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INTRODUCCIÓ  
Aquest pla segueix les Instruccions per al curs 2020-2021 dels centres educatius de 

Catalunya de 30 de juny de 2020 i les directrius aprovades pels Departaments de Salut i 

d’Educació en el Pla d’actuació per al curs 2020-2021 per a centres educatius en el marc de la 

pandèmia per Covid 19 de 3 de juliol. 

Aquest pla ha estat aprovat per Consell Escolar amb data del 4 de setembre del 2020 i forma 

part de la Programació General Anual de centre i estarà disponible al web del centre. 

Aquest Pla d’actuació pretén establir les bases per tal que el curs 2020-2021 es pugui 

reprendre amb les màximes garanties, buscant l’equilibri entre protecció de la salut de les 

persones als centres educatius, la correcta gestió de la pandèmia i el dret de tots els infants a 

una educació de qualitat.  

L'escola treballarà amb la màxima normalitat possible. Es donarà continuïtat a l’aprenentatge 

tal com el feien aplicant les mesures sanitàries de protecció necessàries. 

 

 VALORS EN QUÈ ES BASA LA PROPOSTA 

● L’escola ha de ser un entorn segur, amb el risc mínim assumible, on amb les  

mesures  proposades hem de contribuir al control de l’epidèmia i a la ràpida 

identificació dels casos i els seus contactes. 

● Malgrat  la  pandèmia,  tots  els  infants han  de  tenir  accés  a l’educació en 

condicions d’equitat i entorns segurs per a fer-ho. 

● L’aprenentatge als centre educatius ha de poder continuar amb la màxima 

normalitat, seguint les instruccions sanitàries, i garantint la funció social i 

aprenentatge de l’educació, així com en el cas del possible confinament d’un/a 

mestre/a o grup-classe. 

1. MESURES BÀSIQUES DE PREVENCIÓ, HIGIENE I PROMOCIÓ 
DE LA SALUT  

 
Els dos pilars de control de la pandèmia són la disminució de la transmissió del virus i 

l’augment de la traçabilitat dels casos. 
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1.1.     Grups de convivència i socialització molt estables 

L'organització serà entorn a grups de convivència estables. Es tracta de grups estables 

d’alumnes, amb el seu tutor o tutora, i en el marc dels quals es produeix la socialització de 

les persones que integren. Formarà part d’aquest grup estable altres docents i/o personal 

de suport educatiu. El tutor/a només pot formar part d’un únic grup estable. Es tracta, per 

tant, d’un grup de persones que tenen una relació propera i molt quotidiana. Això permet 

que, junt amb les evidències creixents sobre el poc paper d’infants  i  joves  en  la  

propagació  de  l’epidèmia,  no  sigui  necessari  requerir  la distància física 

interpersonal de seguretat establerta en 1,5 metres (o la superfície equivalent de 

seguretat de 2,5 m2), ni l’ús de la mascareta, en aquests grups de convivència 

estables. En aquestes condicions, es garanteix l’estabilitat i l’estanqueïtat d’aquest grup, 

amb la finalitat de preservar la capacitat de traçabilitat. 

10 

Altres professionals que hagin d’estar en contacte amb altres grups de 

convivència han de complir rigorosament les mesures de protecció individual, 

especialment el manteniment de la distància física de seguretat d’1,5 metres i, 

quan no sigui possible, l’ús de la mascareta. 

1.2.     Mesures de prevenció personal 
 

Distanciament físic 

Segons la Resolució SLT/1429/2020, de 18 de juny, per la qual s'adopten mesures bàsiques 

de protecció i organitzatives per prevenir el risc de transmissió i afavorir la contenció de la 

infecció per SARS-CoV-2, la distància física interpersonal de seguretat, tant en espais tancats 

com a l'aire lliure, s'estableix en 1,5 metres en general, amb l'equivalent a un espai de 

seguretat de 2,5 m2  per persona, i és exigible en qualsevol cas excepte entre persones que 

tinguin un contacte proper molt habitual, com és el cas dels grups de convivència estables. 

 

Per tant, en els grups estables no és necessari requerir la distància física interpersonal de 

seguretat establerta en 1,5 metres (o la superfície equivalent de seguretat de 2,5 m2). 

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.  
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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. 

En infants s’ha de requerir el rentat de mans: 

● A l’arribada i a la sortida del centre educatiu, se’n farà càrrec el tutor/a abans 

d’entrar a l’aula, 

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

● Abans i després dels àpats se’n faran càrrec els monitors>/es de l'empresa del 

menjador., 

● Abans i després d’anar al WC (infants continents). 

 

En el cas del personal que treballa al centre, el rentat de mans s’ha de dur 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 

 

Es garanteix l’existència  de  diversos  punts  de  rentat  de  mans, (a les aules i als banys)  

amb disponibilitat de sabó amb dosificador i tovalloles d’un sol ús; a més a més en punts 

estratègics (menjador,  zona  d’aules...); també es posaran dispensadors  de  solució 

hidroalcohòlica en el vestíbul, a l’entrada, en el pati d’infantil... 

Es col·locaran pòsters i cartells informatius explicant els passos per a un correcte rentat de 

mans en els diversos punts de rentat de mans, Veure ANNEX 1.2.A. 

 

Ús de mascareta 

Col·lectiu Indicació Tipus de mascareta 

2n      cicle      d’educació 

infantil (3-6 anys) 

No obligatòria Higiènica amb 

compliment de la 

norma UNE 

De 1r a 4t de primària No obligatòria si s’està amb el grup 

de convivència dins de l’aula. 

Indicada fora del grup quan no es 
pugui mantenir la distància d’1,5 
metres. 

Higiènica amb 

compliment de la 

norma UNE 

https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/rentat-de-mans-alcohol.pdf
https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/rentat-de-mans-alcohol.pdf
https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/rentat-de-mans-alcohol.pdf
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A partir de 5è de 

primària, secundària, 

batxillerat, formació 
professional i centres de 

formació d’adults 

No obligatòria si s’està amb el grup 

de convivència dins de l’aula. 

Indicada fora del grup quan no es 
pugui mantenir la distància d’1,5 

metres. 

Higiènica amb 

compliment de la 

norma UNE 

Personal   docent   i   no 

docent 

Recomanable en els grups estables. 

Obligatòria per al personal quan 
imparteix classes a diferents grups, 

quan no forma part del grup de 
convivència estable i no es pugui 

mantenir la distància d’1,5 metres. 

Higiènica amb 

compliment de la 
norma UNE 

 

En entrar al centre els alumnes i el personal del centre han de portar la mascareta fins a la 
seva aula. En els passadissos i als lavabos hauran de portar mascareta.  

 

 
Requisits d’accés als centres educatius 

 

Alumnat 

 

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

respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós  (l’absència 

de simptomatologia ha de ser sense haver pres cap fàrmac.  

● No convivents o contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia compatible 

en els 14 dies anteriors.  

● Calendari vacunal al dia. 

 

En cas que l’infant presenti una malaltia crònica d’elevada complexitat que pugui 

augmentar el risc de gravetat en cas de contraure la infecció per SARS-CoV2, es valorarà 

de manera conjunta –amb la família o persones tutores i el seu equip mèdic de referència–, 

la idoneïtat de reprendre l’activitat escolar. Es consideren malalties de risc per a la CovID-

19: 

 

● 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.  
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Famílies 

Només accediran a l’escola quan la gestió que han de realitzar només la puguin fer de 

manera presencial o quan aquesta institució els citi de manera presencial per algun motiu, en 

tots dos casos caldrà seguir les recomanacions en cada moment dona el PROCICAT serà 

obligatori per accedir al centre mascaretes, rentat de mans i procurar distancia d’1,5m. 

 

Professorat 

En el cas del personal docent i no docent de l’escola que tingui contacte amb els infants, les 

persones de risc elevat de malaltia greu per coronavirus seran avaluades pel servei de 

prevenció de riscos laborals de titularitat del centre per valorar si poden estar en contacte 

amb els infants.  

 

S’estableix que els professionals docents no vulnerables, podran tenir accés al centre amb les 

mesures de prevenció estipulades. Mascaretes de protecció del tipus FFP2 i neteja de mans 

amb gel hidroalcohòlic a l’entrada de les instal·lacions del centre i rentat de mans amb aigua i 

sabó, màxim cada dues hores. 

 

Les persones del grup de risc han de ser valorades pel servei de prevenció de riscos laborals 

propi o extern, de la titularitat. També caldrà contemplar els requisits d’accés als centres 

educatius de persones pertanyents a altres entitats o empreses de cara a la gestió de 

vulnerabilitats i/o contactes. 

 

Control de símptomes 

 

Les famílies han de fer-se responsables de l’estat de salut dels  seus fills i filles. A l’inici del 

curs, signen una declaració responsable, Veure annex 1.2.B, 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 (veure l’annex 1.2.C). 
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● La família i/o l’alumne/a ha de comunicar al centre si ha presentat febre o algun altre 

símptoma.  

● En cas que la situació epidemiològica ho requerís es podria considerar la 

implementació d’altres mesures addicionals com la presa de temperatura a l’arribada a 

l’escola. 

 

1.3 Gestió de casos 

El responsable de la coordinació i la gestió de la COVID-19 al centre és la direcció, amb el 

suport del coordinador de riscos laborals. 

No han d’assistir al centre l’alumnat, les persones docents i altres professionals que tinguin 

símptomes compatibles amb la COVID-19, així com aquelles persones que es troben  en  

aïllament  per  diagnòstic  de  COVID-19  o  en  període  de  quarantena domiciliària per 

haver tingut contacte estret amb alguna persona amb símptomes o diagnosticada de COVID-

19. 

 

En un entorn de convivència com és un centre escolar, la detecció precoç de casos i el seu 

aïllament, així com dels seus contactes més estrets, és una de les mesures més rellevants per 

mantenir entorns de seguretat i preservar al màxim l’assoliment dels objectius educatius i 

pedagògics. Per tant, el protocol a seguir davant   d'una   persona   que   comença   a   

desenvolupar   símptomes compatibles amb la COVID-19 al centre educatiu serà: 

1. Se’l portarà al despatx de direcció. 

2. S’hauran de posar una mascareta quirúrgica tant a la persona que ha iniciat 

símptomes com a la persona que quedi al seu càrrec. 

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

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

5. El centre contactarà amb el servei territorial d’Educació per informar de la 

situació.    

6. La família haurà 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. 

7. En cas que finalment es confirmi el cas, Salut Pública serà l'encarregada de 

la identificació, aïllament i seguiment dels contactes estrets.  
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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.  

2.  PRIORITATS EDUCATIVES 

● Acompanyament emocional de l’alumnat (activitats orientades al retrobament, 

l’intercanvi de situacions viscudes...) 

● Acció tutorial i orientació en col·laboració amb les famílies, amb la incorporació 

d’estratègies per abordar les necessitats educatives  específiques de suport educatiu. 

● Impuls a l’aprenentatge autònom i creatiu per part dels alumnes, amb propostes que 

aprofundeix en la competència d’aprendre a aprendre, per tal de capacitar l’alumne a 

autoregular-se, incidint tant en els processos cognitius com en els factors 

socioemocionals de l’aprenentatge. 

● L’impuls a la cultura digital, garantint la incorporació d’estratègies per a fomentar la 

competència digital dels docents i dels alumnes. 

● Col·laboració i compromís a tots els nivells: entre els docents, amb les famílies i altres 

agents. Valors que suposen una riquesa que cal mantenir i desenvolupar. 

● Oportunitat per d’avançar en la transformació educativa al servei de l’èxit del nostre 

alumnat. De repensar què fem i com ho fem, de dissenyar unes estratègies 

educatives que donin resposta a les necessitats del moment, per aconseguir una 

educació més competencial. 

3. ORGANITZACIÓ DEL CENTRE 

El curs començarà de manera presencial el dia 14 de setembre. 

L’ensenyament serà presencial per a tots els alumnes de tots els ensenyaments des 

d’educació infantil fins a 6è de Primària. 

Garantitzarem que tots els alumnes puguin seguir el curs de manera presencial sempre que la 

situació sanitària no obligui a un confinament parcial o total l’alumnat i del professorat del 

centre o bé de la població. 

Els criteris d'aquesta presencialitat estan definits a les Instruccions per al curs 2020-21 de la 

Secretaria de Polítiques educatives. 



 

~ 11 ~ 
 

3.1. Organització dels grups estables d’alumnes, professionals i 

espais 

El centre ha organitzat els grups estables d’alumnes amb un tutor o tutora i un espai 

referent. 

El grup estable està format per un conjunt d’alumnes, amb el seu tutor o tutora. Formen part 

d’aquest grup estable altres docents o personal de suport educatiu. Els alumnes seran 

sempre els mateixos. Aquells docents i/o personal de suport educatiu que es relacionen amb 

més d’un grup estable, caldrà que portin mascareta quan no puguin mantenir una distància 

d’1,5 metres amb els infants. Es reduiran al màxim el nombre de mestres de cada grup i el 

nombre de grups que atengui cada mestre o mestra i un professional o una professional de 

suport educatiu i educació inclusiva. 

3.1.1- Criteris per a la configuració de grups estables 

●  El nombre d’alumnat del grup natural existent de cada nivell educatiu. 

● Que la seva composició es pugui mantenir al llarg de tot el curs. Els alumnes del grup 

estable seran sempre els mateixos durant el curs 2020-21.(En el cas de la 

incorporació d’un nou alumne al centre, se l’assignarà a un grup estable existent). 

● De naturalesa heterogènia, que contemplin la diversitat entre l’alumnat, no agrupats 

per nivells d’aprenentatge. 

● Que afavoreixin una atenció inclusiva a tot l’alumnat, incorporant els suports a 

l’alumnat amb necessitats educatives específiques al grup al qual pertany. 

● La distància interpersonal entre l’alumnat a l’espai aula disponible. 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. La disposició del mobiliari, ja sigui en files o 

en petits grups al voltant de la taula, tindrà en compte aquesta distància. 

●  Mantenir junt l’alumnat en el màxim d’horari i d’activitats al llarg de la jornada lectiva 

tant a l’aula com al pati. 

●  Que romangui, de manera general, el màxim de temps possible en el mateix espai 

físic. 

3.1.2- Criteris a l’hora d’assignar de docents al grup estable 

●  Reduir al màxim el nombre de mestres de cada grup. 

● Reduir el nombre de grups que atengui cada mestre o mestra i un professional o una 

professional de suport educatiu i educació inclusiva. 
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En cas que un grup estable ocupi un espai diferent (tallers, laboratoris...) caldrà assegurar 

que cada vegada que marxa un grup es neteja i desinfecta l’espai. Els alumnes seran sempre 

els mateixos. 

Els professionals dels serveis educatius i dels CEEPSIR que fan assessorament als centres 

podran entrar als centres i a les aules, mantenint la distància física recomanada, hauran de 

portar mascareta i aplicar les mesures d’higiene i prevenció. 

També hi podran accedir, si és necessari, els professionals municipals.  

3.1.3- Personal dels centres: professorat, personal d’atenció educativa i 

personal d’administració i serveis 

El servei sanitari del servei de prevenció de riscos laborals de la titularitat del centre, haurà 

d’avaluar la presència de personal treballador especialment sensible a la COVID-19, en el 

marc de referència vigent a cada moment, i en base a aquest coneixement establir, si 

s’escau, mesures específiques de protecció. 

3.1.4- Organització dels espais 

Espais docents per a grups estables 

A l’escola s’utilitzen com a espais docents per a un grup d’alumnes les aules de grup com 

aules referents pel grup estable. 

Els espais específics: aula de psicomotricitat, aula de música, aula d’informàtica, biblioteca, 

gimnàs...es farà mitjançant una rotació de diversos grups on en un mateix dia sigui la mínima 

i cada cop que hi hagi un canvi de grup s’ha de netejar i desinfectar l’espai i el material d’ús 

comú. 

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’informàtica, per exemple), aquest col·labora en les actuacions de neteja de superfícies i 

estris utilitzats abans d’abonar l’espai i possibilitar el seu nou ús en bones condicions. 

Proposta organitzativa de grups i espais del centre: 

 

Grups Alumnes 
Docents PAE Espai 

Estable Temporal Estable Temporal Estable Temporal 

P3 25 Rocío 3 

 

 
AULA P3 

Psicomotricitat: 
A determinar 
Biblioteca: 

A determinar 
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P4 25 Olga 3 

 

 
AULA P4 

Psicomotricitat: 

A determinar 
Biblioteca:  
A determinar 

P5 25 Maria 3 
1 

vetlladora  
AULA P5 

Psicomotricitat: 
A determinar 
Biblioteca:. 

A determinar 

PRIMER 27 Aurora 3 
  

AULA 1r 

Música: 
A determinar 

Anglès: 

A determinar 
EF (Pista): 

A determinar 
Informàtica: 

A determinar 

SEGON 25 Noemi 3 
1 

vetlladora 
 

1 
logopeda 

AULA 2n 

Música: 
A determinar 

Anglès: 
A determinar 

EF (Pista): 

A determinar 
Informàtica: 

A determinar 

TERCER 25 Carme 3 
  

AULA 3r 

Música: 
A determinar 
Anglès: 

A determinar 

EF (Pista): 
A determinar 

Informàtica: 

A determinar 

QUART 26 Sílvia 3 
1 

vetlladora 

1 
logopeda 

AULA 4t 

Música: 
A determinar 
Anglès: 

A determinar 
EF (Pista): 

A determinar 

Informàtica: 
A determinar 

CINQUÈ 25 Enric 3 
  

AULA 5è 

Música: 

A determinar 
Anglès: 

A determinar 
EF (Pista): 

A determinar 
Informàtica: 

A determinar 

SISÈ A 25 Glòria 3 
  

AULA 6èA 

Música: 
A determinar 

Anglès: 

A determinar 
EF (Pista): 

A determinar 
Informàtica: 

A determinar 



 

~ 14 ~ 
 

SISÈ B 25 Cristina 3 

 

 
AULA 6èB 

Música: 

A determinar 
Anglès: 

A determinar 
EF (Pista): 

A determinar 
Informàtica: 

A determinar 
 

 
Espai menjador 

El servei de menjador escolar, que inclou l’àpat i les activitats posteriors fins a la represa de 

l’activitat lectiva o la finalització de la jornada escolar segons els casos, s’organitza en els 

espais habilitats a tal efecte. En el cas d’Educació infantil es durà en les pròpies aules, així 

estaran el mateix grup de convivència. Es garantitzaran les condicions de seguretat 

alimentària per al trasllat i servei dels aliments. No cal utilitzar elements isotèrmics. 

En l’espai habitual del menjador escolar hi coincidiran diversos grups estables. Els integrants 

d’un mateix grup estable seurà junt en una o més taules. Cal mantenir la separació entre les 

taules de grups diferents. En cas que en una mateixa taula hi hagi alumnes de més d’un grup 

caldrà deixar una cadira buida entre ells per garantir la distància. En el menjador es faran dos 

torns per evitar la coincidència d’un gran nombre d’infants en un mateix espai. Entre torn i 

torn cal fer la neteja, desinfecció i ventilació del menjador. 

Cal garantir el rentat de mans abans i després de l’àpat. 

El menjar s’ha de servir en plats individuals, evitant compartir-lo (no es posaran amanides, ni 

setrilleres, ni cistelles del pa al centre de la taula). L’aigua pot estar en una gerra però es 

recomana que sigui una persona adulta responsable qui la serveixi o bé un únic infant 

encarregat durant tot l’àpat. Els infants que per raons del projecte pedagògic realitzin tasques 

del tipus parar i desparar taula, o d’altres, ho faran exclusivament per al seu grup de 

convivència. En cas que l’alumnat reculli el menjar a la línia d’autoservei, cal mantenir la 

distància a la filera. 

El professorat i el personal d’administració i serveis del centre que facin ús del servei de 

menjador escolar es realitzarà a la sala de mestres un espai clarament diferenciat de l’ocupat 

per l’alumnat i mantenint en tot moment la distància de seguretat d’1,5 metres entre els 

adults. El professorat i el personal d’administració i serveis han d’utilitzar obligatòriament la 

mascareta en el menjador excepte quan estiguin asseguts a la taula fent l’àpat. 

Les activitats posteriors als àpats es realitzaran preferiblement, a l’aire lliure, amb ocupació 

diferenciada d’espais per a cada grup estable tal i com està descrit en els usos del pati. 

També es poden utilitzar espais interiors, preferiblement per a infants pertanyents a un 

mateix grup estable. En aquest cas cal garantir la ventilació després de l’activitat. 
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Espai cuina 

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. 

Espai gimnàs 

L’Educació física es realitzarà a l’aire lliure -a l’espai del pati- sempre que sigui possible, 

evitant la franja horària de major exposició solar durant els mesos de calor quan l’activitat 

tingui lloc a l’exterior i/o es mantenen els grups estables no serà necessari l’ús de mascareta. 

L’espai del gimnàs s'utilitzarà com a zona d’esbarjo. 

No es farà ús dels vestidors. 

 

Patis 

A Primària la sortida al pati serà esglaonada, amb 10 minuts de diferència entre les dos 

grups d’alumnat, tant a l’entrada com a la sortida al pati.  

GRUP 1: 1r, 2n, 3r i 4t - Horari de 10:55h a 11:25h 

GRUP 2: 5è, 6èA i 6èB - Horari de de 11:00h a 11:30h.  

S’han establert diferents espais al pati, tenint en compte que cada un dels sectors serà 

ocupat només per un grup classe al dia i aniran rotant d’espais al llarg de la setmana. 

Sectors PA, PB, PC i PD: espais per l’alumnat de 1r, 2n, 3r i 4t. Aniran rotant d’espais al llarg 

de la setmana. Sectors P1, P2 i P3: espais per l’alumnat de 5è i 6è.  

Cada grup classe estarà junt i no compartirà espai amb altres grups. Quan no es mantingui la 

distància interpersonal de 1’5 metres, caldrà l’ús de mascaretes.  

 

A infantil la sortida al pati no és necessari fer-la esglaonada. S’han establert tres espais 

diferents i, cada dia, cada espai serà ocupat per un sol grup classe que anirà rotant al llarg de 

la setmana.  

Sectors pati Infantil: I1, I2 i I3  

 

Els dies de pluja tot l’alumnat romandrà a la seva aula.  

(Veure mapa de l’ANNEX 3.1.4) 

 

Espais de reunió i treball per al personal 

En els espais de reunió i treball per al personal també s’haurà de garantir el distanciament 

físic de seguretat de 1,5 metres, i és obligatori l’ús de mascareta si això no pot garantir. Es 

tindrà presents totes les mesures sanitàries pel que fa a les màquines de cafè i venda 
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automàtica (vending). Pel que fa a la neteja, desinfecció i ventilació d’aquests espais s’ha de 

seguir l’establert en l’apartat 6. 

3.2- Organització d’horaris i gestió d’entrades i sortides 

Per evitar l’aglomeració de persones en un lloc del centre s’han establert circuits i organitzat 

la circulació dels diferents membres de la comunitat educativa en llocs i moments 

determinats. Annex 3.2 

3.2.1. Entrades i sortides 

Les entrades i sortides del centre es fan de manera esglaonada, tenint en compte el nombre 

d’accessos i el nombre de grups estables. Per aquest fet s’han establert punts d’entrada i 

sortida, i cada un dels accessos, l’entrada i la sortida es farà per un o diversos grups estables 

en intervals de 10 minuts cadascun. Els alumnes hauran de portar la mascareta fins que 

accedeixin a l’aula del seu grup estable. Els pares i mares només accediran a l’interior del 

recinte escolar en el cas que ho indiqui el personal del centre seguint totes les mesures de 

protecció establertes, utilitzant mascareta i sempre mantenint la distància de seguretat. En 

qualsevol cas, els adults que acompanyin els infants o joves han de ser els mínims possibles 

per a cadascun d’ells i han de complir rigorosament les mesures de distanciament físic de 

seguretat i ús de mascareta. 

En entrar al centre els alumnes s’han de rentar les mans amb gel hidroalcohòlic, mantenir la 

distància sanitària i han de portar la mascareta fins a la seva aula. 

 
Accés Grup Horari entrada Horari sortida MIGDIA 

Principal 4t 8:55 a 9:00 16:25 a 16:30  De 12:25 a 14:55 

6è 9:05 a 9:10 16:35 a 16:40 De 12:35 a 15:05 

Infantil 1r i 2n 8:55 a 9:00  16:25 a 16:30 De 12:25 a 14:55 

P-3, P-4 i p-5 9:05 a 9:10  16:35 a 16:40 De 12:35 a 15:05 

Gual 3r 8:55 a 9:00 16:25 a 16:30 De 12:25 a 14:55 

5è 9:05 a 9:10 16:35 a 16:40  De 12:35 a 15:05 
 

 
* Els grups de Primària faran les entrades i les sortides amb mascareta. 
 

3.2.2 Circulació dins del centre 

En els passadissos i els lavabos sempre i quan sigui possible s’intentarà que no coincideixin 

més d’un grup estable. Quan coincideixin més d’un grup estable caldrà mantenir la distància 

interpersonal d’1,5 metres i portar mascareta. 
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3.2.3. Horaris 

Les excepcionals circumstàncies derivades de la pandèmia han determinat la necessitat 

d’incorporar canvis en l’horari. Hi hauran dos torns d’interval de 10 minuts on la puntualitat 

de les famílies han de ser exhaustives pel bon funcionament de les entrades i sortides.  

 

L'alumnat que no sigui recollit a dins el seu torn farà ús del servei de menjador (migdia) i 

acollida (tarda) i les famílies es hauran de fer-se càrrec de les despeses que això comporta. 

 

3.3. Criteris organitzatius per a l’atenció de l’alumnat amb 

necessitat específica de suport educatiu  

Després del confinament des del mes de març fins l’obertura de centres s’han detectat 

algunes necessitats d’assessorament per part d’EAP i/o mestra d’Atenció a la Diversitat ja que 

hi ha hagut alguna conseqüència en el desenvolupament cognitiu, afectiu i social d’alguns 

alumnes recollits en les juntes d’avaluació del 3r trimestre, és per això que parlarem de tres 

tipus d’actuació que mestre d’Atenció a la Diversitat, mestre d’Aula Acollida o membre de 

l’EAP faran: 

Mesura intensiva individual: Es faran en la tutoria de Cicle Inicial de manera 

individualitzada seguint el protocol establert pel centre, ús de la mascareta quan el 

distanciament no sigui possible, rentat de mans i només estarà l’alumne i el personal que té 

l’entrevista amb l’alumne per fer el treball específic convenient. (no es poden determinar 

horaris fins conèixer els efectius amb que ens dota el Departament d’Educació) 

 

Mesura addicional grupal: Es tracten de set petits grups que assistiran a grups o d’atenció 

a la diversitat o Aula Acollida per rebre aquells suports específics per a ells/es. Seguiran el 

protocol establert pel centre, ús de la mascareta quan el distanciament no sigui possible, 

rentat de mans i només estarà l’alumne i el docent que els acompanya. 

 

Mesura Universal: Quan els mestres de suport o Atenció a la Diversitat o Vetlladora entrin 

a una aula hauran de seguir el protocol establert pel centre, ús de la mascareta quan el 

distanciament no sigui possible, rentat de mans i també l’alumnat d’aquella aula mentre hi 

hagi aquesta persona de fora del seu grup de convivència. 
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3.4. Adaptació de P3 

En el període de la setmana del 14 de setembre fins el dia 19 de setembre es farà l’adaptació 

de P3 

On es tindran en compte les següents consideracions per a realitzar l’activitat: 

● Aire lliure: sempre i quan la climatologia ho permeti (calor, pluja…) es realitzarà en 

el pati d’infantil. 

● Ventilació: les aules ventilaran adequadament, almenys durant 10 minuts després 

del seu ús. 

● Ocupació: Només podrà acompanyar a l’infant un adult per tal que no es superi 

l’espai de 2,5 m² a l’interior de l’aula, inclosos infants, persones acompanyants i 

persones educadores. 

● Neteja i desinfecció: caldrà netejar i desinfectar els espais segons el pla de neteja i 

desinfecció del centre. 

En quan a l’acompanyament dels adults: 

● Requisits d’accés: la persona acompanyant no pot participar en el període d’acollida 

si presenta símptomes compatibles amb la COVID-19 o els ha presentat en els darrers 

14 dies. Tampoc no hi podrà participar si ha tingut contacte estret amb una persona 

amb la COVID-19 confirmada o amb simptomatologia compatible en els darrers 14 

dies. 

● Persones de risc: aquelles persones acompanyants que pateixin una malaltia de risc 

davant de la COVID-19 (diabetis, malaltia cardiovascular -inclosa la hipertensió-, 

malaltia hepàtica crònica, malaltia pulmonar crònica, malaltia renal crònica, 

immunodeficiència, càncer en fase activa, obesitat mòrbida) així com dones 

embarassades, hauran d’avaluar la conveniència de participar en el període d’acollida 

amb el seu equip mèdic de referència. 

● Nombre d’acompanyants: cada infant només podrà ser acompanyat per una sola 

persona (que pot canviar durant el període d’adaptació).  

● Contacte i distància: la persona acompanyant només podrà tenir contacte amb el 

seu infant i haurà de mantenir la distància de seguretat (1,5 metres) amb la resta de 

persones de l’aula (inclosos infants, persones acompanyants i persones educadores). 

● Rentat de mans: la persona acompanyant s’haurà de rentar les mans amb aigua i 

sabó o gel hidroalcohòlic abans d’accedir al centre educatiu i també abans d’entrar a 

l’aula. També es recomana rentat de mans a la sortida del centre educatiu. 

● Mascareta: la persona acompanyant ha d’accedir al centre educatiu amb una 

mascareta higiènica o quirúrgica correctament posada. 
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DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS 

9:15 - 10:45 GRUP A GRUP C 
GRUP A i B 

 TOTS ELS 
GRUPS 

TOT 
EL DIA 10:50 – 12:20 GRUP B GRUP D GRUP C i D 

 

 

3.5. Altres activitat 

3.5.1. Acollida matinal i permanència a la tarda 

El centre habilita el menjador com a espai per oferir l’acollida matinal. que permet mantenir 

la distància interpersonal d’1,5 m. Quan no sigui possible aquesta distància, tant el 

responsable de l’activitat com els infants hauran de portar mascareta. 

Cada infant ha d’anar acompanyat per un únic familiar. Abans d’entrar al centre s’ha de 

rentar les mans amb gel hidroalcohòlic i un cop dins ha de mantenir la distància seguretat 

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

Quan finalitzi el període d’acollida, els alumnes sortiran amb mascareta i neteja de mans cap 

a les seves aules per dins del recinte escolar.  

Un cop acabada l’acollida cal ventilar, netejar i desinfectar l’espai. 

3.5.2. Sortides i colònies 

Es duran a terme les activitats previstes en la programació general anual, pel que fa a 

sortides i colònies, amb les adaptacions que calgui ateses les mesures de prevenció i 

seguretat sanitària. 

En el cas de les sortides, es prioritzaran les activitats a l’aire lliure i sempre cal mantenir la 

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

distància. 

En el cas de les colònies es mantindran els grups estables. Es prioritzaran les activitats a 

l’aire lliure i se seguiran les mesures de prevenció i higiene habituals: distància física de 

seguretat, rentat de mans, etc. 
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3.5.3. Extraescolars 

Es duran a terme les extraescolars previstes en la seva programació general anual, sempre 

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.  

3.5.4. Servei de menjador 

L’equip de monitoratge disposarà de tot els equips de protecció individual. 

Caldrà que portin la mascareta posada durant tot el servei i que es rentin les mans 

freqüentment. Els monitors i monitores es responsabilitzaran de recordar i educar als infants 

en totes les mesures i protocols de seguretat. 

Es garantirà el rentat de mans dels alumnes, l’ús de mascareta, sempre, excepte en el 

moment de l’àpat, i la distancia de seguretat entre grups estables. 

 

Es realitzarà 2 torns per dinar: 

CURS TORN I HORARI ESPAI ÀPAT ESPAI LLEURE 

P3  

1º torn de 12:35h a 13:30h 

 

aules 

 

 

Pati infantil P4 

P5 

1r  

1º torn de 12:30h a 13:15h 

 

menjador 

 

pati 2n 

3r 

4t  

2º torn de 13:45h a 14:30h 

 

menjador 

 

pati 5è 

6è 

 

ESPAI ÀPAT 

 Tots l’alumnat de primària menjarà a l’espai de menjador i es distribuiran els cursos i 

grups en 2 torns. Els infants d’Educació infantil dinaran a la seva aula. 

 En cada torn entraran 3 cursos. Cada grup estable seuran junts en una o més taules 

procurant sempre deixar alguns espais lliures reservats pels possibles alumnes 

esporàdics del mateix grup. 

 Entre els grups estables es mantindrà sempre una distancia de seguretat mínima que 

recomana el Departament. 

 Es calcula un temps aproximat de 45 minuts per dinar. 
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 Els grups estables es mouran per “blocs” (tot el grup junt),  tant per l’entrada com per 

la sortida del menjador. 

 Entre torn i torn es necessiten entre 10 i 15 minuts per netejar, desinfectar i ventilar 

el Menjador. 

 ESPAI LLEURE MENJDOR 

 En l’espai de lleure, es prioritzaran les activitats a l’aire lliure sempre que sigui 

possible. 

 S’ocuparà els espais diferenciats per cada grup evitant la interrelació entre diferents 

grups estables. Utilitzarem els mateixos espais que han utilitzat en l’esbarjo de l’horari 

lectiu. 

 Es proposaran activitats i jocs evitant el contacte estret. 

 En cas de pluja, cada grup estable anirà a la seva aula. 

4. CONFINAMENT 

 

4.1- Diagnosi del confinament 

Durant el curs 2019-2020 es va donar una situació excepcional de confinament i tancament 

de tots els centres escolars des del 13 de març fins al final de curs, això va requerir modificar 

tant la programació com les rúbriques d’avaluació. A partir d’aquí, hem fet un seguiment tan 

a famílies com a mestres per a poder replantejar-nos el nou curs 2020-2021, si es repetís un 

escenari com l’actual (veure annex:4.1 enquestes de professorat i famílies de les 

tasques realitzades). 

4.1.1-   DIAGNOSI- RESULTATS 

DISPOSITIUS I CONNECTIVITAT 

  Punts molt forts 

- La comunitat educativa, en un 85%, disposa d’una bona xarxa per a connectar-se. 

Punt fort 

- Un 72,3% disposen d’un dispositiu familiar per a poder realitzar les tasques 

encomanades. 

Punts febles 

- En canvi un 41 % no disposen al seu habitatge habitual de dispositius d'ús personal 

per a finalitats educatives, considerant ordinadors de sobretaula, portàtils o tauletes. 
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COMUNICACIÓ AMB LES FAMÍLIES I ALUMNES 

Punts molt forts 

- Amb un 98’90% de les famílies s’ha pogut contactar a través de trucades 

telefòniques. 

- Amb un 98’18% de les famílies s’ha pogut contactat via correu electrònic, on s’ha 

tingut un feedback de manera regular. 

- Un 96’36% de les famílies estaven en el Telegram de les classes, on s’enviaven les 

propostes didàctiques de manera setmanal. 

- Un 86’03% de l’alumnat de l’escola ha participat a les videoconferencies grupals de 

manera setmanal o quinzenal amb assiduïtat.  

- Un 84% de l’alumnat de Cicle Superior ha participat amb el Classroom a les diferents 

activitats proposades pels mestres. 

- Un 85’7% del professorat valora positivament el site creat per l’escola per ampliació 

i/o reforç curricular.  

Punt fort 

- Un 75,3% de les famílies valoren les activitats motivacionals fetes per part de l’escola 

(vídeos, dibuixos, missatges…) 

- Un 76`5% dels mestres també han valorat positivament les tasques motivacionals 

adreçades a les famílies (vídeo tot anirà bé, lectura poemes, video despedida curs…) 

- Un 72’7% de les famílies valoren positivament el site creat per l’escola per ampliació 

i/o reforç curricular.  

Punt feble 

- L’aplicació del Jitsi ha fallat en alguna ocasió durant les videoconferències; només a 

un 37,4% no els hi ha fallat mai. 

USOS CURRICULARS DE LES NOVES TECNOLOGIES  

Punts molt forts 

- Un 93’76% de l’alumnat ha treballat mitjançant la plataforma Snappet els continguts 

de llengües i matemàtiques proposades pels mestres. 

- Un 88’2% dels mestres valoren positivament la plataforma Snappet. 

- Un 84% de l’alumnat de Cicle Superior ha presentat les tasques proposades amb el 

Classroom. 

Punt fort 

- Un 82’90% dels alumnes s’han pogut avaluar aquest trimestre amb suficients 

evidències. 

Punt feble 
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- El 82% dels mestres d’Educació Infantil, Cicle Inicial i Mitjà han mostrat dificultats a 

l’hora de gestionar les diferents tasques entregades per l’alumnat al rebre diversitat 

de formats i per diversos canals. 

-  

COMPETÈNCIA DIGITAL DOCENT I DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL 

Punts molt forts 

- El 100% del professorat és conscient de la importància d'utilitzar les TAC per a la 

millora dels resultats i l'èxit escolar 

- El 100 % del professorat del centre és competent per seleccionar recursos digitals per 

a tot el seu alumnat. 

Punts forts 

- El 77 % s’ha mostrat competent per planificar i acompanyar l'alumnat en l'assoliment 

de la competència digital necessària per fer-ne el seguiment i avaluar-lo. 

- El 72 % del professorat té els coneixements i habilitats necessaris per utilitzar els 

entorns digitals d'ensenyament-aprenentatge del centre amb tot el seu alumnat. 

Punts febles 

- El 52 % del professorat disposa d'habilitats i estratègies per garantir la inclusió digital 

de tot l'alumnat a partir de les seves capacitats individuals pel que fa a accessibilitat i 

tecnologies de suport necessàries per fer un acompanyament a l’alumnat. 

- El 25% del professorat té habilitats per a dissenyar i desenvolupar activitats i 

materials didàctics on els alumnes utilitzen tecnologies digitals en un entorn virtual 

d'aprenentatge (Moodle, Google Classroom, Microsoft Teams). 

 

4.1.2- PROPOSTES DE MILLORA DE LA DIAGNOSI  
 

PUNTS FEBLES A 

MILLORAR 

SOLUCIONS 

Millorar la plataforma per a fer 

les videoconferències grupals. 

Crear correus electrònics corporatius i establir  la 

plataforma meet per a les videoconferències grupals. 

Gestionar la recepció i 

emmagatzematge de les 

tasques dels alumnes. 

Instaurar l’aplicació Classdojo a Educació Infantil, Cicle 

Inicial i 3r de Primària.   

Instaurar la plataforma Classroom a 4t de Primària. 

A Cicle Superior seguir utilitzant la plataforma Classroom. 
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Gestionar els aprenentatges de 

manera virtual 

Crear videotutorials. 

Ensenyar a fer una cerca per part de l’alumnat d’aquelles 

eines necessàries per dur a terme les seves tasques.  

Habilitar als mestres de 

l’aprenentatge necessari per a 

poder utilitzar tecnologies 

digitals en un entorn virtual 

(Moodle, Google Classroom, 

Microsoft Teams). 

Participació de tot el professorat en la formació interna del 

centre de 45 hores de durada. 

4.2- ORGANITZACIÓ EN CAS D’UN HIPOTÈTIC NOU ESCENARI DE 

CONFINAMENT PARCIAL O TOTAL 

En previsió d’altres possibles escenaris, es preveu l’organització escolar en una situació de 

confinament parcial o total. Aquest possible escenari, requereix la col·laboració i el 

compromís de tots els implicats, mestres i famílies, de la professionalitat i de la imaginació 

del professorat, del treball en equip, de la recerca d’aliances i de la complicitat de l’entorn per 

adequar el currículum en el marc del Projecte Educatiu del Centre. 

Aquesta organització, vetllarà pel benestar de l’alumnat i de les seves famílies i es 

dirigirà a impulsar models d’activitats i propostes clarament competencials, amb la mirada en 

l’alumne com a centre de l’aprenentatge i pensant en com es produeixen més i millors 

aprenentatges.  

Caldrà vetllar per garantir que tot l’alumnat disposi de connectivitat i de les eines adequades 

per poder treballar des de casa en modalitat telemàtica en aquests possibles períodes de 

confinament.  

Aquesta activitat telemàtica es durà a terme de manera asincrònica (l’alumnat realitza les 

activitats proposades pel professorat segons la seva disponibilitat horària). S’establirà una 

programació setmanal i es facilitarà als alumnes i famílies els dimarts, per tal que puguin fer-

se una distribució setmanal segons la seva disponibilitat. Una part dels aprenentatges es 

dóna de forma telemàtica i també s’oferiran altres materials en diferents suports que 

permetin treballar autònomament des de casa. 

Es tindran en compte les rúbriques d’avaluació (ANNEX 4.2) sobre l’adquisició dels 

coneixements i competències, Aquestes formaran part de l’avaluació contínua de l’alumne 

dels aprenentatges que hagi fet de manera presencial 
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4.2.1 - L’acció tutorial i el suport personalitzat a l’alumnat. 

Recau en la importància d’acompanyar i programar els aprenentatges de l'alumnat, sobretot 

amb aquell que mostra més dificultats. És per això que es dedica una atenció especial a 

l’alumnat vulnerable, acompanyant-lo de forma personalitzada i, no només per part del 

mestre/tutor, sino des de tot l’equip docent (equip directiu, mestra d’atenció a la diversitat, 

etcètera).  

Per tal d’arribar a tot l’alumnat i fer un seguiment, es dissenyen activitats més significatives 

on l’alumne sigui el centre de l’aprenentatge. Per aquest motiu es contemplen diverses 

actuacions com a comunicació: 

a.- CANALS DE COMUNICACIÓ amb els alumnes:  

 Videoconferències grup-classe mínima una a la setmana, dins de l’horari lectiu. 

 Possibilitat d’oferir trobades amb els alumnes a través d’aquest canal.          

 Donar correu corporatiu d’escola: correu electrònic del professorat 

@escolaguinovart.cat per tenir feedback dels alumnes.  

 En casos excepcionals via telefònica amb el dispositiu personal del docent en número 

ocult (afegints #31#) 

b.- CANALS DE COMUNICACIÓ amb les famílies:  

 Donar correu corporatiu d’escola: correu electrònic del professorat 

@escolaguinovart.cat per tenir feedback amb les famílies.   

 En casos excepcionals via telefònica amb el dispositiu personal del docent en número 

ocult (afegint #31#) 

 Possibilitat d’oferir trobades si es creu convenient mitjançant videoconferència per a 

pares separats, quan ha d’intervenir més d’un professional del centre. 

 Aplicació Telegram 

4.2.2- PROGRAMACIÓ DE L’ALUMNAT:  

Impulsarem a l’aprenentatge autònom per part dels alumnes, amb propostes que 

aprofundeixin en la competència d’aprendre a aprendre, per tal de capacitar l’alumne a 

autoregular-se. Tot això incidint tant en els processos cognitius com en els factors 

socioemocionals de l’aprenentatge on impulsarem les xarxes de col·laboració entre docents i 

alumnes com un element clau per l’intercanvi d’experiències innovadores i avançar en la seva 

educació. Per aquest fet seguirem els següents passos: 

http://escolaguinovart.cat/
http://escolaguinovart.cat/
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● Tots els alumnes tindran un correu corporatiu de l’escola, per tal de facilitar les 

videoconferències com l’emmagatzematge de les tasques.  

● Eina de l’escola Petits i mitjans faran servir el Classdojo com eina més motivacional i 

de gestió dels aprenentatges. En canvi 4t i cicle superior ho faran amb el Classroom. 

● S’elaborarà una programació amb les tasques que els alumnes han de realitzar. La 

programació l'han d’enviar pel telegram mínim de manera setmanal els dimarts i cada 

mestre indica el termini de lliurament de les tasques. VEURE ANNEX 4.2.2 

● Es fa necessari preparar, a més dels plans individualitzats, si s'escau, un pla per tot el 

dia escolar que indiqui les possibles activitats alternatives. El fet de compartir aquest 

pla amb l'alumnat a l’inici de la setmana, és de gran ajuda. 

● TIPUS DE TASQUES: 

○ NO SATURAR als alumnes amb deures repetitius i poc significatius.  

○ Assegurar el MULTINIVELL del nostre alumnat, tenint en compte el seu procés 

d’APRENENTATGE i el seu propi ritme. 

○ Sent aquests uns aprenentatges SIGNIFICATIUS i PERMANENTS. 

○ Aprofitant l’ocasió a fer aprenentatges FUNCIONALS, on tingui cabuda el seu 

dia a dia des de casa. 

● El professorat oferirà eines i/o videotutorials per tal que l’alumnat pugui seguir la seva 

educació de manera autònoma, sempre informant al cicle i a direcció pel seu vist-i-

plau. Aquestes eines o videoturorials serveixen per tal de proporcionar a l’alumnat  

les passes, protocols, formats de planificació, etc. per a realitzar les seves 

tasques. 

● De manera setmanal s’han de fer propostes en diferents formats, per tal d’ajudar 

als alumnes i les famílies:  

○ Ensenyaments més repetitius amb un ús de llibre i llibreta, per assolir 

aprenentatges permanents. 

○ Aprenentatge més gamificat (scape-room, genially…) on l’alumnat 

desenvolupa altres capacitats. 

○ Elaboració de petits projectes, on es poden crear petits grups d’aprenentatges, 

on el ritme d’aprenentatges sigui divers dins d’un matexi grup.  

● SNAPPET: és la plataforma que treballarà l’escola de 1r a 6è per poder fer un bon 

seguiment i ritmes dels alumnes on s’adaptaran els aprenentatges a cadascú 

d’ells. En les àrees de català, castellà, anglès i matemàtiques.  
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● Fer servir els blocs per penjar tasques (crear un article i categoritzar-lo al curs 

corresponent), reptes, propostes lúdiques, videos...  

● propis de cada curs.  

● Al Drive de l’escola: DOCENT\Coronavirus #joemquedoacasa el professorat pot trobar 

tot un seguit de recursos per poder fer servir. On s’aniran penjant tot allò que sembli 

interessant o útil i es vulgui compartir.  

● La direcció s’encarregarà de les activitats d'escola més lúdiques i de cohesió. 

● Des de l’escola es portarà la posada en marxa de la SITE del Coronavirus per aquells 

alumnes que busquen una ampliació curricular: 

○ https://sites.google.com/escolaguinovart.cat/escolajosepguinovart 

● També es recordarà que a la pàgina de la XTEC hi ha formació disponible pel 

professorat: 

○ xtec: http://xtec.gencat.cat/ca/formacio/formacio-extraordinaria-oberta/ 

○ Web del CRP Castelldefels: https://serveiseducatius.xtec.cat/castelldefels/ 

○ Web del Departament :https://projectes.xtec.cat/joemquedoacasa/ 

 

 

5. PARTICIPACIÓ DE LA COMUNITAT EDUCATIVA 

5.1- Reunions dels òrgans unipersonals i col·lectius de coordinació 

i govern. 

Recomanem la modalitat telemàtica quan siguin reunions amb un nombre elevat de persones 

les quals no formin part de l’equip docent. 

ÒRGANS 

 

TIPUS DE 

REUNIÓ 

FORMAT DE LA 

REUNIÓ 

 

PERIODICITAT

/ 

TEMPORITZACIÓ 

Equip directiu 
Planificació 

 

Presencial 

 

Dues per setmana 

Coordinació 

 

Equip docent Presencial 

 

Una per setmana 

 

https://sites.google.com/escolaguinovart.cat/escolajosepguinovart
http://xtec.gencat.cat/ca/formacio/formacio-extraordinaria-oberta/
https://serveiseducatius.xtec.cat/castelldefels/
https://projectes.xtec.cat/joemquedoacasa/
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Cicle 

 

Equip docent Presencial 

 

Una per setmana 

 

Comissions de 

treball 

 

Equip docent Presencial 

 

Una per setmana 

 

Comissió Atenció a 

la Diversitat 

 

Equip docent 

EAP 

Ed. Social EAP 

Treb. Social Ajunt. 

Videoconferència 

 

Una per mes 

 

Consell Escolar 
Membres del 

consell 

Videoconferència 

 

Trimestralment 

AFA 

Equip directiu 

escola 

Equip directiu AFA 

Videoconferència 

 

Trimestralment 

 

5.2-  Canals d’informació i comunicació amb les famílies 

S'informarà a les famílies respecte a l’ús de les eines de comunicació escollides pel centre, 

així com les plataformes digitals que utilitza el centre. 

- Reunions de grups 

Les reunions pedagògiques d’inici de curs amb les famílies es faran durant el primer 

trimestre, de forma presencial, al gimnàs de l’escola. Es recomanarà l’assistència d’un únic 

membre de la unitat familiar i l’ús de la mascareta, el rentat de mans i procurar la distancia 

d’1,5m serà obligatori. 

Davant d’una situació d’impossibilitat, les reunions es faran a través de videoconferència. 

- Reunions individuals de seguiment 

El seguiment amb les famílies el farem preferentment per telèfon o videoconferència. En cas 

de fer una trobada presencial, es farà mantenint les mesures de seguretat establertes.         

- Activitats festives 
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No es realitzaran activitats festives amb les famílies de l’alumnat de forma presencial.   

6. PLA DE VENTILACIÓ, NETEJA I DESINFECCIÓ DEL CENTRE 
Aquest pla de ventilació, neteja i desinfecció a l’annex 6 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 cada 

canvi de grup cal fer una neteja i desinfecció i la ventilació abans de l’ocupació pel següent 

grup. 

La ventilació 

És una de les principals mesures de prevenció de contagis en un espais interiors. 

- Es ventilaran les instal·lacions interiors com a mínim abans de l’entrada i la sortida 

dels alumnes i 3 vegades més durant el dia durant, almenys, 10 minuts cada vegada. 

- Totes les aules seran adequadament ventilades. Si és possible, es deixaran les 

finestres obertes durant les classes. 

Neteja i posterior desinfecció d’espais 

Es realitzarà amb una periodicitat almenys diària seguint les recomanacions de Neteja i 

desinfecció en establiments i locals de concurrència humana.   

- Es farà desinfecció freqüent d’aquelles superfícies d’ús més comú com el poms de les 

portes, les baranes de les escales, etc. 

- Les taules de les aules i del menjador es netejaran i desinfectaran després de les 

activitats i dels àpats, respectivament. 

En el cas d’un ús temporal d’algun espai de manera compartida entre diferents grups abans 

del canvi de grup fer una neteja i desinfecció i la ventilació abans de l’ocupació per un altre 

grup, aquesta la farà els alumnes que estaven ocupant l’espai. 

Sempre que sigui possible, es mantindran 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 

motiu, espais com el pati seran utilitzats per a la realització d’aquelles activitats puguin fer-se 

a l’aire lliure. Per a la seva neteja i desinfecció es seguiran les indicacions específiques sobre 

Neteja i desinfecció en espais exteriors de concurrència humana. 

Gestió de residus 
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Els mocadors i tovalloles d'un sol ús utilitzats per a l'assecat de mans o per a la higiene 

respiratòria es llençaran en contenidors amb bosses, preferiblement amb tapa i pedal. 

El material d’higiene personal, com mascaretes, guants i altres residus personals d’higiene, 

són considerats com a fracció resta i, per tant, s’hauran de llençar al contenidor de rebuig 

(contenidor gris). 

En el cas que alguna persona presenti símptomes mentre està al centre, caldrà tancar en una 

bossa tot el material utilitzat a l'espai d'ús individual on s'ha aïllat la persona i introduir 

aquesta bossa tancada en una segona bossa abans de dipositar-la amb la resta de residus tal 

com s’ha indicat al paràgraf anterior. 
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ANNEXOS  
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ANNEX 1.2.A 
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ANNEX 1.2.B  
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ANNEX 1.2.C 
 

 

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: 

 

 

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
38

 

Vòmits  

Diarrea  

Malestar  

Dolor muscular 

 
 
*Si heu marcat una o diverses caselles cal que eviteu portar l’infant a l’activitat i que us 

poseu en contacte amb els responsables de l’activitat 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. 

 

**Tos i mocs han d’anar acompanyats amb altra simptomatologia  

 

 

(1) Si es tracta d’un altre infant o adolescent de la unitat familiar utilitzeu la primera llista 
 
 
 

Febre o febrícula 

Tos 

Dificultat per respirar 

Congestió nasal 

Mal de coll 

Mocs 

Mal de panxa 
38

 

Vòmits  

Diarrea  

Dolor muscular  

Malestar 
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I1 
I2 I3 

PA 
P1 

P2 

P3 

PB PC 

PD 

ANNEX 3.1.4 

P2 de 12:50h a 13h  
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QUART 

TERCER 

ENTRADA 8:55 

SORTIDA 16:25 ANNEX 3.2. 
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P3    P4   P5 

SISÈ A 

SISÈ B 

CINQUÈ 

ENTRADA 9:05 

SORTIDA 16:35 
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ANNEX 4.1 ENQUESTA FAMÍLIES 
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Com us han anat els deures proposats des del confinament/ ¿Cómo os han ido los deberes que os hemos 
propuesto durante este periodo? 
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Alguna incidència a destacar/ Algun problema a destacar 

El jiitmeet  no ha funcionado correctamente, y algunos deberes con las respuestas  

els ultima dies amb el jitsi no es podia treballar, la conexió no era bona..en altres extraescolars 
feian servir la aplicació zoom i anava molt bé. 

Les conexión con la tutora una vez a la semana toda la clase junta no es suficiente . Necesitarían 
más conexiones semanales y de materias especificando el temario a tratar esa semana 

En los encuentros no se oía bien y los chicos muchas veces no querían conectarse porque no se 
entendían entre ellos. 

Que todos los profesores utilizan la misma forma de comunicarse con el alumno. 

Jitsi ha funcionado de manera pésima a pesar de tener muy buena conexión a internet. Y me 
consta que, el nuestro, no ha sido un caso aislado. 

Amb la plataforma Jitsi hem tingut varios problemes, entre ells fallo d'audio, d'imatge... 

La Uxue no es trovaba cómoda amb les videotrucades i deia que s'aburria 

En el snappet habia ejercicios muy complicados, si querias seguir con el mismo punto o área. 
Internet a veces no funcionaba correctamente por la saturación y difícil seguir horarios para hacer 
deberes si los padres trabajamos fuera de casa. 

No había cap problema amb les plataformas, Nosaltres no accediem 

Por mi parte opino, que tendrian que haber habido mas conexiones con el profesorado para que 
entendieran la materia que se les pedia. 

No he pogut accedir al telegram en cap moment. Professores ho han facilitat per unaltre mitja. Era 
una situacio nova i complicada entenem que ena a agafat a tots desprevinguts. 

Pocas clases online. No temas nuevos.  

A veces se perdía la conexión de mis compañeros y volvian a preguntar lo mismo que ya se había 
dicho y el profesor tenía que repetir otra vez lo mismo en varias ocasiones. 

A veces no le quedaba claro si les llegaban las tareas a los profes... 

No 

Si he tenido problemas con la descargas y no podía mandar algunos trabajos por culpa de no haber 
mucho espacio. 

Falto un poco más de unos cuantos maestros por tratar de llegar al alumno..enterder q tal vez no 
todos somos  muy destacados en lo q es Internet.. Falto  explicaciones en los trabajos falto grabar 
un video donde cada maestro explique una clase o el tema a tratar y luego los niños podían realizar 
buscar informació 

Es muy difícil que mantengan la atención en la clase online, muchas veces se escuchaba cortado y 
los niños hablan todos al mismo tiempo.  

Solo había una clase a la semana... ed decir el seguimiento era difícil...  

Faltaba más conexiones. Que fueran diarias 

Suggerències/ Sugerencias 

Hacer alguna videollamada más a la semana , para explicar las tareas y alguna clase de inglés en 
videoconferencia. 

han tingut molts deures, cosa que no estaven acostumats desde que va començar el cole. 

Creo que se deberían reforzar las clases de informática ya que había cosas que tuvo que 
explicarle su hermano cómo se hacían porqué ella no las había hecho nunca 

Us volem agraïr la tasca que heu fet , sempre pendents a tots nivells. Heu fet el confinament més 
fàcil i la Blanca ha aprés coses noves. 
Moltíssimes gràcies!!! 

Los niños han necesitado la ayuda de un adulto en todo momento. Hay padres que trabájanos y 
ha sido un poco complicado.  

Hemos hecho en falta mas clases en grupos mas reducidos con la profesora. 

LES CONFERENCIES COSTAVEN UNA MICA AL EL JITSIMEET 

Alguna conexión más con profesor en grupos más reducidos 

Heu fet molt bona feina...ens va agradar que a la primera conexió de P3 estiguessin tots els 
profes! Gràcies!!  

Gràcies pel vostre acompanyament!  
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Videos on line con explicación de la materia por el profesor y/o clase online diaria. 

Crec que l'escola a fet tot el posible, però aixi com a moltes empresas s'ha demostrar que es pot 
teletreballant, l'escola es un espai on els infants aprenen al mateix temps que es sociabilitzen, és 
impossible aillar una cosa d'un altra. Les mateixes activitats no es poden traslladar, Nosaltres hem 
intentar fer jocs on el Rubén había de fer comptes, escriure, ens ha llegit contes, endivinalles, 
pasatiempos, ha apres alguna canço al piano i ha vist vídeos de coses que li interesada, sobre tot 
de questions cientifiques que li atrauen molt. El mostré objectiu es que, amb el temps, tingui un 
bon record d'aquest confinament. Recordéu  la peli La vida es bella? 

Más clases online o dirigidas aunque de poco tiempo.  

Me ha gustado mucho la experiencia de realizar los trabajos con el ordenador pero a veces 
fallaba el sistema del snapped a la hora de evaluar las respuestas y tenías que salir y volver a 
entrar para que diera la respuesta por válida. 

Me hubiera gustado que las reuniones x videoconferencia hubieran sido semanales en lugar de 
quincenales 

Si las clases son online que tengas más contacto a través de videollamadas o qué las materias se 
las den cada profesor asignado a dicha materia ... los padres nos vemos a veces incapaces de 
explicarles como se realiza esa tarea ya sea por desconocimiento o por estar trabajando.. 
igualmente muchísimas gracias por star con todas las familias ... 

A mi m"hagués agradat tenir més contacte amb els mestres, però entenc que la situació ha sigut 
excepcional i les mides que s"han près han sigur les possibles. També crec que els pares ens 
hem sobrecarregat perquè fessin les tasques i molts hem hagut de trevallar des de casa. Entenc 
que amb més de temps els professors podrien haver estat una mica més prsents. Moltíssimes 
gràcies per tot 

Para mandar los trabajos que pueda haber más ampliación, para que entre todo el trabajo. 

Todos tenemos claro q este a pandemia nos agarro  de sorpresa a todos.. Fue algo nuevo.. 
Esperemos q el nuevo año Escolar todo funcione bién en la escuela y el mundo entero... Todos 
tenemos q aportar en la vida de nuestros hijos esta vez nos a servido de ejemplo para entender 
un poco al maestro.. Valoramos mucho su trabajo.. Gracias ante todo.. Por estar pendiente de los 
niños..  

Una mica caotic  

Es muy difícil sugerir, porque la situación es difícil... agradecemos el esfuerzo y cualquier cosa 
que mejore genial.  

Mil gracias a vosotros!!! 

Com a suggerència haguès estat millor realitzar clases per explicar el temari o repassar  i amb un 
horari marcat com es faria a l’escola normalment. 
 
Per altra banda estaría molt bè que tinguessin millor accès a eines informàtiques al aula i 
poguessin aprendre a travès d’elles. 

Tened en cuenta que los niñ@s han hecho sus cosas a diario, pero el proceso de aprendizaje se 
a visto debilitado altamente. Es evidente que la teleducacion que habeis conseguido con todas las 
dificultades de la improvisación del momento que hemos vivido, ha sido bastante buena y la 
habeis superado con nota. Pero yo siento en mi hija y hablando con otros padres, que los niños 
perdieron capacidad se aprender y ganaron capacidad se hacer (por explicarlo de alguna 
manera). El confinamiento les coharto la posibilidad de análisis a los niños. Es lo que creo que 
notareis en casi todos  los niveles de la primaria, pero mas de segundo a sexto...espero 
equivocarme, pero aún asi creo que es un campo que debereis reforzar para el inicio del proximo 
curso. 
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Suggerències de canvi o noves aportacions 

Faria dues videoconferencies per setmana, una com a tutoria i l'altre per explicar continguts. Aquesta segona la faria 
fraccionant el grup per poder arribar millor a tots. Les trucades telefóniques també han ajudat molt. 

Sempre es pot millorar, però penso que com a escola hem estat a l'alçada i hem respost molt bé. Segurament si algú 
suggereix un canvi segur que serà petit o serà per matitzar algo que ja fa molt bé. 

Per part de l'escola crec que hem treballat al 200% però potser fomentaria que les famílies siguin capaç d'empatitzar 
amb el nostre treball i es dirigeixin a nosaltres de forma educada.  

Les activitats de de casa funcionen un temps limitat si s'allarga molt els alumnes perden interes i participacio. 

Envers a les famílies, enfatitzar en la importància que té el treball que es farà telemàticament, que no es tracten de 
vacances. Pautar/marcar un horari per a que hi hagi més ordre i facilitar l’organització del treball propi de l’alumnat.  

Continuar amb la nostra llínia intentant sempre millorar-la. 

Genial! 

Fer un horari amb classes online  

Tenir-lo previst  

Formation sobre técnicas y utilización de los recursos posibles online más motivadores para los alumnos 

Infornació i eines creatives per poder donar al nostre alumnat vía-online  

A Infantil és difícil, les tasques que enviem als infants depenen de la disponibilitat de les famílies d’estar pels infants. 
Podríem intentar crear activitats digitals.......  

Tenir un horari més estable en quant a les reunions de claustre i cicle per una millor organització. Com fem a l'escola.  

A principi de curs s'hauria de preparar l'alumnat per treballar millor de forma telemàtica. 

Crec que seria bo ampliar l’abast del classroom a altres nivells i fer una petita formació als alumnes al començar el 
curs. 

Instaurar el class-room des de 1r 

En general la metodología utilizada ha ante bé 
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ANNEX 4.2 

 

CRITERIS D’AVALUACIÓ PER ÀREES 3a AVALUACIÓ CURS 

2020 

CICLE MITJANS ( 1r,2n,3r,4t) 
Àmbit lingüístic ( llengua catalana i castellana) 
 

Dimensió comprensió lectora 

 

Aplicar estratègies de comprensió per obtenir informació, interpretar i 
valorar el contingut d’acord amb la tipologia i la complexitat del text i el 
propòsit de la lectura. 

 

Dimensió expressió escrita  

Produir textos de tipologies diverses amb un lèxic i estructura que 
s’adeqüin al tipus de text, a les intencions i al destinatari. 

 

Dimensió comunicació oral 

 

 

Comprendre textos orals de la vida quotidiana, dels mitjans de 
comunicació i escolars. 

 

Dimensió literària  

Crear textos amb recursos literaris per expressar sentiments, realitats i 
ficcions. 

 

 
Àmbit lingüístic ( Llengua anglesa 1r, 2n, 3r) 
 

Dimensió comunicació oral 

 

Comprendre relats audiovisuals adequats al nivell. 
 

Dimensió comprensió lectora  

Reconèixer paraules i expressions senzilles que es puguin utilitzar en 
l’àmbit quotidià. 

Comprendre les idees principals d’un text escrit adaptat al nivell. 

 

Dimensió expressió escrita 

 

 

Escriure missatges i expressions amb intenció comunicativa. 
 
Escriure paraules per identificar objectes de l’àmbit quotidià. 

 

Dimensió literària  

Valorar de manera crítica i ressenyar un text literari. 
 

Dimensió Plurilingüe i 

intercultural 

 

Utilitzar vocabulari relacionat amb les TIC en llengua anglesa. 
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ÀMBIT MATEMÀTIC 
Dimensió resolució de problemes  

Donar i comprovar la solució d’un problema d’acord amb les preguntes 
plantejades. 

 

Dimensió connexions  

 Identificar les matemàtiques implicades en situacions quotidianes i 
escolars i cercar situacions que es puguin relacionar amb idees 
matemàtiques concretes. 

 

Dimensió comunicació i 

representació 

Usar les eines tecnològiques amb criteri, de forma ajustada a la situació, i 
interpretar les representacions matemàtiques que ofereixen. 
 

 
CONEIXEMENT DEL MEDI NATURAL I SOCIAL 
 

Món actual 

 
Plantejar-se interrogants sobre determinats fets i fenòmens, obtenir 
informació rellevant per mitjà de l’observació sistemàtica directa i indirecta 
i del recull de dades amb els mitjans i fonts adequats i comunicar els 
resultats de la recerca , gràficament i per escrit. 

 
 

Món actual 

 
Mostrar iniciativa i creativitat en la realització d’un treball d’investigació 
sobre un tema rellevant de l’entorn, utilitzant els recursos digitals de forma 
eficient. 

 

 
COMPETÈNCIA DIGITAL 
Dimensió instruments i aplicacions  

Seleccionar, utilitzar i programar dispositius digitals i les 
seves funcionalitats d’acord amb les tasques a realitzar. 

 

Dimensió comunicació 

interpersonal 

 

Realitzar comunicacions interpersonals virtuals i 
publicacions digitals. 

 

 
COMPETÈNCIA  EDUCACIÓ EN VALORS 
Dimensió interpersonal Aplicar el diàleg com a eina d’entesa i participació. 

 
Dimensió social Mostrar actitud de compromís social davant la situació actual. 

 
COMPETÈNCIA  EDUCACIÓ  ARTÍSTICA 
Interpretació i creació Crear composicions visuals (imatges i objectes), sonores i corporals 

senzilles que representin idees, emocions i experiències utilitzant 
materials i instruments diversos, inclosos els recursos digitals. 
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CRITERIS D’AVALUACIÓ PER ÀREES 3a AVALUACIÓ CURS 

2020 

CICLE SUPERIOR (5è i 6è) 
Àmbit lingüístic ( llengua catalana i castellana) 
 

Dimensió comprensió lectora 

 
● Aplicar estratègies de comprensió per obtenir informació, 

interpretar i valorar el contingut d’acord amb la tipologia i la 
complexitat del text i el propòsit de la lectura. 
 

● Aplicar estratègies de cerca i gestió de la informació per adquirir 
coneixement propi. 

 
Dimensió expressió escrita ● Produir textos de tipologies diverses amb un lèxic i estructura que 

s’adeqüin al tipus de text, a les intencions i al destinatari. 
 

Dimensió comunicació oral 

 

● Comprendre textos orals de la vida quotidiana, dels mitjans de 
comunicació i escolars. 

 

Dimensió literària ● Crear textos amb recursos literaris per expressar sentiments, 
realitats i ficcions. 

 

 
Àmbit lingüístic ( Llengua anglesa) 
 

Dimensió comunicació oral 

 
● Captar el missatge global i específic de produccions i interaccions 

orals variades procedents de diferents contextos relacionats amb 
els alumnes i el seu entorn més proper. 
 

Dimensió comprensió lectora ● Comprendre el sentit global i la informació específica de textos 
escrits de tipologia diversa i en diferents suports i formats. 

Dimensió expressió escrita 

 

● Elaborar textos escrits senzills tant en suport paper com digital 
segons un model i tenint en compte el destinatari, el tipus de text i 
la finalitat comunicativa. 

 

Dimensió literària ● Comprendre poemes, cançons, llegendes, refranys o dites escrits.  

 
ÀMBIT MATEMÀTIC 
Dimensió resolució de problemes ● Interpretar, donar i comprovar la solució d’un problema d’acord 

amb les preguntes plantejades. 

 
Dimensió Raonament i prova ● Argumentar les afirmacions i els processos matemàtics realitzats 

en contextos propers. 

Dimensió connexions ● Establir relacions entre diferents conceptes, així com entre els 
diversos significats d’un mateix concepte. 

 

 
CONEIXEMENT DEL MEDI NATURAL I SOCIAL 
 

Món actual 

 
● Mostrar iniciativa i creativitat en la realització d’un 

treball d’investigació sobre un tema rellevant de 



 

~ 55 ~ 
 

l’entorn, utilitzant els recursos digitals de forma 
eficient. 

 

Tecnologia i vida quotidiana ● Obtenir informació, recollir dades utilitzant font 
documentals i comunicar els resultats de la recerca per 
escrit.  
 

 
COMPETÈNCIA DIGITAL 
Dimensió instruments i aplicacions ● Utilitzar les funcions bàsiques de les aplicacions 

d’edició de textos, tractament de dades numèriques i 

presentacions multimèdia. 

 
Dimensió tractament de la informació 
i organització dels entorns de treball 
i d’aprenentatge 

● Cercar, contrastar i seleccionar informació digital per 

tal de construir nous coneixements mitjançant 

estratègies de tractament de la informació.  

 
Dimensió comunicació interpersonal 
i col·laboració 

● Realitzar comunicacions interpersonals virtuals i 

publicacions digitals. 

 
COMPETÈNCIA  EDUCACIÓ EN VALORS 
Dimensió interpersonal ● Mostrar actituds de respecte actiu. 

● Aplicar el diàleg com a eina d’entesa i participació. 

 
Dimensió social ● Mostrar actitud de compromís social davant la situació actual. 

 
COMPETÈNCIA  EDUCACIÓ  ARTÍSTICA 
Interpretació i creació Crear composicions visuals (imatges i objectes), sonores i corporals 

senzilles que representin idees, emocions i experiències utilitzant 
materials i instruments diversos, inclosos els recursos digitals. 
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ANNEX 4..2.2  
 

Per la setmana us podeu ordenar com us vagi millor: 

 

Dilluns  Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

Català  

Comprensió lectora 

del llibre pàgines 

de la 76 a la 79 i 

exercicis del 2 al 6 

a la llibreta, 

recordeu es copia la 

pregunta en boli es 

contesta en llapis. 

Expressió escrita, 

Podeu continuar 

aquest diari, o bé 

crear-ne un i fer-lo 

arribar al nostre 

correu, després els 

publicarem al bloc 

de 3r. 

Diari col·laboratiu 

 

 Mates: Snappet 

3. Clases de 

ángulos 

3. División entera 

 

Català: 

comprensió lectora 

Només la pàgina 1 

contestem a la 

llibreta. 

Castellà Snappet: 

4. Orden alfabético 

4. br/bl 

Mates: 

Activitats pàgines: 

54 i 55 

 

Castellà  

Comprensió lectora 

del llibre pàgines 

110,11, 112 i 

exercici 6 a la 

llibreta, recordeu es 

copia pregunta en 

boli es contesta en 

llapis. 

Català Snappet: 

El gènere: masculí i 

femení. 

Les endevinalles. 

 

Mates: 

Càlcul:  

Sumes restes i 

multiplicacions les 

de 3r en 2 minuts, 

Càlcul 

Català  
Document 

Només pàg 2 

Mates: 

Per a pensar 

Problemes3 

 

Música 

Entreu en aquesta 

pàgina web: 

https://aprendomu

sica.com/ 

Feu tres activitats 

1.Entrena el ritmo 

2.Aprendo 

notas(comenceu 

amb tres notes i 

aneu pujant la 

dificultat) 

3.Memory cuerda. 

 

Medi: Experiments 

amb aigua: 

https://youtu.be/46r

IoI1ej_8 

 
Mireu nois, què 

"xulos" Amb un 

tap de suro (de 
vi, cava...), 

només l'heu de 

foradar, posar 

una mica de 

terra, ficar una 

llentia a dins i 

enganxar un 

petit imant 

darrera. No us 

oblideu de 

regar-nos les 

vostres fotos pel 

bloc!!! 

 

Català:/castellà 

Fer una recepta i 

compartir-la 

 

  

https://drive.google.com/file/d/1QqoNCALxJXp-OPkPgAgz8T8dIDWF8w8-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/186g-rnjHGMtaoSok0kkcj8nkOOVMjTq7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1zrN3T3Jm7Hh_spXJutgQQtkKn-jD6xHQ
https://drive.google.com/open?id=1Yeba4Vgrmj7nfFK5B7GDmhNUDnMn2j0H&authuser=comunitat@escolaguinovart.cat&usp=drive_fs
https://drive.google.com/open?id=1oQmq4C5iN5eKbYSay9CHJXR1MK5LyN3C
https://aprendomusica.com/
https://aprendomusica.com/
https://youtu.be/46rIoI1ej_8
https://youtu.be/46rIoI1ej_8
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ANNEX 6 
PLANIFICACIÓ DE LA VENTILACIÓ, NETEJA I DESINFECCIÓ EN CENTRES EDUCATIUS* 

 

▪ Es recomana disposar d’un Pla de neteja i desinfecció adaptat a cada centre educatiu en funció dels diferents espais i la 
seva ocupació i concurrència. 

 

▪     Utilitzeu només els desinfectants apropiats i amb mesura, l’excés i la barreja de productes incompatibles pot provocar 
intoxicacions.  
 

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

▪     Els productes s’han d’utilitzar seguint les indicacions de les etiquetes i adoptant les mesures de precaució indicades. 
 

▪   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. 
 

▪     La ventilació es tant important com la neteja en especial on hi ha presència continuada de persones. 
 

 

+ = ventilació                  ✔ = neteja i desinfecció             n = neteja 

 

 Abans de 
cada ús 

Després de cada 
ús 

Diàriament  ≥ 1 vegada al dia Setmanalment Comentaris 

ESPAIS COMUNS I EQUIPAMENTS 

Ventilació de 
l’espai 

   +  Mínim 10 minuts 3 
vegades al dia 

Manetes i poms de 
portes i finestres 

   ✔   

Baranes i passamans, 
d’escales i ascensors 

   ✔   

Superfície de taulells i 
mostradors 

   ✔   

Cadires i bancs    ✔  Especialment en les 
zones que contacten 
amb les mans 

Grapadores i altres 
utensilis d’oficina 

   ✔   

Aixetes    ✔   

Botoneres dels 
ascensors 

   ✔  Material electrònic: 
netejar amb un drap 
humit amb alcohol 
propílic 70º 

Ordinadors, sobretot 
teclats i ratolins 

   ✔  
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Telèfons i 
comandaments a 
distància 

   ✔  

Interruptors d’aparell 
electrònics 

   ✔  

Fotocopiadores    ✔  

 Abans de 
cada ús 

Després de cada 
ús 

Diàriament  ≥ 1 vegada al dia Setmanalment Comentaris 

AULES I ESPAIS DE JOC INTERIORS 

Ventilació de 
l’espai 

   +  Mínim 10 minuts 3 
vegades/dia 

Superficies o punts de 
contacte freqüent amb 
les mans 

   ✔   

 

Terra    ✔   

Materials de jocs  n ✔   També si hi ha un 
canvi de grup 
d’infants 

 

Les joguines de 
plàstic dur poden 
rentar-se al 
rentaplats 

Joguines de plàstic  n ✔   

Joguines o peces de 
roba 

  ✔   Rentadora (≥60ºC) 

MENJADOR 

Ventilació de 
l’espai 

   +  Mínim 10 minuts 3 
vegades/dia 

Superfícies on es 
prepara el menjar 

✔ ✔     

Plats, gots, coberts...  ✔    Amb aigua calenta: 
rentats a elevada 
temperatura. 
Sense aigua 
calenta: desinfecció 
en dilució de lleixiu 
al 0,1 %. 

Fonts d’aigua    ✔   

Taules, safates de 
trona 

✔ ✔     

Taulells  ✔     

Utensilis de cuina  ✔     
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Taules per a usos 
diversos 

✔ ✔     

Terra    ✔   


