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1.-  Organització pedagògica, en una situació de pandèmia com l’actual i 
en cas de confinament parcial o tancament del centre . 

 

2.-  Organització de grups d’alumnes, professionals i espais  

 

3.- Organització d’horaris i gestió d’entrades i sortides  

 

4.-  Pla de ventilació, neteja i desinfecció 

 

5.- Pla d’actuació en cas de detectar un possible cas de COVID-19  

 

6.-  Relació amb la comunitat educativa 

 

7.-  Servei de menjador 

 

8.- Extraescolars i acollida 

 

9.- Activitats complementàries (sortides i colònies) 

 

10.- Reunions dels òrgans unipersonals i col·lectius de coordinació i 
govern 

 

11.- Seguiment del pla 
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1.-  Organització pedagògica, en una situació de pandèmia com l’actual i 
en cas de confinament parcial o tancament del centre . 

 

La prioritat en l’organització ha estat aconseguir la màxima comunicació amb el 
màxim nombre d’alumnes i famílies. 

Primerament aprofitant el contacte establert amb les famílies delegades i 
aquestes com enllaç amb la resta de famílies via whatsapp, hem abocat en 
aquest recurs la majoria de les comunicacions. La valoració ha estat molt 
positiva perquè la rapidesa i eficàcia per part seva ha estat excel·lent i s’ha 
aconseguit arribar a totes i cadascuna de les famílies. A partir d’aquí hem vist la 
necessitat de demanar les autoritzacions per aquest curs que acaba i el proper, 
curs, 2020-2021 en previsió d’un nou confinament i si més no activar una 
comunicació més amplia i quotidiana a través d’una plataforma digital. 

La coordinadora TAC, Alba Etxebarria, ha realitzat un assessorament específic 
per adequar les necessitats i la realitat de la nostra escola a aquesta nova 
realitat virtual. Amb aquest propòsit s’ha establert, durant aquest mes de juliol 
una comissió extraordinària TAC per coordinar totes les actuacions presents i 
les que es portaran a terme el proper curs. 

Dues mesures cabdals d’aquesta comissió juntament amb l’Equip Directiu ha 
estat demanar tots els recursos econòmica possibles per part de l’AFA i de 
l’Ajuntament per millorar i actualitzar tots el ordinadors del que disposa l’escola 
i que ara, la majoria, han quedat obsolets ,tenen uns 12 anys d’antiguitat,  per 
respondre amb èxit a les noves demandes de comunicació. 

L’altra mesura ha estat preveure una plataforma específica en aquest cas, el 
Moodle i la capacitació de totes les i els mestres que formem part de l’escola. 
Per això s’ha establert que durant aquest estiu tothom pot participar en la 
formació ja destinada a aquest fi a Odissea i amb la possibilitat de consulta a la 
mateixa comissió TAC de l’escola: inscripcions, activitats, disseny, dubtes,.... 

Aquestes mesures a nivell tecnològic han d’estar estretament lligades als 
objectius pedagògics de la nostra escola: acompanyament individual emocional 
i oferiment d’actuacions i activitats obertes, competencials i contextualitzades al 
nostre entorn i a la nostra realitat ja sigui aquesta col·lectiva o individual. 
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2.- Organització de grups d’alumnes, professionals i espais. 

 

 
NIVELL - GRUP 
 

 
Nº 
ALUMNES  
 

 
PROFESSORAT 
REFERENT 
 

 
ALTRES DOCENTS 
 

 
ESPAI 
 

PETITS - 1 
 

14 Iris Carina Sensaci
ons 

PETITS - 2 
 

14 Fina Carina constru
ccions 

PETITS - 3 
 

14 Carme Carina art 

PETITS - 4 
 

14 Anita Carina Espai 
d’art 

MITJANS 1r. 20 
 

? Lluïsa, Roser 1r 

MITJANS 2n. 13 
 

Montse Lluïsa, Roser 2n 

MITJANS 3r. 26 
 

Marta, ? Lluïsa, Roser 3r 

GRANS 4t. 20 
 

Alba Sílvia 4t 

GRANS 5è. 19 
 

?, Maria Sílvia 5è 

GRANS 6è. 15 
 

? E musical Sílvia 6è 

 

 

3.- Organització d’horaris i gestió d’entrades i sortides: 

3.1 Organització d’horaris: 
 
Els horaris es muntaran en funció del personal docent que poguem disposar i 
sempre tenint en compte els grups estables en espais definits i amb un/a 
mestre/a tutor/a, la mestra d’EE per poder atendre els alumnes amb NEE, i una 
mestra especialista si es considera necessari (tenint en compte les mesures de 
protecció i distància) 
 
 
3.2 Gestió d’entrades i sortides 
 
El nostre centre té  dos accessos d’entrada i de sortida : porta de dalt, escola 
bressol i porta de baix, font de l’aixeta. Aquestes dues són amplies i la 
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distribució  per una o altra, s’utilitza de manera habitual segons el criteri i la 
comoditat de cadascuna de les famílies, i ni en una ni en l’altra es donen 
aglomeracions .Ambdues donen accés al pati de l’escola que també és molt 
ampli. 
En qualsevol cas, per garantir les mesures de prevenció a les entrades i 
sortides del centre, així com en els passadissos i llocs de concurrència els 
alumnes i el personal del centre educatiu hauran  de portar la mascareta fins 
arribar a l’aula del grup estable, a banda de procurar mantenir el 1,5 metres de 
distància de seguretat. 

 
Per l’accés a l’escola, entrada i sortida, dividim els alumnes de forma que tenen 
accessos diferents en funció del curs: 
 
 
 
 

 
NIVELL - GRUP 
 

 
ACCÉS A L’EDIFICI 

HORA D’ENTRADA 
-HORA DE SORTIDA 

PETITS - 1 
 

Porta Petits 1 9,10  - 9,30 / 12,40 
15,10 / 16,40 

PETITS - 2 
 

Porta Petits 2 9,10  - 9,30 / 12,40 
15,10 / 16,40 

PETITS - 3 
 

Porta Petits 3 9,10  - 9,30 /12,40 
15,10 / 16,40 

PETITS - 4 
 

Porta principal  9,10  - 9,30 /12,40 
15,10 / 16,40 

MITJANS 1r. 
 

Porta del porxo 9  - 9,15 / 12, 30 
15,00 / 16,30 

MITJANS 2n. 
 

Porta del porxo 9  - 9,15 / 12,30 
15,00 / 16,30 

MITJANS 3r. 
 

Porta del porxo 9  - 9,15 / 12,30 
15,00 / 16,30 

GRANS 4t. 
 

Porta principal 8,50 – 9  / 12,20 
14, 50 / 16,20 

GRANS 5è. 
 

Porta principal 8,50 – 9 /12,20 
14, 50 / 16,20 

GRANS 6è. 
 

Porta principal 8,50 – 9 / 12,20 
14, 50 / 16,20 
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3.2 Pla d’acollida de petits (3 anys, 4 anys i 5 anys) 

Adaptació de 3anys: 

 

Grups d’alumnes Horaris  personal docent i PAS 

grup 1 Matins 14( de 9,30 a 
10,30), 15 (9,30 a 11,30) i 
16 (9,30 a 12,40) 
setembre 

Iris + TEEI 

grup 2 Matins 14( de 9,30 a 
10,30), 15 (9,30 a 11,30) i 
16 (9,30 a 12,40) 
setembre 

Fina + Carina 

grup 3 Matins 14( de 9,30 a 
10,30), 15 (9,30 a 11,30) i 
16 (9,30 a 12,40) 
setembre 

Carme +? 

grup 4 Matins 14( de 9,30 a 
10,30), 15 (9,30 a 11,30) i 
16 (9,30 a 12,40) 
setembre 

Anita + ? 

 

Les famílies dels infants poden acompanyar-los, però es restringirà a 1 membre de la 
família, i seguint les mesures de prevenció i seguretat establertes. 

 

3.3 Pla de treball del centre educatiu en confinament 

En la situació de confinament les mesures que es prendran seran que cada grup 
mantindrà contacte amb el/la mestra de referència per videoconferència, whatsapp, 
telèfon, correu electrònic i plataforma moodle. Es proposaran tasques tenint en compte 
l’edat dels infants, les seves necessitats i seran globalitzades, significatives, 
motivadores i avaluables. 
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NIVELL 
EDUCATIU 

MÈTODE DE 
TREBALL I 
RECURSOS 
DIDÀCTICS 
PREVISTOS 

MITJÀ I 
PERIODICITA
T DEL 
CONTACTE 
AMB EL 
GRUP 

MITJÀ I 
PERIODICITA
T DEL 
CONTACTE 
INDIVIDUAL 
AMB 
L’ALUMNE/A 

MITJÀ I 
PERIODICITA
T DE 
CONTACTE 
AMB LA 
FAMÍLIA 

grup 1 Treball 
globalitzat, 
significatiu i 
tenint en 
compte les 
necessitats 
dels infants. 
Motivador 

Telefònicamen
t, plataforma 
digital, 
videoconferèn
cies, 
whatsapp, web 

Setmanalment 
i quan calgui 
durant la 
setmana 

Setmanalment 

grup 2 Treball 
globalitzat, 
significatiu i 
tenint en 
compte les 
necessitats 
dels infants. 
Motivador 

Telefònicamen
t, plataforma 
digital, 
videoconferèn
cies, 
whatsapp, web 

Setmanalment 
i quan calgui 
durant la 
setmana 

Setmanalment 

grup 3 Treball 
globalitzat, 
significatiu i 
tenint en 
compte les 
necessitats 
dels infants. 
Motivador 

Telefònicamen
t, plataforma 
digital, 
videoconferèn
cies, 
whatsapp, web 

Setmanalment 
i quan calgui 
durant la 
setmana 

Setmanalment 

grup 4 Treball 
globalitzat, 
significatiu i 
tenint en 
compte les 
necessitats 
dels infants. 
Motivador 

Telefònicamen
t, plataforma 
digital, 
videoconferèn
cies, 
whatsapp, web 

Setmanalment 
i quan calgui 
durant la 
setmana 

Setmanalment 

 

3.4. Concrecions per a l’educació primària  

Pla de treball del centre educatiu en confinament 
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En la situació de confinament les mesures que es prendran seran que cada grup 
mantindrà contacte amb el/la mestra de referència per videoconferència, whatsapp, 
telèfon, correu electrònic i plataforma moodle. Es proposaran tasques tenint en compte 
l’edat dels infants, les seves necessitats i seran globalitzades, significatives, 
motivadores i avaluables. 

 

NIVELL 
EDUCATIU 

MÈTODE DE 
TREBALL I 
RECURSOS 
DIDÀCTICS 
PREVISTOS 

MITJÀ I 
PERIODICITA
T DEL 
CONTACTE 
AMB EL 
GRUP 

MITJÀ I 
PERIODICITA
T DEL 
CONTACTE 
INDIVIDUAL 
AMB 
L’ALUMNE/A 

MITJÀ I 
PERIODICITA
T DE 
CONTACTE 
AMB LA 
FAMÍLIA 

1r Treball 
globalitzat, 
significatiu i 
tenint en 
compte les 
necessitats 
dels infants. 
Motivador 

Telefònicamen
t, plataforma 
digital, 
videoconferèn
cies, 
whatsapp, web 

Diàriament Setmanalment 

2n Treball 
globalitzat, 
significatiu i 
tenint en 
compte les 
necessitats 
dels infants. 
Motivador 

Telefònicamen
t, plataforma 
digital, 
videoconferèn
cies, 
whatsapp, web 

Diàriament Setmanalment 

3r Treball 
globalitzat, 
significatiu i 
tenint en 
compte les 
necessitats 
dels infants. 
Motivador 

Telefònicamen
t, plataforma 
digital, 
videoconferèn
cies, 
whatsapp, web 

Diàriament Setmanalment 

4t Treball 
globalitzat, 
significatiu i 
tenint en 
compte les 
necessitats 

Telefònicamen
t, plataforma 
digital, 
videoconferèn
cies, 
whatsapp, web 

Diàriament Setmanalment 
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dels infants. 
Motivador 

5è Treball 
globalitzat, 
significatiu i 
tenint en 
compte les 
necessitats 
dels infants. 
Motivador 

Telefònicamen
t, plataforma 
digital, 
videoconferèn
cies, 
whatsapp, web 

Diàriament Setmanalment 

6è Treball 
globalitzat, 
significatiu i 
tenint en 
compte les 
necessitats 
dels infants. 
Motivador 

Telefònicamen
t, plataforma 
digital, 
videoconferèn
cies, 
whatsapp, web 

Diàriament Setmanalment 

 

El SEP es mantindrà com ho hem fet fins ara, dins l’horari lectiu i dins l’aula. 

 

3.5.  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. Tanmateix quan això no 
sigui possible o sigui convenient poder relacionar-se amb d’altres grups, caldrà 
mantenir la distància de seguretat o portar mascareta. 

Esmorzar cada grup a la seva aula, per tal d’evitar contagis. 

El WC del pati quedarà tancat, havent d’anar al WC que cada grup tingui 
assignat 

4.- Pla de ventilació, neteja i desinfecció: 

Per elaborar aquest pla de ventilació, neteja i desinfecció a l’annex 2 es 
proposa un quadre amb tots els aspectes a tenir en compte, basat en les 
recomanacions del Departament de Salut. 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. 

 

                                                                                                                                                     JULIOL 2020 



ESCOLA  JOSEP GRAS 

4.1 Pla neteja de l'Ajuntament: 

Neteja cada dia al acabar la jornada lectiva de totes les aules i en definitiva de 
tota l’escola.  

Cal concretar amb l’Ajuntament quan es farà i com, tant interior com exterior de 
l’edifici. 

 

4.2 En qualsevol cas, i dins del conjunt d’actuacions de sensibilització que el 
centre portarà a terme amb l’alumnat sobre mesures higièniques davant la 
prevenció de contagi per la covid-19, es recomana que el mateix alumnat, quan 
estigui utilitzant un espai que no és el del seu grup estable (cas d’un laboratori, 
per exemple), aquest col·labori en les actuacions de neteja de superfícies i 
estris utilitzats abans d’abonar l’espai i possibilitar el seu nou ús en bones 
condicions. 

 

4.3 Gestió dels residus. 

La gestió de residus serà diària i tenint en compte com ja s’està fent ara, 
separant i reciclant els residus generats. 

 

5.- Pla d’actuació en cas de detectar un possible cas de COVID-19  

 

DETECCIÓ DE POSSIBLES CASOS PER SIMPTOMATOLOGIA 
COMPATIBLE AMB LA COVID-19 

Davant d'una persona que comença a desenvolupar símptomes compatibles 
amb la COVID-19 al centre educatiu:  

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

 2. Es col·locarà una mascareta quirúrgica (tant a la persona que ha inicia t 
símptomes com a la persona que quedi al seu càrrec). 

 3. Es contactarà amb la família per tal que vingui a buscar l’infant o adolescent. 

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

5. El centre contactarà amb el servei territorial d'Educació per informar de la 
situació i a través d’ells amb el servei de salut pública. 
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La família o la persona amb símptomes contactarà 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 el resultat. En cas que finalment es 
confirmi el cas, Salut Pública serà l'encarregada de la identificació, aïllament i 
seguiment dels contactes estrets. 

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 despatx 
de la primera 
planta 

Equip 
Directiu 

Equip 
directiu, 
directora 

Directora 

     
 

 

 

SEGUIMENT DE CASOS: 

 

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 
(mantindrà el 
contacte amb 
salut i farà 
seguiment del 
cas) 
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6.-  Relació amb la comunitat educativa 

Cal fer referència als següents punts: 

- Les sessions del consell escolar i de la modalitat de les reunions seran 
presencial o telemàtica segons la situació de salut que estiguem en cada 
moment.  

- S’informarà a les famílies del pla d’organització per mail i es penjarà a la web 
de l’escola tota la informació que calgui. També es comunicarà per via 
whatsapp a través de les famílies delegades. Les reunions de tutoria es faran 
presencialment tenint en compte les mesures de seguretat o telemàticament, 
depenent de la situació de la pandèmia 

- Procediments de comunicació amb les famílies serà via mail, whatsapp, 
telèfon i moodle ( i es tindrà en compte cada situació familiar pel què fa a la 
comunicació).  

- Es donaran eines tant formatives com d’eines informàtiques perquè les 
famílies puguin utilitzar les plataformes digitals amb seguretat i eficiència.  

 

 

7.-  Servei de menjador 

Atès que disposem d’un espai ampli de menjador en relació amb el nombre 
d’alumnes usuaris, es mantindran els horaris i espai de menjador del curs 
passat. 

Cal concretar-ho amb l’AFA i l’empresa que fa la gestió 

El WC del pati quedarà tancat, havent d’anar al WC que cada grup tingui 
assignat 

 

8.- Extraescolars i acollida 

Les activitats extraescolars i l’espai d’acollida, quan suposin una barreja 
d’alumnes dels diferents grups estables, caldrà fer-les aplicant la distància de 
seguretat o utilitzant la mascareta. 
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Les activitats complementàries que es fan al centre. (estan per determinar 
segons la demanda de les famílies) 

 

ACTIVITAT NOMBRE 
D’ALUMNES 

GRUPS DELS 
QUALS 
PROVENEN ELS 
ALUMNES 

PROFESSIONAL 
RESPONSABLE 

ESPAI ON ES 
REALITZA 
L’ACTIVITAT 

     

     

     
 

El trasllat dels alumnes des del lloc de l’activitat extraordinària a l’aula del grup 
estable, sobretot en el cas dels alumnes més petits que hauran d’anar 
acompanyats. En tot cas, durant aquests trasllats sempre caldrà portar 
mascareta si no es pot assegurar el manteniment de la distància de seguretat. 

 

9.- Activitats complementàries (sortides i colònies) 

Caldrà tenir en compte les mesures de seguretat quan fem sortides i altres 
activitats complementàries, tant les del mateix centre com les del lloc on es fa 
l’activitat i en el transport, quan aquest sigui necessari.  

 

10.- Reunions dels òrgans unipersonals i col·lectius de coordinació i 
govern 

Les reunions seran en modalitat telemàtica quan siguin reunions amb un 
nombre elevat de persones. 

 

ÒRGANS TIPUS DE REUNIÓ FORMAT DE LA 
REUNIÓ 

PERIODICITAT/ 

TEMPORITZACIÓ 

 

Consell Escolar Dependrà de la 
situació: 
informativa,... 

Telemàtica Quan calgui 
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Claustre Dependrà de la 
situació: 
informativa,... 

Presencial/ 
telemàtica 

Setmanalment 

Cicles Dependrà de la 
situació: 
informativa,... 

Presencialment Setmanalment 

Comissions Dependrà de la 
situació: 
informativa,... 

Presencialment Quinzenalment 

...    
 

 

11.- Seguiment del pla 

 Planificació de l’avaluació i seguiment d’aquest pla de reobertura del setembre. 

RESPONSABLES Equip Directiu, Coordinadora riscos 
laborals, claustre mestres, AFA, 
Ajuntament 

POSSIBLES INDICADORS  

PROPOSTES DE MILLORA TRIMESTRALS  

...  
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