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1. PLA D’OBERTURA 

 Diagnosi 1.1.

L’impacte que ha patit el nostre centre i, en general, la comunitat educativa ha 

estat important. A través de l’escletxa digital s’han accentuat les desigualtats 

entre el infants, adolescents i famílies en situació més vulnerable. També s’ha 

fet palesa la manca d’habilitats parentals per l’acompanyament educatiu.  S’han 

accentuat la manca i trencament d’hàbits per les tasques escolars, horaris, 

rutines, alimentació sana, exercici físic, ús abusiu/ incontrolat de pantalles.. Les 

dificultats en la gestió emocional. Hi ha hagut un risc evident d’augment 

d’absentisme escolar. En definitiva, aquest confinament ha posat en “crisi” tots 

els sistemes: processos d’ensenyament- aprenentatge, relacions familiars... 

 

El centre va optar en primer lloc per proposar reptes senzills a partir del compte 

d’Instagram de l’escola i, veient que s’allargava l’estat de confinament vam anar 

posant tasques per cursos a la pàgina web del centre. Veient el poc retorn de 

les tasques, vam optar per elaborar dossiers de treball. Aquesta opció va ser la 

més efectiva però tot i així tampoc va haver-hi un alt retorn de les tasques. 

 

Amb el confinament s’ha fet palès el baix nivell educatiu de les famílies en 

general. També cal deixar constància dels pocs recursos tecnològics que tenen 

les famílies per poder dur a terme un tipus de treball telemàtic. 

 

De cares al curs vinent hem decidit treballar molt més a partir de les noves 

tecnologies (tenint el compte els recursos que té el centre, que són força 

reduïts) i hem demanat una formació per les famílies a nivell d’usuari perquè 

puguin ajudar als seu fills i filles i sàpiguen utilitzar les tecnologies a nivell 

d’usuari. 
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Determinació de grups. Criteris de 

configuració dels grups. 

 
Els GE els hem fet per cicles ja que la ràtio de les 
classes és baixa, com a màxim tenim grups de 16 
alumnes. 
Amb la plantilla que tenim al centre a cada GE hi 
haurà la tutora més un docent de suport que serà 
(generalment) un especialista que deixarà el GE quan 
calgui anar a fer l’especialitat a la resta de cursos 
(tenint en compte les mesures de seguretat i higiene). 

 

 
En tots els GE es segueixen els criteris 
d’heterogeneïtat i no es faran grups homogenis. 

 

 

Sempre que sigui possible el suport el farem dins l’aula 

amb alumnes del mateix grup estable. 
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1.2. Organització dels grups estables 

A)  Grups estables pel curs 2020-2021 

Curs – Nivell - 

Grup 

Nombres 

d’alumnes 

Professorat 

estable 

Altres docents que 

intervenen (amb 

mesures de 

seguretat) 

Personal d’atenció 

educativa que 

intervé en aquest 

grup (TIS, 

educador/a, EE, 

TIE, Aux. D’EE, 

monitors, ...) 

Personal d’atenció 

educativa que 

intervé 

puntualment en 

aquest grup (amb 

mesures de 

seguretat): 

professionals SIEI, 

SIAL, monitors, ...) 

ESPAI estable 

d’aquest grup 

P3 15 
Elisabet 

Ester 
 Marina 

Monitors/es 

menjador 

Aula P3 

Aula suport EI 

P5 9 
Cristina + 1/3 

Ester 
 Marina 

Monitors/es 

menjador 

Monitors/es 

menjador 

1r – 2n 17 

Virginia 

Anna 

Religió 

Patricia 

Ester (MUS) 

Raúl (EF) 
 

Vetllador/a 

Monitors/es 

menjador 

Logopeda 

Roger 

Aula de 1r-2n 

Aula suport CI 
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3r 16 

Patricia 

Virginia 

Anna 

Religió 

Ester (MUS) 

Raúl (EF) 
EVA (EE) 

Vetllador/a 

Monitors/es 

menjador 

Logopeda 

Roger 

Aula de 3r 

Aula suport de CM 

4t – 5è 11 

Montse + 1/3 

Pilar 

Ariadna* 

Eva F. 

Ester (MUS) 

Religió 

Anna (ANG) 

EVA (EE) 

Vetllador/a 

Monitors/es 

menjador 

Logopeda 

Roger 

Aula de 4t-5è 

Aula suport CS 

6è 15 

Ariadna* 

Montse + 1/3 

Pilar 

Raúl 

Eva F. 

Ester (MUS) 

Religió 

Anna (ANG) 

EVA (EE) 

Vetllador/a 

Monitors/es 

menjador 

Logopeda 

Roger 

Aula de 6è 

Aula suport CS 
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B)  Activitats o matèries 

ACTIVITAT O 
MATÈRIA 

GRUPS 
ESTABLES 

DELS QUALS 
PROVENEN 

ELS ALUMNES 

DOCENT 

HORARI 
(NOMBRE 

D’HORES O 
SESSIONS 

SETMANALS) 

OBSERVACIONS 
(si escau) 

Religió 
CI 

3r 

4t-5è-6è 
JOAN 1  

Anglès* 
CI 

3r 
ANNA 2 

Es farà durant mig curs 
(SETEMBRE-GENER) 

Música 

EI 

CI 

3r 

4t-5è-6è 

ESTER 1  

Educació física* 4t-5è-6è RAÚL 1,5/2 

Es farà durant mig curs (FEBRER-
JUNY). 

L’espai on es realitzarà 
l’activitat d’EF serà variat 

depenent del grup: aula de 
psicomotricitat, pavelló 

municipal o pista de l’escola. 
 

Educació especial 
3r 

4t-5è-6è 
EVA 

3 per grup (de 
4 alumnes). 

Es prioritzarà el suport dins 
l’aula i si no és possible, 

agafarà alumnes del mateix GE 
i aniran a l’aula d’EE (tenint en 
compte les mesures d’higiene 

corresponents). 
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1.3. Criteris organitzatius dels recursos per a l’atenció de l’alumnat 

amb necessitat específica de suport educatiu 

 

El seguiment i atenció de l’alumnat NESE del nostre centre s’ha fet de forma 

setmanal i telefònica per part de la tutora. Un cop valorada aquesta situació, 

s’acorda que la mestra d’EE també tingui contacte directe i intervingui més 

activament en l’elaboració de material, juntament amb la tutora, per tal de poder 

arribar a tot aquell alumnat NESE que ho necessiti. Vam identificar unes 

mancances al llarg del confinament, una de les quals era la nul·la comunicació 

de la mestra d’EE amb l’alumnat, i aquest és un dels punts a modificar en els 

següents cursos si hi ha un confinament.  

 

Creiem que s’ha d’actuar de manera més individualitzada amb l’alumnat NESE, 

per aquest motiu s’han adquirit llicències digitals que possibiliten a les tutores 

individualitzar i adaptar de manera virtual tots aquells continguts que creguin 

necessaris. A més, les tutores crearan a l’inici de curs 3 dossiers, pensant en la 

diversitat de la seva aula, i juntament amb la mestra d’EE, elaboraran els 

dossiers de l’alumnat NESE que se’ls hi entregaran en cas de confinament. 

 

Amb totes aquestes mesures pretenem millorar l’atenció i individualització de 

les tasques a aquells nens i nenes que més o necessiten i així potenciar el seu 

aprenentatge i competència d’autonomia. 

 

Pel que fa a l’atenció de la mestra d’EE a aquells alumnes NESE, s’acorda que 

aquesta tindrà hores d’atenció en grups estables reduïts, i a més a més entrarà 

a l’aula del cicle estable on estigui adscrita. Així doncs, assegurem que 

l’alumnat rep una atenció individualitzada unes 3 hores aproximadament a la 

setmana i, a més a més, a l’estar adscrita al Cicle Superior, on hi ha més 

nombre d’alumnat NESE, també obtindrem un suport dintre de l’aula. 
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A banda d ela mestra d’EE, també disposem de la figura d’un psicòleg, el qual 

atendrà a la seva aula i sota tots els criteris de seguretat i neteja vigents a 

aquell alumnat que es cregui convenient. També disposarem d’una vetlladora, 

la quals adjudicarem a 3 alumnes, en dies diferents, i gual que la figura del 

psicòleg, haurà de mantenir els protocols de neteja, distància i seguretat 

adients. 

 

1.4. Organització de les entrades i sortides 

A l’escola tenim dues entrades que són les que fem servir cada habitualment 

perquè entrin els alumnes. El proper curs habilitarem una tercera entrada (la 

del pàrquing de mestres). Els espais serien els següents: 

PORTA VERDA. 

PORTA BLANCA. 

PORTA PÀRQUING. 

 

Hi haurà senyalització i un docent i/o conserge a cada punt perquè segueixin 

els camins que corresponguin  a cada grup estable. 

CURS-NIVELL-GRUP TIPUS D’ACCÉS HORA D’ENTRADA I DE 
SORTIDA 

GE P3-P5 Porta verda i porta de 
vidre 

Entrada 9 h - Sortida 12.30 h 

Entrada 15 h - Sortida 16.30h  

 

GE CI Porta pàrquing Entrada 9 h - Sortida 12.30 h 

Entrada 15 h - Sortida 16.30h 

 

GE 3r 

 

Porta blanca Entrada 9 h - Sortida 12.30 h 

Entrada 15 h - Sortida 16.30h 

 

GE 4t-5è-6è Porta blanca Entrada 9’10h -Sortida 12.40h  

Entrada 15’10 h - Sortida 
16.40 h 
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1.5. Organització de l’espai d’esbarjo 

Atès que disposem d’un espai ampli de pati, sortiran tots els alumnes a l’hora 

establerta garantint l’agrupament per grups estables. 

 

CURS-NIVELL-GRUP HORA DE PATI 

P3-P5 

 
PATI D’EI en l’horari habitual 

1r i 2n de primària 

 
PISTA (part darrera) en l’horari 

habitual* 
3r de primària 

 
PISTA (davant) en l’horari habitual* 

4t, 5è i 6è de primària 

 
PISTA BARRI en l’horari habitual 

 

*Aquest espai es canviarà cada setmana. 

 

1.6. Relació amb la comunitat educativa 

Les reunions de Consell escolar es faran en la modalitat presencial ( tot i que 

s’intentarà que passin a ser telemàtiques). La previsió de reunions serà de 3 

(prescriptives). 

 

La difusió i informació del pla d’organització a les famílies es farà 

presencialment i per famílies dels GE, mantenint la distància i si això no és 

possible fent servir la mascareta. També es penjarà al web del centre. 

 

La comunicació amb les famílies es farà preferentment via telèfon i/o whatsapp.  

 

Dins les propostes d’ activitats del Pla d’entorn del sector es preveu fer 

formació per les famílies respecte l’ús de les eines de comunicació, plataformes 

digitals...tenint en compte dels recursos que tenen les famílies.  
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1.7. Servei de menjador 

El  menjador del centre és un espai gran i el nombre d’usuaris és baix, per tant, 

mantindrem els horaris i l’espai igual que el curs passat. 

CURS-NIVELL-GRUP 
 

HORA DE DINAR 

GE P3-P5 
GE CI 

 

12’30h 

GE 3r 
GE 4t-5è-6è 

 

13’30h 

 

Els espais de pati de menjador seran els mateixos que durant l’horari lectiu. 

1.8. Pla de neteja 

Les aules i espais ocupats per GE es netejaran al final del dia fent col·laborar 

als alumnes. Es prioritzarà el material individual. També es durà a terme la 

ventilació de les aules i espais. 

El Pla de neteja el durà a terme l’Ajuntament  a partir de l’empresa que té 

contractada per realitzar aquesta tasca. 
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1.9. Reunions dels òrgans unipersonals i col·lectius de coordinació i govern. 

 

ÒRGANS TIPUS DE REUNIÓ 
FORMAT DE LA 

REUNIÓ 

PERIODICITAT/ 

TEMPORITZACIÓ 

Equip directiu 
Planificació Organització 

Seguiment 
 

Presencial Dues per setmana 

Claustres 
 

Informativa 
Planificació Organització 

Seguiment 
 
 

Telemàtic 
Presencial 

Mensual 

Cicles 
 

Coordinació Presencial Dues per setmana 

Comissions 
 

Planificació 
Activitats 

Coordinació 
 

Presencial Una per setmana 

CAD Seguiment NESE Presencial 
Quinzenal 

 

COMISSIÓ 
SOCIAL 

 
Seguiment casos SS I NESE Presencial Trimestral 

LOGOPEDES 
 

Traspàs d’informació i seguiment 
Coordinació 

Presencial Trimestral 

ROGER 
 

Traspàs d’informació i seguiment 
Coordinació 

Presencial Trimestral 
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1.10. Protocol d’actuació en cas de detectar un possible cas de covid-19 

 

CASOS 
POTENCIALS 

ESPAI 
HABILITAT PER 
A L’AÏLLAMENT 

PERSONA 
RESPONSABLE 
DE REUBICAR 
L’ALUMNE/A I 
CUSTODIAR- 
LO FINS QUE 
EL VINGUIN A 

BUSCAR 

PERSONA 
RESPONSABLE 
DE TRUCAR A 

LA FAMÍLIA 

PERSONA 
RESPONSABLE 

DE 
COMUNICAR 
EL CAS ALS 

SERVEIS 
TERRITORIALS 

 
 

Aula de 
logopèdia 

 
Directora o membre 

de l’ED 
 

 
Directora o membre 

de l’ED 

 
Directora 
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Seguiment de casos: 

ALUMNE/A 
DIA I HORA DE 
LA DETECCIÓ 

EXPLICACIÓ 
DEL 

PROTOCOL 
SEGUIT I 

OBSERVACION 
S (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 
(mantindrà el 
contacte amb 

salut i farà 
seguiment del 

cas) 
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1.11. Seguiment del pla 

 

RESPONSABLES: Equip Directiu. 
 

POSSIBLES INDICADORS: símptomes compatibles amb la COVID-19. 
 

PROPOSTES DE MILLORA TRIMESTRALS: El pla d’obertura és un document viu, i com a tal, s’anirà 
revisant trimestralment per tal de realitzar les modificacions pertinents que es creguin necessàries. 
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2. Concrecions per a l’educació infantil 

2.1. Pla d’acollida de l’alumnat 

 

Es faran dos grups d’alumnes amb els següents horaris: 

GRUP 1: 9h a 10’30h 

GRUP 2: 11h a 12’30h 

Durant les tardes la tutora farà entrevistes amb la família. 

Els pares podran entrar a l’aula respectant les mesures de seguretat i higiene: 

ús de la mascareta, neteja de mans i distància, neteja del material utilitzat... 

Creiem que l’assistència de l’alumnat de P3 durant el principi de curs serà 

baixa, per aquest motiu, es podria fer extensible aquest pla d’acollida durant tot 

el mes de setembre. 

 

2.2. Pla de treball del centre educatiu en confinament 

 

NIVELL 
EDUCATIU 

MÈTODE 
DE 

TREBALL I 
RECURSOS 
DIDÀCTICS 
PREVISTOS 

MITJÀ I 
PERIODICITAT 

DEL 
CONTACTE 

AMB EL GRUP 

MITJÀ I 
PERIODICITAT 

DEL 
CONTACTE 
INDIVIDUAL 

AMB 
L’ALUMNE/A 

MITJÀ I 
PERIODICITAT 

DE 
CONTACTE 

AMB LA 
FAMÍLIA 

P3 
Dossiers de 

treball. 

Videotrucada 
Quinzenal 

 

Telèfon 
Videotrucada 

Setmanal 

Telèfon 
Videotrucada 

Setmanal 

P5 
Dossiers de 

treball. 

Videotrucada 
Quinzenal 

 

Telèfon 
Videotrucada 

Setmanal 
 

Telèfon 
Videotrucada 

Setmanal 
. 
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3. Concrecions per a l’educació primària 

3.1. Pla de treball del centre educatiu en confinament 

 

NIVELL 
EDUCATIU 

MÈTODE 
DE 

TREBALL I 
RECURSOS 
DIDÀCTICS 
PREVISTOS 

MITJÀ I 
PERIODICITAT 

DEL 
CONTACTE 

AMB EL GRUP 
 

MITJÀ I 
PERIODICITAT 

DEL 
CONTACTE 
INDIVIDUAL 

AMB 
L’ALUMNE/A 

 

MITJÀ I 
PERIODICITAT 

DE 
CONTACTE 

AMB LA 
FAMÍLIA 

PRI 1 (1r-
2n-er) 

Dossiers de 
treball. 

Llicències 
digitals 

(TEIDE). 
 

Videotrucada 
Quinzenal 

 

Telèfon 
Videotrucada 

Setmanal 

Telèfon 
Videotrucada 

Setmanal 

PRI 2 (4t-
5è i 6è) 

Dossiers de 
treball. 

Llicències 
digitals 

(TEIDE). 
SNAPPET. 

 

Videotrucada 
Quinzenal 

 

Telèfon 
Videotrucada 

Setmanal 

Telèfon 
Videotrucada 

Setmanal 

 

Mantindrem el SEP dins l’horari lectiu. 
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4. MESURES PREVENTIVES REFERENTS A LA 

PROPAGACIÓ DEL COVID-19 A L’ESCOLA 

4.1. Requisits d’accés als centres educatius 

Què s’ha de tenir en compte a diari abans d’accedir al centre educatiu? 

 L’alumne/a no pot tenir una temperatura superior als 37,5º ni haver 
reduït la temperatura amb antitèrmics. 

 L’alumnat més gran de 6 anys hi ha d’entrar amb la mascareta ben 
posada. 

 L’alumne/a no pot tenir cap d’aquests símptomes: 
 Febre o febrícula 
 Tos 
 Dificultat per a respirar 
 Mal de coll 
 Congestió nasal 
 Vòmits i diarrees 
 Mal de cap 
 Malestar 
 Dolor muscular 

A MÉS CAP PERSONA POT ACCEDIR-HI SI: 

 Està en aïllament per ser positiu de COVID-19. 
 Està en espera del resultat d’una PCR o una altra prova de diagnòstic de 

COVID-19 

 

4.2. Mesures de prevenció i protecció personal 

4.2.1. Distanciament físic 

 La distància física interpersonal de seguretat, tant en espais tancats com en 

l’aire lliure, s’estableix en 1.5 metres en general i s’exigirà en qualsevol cas, 

excepte entre persones que tinguin un contacte proper molt habitual, com és el 

cas dels grups de convivència estables. Per tant, els membres d’un grup 

estable de convivència no caldrà que guardin la distància de seguretat entre 

ells ni a l’aula, ni a l’espai de menjador, ni al pati. Entre alumnes de diferents 

grups estables serà obligatori l’ús de la mascareta. Si les condicions 

epidemiològiques evolucionen favorablement els diferents grups estables 

podran treure’s la mascareta guardant sempre la distància 1.5m entre els seus 

membres. Els mestres que facin classe en un grup del qual no formen part com 

a mestre del grup estable hauran de mantenir la distància de seguretat i dur la 

mascareta. 
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4.2.2. Ús de la mascareta  

L’ús de la mascareta serà revisable durant el curs i dependrà de la situació 

epidemiològica i de les instruccions que rebem dels departaments d’Educació i 

de Salut. Així doncs, i fins que no s’indiqui el contrari, l’ús de la mascareta serà 

el següent: Els alumnes d’educació infantil hauran de portar obligatòriament la 

mascareta en les entrades i les sortides ja que es poden barrejar amb alumnes 

que no siguin del seu grup. Es podran treure la mascareta quan arribin a la 

seva aula. No caldrà que portin la mascareta quan estiguin amb el seu grup 

estable a l’aula, al menjador o al pati. Tampoc caldrà que portin la mascareta 

quan circulin per dins del recinte escolar. En el cas que conflueixin alumnes 

d’infantil de diferents grups estables, sí que s’hauran de portar la mascareta. En 

el cas dels alumnes de primària, hauran de portar obligatòriament la mascareta 

durant tota la jornada escolar, és a dir, en les entrades i en les sortides, dins 

l’aula encara que estiguin amb el seu grup de convivència estable i als espais 

comuns com el pati, els passadissos i els lavabos mentre que la situació 

epidemiològica no permeti el contrari. El personal docent, el personal d’atenció 

educativa i el personal del centre també haurà de portar obligatòriament la 

mascareta durant tota la jornada escolar: en les entrades i sortides de l’escola, 

a les aules i als espais comuns com el pati, els passadissos i els lavabos. 

Caldrà també que portin la mascareta quan interactuïn en diferents grups que 

no siguin el seu grup estable de convivència. 

4.2.3. Higiene de mans  

Es tracta d’una de les mesures més efectives per preservar la salut dels 

alumnes així com la del personal docent i no docent. S’haurà de requerir el 

rentat de mans en els infants:  

 A l’arribada i a la sortida de l’escola.  

 Abans i després d’esmorzar i de dinar.  

 Abans i després d’anar al WC.  

 Abans i després de les diferents activitats (també de la sortida al pati). En el 

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

 A l’arribada del centre, abans del contacte amb els infants.  
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 Abans i després d’entrar en contacte amb els 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. Totes les aules de tutoria i d’especialitat, així 

com els diferents lavabos, disposaran de dispensadors de sabó i de paper de 

mans d’un sol ús. A més, a l’entrada de totes les aules i a les diferents portes 

d’entrada de l’edifici hi haurà dispensadors de gel hidroalcohòlic, sobretot en 

aquells espais on es poden acumular més persones. 

 

A més, es tindrà en compte treballar amb els infants altres mesures de 

prevenció com:  

 Tossir i esternudar utilitzant la part interna del colze.  

 Utilització de mocadors d’un sol ús.  

 Evitar en la mesura del possible, compartir objectes i material si no està 

planificat o si no és estrictament necessari.  

 Evitar circular lliurement per l’escola. L’escola farà promoció de totes 

aquestes mesures a partir de pòsters i cartells informatius que es col·locaran 

en diferents espais de l’escola. 

4.2.4. Control de símptomes  

Les famílies vigilaran diàriament l’estat de salut dels seus fills i filles prenent-los 

la temperatura abans d’anar a l’escola, comprovant que no sigui superior a 

37.5ºC. Aquesta temperatura no es pot haver reduït amb antitèrmics.  

Les famílies comprovaran també que seu fill/a no presenti altres símptomes 

compatibles amb la COVID-19, que són els següents:  

 Febre o febrícula  

 Tos 
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 Dificultat per a respirar 

 Mal de coll  

 Congestió nasal  

 Mal de panxa 

 Vòmits i/o diarrea 

 Mal de cap 

 Malestar  

 Dolor muscular  

Per a un major control dels símptomes, els mestres cada matí prendran la 

temperatura a tots els alumnes del grup amb termòmetres d’infrarojos. Les 

famílies, hauran de fer-se responsables de l’estat de salut dels seus fills i filles. 

A l’inici del curs, signaran una declaració responsable a través de la qual: 

 Faran constar que són coneixedores de la situació actual de pandèmia amb 

el risc que això comporta i que, per tant, s’atendran a les mesures que puguin 

ser necessàries en cada moment.  

 Es comprometen a no portar l’infant 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. Les famílies 

disposaran d’una llista de comprovació de símptomes. La família ha de 

comunicar al centre si ha presentat febre o algun altre símptoma. 

 


