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1-Introducció 

Aquest Pla d’Obertura pel curs 2020- 2021 s’ha adequat a les necessitats detectades pel centre, arran 

del confinament per la pandèmia Covid 19, a més de les que  precisen els nostres alumnes, detectades 

amb anterioritat.  També és fruit de l’autonomia dels centres.  És el resultat de l’evolució de la 

pandèmia i de la necessitat de donar una resposta adequada  al dret de l’educació  dels infants. 

És en aquest context que, d’acord amb les Instruccions de la Secretaria de Polítiques Educatives i al Pla 

d’Actuació, en el marc de la pandèmia, elaborat pel Departament de Salut que  s’articula aquest Pla 

d’obertura, amb la voluntat de ser la proposta  adequada a la singularitat i necessitats detectades  del 

nostre centre i el seu alumnat, en una situació de màxima normalitat possible. 

Per aquests motius  el Pla s’emmarca en la prevenció, organització  i atenció als infants,  d’acord amb 

els criteris fixats per l’administració i els determinats pel centre, d’acord amb els punts següents: 

 

 L’acompanyament des de la tutoria dels aspectes  emocionals de tot l’alumnat. 

 Facilitar la planificació dels diferents escenaris del curs 2020-2021, tot incidint 

en el treball organitzatiu, espais, atenció individualitzada i col·lectiva i possibles 

contingències per confinaments. 

 Restablir un clima de normalitat lectiva amb diligència, prevenció, seguretat i en 

el menor temps possible 

 Garantir una acció educativa de qualitat i equitativa. 

 L’agrupació estable dels grups dins la màxima normalitat possible. 

 La presencialitat  de l’alumnat. 

 

L’Escola La Falguera, per respondre a aquesta situació, estableix aquest Pla d’obertura atenent les 

Instruccions per al curs 2020-2021 dels centres educatius de Catalunya 

Aquesta planificació té la voluntat de servir per a tot el curs 2020-2021,  però s'articula de manera 

flexible com a base per afrontar la situació de rebrot pandèmic i unificar criteris organitzatius, de 

funcionament i sobretot sanitaris. 

 

https://drive.google.com/file/d/123KbXrpf5nUa834ef-twoJc7ogR1hAmG/view?usp=sharing
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2-Contingut del Pla d'obertura 

2.1 Diagnosi 

L’escola ha acompanyat l’alumnat durant el confinament de la pandèmia de manera força 

satisfactòria.   Malgrat que el treball telemàtic no havia estat ni essencial ni cotidià pel treball 

escolar, es va poder donar una resposta correcta i adequada a les necessitats dels alumnes.   

Tot i aquesta consideració,  som conscients que el context actual fa que hàgim d’aprofundir en 

el treball telemàtic i virtual per fer front a possibles noves contingències.   En aquest sentit 

l’escola aposta per la digitalització completa de tot l’alumnat de primària i de l’ús de 

plataformes d’aprenentatge per les àrees instrumentals.  

D'acord amb les Instruccions per al curs 2021-2021 dels centres educatius de Catalunya 

planifiquem el curs de manera presencial de la totalitat dels alumnes del centre. 

Tot i ser  ser una escola d’una sola línia i de mantenir unes ràtios que no arriben al màxim 

establert per l’administració, les darreres instruccions rebudes fan que haguem de remodelar 

grups i treballem amb agrupacions per cicles.  Proposem l’atenció de l’alumnat  en grups 

estables de amb barreja, dins del cicle natural ,  per garantir el seguiment de la traçabilitat  en 

possibles casos que es puguin donar. 

L’atenció serà d’un/a tutor/a fix/a i dels mínims especialistes que garanteixen la qualitat dels 

aprenentatges i la fidelitat al model metodològic del centre. 

Cal tenir present que el curs 2020-2021 ve marcat per la presència al centre de dos grups de 

segon de batxillerat, provinents de l’institut del poble,  que requereixen uns espais que no 

disposen en el seu centre. 

Aquesta cessió d’espais és només pel curs 2020-2021.  La cessió de l’espai no inclou les 

decisions que la Direcció del centre  La Falguera pugui adoptar sobre l’ús d’aquestes.   

https://espai.educacio.gencat.cat/Normativa/DOIGC/Pagines/documents-pdf.aspx
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3-Principis bàsics de seguretat i higiene de l’escola 
 

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 els dos pilars en el moment actual de control de la pandèmia són la 

disminució de la transmissió del virus i l’augment de la traçabilitat dels casos. 

3.1-Grups de convivència i socialització estables 

 

Des de l’inici d’aquest curs 2020-21 proposarem grups de convivència estables respectant les 

ràtios establertes pel Departament d’Educació (ràtio inferior a vint alumnes per aula i tutor) 

amb les excepcions que siguin autoritzades. Amb l’objectiu de reconèixer de forma fàcil la 

traçabilitat de possibles casos que es puguin donar al llarg del curs i el/la seu/va tutor/a. Poden 

formar part d’aquest grup estable altres docents o personal de suport educatiu si la major part 

de la seva jornada transcorre amb aquest grup. 

Per tant, es tracta d’un grup de persones que tenen una relació propera i molt quotidiana la 

qual cosa ens permetrà que la distància física interpersonal establerta en 1,5m sigui 

respectada.  L’amplitud de les aules i la seva bona ventilació possibiliten, si no hi ha cap 

indicació en sentit contrari, el manteniment i, si es dóna el cas, augment de ràtios en grups 

puntuals.  En el cas que terceres persones s’hagin de relacionar amb aquests grups, (docents i 

altres professionals de suport educatiu), o en cas que diferents grups s’hagin de relacionar 

entre si, s’han de complir rigorosament les mesures de protecció individual, especialment el 

manteniment de la distància física de seguretat de 1,5 metres i, quan no sigui possible, l’ús de 

la mascareta. 

La mesura més efectiva per a preservar la salut dels infants així com del personal docent 

d’aquests grups estables és la higiene de mans. Per aquest motiu es planificarà, es durà a 

terme i requerirà que tots els membres del grup es renti les mans diversos cops al dia.  

Proposem com exemple: 

 A l’arribada i a la sortida del centre educatiu 

 Abans i després d’entrar a l’aula. 

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

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

 

https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=875707&language=ca_ES
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L’escola vetllarà,  mitjançant els serveis de neteja i conservació de l’Ajuntament de Vilanova 

del Vallès, en els punts de rentada de mans, del material necessari (aula i lavabos). En el cas 

dels infants serà sabó neutre i tovalloletes de paper d’un sòl ús. 

Totes les aules disposaran d’un dispensador manual de gel hidroalcohòlic per al personal 

docent que accedeixi a l’aula. 

S’afavoriran mesures adaptades a l’edat de l’infant (vídeos, cançons...) per promoure la 

rentada de mans correcta i la seva importància. 

Es col·locaran pòsters i cartells informatius explicant els passos per a una correcta rentada de 

mans en els diversos punts de rentat de mans. 

3.2-Ús de mascaretes 

 

Els alumnes i les seves famílies són els responsables de portar a la seva mascareta de casa. 

L’escola, en cap cas, oferirà mascaretes gratuïtes als seus alumnes, ni en cas que el seu ús 

sigui obligatori.  

En cas d’oblit, omissió o pèrdua, l’escola proveirà a l’alumne que no en disposi d’una 

mascareta quirúrgica,  cobrant a la família 1€ per cadascuna. 

És imprescindible i obligatori que totes les mascaretes vagin degudament marcades. 

L’ús de la mascareta dins del centre serà segons les indicacions rebudes per les Conselleries 

d’Ensenyament i Salut.  Les darreres indicacions són les publicades en el portal de centre, amb 

data 2 de setembre,  on s’indica aquest ús per alumnes i mestres.  

Nota: Amb data de 28 d’agost de 2020,  es generalitza l’ús de mascaretes a partir del sis anys, 

en totes les situacions d’escolaritat,  per acord de la Generalitat amb el Govern de l’Estat, en 

cas de risc elevat de rebrot de la pandèmia.   Només, en aquesta situació, quedarà sense 

efecte les disposicions d’aquest Pla. Aquesta acord no entrarà en vigor a l’escola fins que hi 

hagi una instrucció per escrit de la mateixa per part de l’autoritat competent. 

Les famílies hauran de col·laborar amb l’escola i instruir als alumnes en l’ús adequat 

d’aquestes, així com procurar a cada infant un estoig, bossa o altre reservori on guardar la 

mascareta mentre no sigui necessària, (recomanable de tela). 

 

 

https://documents.espai.educacio.gencat.cat/PC/ComunicacionsCentres/Salut_Escola_Carta_Docents.pdf
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3.3-Requisits per accedir a l’escola 

 

 Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre >37’5, tos, 

dificultat respiratòria, malestar,  

 diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós.  

 No convivents o contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia 

compatible en els 14 dies anteriors. 

 En el cas de nens que accedeixen sols a l’escola,  se’ls enviarà a casa 

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-, les implicacions a l’hora 

de reprendre l’activitat educativa presencialment al centre educatiu. 

Malgrat que l’evidència és escassa, es consideren malalties de risc per complicacions de la 

COVID-19: 

 Malalties respiratòries greus que precisen medicació o dispositius de suport 

ventilatori. 

 Malalties cardíaques greus. 

 Malalties que afecten el sistema immunitari (per exemple aquells infants que 

precisen tractaments immunosupressors). 

 Diabetis mal controlada. 

 Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus. 

 

3.4-Control de la simptomatologia 

 

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

curs 2020-2021, signaran una declaració responsable a través de la qual: 

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

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

necessàries en cada moment. 

 Es comprometen a no portar l’infant o adolescent al centre educatiu en cas que 

presenti simptomatologia compatible amb la COVID-19 o l’hagi presentat en els 
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darrers 14 dies i a comunicar-ho immediatament als responsables del centre 

educatiu per tal de poder prendre les mesures oportunes. 

A l’inici d’aquest curs, totes les famílies del centre disposaran d’una llista de comprovació de 

símptomes. 

La família i/ o l’alumne/a ha de comunicar al centre si ha presentat febre o algun altre 

símptoma.  

Les famílies són les responsables de vigilar diàriament l’estat de salut dels seus fills i filles 

prenent-los la temperatura abans de sortir de casa per anar al centre educatiu. En el cas que el 

fill o filla tingui febre o presenti algun dels símptomes compatibles amb la COVID-19, no podrà 

assistir al centre fins 24 hores després  

Malgrat que tot, el centre realitzarà controls de temperatura a les entrades  a tots els alumnes. 

Si en el control d’entrada es detecta febre, l’alumne no podrà accedir al centre.  Per aquest 

motiu, es requereix a les famílies que restin a l’espera fins que el seu fill/a sigui admès en el 

control d’entrada. En el cas que un infant vingui sol i/o acompanyat d’un altre alumne del 

centre i presenti simptomatologia, NO marxarà sol cap a casa. S’iniciarà el protocol d’aïllament 

i s’avisarà a la família.  

La situació de risc pandèmic demana a totes les parts implicades el màxim rigor alhora de dur 

els alumnes a l’escola.   L’ús de antipirètics abans de venir a l’escola,  pot emmascarar 

símptomes i ser un factor de propagació de la malaltia. 

https://drive.google.com/file/d/1HxBL5ZtUAa2C4FMOfvpEA7tsNMgE2Gr9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HxBL5ZtUAa2C4FMOfvpEA7tsNMgE2Gr9/view?usp=sharing
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3.5-Neteja, desinfecció i ventilació 
 

El pla de neteja, desinfecció i ventilació que l’escola seguirà per aquest curs 2020-21 a estat 

adaptat a les característiques i recursos dels qui disposa el centre.  

+ = ventilació 
= neteja i 
desinfecció 
n = neteja 

Abans 
de 

cada 
ús 

Després 
de cada 

ús 
Diàriament 

+ 1 d’un cop al 
dia 

Setmanalment Comentaris 

ESPAIS COMUNS I EQUIPAMENT DEL CENTRE 

Ventilació de 
l’edifici 

 +    
1-Durant l’estona d’esbarjo 
2-L’hora de menjador 
3-Sortida dels nens/es a les 16:30h 

Manetes i 
poms de 
portes i 
finestres 

     
Amb el gel hidroalcohòlic que disposem a l’aula humitejarem 
un tovalló de paper i el netejarem en els tres moments 
esmentats en el punt anterior el pany d’accés a l’aula. 

Superfície de 
taulells i 
aparadors 

     
Cada vegada que sigui utilitzat per una persona que no 
pertany al centre humitejarem un tovalló de paper amb gel 
hidroalcohòlic i netejarem la superfície. 

Cadires i bancs 
de l’aula 

     Personal de neteja 

Grapadores i 
utensilis 
d’oficina a 
l’aula o 
despatx 

     
Amb el gel hidroalcohòlic que disposem a l’aula humitejarem 
un tovalló de paper. 

Aixetes      Personal de neteja 
Botoneres dels 
ascensors 

     Personal de neteja 

Ordinadors      Personal de neteja 

Comandament 
projectors 

     
Amb el gel hidroalcohòlic que disposem a l’aula humitejarem 
un tovalló de paper  

Fotocopiadora      
Amb el gel hidroalcohòlic que disposem a l’aula humitejarem 
un tovalló i netejar pantalla després de cada ús. 

GIMNÀS i AULA DE PSICOMOTRICITAT 
Ventilació de 
l’espai 

  + +  Després de cada ús deixar els finestrals oberts. 

Superfícies i 
mobiliari 

     Personal de neteja 

Terra      Personal de neteja 

Materials de 
joc  

 n    
Amb el gel hidroalcohòlic que disposem a l’aula humitejarem 
un tovalló i netejar pantalla després de cada ús. 

Joguines o 
peces de roba 

     Un cop a la setmana rentadora (≥60ºC) 

LAVABOS I DUTXES 
Inodors      Personal de neteja 
Terra i 
superfícies 

     Personal de neteja 

Dutxes      Personal de neteja 
Cubells de 
brossa 

     Personal de neteja 

ZONA DE DESCANS HORA MENJADOR 
Fundes llitets       Rentat a ≥60ºC  la família  
Manteta o 
llençolet 

     Rentat a ≥60ºC  la família 

Llitets de 
plàstic 

     Personal de neteja 

MENJADOR 
Ventilació de 
l’espai 

   +  Mínim 10 minuts 3 vegades/dia 

Superfícies 
on es 
prepara el 
menjar 

      

Plats, 
gots, 
cober
ts... 

     
Amb aigua calenta: rentats a elevada temperatura. 

Sense aigua calenta: desinfecció en dilució de lleixiu al 0,1 
%. 

Fonts d’aigua       
Taules, 
safates  

      

Taulells       
Utensilis de 
cuina 

      

Taules per 
a usos 
diversos 

      

Terra       
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Pel que fa a les zones d’exteriors, (esbarjos), són considerades espais de baix risc de transmissió 

de la CoViD-19. Per aquest motiu s’aconsella l’ús d’aquests espais per a totes aquelles activitats 

que es puguin dur a terme a l’aire lliure. 

Per la seva neteja i desinfecció se seguiran les indicacions establertes en el document: Neteja i 

desinfecció en espais exteriors de concurrència humana. 

3.6-Promoció de la salut i el suport emocional 

 

La situació de confinament i la pandèmia que han viscut els nostres alumnes durant els darrers 

mesos poden haver tingut conseqüències emocionals per a molts d’ell/es.  

També pot ser necessari adaptar-se a les diferents situacions de l’alumnat en relació amb els 

aprenentatges adquirits durant els mesos de confinament. La tornada a l’escola representarà 

una bona oportunitat per detectar i abordar situacions no resoltes.  

Per aquest motiu, durant les primeres setmanes de curs,  es programaran, des de les tutories 

activitats que permetin adaptació progressiva de l’alumnat al nou curs i als canvis en el centre 

educatiu. 

D’altra banda, aprofitarem la situació actual per a consolidar alguns hàbits i conductes que són 

imprescindibles en qualsevol context, aprofitant la situació per fer-ne pedagogia saludable: 

 Tenir cura d’un mateix i de les persones que ens envolten: Autoregulació  

 Actuar amb responsabilitat per a protegir els més vulnerables: Empatia 

 Rentar-se les mans de manera freqüent i sistemàtica: Responsabilitat 

https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/neteja-desinfeccio-espais-exteriors-concurrencia-humana.pdf
https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/neteja-desinfeccio-espais-exteriors-concurrencia-humana.pdf
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3.7-Gestió de casos 
 

El responsable de la coordinació i la gestió de la CoViD-19 a l’escola és el director del centre. 

Serà el responsable de vetllar per informar i conscienciar a la comunitat educativa perquè no 

assisteixin a l’escola si tenen símptomes compatibles amb la CoViD-19, així com a totes aquells 

mestres i alumnes que es trobin en aïllament per diagnòstic de CoViD-19 o es trobi en període 

de quarantena domiciliària per haver tingut contacte estret amb alguna persona amb 

símptomes o diagnosticada de CoViD-19. 

L’equip directiu de l’escola considera que la detecció precoç i el seu aïllament és una de les 

mesures més importants per mantenir el centre segur i preservar al màxim l’assoliment dels 

objectius educatius i pedagògics del centre. Per tant, la direcció del centre vetllarà perquè tots 

els membres de la comunitat coneguin i respectin al màxim aquest Protocol de Detecció i 

Actuació d’un possible cas de CoViD-19 al centre. 

3.8-Protocol de detecció i actuació d’un possible cas de CoViD-19 

Si es presenta la sospita que un alumne, un membre del personal docent o no docent presenta 

símptomes compatibles amb la CoViD-19: 

1. Es portarà a l’aula d’Informàtica. 

2. La persona que l’acompanya s’haurà de desinfectar a consciència les mans. 

3. La persona que es faci càrrec de la persona que presenta simptomatologia compatible 

amb la CoViD-19 i s’ha d’equipar amb l’equip d’EPI preparat a direcció per atendre a 

aquests casos (mascareta quirúrgica, pantalla facial i guants). 

4. A la persona que presenta símptomes  se li posarà una mascareta quirúrgica (de l’equip 

d’EPI facilitat pel DEGC), se li desinfectarà les mans i se li posarà guants. 

5. La direcció del centre es posarà en contacte amb la família per tal que vingui a buscar 

l’infant al més aviat possible (termini màxim recomanat: 1h). 

6. Si la persona amb símptomes presenta un quadre greu: febre molt alta o dificultats 

respiratòries, també ens posarem en contacte amb el 061. 

7. La direcció del centre es posarà en contacte amb els SSTT Mares-Vallès Oriental i 

notificarà la incidència. 

8. La família és l’encarregada de contactar amb el seu CAP de referència per valorar la 

situació i fer les actuacions necessàries. Les proves PCR per SARS-CoV-2 les prescriu el 

CAP.  L’aïllament domiciliari fins a conèixer el resultat serà decisió de les autoritats 

sanitàries.  L’escola no acollirà ningú fins que Salut doni el vist i plau.  
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a. En cas que el resultat sigui positiu és Salut Pública l’encarregada de comunicar 

aquesta situació als Serveis Territorials del Maresme-Vallès Oriental perquè 

s’activi la gestió de la identificació, aïllament i seguiment dels contactes 

estrets. 

b. En el cas que el resultat sigui negatiu, l’alumne no es podrà incorporar al 

centre fins que els símptomes manifestats no hagin remès un mínim de 24h. 

c. L’escola vetllarà per la seguretat de l’infant, l’ús de dades amb la discreció 

emanada per Llei i es treballarà per propiciar un clima d’acolliment i respecte,  

com sempre ha estat la pràctica habitual del centre. 

En qualsevol cas, la presa de decisions amb relació al tancament de l’activitat presencial d’un 

grup classe o del centre serà el resultat de la valoració sobre el terreny per part de l’autoritat 

sanitària. 

A mode orientatiu els motius pels quals es decretés una quarantena i/o tancaments parcial o 

total de l’escola serien: 

 Cas positiu en un o més membres d’un grup de convivència estable  tot el grup de 

convivència estable té consideració de contacte estret, per tant s’hauria de plantejar la 

quarantena de tot el grup de convivència, durant 14 dies després del darrer contacte 

amb el cas, amb vigilància  d’aparició de nous casos. Per tant, interrupció de l’activitat 

lectiva presencial per aquest grup. 

 Cas positiu en dos membres que pertanyen a dos grups, de convivència diferents, 

que fan ús d’un mateix espai (un torn, una planta de l’edifici ...)  tot el grup de 

convivència estable pot tenir consideració de contacte estret, per tant, i depenent de 

la valoració de vigilància epidemiològica, es podria plantejar la quarantena dels grups 

de convivència d’aquell espai, durant 14 dies després del darrer contacte amb el cas, 

amb vigilància d’aparició de nous casos. Per tant, interrupció de l’activitat lectiva 

presencial en l’espai afectat, també durant 14 dies. 

 Cas positiu en dos o més membres, que no pertanyen a grups de convivència, en 

diferents espais (especialistes)  tot el grup de convivència estable té consideració de 

contacte estret, per tant s’hauria de plantejar la quarantena dels grups de convivència 

afectats, durant 14 dies després del darrer contacte amb el cas, amb vigilància 

d’aparició de nous casos. A més, es podria plantejar la interrupció de l’activitat 

presencial del centre educatiu, també durant 14 dies. 
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3.9-Accions contràries a la convivència 

Qualsevol vulneració dels principis bàsics de seguretat i higiene de l’escola que es descriuen en 

aquest pla serà considerada una falta greu i perjudicial per a la convivència en el centre 

implicarà, com a mesura preventiva, la impossibilitat de l’alumne d’assistir al centre.  

4-Organització de centre 

Atenent a les instruccions que dicten els Departaments d’Educació i Salut, l’escola fixarà tres 

supòsits: 

 Presencialitat: Atenent-nos als criteris fixats per les Instruccions per al curs 2020-21 

dels centres educatius de Catalunya, els centres, en l’exercici de la seva autonomia, 

hauran de buscar fórmules organitzatives durant tot el curs 2020-21, que garanteixin 

la màxima presencialitat de tot l’alumnat. 

 Confinament parcial: En el cas de produir-se un brot del virus localitzat en algun 

moment del curs, es consideraran hipotètics escenaris de virtualitat, en algun 

agrupament d’alumnes. 

 Tancament del centre: Si les autoritats sanitàries així ho disposen, l’acció educativa 

s’haurà de garantir des del primer dia de confinament. 

4.1-Calendari 

L’obertura del centre es farà d’acord amb el calendari oficial del Departament que estableix el 

1 de setembre com a inici de treball pels docents i el 14 de setembre  com a primer dia  lectiu 

del curs. 

El curs 2020-2021, en l’àmbit lectiu, acabarà el 21 de juny de 2021 de manera presencial, llevat 

de possibles contingències. 

L’escola romandrà oberta per tasques de caràcter administratiu fins, com a màxim, el 20 de 

juliol,  atès que l’equip administratiu i de direcció s’incorporaran la darrera setmana d’agost, 

com és pràctica habitual de cada any. 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/123KbXrpf5nUa834ef-twoJc7ogR1hAmG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/123KbXrpf5nUa834ef-twoJc7ogR1hAmG/view?usp=sharing
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4.2-Horari 

L’horari d’atenció presencial a l’alumnat serà entre les 08.50 i les 12.40 del matí i les 15.00 i les 

16.40 de la vesprada. 

Els alumnes que facin ús del menjador escolar romandran en el centre, atesos pel personal  del 

servei de menjador des de la finalització de les classes del matí i l'inici de les classes de vespre. 

L’horari  presencial  dels  docents  i  del  personal  d’administració  i  serveis (PAS) serà el que 

garanteix l’atenció presencial dels alumnes. 

L’entrada i sortida es farà de forma esglaonada de 08.50 a 09.15  i de 14: 50 a 15.15 per les 

entrades i  de 12.20 a 12.40, de 16.20 a 16.40 per les sortides.   

Les activitats extraescolars i d’acollida es realitzaran, atenent les direccions de Salut i Educació. 

Els alumnes que no es recullin a l’hora,  seran posats a disposició de la Policia local de Vilanova 

del Vallès, un cop passat un quart d’hora del termini de recollida, si no hi ha un avís previ de la 

família. 

 

4.3-Entrades i sortides 

En les hores d’inici i final de les activitats educatives, les entrades i sortides del centre s’han de 

fer manera esglaonada per evitar aglomeracions i sempre mantenint la distància de seguretat i 

aprofitant els possibles diferents accessos a la instal·lació, garantint el menor encreuament 

possible d’alumnes  fora del seu grup estable: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.vilanovadelvalles.cat/adreces-i-telefons/policia-local.html
http://www.vilanovadelvalles.cat/adreces-i-telefons/policia-local.html
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Entrades i sortides  Matí: 

 

 HORA D’ENTRADA HORA DE SORTIDA 

GRUP PORTA D’ACCÈS ESCALA D’ACCÈS MATÍ TARDA MATÍ  TARDA 

P3 (CRIS+ESTHER) FERRO A  9:00h 15:00h 12:30h 16:30h 

PA (LETI) FERRO A  9:05h 15:05h 12:35h 16:35h 

PB (ANTÒNIA) FERRO A  9:10h 15:10h 12:40h 16:40h 

PC (CAROL) FERRO A  9:15h 15:15h 12:45h 16:45h 

INICIAL 1 (SARA) PISTES Terrassa 8:50h 14:50h 12:20h 16:20h 

INICIAL 2 (ESTHER) FERRO B ESC. B 8:50h 14:50h 12:20h 16:20h 

INICIAL 3 (CLARA) PISTES Terrassa 8:55h 14:55h 12:25h 15:25h 

3r (EVA) FERRO B ESC. B 9:00h 15:00h 12:30h 16:30h 

4t A (DOLORS) PISTES ESC. B 9:05h 15:05h 12:35h 16:35h 

4t B (CINTA-BOIXI) PISTES ESC. B 9:00h 15:00h 12:30h 16:30h 

5è (ROSA) FERRO B ESC. A 8:55h 14:55h 12:25h 16:25h 

6è A (ANNA F) FERRO B ESC. A 9:05h 15:05h 12:35h 16:35h 

6è B (GEMMA P) PISTES ESC. B 9:10h 15:10h 12:40h 16:40h 

6è C (VERO) FERRO B ESC. B 9:10h 15:10h 12:40h 16:40h 

 
 
Per evitar aglomeracions, l’acompanyament dels infants a l’escola el farà una única persona. 

Les persones que portin i recullin els alumnes hauran de guardar també les distàncies fora de 

les instal·lacions. 

S’obrirà l’escola a les 08:50 i a les 16:20.  La persona acompanyant no accedirà al recinte 

escolar.  Dins el perímetre escolar només tenen accés els alumnes i, durant el període 

d’adaptació de P·3, solament hi entrarà o bé el pare o bé la mare,  procurant que sempre sigui 

la mateixa persona. La policia local vetllarà perquè es mantingui la distància física de 1,5 

metres entre les diferents famílies. 

Els alumnes de més de 6 anys hauran de dur mascareta fins a arribar a l’espai de treball de 

l’aula. Pels alumnes amb menys de 6 anys no és recomanable el seu ús, excepte si s’utilitza el 

servei d’acollida.  

4.4-Fluxos de circulació 
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Els docents hauran de vetllar perquè els diferents grups segueixin els camins marcats fins a les 

aules i no coincideixin en els passadissos i els lavabos a fi d’evitar aglomeracions i mantenir la 

distància física.  Aquest any cada tutor recollirà el seu grup a la porta d’accés del centre. 

Es farà un recordatori i requeriment a les famílies per posar en evidència la necessitat de 

puntualitat extrema i compliment de l’horari d’entrada i sortida. 

En els passadissos i els lavabos s’ha de vetllar perquè 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. 

4.5-Esbarjo 

Per garantir la traçabilitat i el mínim contacte entre grups estables es plantegen dues franges 

horàries de temps d’esbarjo.  A les 10.30 en un primer torn i a les 11.00 en segon torn.  Cal que 

les recollides i pujades a les aules siguin puntuals.  Les pilotes i altres jocs compartits seran 

atribuïts  i d’ús exclusiu a cada grup estable. 

En pujar de l’esbarjo cada alumne ha de rentar-se les mans.    

El temps de desplaçament serà de 5 minuts entre grup i grup, per cada itinerari coincident, per 

evitar cap contacte entre grups. 

Els torns d’esbarjo es distribueixen de la següent manera: 

Horari pati: 

Grup 
estables 

Hora de pati Espai  

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

P3 10.00 Pati Infantil Pati arbrat Pati Infantil Pati Infantil Pati Infantil 

PA 10.30 Pati Infantil Pati Infantil Pati Infantil Pati Infantil Pati Infantil 

PB 11.00 Pati Infantil Pati Infantil Pati Infantil Pati Infantil Pati Infantil 

PC 10.00 Pati arbrat Pati Infantil Pati arbrat Pati Infantil Pati arbrat 

I1 10.30 Pista handbol Pati arbrat Pati de transició Pista Bàsquet Espai menjador 

I2 10.30 Espai menjador Pista handbol Pati arbrat Pati de transició Pista Bàsquet 

I3 10.30 Pista Bàsquet Espai menjador Pista handbol Pati arbrat Pati de transició 

3r 11.00 Pista handbol Pati arbrat Pati de transició Pista Bàsquet Pati arbrat 

4tA 11.00 Espai menjador Pista handbol Pati arbrat Pati de transició Pista Bàsquet 

4tB 10.30 Pati de transició Pista Bàsquet Espai menjador Pista handbol Pati arbrat 

5è 10.30 Pati arbrat Pati de transició Pista Bàsquet Espai menjador Pista handbol 

6è1 11.00 Pista Bàsquet Pati arbrat Pista handbol Pati arbrat Pati de transició 

6è2 11.00 Pati de transició Pista Bàsquet Pati arbrat Pista handbol Pati arbrat 

6è3 11.00 Pati arbrat Pati de transició Pista Bàsquet Pati arbrat Pista handbol 

Excepcionalment, aquest curs tots els docents faran el torn de pati amb els seus alumnes.   

Caldrà preparar jocs adequats als espais i als dies que corresponguin. 

Donades les circumstàncies, l’escola facilitarà als docent la possibilitat de fer les classes en 

espais a l’aire lliure, sempre que no sigui en les franges d’esbarjo. 
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Zones d’esbarjo delimitades

Pati 

I 

N 

F 

A 

N 

T 

I 

L 
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4.6- Adaptació P3  

 

Durant les setmanes del 14 al 18 de setembre de 2020 l’escola desenvoluparà el procés 

d’adaptació de P3. Aquesta adaptació serà voluntària i serà oferta a les entrevistes que es 

desenvoluparan amb les famílies els primers dies de setembre. 

Donada la crisi sanitària, i per assegurar al màxim la seguretat i higiene de tots els alumnes i 

equip docent, només podran acompanyar el nen/a a l’aula un dels dos progenitors o tutors 

legals,  que hauran de seguir el protocol de prevenció determinat pel centre. 

4.7- Festes 

La celebració de les diferents festes escolars s’adaptarà a la situació d’emergència sanitària i es 

considerarà la seva celebració emprant les mesures de seguretat fixades pel Departament de 

Salut en aquell instant. 

La voluntat de l’escola és obrir les festes a la comunitat. Per tant, se cercaran espais i fórmules 

que ho permetin sempre que sigui possible. 

La retransmissió en directe, la seqüenciació en diferents dies i la celebració d’actes parcials es 

decidirà des de l’equip de coordinació pedagògica abans de cada celebració. 

L’equip directiu, a la Programació General Anual (PGA) fixarà quines festes se celebraran i en 

quines dates. 

4.8- Activitats, sortides i colònies 

Es programaran, a la PGA, les activitats, sortides i colònies del curs, amb les adaptacions que 

calgui ateses les mesures de prevenció i seguretat sanitària. 

En el cas de les sortides, 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 es seguiran les mesures de prevenció i higiene habituals: distància física de seguretat, 

rentat de mans, etc. 

El curs 2020-21 aniran de colònies tots els grups de P3 a 6è. 



  Pla d’obertura i contingències del centre 

Curs 2020-21 

  

20 20 

 

5- Distribució d’espais 

Els grups d’alumnes estables tindran assignat un espai de referència on desenvoluparan la 

major part de la jornada lectiva. 

Seguint les instruccions  del departament i les FAQS publicades el 9 de juliol de 2020,  el centre 

proposa realitzar les especialitats de música, dansa, educació física i educació especial,  seguint 

les mesures de seguretat i prevenció dictades. 

L’Especialitat de Dansa,  podrà ser desdoblada pels grups d’educació infantil si hi ha els 

recursos suficients. 

Els especialistes que entrin en més d’una aula aniran amb mascareta i protecció facial.  En el 

cas de Dansa a primària,  els mestres tutors acompanyaran a l’especialista en l’espai del 

gimnàs.   

En música  i anglès es pot plantejar alguna activitat telemàtica pel grup, en l’àmbit escolar, si és 

de necessitat. 

Educació Física, sempre que sigui possible es farà a l’exterior i queda suspesa l’obligatorietat de 

la dutxa pels alumnes més grans. 

Les ràtios per les especialitats seran les mateixes que els grups estables. 

Dins dels espais referents dels grups estables s’establirà un perímetre delimitat de mínim 3m2, 

al voltant de la taula del/la mestre/a i del monitor interactiu i la pissarra, on els/les docents no 

estables d’aquest grup i altre personal no docent, podran desenvolupar la seva tasca docent o 

de suport mantenint la integritat del grup i el distanciament físic amb l’alumnat. 

L’organització de l’espai de l’aula d’un grup estable haurà d’assegurar, en la distribució de 

l’alumnat, una distància interpersonal mínima d’1 metre. La disposició del mobiliari, sigui en 

files o en petits grups al voltant de la taula, haurà de tenir en compte aquesta distància. 

 

A l’aula hi haurà un full de registre on es recolliran totes les entrades i sortides de personal no 

estable i les possibles incidències i contactes sobrevinguts, (contencions, accidents, faltes de 

disciplina, accidents...). Aquest registre facilitarà la traçabilitat en cas de contagi. 

https://drive.google.com/drive/u/2/my-drive
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El/la tutor/a de cada grup serà responsable de recollir i renovar els fulls de registre i 

d’assegurar que al perímetre delimitat hi hagi gel desinfectant hidroalcohòlic i una solució 

desinfectant i un drap pels objectes físics. 

Queda pendent fins al setembre l’organització dels quatre espais cedits pel curs 2020-2021 al 

cursos de batxillerat de l’IES Vilanova.  Aquests espais, situats a la primera planta de l’edifici, 

queden sota gestió del centre.    La cessió d’aquests espais no pot anar en cap cas en contra 

dels interessos dels alumnes d’infantil i primària de l’escola. 

6-Alumnat 

L’ensenyament serà presencial per a tots els alumnes de l’etapa d’educació infantil i primària. 

Per aquest curs 2020-21 seguint les instruccions del  Departament d’Educació per la 

reobertura de centres, la distribució de l’alumnat, docents, PAE i espais serà el següent: 

 

 

En el cas de la incorporació d’un nou alumne al centre se l’assignarà a un grup estable existent. 

 

 

Clara Massó 
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6.1-Horaris alumnat 

 

En la PGA es descriuran les franges horàries  per a cada grup. Així mateix, esperem la 

confirmació d’una dotació d’un mestres més al setembre per acabar d’assignar l’horari dels 

alumnes. 

En qualsevol cas,  les franges de treball es concreten en tres: 

 Projectes i Centres d’Interès 

 Ambients d’aprenentatge 

 Teixit d’aula 

 

7-Professorat i PAS 

Tots els treballadors i treballadores han de declarar les condicions de vulnerabilitat, casos, 

contactes estrets i simptomatologia de COVID19. 

Els grups d’especial vulnerabilitat segons el que ha establert l’autoritat sanitària són: persones 

amb diabetis, malaltia cardiovascular, inclosa la hipertensió, malaltia hepàtica crònica, malaltia 

pulmonar crònica, malaltia renal crònica, immunodeficiència, càncer, dones embarassades i 

més grans de 60 anys. 

La coordinadora de prevenció de riscos laborals, el Coordinador Covid, que recau en la direcció 

del centre, hauran d’avaluar la presència de personal treballador especialment sensible a la  

COVID- 19, en el marc de referència vigent a cada moment, i d'acord amb a aquest 

coneixement establir, si s’escau, mesures específiques de protecció, sempre avalades i 

aprovades per el Departament de Sanitat. 

En el cas del personal que treballa al centre la rentada de mans es durà 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) 
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 Com a mínim una vegada cada 2 hores. 

Totes les aules disposaran d’un dispensador manual de gel hidroalcohòlic per al personal 

docent que accedeixi a l’aula així com a la sala de mestres, consergeria, lavabo dels docents i 

zona de despatxos. 

Perquè l’equip docent i PAS pugui entrar a l’escola caldrà complir els següents requisits: 

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

respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós.  

 No convivents o contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia compatible 

en els 14 dies anteriors. 

 

7.1-Distribució de mestres 

A cada membre de l’equip docent amb l’especialitat d’infantil o primària se li assignarà a un 

grup de convivència i socialització estable i un espai del centre. 

Dintre d’aquest espai assignat i amb el seu grup no serà necessari que requereixi la distància 

física interpersonal de seguretat establerta d’1,5m ni l’ús de mascareta sempre que no tingui 

una indicació expressa del departament de RRHH del DEGC, ni hi hagi alguna nova normativa 

que ho estableixi. 

Els docents no estables, el PAE, els professionals dels serveis educatius i altres professionals 

podran entrar a les aules però hauran de mantenir la distància física recomanada, (zona 

delimitada), hauran de portar mascareta i aplicar les mesures d’higiene i prevenció i hauran de 

registrar-se al full de registre. 

Cicle de Petits 

PI Cristina  

PA Leti 

PB Antònia 

PC Carol 

 

Cicle Inicial 

I1 Esther 

I2 Sara 

https://drive.google.com/drive/u/2/my-drive
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I3 Clara 

 

Cicle de Mitjans 

3r Eva C 

4t A Dolors 

4t B Jordi Boixeda, Cinta 

 

Cicle de Grans 
 

5è Rosa 

6èA Anna  

6èB Gemma 

6èC Vero 

 

 

7.2-Equips de treball 

L’organització dels docents serà per cicles, de manera presencial, garantint la distància de 

seguretat de 1’5 m. i fent ús de la mascareta. 

Cal assegurar en les reunions de cicle, claustre i coordinació aquesta prevenció i la traçabilitat.  

Per aquest motiu,  cal fer les reunions mantenint el lloc i la proximitat dels mestres del mateix 

cicle. 

 

7.3-Horaris professorat 

Correspon a la direcció del centre la concreció dels horaris, escoltat el claustre i tenint en 

compte les característiques del centre, les prioritats del projecte educatiu i del projecte de 

direcció, la normativa vigent i les indicacions de caràcter general que s'inclouen en els 

documents esmentats. 

L’elaboració dels horaris, pel curs 2020-21, vindrà marcada pels principis bàsics de seguretat i 

higiene de l’escola i pels documents per a l'organització i la gestió dels centres pel curs 2020-

21. 

7.4-Reunions docents, institucionals i amb agents externs 
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Les reunions es regiran pels principis bàsics de seguretat i higiene de l’escola i es podran fer, 

sempre que es respectin aquests, presencialment en espais prèviament ventilats i desinfectats. 

Si les reunions no es poden fer presencialment, l’eina de comunicació serà el Meet vinculat al 

correu del centre atenent que és un entorn fiable, segur i s’ajusta a les normes de 

ciberseguretat per a la prestació de serveis en la modalitat de teletreball. 

L’equip directiu fixarà al calendari les reunions i, si s’escau, l’enllaç d’accés a aquetes. 

7.5-Docents especialistes 

Els docents i especialistes que no estiguin assignats a un grup estable o vagin a fer classe a un 

grup estable diferent del seu, hauran de dur mascareta i pantalla facial dins de l’aula i en la 

transició d’aquestes. 

Hauran de registrar la seva visita al grup estable al full de registre de l’aula i hauran de 

desinfectar, abans i després del seu ús, el mobiliari i els equips digitals. 

No podran utilitzar el material de l’aula i hauran de portar el seu propi material d’ús individual. 

En cas de contacte amb un alumne l’hauran de registrar al full de registre de l’aula i informar el 

tutor i equip directiu d’aquest contacte. 

8. – Serveis Complementaris 

8.1-Menjador 

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

represa de l’activitat lectiva o la finalització de la jornada escolar segons el moment del curs, 

s’organitzarà en els espais habilitats a tal efecte i seguint la pauta d’espais i esbarjo de l’horari 

lectiu. 

Enguany, per garantir l’espai de seguretat, els infants d’educació infantil dinaran dins de la 

mateixa aula a partir de l es 12:45.  Els grups de primària ho faran al menjador de l’escola,  en 

dos torns, dividit cada torn en espais que mantenen els grups estables i garanteixen la 

separació entre grups. L’empresa gestora del menjador haurà d’establir un Pla d’actuació on 

fixi monitoratge estable per cada grup d’infants i els espais on es desenvoluparà l’activitat. 

Totes les monitores de menjador tenen atribuïda la vigilància, atenció i cura d’un grup estable 

La recollida i retorn de l’alumnat es farà a l’aula de cada grup i la circulació als diferents espais 

es farà evitant aglomeracions i contacte entre grups. 

https://ciberseguretat.gencat.cat/ca/detalls/noticia/Normes-de-ciberseguretat-per-a-la-prestacio-de-serveis-en-la-modalitat-de-teletreball
https://ciberseguretat.gencat.cat/ca/detalls/noticia/Normes-de-ciberseguretat-per-a-la-prestacio-de-serveis-en-la-modalitat-de-teletreball
https://drive.google.com/drive/u/2/my-drive
https://drive.google.com/drive/u/2/my-drive
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1YhY5mYMo4GTHEY9KpRBa8EWaOa6mnG6u
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L’espai d’esbarjo haurà de fer-se mantenint els grups estables i evitant contactes entre grups i 

seguint la pauta d’espai del dia lectiu. 

L’empresa de menjador haurà de dur un registre de contactes inesperats i informar d’aquests 

a la direcció del centre. 

Grup estable Hora de dinar Espai Responsable de grup 
(1) 

P3· 12.45 Aula d’infantil assignada Eva 

PA 12.45 Aula d’infantil assignada Carme 

PB 12.45 Aula d’infantil assignada Helena 

PC 12.45 Aula d’infantil assignada  

I1r 12.45 Menjador 1r torn secció A Alba 

I2n 12.45 Menjador 1r torn secció B Vero 

I3r 12.45 Menjador 1r torn secció C Rosa 

3r 13.50 Menjador 1r torn secció D Pilar  

4tA  Menjador 2rntorn secció A  

4tB 13.50 Menjador 2rntorn secció B Gerard 

5è 12.45 Menjador 1r torn secció E Mònica 

6à1 13.50 Menjador 2rntorn secció C Montaña 

6è2 13.50 Menjador 2rntorn secció D Lídia 

6è· 13.50 Menjador 2n torn secció E  

 
(1) Informació pendent d’actualitzar per part de l’empresa FRoca.  

 
 

Mapa de menjador amb els agrupaments previstos dels grups estables 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enguany s’estableix per seguretat el servei en safata de metall del menjar dels alumnes.  Serà 

la responsable de cada grup l’encarregada de servir i procurar que els element comuns siguin 

fet servir només per ella.  També serà la responsable de l’ús correcte de la mascareta durant 

les transicions els espais i de la neteja de mans dels alumnes. 

El professorat usuari del servei de menjador, dinarà a la sala de mestres. Si es superà el màxim 

d’usuaris a la sala de mestres (12),  s’establiran dos torns. 

 

Secció C Secció A 

Secció B Secció D 

Secció E 
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8.2-Acollida 

S’organitzarà l’espai, menjador, de cara a que permeti mantenir la distància interpersonal 

d’1,5 metres i, quan no sigui possible, tant el responsable de l’acollida com els infants hauran 

de portar mascareta. 

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

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

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

d’accedir al centre amb mascareta. 

Quan finalitzi el període d’acollida, els infants seran acompanyats a la seva zona de referència, 

i tant els responsables com els infants hauran de portar les mascaretes. 

Un cop acabat l’horari d’acollida caldrà ventilar, netejar i desinfectar l’espai. 

 

 

 

 

8.3-Extraescolars 

Es podran dur terme les extraescolars previstes. 

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 participant, associats als grups 

estables escolars .  

Aquestes són les recomanacions específiques per a algunes de les activitats extraescolars. 

Les despeses generades per les extraescolars seran assumides per l’organitzador de l’activitat. 

 

9-Organització pedagògica 

El Departament d’Educació fixa que, atès que el curs 2019-20 ha finalitzat en un context de 

pandèmia, la Programació General Anual (PGA) del curs 2020-21 faci èmfasi en els següents 

aspectes: 

 Educació i acompanyament emocional de l’alumnat (activitats orientades al 

retrobament, l’intercanvi de situacions viscudes...) 

https://drive.google.com/file/d/13_rDLQxpBX8gmjrjHHxnhhzdfg9H9dKq/view?usp=sharing
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 Acció tutorial i orientació en col·laboració amb les famílies, amb la incorporació 

d’estratègies per compensar les desigualtats dels entorns familiars, més enllà de la 

bretxa digital, i abordar les necessitats educatives i les dificultats d’aprenentatge. 

 Impuls a l’aprenentatge autònom i creatiu 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. 

 L’impuls a la cultura digital. Incorporar l’aprenentatge telemàtic i garantir la 

incorporació d’estratègies per a fomentar la competència digital dels docents i dels 

alumnes, prioritzant aquells amb una baixa capacitació digital. 

 Impulsar les xarxes de col·laboració entre docents i centres com un element clau per 

l’intercanvi d’experiències innovadores i avançar vers la transformació del sistema. 

 

9.1-Acció tutorial 

El/la tutor/a de cada grup és el/la responsable de centralitzar tota la informació de cada 

alumne. 

 

El/la tutor/a ha de vetllar per: 

 L'assoliment progressiu de les competències bàsiques. 

 Coordinació de tots els mestres que incideixen en un mateix alumne/a. 

El tutor/a haurà d’establir canals de comunicació fluids amb les famílies per tal de guiar-les, 

acompanyar-les i assessorar-les en aspectes acadèmics i emocionals. 

La comunicació es farà principalment per correu electrònic, l’agenda d’aula i entrevistes 

telemàtiques mentre duri la situació de pandèmia. 

S’aplicarà el principi d’equitat i de sostenibilitat. El/la tutor/a pot establir límits a la 

comunicació. 

El/la tutor/a haurà d’aportar les informacions generals del grup via correu electrònic, web i 

pares i mares delegats. 
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A l’inici del curs, dins de les primeres setmanes de curs, el/la tutor/a haurà de contactar amb 

totes les famílies de cara a recollir informació rellevant cara a una possible situació de 

confinament o semiconfinament: 

 Disponibilitat d’un dispositiu digital pel treball a casa. 

 Disponibilitat d’una connexió a internet estable i de bona qualitat que permeti el 

treball a casa. 

 Disponibilitat d’un espai adequat per treballar i concentrar-se. 

 Disponibilitat de dispositius de reprografia a la llar. 

 Disponibilitat d’un suport mínim d’una hora diària per part d’un adult. 

 Situació laboral de la família. 

 

9.2-Avaluació diagnòstica 

A l’inici de curs, es passaran les proves d’avaluació diagnòstica previstes per al tercer trimestre 

del curs 2019-20, cara a ajustar la programació d’aula a l’estat real de l’alumna: PACBAL i les  

 

9.3-Agrupaments 

L’organització dels horaris haurà d’evitar agrupaments d’alumnes que trenquin els grups 

estables i impliquin barreges amb altres grups o professionals. 

Els desdoblaments seran l’excepció i els grups internivell i intergrups queden suspesos. 

Dins de l’aula, en el treball en grup, es mantindrà l’espai personal de distanciament d’1 metre 

entre alumnes. 

 

9.4-Especialitats 

A l’apartat professorat es fixen les condicions que hauran de seguir els docents especialistes no 

estables dins d’un grup-classe. 

 Anglès: L’especialitat la farà l’especialista a l’aula ordinària de cada grup estable per 

evitar desplaçaments innecessaris. 

 Castellà: L’especialitat la farà el tutor de cada grup, en el seu defecte, un mestre 

seguint el protocol dels especialistes.  
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 Dansa: Primària realitzarà l’activitat al gimnàs.  Cal acompanyament del tutor/a.  

Infantil ho farà a la sala de Psicomotricitat, en grup desdoblat. 

9.5-Atenció a la diversitat 

El Departament d’Educació fixa els següents criteris: 

 Garantir una educació equitativa i inclusiva amb propostes didàctiques que contemplin 

la diversitat i les diferències entre l’alumnat des del principi amb estratègies 

educatives que facilitin el compromís de l’alumnat i recursos del disseny universal per 

a l’aprenentatge (DUA). 

 Afavorir agrupaments de l’alumnat que afavoreixin l’atenció inclusiva impedint la 

composició d’agrupacions homogènies per nivells d’aprenentatge ni per necessitat de 

mesures i suports addicionals o intensius. 

 Establir mecanismes d’avaluació dels aprenentatges escoltant l'alumnat, dialogant i 

potenciant la funció reguladora de l’avaluació. 

Pel que fa a l’alumnat amb NEE, es prioritzarà l’atenció directa i la integració del Personal 

d’Atenció Educativa (PAE) i de el/la especialista de Pedagogia Terapèutica, en els grups 

estables on siguin més necessaris. 

L’ especialista de Pedagogia Terapèutica haurà de seguir les pautes de seguretat i prevenció 

fixats per als especialistes. 

 

9.6-L’escola digital 

El Departament d’Educació vetllarà perquè cada centre educatiu disposi de connexió 

telemàtica i de la formació i els equipaments específics que permetin l’aprenentatge telemàtic 

de tot l’alumnat. També, caldrà disposar de material i documentació per poder treballar des de 

casa. 

És necessari que els centres disposin dels recursos adients específics per poder oferir formació 

i tutoria telemàtica sincrònica a tot l’alumnat. 

Per tal d’adaptar l’escola a una possible situació de tancament o semi tancament, la 

Programació General Anual contemplarà els següents aspectes: 

 Inversió per dotar al centre de suficients equipaments digitals per poder cedir a tot 

l’alumnat que ho necessiti de forma immediata. 
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 Detecció de les necessitats de connectivitat de l’alumnat i gestionar-ne l’accés via 

Ajuntament i Departament d’Educació. 

 Creació d’un compte corporatiu Gsuite a tot l’alumnat des de 1r a 6è i a tot el 

professorat. 

 Establiment d’un espai, Site de recursos, destinat a vehicular les propostes educatives 

de tots els cursos. 

 Priorització de l’aprenentatge de les eines Google i l’entorn virtual d’aprenentatge de 

l’escola (EVA), el Google Classroom, des del primer trimestre a partir de 3r. 

 Assessorament i acompanyament al nou professorat en l’ús de les eines digitals de 

l’escola. 

 Priorització, sobretot de 3r a 6è, de material didàctic de caràcter digital. 

 Transmissió dels materials didàctics de l’escola als entorns virtuals del centre. 

 

9.7-El temps d’esbarjo 

La sectorització del temps d’esbarjo en grups estables i zones concretes, implicarà una 

concepció diferent d’aquest espai i temps. 

Els docents responsables de cada grup estable hauran de programar l’acció educativa en 

aquests temps de cara a dotar-lo de la màxima significativitat per l’alumnat sense oblidar que 

és un temps d’interacció, convivència i gaudi. 

Així mateix,  l’espai d’esbarjo ha de ser vigilat per cada mestre tutor,  sense possibilitat de 

lliurar al patí.  Per garantir un moment de desconnexió,  especialistes sense tutoria, hauran de 

fer els relleus per permetre aquest moment de cafè. 

 

9.8-Organització en cas de confinament parcial o tancament del centre 

En el supòsit que un, diversos o tots els grups del centre s’hagin de confinar, l’acció educativa i 

formativa a distància haurà d’estar assegurada des del primer dia. 

L’equip directiu, seguint les instruccions que puguin arribar des de les autoritats sanitàries 

elaborarà un Pla de Contingència per respondre a la situació. 

Aquest pla anticiparà molts aspectes sorgits de la valoració del Pla de Contingència CoVID-19 

de l’abril de 2020: 
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 Elaboració de pacs de treball a casa: material fungible, material didàctic, dispositiu 

digital i connectivitat. Guia d’aplicació i de contacte amb el professorat. 

 Reducció del professorat per grup. Centralització de la comunicació i tasques en la 

figura del/la tutor/a i un mestre/a de suport. 

 Establiment de franges fixes d’acompanyament i consulta via Google Meet. 

 Establiment ràpid de canals de comunicació amb les famílies. 

 Establiment ràpid i eficaç d’un punt d’intercanvi i facilitació de tasques. 

A les entrevistes d’inici de curs es passarà un qüestionari que recollirà diferents aspectes a 

considerar a l’hora d’elaborar els pacs de treball a casa per assegurar la continuïtat de l’acció 

educativa a les llars. 

Posteriorment, s’ajustarà la informació al progrés dels diferents supòsits. 

 

 

10. Composició dels grups 

Per tal de refer grups i garantir l’heterogeneitat dels mateixos caldrà tenir en compte els 

següents criteris: 

 El gènere,  per garantir la coeducació i equilibrar cada grup entre nenes i nens 

 L’edat, per garantir que els grups barrejats hi hagi un nombre similar d’alumnes dels 

dos nivells ajuntants. 

 Nivell, per garantir fer grups heterogenis de coneixements i evitar fer-ho pel grau 

d’aprenentatge. 

 Socialització, separant alumnes que tinguin interaccions conflictives i potenciant noves 

relacions i, sempre que es pugui, mantenint agrupacions que siguin beneficioses pel 

grup. 
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Resolució del Director del centre, Escola La Falguera, de Vilanova del Vallès, per la qual 

aprova el Pla d’organització de centre pel curs 2020-21 

Com a director del centre Escola La Falguera, de Vilanova del Vallès, i en aplicació de les 

competències que estableix l’article 132 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació, 

modificada per la Llei orgànica 8/2013 de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat 

educativa d’acord amb la Resolució de 20 de juny de 2019 per la qual s’aproven els documents 

per a l’organització i gestió dels centres per al curs 2019-20 i d’acord amb el parer del Consell 

Escolar, segons consta a l’acta de la sessió del 3 de setembre de 2020, que va aprovar-lo per 

unanimitat. 

RESOLC: 

1. Aprovar el Pla d’organització pel curs 2020-21. 

2. Comunicar aquesta resolució al Consell Escolar del centre i donar-la a conèixer a tota la 

comunitat educativa. Així mateix, aquest pla estarà a disposició de l’Administració 

Educativa. 

 

Vilanova del Vallès,  de setembre de 2020 

 

P.O La secretària 

 

 


