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1. INTRODUCCIÓ 

D’acord amb les Instruccions de la Secretaria de Polítiques Educatives i al Pla d’actuació en 
el marc de la pandèmia elaborat amb el Departament de Salut, s’elabora el Pla 
d’organització de centre pel curs 2020-2021. 

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 infants i 
joves a una educació de qualitat. 

En una societat amb grans incerteses, cal que l’escola pugui treballar amb la màxima 
normalitat possible. Cal donar continuïtat a l’aprenentatge tal com el feien aplicant les 
mesures sanitàries de protecció. 

2. CONTINGUT DEL PLA D’OBERTURA 

2.1. DIAGNOSI 

L’afrontament de la pandèmia per la COVID-19 ha implicat en la majoria dels països 

l’aplicació de mesures que han cercat contenir la transmissió del virus a través de la 

reducció de les interaccions socials, entre elles el tancament de les escoles. 

L’obertura de les escoles és alhora una necessitat i un repte. Un confinament perllongat pot 

tenir diversos efectes sobre la salut dels infants tant física com emocional. 

L’obertura d’escoles es farà tenint en compte les dades d’incidència de la malaltia i sempre 

d’acord amb les activitats permeses segons la situació sanitària de la pandèmia i seguint la 

normativa existent. 

Davant la situació de confinament viscuda el curs 2019-2020, l’escola va prioritzar 

l’acompanyament emocional de l’alumnat, per tal de poder minimitzar els efectes sobre la 

salut física i emocional dels infants. 

Per aquest motiu es van establir uns canals de comunicació específics i adaptats per a cada 

grup d’alumnes. D’aquesta manera es va poder mantenir el contacte entre alumnes – 

mestres – famílies i es va realitzar un acompanyament educatiu per a tot l’alumnat. 

2.2. ORGANITZACIÓ DELS GRUPS ESTABLES 

Grup Alumnes Docents 
estables 

Altres docents PAE Espai 
estable 

P3 13 Cristina Saiz Xell Puigvert i Àngels Massana 
(MÚS) 

 P3 

P4 10 Esther 
Garcia 

Xell Puigvert  P4 
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P5 19 Olga Soy Xell Puigvert i Àngels Massana 
(MÚS) 

 P5 

1r 20 Júlia Costa Dani Pavón (EF), Àngels 
Massana (MÚS), Gemma 
Bosch, Jorge Macià (ANG), 
Nerina Romero i Pere Ventura 

 1r 

2n 11 Tània Roda Júlia Costa, Ruth Viñas, Dani 
Pavón (EF), Àngels Massana 
(MÚS) i Jorge Macià (ANG) 

 2n 

3r A 14 Sònia Úbeda Nerina Romero, Dani Pavón 
(EF), Àngels Massana (MÚS) i 
Jorge Macià (ANG) 

 3r A 

3r B 14 Nerina 
Romero  

Sònia Úbeda, Dani Pavón 
(EF), Àngels Massana (MÚS) i 
Jorge Macià (ANG) 

Montse 
Carbonell 
(vetlladora) 

3r B 

4t 18 Imma Prat Àngels Massana (MÚS), 
Gemma Bosch (ANG), Ruth 
Viñas, Dani Pavón (EF) i Pere 
Ventura 

 4t 

5è 19 Jordi Gasulla Isabel Pallisera, Dani Pavón 
(EF), Gemma Bosch (ANG) i 
Àngels Massana (MÚS) 

 5è 

6è 17 Dani Pavón Jordi Gasulla, Gemma Bosch 
(ANG), Àngels Massana 
(MÚS), Isabel Pallisera i Pere 
Ventura 

 6è 

Si es fan subgrups dins del mateix grup estable (desdoblament, etc.), es mantindran les 

mesures de seguretat establertes (distanciament i/o ús de mascareta). La distància o la 

mascareta són necessàries si el o la docent no és estable al grup. 

Sempre que sigui possible, i pel principi d’inclusivitat i de mantenir el grup estable, els 

suports es faran dintre de l’aula (2 professionals estables del grup, docent + PAE, o utilitzant 

la distància o mascareta per poder fer l’atenció educativa dins l’aula). 

Si es fan subgrups, per a suports educatius fora de l’aula (NESE), si aquest fet comporta la 

barreja d’alumnes de diferents grups estables, caldrà mantenir la distància de seguretat i 

utilitzar la mascareta. 
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2.3. CRITERIS ORGANITZATIUS DELS RECURSOS PER A L’ATENCIÓ DE L’ALUMNAT 
AMB NECESSITAT ESPECÍFICA DE SUPORT EDUCATIU 

Educació especial 

La mestra d’Educació Especial i tutora de 3r B, sempre que sigui possible, serà la 

responsable de l’atenció individual d’alumnes amb necessitats educatives especials. Es 

prioritzarà l’alumnat a atendre en funció de les valoracions fetes en les sessions d’avaluació 

i de les propostes de l’EAP. 

Els mestres de suport també faran atenció individualitzada i/o en petit grup, d’alumnes amb 

necessitats educatives especials. 

Suports i reforços 

Es prioritzaran els suports i reforços en les matèries instrumentals: català, matemàtiques, 

anglès i castellà. 

Es prioritzarà l’assignació de reforços pel treball d’expressió escrita, oral i càlcul i/o 

problemes matemàtics. 

Sempre que sigui possible es procurarà que els suports els facin mestres del mateix cicle. 

Per aquest curs, seguint les indicacions del Departament, no es preveu realitzar el SEP post 

lectiu (Suport escolar personalitzat). 

2.4. ORGANITZACIÓ DE LES ENTRADES I SORTIDES 

 Hora d’entrada 

Grup estable Accés Matí Tarda 

P3 – P4 Porta futbol 

9.00 a 9.10h 15 a 15.10h 

P5 Porta sorral 

1r – 2n Portal pavelló 

3r A i B Portal piscina 

4t 

Porta principal 5è 

6è 

Alumnes transport Porta futbol 8.55h - 

 

 Hores de sortida 

Grup estable Accés Migdia Tarda 

P4 
Porta futbol 

12.30h 16.30h 

P3 12.35h 16.35h 

P5 Porta sorral 12.30h 16.30h 

  



Pla d’organització 
de Centre 

curs 2020-2021 

 

POC 2020-2021 
Aprovat pel Claustre: 09/09/2020 

Aprovat pel Consell Escolar: 07/09/2020 

Versió 4 Setembre 2020 Pàgina 5 de 11 

 

Generalitat de Catalunya 
Departament d’Educació 
ESCOLA JOAQUIM VALLMAJÓ 

1r 
Portal pavelló 

12.30h 16.30h 

2n 12.35h 16.35h 

3r B 
Portal piscina 

12.30h 16.30h 

3r A 12.35h 16.35h 

4t 

Porta principal 

12.30h 16.30h 

5è 12.35h 16.35h 

6è 12.40h 16.40h 

Alumnes transport Porta futbol - 16.25h 

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 han 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. 

2.5. ORGANITZACIÓ DE L’ESPAI D’ESBARJO 

Cal procurar que els grups estables es mantinguin durant l’espai d’esbarjo. Quan això no 

sigui possible o sigui convenient poder relacionar-se amb d’altres grups, caldrà mantenir la 

distància de seguretat i/o portar mascareta. 

S’ha sectoritzat les zones d’esbarjo per tal que els alumnes d’un mateix grup estable puguin 

jugar lliurement dins l’espai assignat sense l’ús de la mascareta. 

S’ha fet un calendari de rotació de patis, per tal que els alumnes canviïn d’espai de joc 

setmanalment. 

Cada grup estable ocuparà un espai i no tindrà contacte amb els altres grups. 

Grup Horari Espai 

P3 – P4 – P5 10.15 a 11h 
Pati infantil est i oest 

Pati primària oest 

1r – 2n – 3r A – 3r B 11 a 11.30h 
Pati infantil est i oest 

Pati primària est i oest 

4t – 5è - 6è 11 a 11.30h 
Pista nord i sud 

Pavelló 

2.6. RELACIÓ AMB LA COMUNITAT EDUCATIVA 

Consell escolar 

Les reunions es faran de forma presencial mantenint les mesures de seguretat. Si no és 

possible es faran de forma telemàtica. 

Famílies 

Per a les entrevistes i reunions d’aula, la difusió del POC i sempre que sigui necessari, es 

preveu fer-les de forma presencial respectant sempre les mesures de seguretat establertes. 
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Si no és possible es faran de forma telemàtica. 

Per la comunicació amb les famílies es preveuen diferents canals: correu electrònic, web del 

centre, trucades telefòniques. 

Ajuntament i AMPA 

De la mateixa manera, la coordinació amb l’ajuntament i l’AMPA es farà, sempre que sigui 

possible i respectant les mesures establertes, de forma presencial. 

2.7. SERVEI DE MENJADOR 

El menjador escolar és un espai on poden coincidir diversos grups estables. Els integrants 

d’un mateix grup estable han de seure junts 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. 

El menjar s’ha de servir en plats o plates 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. 

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

filera. 

En funció del nombre de comensals s’establiran els torns necessaris per poder garantir les 

mesures de prevenció i seguretat. 

Curs Hora de dinar 

P3 – P4 – P5 
De 12.30h a 13.30h 

1r – 2n  

3r A – 3r B – 4t 
De 13.30h a 14.30h 

5è – 6è 

2.8. PLA DE NETEJA 

L’escola ha de disposar d’una planificació de ventilació, neteja i desinfecció adaptada a les 

característiques del centre. 

La ventilació és una de les principals mesures de prevenció de contagis en un espais 

interiors. És necessari ventilar les instal·lacions interiors com a mínim abans de l’entrada i la 

sortida dels alumnes. 

Totes les aules han de poder ser adequadament ventilades. Si és possible, es deixaran les 

finestres obertes durant les classes. 

Es ventilaran els diferents espais de la següent manera: 

- Matí: 8.50h 

- Hora del pati: 10.15h (educació infantil) – 11h (educació primària) 
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- Migdia: 12.30h 

- Tarda: 14.50h 

- Sortida: 16.30h 

Neteja i desinfecció 

+ = 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 5 
vegades/dia 

Manetes i poms de 
portes i finestres   

   ✓  

 

Baranes i 
passamans 

   ✓  

 

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

Grapadores i altres 
utensilis d’oficina   

   ✓  

 

Aixetes    ✓  
 

Ordinadors, 
sobretot teclats i 
ratolins   

   ✓  

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

Telèfons i 
comandaments a 
distància   

   ✓  

Interruptors 
d’aparell 
electrònics   

   ✓  

Fotocopiadores    ✓  

Lavabos    ✓   
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Abans 
de cada 

ús 

Després 
de cada 

ús 

Diàriament 
≥ 1 

vegada 
al dia 

Setmanalment Comentaris 

AULES I ESPAIS DE JOC INTERIORS 

 Abans 
de cada 
ús 

Després 
de cada 
ús 

Diàriament ≥ 1 
vegada 
al dia 

Setmanalment Comentaris 

Ventilació de 
l’espai 

   +   Mínim 10 
minuts 5 
vegades/dia 

Superficies o punts 
de contacte 
freqüent amb les 
mans 

   ✓  

 

Terra    ✓  
 

Materials de jocs      

Es farà la 
neteja quan 
sigui 
necessari 

Joguines de plàstic      

Joguines o peces 
de roba 

     

Pel que fa als espai comuns (ex.: aules d’informàtica, música i anglès,...), els alumnes es 

responsabilitzaran de netejar i desinfectar el seu espai personal (taula, cadira) i també del 

material utilitzat (ordinador, material manipulatiu,...). 

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. 

En el cas de les escoles on la competència de la contractació de la neteja correspon a 

l’ajuntament, aquest pla l’ha de definir l’ajuntament i fer-lo arribar al centre per tal que 

l’incorpori al pla d’organització. El pla de neteja haurà de desplegar també la gestió dels 

residus. 

2.9. TRANSPORT 

Al transport escolar, on tots els infants han d’anar asseguts, es podran utilitzar la totalitat 

dels seients. Quan el nivell d’ocupació ho permeti, s’ha de procurar la màxima separació 

entre els usuaris. 

Els infants han d’accedir al transport amb la mascareta col·locada, exceptuant aquells per 

als quals l’ús de la mascareta està contraindicada. Caldrà fer ús de la mascareta durant tot 

el trajecte i fins que arribin a l’aula. 
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Accés Grup Horari entrada Horari sortida 

Porta futbol Infantil i primària 8.50 a 9.00h 16.25h a 16.30h 

2.10. 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 i/o utilitzant la 

mascareta. 

En 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 hauran d’anar acompanyats. 

Durant aquests trasllats sempre caldrà portar mascareta si no es pot assegurar el 

manteniment de la distància de seguretat. 

2.11. ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES 

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. 

2.12. REUNIONS DELS ÒRGANS UNIPERSONALS I COL·LECTIUS DE COORDINACIÓ I 
GOVERN 

Les reunions es faran de forma presencial respectant sempre les mesures de seguretat i si 

no és possible es faran en modalitat telemàtica. 

Òrgans Tipus de reunió Periodicitat Format de la reunió 

Equip directiu Planificació Setmanalment 

Presencial 

Claustres Coordinació Mensualment 

Coordinació de cicle Coordinació Setmanalment 

Cicles Coordinació 

Quinzenalment Calaixos Planificació i coordinació 

Claustres pedagògics Planificació i coordinació 
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2.13. PROTOCOL D’ACTUACIÓ EN CAS DE DETECTAR UN POSSIBLE CAS DE COVID-19 

Davant d'una persona que comença a desenvolupar símptomes compatibles amb 

la COVID-19 al centre educatiu: 

1. Se l’ha de portar a un espai separat d'ús individual (espai sofà). 

2. S’ha de col·locar una mascareta quirúrgica (tant a la persona que ha iniciat símptomes 
com a la persona que quedi al seu càrrec). 

3. S’ha de contactar amb la família per tal que vingui a buscar l’infant o adolescent. 

4. En cas de presentar símptomes de gravetat s’ha de trucar també al 061. 

5. El centre ha de contactar amb el servei territorial d’Educació per informar de la situació i a 
través d’ells amb el servei de salut pública. 

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. 

Si hi ha un cas positiu se’n farà la comunicació a l’Ajuntament a través dels Serveis 

Territorials. 

DETECCIÓ DE POSSIBLES CASOS PER SIMPTOMATOLOGIA COMPATIBLE AMB LA 

COVID-19 

Casos 
potencials 

Espai 
habilitat per 
a l’aïllament 

Persona responsable 
de reubicar l’alumne/a i 
custodiar- lo fins que el 

vinguin a buscar 

Persona 
responsable 
de trucar a la 

família 

Persona 
responsable de 

comunicar el cas 
als serveis 
territorials 

... Espai sofà Docent del grup estable o 
docent que el té a l’aula 
en el moment de la 
detecció 

Tutor/a o un 
membre de 
l’equip directiu 

Director 

 

2.14. SEGUIMENT DEL PLA 

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

Responsables Equip directiu 

Possibles 
indicadors 

- Revisió de l’organització de les entrades i sortides 

- Valoració de l’organització dels grups estables 

- Revisió de l’organització dels espais d’esbarjo 

- Revisió de l’organització pedagògica 

Propostes de millora 
trimestrals 

En funció de l’avaluació i seguiment del pla s’establiran propostes 
de millora 
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3. CONCRECIONS PER A L’EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA 

3.1. PLA D’ACOLLIDA DE L’ALUMNAT – EDUCACIÓ INFANTIL I CICLE INICIAL 

Per l’adaptació de l’alumnat de P3 es permetrà que les famílies dels infants puguin 

acompanyar-los fins al porxo de l’aula seguint les mesures de prevenció i seguretat 

establertes (distància i mascareta). 

També es preveu que aquesta mesura d’acollida es pugui fer a P4, P5 i cicle inicial, atès 

que aquests infants han estat molt temps sense contacte amb l’escola. 

Per accedir al recinte escolar, només ho podrà fer un sol progenitor o acompanyant per 

alumne. Caldrà que l’acompanyant segueixi les mesures de prevenció i seguretat 

establertes. 

Els acompanyants de l’alumnat de cicle inicial, podran accedir fins a la porta de la rampa. 

3.2. PLA DE TREBALL DEL CENTRE EDUCATIU EN CONFINAMENT 
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