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ADDENDA PLA D’ORGANITZACIÓ 20-21 

Tenint en compte que el criteri 3 de les Instruccions de la Secretaria de Polítiques               

educatives, de 30 de juny de 2020, estableix que els agrupaments d’alumnes            

han de ser estables durant tot un trimestre o durant tot el curs, per tal               

d’establir amb facilitat la traçabilitat en cas de contagi. I que per tant, els              

centres podem modificar els grups estables després del període no lectiu de            

Nadal, quan hi hagi motivacions d’interès pedagògic, aquest interès en el           

nostre cas recau en: 

Que l’organització pedagògica del centre, segons contempla el Pec i les NOFC, es             

fonamenta en un treball pedagògic vertical, en grups cíclics. Que quan els grups             

cíclics són majors de 20 alumnes aquests s’organitzen en dos grups mantenint el             

caràcter cíclic i treballant pedagògicament en diferents agrupacions segons         

l’activitat (grup aula, grups de treball barrejats o gran grup.) 

En aquest sentit també cal tenir present que: 

✔ Els estudis mèdics i les dades recollides a través del traça covid ens             

indiquen que els menors d’edat són agents poc transmissors de la           

SARS-Co-V-2. Com es pot consultar en articles com el següent: Estudi Vall            

d’hebron. 

✔ Les dades de la pandèmia, tot i que fluctuen i ens indiquen que hem viscut               

ja dues onades i probablement a dia d’avui estem en els inicis d’una             

tercera, ens indiquen que aquestes onades tenen un impacte menor i no            

estan vinculades a l’activitat escolar. Segurament el seu origen està en           

activitats socials i econòmiques. 
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✔ Que s’ha iniciat el procés de vacunació de la població i per tant, a poc a                

poc, s’avançarà en la immunitat de ramat. 

✔ Que les instruccions que es van donar a l’agost indicaven la idoneïtat de             

fer grups de convivència de 20 alumnes, però que posteriorment es va            

acceptar la creació de grups més grans. 

✔ Que vàrem començar el curs amb una mesura provisional sobre l’ús de la             

mascareta per part dels alumnes de primària, i que es va dir que aquesta              

mesura es retiraria quan les dades fossin més positives. Aquesta proposta           

ha acabat sent preceptiva i els alumnes, en general, han acabat acceptant            

i assumint aquest hàbit (en el nostre centre només un 3,5% dels alumnes             

no l’han utilitzat per diverses raons). 

✔ Des de l’escola vàrem fer una proposta inicial de grups bombolla que            

contemplava la possibilitat de fer grups de convivència cíclics d’uns 30           

alumnes que s’organitzarien en dos grups aula, però que podien fer           

activitats conjuntes entre ells (sempre en grups més petits de 20).           

Aquesta organització es va modificar a partir de les instruccions d’agost           

per adaptar-la a una ràtio màxima de 20 alumnes. 

✔ Que els espais del centre i l’organització de fluxos de mobilitat venen            

condicionades pel fet d’utilitzar dos mòduls provisionals que comporta que          

dos grups comparteixin wc, un petit vestíbul i un únic accés possible.            

Aquesta disposició comporta que la relació entre els grups que          

comparteixen mòdul sigui, inevitablement, força estreta. 

✔ Què la dinàmica de funcionament dels grups d’alumnes, sobretot fora del           

centre, els porta a compartir molts moments en activitats extraescolars o           

de lleure del poble.  

✔ Que tenint en compte aquest dos últims elements és força alta la            

possibilitat d’haver de confinar un grup que si es detecta un cas en l’altre              

grup que comparteix mòdul. 
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✔ Que les dades de casos al centre han estat mínimes, només s’ha detectat             

un cas entre els alumnes i, probablement, es va generar fora del centre. 

✔ Que els pares i mares, sobretot dels de CM que ja han establert un vincle               

social més gran entre ells, ens han demanat reiteradament que es pugui            

dur a terme part de l’activitat lectiva amb certa flexibilitat entre ells. 

Per aquest motius plantegem una modificació del pla d’organització 20-21          

per modificar, de forma gradual, els grups bombolla en aquells          

grups en que coincideixen dos grups aula dins del mateix cicle,           

principalment en els grups de primària que mantenen l’ús         

continuat de la mascareta durant l’activitat educativa. 

Grups de convivència dins d’un  mateix cicle 

Modificar, en diverses fases, el grup de convivència 4 i 5 (els dos de cicle mitjà).                

Per tal que durant el mes de febrer el grup bombolla serà el conjunt dels               

alumnes de cicle mitjà (28 alumnes presencials).  

L’organització d’aquest grup de convivència podrà ser variat: 

✔ Grup aula (dos grups de 15 i 13 infants de 3r i 4t). Aquest grup s’utilitzarà                

per fer projectes i altres activitats grupals.  

✔ Grup nivell (tres o quatre grups diferenciats segons criteris dels mestres           

del cicle). Com a espais, s’empraran les aules i la biblioteca. S’utilitzarà            

per fer grups de treball de llengües, matemàtiques i anglès. 

✔ Altres grups que siguin necessaris utilitzant els espais destinats al cicle (no            

utilitzats per altres grups aula durant el mateix dia) 
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Fases 

Per tal de garantir una major seguretat, tenint en compte les dades actuals i el               

retorn al centre després d’un període de vacances, aquesta reorganització es farà            

en diverses fases: 

✔ 1a Fase : donat les actuals condicions generals dictades pel PROCICAT i            

que es torna d’un període en que el les relacions han estat fora del grup de                

convivència de l’escola, el funcionament serà el mateix que durant el           

trimestre anterior.  

✔ 2a Fase: durant aquesta etapa els dos grups de convivència compartiran           

l’espai de pati, mantenint les normes de distància i d'utilització de la            

mascareta. també, tenint en compte necessitats pedagògiques es podran         

fer tasques d’educació especial amb petits grups (2-3 alumnes) que          

tinguin necessitats similars d’educació especial.  

✔ 3a Fase: s’organitzaran els grups de treball amb grups compartits entre           

les dues aules. Aquests grups, constituïts tenint en compte els criteris dels            

mestres del cicle, seran d’un màxim de 15 alumnes.  

✔ 4a Fase (i última): Es poden compartir activitats conjuntes respectant          

les normes vinculades a la situació de la COVID’19 (Mans, Mascareta,           

distància.) 

Revisió de les fases 

Des de la direcció del centre s’establiran les dates d’inici de cada fase, tenint en               

compte els indicadors de centre, casos detectats, grups confinats, resultats dels           

tests a mestres... també els indicadors territorials de la situació de la pandèmia i              

les instruccions dictades pel PROCICAT. 
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Extraescolars i menjador 

Pel que fa a les activitats extraescolars i menjador es seguirà un procés similar              

així doncs el menjador es podrà fer activitats conjuntes al pati quan estiguem en              

fase 2 i compartir taula a partir en fase 3. I respecte a les extraescolars es podrà                 

considerar grup bombolla a partir de la fase 3 (sempre i quan sigui un grup no                

major de 6/10 alumnes). 

Altres grups: 

Segons evolucioni les dades i l’aplicació d’aquestes modificacions es podrà          

valorar la possibilitat de fer un procés similar amb els patis i racons de treball               

d’educació infantil. 
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Annex 1 Horaris de pati a partir del 18 de gener 

Grups 

 

Annex 2: Horaris aula de Cicle mitjà a partir del 1 de febrer  

Aquest punt es desenvoluparà durant la segona fase. 
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 Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

Bàsquet/par

t de pista 

(menjador) 
CI CM CS CI CM 

 
BOSC o 

Ping-pong 
 

CS CI CM CS CI 

Pavelló CM CS CI CM CS 
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Resolució del Director del centre Escola Francesc Macià, d'Òrrius per la           

qual aprova el Pla d’organització de centre pel curs 2020-21 

 

Com a director del centre Escola Francesc Macià, d’Òrrius, i en aplicació de les              

competències que estableix l’article 132 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de             

maig, d’Educació, modificada per la Llei orgànica 8/2013 de 9 de desembre, per             

a la millora de la qualitat educativa, d’acord amb la Instruccions per al curs              

20-21 i havent informat al Consell Escolar el 13 de gener. 

RESOLC: 

Aprovar l’addenda del Pla d’organització pel curs 2020-21. 

Comunicar aquest resolució al Consell Escolar del centre i donar-la a conèixer a             

tota la comunitat educativa. 

Així mateix, aquest pla estarà a disposició de l’Administració Educativa. 

 

 

 

 

Òrrius, 14 de gener del 2021 
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