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0. INTRODUCCIÓ  I DIAGNOSI 
El context social, marcat per la situació sanitària, afecta directament en la transformació de l’escola.  La 

necessitat principal d’aquesta escola post pandèmia és la màxima presencialitat. Tot i així, la situació pot 

canviar i el Pla preveu també continuar fent escola de manera virtual en el cas que sigui necessari.  

 

En el marc de l’autonomia de centres l’escola ha adequat la presa de decisions al moment i les 

circumstàncies tot i les directrius sovint poc clares i confuses.  

 

Despleguem aquest Pla d’Actuació tenint el compte 3 escenaris diferents que implica l’escola en format 

presencial, format de confinament parcial en grups puntuals i format virtual en cas de tancament de 

l’escola.  

 

 

1. ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA EN FORMAT PRESENCIAL 
 

La situació actual ens porta a repensar l'organització de l’escola a tots nivells. 

Amb tot l’equip hem treballat per fer una escola que, tot i els canvis que comporta, continuem sentint el 

caliu humà i l’entorn d’aprenentatge que hem tingut fins ara. Caldrà tenir molt present què ha significat 

per als nens i nenes tot aquest temps sense venir a l'escola i fer èmfasi especial en el creixement 

emocional i social de l'alumnat amb especial atenció a la compensació de desigualtats produïdes al llarg 

d’aquests mesos.  

 

Veiem aquest repte com a una oportunitat de repensar a fons el què fem i com ho fem i aprofitar allò que 

ens pot aportar aquesta situació. 

 

Per adequar al context actual l’organització i la metodologia de l’escola en format presencial  ens 

plantegem els següents objectius: 

 

1- Posar en funcionament els grups estables de convivència amb  referents mestres i intervenció puntual 

d’alguna especialitat o suport.  

2- Crear cicles autònoms quant a especialitats i suports. 

3 - Planificar curricularment el curs amb la concreció de competències, eines i tasques a realitzar 

adaptades a cada nivell, tant pel format presencial com pel format virtual.  

4- Fomentar el contacte entre l’alumnat internivell, cicle i intercicle de manera virtual dins de l’escola.  

5- Conèixer com es treballa en cas de confinament (com es fa una videoconferència, com fer projectes des 

de casa…) 

5- Comunicar i compartir aprenentatges amb les famílies (planificació curs, funcionament escola en els 

diferents escenaris…) 

6- Vetllar per la seguretat i el benestar de l’alumnat. 
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A continuació, en els següents capítols, concretem aquests objectius. 

 

 

1.1 Organització de grups d’alumnes i mestres 
Objectiu 1: Posar en funcionament els grups estables de convivència amb  referents mestres i intervenció 

puntual d’alguna especialitat o suport.  

 

Seguint les indicacions del Departament d’Educació, l’organització de l’escola gira a l'entorn de grups de 

convivència estables per facilitar la traçabilitat de possibles casos que es puguin donar. Es tracta de  grups 

de persones que tenen una relació propera i molt quotidiana i on no sigui necessari requerir la distància 

física interpersonal de seguretat establerta en 1,5 metres, ni l’ús de la mascareta (a no ser que les 

autoritats sanitàries ens ens indiquin segons l’emergència de la pandèmia que ens l’hem de posar). 

Poden formar part d’aquest grup estable altres docents o personal de suport que es passi la major part de 

l’horari amb el grup. En el cas que intervinguin  altres docents de manera puntual s’han de complir 

rigorosament les mesures de protecció individual (distància física de seguretat d’1,5 metres i mascareta).  

 

La dotació de personal, els espais i el projecte educatiu de centre determinen la configuració d’aquesta 

organització de grups estables de convivència. En el nostre cas comptem amb una plantilla de 28,5, una 

TEI i 4 mestres com a suport covid.  

 

La seguretat, l’organització interna, preservar en la mesura que puguem especialitats i l’atenció a la 

diversitat i el benestar de criatures i mestres  és la base del model organitzatiu que plantegem per aquest 

curs. 

 

Es mantenen els grups a 25 a P5, 1r, 2n, 3r i 4t amb suport, especialitats i Atenció Diversitat (AD).  

A P3, per afavorir l’adaptació i l’entrada de famílies els primers dies, seran grups de 17. Amb suport de TEI 

i AD. 

A P4, 5è i 6è que es troben a una ratio superior a 25 també seran grups de 17. Amb especialitats i AD. 

A P5, 1r, 2n, 3r i 4t es mantenen els grups a 25. Amb més suport, especialitats i AD.  

 

Curs 20-21  GRUP A GRUP B GRUP C Suport Especialistes 

P3 ratio 17 Núria  Sandra Míriam  TEI AD: Marta M. 
Psico: Lídia 
Música: P3 i P4 mles 
mestres, P5 Maribel.  

P4 ratio 17 Isabel Aina  Àlex Marta S 

P5 ratio 25 
 

Montse A. Montse C. -  Imma  

1r ratio 25 Josep  Stella -  Maribel AD: Marta M (1r i 2n) i 
Zaira (3r). 
Música: Maribel 
Anglès:  Jessica (1r i 
2n) Helena (3r) Rosa 
(conversa) 
Psico 1r i 2n : Les 
mestres 
EF: Betsabé (3r) 
 

2n ratio  
(3 grups de 

25) 

Marta S Alba  Laia  Jessica 

3r ratio 25 Anna Ll Maria  Betsabé 
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4t ratio 25 
 

Àngels/ Aysel Estela  Helena AD: Zaira 
EF: Betsabé  
Música: Àngels (4t), 
Maribel (5è) i Judit 
(6è) 
Anglès: Helena, Ross 
(conversa) 
Suport: Anna 

5è  ratio 17 Aura Alba Aida  

6è ratio 17 
 

Judit Eliana  Irene  

 

 

P3 
3 grups estables de convivència, 2 grups de 16 i un de 17  infants amb un referent cada grup, TEI 

compartida i intervenció l’AD.  

 

L’adaptació de P3 tindrà lloc de manera més intensiva del 14 al 18 de setembre: 

 

DIES/HORA DILLUNS 14 DIMARTS 15 DIMECRES 16 DIJOUS 17 DIVENDRES 18 

9:30-11h Grup 1 P3 A 
Grup 1 P3 B 
Grup 1 P3 C 

Grup 1 P3 A 
Grup 1 P3 B 
Grup 1 P3 C 

Grup 1 P3 A 
Grup 1 P3 B 
Grup 1 P3 C 

Tot P3 A, B i C Tot P3 A i B 

11:30-13h Grup 2 P3 A 
Grup 2 P3 B 
Grup 2 P3 C 

Grup 2 P3 A 
Grup 2 P3 B 
Grup 2 P3 C 

Grup 2 P3 A 
Grup 2 P3 B 
Grup 2 P3 C 

A PARTIR DE DILLUNS 21 DE SETEMBRE 

Horari habitual: 
9:20-12:30h 
15-16:20h 

 

 

Aquest curs s’incorporen a l’escola 12 mestres noves i tenim 4 grups més. És per això que no podrem 

garantir que hi hagi continuïtat de tutoria. Amb el desplegament del Pla d’Acollida volem garantir 

l’acompanyament i suport a  l’equip de mestres que s’incorporarà de nou. 

 

Com funcionen aquests grups? 

Objectiu 2: Crear cicles autònoms quant a especialistats i suports. 

Plantegem els cicles (Petits, Mitjans i Grans) perquè siguin el més autosuficients possibles per evitar el 

contacte presencial de moltes mestres en aquests grups de convivència estables. D'aquesta manera 

aprofitem els coneixements i l’expertesa de l’equip de mestres perquè dins de cada cicle, hi hagi 

especialistes de música, d’educació física i d’anglès. 

 

 

 

Caldrà planificar hores perquè les mestres especialistes treballin conjuntament i preparins recursos 

adequats per a cada nivell i els comparteixin amb les tutores.  

 

 

https://docs.google.com/document/d/1kxoOqCHZwaRCoUrNV_cVru3Mt_xFi3UpYxoy4e4PRfk/edit#heading=h.jb3litqiee33
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Lavabos 

Cada classe tindrà assignat un lavabo. Caldrà demanar permís per anar-hi i posar-se la mascareta. Cal 

entrar al lavabo d’un en un, la mestra només pot deixar anar al lavabo si l’anterior ha tornat.  Marcarem 

el terra. No hi poden haver més de dues persones fent cua. Cal rentar-se les mans en sortir i evitar el 

contacte amb les persones que fan cua.  

Hi haurà més periodicitat en la neteja dels lavabos per part del servei de neteja del CEB. .  

 

Aigua  

Cada criatura ha de portar una cantimplora que anirà i vindrà cada dia de casa. A l’aula es posarà en un 

carro amb rodes. De P3 a P5 les cantimplores surten al pati amb el carro. De 1r a 6è cada criatura porta la 

seva cantimplora al pati i la pot deixar en un carro al pati mentre juga.  

 

1.2 Organització metodològica 
 

Cada aula, un espai ric  

Cada una de les aules s’ha preparat per acollir un espai dels obrim. En el cas de primària s’han obert nous 

espais perquè totes les aules tinguin un ambient diferent.  

 

 

Objectiu 3  Planificar curricularment el curs amb la concreció de competències, eines i tasques a realitzar 

adaptades a cada nivell tant pel format presencial com pel format virtual.  

Objectiu 4 : Fomentar el contacte entre l’alumnat internivell, cicle i intercicle de manera virtual dins de 

l’escola.  

Objectiu 5  Conèixer com es treballa en cas de confinament (com es fa una videoconferència, com fer 

projectes des de casa…) 

 

Els currículum s’ajustarà a la situació del grup d’alumnes prenent com referència les competències 

bàsiques i els aprenentatges assolits seguint la rúbrica d’escola i la planificació de cicle.  

 

Continuarem treballant en la línia de l’escola: 

Equips de gestió d’aula / Càrrecs 

Reconversió dels Obrim: Aules reconvertides en espais 

Priorització del treball per projectes 

Priorització d’acció tutorial i gestió emocional 

Projectes verticals d’escola (espais literaris i amistat lectora, , del conte a la notícia, coneixement del jo,  

Paper de les especialistes com a terceres persones amb la integració al màxim de les especialitats (música, 

anglès, EF) 

Fer present el treball virtual a l’escola. Reconvertir projectes intercicles (amistats lectores, espais literaris, 

exposicions orals…). Exemple: ús de megafonia per narrar contes, ús de videoconferències per compartir 

projectes... 

L’atenció a la diversitat. Continuar l’atenció als diferents ritmes d’aprenentatge dins de l’aula.  

Sortides i colònies: promoure l’espai exterior com a espai educatiu (pati, xamfrà, barri... 
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1.3 Organització del temps i dels espais 
Model horari flexible. Cada aula s’organitza segons les seves necessitats tenint en compte els recursos 

humans, materials i espais que pot tenir en cada una de les franges horàries.  

 

A més de l’aula, es podem utilitzar els espais comuns (gimnàs, polivalent, aules desdoblament, menjador 

nou i patis). Aquest ús compartit es podrà fer sempre i quan hi hagi hagut prèvia neteja i desinfecció entre 

grup i grup. 

 

Material  

De P3 a P5  

El material comú de més ús de cada grup de convivència  viatjarà en un carro mòbil perquè el puguin 

portar d’un espai a un altre i només s’utilitzi en aquell grup.  

 

De 1r a 6è  

L’escola proporcionarà un estoig amb el material bàsic (llapis, goma maquineta, bolígraf). La resta de 

material serà d'ús comú dins el grup estable i viatjarà en un carro quan s’ocupi un altre espai.  

1.4 Patis 
Contemplem el pati com un espai educatiu més i obert al llarg de tot el dia.  

Els patis es divideixen en diferents espais i en franges de 30 minuts perquè tots els grups puguin sortir en 

diferents moments del dia.  

 

Cada zona del pati tindrà accés a diferents lavabos.  

 

Patis planta baixa Lavabos Portes d’accés 

Pruners 1 Lavabo esquerre menjador Porta vestíbul 

Pruners 2 Lavabo dret menjador Porta davant cuina 

Pista Lavabo esquerre pati pati 

Hort Lavabo dret pati pati 

Pati 2n pis Lavabos Portes d’accés 

Pati groc 1 Lavabo passadís dret Porta pati 

Pati groc 2 Lavabo passadís esquerre Porta pati 

Pati petits Lavabos Porta d’accés 

Passadís A la seva classe A la seva classe 

Sorral A la seva classe A la seva classe 

Estructura de fusta A la seva classe A la seva classe 
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A més dels patis de dins de l’escola, s’utilitzarà també el xamfrà i de 4t a 6è també el parc de la Indústria 

(espai cedit pel districte a l’escola per fer-ne ús de 10 a 12 del matí). 

 

 

1.5 Organització entrades i sortides 
Per ser curosos amb les mesures de seguretat, caldrà respectar l’horari que s'estableix per a cada grup de 

convivència a l’hora de les entrades i sortides. Quan una família sobrepassi l’horari que té assignat haurà 

d’esperar per entrar quan la resta de grups hagin fet l’entrada a l’escola.  A l’entrada les mestres prendran 

la temperatura i posaran gel hidroalcohòlic abans de pujar a l’aula. La mascareta serà obligatòria per a 

famílies, mestres i criatures a partir de 6 anys. De P3 a P5 recomanem mascareta també per a l'entrada a 

la sortida.  

 

  

 

Entrada Escales internes Grup Entrada Sortida 

Entrada Música Pugen a les aules per pati groc.  
La mestra els recull a la porta.  
Punt de trobada amb les 
criatures d’acollida: a l’aula.  

6è A Judit 
5è A Aura 
4t B Estela 

8:40 
8:50 
9:00 

16:10 
16:20 
16:30 

Entrada Sardenya 2 
 

Pugen per Marina per la rampa.  
Punt de trobada amb les 
criatures d’acollida: rocòdrom 
 

6è B Eliana 
5è B Alba 
4t A Àngels Aysel 
P4 A  
P3 A 

8:40 
8:50 
9:00 
9:10 
9:20 

16:10 
16:20 
16:30 
16:40 
16:40 

Entrada Sardenya 1 
 

Pugen quan les mestres veuen 
que han pujat els anteriors 
grups.  
Punt de trobada: Davant gimnàs 
 
P3 i P4 B i C  entren per la 
mateixa porta a la mateixa hora 
però s’esperen en una cua 
diferent al carrer.  

6è C Irene 
5è C Aida 
1r Josep 
P4 B i C 
P3 B i C 

8:40 
8:50 
9:00 
9:10 
9:20 

16:10 
16:20 
16:30 
16:40 
16:40 

Entrada Indústria 1 
 (consergeria) 

La mestra està a l'entrada i els 
puja cap escala primària. 
 
 

3r Laura 
2n Marta S. 
P5 Montse A. 

8:40 
8:50 
9:00 

16:10  
16:20 
16:30 

Entrada Indústria 2 
(suro vestíbul) 
 

La mestra està a l’entrada i van 
cap a l’escala de Marina 
travessant el pati.  
 
3r pot pujar directament amb la 
mestra travessant el pati i per 
escala Marina. 

3r Anna LL. 
2n  Alba 
1r Estela 
 
 

8:40 
8:50 
9:00 
 

16:10 
16:20 
16:30 
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Entrada Indústria 3 
(biblioteca) 

La mestra està a l’entrada i els 
puja cap a escala infantil i 
s’espera que hagin pujat els 2n A 
per passar a l’escala de primària.  

- 
2n C Laia 
P5 Montse C. 

- 
8:50 
9:00 

- 
16:20 
16:30 

 

ELs nens i nenes d’acollida de 3r a 6è van al punt de trobada a trobar-se amb les mestres per pujar amb 

els companys.  

 

 

 

 

1.6 Comunicació i participació de les famílies 
Objectiu 6 Comunicar i compartir aprenentatges amb les famílies i fomentar la seva implicació i 

participació.  

Assemblea final de curs oberta a totes les famílies (15 de juliol) per compartir esborrany del Pla 

d’actuació.  

Reunions virtuals a inici de curs per concretar a cada nivell el funcionament i la planificació del curs.  

Formacions família escola per acompanyar l’alumnat (formació plataformes, formació acompanyament 

emocional…) 

Reunions de famílies puntuals en cas que sigui necessari 

Treball amb l’AFA i les comissions per repensar la participació a l’escola.  

Treball amb les comissions per compartir aprenentatges i aprofitar les potencialitats de famílies i mestres 

i reinventar l’escola de la nova normalitat.  

 

1.7 Acollida 
L’espai d’acollida es realitza simultàniament al menjador (P3-3r) i al menjador nou (4t-6è), espais que 

permeten mantenir la distància interpersonal d’1,5. Cada grup estable tindrà el seu espai. Quan no es 

pugui preservar la distància entre grups, caldrà anar amb mascareta. També es disposa del pati quan 

calgui.  

Abans d’entrar al centre  cal posar-se gel hidroalcohòlic i prendre’s la temperatura  i un cop dins ha de 

mantenir la distància de seguretat d’1,5 metres amb la resta de persones que estiguin a l’espai d’acollida.  

Entren a l’escola per la porta d’Indústria .  

Les mestres de P3 a 2n abans d’anar a buscar el seu grup a la porta pertinent, aniran a buscar el seu 

alumnat a acollida.  

3r, 4t, 5è i 6è podran anar sols al punt de trobada de cada  grup per pujar amb la seva tutora de referència 

Acabat l’horari d’acollida cal ventilar, netejar i desinfectar l’espai.  

 

1.8 Espai del migdia  
L’espai del migdia comprèn la franja de 12:30 a 15h i inclou estona per dinar (a P3 també migdiada) i 

estona de joc.  

S’utilitzen per menjar les aules d’infantil i els dos menjadors en 2 torns. Al menjador antic es col.loquen 

dues mampares per delimitar els espais dels grups estables. Al menjador nou hi ha prou separació entre 

grups.  
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Petits 

Tots els grups de convivència dinen a la seva aula. L’aula té dos espais ben diferenciats, un de joc i un per 

a menjar.  

 

P3: 3 classes, 3 monitores + 1 suport 

L’aula es divideix en dues parts, una amb dues taules per dinar i una altra amb els llitets per dormir. Els 

llitets es troben com fins ara a la sala de monitoratge.  

 

12:30 

- La tutora deixa els nens i nenes després d’haver-los fet rentar les mans. 

- El  monitoratge porta a les aules el carro preparat amb estris i dinar.  

- A mesura que van acabant de dinar, els infants van al lavabo, es renten les mans i van a la zona de 

dormir.  

- Quan totes les criatures han acabat, s’enfosqueix l’aula per dormir.  

- Les dues monitores de suport es podran moure d'una classe a l'altra, amb mascareta i desinfecció a cada 

canvi. 

- Una de les monitores de suport, acopanyarà a les criatures que no fan migdiada bé al pati, bé en una de 

les aules auxiliars.  

- Quan acaben de dinar totes les criatures, es procedeix a neteja i desinfecció.  

 

P4: 3 classes, 3 monitores  

12:30h 

- La tutora deixa els nens i nenes després d’haver-los fet rentar les mans. 

- El  monitoratge porta a les aules el carro preparat amb estris i dinar.  

- Una monitora prepara taula, l'altra es queda amb els infants a l'espai joc.  

- Quan tots els infants han acabat de dinar es renten les mans i van a l’espai de joc.  

- Quan totes les criatures han acabat surten per torns i grups de convivència al pati. Mentrestant també hi 

ha activitats a l'aula. 

- La monitora de suport es podrà moure d'una classe a l'altra, amb mascareta i desinfecció a cada canvi. 

 

P5: 2 classes, 2 monitores  

12:30h 

- La tutora deixa els nens i nenes després d’haver-los fet rentar les mans. 

- El  monitoratge porta a les aules el carro preparat amb estris i dinar.  

- Una monitora prepara taula, l'altra es queda amb els infants a l'espai joc.  

- Quan tots els infants han acabat de dinar es renten les mans i van a l’espai de joc.  

- Quan totes les criatures han acabat surten per torns i grups de convivència al pati. Mentrestant també hi 

ha activitats a l'aula. 

- La monitora de suport es podrà moure d'una classe a l'altra, amb mascareta i desinfecció a cada canvi. 

 

MITJANS  

Primer torn: 1r-2n-3r 

- 12:15h una part de l'equip de monitoratge comença a parar taula amb l'ajuda de l'equip de gestió per 

grups de convivència que baixa a les 12:20.  
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- 12:30h monitoratge va a buscar el grup de convivència (que ja s'ha rentat les mans amb la tutora). El flux 

circulatori, per no coincidir als passadissos, serà començant per aules més properes a les escales). 

- Els infants s’esperen que els companys acabin de dinar 

- Rentat de mans  

- Caps de taula netegen taules i monitoratge desinfecta. 

- Surten al pati per ordre i per espais delimitats per cada classe. 

- A les 15h pugen a les aules per grups de convivència. 

 

1r-2n: (5 monitores + 1 suport) Menjador antic.  

Cada grup de convivència té el seu espai respectant les mesures de seguretat.  

Monitora de suport que pot canviar de grup de convivència sempre amb mascareta i desinfecció a cada 

canvi. 

 

3r: (2 monitores + 1 suport) Menjador nou. 

Cada grup de convivència té el seu espai respectant les mesures de seguretat.  

Monitora de suport que pot canviar de grup de convivència sempre amb mascareta i desinfecció a cada 

canvi. 

 

GRANS 

Segon torn: 4t-5è-6è 

13:40: Un cop quedi buit i desinfectat el menjador del primer torn, els equips de gestió de cada grup de 

convivència para la taula. 

- Rentat de mans al pati abans d’entrar (cada grup de convivència per separat). 

- Els infants s’esperen que els companys acabin de dinar,  

- Rentat de mans  

- Caps de taula netegen taules i monitoratge desinfecta. 

- L’alumnat puja per grups de convivència a les aules amb les monitores per fer dinàmiques d'interior. 

- En cas de pluja, els grups de convivència pugen a les aules. Ho podran haver un parell de grups al porxo.  

 

 

4rt i 5è: (4 monitores + 1 suport) Menjador antic  

Cada grup de convivència té el seu espai respectant les mesures de seguretat.  

Monitora de suport que pot canviar de grup de convivència sempre amb mascareta i desinfecció a cada 

canvi. 

 

6è: (2 monitores+ 1 suport) Menjador nou  

Cada grup de convivència té el seu espai respectant les mesures de seguretat.  

Monitora de suport que pot canviar de grup de convivència sempre amb mascareta i desinfecció a cada 

canvi. 

 

Fluxe de passadissos: Els primers que surten de l’aula són els que van a dinar. S’utilitzen l’escala de 

primària i la de Marina per ordre de proximitat a les escales i en funció del menjador que utilitzen. Els 

grups de 2n torn s’esperen fins que hagin baixat la resta. 

 

 

 

Cuina 
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En cas de tancament dels centres per a les activitats docents, la cuina podrà romandre oberta per fer els 

menús per l'alumnat amb ajut de menjador.  

 

1.9 Extraescolars  
L’escola durà a  terme les extraescolars previstes en la seva programació general anual. 

Caldrà mantenir la distància interpersonal d’1,5 metres i portar mascareta quan no es pugui preservar la 

distància i això sigui possible per la naturalesa de l’activitat realitzada. En la mesura del possible es 

formaran grups estables de participants. A l’annex s’inclouen recomanacions específiques per a algunes 

de les activitats extraescolars. Les despeses generades per les extraescolars seran assumides per 

l’organitzador de l’activitat.  

 

 

1.10 Mesures de prevenció personal  
Objectiu 7 Vetllar per la seguretat i el benestar de l’alumnat. 

 

Distanciament Físic 

En els grups estables no és necessària requerir la distància física interpersonal de seguretat establerta en 

1,5m). 

 

Higiene de mans 

▪ A l’arribada i a la sortida del centre educatiu (gel hidroalcohòlic 

▪ Abans i després dels àpats 

▪ Abans i després d’anar al WC  

▪ Cada vegada que surtin de l’aula  

▪ Cada vegada que entrin en un espai nou. 

 

En el cas del personal que treballa a l’escola, el rentat de mans es durà a terme: 

▪ A l’arribada al centre, abans del contacte amb els infants 

▪ Abans i després d’entrar en contacte amb els aliments, dels àpats dels infants 

i dels propis 

▪ Abans i després d’acompanyar un infant al WC 

▪ Abans i després d’anar al WC 

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

▪ Com a mínim una vegada cada 2 hores. 

 

Ús de mascareta 

PETITS: no obligatòria 

MITJANS i GRANS: Depenent de l’emergència epidemiològica, els grups de convivència de 1r a 6è duran o 

no mascareta dins el seu grup. Iniciem el curs amb mascareta. Se’ns informarà des del Departament de la 

necessitat o no de continuar amb mascareta dins el grup estable i ho farem saber a les famíiles.  

 

Accés a l’escola 

- Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, 

diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós (sense haver pres cap fàrmac). 

 - No convivents o contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia compatible en els 14 dies 

anteriors. 
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En cas de malaltia de risc es valorarà cas per cas amb la família i l’equip mèdic. Es consideren malalties de 

risc: 

Malalties respiratòries greus que precisen medicació o dispositius de suport ventilatori. 

▪ Malalties cardíaques greus. 

▪ Malalties que afecten al sistema immunitari (per exemple aquells infants 

que precisen tractaments immunosupressors). 

▪ Diabetis mal controlada. 

▪ Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus. 

 

En el cas del personal docent i no docent de l’escola, les condicions de risc engloben les malalties 

cròniques, com la hipertensió arterial, la diabetis, els problemes cardíacs o pulmonars i les 

immunodeficiències, obesitat mòrbida. Les dones embarassades es consideren un col·lectiu d’especial 

consideració. Les persones del grup de risc han estat valorades pel servei de Prevenció de Riscos Laborals. 

 

Les famílies signaran a principi de curs una declaració responsable on: 

▪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 o adolescent al centre educatiu en cas que presenti 

simptomatologia compatible amb la COVID-19 o l’hagi presentat en els darrers 14 dies i a comunicar-ho 

immediatament als responsables del centre educatiu per tal de poder prendre les mesures oportunes. 

 

1.11 Pla d’actuació en cas de detectar un possible cas de COVID-19  
La responsable de la coordinació i la gestió de la COVID-19 al centre és la directora. 

 

Quan es detecta un cas d’una persona que comença a desenvolupar símptomes compatibles amb la 

COVID-19 al a l’escola:  

 

1-L’adult referent de l’infant que presenta símptomes avisa a direcció.  

2-Es porta a l’infant a un espai separat d'ús individual (especificar quin)  i es posen mascaretes 

quirúrgiques (tant a la persona que ha iniciat símptomes com a la persona que quedi al seu càrrec).  

3-Es contacta amb la família perquè vingui a buscar la criatura.  

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

6-La direcció es posa en contacte amb el Consorci d’Educació per informar de la situació i a través d’ells 

amb el servei de salut pública.  

7- La família 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. 

8- 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.  
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L’equip d’atenció primària CAP SAGRADA FAMÍLIA està a la disposició de l’equip directiu de l’escola per a 

mesures de consell sanitari sobre la COVID-19. L’equip de direcció és qui contacta amb la infermeria del 

Programa salut i escola del CAP. Axi mateix,  

 

1.12 Pla de ventilació, neteja i desinfecció 
Per mesures de seguretat i higiene, l’escola té en compte: 

 

- L’ú de desinfectants apropiats i amb mesura.  

- La neteja s’ha de fer de forma prèvia a les actuacions de desinfecció per garantir l’eficàcia dels 

desinfectants. 

- Cal fer neteja i desinfecció més d’una vegada al dia en espais utilitzats successivament per 

persones/grups diferents amb més freqüència com lavabos, espais multi activitats, sales de reunions amb 

reunions successives, menjadors amb diferents torns, zones d’elevada freqüència de pas i recepció, etc.  

- En el cas d’un ús temporal d’algun espai de manera compartida entre diferents grups cal preveure que 

en cada canvi de grup cal fer una neteja i desinfecció i la ventilació abans de l’ocupació de l’espai per un 

altre grup. 

 

- Les aules tindran, en la mesura del possible, les finestres obertes. En el cas que faci fred, després de cada 

franja horària (màxim 1h 30m) es procedirà a ventilar (primera hora, hora del pati, migdia i tarda). 

 

- El servei de neteja s’ha incrementat amb una persona 8 hores (de 9:30 a 16:30) cada dia. Aquesta 

persona és qui s’encarrega de netejar els espais que es comparteixen (aules de desdoblament), lavabos i 

zones i mobiliari comú (passadissos, baranes, poms…). La resta de personal deneteja fa la seva eina 

habitual. 
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2. ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA EN CONFINAMENT PARCIAL  
Per adequar al context actual l’organització i la metodologia de l’escola en format confinament parcial  

ens plantegem els següents objectius:.  

  

1- Posar en funcionament grups de 12-13 nenes i nenes amb el seu referent (en el cas de grup a 25). En el 

cas dels grups a 18 es queden com estan.  

2- Continuar el treball de manera virtual en grups classe i grups de 6  

3- Donar continuïtat a alguna de les propostes de contacte entre l’alumnat internivell, cicle o intercicle de 

manera virtual. 

5- Comunicar i compartir aprenentatges amb les famílies (planificació curs, funcionament escola en els 

diferents escenaris, acompanyament des de casa…) 

4- Preparar kit de material personalitzat per endur-se a casa.  

 

Continuar des de casa el treball que s’està duent a terme a l’escola de manera presencial  

 

2.1 Organització de grups d’alumnes i mestres  
Si es tracta només del confinament de tot el nivell, els 50 nens i nenes es dividiran en 3 grups de 17 amb 

un referent cadascun que els farà el seguiment tutorial.  

Si es tracta del confinament només d’un grup estable, la tutora referent continuarà el seguiment del seu 

alumnat amb el suport d’una mestra especialista referent al nivell. 

 

2.2 Organització metodològica 
Ús del conjunt d’eines de GoogleSuite for Education (classroom, correu electrònic, drive, formularis, 

calendar…). Es preveu formació per a l’equip de direcció i informàtica com a administradors, formació 

per a mestres, per a alumnat (des dels mateixos mestres) i per a famílies.  

 

Objectius: 

- Continuar el treball de manera virtual en grups classe de 18  i grups de 6  

- Donar continuïtat a alguna de les propostes de contacte entre l’alumnat internivell, cicle o intercicle de 

manera virtual. 

- Reservar espais per a tutories individualitzades i seguiment d’alumnat vulnerable.  

- Tenir moments per entrevistes a les famílies per fer acompanyament i seguiment del confinament.  

 

Caldrà preveure que abans de marxar de l’escola, es puguin endur un pack de material necessari 

(ordinador o tauleta en cas que no se’n disposi de cap a casa, material fungible, feina dels projectes o 

propostes que estan duent a terme a l’aula…).  
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2.3 Organització del temps 
Objectiu 1:  Posar en funcionament grups de 12-13 o 17 (segons el cas)  amb el seu referent.  

 
PRIMÀRIA 
 

primària dilluns  dimarts dimecres dijous  divendres 

9:00-10:00  claustre/ 
formació  

nivell/cicle nivell/cicle nivell/cicle nivell/cicle 

10:00-11:00 grup de 12 o 17  
cohesió de grup 

o presentar 
proposta 

 

grup de 12 o 17 
cohesió de grup 

o presentar 
proposta 

grup de 12 o 17 
cohesió de grup 

o presentar 
proposta 

grup de 12 o 17 
cohesió de grup 

o presentar 
proposta 

grup de 12 o 17 
cohesió de grup 

o presentar 
proposta 

11:00-11:30 ESMORZAR 

11:30-12:30 grupet 6 A 
Grupet de 6 1 

grupet 6 B 
 

grupet 6 C 
Grupet de 6 2 

tutories 
individualitzades 

alumnes 

tutories 
individualitzades 

alumnes 

12:30-13:30 coordinacions 
externes 

tutories 
individualitzades 

famílies 

comissió 
digital 

tutories 
individualitzades 

famílies 

tutories 
individualitzades 

alumnes 

14:00-15:00 DINAR 

15:00-16:00 grupet 6 C 
Grupet de 6 2 

 

grupet 6 A 
 
 

grupet 6 B 
Grupet de 6 1 

 

grup de 12 o 17 
cohesió de grup 

o presentar 
proposta 

 
tancament 
setmana 

seguiment alumnat 
 

16:00-16:30 Contestar 
correus 

Contestar 
correus 

Contestar 
correus 

Contestar 
correus 

 
Agrupaments pels grups de 12-13 
Agrupaments pels grups de 17 
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INFANTIL 
 

INFANTIL dilluns  dimarts dimecres dijous  divendres 

9:00-10:00  claustre/ 
formació  

nivell/cicle nivell/cicle nivell/cicle nivell/cicle 

10:00-11:00 grup sencer 
(voluntari al llarg de 

l’estona) 

Propostes: cantar, 
explicar contes, 

expressió corporal, 

mindfulness.  

grup sencer  
(voluntari al llarg de 

l’estona)  
Propostes: cantar, 

explicar contes, 

expressió corporal, 

mindfulness.  

grup sencer  
(voluntari al llarg de 

l’estona)  
Propostes: cantar, 

explicar contes, 

expressió corporal, 

mindfulness.  

grup sencer  
(voluntari al llarg de 

l’estona)  
Propostes: cantar, 

explicar contes, 

expressió corporal, 

mindfulness.  

grup sencer  
(voluntari al llarg de 

l’estona)  
Propostes: cantar, 

explicar contes, 

expressió corporal, 

mindfulness.  

11:00-11:30 PAUSA 

11:30-12:30 grupet 2-3 
criatures 

grupet 2-3 
criatures 

grupet 2-3 
criatures 

 grupet 2-3 
criatures 

grupet 2-3 
criatures 

12:30-13:30 coordinacions 
externes 

tutories 
individualitza- 

des 
famílies 

comissió 
digital 

tutories 
individualitza- 

des 
famílies 

grupet 2-3 
criatures 

14:00-15:00 DINAR 

15:00-16:00 grupet 2-3 
criatures 

grupet 2-3 
criatures 

grupet 2-3 
criatures 

grupet 2-3 
criatures 

tancament 
setmana 

seguiment 
alumnat 

 

16:00-16:30 Contestar 
correus 

Contestar 
correus 

Contestar 
correus 

Contestar 
correus 

 

 

2.4 Atenció a la diversitat 
Aquest Pla preserva en tots escenaris possibles l’atenció a la diversitat (AD). 

 

- Reunions tutora- mestra AD per coordinar i posar en marxa actuacions per a determinades criatures 

- Reunions AD i EAP per ser el seguiment de les NEE i NESE 

- Seguiment de l’alumnat NEE-NESE per part de la mestra AD. 

- Acompanyament famílies de l’alumnat NEE-NESE per part mestres AD. 

- Preparació material adaptat per part de les mestres AD.  
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3.   ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA VIRTUAL EN CAS DE TANCAMENT DE 
L’ESCOLA  
Per adequar al context actual l’organització i la metodologia de l’escola en format confinament parcial  

ens plantegem els següents objectius:.  

  

1- Posar en funcionament grups de 18 nenes i nenes amb el seu referent. 

2- Organitzar calendari i horari de cada nivell 

3- Continuar el treball d'aula de manera virtual en grups classe i grups de 6 que s’està duent a terme 

presencial. 

3- Donar continuïtat a alguna de les propostes de contacte entre l’alumnat internivell, cicle o intercicle de 

manera virtual. 

4- Comunicar i compartir aprenentatges amb les famílies (planificació curs, funcionament escola en els 

diferents escenaris…) 

 

3.1 Organització de grups d’alumnes i mestres  
Cada nivell es divideix en 3 grups de 18 amb un referent cadascun que els farà el seguiment tutorial. A 

principi de curs, cada criatura sabrà quina de les 3 tutores del nivell serà la seva referent en cas de 

confinament total perquè al llarg del curs presencial puguin anar creant vincle. 

 

 

3.2 Organització del temps. 

El funcionament és el mateix que en cas de confinament parcial.  

 

3.3 Organització metodològica 
- Continuar el treball de manera virtual en grups classe i grups de 6  

- Donar continuïtat a alguna de les propostes de contacte entre l’alumnat internivell, cicle o intercicle de 

manera virtual. 

- Reservar espais per a tutories individualitzades i seguiment d’alumnat vulnerable.  

- Tenir moments per entrevistes a les famílies per fer acompanyament i seguiment del confinament.  

- Ús de GSuite  amb correu, drive, meet 

 

3.3 Atenció a la diversitat 
El fet de tenir grups reduïts de 18 ja ens permet una atenció més acurada per a cada criatura. Les mestres 

d’Atenció a la Diversitat vetllaran per fer el seguiment de l’alumnat que ja porta des de l’escola.  
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4. ANNEXOS 
 

Annex Extraescolars 

RECOMANACIONS PER A LES ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 

 A les activitats extraescolars d’un centre hi poden participar infants i adolescents de diferents edats i 
grups estables. Es recomanable que en el marc de l’extraescolar la composició del grup de participants 
sigui el més constant possible per facilitar la traçabilitat. 
Cal garantir que cada infant disposa d’una superfície mínima de 2,5 m².  

Cal rentar-se les mans abans i després de l’activitat. 

Neteja i desinfecció de barres, anelles i altres equipaments entre els diferents grups. 

Ús dels vestuaris per part del grup estable. 

Dins de l’aula, mantenir la distància d’1,5 metres (marques a les barres i al terra). 

Garantir la ventilació dels espais (almenys abans i després de la classe i de manera addicional en classes 

de llarga durada, ≥ 1,5 hores). 

Els vestuaris només seran utilitzats de manera simultània per infants i adolescents d’un mateix grup. Tant 

als vestuaris com a les dutxes comunitàries caldrà mantenir la distància de seguretat. 

 

Música (coral, orquestra, llenguatge musical...) 

Cal garantir que cada infant disposa d’una superfície mínima de 2,5 m². 

Cal rentar-se les mans abans i després de l’activitat. 

Procurar que els instruments siguin d’ús exclusiu. 

Si no és possible, en instruments de vent cal disposar d’embocadura pròpia. 

Caldrà neteja i desinfecció dels instruments compartits entre usos. 

Els espais d’assaig (grup instrumental, orquestra, coral…) hauran de tenir una correcta ventilació 

(almenys abans i després de l’assaig i de manera addicional si es tracta d’un assaig de llarga durada (≥ 1,5 

hores). 

 

Esports amb pilota (futbol, bàsquet, voleibol, handbol...) 

Cal garantir que cada infant disposa d’una superfície mínima de 2,5 m². 

Cal rentar-se les mans abans i després de l’entrenament i quan s’accedeix al pavelló, si és el cas. Cal 

netejar i desinfectar les pilotes després de cada entrenament. 

Es prioritzaran els entrenaments a l’aire lliure. 

En espais interiors: caldrà garantir la ventilació de l’espai. Si és possible, mantenir les finestres obertes 

durant tot l’entrenament. 

Els vestuaris només seran utilitzats de manera simultània per infants i adolescents d’un mateix grup. Tant 

als vestuaris com a les dutxes comunitàries caldrà mantenir la distància de seguretat. 

 

Activitats aquàtiques (natació, waterpolo, natació sincronitzada...) 

A la piscina, cal garantir que cada infant o disposa d’una superfície mínima de 2,5 m². 

Cal rentar-se les mans abans i després de l’entrenament i quan s’accedeixi al centre. 

L’aigua de les piscines es tractarà segons la normativa vigent. 

Quan sigui possible, es prioritzarà l’entrenament en piscines exteriors. 

Caldrà garantir la ventilació de l’espai. 
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Els vestuaris només seran utilitzats de manera simultània per infants i adolescents d’un mateix grup. Tant 

als vestuaris com a les dutxes comunitàries caldrà mantenir la distància de seguretat. 

Atletisme 
Cal garantir que cada infant disposa d’una superfície mínima de 2,5 m². 

Cal rentar-se les mans abans i després de l’entrenament i quan s’accedeix al pavelló, si és el cas. Cal 

netejar i desinfectar els materials utilitzats després de cada entrenament. 

Es prioritzaran els entrenaments a l’aire lliure. 

En espais interiors: caldrà garantir la ventilació de l’espai. Si és possible, mantenir les finestres obertes 

durant tot l’entrenament. 

Els vestuaris només seran utilitzats de manera simultània per infants i adolescents d’un mateix grup. Tant 

als vestuaris com a les dutxes comunitàries caldrà mantenir la distància de seguretat. 

 

 Arts plàstiques (dibuix, pintura, ceràmica...) 

 Cal garantir que cada infant disposa d’una superfície mínima de 2,5 m². 

 Cal rentar-se les mans abans i després de l’activitat.  

Caldrà garantir la ventilació de l’espai. Si és possible, mantenir les finestres obertes durant tota l’activitat. 

Es recomana que el material sigui d’ús individual quan sigui possible. Caldrà netejar i desinfectar el 

material que sigui d’ús compartit quan hi hagi canvi de grup. 

 

Teatre  

Cal garantir que cada infant disposa d’una superfície mínima de 2,5 m² 

Cal rentar-se les mans abans i després de l’activitat. Dins de l’aula d’assaig, mantenir la distància d’1,5 

metres (es poden posar marques a terra).  

Garantir la ventilació dels espais (almenys abans i després de la classe i de manera addicional en classes 

de llarga durada, ≥ 1,5 hores). 

Els vestuaris només seran utilitzats de manera simultània per infants i adolescents d’un mateix grup. Tant 

als vestuaris com a les dutxes comunitàries caldrà mantenir la distància de seguretat. 

La roba només podrà ser utilitzada per un infant i adolescent a cada assaig. Un cop feta servir, caldria 

rentar-la a elevada temperatura, si el teixit ho permet. 

 

Escacs 

Cal garantir que cada infant disposa d’una superfície mínima de 2,5 m². 

Cal rentar-se les mans abans i després de l’activitat. 

Dins de l’aula, mantenir la distància mínima d’1 metre. Si no és possible, cal utilitzar mascareta 

Caldrà desinfectar les superfícies de les taules després de cada grup. 

Garantir la ventilació dels espais (almenys abans i després de la classe i de manera addicional en classes 

de llarga durada, ≥ 1,5 hores). 

 

 

 


