	en	el	número	de	grups	de	cada	cicle	 i	s’agrupa	l’alumnat	per	comunitats	
de:	

➢ 	PETITS:	P-3,P-4		i	P-5	
➢ MITJANS:	1r,	2n	i	3r	
➢ GRANS:	4t,5è	i	6è		

	Reorganització	dels	grups-classe	en	grups	estable	per		garan1r	una	millor	atenció	a		la	
diversitat	 i	 unes	 bones	 mesures	 sanitàries	 de	 distanciament,ús	 de	 la	 mascareta,	 gel	
hidroalcohòlic	,donat	que	la	possibilitat	de	rotació	dels	mestres	especialistes	serà	molt		
limitada.	
Redistribució	grups	/espais	/	mestres	i	suports	assignats		

GRUPS	ESTABLES	
“L’organització	de	l’espai	de	l’aula	d’un	grup	estable	ha	d'assegurar	,en	la	distribució	
de	l’alumnat,	una	distància	interpersonal	mínima	d’1	metre	!	...Per	tant	a	les	nostres	
aules,	aproximàdament	20	alumnes.	
DOCENTS	I	SUPORTS		
“Poden	 formar	 part	 de	 cada	 grup	 estable	 el	 tutor/a	 	 i	 un	 altre	 docent	 o	 suport	
educa1u	si	la	major	part	de	la	seva	jornada	laboral	transcorre	en	aquest	grup.	
En	aquest	cas	no	caldrà	la	distància	vsica	interpersonal	de	seguretat	establerta	d’1,5	
m.	ni	l'ús	de	mascareta.	En	el	cas	de	terceres	persones	s’han	de	complir	rigorosament	
les	mesures	de	distància	vsica	de	seguretat	i	l’ús	de	mascareta”.	
Per	tant	a	la	nostra	escola	farem:	
		-Grup	estable	(aprox	20	nens	)		
				1	tutor/a	+	1	suport	educa1u	o	docent	suport	inclusió	(segons	necessitats	del	grup)	
				(	en	el	cas	de	reducció	de	jornada	ja	es	comptabilitzen	2	docents	)	
				1	docent	rota1u-	psicomotricitat	a	EI	/	Anglès	Primària		
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Suports-	mestres	,	TEI,TIS,	auxiliar…..adscrits	a	cada	Cicle	/	comunitat	(*	)	Referents	
de	cada	Cicle	–	també	realitzaran	la	tasca	d’	Hàbits	socials	:		

➢ -ven[lació	aules.	
➢ -desinfecció	materials	comuns.	

Alumnes	 Espais	 Tutor/a	 Suports 24	h	lect

p -
3		

37 p-3	A..19	
p-3B...17+1		
SIEI

Aula	 p-3	
A	
Aula	 p-3	
B

H e r m i n i a /
Gemma	
Marga

Sandra		
Tamara+
1/2

Psicom.	Gemma	
Psicom.Gema	E

p -
4

25 p-4	A...12	
p-4B...13+1	
SIEI

Aula	 p-4	
A	
Aula	 p-4	
B

Mireia/Marta	
Vero Jessica	

Psicom.	Marta	
Psicom.Gema	E.

p -
5

32	 p-5A. .16+1	
SIEI	
p-5	B...15

Aula	 p-5	
A	
Aula	 p-5	
B

Àngels	S.	
Abel

Gema	E	
MªJosé	
A		

Ang.Gema	E.	
Ang.Gema	E.	
Psicom.Gema	E.	
(h.coord.	Inf.)

1r 46 1rA . . . 21+2	
SIEI	
1r	B...23

Aula	inf.	
A u l a	
música

Sara	+1/3		
Mercé	

Emma+
⅓		
M ª	
Àngels		

Ang.Diana	
Ang.Diana		

2n 44 2nA...22	
2nB. . .21+1	
SIEI

Aula	CI	
Aula	CI

Mª	José	M.	
Vanessa	 Marta	Y.	

Ang	Diana	
Ang	Diana	

3r	 53 3r	A...17	
3r	B...18	
3r	C...18

Aula	CI	
Aula	CI	
A u l a	
anglès

Ares		
Carol/	Esther	R.	
Montse	

Diana	
Àngels		

Ang	Diana	
Ang	Diana	
Ang	Diana

4t	 51 4t	A...18	
4t	B...16	
4t	C...17

Aula	CI	
Aula	CM	
Aula	CM

Cris1na	
LluÏsa		
Laura	/	Irene	

Irene	 Ang	Laura	
Ang	Laura	
Ang	Laura	

5è 52 5è	A...18	
5è	B...17	
5è	C...17

Aula	CS	
Aula	CS	
Aula	CS

Susana/Marta	
P.	
Aleix		
Mónica	

Míriam	 Ang	Marta	P.	
Ang	Marta	P.	
Ang	Marta	P.

6è 50 6 è	
A...15+1SIEI	
6èB	...18	
6è	C...16

Aula	CS	
Aula	CS	
Aula	CS

Elvira	
Esther	
Laura	O.	

L o rena	
TIS	
Pràxede
s		

Ang	Esther	
Ang	Esther			
Ang	Esther		
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➢ -control	gel	hidroalcohòlic.	
➢ En	aquestes	ac[vitats	també	hi	par[ciparà	l’alumnat	com	un	hàbit	important	

a	adquirir	que	l’ajudarà	també	a	fer-ho	extensiu	fora	de	l’escola.	

Criteris	organització	grups	estables		

Aquesta	graella	de	distribució	de	grups	sobre	els	criteris	esmentats	és	fruit	del	treball	
de	reflexió	compar1t	a	través	de	la		Comissió	d'Atenció	a	la	Diversitat	(CAD)	.	

Parteix	del	replantejament	pedagògic	constant	per	d'adaptar-nos	a	 les	necessitats	del	
moment.D'aquí	neix	 	 la	CAD	 interna	 	una	comissió	 formada	per	 la	Cap	d’Estudis	els,	
mestres	d’EE	de	cada	cicle		i	la	mestra	de	Siei	

	 NECESSITATS	ESPECÍFIQUES SUPORT S	
EDUCATIUS

N I V E L L	
COMPETENCIAL

ASSIGNACIÓ	GRUP	

Nom	i	

Cognoms	

alumne/
a

NEE Trastorns	
Aprenent
.

Nouvinguts EE Refor
ç

Rendim.	

acadèmi
c

Auton	

e n	 e l	
treball

GRUP		1 GRUP		2
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Ha	 estat	 des	 de	 la	 CAD	 interna	 que	 s'han	 establert	 els	 criteris	 de	 distribució	 per	 als	
nous	grups	estables.		

Cal	 dir	 que	 l'escola	 ja	 compta	 amb	una	 trajectòria	 en	 la	 redistribució	 de	 l'alumnat	 a	
final	de	cada	cicle;	sempre	seguint	criteris	d'hetereogenitat.	

La	graella	recull	els	següents	criteris:	

-NESE:	especificant	entre	NEE,	trastorns	d'aprenentatge	i	alumnat	nouvingut.	

-	Tipus	de	suports	educa1us	rebuts:	EE	o	reforç.	

-	Nivell	de	competencial:	tant	en	rendiment	acadèmic	com	en	autonomia	en	el	treball.	

Aquest	 document	 ha	 estat	 creat	 com	 a	 document	 compar1t	 amb	 tots/es	 les	
especialistes	vinculades	al	grup	d'infants,	una	decisió	pensada	entre	tot	l'equip	docent.	

2.3	Criteris	organitza[us	dels	recursos	per	a	l’Atenció	a	la	diversitat		

L’Atenció	 a	 la	 diversitat	 de	 la	 nostra	 escola	 inclou,	 des	 de	 fa	 molt	 de	 temps,	 el	
seguiment	i	l’atenció	directa	a	l'alumnat	amb	especials	dificultats:	SIEI,	nouvinguts,	EE,	
trastorns	 d'aprenentatge,	 trastorns	 de	 conducta….	 Des	 de	 la	 Comissió	 d’atenció	 a	 la	
diversitat	 es	 fa	 seguiment	 cas	 per	 cas	 per	 ajustar	 els	 recursos	 disponibles	 a	 les	
necessitats	de	cadascú.	

Per	al	proper	curs,	donades	 les	caracterís1ques	d’aquest,	es	prioritza	especialment	 la	
Inclusió	de	 tots	 els	 alumnes	dintre	d’un	grup	estable.	D’una	banda	per	 respectar	 les	
mesures	de	protecció	de	 la	salut	 i	per	una	altra	per	aprofitar	els	valors	de	 la	 inclusió,	
l’aprenentatge	comú	des	de	la	diferència,	la	importància	del	sen1t	de	per1nença….	

Així	doncs,	els	grups	estables	seran	heterogenis		seguint	els	criteris	explicats	abans.	

De	 forma	 prioritària	 es	 preveu	 el	 suport	 dintre	 de	 l’aula	 per	 als	 alumnes	 de	 SIEI,	 a	
través	de	la	TEI,	Educadora	d’EE,	mestra	d’EE,	tutora	SIEI...	La	persona	referent	serà	al	
tutora	de	SIEI	que	planifica,	adaptarà	,	programarà	 	i	farà	 	seguiment	de	 	les	diferents	
ac1vitats	 que	 es	 fa	 a	 les	 	 aules	 conjuntament	 amb	 les	 altres	 professional.	 Si	 en	 un	
moment	 de	 necessitat	 aquests	 alumnes	 han	 de	 sor1r	 de	 l’aula	 del	 grup	 estable,	 ho	
faran	sempre	amb	el	seu	suport	i	seguint	les	mesures	de	prevenció	establertes.	

Pel	que	fa	als	alumnes	que	reben	suport	des	de	l’Educació	Especial	per		mo1us	de	NEE	
restaran	també	a	l’aula	dins	d’un	grup	estable.	Les	mestres	especialistes	d’EE	seran	les	
encarregades	 de	 planificar,	 adaptar,	 programar	 i	 fer	 seguiment	 	 de	 les	 diferents	
ac1vitats	que	es	fan	a	les	aules	conjuntament	amb	els	altres	professionals.	

En	 quan	 als	 alumnes	nouvinguts	 també	 estaran	 	 inclosos	 en	 el	 seu	 grup	 estable.	 El	
seguiment	 i	 les	 adaptacions	 de	 les	 ac1vitats	 el	 farà	 la	 mestra	 assignada	 per	 l’Aula	
d’acollida.	

Des	 de	 la	 Comissió	 d’atenció	 a	 la	 diversitat	 es	 farà	 el	 seguiment	 i	 la	 detecció	 de	
necessitats	dels	 alumnes.	 	 En	aquesta	 comissió	hi	par1cipen	 les	mestres	d’EE,	d’aula	
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d’acollida,	 l’equip	direc1u	i	 l’EAP	.En	aquest	curs,	els	mestres	tutors	també	hauran	de	
par1cipar	a	les	reunions	quan	es	trac1	d’un	alumne	del	seu	grup.	

Com	 a	 serveis	 externs	 tenim	 també	 el	 CREDA	 que	 intervindrà	 a	 l’escola	 seguint	 les	
mesures	 indicades	 .	 També	 par1cipa	 a	 la	 CAD	 puntualment	 per	 tractar	 el	 tema	 dels	
alumnes	amb	dificultats	de	llenguatge.	

Des	de	l’Ajuntament	també	assisteix	un	cop	al	mes	el	representant		educa1u	de	Serveis	
Socials	per	abordar	el	tema	de	les	necessitats	socials	dels	nostres	alumnes.	

Amb	 aquesta	 organització	 queden	 englobades	 les	 mesures	 Universals,	 Addicionals	 i	
Intensives	dels	nostres	alumnes	

Juntament	 amb	 les	 mesures	 	 proposades	 des	 de	 SALUT	 ,amb	 el	 grup	 de	 persones	
assignades	amb	el	distanciament	social	 	 ,	ús	de	la	mascareta,amb	l’espai	dedicar	dins	
del	centre.	

2.4		Assignació	de	càrrecs,	tasques	i	funcions		

PETITS Herminia	 COMISSIÓ	HORT	

Marga COMISSIÓ	MATERIAL	

Mireia BIBLIOTECA	/	FESTES	

Vero Coord.	Cicle	PETITS	

Àngels	S. COMISSIÓ		MATEMÀTIQUES

Abel Coord.	Informà[ca	COMISSÍÓ	INFORMÀTICA
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Per	tal	de	complir	les	24h	lec[ves	s’ha	prioritzat	l’àrea	d’anglès	a	par1r	de		
p-5	 i	 psicomotricitat	 a	p-3	 i	 p-4.	 Es	 farà	una	1h	presencial	 a	 cada	 grup	 .	 La	 resta	del	
currículum	 d’anglès	 	 així	 com	 les	 àrees	 de	 Música	 i	 Educació	 vsica	 va	 a	 càrrec	 del	

Mª	José	A. Cap	d’estudis	/	At.	Diversitat	

Gema	E. COMISSIÓ	HORT

MITJANS	 Sara COMISSIÓ	MATERIAL	

Mercé	 BIBLIOTECA	/	FESTES

Vanessa COMISSIÓ		MATEMÀTIQUES

Mª	José	M. Coord.	Cicle	MITJANS	

Ares COMISSIÓ	INFORMT.

Carol	 COMISSIÓ	HORT	

Montse	 At.	Diversitat	

Emma At.	Diversitat	

Diana COMISSIÓ	MATERIAL	

Mª	Àngels	 At.	Diversitat	

Àngels	 Secretària		/	COMISSIÓ	INFORMT.

GRANS	 Cris1na COMISSIÓ	MATERIAL	

Lluïsa	 COMISSIÓ	HORT	

Laura	 COMISSIÓ	HORT	

Laura	O. BIBLIOTECA	/	FESTES

Susana	 	COMISSIÓ		MATEMÀTIQUES

Elvira Coord.	Cicle	GRANS	

Aleix	 Coord.	Riscos	Laborals	

Mónica	 BIBLIOTECA	/	FESTES		

Esther 	COMISSIÓ	MATERIAL-R	

Míriam At.	Diversitat

Irene At.	Diversitat	

Marta	Y. COMISSIÓ	INFORMT.

Lorena	TIS	

Pràxedes	

Suport	alumnes	CS	

Directora	
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tutors/res	amb	l’aportació	d'ac1vitats	per	part	dels	especialistes.	En	correspondència,	
els	mestres	 tutors/res	 aportaran	 ac1vitats	 de	 les	 altres	 àrees	 a	 aquests	 especialistes	
que	es	fan	càrrec	d’un	grup	estable.			

Comissions																																																																			Objec[us		

	 La	PROGRAMACIÓ	 	 SETMANAL	 	 es	 con1nuarà	 fent	 a	 la	 graella	 u1litzada	 durant	 el	
confinament:	per	nivells,		per	àrees	i	penjada	al	drive	de	cada	Cicle.			
Cada	setmana	els	tutors/res	de	cada	nivell	les	penjaran		al	drive	d’Organització	d’escola	
20-21	i	les	mestres	d’EE	penjaran	les	adaptacions	fetes.	
Donat	que	alguns	dels	especialistes		també	tenen	un	grup	assignat	com	a	tutors/res	els	
altres	mestres	del	nivell	els	han	de	proporcionar	les	ac[vitats	setmanals	de	les	altres	
àrees.	
Aquest	 sistema	 de	 Programació	 on-line	 facilitarà	 que	 ,	 en	 cas	 de	 necessitat	 per	
confinament	d’algun	 grup	es	pugui	 con1nuar	 treballant.	 Per	 tant	 a	cadascuna	de	 les	
àrees	caldrà	planificar	ac[vitats	on-line	 	per	 fer	a	 l’aula	amb	 l’objec[u	de	dotar	als	
alumnes	de	coneixements	informà[cs	aplicats,	aprenentatge	autònom.....	
Així	doncs	els	disposi[us	 informà[cs	dels	que	disposa	 l’escola	8	 tablets,	ordinadors	
sobretaula,....	es	repar[ran	per	les	aules	prioritzant	dels	més	grans	als	més	pe[ts.	

PROGRAMACIÓ	ACTIVITATS	ON-LINE		Primària	

Tutor/a:_________nivell:____A			

Tutor/a:_________nivell:___B		

Tutor/a:_________nivell:____C		

Temporització	:	SETMANA	DEL	......AL	.....	

C o o d i n a d o r e s	 C i c l e /
comunitat

Coordinació	 ,	 traspàs	 d’informació	 i	 recollida	 de	
propostes	

Atenció	diversitat Seguiment	alumnes	NEE

Informà1ca Organització,	 seguiment	 i	 propostes	 recursos	
informà1cs

Material	 Comandes	i		noves	propostes	materials	

Hort	 Organització	 d’ac1vitats	 relacionades	 amb	 l’hort	 i	 la	
jardineria	

Matemà1ques	 Planificació	 i	 sistema1tzació	 de	 la	 línia	 pedagògica	 i	
metodològica	de	l’àrea	de	Matemà1ques	a	l’escola	

Biblioteca	/	Festes	 Seguiment	servei	préstec	biblioteca	/aules	
Organització	festes	escola	

Cat. Cast. Ang. Matem. Medi Ed.vs. Ed.	val Ed.art.
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PROGRAMACIÓ	ACTIVITATS	ON-LINE		Educació	Infan[l		

Tutor/a:_________nivell:____A			

Tutor/a:_________nivell:___B		

Centre	d’interès	:	.......................................	

Temporització	:	SETMANA	DEL	......AL	.....	

2.5	Relació	amb	la	comunitat	educa[va	.	

Ac1vitat	 Ac1vitat Ac1vitat Ac1vitat Ac1vitat Ac1vitat Ac1vitat Ac1vitat

Criteris	
d’aval.	

Criteris	
d’aval.

Criteris	
d’aval.

Criteris	
d’aval.

Criteris	
d’aval.

Criteris	
d’aval.

Criteris	
d’aval.

Criteris	
d’aval.

Feina	 a	
retornar	

	

Feina	 a	
retornar

Feina	 a	
retornar

Feina	 a	
retornar

Feina	 a	
retornar

Feina	 a	
retornar

Feina	 a	
retornar

Feina	 a	
retornar

Ac1vitat	 Ac1vitat Ac1vitat Ac1vitat Ac1vitat Ac1vitat Ac1vitat Ac1vitat

Criteris	
d’aval.	

Criteris	
d’aval.

Criteris	
d’aval.

Criteris	
d’aval.

Criteris	
d’aval.

Criteris	
d’aval.

Criteris	
d’aval.

Criteris	
d’aval.

Feina	 a	
retornar	

	

Feina	 a	
retornar

Feina	 a	
retornar

Feina	 a	
retornar

Feina	 a	
retornar

Feina	 a	
retornar

Feina	 a	
retornar

Feina	 a	
retornar
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Consell	escolar	,	Claustre,Coordinacions,	 	Cicles/comunitats	-	les	reunions	amb	les	que	
hi	par1cipen	moltes	persones	es	faran	prioritàriament	de	forma	telemà1ca.	
A	l’escola	i	de	forma	presencial	es	faran	reunions	d’Equip	direc1u	,	Comissions	i	 	Nivell	
on	hi	par1cipen	un	màxim	de	5	persones.	
La	difusió	i	informació	del	Pla	d’organització	del	curs	2020-21	es	farà	a	través	de	la	web	
de	l’escola	.	
La	comunicació		amb	les	famílies	es	farà	prioritàriament	a	través	del	telèfon	i	el	correu	
electrònic.	

Consell	escolar-	amb	convocatòria	a	par1r	de	les	17	h.	

2.6.-	Mesures	de	prevenció	i	salut	.	
ABANS	 DE	 L’INICI	 DE	 CURS	 LES	 FAMÍLIES	 HAURAN	 DE	 SIGNAR	 UNA	 DECLARACIÓ	
RESPONSABLE.	
Caldrà	 informar	a	 les	 famílies	del	grup	assignat,	entrades	 i	sorIdes,	horaris...WEB	 i	
amb	tots	els	canals	possibles	dels	que	disposi	l’escola	

2.7	Entrades	i	sor[des		
S’han	planificats	des	del	centre	dues	entrades	diferenciades	d’accés	a	l’escola.Aquests	
comptaran	amb	 la	 senyalització	per1nent	 iniciant	 la	presa	de	 temperatura,	neteja	de	
sabates	,	gel	hidroalcohòlic,		i	ús	de	la	mascareta	de	6	a	12	anys.		

A	 les	 diferents	 entrades	 estarà	 la	 senyalització	 del	 grup	 estable	 a	 la	 que	 forma	 par	
l’alumne	 i	 des	 d’allà	 farà	 entrada	 al	 recinte	 de	 l’escola	 acompanyat	 del	 seu	 mestre	
tutor/a	referent.	

-Porta	Pa[	p-	5	i	1r	----alumnes	de	1r	,	2n	i	3r		-9	h,12:30h,	15h	,	16;30h	

-Porta	Principal---alumnes	4t,	5è	i	6è																	-9	h,12:30h,	15h	,	16;30h	
																										
																													---	alumnes	p-3,	p-4	i	p-5										-	9:10h,12:40h,15:10h,16:40h	.	
Les	famílies	no	poden	entrar	a	l’edifici.		

A	l’entrada	de	cada	porta	els	mestres	de	suport		faran		el	control	de:	

-Ús	de	la	mascareta	(	“	Indicada	per	als	alumnes	de	1r	a	6è		quan	no	es	pugui	mantenir	
la	distància	d’1,5	metres	“	)		

dilluns dimarts dimecres dijous divendres	

12:30	 a	
14	h

R e u n i o n s	
Comunitats		

Comissions	
o	
Claustre		
telemà1c		
13:30h

--------A t e n c i ó	
f a m ì l i e s	
telemà	
1 3 : 3 0 h
	 	

Nivell	
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-Neteja	de	sabates	/	ca1fa	amb	líquid	desinfectant		

-Control	de	la	temperatura.	En	cas	de	febre	(37,5	graus)		s’avisarà	a	la	família	i	no	podrà	
assis1r	a	l’escola	.	

	-Neteja	de	mans	amb	el	gel	hidroalcohòlic.	

Els	mestres	tutors/res	recullen	els	alumnes	a	les	portes	assignades.	
A	cada	pa1	hi	haurà	uns	cartells	i	espais	delimitats	per	a	cada	grup-classe	

L’entrada	 es	 fa	 així	 de	 forma	 esglaonada	 	 i	 el	 camí	 fins	 a	 la	 classe	 s’ha	 de	 fer	 	 amb	
mascaretes,	per	grups	estables	i	seguint	les	indicacions	marcades.		

Cada	vegada	que	el	grup	estable	surt	de	l’aula	de	forma	conjunta	i/o	individual	cal	fer	
ús	de	la	mascareta	en	tots	els	membres.	

p-3	
p-4	
p-5

Sandra	
Jessica	
Tamara		

1r	
2n	
3r	

Emma	
Mª	Àngels	
Àngels		
Marta	

4t	
5è	
6è

Míriam	
Lorena	
Irene
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2.7	Organització	de	l’espai	d’esbarjo	:	
Pa[s		
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Els		pa1	es	dividiran		en		espais	i	s’assignaran	diferents	horaris	segons	el	grup	estable	
Pa[	p-3/	p-4		

Pa[	p-5	/	1r		

Porxo	/	biblioteca	pa[		

Entrada			/	moreres		

	Pistes	

Espai	1 Espai	2

p-3	A	
p-3	B

10:30	a	11h	
11	a	11:30h

.....	

.....

p-4	A		
p-4	B	

.....	

....	
10:30	a	11h	
11	a	11:30h

Espai	1 Espai	2

p-5	A		
p-	B	B

10:30	a	11h	
11	a	11:30h

....	

....

1r	A	
1r	B

10:30	a	11h	
11	a	11:30h

Espai	1 Espai	2

2n	A	
2n	B

10:30		a	11	h	
....

....	
11	a		11:30h

Espai	1 Espai	2 Espai	3	

3r	A	
3r	B	
3r	C	

10:30		a	11	h	
....	
....

....	
10:30		a	11	h	
....

....	

....	
10:30	a		11h	

4t	A	
4t	B	
4t	C

11	a	11:30h	
....	
....

....	
11	a	11:30h	
....

....	

....	
11	a	11:30h	

Espai	1 Espai	2 Espai	3	

5è	A	
5è	B	
5è	C		

10:30		a	11h	
....	
....

....	
10:30		a	11h	
....

....	

....	
10:30		a	11h	
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Torns	de	vigilància	de	pa[:	Donat	que	les	possibilitats	de	rotació	del	pesonal	són	molt	
reduïdes	NO		es	poden	fer	torns	de	vigilància.	
Els	mestres	 tutors/res	 faran	 la	 vigilància	 del	 seu	 grup	 classe	 i	 els	mestres	 de	 suport	
1ndran	 com	 a	 tasca	 assignada	 en	 aquest	 espai	 de	 temps	 el	 control	 d’hàbits	 socials:	
ven1lació	de	les	aules,	desinfecció	de	materials,	control	del	gel	hidroalcohòlic,	….	
Lavabos		
Cada	grup	estable	hauria	de	fer	servir	només	1	lavabo.	
Donat	que	no	serà	possible	caldrà:	
-	establir	horaris		fixos	per	grups	(	abans	d’anar	al	pa1	i	abans	de	tornar	a	la	classe	)		-	-	-	
-	-desinfectar-lo	en	el	canvi	d’un	grup	a	un	altre	(suport	)	
-	en	el	cas	que	els	nens	vagin	individualment	fòra	d’aquest	horari	caldrà	fer	desinfecció	
posterior	

Distribució		

2.8		Servei	de	Menjador:	

Els	grups	estables	no	es	poden	barrejar,	independentment	del	número	d’alumnes.	
En	 el	 Menjador	 els	 nens	 poden	 estar	 en	 taules	 agrupats	 per	 grups	 estables	 	 i	 el	
monitor/a	va	rotant	amb	les	mesures	de	prevenció	i		mascareta.	

6è	A	
6è	B	
6è	C

11	a	11:30h	
....	
....

....	
11	a	11:30h	
....

....	

....	
11	a	11:30h	

p-3						lavabo	aula							p-3	A	10:15	h	/	p-3	B	10:45	h										
p-4						lavabo	aula							p-4	A	10:15h	/	p-4		B	10:45	h	
p-5						lavabos	passadís			p-5	A	10:15h	/	p-5	B	10:45h	
1r								lavabos	passadís			1r	A	10:15	h	/	1r	B	10:45h	
2n							lavabos	menjador			2n	A	10:15h	/	2n	B	10:45h	
3rA					lavabos	CI	10:15h	
3rB					lavabos	pa1	pe1ts		10:15	
3r	C				lavabos	pa1	grans		10:15h	
4t	A				lavabos	CI		10:45h	
4t	B				lavabos	pa1	pe1ts	10:45h	
4t	C				lavabos	pa1	grans	10:45	h	
5è	A			lavabos	CS	10:15h	
5è	B	
5è	C	
6è	A	lavabos	CS	10:45	h	
6è	B	
6è	C	
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Els	 lavabos	 i	 espais	de	pa1	que	 fan	 servir	 els	 grups	estables	han	de	 ser	 els	mateixos		
que	quan	estan	a	les	aules.	
Les	 mesures	 higièniques	 han	 de	 seguir	 les	 mateixes	 pautes-	 anar	 al	 lavabo	
corresponent	 abans	 de	 dinar	 i	 rentar	mans.	 Tornar	 al	 lavabo	 en	 finalitzar	 l’ac1vitat	 i	
rentar	mans	abans	d’entrar	a	l’aula.	
Els	nens	de	p-3,p-4,p-5	i	1r	dinaran	a	l’aula.	A	par1r	de	3r	al	menjador	en	2	torns,	
Els	nens	de	p-3	faran	migdiada	en	la	seva	aula.	Per	mesures	higièniques	es	faran	servir	
llençols	d’un	sol	ús.	
Recollida	i	entrega	d’alumnes:	
-A	par1r	de	3r	es	recolliran		al	pa1	a	mesura	que	surten	i	s’entregaran	a	la	seva	aula.			
-Les	recollides	es	faran	a	les	12:30	h	i	hauran	d’estar	a	l’aula	amb	el	monitor/a	fins	que	
arribi	el	mestre	tutor/ra.	
En	 cas	 de	 pluja	 els	 nens	 i	 nens	 restaran	 a	 l’aula	 fins	 al	 torn	 de	menjador	 que	 el	 hi	
pertoqui.	

	 Alumnes Espai Monitors/res

p-3 6 Aula	p-3	A Joana	

Mariela	(pràc1ques	)
Aula	p-3	B

p-4 7 Aula	p-4	A Noelia	

Laura
Aula	p-4	B

p-5 10 Aula	p-5	A Charo

Aula	p-5	B

1r 17 Aula		1r	A Maribel	

Món	ica
Aula	1r	B

2n 15 Menjador		12:	30	h Pili

Menjador		12:	30	h

3r 23 Menjador		12:	30	h Erika

Menjador		12:	30	h
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3.1	Senyalització		

En	el	plànol	annex	s’indiquen	els	circuits	i/o	recorreguts	que	faran	els	diferents	 	grups	
estables	els	quals	estaran	senyalitzats	al	terra.	
Els	espai	de	pa1	també	estaran	senyalitzats	i	es	donarà	l’opció	que	cada	grup	el	decori	i	
personalitzi.		

3.2	Mesures	higièniques		

Es	farà	seguiment	de	les	mesures	higièniques	esmentades	anteriorment	a	les	entrades	i	
sor1des,	 pa1s	 i	 lavabos	 .	 Així	 com	 de	 les	 actuacions	 de	 ven1lació	 i	 desinfecció	 del	
material	compar1t	a	càrrec	del	personal	de	suport	.	

Menjador		12:	30	h

4t 17 Menjador		12	:	30	h Cris1an

Menjador		12:30	h

Menjador	13:15	h

5è 13 Menjador	13:15	h Míriam

Menjador	13:15	h

Menjador	13:15	h

6è 17 Menjador	13:15	h Marc

Menjador	13:15	h

Menjador	13:15	h
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Totes	 les	 aules	 disposaran	 d’un	 espai	 específic	 per	 recollir	 i	 organitzar	 els	 elements	
higiènics	 (	 gel	hidroalcohòlic,	 esprais	per	neteja	 taules,	draps	o	 tovalloletes	humides,	
papereres….…		
Amb	els	alumnes	es	treballarà	la	responsabilitat	i	la	repar1ció	de	Càrrecs	per	tal	de	fer-
los	par�cipes	en	la	neteja	i	el	control	de	residus.		
4.	Protocol	d’actuació	en	cas	de	detectar	un	possible	cas	de	covid-19	

	 En	 el	 cas	 que	 es	 detec1	 un	 posible	 	 cas	 de	 COVID-19	 l’escola	 aplicarà	 el	 següent	
protocol	d’actuació:	

S’informarà	als	Serveis	Territorials	 ,	Salut	pública	 i	es	 	coordinarà	també	 	amb	l’equip	
d’atenció	primària	del	municipi.	

	El	centre	ha	habilitat	un	espai	 	PER	A	FER	L’AÏLLAMENT	en	el	cas	que	es	produís	algun	
cas		.		

A	la	planta	baixa		serà		(	aula	de	llum	).	A	la	planta	P	(		tutoria	CI	i	tutoria	CS).	

LA	 PERSONA	RESPONSABLE	DE	 REUBICAR	 L’ALUMNE/A	 I	 CUSTODIAR-LO	 FINS	QUE	 EL	
VINGUIN	A	BUSCAR-LO	LA	FAMÍLIA	SERÀ	EL/LA	MESTRA	tutor/a	DEL	GRUP	ESTABLE	AL	
QUE	PERTANY	EL	NEN	/A	.	

LA	 PERSONA	 RESPONSABLE	 DE	 TRUCAR	 A	 LA	 FAMÍLIA	 SERÀ	 EL	 TUTOR/A	 DEL	 GRUP	
ESTABLE	O	EL	DOCENT	QUE	TÉ	L’AULA	EN	AQUELL	MOMENT.	

	LA	PERSONA	RESPONSABLE	DE	COMUNICAR	EL	CAS	ALS	SERVEIS	TERRITORIALS	SERÀ	
LA	DIRECTORA	DEL	CENTRE	O	ALGUN	MEMBRE	DE	L’EQUIP	DIRECTIU.	

SEGUIMENT	DE	CASOS:	

S’	indicarà	:	

ALUMNE/A	

DIA	I	HORA	DE	LA	DETECCIÓ	

EXPLICACIÓ	DEL	 PROTOCOL	 SEGUIT	 I	 OBSERVACIONS	 (incloure	 el	 nom	de	 la	 persona	
que	ha	fet	les	actuacions	i	el	nom	del	familiar	que	l’ha	vingut	a	buscar)	

PERSONA	DE	SALUT	AMB	QUI	ES	MANTÉ	EL	CONTACTE	I	CENTRE	D’ATENCIÓ	PRIMÀRIA	

PERSONA	REFERENT	DEL	CENTRE	PELS	CONTACTES	AMB	SALUT	(man1ndrà	el	contacte	
amb	salut	i	farà	seguiment	del	cas).	
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5.-	Aspectes		metodològics	:	

Adaptació	p-3	

Al	llarg	de	la	primera	setmana	de	setembre	els	alumnes	de	p-3	faran	un	horari	especial	
per	a	facilitar	l’adaptació	dels	infants		a	l’escola	i	la	de	la	seva	família.	

	 Les	 famílies	 entraran	 acompanyant	 els	 seus	 fills/filles	 per	 la	 porta	 d’entrada	 dels	
mestres	i	accediran	directament	a	les	aules.		

Caldrà	 que	 es1guin	 tota	 l’estona	 amb	 mascareta	 i	 mantenint	 les	 distàncies	 de	
seguretat.	

Les	 ac1vitats	 es	 faran	 a	 l’aula	 ven1lada	 i/o	 pa1	 corresponent	 de	 p-3	 de	 forma	
alterna1va	per	dies	i	així	no	coincidir	el	dos	grups.	

Els	pares	i	mares	podran	estar	a	l’aula	el	temps	que	necessi1n.		

A	 les	 tardes,	 al	 llarg	d’aquesta	 setmana,	els	nens	no	vindran	a	 l’escola	 i	 els	 tutor/res	
faran	les	entrevistes	amb	les	famílies	(	prioritàriament	via	telefònica	)	

Abans	de	 l’inici	d’aquest	període	d’adaptació	els	tutors/res	trucaran	a	 les	famílies	per	
informar-los	d’horaris	,	espais,	organització......	

HORARIS	ALUMNES					EDUCACIÓ	INFANTIL	(MODEL)	

p-3	A		18	 9	nens	/es		
9	nens/es

de	9:30	a	10:30h	
d’11	a	12	h		

Entrades	 i	 sor1des	
per	 la	 porta	 dels	
mestres	

p-3	B	19 9	nens/es	
10	nens/es	

de	9:30	a	10:30h	
d’11	a	12	h		

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

9	a	9:30h 	Entrada	
DUM-hàbits

	Entrada	
DUM-hàbits

	Entrada	
DUM-hàbits

	Entrada	
DUM-hàbits

	Entrada	
DUM-hàbits

9:30	a	10:15h	

45’

CLL/DE	
Projecte	
Matemàt.	
Llenguatge	

CLL/DE	
Projecte	
Matemàt.	
Llenguatge

CLL/DE	
Projecte	
Matemàt.	
Llenguatge

CLL/DE	
Projecte	
Matemàt.	
Llenguatge

CLL/DE	
Projecte	
Matemàt.	
Llenguatge
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El	grups	que	fan	el	pa[	de	11	a	11:30h	disposen	d’una	sessió	de	1:30h	abans	del	pa[	

i	d’1h	després	del	pa[	aproximàdament.	

HORARIS	ALUMNES	PRIMÀRIA		(MODEL	CI)	

10:15h	a	10:30h Lavabo	
DUM-hàbits	

Lavabo	
DUM-hàbits

Lavabo	
DUM-hàbits

Lavabo	
DUM-hàbits

Lavabo	
DUM-hàbits

10:30h	a	11h 			pa[ 			pa[ 			pa[ 			pa[ 			pa[

11	a	12:30h	

1;30h

Jocs	taula	
jocs	pinça

Grafisme Informà[ca Lectura p-5	Anglès	
Jocs	taula

15	a	15:30h 	Entrada	
DUM-hàbits	

	Entrada	
DUM-hàbits

	Entrada	
DUM-hàbits

	Entrada	
DUM-hàbits

	Entrada	
DUM-hàbits

15:30	a	16:30h Plàs[ca	
Mural	pa[	

Escolta’m Hort	i	
jardineria

Música	 Psicom.	
Jocs	trad.

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

9	a	9:15h Entrada	 Entrada	 Entrada	 Entrada	 Entrada	

9:15	a	10:15h	
1h

Mat.	
Informà[ca	

Cat.	
Informà[ca

Mat. Cat. Mat.

10:15	a	10:30h Lavabo Lavabo Lavabo Lavabo Lavabo

10:30	a	11h 			pa[ 			pa[ 			pa[ 			pa[ 			pa[

11	a	11:45h	
45’

Cast. Mat. Cast.	
Informà[ca

Mat. Cat.
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Els	grups	que	tenen	el	pa[	d’11	a	11:30h	disposen	de	2	sessions	de	45’	abans	del	pa[	
i	1	sessió	de	1h	després	del	pa[	

HORARIS	ALUMNES	PRIMÀRIA		(MODEL	CM)	

11:45	a	12:30h	
45’

Cat.	
Lectura	

Anglès	
Informà[ca

Música Jocs	de	
taula

ANGLÈS

15	a	15:30h Entrada	 Entrada	 Entrada	 Entrada	 Entrada	

15:30	a	16;30h	
1h

Ed.	tsica	
Jocs	
tradicionals

Medi	
Hort	i	
jardineria

Ed.	arus[ca	
Mural	pa[

Medi Ed.	Valors	
Escolta’m

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

9	a	9:15h Entrada	 Entrada	 Entrada	 Entrada	 Entrada	

9:15	a	10:15h	
1h

Mat.	
Informà[ca	

Cat.	
Informà[ca

Mat. Cat. Mat.

10:15	a	10:30h Lavabo Lavabo Lavabo Lavabo Lavabo

10:30	a	11h 			pa[ 			pa[ 			pa[ 			pa[ 			pa[

11	a	11:45h	
45’

Cast. Mat. Cast.	
Informà[ca

Mat. Cat.

11:45	a	12:30h	
45’

Cat.	
Lectura	

Anglès	
Informà[ca

Música Ed.	Física	 ANGLÈS
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Els	grups	que	tenen	el	pa[	d’11	a	11:30h	disposen	de	2	sessions	de	45’	abans	del	pa[	
i	1	sessió	de	1h	després	del	pa[	

HORARIS	ALUMNES	PRIMÀRIA		(MODEL	CS)	

15	a	15:30h Entrada	 Entrada	 Entrada	 Entrada	 Entrada	

15:30	a	16;30h	
1h

Ed.	tsica	
Jocs	
tradicionals

Medi	
Hort	i	
jardineria

Ed.	arus[ca	
Mural	pa[

Medi Ed.	Valors	
Escolta’m

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

9	a	9:15h Entrada	 Entrada	 Entrada	 Entrada	 Entrada	

9:15	a	10:15h	
1h

Mat.	
Informà[ca	

Cat.	
Informà[ca

Mat. Cat. Mat.

10:15	a	10:30h Lavabo Lavabo Lavabo Lavabo Lavabo

10:30	a	11h 			pa[ 			pa[ 			pa[ 			pa[ 			pa[

11	a	11:45h	
45’

Cast. Mat. Cast.	
Informà[ca

Mat. Cat.

11:45	a	12:30h	
45’

Cat.	
Lectura	

Anglès	
Informà[ca

Música Ed.	Física	 ANGLÈS

15	a	15:30h Entrada	 Entrada	 Entrada	 Entrada	 Entrada	
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Els	grups	que	tenen	el	pa[	d’11	a	11:30h	disposen	de	2	sessions	de	45’	abans	del	pa[	
i	1	sessió	de	1h	després	del	pa[	

6.	Acords	Pedagògics	

L’organització	dels	grups	estables	dificulta	la	intervenció	de	mestres	i	la	barreja	
de	nens	però	afavoreix	un	treball	més	globalitzat	,	interdisciplinar		i	per	Centres	
d’interès	i/o	Projectes	dintre	de	l’aula.	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Programacions	setmanals	es	faran	per	nivells	a	par1r	de	la	Graelles	u1litzades	
l’ùl1m	 trimestre.	 Cada	nivell	 les	 penjaran	 al	 drive	 d’Organització	 escola	 20-21	
setmanalment	.	Amb	aquest	sistema	,si	es	produeix	confinament	en	algun	grup	
estable	,es	pot	con1nuar	treballant	on-line.	

Durant	 les	 primeres	 setmanes	 de	 setembre	 es	 prioritzaran	 les	 ac1vitats	
d’Educació	 Emocional	 ja	 que	 cal	 deixar	 espais	 per	 a	 l’expressió	 dels	 infants	 i	
d’altra	banda	conèixer	i	entendre	la	nova	forma	d’organització	de	l’escola.	
Cada	 grup	 hauria	 decidir	 el	 seu	 nom	 de	 forma	 consensuada	 per	 tal	 de	 crear	
sen1ment	de	per1nença.	Aquesta	 representació	es	plasmaria	visualment	amb	
un	mural	a	l’espai	del	pa1	assignat	dins	l'àrea	d’Educació	ar�s1ca.	El	racó	de	les	
emocions	dins	 l’aula	pot	ser	també	un	espai	vsic	per	expressar	 i	comunicar.	El	
treball	de	l’Escolta’m	es	faria	de	forma	grupal	dins	l’àrea	d’Educació	en	Valors.	
	La	repar1ció	de	Càrrecs	a	l’aula	treballa	la	responsabilitat,	els	hàbits	d’higiene,	
la	ges1ó	del	 residus....per	a	 fer-lo	efec1u	caldria	 fer	un	mural	 i	 un	pe1t	espai		
amb	 els	 materials:	 gel	 hidroalcohòlic,	 spray	 per	 neteja	 de	 taules	 i	 cadires,	

15:30	a	16;30h	
1h

Ed.	tsica	
Jocs	
tradicionals

Medi	
Hort	i	
jardineria

Ed.	arus[ca	
Mural	pa[

Medi Ed.	Valors	
Escolta’m
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tovalloletes	 o	 rotllo	 de	 paper,	 paperera	 amb	 tapa...	 Caldrìa	 decidir	 també	 un	
sistema	 per	 guardar	 les	mascaretes	 quan	 estan	 a	 l’aula	 (penjar-les	 a	 la	 taula,	
bosses	individuals...)	
Des	 de	 Salut	 ens	 proporcionen	 	 indica1us	 per	 al	 centre	 però	 seria	 també	
important	 fer	 par�cips	 als	 nens	 i	 nenes	 en	 la	 confecció	 de	 cartells	 sobre	 les	
normes	.	De	forma	col.lec1va	es	pot	fer	també	“l’arbre	dels	desitjos	“	per	iniciar	
un	curs	amb	bones	expecta1ves.	
A	 nivell	 curricular,	 un	 altre	 tema	 important	 són	 els	 Referents	 visuals	 .La	
unificació	 del	 referents	 	 visuals	 per	 nivells	 :horari	 d’aula,	 cartells	 materials	 i	
espais,	conceptes	matemà1cs	i	de	llenguatge	bàsics...ajuden	als	infants	a	situar-
se	 	 i	 connectar	 visualment.	 L’acompanyament	 amb	 pictogrames	 és	 una	 bona	
mesura	universal	 i	a	 la	vegada	ajuda	als	nens	de	SIEI,	NEE,	nouvinguts....En	el	
disseny	i	elaboració	d’aquests	referents	hi	par1ciparan	els	mestres	d’Atenció	a	la	
diversitat.	
Les	 ac1vitats	d’Informà1ca	han	d’estar	 incloses	dintre	de	 les	diferents	 àrees	 (													
especialment	a	les	 instrumentals	)	assegurant	un	mínim	d’una	ac1vitat	on-line	
per	 a	 cada	 àrea	 al	 llarg	 de	 la	 setmana	 a	 través	 de	 qües1onaris,	 fitxes	
interac1ves.	 Aquestes	 ac1vitats	 poden	 ser	 grupals	 i/o	 individuals	 en	
d’informà1ca	 de	 l’aula.D’aquesta	manera	 assegurem	 l’aprenentatge	 bàsic	 que	
poden	necessitar	en	un	possible	confinament	i	evidentment	com	aprenentatge	
de	futur.	

Des	de	l’àrea	de	Català	va	quedar	pendent	el	treball	de	“Escriure	per	parlar”,	en	aquest	
curs	es	pot	donar	con1nuïtat	preparant	textos	i/o	escrits	que	els	exposarien	entre	els	
diferents	 grups	 a	 través	 de	 meet	 o	 videoconferències,	 fent	 així	 una	 unificació	
d’aspectes	informà1cs	,	emocionals	i	de	llenguatge.	

Un	altra	possibilitat	és	 fer	els	deures	de	cap	de	setmana	on-line	 ,	a	 través	del	correu	
facilitat	 per	 les	 famílies.	 La	 tornada	 pot	 ser	 un	 espai	 de	 reflexió	 i	millora.	 Des	 de	 la	
Comissió	d’Informà1ca	es	faran	aportacions	i	propostes.	

La	lectura	estarà	inclosa	dintre	de	l’àrea	de	Català	dedicant	una	sessió	a	la	setmana	a	
aquest	 aspecte	 amb	 préstec	 de	 llibres	 de	 la	 biblioteca,	 Racó	 de	 recomanacions,	
concursos	literaris....i	les	aportacions	i	propostes	de	la	Comissió	de	biblioteca.	

A	l’àrea	de	Medi	Natural	s’hauran	d’incloure	ac1vitats	de	Jardineria	i	Hort.	La	jardineria	
s’encarregarien	de	fer-la	cada	grup	en	el	seu	espai	de	pa1.	També	seria	important	tenir	
alguna	planta	a	l’aula	per	fomentar	la	cura	del		medi	ambient.	L’hort	es	faria		de	forma	
rota1va	per	a	tota	 l’escola	 	a	par1r	de	 les	propostes	 i	programació	de	 la	Comissió	de	
l’hort.	

L’Educació	vsica	caldrà	fer-la	al	pa1	,	ja	que	per	seguretat	s’ha	de	fer	en	espais	oberts	i	
amb	poc	material	manipula1u.	Així	doncs	,	pot	ser	un	bon	espai	per	l’aprenentatge	de	
jocs	 tradicionals	 que	 puguin	 fer	 i	 prac1car	 també	 a	 l’estona	 d’esbarjo.Seguirem	 les	
instruccions	i	recomanacions	dels	nostres	especialistes.	
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L’àrea	de	matemà1ques	1ndrà	seguiment	des	de	la	Comissió	de	matemà1ques.	Caldrà	
revisar	els	Racons	matemà1cs	i	els	Jocs	de	taula	per	tal	de	decidir	quins	es	podrien	fer	
servir	 a	 les	 aules	 tenint	 en	 compte	 les	 mesures	 d’higiene	 i	 desinfecció.	 Caldria	 fer	
rotació	d’aquests	materials	entre	les	aules	trimestralment.	

Els	 temes	 tractats	 als	 nostres	 Tallers	 són	 més	 divcils	 de	 1rar	 endavant	 tant	 per	 la	
impossibilitat	 de	 barrejar	 nens	 com	 pel	 1pus	 de	 material	 que	 s’u1litza.	 S’haurien	
d’aprofitar	els	de	Plàs1ca	dins	l’àrea	d’Educació	Ar�s1ca.	

L’àrea	 de	 música	 també	 es	 faria	 a	 càrrec	 del	 tutor/a	 amb	 les	 propostes	 de	 l’	
especialista.	Dins	l’aula	fóra	bo	tenir	un	espai	amb	materials	diversos	relacionats	amb	el	
tema.	

L’àrea	d’anglès	es	farà	a	par1r	dels	especialistes.	Una	sessió	dintre	de	l’aula		(24h	lec1va	
)	i	l’altra	a	càrrec	del	tutor/a	amb	propostes	on-line.	

Pel	que	fa	als	materials	dels	nens	cal	tenir	en	compte	les	mesures	de	desinfecció,	per	
tant	 cada	 disposarà	 de	 la	 seva	 bosseta	 o	 capsa	 de	material	 individual:	 llapis,	 goma,	
colors,	retoladors....el	seguiment	el	farà	la	Comissió	de	material.	

	Les	Festes	tradicionals	com	a	eix	vertebrador	de	la	nostra	escola	al	PEC	es	faran	segons	
les	norma1ves	on-line	 i	amb	el	 con1ngut	que	decidim	segons	 les	circumstàncies.	 Les	
propostes	vindran	des	de	la	Comissió	de	biblioteca/festes.	

I	 pel	 que	 fa	 a	 les	 sor1des	 ens	 trobem	 amb	 graus	 dificultats,	 tant	 pel	 que	 fa	 a	 les	
sor1des	d’un	dia,	colònies...com	sor1des	pel	poble	.	Però	si	hi	ha	la	possibilitat	de	fer	
visites	al	centre	presencials	o	on-line	de	persones	expertes	en	algún	tema:	autors	de	
llibres,	dibuixants,	psicòlegs	del	dol.,músics..	que	poden	fer	importants	aportacions	als	
nostres	 alumnes.	 Les	 propostes	 poden	 arribar	 a	 par1r	 dels	 nivells	 segons	 els	 Centre	
d’interés	i/o	Projectes	que	es	treballin.	

Un	model	d’aula.	
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7.-	Ac[vitats	complementàries:	

Caldrà	 tenir	 en	 compte	 les	 mesures	 de	 seguretat	 a	 l’hora	 de	 fer	 	 sor1des	 i	 altres	
ac1vitats	 complementàries,	 tant	 les	 del	 mateix	 centre	 com	 les	 del	 lloc	 on	 es	 fa	
l’ac1vitat	i	en	el	transport,	quan	aquest	sigui	necessari.		

8.-Neteja	,	desinfecció	i	ven[lació.	

L’escola	ha		disposat	d’una	planificació	de	ven1lació,	neteja	i	desinfecció	adaptada	a	les	
caracterís1ques	 del	 centre	 (vegeu	 l’annex	 2).	 La	 ven1lació	 és	 una	 de	 les	 principals	
mesures	 de	 prevenció	 de	 contagis	 en	 un	 espais	 interiors.	 És	 necessari	 ven1lar	 les	
instal·lacions	 interiors	 com	 a	mínim	 abans	 de	 l’entrada	 i	 la	 sor1da	 dels	 alumnes	 i	 3	
vegades	més	durant	el	dia	durant,	almenys,	10	minuts	cada	vegada.	Totes	les	aules	han	
de	poder	ser	adequadament	ven1lades.	Si	és	possible,	es	deixaran	les	finestres	obertes	
durant	les	classes.	La	neteja	i	la	posterior	desinfecció	d’espais	s’ha	de	realitzar	amb	una	
periodicitat	almenys	diària.	S’han	de	seguir	 les	recomanacions	de	Neteja	 i	desinfecció	
en	establiments	i	locals	de	concurrència	humana.	 	Cal	garan1r	la	desinfecció	freqüent	
d’aquelles	 supervcies	 d’ús	més	 comú	 com	 el	 poms	 de	 les	 portes,	 les	 baranes	 de	 les	
escales,	 etc.	 Les	 taules	 de	 les	 aules	 i	 del	 menjador	 s’han	 de	 netejar	 i	 desinfectar	
després	de	les	ac1vitats	i	dels	àpats.	Es	recomana,	sempre	que	sigui	possible,	mantenir	
les	portes	obertes,	evitant	així	més	contacte	en	 les	manetes	de	 les	portes.	 Les	zones	
exteriors	 són	 espais	 de	 baix	 risc	 de	 transmissió	 del	 coronavirus.	 Per	 aquest	 mo1u,	
s’aconsella	 u1litzar	 espais	 com	el	 pa1	per	 a	 la	 realització	d’aquelles	 ac1vitats	 puguin	
fer-se	 a	 l’aire	 lliure.	 Per	 a	 la	 seva	 neteja	 i	 desinfecció	 s’han	 de	 seguir	 les	 indicacions	
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establertes	 en	 el	 document	 Neteja	 i	 desinfecció	 en	 espais	 exteriors	 de	 concurrència	
humana.	 Ges1ó	 de	 residus	 Es	 recomana	 que	 els	mocadors	 i	 tovalloletes	 d'un	 sol	 ús	
u1litzats	per	a	l'assecat	de	mans		

9.-Seguiment	del	Pla	d’organització.	

	A	 	l’inici	del	mes	de	setembre		es	desplegarà	tot	el	Pla	de	reobertura	.	A	par1r	del	dia	
14	 amb	 l’inici	 de	 les	 classes	 	 presencials	 s’aniran	 aplicant	 totes	 les	 mesures	
programades	 	 i	 es	 faran	 les	 adaptacions	 adequadess	 	 des	 del	 punt	 de	 vista	 de	
l’organització		i	el	sanitari.		

RESPONSABLES	.	membres	de	l’EDirec1u.	

POSSIBLES	INDICADORS:	Punts	forts	i	febles	del	Pla	en	quan	als		àmbits		programats.	

PROPOSTES	DE	MILLORA:	observació	 i	anàlisi	durant	 	 la	primera	quinzenal	 	 i	desprès		
trimestralment.	

	Ripollet	20	de		juliol	2020.																																																																																										

Annex	1	

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	
❏ Tos	
❏ Dificultat	per	respirar	
❏ Conges1ó	nasal	
❏ Mal	de	coll	
❏ Mal	de	panxa	
❏ Vòmits	
❏ Diarrea	
❏ Malestar	
❏ 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	
❏ Tos	
❏ Dificultat	per	respirar	
❏ Falta	d’olfacte	de	gust	
❏ Mal	de	coll	
❏ Calfreds	
❏ Vòmits	
❏ Diarrea	
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❏ Malestar	
❏ Dolor	muscular	

*Si	heu	marcat	una	o	diverses	caselles	cal	que	eviteu	portar	l’infant	a	l’ac[vitat	i		us	poseu	en	
contacte	amb	els	responsables	de	l’ac1vitat	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.	

Annex	2	

Llista	de	comprovació	per	a	l’obertura	diària	dels	centres	educa[us.	

Acció											C								F	

❏ S’ha	efectuat	la	ven1lació	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	supervcies	de	major	contacte	(poms	de	

les	portes,	baranes,	interruptors,	bancs,	polsadors	ascensor,	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	informà1cs?	
❏ 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	educa[us	a	l’inici	de	curs.	

Acció												C											F	

❏ Es	disposa	d’un	pla	de	ven1lació,	neteja	i	desinfecció?	
❏ Es	disposa	del	pla	d’actuació	davant	d’un	cas	sospitós?	
❏ S’ha	demanat	a	totes	les	persones	treballadores	del	centre	educa1u	que	les	que	

presen1n	condicions	considerades	de	risc	o	que	es1guin	embarassades	es	posin	en	
contacte	amb	el	Servei	de	Prevenció	de	Riscos	Laborals?	
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❏ El	personal	docent	i	no	docent	del	centre	ha	rebut	els	equips	de	protecció	
(mascaretes)?	

❏ Tots	els	espais	habilitats	per	a	les	ac1vitats	lec1ves	disposen	de	ven1lació?	
❏ S’ha	realitzat	la	neteja	i	manteniment	dels	equips	de	clima1tzació?	
❏ 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?	
❏ Totes	les	famílies	han	signat	la	declaració	responsable?	
❏ S’ha	organitzat	un	pla	per	evitar	les	aglomeracions	de	famílies	durant	les	entrades	i	les	

sor1des	del	centre	educa1u?	
❏ Es	disposa	d’un	pla	alterna1u	davant	d’un	hipotè1c	canvi	d’escenari	epidemiològic?	
❏ Es	disposa	de	material	educa1u	suficient	per	a	poder	garan1r	l’educació	a	distància	en	

cas	d’un	nou	confinament?	

C=	en	curs	F=	fet.
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