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1. Introducció 
De cop i volta, un 13 de març, vam haver de tancar les escoles i dies més tard es va iniciar 

un estat d’alarma que ens va privar de la normalitat i del contacte, essencial per les 

persones i primordial en la vida escolar. 

Es va iniciar tota una organització telemàtica per tal de poder donar continuïtat al seguiment 

acadèmic i emocional de famílies i alumnes. Vam preparar propostes de treball setmanals 

adequades pel nostre alumnat i es va intentar mantenir un contacte continu amb tots els 

nostres nens i nenes. 

Això va requerir d’un gran esforç per part del nostre equip docent. Va haver de formar-se en 

l’ús de programes com el Canva, el Meet, el Zoom, el Classroom o el Genially, entre 

d’altres.  

Ha estat un final de curs dur però enriquidor a nivell professional. Ara toca planificar un nou 

curs i ens trobem amb incerteses i neguits però amb moltes ganes de retrobar-nos amb el 

nostre alumnat sabent que necessiten tornar a l’escola, la seva escola. 

  

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

reprendre amb les màximes garanties sanitàries i una correcta gestió dels espais i recursos 

tant humans com materials i tecnològics del que disposem al nostre centre.8 

Tots els infants han de tenir accés a l’educació en condicions d’equitat i per això 

l’aprenentatge als centres educatius ha de poder continuar amb la màxima normalitat, 

seguint les instruccions sanitàries, i garantint la funció social de l’educació. 

A través de les mesures proposades, el centre estarà en condicions de contribuir al control 

de l’epidèmia i a la ràpida identificació de casos i de contactes. Aquest Pla d’actuació es 

complementa amb les Instruccions per al curs 2020-2021 de la Secretaria de Polítiques 

Educatives. 
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2. Organització del centre 

Definició dels grups estables 

A l’hora d’organitzar els grups d’alumnes s’ha tingut especial atenció en intentar baixar la 

ratio en els grups més nombrosos (27-28 alumnes). Per aquest motiu s’ha necessitat fer 

desdoblaments interns: 

 

 

EDUCACIÓ INFANTIL 

ALUMNAT P3 ALUMNAT P4 ALUMNAT P5 

23 alumnes 27 alumnes 22 alumnes 

 

 

 

EDUCACIÓ PRIMÀRIA 

 

ALUMNAT 1r ALUMNAT 
2n 

ALUMNAT 3r 

23 alumnes 26 alumnes 28 alumnes 

 
 
 

ALUMNAT 

4tA 

ALUMNAT  

4tB 

ALUMNAT 5è ALUMNAT 

 6è A 

ALUMNAT 

 6è B 

18 alumnes 16 alumnes 28 alumnes 25 alumnes 25 alumnes 

 

 

 

D'acord amb l'estabilitat grupal, nombre màxim d'alumnes per grup, espais que disposem al 

centre, la plantilla que tenim i les característiques de l'alumnat, considerem necessari 

organitzar d’aquesta manera els grups-classe. L’objectiu és poder marcar la traçabilitat en 

cas d’un contagi i protegint al màxim al nostre equip docent fent que entri el menor número 

de personal en cadascun  dels grups estables. 
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GRUPS 

 

NOMBRE 

ALUMNES 

PROFESSORAT 

ESTABLE AL 

GRUP 

 

ALTRES 

DOCENTS 

que 

intervene

n 

(amb 

mesures 

de 

seguretat) 

Personal 

d’atenció 

educativa, 

que 

intervé en 

aquest  

grup (TIS, 

educador/

a EE, TIE, 

Aux d’EE, 

monitors... 

Personal 

d’atenció 

educativa 

que intervé 

puntualment 

en aquest 

grup (amb 

mesures de 

seguretat): 

professionals 

SIEI, SIAL, 

monitors...)  

ESPAI 

AULA  

P3 23 

Tutor/a 
Especialista de 
Psicomotricitat 
Reforç 

EE 

 

  

TEI 

Vetlladora 

  

 

 Nº 31 

P4  27 

Tutor/a 
Especialista de 
Psico/reforç 

EE 

 

Vetlladora  

  Nº 21 
Nº 22 
 

P5 22 

Tutor/a 
Especialista de 
Psicomotricitat 
Reforç 

 

 EE 

 

Vetlladora   

Nª 30 

Primer 22 

Tutor/a 

Especialista de 

Música/Anglès: 

Reforç:Tutor 2n 

EE 

 

 

    

Nº 42 

Segon  26 

Tutor/a 

Especialista de 

Música/Anglès 

Reforç:Tutor 1r 

EE 

  

Nº 41 

Tercer 28 
Tutor/a 
Co tutora: R1 

Anglès: 

R2.1  ½  

EE  
Nº 39 
Nº 40 

Quart 
A 

17 Tutor/a: 

Música: 

R1 

Anglès: 

R2.1 ½  

EE 

 

 

 

Nº 51 

Quart 
B 

18 
Tutor/a: 
 

EF 

Música 

R1 

Anglès 

EE 

Vetlladora  

 

 

 

Nº 52 
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R2.1 ½  

Cinquè  28 
Tutor/a 
Cotutor/a 

EF 

Anglès 

EE  
Nº 1 
Nº 2 

Sisè A 
24  

 

Tutor/a 
 

EF 

Música 

Anglès 

EE  

Nº 35 

Sisè B 25 
Tutor/a 
 

EF 

Música 

Anglès 

EE 
Vetlladora 
 

 

AIS 

 
Nº 36 

 

 

Consideracions a tenir en compte: 

 

- Les persones que intervinguin en el grup/classe que NO siguin del grup estable 

hauran de dur mascareta, sempre que no es pugui mantenir la distància social d’1,5 

m. i tenir molt present la neteja de mans. 

- Els alumnes i docents del mateix grup estable no cal que duguin posada 

mascareta ni que mantinguin la distància de seguretat. 

Localització dels grups estables en el plànol  

 

PLANTA BAIXA+ADMINISTRACIÓ/PRIMER PIS 
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Lavabos de referència dels grups 

 

- Lavabos de referència durant les hores a les aules: 

- 1r, 2n i 3r aniran al lavabo de la primera planta. 

- 4rt, 5è i 6è el lavabo de referència serà el de la planta baixa (al costat del 

menjador). 

- Quan l’alumnat necessiti anar al wc, si hi ha un mestre de suport dins l’aula 

l’acompanyarà per controlar les mesures d’higiene. 

- Quan hagin d’anar al wc s’hauran de posar la mascareta. 

Organització de les entrades i sortides  

Entrades i sortides de grups 

La nostra escola té tres accessos diferents amb una distància entre elles que permet que 
les famílies puguin portar als seus fills/es amb seguretat. Dividim els alumnes de forma que 
tenen accessos diferents i en franges horàries diferents en funció del curs. Hi haurà unes 
marques que delimitin els llocs on l’alumnat ha d’esperar per entrar. 

 

Nivell/Grup 
Entrada 

Matí 

Sortida 

Matí 

Entrada 

Migdia 

Sortida 

tarda 

ACCÉS 

ENTRADES I 

SORTIDES 

P3  

(amb mascareta) 

9’10h 12’40h 15’10h 16’40h 

Porta Petita de 
davant 

c/ Amèrica 

P4  

(amb mascareta) 
9h 12’30h 15h 16’30h 

P5 

(amb mascareta) 
8’50h 12’20h 14’50h 16’20h 

 1r 

(amb mascareta) 
9’10h 12’40h 15’10h 16’40h Porta Gran de 

davant 

c/ Amèrica 

(files separades) 

2n 

(amb mascareta) 
9’10h 12’40h 15’10h 16’40h 

3r  

(amb mascareta) 
9h 12’30h 15h 16’30h 

Porta Gran de 
darrera 

c/ Europa 

4t A 

(amb mascareta) 
9h 12’30h 15h 16’30h  

Porta Gran  

c/ Amèrica 
4t B 

(amb mascareta) 
9h 12’30h 15h 16’30h 

5è  

(amb mascareta) 
8’50h 12’20h 14’50h 16’20h Porta Gran de 

darrera C/ Amèrica 

6è A 

(amb mascareta) 
8’50h 12’20h 14’50h 16’20h Porta Gran  



 

PLA PROVISIONAL D’OBERTURA SETEMBRE 2020 ESCOLA JOSEP VENTALLÓ I VINTRÓ 

6è B 

(amb mascareta) 
8’50h 12’20h 14’50h 16’20h 

c/ Europa 

 

Hi han uns docents encarregats/des de les portes d’entrada per tal de mantenir un ordre i 
poder coordinar l’entrada i sortida dels grups. 
 

Encarregats/des de les portes d’entrada i sortida 

 

PORTA D’ED. INFANTIL PORTA C/ AMÈRICA PORTA C/ EUROPA 

Carmen Álvarez Xavier Enrich Reforç 2.2 

EE1 es quedarà amb 
l’alumnat que arribi tard i 
l’acompanyarà a la seva 
aula. 

EE2 es quedarà amb l’alumnat que arribi tard i 
l’acompanyarà a les aules. 
 
Marta G. controlarà els fluxos de circulació.  

 

 

Consideracions a tenir en compte: 

 

- Les entrades i sortides SEMPRE es faran amb mascareta i procurant mantenir el 1,5 

metres de distància de seguretat fins arribar a l’aula del grup estable. 

- Els nivells de dues línies, que entren per la mateixa porta, faran 2 files diferenciades 

a la banda dreta, el grup B, i a l’esquerra, el grup A.  

- Els tutors/es faran fila a les zones marcades al pati pel seu grup i pujarà a la seva 

aula a l’hora establerta. 

- S’ha de ser molt exigent amb l’horari i recorregut a l’hora de sortir i entrar de l’escola. 

- Es donarà prioritat a que entrin primer els alumnes més grans. 

- L’alumnat que vingui acompanyat, preferentment serà per un sol adult i amb 

mascareta.  

- Els pares i mares NO entraran al centre excepte els dies de pluja (especificat més 

endavant).  

- Els nens i nenes que arribin quan la fila hagi pujat quedaran sota la custòdia d’un 

mestre (EE1 o EE2).  

Organització de l’espai d’esbarjo  

Atès que s’ha de mantenir una separació entre els grups estables i, tenint en compte els 

espais en que es poden dividir els patis s’organitzen els grups. S’ha vist necessari  fer dos 

torns. 

Durant la setmana els grups aniran rotant en els diferents espais per tal de poder tenir 

diferents propostes de joc i cadascun dels espais té assignat un lavabo d’ús per aquell grup 

estable. 
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EDUCACIÓ INFANTIL 

PATI D’EDUCACIÓ INFANTIL 

 

GRUP 
HORA 
SORTIDA/ENTRADA 

 
LOCALITZACIÓ 
 (rotació durant la setmana) 

LAVABO D’ÚS 

P3  10:25h a 10:55h 

 

 
Zona de pins 

Lavabo del pati  
 
(Serà necessària una 
neteja constant) 

P4 11h a 11:30h 

 

P5 10:25h a 10:55h 

 
 
Zona del sorral 

 

 

 

 

Plànol: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDUCACIÓ PRIMÀRIA 

PATI D’EDUCACIÓ PRIMÀRIA 
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GRUP 
HORA 
SORTIDA/ENTRADA 

 
LOCALITZACIONS 
(rotació durant la setmana) 

LAVABO D’ÚS 

 1r 
10:25h a 10:55h   

Poliesportiu 
Lavabo 
poliesportiu 
2wc (nens i nenes) 

2n 
10:25h a 10:55h  

3r A 
10:25h a 10:55h   

Pista futbol 
Lavabo edifici 
principal NENS 
4wc (ús mascareta) 

4t A 
10:25h a 10:55h  

4t B 
10:25h a 10:55h   

Zona joc lliure 
Lavabo gimnàs 1 
3wc 

5è A 11h a 11:30h  

6è A 11h a 11:30h  
 
Pista 2 i bàsquet 

Lavabo edifici 
principal NENES 
4wc (ús mascareta) 

6è B 11h a 11:30h  
 
Jocs /flauta 

Lavabo gimnàs 2 
3 wc 

 

Plànol: 
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Consideracions a tenir en compte: 

 

- S’hauran de seguir els fluxos de circulació marcats al terra per a les entrades i 

sortides (matins, tardes i patis). 

- Ús de mascareta i neteja de mans a l’entrada i sortida del pati. 

- Cal procurar que els grups estables es mantinguin dins del seu espai. Quan això no 

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

mantenir la distància de seguretat i portar mascareta.  

- S’ha de ser molt estricte amb l’horari de baixada i pujada del pati. 

- Hi haurà 4 mestres al pati per fer la vigilància: poliesportiu, joc lliure, pista futbol, 

porta d’entrada a l’edifici. 

- Cada grup estable tindrà a la seva aula material per fer-ne ús al pati. Aquest NO 

podrà ser utilitzat per un altre grup estable. 

- L’encarregat de la neteja serà l’empresa  i es realitzarà en el pati d’Educació Primària  

abans de baixar el primer torn als lavabos de l’edifici, a tots els lavabos abans 

d’iniciar el segon torn de pati i al finalitzar el pati de l’últim grup. En el cas de lavabo 

d’Educació Infantil, la neteja s’haurà de realitzar de manera constant durant l’hora 

d’esbarjo.  

 

 

Organització els dies de pluja 

Entrades i sortides 

- No s’obriran les portes fins l’hora d’entrada i sortida de cada grup. 

- Cada grup/classe entra per la seva porta i a l’hora establerta. 

- A les sortides, les famílies: 

- En Educació infantil entraran a les seves hores fins al porxo. Un grup estarà 

a la porta de direcció i administració i l’altre a la porta d’entrada a l’edifici 

principal. 

- En Educació  les famílies podran entrar i quedar-se a la seva zona del pati 

abans d’entrar al porxo d’entrada. 

- Les famílies NO podran entrar a l’edifici de l’escola. 

 

A les aules 

- Els dies de pluja s'esmorza a l’aula i s’anirà al lavabo assignat de forma individual. 

- Els tutors es quedaran a l’aula amb el seu grup. 

- Els mestre especialistes aniran a recolzar als tutors. 

- Hi haurà un mestre encarregat dels lavabos. 

- Els alumnes de 4rt, 5è i 6è aniran al lavabo del costat del menjador. 
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 Relació amb la comunitat educativa 

Consell escolar 

Les reunions amb el consell escolar es realitzaran: 

- La primera setmana de curs. 

- Una vegada cada trimestre. 

- A final de curs. 

- Sempre que sorgeixi la necessitat. 

Sempre que sigui possible es realitzaran de forma telemàtica. 

 

Reunions familia - escola 

Difusió i informació del pla 

   La difusió i informació del pla d’organització a les famílies es realitzarà a través de la 

pàgina web del centre un cop sigui aprovat el pla pel consell escolar. 

 

 Reunions de grups 

Les trobades d’inici de curs amb les famílies durant el primer trimestre de forma 

telemàtica. Amb les famílies que això no sigui possible, les organitzarem, per grups 

estables, mantenint la distància de seguretat i, si no és possible, utilitzant la 

mascareta. 

En cas de fer una reunió presencial es realitzarà  a la biblioteca amb finestres obertes 

i separació de seguretat. 
 

Reunions individuals de seguiment 

El seguiment amb les famílies el farem preferentment per telèfon, correu electrònic o 

videoconferència. En cas de fer una trobada presencial, es farà mantenint les mesures 

de seguretat (sala de secretaria amb la finestra oberta). En funció de la situació de 

pandèmia i si la família pot es podran fer per videoconferència. 

  

Comunicació amb les famílies 

Les informacions generals d’escola es farà mitjançant l’eina de comunicació Dinantia i la 

pàgina web del centre. 

Per altra banda, a l’inici de curs es realitzarà una petita formació a les famílies respecte l’ús 

de les eines de comunicació escollides pel centre (veure apartat de formació). 
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Servei de menjador 

El servei de menjador està gestionat per l’empresa SERHS FOOD contractada per 

l’Ajuntament. El dinar es fa a l’escola i compta amb un cuinera amb jornada sencera i una 

ajudant de cuina que ve de 12h a 15h. A part hi ha unes hores destinades a fer una neteja a 

fons de la cuina. 

L’espai utilitzat per dinar és el menjador que té una  superfície aproximada de 140 m2. 

 

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. Cal garantir el 

rentat de mans abans i després de l’àpat. 

 

Pel nombre de comensals, 120 alumnes aproximadament, es faran 2 torns: de 12’30 a 

13’10h, 13’20 a 14h. Entre torn i torn, hi ha 10 minuts, cal fer la neteja, desinfecció i 

ventilació del menjador.  

 

Curs Usuaria Fixes Nº Monitors 
Torn de 

menjador 
Espai per 

dinar 
Espai al pati 

P3 11 1 1r plànol Pati d’EI 

P4 11 1 1r plànol Pati d’EI 

P5 11 1 1r plànol Pati d’EI 

1r 13 0,5 1r plànol Pati d’EP 

2n 8 0,5 1r plànol Pati d’EP 

3r 15 0,5 1r plànol Pati d’EP 

4rt 7 0,5 2n plànol Pati d’EP 

5è 17 1 2n plànol Pati d’EP 

6è 14 1 2n plànol Pati d’EP 

TOTAL 107 * 7    

(*) Aquests és l’alumnat que es queda al menjador fixe. S’ha de sumar l’alumnat esporàdic.  

Dades de l’alumnat que feia ús del servei de menjador el curs 19-20. 

 

Plànol de la situació dels grups 
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Segons la normativa del Departament de Salut: 

 

- 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. 

- Cal netejar i ventilar l’aula després de l’àpat. 

- Cal garantir les condicions de seguretat alimentària per al trasllat i servei dels 

aliments. No cal utilitzar elements isotèrmics. 

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

mascareta en el menjador a l’hora de recollir el dinar excepte. 

- Les activitats posteriors als àpats s’han de realitzar, preferiblement, a l’aire lliure, 

amb ocupació diferenciada d’espais per a cada grup estable. Quan això no sigui 

possible cal fer ús de la mascareta. 

- En cas de pluja s’utilitzaran el poliesportiu, el gimnàs i la sala d’actes i s’hauran de 

posar la mascareta. En aquest cas cal garantir la ventilació després de l’activitat.  
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Servei de neteja 

Per tal d’assegurar la desinfecció i evitar així la propagació del virus, serà necessari tenir 

presents els protocols de neteja que a continuació s’exposen.  

Protocol de neteja del centre 

 

● L’escola ventilarà els seus espais 10 minuts abans de l’entrada i la sortida de 

l’alumnat a les aules i cada hora uns altres 10 minuts.  

● Sempre que sigui possible es deixaran les portes i finestres obertes durant les 

classes. 

● A cada aula hi haurà sabó de mans i paper per eixugar mans i una paperera amb 

pedal.  

● Periòdicament  durant el dia es netejaran i desinfectaran els espais. 

● Es desinfectaran periòdicament les superfícies d’ús més comú (poms de portes, 

baranes…). S’ha de promoure que la higiene la realitzi l’alumnat. 

● Es desinfectaran les taules després de cada sessió a les aules d’Anglès, informàtica 

i Música. 

● Si l’activitat i el temps  ho permet s’utilitzaran els espais exteriors per dur-les a terme. 

● En cas de detectar un cas de COVID 19 caldrà fer un mail o trucada a l’encarregada 

de l’empresa per desinfectar l’espai.  

● Es seguiran les recomanacions de Neteja i desinfecció en establiments i locals de 

concurrència humana i en espais exteriors de concurrència humana.(Veure annex 1 i 

2) 

Protocol de neteja de l’alumnat 

 

● Tot l’alumnat es netejarà les mans abans d’entrar i sortir de l’aula amb gel 

hidroalcohòlic. 

● L’alumnat es rentarà les mans amb aigua i sabó abans i després d’anar al lavabo.  

● Abans d’esmorzar l’alumnat es rentarà les mans amb aigua i sabó al lavabo de l’espai 

d’esbarjo que correspongui.  

 

Extraescolars i Acollida  

Les activitats extraescolars s’iniciaran, sempre que la situació ho permeti, al 2n trimestre del 

curs. Únicament al setembre s’iniciarà l’activitat de servei d’acollida matinal de 8h a 9:10h 

 

La persona d’acollida acompanya l’alumnat a la fila del seu grup. Durant la distribució un 

mestre de Direcció es quedarà al càrrec del grup de nens i nenes que quedin pendents 

d’entrar. 

L’alumnat i personals responsables hauran de dur mascareta en tot moment i fer rentat de 

mans abans d’entrar a l’acollida. 
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ACTIVITAT 
NOMBRE 
ALUMNAT 

GRUPS 
DELS 

QUALS 
PROVENEN  

PROFESSIONAL 
RESPONSABLE 

ESPAI ON ES 
REALITZA 

 
 

Acollida 
Matinal 

   
Monitora 

Membre AMPA 
Membre Equip 

Directiu 

Depenent del 
número d’alumnes 

serà a: 
Sala de l’AMPA 

o 
Sala d’actes 

 

Activitats complementàries 

Les activitats complementàries com tallers a l’escola i sortides fora d’aquesta es decidiran si 

es realitzen o no un cop valorades les mesures de seguretat i tenint en compte l’evolució de 

la pandèmia. 

A la PGA (Programació Anual de Centre) quedaran reflectides totes les activitats i sortides 

fetes al llarg del curs escolar. 

Reunions dels òrgans unipersonals i col·lectius de coordinació i 

govern 

ÒRGANS 
FORMAT DE LA 

REUNIÓ 
PERIODICITAT LOCALITZACIÓ  

Equip Directiu Presencial 2 tardes setmanals  Direcció 

Equip coordinació 
pedagògica 

Presencial Setmanal Claustre 

Cicle Educació 
Infantil 

Presencial Setmanal Claustre  

Cicle Inicial i mitjà Presencial Setmanal *Aula d’anglès  

Cicle Superior Presencial Setmanal *Aula de música 

Nivells Presencial 2 a la setmana (1 
dins l’horari lectiu) 

*A les aules del 
nivell  o tutories 

(segons quantitat de 
gent)  

Claustres Presencial Segons necessitat *Biblioteca de 

l’escola  

Comissions Presencial Setmanal *Aules de la 
comissió  
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Consideracions a tenir en compte: 

 

- (*) En cas d’haver estat utilitzada l’aula per l’alumnat, s’haurà de desinfectar taules i 

cadires abans del seu ús. 

- En les reunions a on hi hagin mestres de diferents grups estables tots hauran de 

portar mascareta i mantenir la distància de seguretat.  

 

Protocol d’actuació en cas de detectar un possible cas de 

COVID-19 al centre 

 

La responsable de la coordinació i gestió de la COVID-19 al centre 

 Directora Carmen Álvarez Manzano 

Alumnat amb simptomatologia 

 

A l’alumne que durant la jornada escolar presenti algun del símptomes compatibles amb 

infecció per COVID-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea...) o amb 

qualsevol altre quadre infecciós: 

 

Què ha de fer el centre educatiu? 

 

1. L’adult que hagi detectat el cas portarà a l’infant a un espai separat d’ús individual 

(sala de reunions a Direcció). Aquesta sala disposarà d’una paperera amb bossa, 

tapa i pedal, on llençar la mascareta i mocadors d’un sol ús i també tindrà preparats 

elements perquè l’infant pugui jugar i distreure’s, si el seu estat de salut ho permet, 

que després es netejaran segons estableix el Departament. 

2. L’adult que hagi detectat el cas serà el que es  quedi amb l’alumne fins que un 

familiar o tutor legal el vagi a recollir. S’evitarà que altres adults del centre educatiu 

entrin en contacte amb l’alumne, per evitar possibles contagis. 

3. Es col·locarà una mascareta quirúrgica tant la persona que ha iniciat símptomes com 

la persona que quedi al seu càrrec. Si l’alumne que presenta símptomes NO es pot 

posar una mascareta quirúrgica per alguna raó, l’adult que l’acompanyarà farà ús 

d’una mascareta de protecció FFP2 sense vàlvula, a més de la pantalla facial. 

4. No es deixarà l’alumne sol en cap moment, però es mantindran sempre que sigui 

possible les mesures de distanciament físic, tenint en compte l’edat de l’infant. 

5. El/La tutor/a o un membre de l’Equip Directiu contactarà amb la família per tal que 

vingui a buscar a l’infant.  

6. En cas de presentar símptomes de gravetat es trucarà al 061. 

7. El centre contactarà amb el Servei Territorial d’Educació per informar de la situació i 

a través d’ells amb el Servei de Salut Pública. 

8. Es realitzarà una trucada a l’empresa de neteja per tal de realitzar la desinfecció dels 

espais. 
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Per tal de fer un control i seguiment del possibles casos durant el curs, s’omplirà la taula 

que es troba a l’Annex 3. 

 

 

Què ha de fer la família? 

 

La família haurà de contactar amb el seu CAP de referència per valorar la situació i fer les 

actuacions necessàries. Si es decideix realitzar un PCR, l’infant i la seva família hauran 

d’estar en aïllament domiciliari fins conèixer el resultat. 

En cas que el resultat sigui positiu, Salut Pública serà l’encarregada de la identificació, 

aïllament i seguiment dels contactes estrets.  

 

La família rebrà aquesta informació mitjançant la plataforma Dinantia.  

 

 

Les autoritats sanitàries seran les responsables de prendre les decisions en relació al 

tancament de l’activitat presencial del centre educatiu. 

Professorat amb simptomatologia 

 

Si un mestre/a detecta algun símptoma relacionat amb una possible infecció per COVID-19, 

el mestre juntament amb Direcció realitzarà les següents accions: 

 

- Trucar  al CAP  o Centre de Salut de referència a on l’informaran dels passos a 

seguir. 

- Si presenta símptomes greus trucar al 061. 

- Avisar a la secció de Riscos Laborals del Departament  i a Serveis Territorials. 

- Especificar els grups en que ha estat en contacte per poder marcar la seva 

traçabilitat. 

3. Requisits per poder assistir al centre 

Per tal de guiar a les famílies en el control de la simptomatologia d’un possible cas de 

COVID-19 el centre facilitarà un document (Annex 4). 

Les famílies tenen la responsabilitat de no portar els seus fills i filles en cas de tenir alguna 

simptomatologia compatible amb el virus COVID-19 i que està especificat en el document. 

En el cas de patir algun dels símptomes haurà de comunicar-ho al centre, al seu CAP de 

referència o al 061. 

 

En el cas del professorat del centre s`haurà de realitzar el mateix control de símptomes 

durant el curs i avisar als membres de l’equip directiu per tal d’iniciar el protocol establert 

davant un possible cas. 
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4. Què preparar a l’inici de curs? 

Preparació de material 

A l’inici de curs els cicles han de tenir localitzat el material que s’han d’endur cada infant si 

hi ha un nou confinament.  

El material què s’haurien d’endur els infants per cicles és el següent: 

 

Educació Infantil: 

- Quadernet “Mini Tribu” de Matemàtiques. 

- Material bàsic només aquells infants que ho necessitin (fulls, tisores, cola, fulls de 

colors…). 

 

Cicle Inicial: 

- Quaderns de llengua i matemàtiques. 

- Material bàsic només aquells infants que ho necessitin (fulls, tisores, cola, fulls de 

colors…). 

 

Cicle  Mitjà: 

- Quadernet de llengua catalana i castellana. 

- Llibre d’activitats de matemàtiques del curs anterior. 

- Llibreta del curs anterior. 

- Llibres socialitzats d’aula. 

- Dossier sistemàtic per l’alumnat NESE. 

- Material bàsic per aquells infants que ho necessitin (fulls, tisores, cola, fulls de 

colors…). 

 

Cicle Superior: 

- Quadernet d’expressió escrita en llengua catalana. 

- Quadernet de comprensió lectora en llengua catalana. 

- Dossier preparat amb comprensions i expressions escrites en llengua castellana,  

treball sistemàtic de matemàtiques (operacions i problemes) i exercicis de llengua 

anglesa. 

- Llibres i llibretes. 

- Material bàsic per aquells infants que ho necessitin (fulls, tisores, cola, fulls de 

colors…). 

 

També tenir clar què s’han d’endur en cas de que ens diguin que s’ha de tancar l’escola 

(llibres, llibretes, algún material per certs infants amb necessitats...etc.) 

 

En el cas de no haver de confinar-se, aquestes activitats es realitzaran durant el curs 

escolar. 

També, des de l’inici de curs s’haurà de formar a l’alumnat en el funcionament de les 

diferents eines que es faran servir en cas d’un altre confinament. 

Tots els tutors tindran un llistat amb els mails, telèfons i adreces actualitzades del seu 

alumnat. 
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Formació 

Formació professorat 

A càrrec de la comissió d’informàtica,  l’inici de curs es realitzaran formacions internes sobre 

el funcionament  del programari següent: 

 

- Drive 

- G Suite 

- Altres (segons necessitat) 

Formació alumnat 

A càrrec dels tutors i mestres de cicle, l’alumnat des de l’inici de curs es realitzarà a l’aula 

formació dels diferents programes que s’utilitzaran en un possible confinament.  

Formació famílies 

Amb l’objectiu d’ajudar a les famílies a tenir uns coneixements mínims en els programes 

digitals que utilitzarem en cas d’un nou confinament i així poder donar un suport als seus 

fills i filles en les feines d’escola, es realitzaran formacions presencials o telemàtiques 

segons la situació. També es penjaran a la web de l’escola vídeos tutorials organitzats per 

cicles. A les reunions d’inici de curs s’informarà sobre a on i què hi trobaran. 

 

5. Protocol davant un confinament 

En previsió d’un possible nou confinament total o parcial, aquest és el protocol que es 

seguirà per tal de fer de la millor manera possible un acompanyament emocional i una 

oferta educativa per a l’alumnat i les seves famílies 

Objectius del pla  

- Oferir a l’alumnat activitats educatives essencials per realitzar-les autònomament a 

través d’un dispositiu electrònic (ordinador, tauleta o mòbil). 

- Fer suport emocional al nostre alumnat i a les seves famílies. 

- Establir el correu del domini de l’escola, la pàgina web 

(https://agora.xtec.cat/ceipjventallo/) i l’aplicació Dinantia com a canal de difusió bàsic 

entre el centre i les famílies. 

- Establir els correus del centre i la plataforma Dinantia com a mitjà de comunicació amb 

tutors/es i especialistes.  

https://agora.xtec.cat/ceipjventallo/
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Organització pel professorat 

Horari Setmanal 

Els dies establerts a la taula poden variar segons necessitat, però en general, els dies els 

organitzarem de la següent forma: 

 

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

Publicació de 
tasques per 

l’alumnat 

Coordinació Cicle Nivell Claustre 
Pedagògic, 
Informatiu... 

 

Els cicles i/o nivells organitzen les trobades setmanals per tal de preparar la feina setmanal i 

fer el traspàs d’informació. 

 

Programari 

El programari que utilitzarem per la presentació de les propostes a l’alumnat en cas de 

confinament serà el següent: 

 

Cicles Programari bàsic Programari Extra 

Educació Infantil 
Genially 

Word → Pdf 

Pàgines web interactives 
Thinglink 
That Quiz 

Kahoot 
Programes d’edició de vídeo 

 
etc… 

 

Cicle Inicial 
Genially 

Word → Pdf 

Cicle Mitjà 

Genially 

Word → Pdf 

Drive 

Cicle Superior 

Classroom 

Word → Pdf 

Genially 
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Comunicació alumnat i famílies 

Per presentar les propostes i realitzar la comunicació i seguiment de les tasques i el 

recolzament emocional, el centre utilitzarà les següents vies de comunicació: 

 

 

Cicle Via de comunicació Per què l’utilitzarem? 

Educació Infantil Dinantia + telèfon 
Meet o Zoom 

Presentació tasques 
Retorn tasques 

Recolzament emocional 

Cicle Inicial Dinantia + telèfon 
Meet o Zoom 

Cicle Mitjà Drive 
Dinantia + telèfon 

Meet o Zoom 

Cicle Superior Classroom 
Dinantia + telèfon 

Meet o Zoom 

 

 Es realitzaran videotrucades setmanals per part del tutor/a i els especialistes en funció de la 

durada del confinament. Si un alumne/a no s’ha pogut connectar a la videotrucada, es 

contactarà amb ell via telèfon o mail. 

Com ens organitzem l’equip de mestres? 

 

- Les mestres d’EE donaran recolzament  i prepararan material per l’alumnat i el 

donaran al tutor/a referent.  

- Els i les tutores es centraran en la preparació d’activitats de les diferents àrees.  

- Els i les especialistes prepararan les feines i les penjaran a la plataforma que 

s’utilitzarà per enviar les tasques a l’alumnat.  

- Les feines es faran per cicles adaptant els nivells de dificultats. Seran les mateixes 

activitats. 

Avaluació 

Es seguiran les instruccions donades pel Departament. Si les directrius són les mateixes 

d’aquest curs, l’avaluació no serà negativa i es tindrà en compte les diferents casuístiques 

de cada família. 

Per tal de fer l’avaluació es tindrà en compte:  

● La coavaluació de les famílies en funció de la durada del confinament.  

● L’autoavaluació de l’alumnat: s’enviarà una autoavaluació a l’alumnat de Primària 

sobre les activitats que s’han fet durant la setmana. 

● L’avaluació de les tasques per part del professorat considerant: l’esforç, la qualitat, 

l’actitud, la motivació.... 

● Es portarà un registre setmanal de seguiment de les tasques que va presentant 

l’alumnat. 
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Prevenció i Salut 

Temps de treball  

S’ha d’intentar organitzar el temps de treball a casa per tal de tenir temps de descans i una 

conciliació familiar de qualitat. El fer un horari organitzant el temps de treball diari i setmanal 

és un bon inici per tal d’ajudar en la planificació. 

 

Algunes premisses a tenir en compte a l’hora de crear un horari de treball: 

 

- Omplir l’horari amb les videotrucades planificades prèviament (nivell, cicle, 

claustre…) 

- Posar una estona per contestar mails de famílies o d’escola. (diari) 

- Posar una estona per comunicacions famílies (setmanal o diari) 

- Posar una estona de correcció de tasques de l’alumnat. (setmanal o diari) 

- Posar una estona per preparar material per l’alumnat (diari o setmanal) 

 

Ergonomia  

El docent que ha de conèixer com adaptar els elements del lloc de treball a les seves 

característiques personals per tal de prevenir possibles dolències durant el temps de 

teletreball. Seguir un ordre pot ajudar. Així, cal: 

 

- Asseure’s a la cadira i regular-ne l’alçada de manera que els avantbraços es trobin al 

nivell de la taula i formin un angle de 90-100 graus respecte del braç. 

- Deixar un espai entre el teclat i el cantó de la taula de 10 cm, com a mínim, per 

recolzar els canells i mantenir la linealitat del teclat respecte la persona i la pantalla. 

 

Un cop s’ha aconseguit l’anterior, cal: 

 

- Comprovar que la distància des dels ulls a la pantalla sigui de 45 a 75 cm. 

- Comprovar que l’extrem superior de la pantalla estigui just per sota de la línia 

horitzontal dels ulls. 

- Comprovar que els peus es recolzin completament al terra: si no fos així, utilitzar 

reposapeus. 

- Comprovar que no hi hagi reflexos a la pantalla; si n’hi ha, s’ha de modificar la seva 

inclinació fins que desapareguin. 

- Evitar l’estatisme i els moviments repetitius i canviar la postura sovint, amb petites 

variacions en relació amb la postura de referència i realitzar pauses, que són 

períodes de recuperació els quals permeten el repòs. 

- Fer exercici físic al temps de lleure; el sedentarisme afavoreix l’aparició de múltiples 

disfuncions orgàniques. 
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Organització tasques alumnat 

Com han de ser les tasques? 

- S’ha d’intentar que les propostes es puguin visualitzar a través del mòbil 

perquè molts alumnes és l'única eina digital de la qual disposen. 

- Les propostes han de ser competencials, motivadores i variades. 

- En els cursos de EI, CI i CM aniria bé organitzar les tasques setmanalment per tal 

d’ajudar a les famílies a planificar-se. A Cicle Superior es treballarà a l’inici de curs la 

gestió del temps d’estudi a casa. 

- Els dilluns es publicaran les tasques de cada cicle/nivell.  

Com es presenten aquestes tasques a l’alumnat i com es fa el 

retorn? 

L’alumnat de EI, CI i CM rebrà les tasques per part del tutor a través de la plataforma de 

comunicació abans definida.  

L’alumnat de CS rebrà les tasques a la seva “aula virtual” del Classroom, on cada mestre 

les haurà penjat. 

El retorn es realitzarà pel mateix canal en el que es presenten les tasques, fent aclariments 

per altres canals en cas necessari. 

 


