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1. ACTUALITZACIONS I MODIFICACIONS DEL DOCUMENT 

 

 

Tenint en compte la indicació de les Instruccions del Departament d’Educació, aquestes 

instruccions inicials per al curs 2020-21 “s’adaptaran a les normes i criteris adoptades pel 

Govern, amb caràcter general o territorial” atenent a les noves instruccions que vagi 

determinant el Departament de Salut. 

 

Cal tenir present que és un document viu i que s’anirà actualitzant segons les 

característiques que se’n derivin a cada moment. En aquest apartat anirem enumerant 

totes aquelles actuacions del Pla que vagin variant en funció de les noves normatives que 

ens faci arribar el Departament d’Educació o el PROCICAT, un cop aprovat aquest 

document. 

En l’apartat 8.4.7 del pati i concretament a l’apartat de material s’unifica l’ús que 

fem de les pilotes a l’hora del pati. S’acorda en l’acta de coordinació del dia 27 

d’octubre del 2020 que no es podrà jugar a futbol amb les pilotes, ja que es tracta 

de pilotes toves i no són adequades per la pràctica del futbol. 

Al punt 7 referent a la neteja es modifica l’acord de deixar les cadires a sobre de la 

taula quan els nens acaben la jornada escolar. S’ha valorat que és millor deixar-les 

a terra per poder fer una bona desinfecció de les taules. Acord pres en l’acta de 

coordinació del 27 d’octubre del 2020. 

En el punt 7 es concreten noves mesures seguint les indicacions de les 

Orientacions sobre ventilació en els centres educatius en el marc de la covid 19. 

S’acorda a claustre de 24 de novembre de 2020. 

En l’annex 10, que recull el Pla de confinament s’inclouen la concreció dels 

diferents horaris de cada curs a partir de la proposta inicial redactada en aquest 

mateix document. S’ especifica també que en situació de confinament, caldrà fer 

arribar als alumnes, el més aviat possible, el material d’aula un cop confirmat el  

positiu. Aquestes modificacions es concreten a claustre i consell escolar de 24 de 

novembre de 2020. 
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2. INTRODUCCIÓ  

En el nou marc escolar que s’ha generat en conseqüència de la pandèmia del COVID-19, 

i seguint les indicacions que el Departament d’Educació i atenent també les indicacions de 

les autoritats sanitàries pel que fa a mesures de prevenció, higiene i distanciament físic, 

es presenta a continuació el Pla d’Actuació del Centre a partir del Setembre de 2020.  

 

Cal tenir present que el Departament d’Educació de la Generalitat, és l’autoritat competent 

en matèria educativa a Catalunya, qui expressa la seva voluntat absoluta prioritat en 

garantir el dret a l’educació de tot l’alumnat a partir de l’atenció presencial i grupal en el 

seu centre per a la realització i el seguiment de l’activitat formativa i lectiva ordinària. 

Així doncs, es definiran en aquest Pla d’actuació les bases per tal que el curs 2020-21 es 

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

de les persones als centres educatius, la correcta gestió de la pandèmia i el dret de tots 

els infants i joves a una educació de qualitat. 

El marc legal que fonamenta aquest Pla és a partir de “Les Instruccions per al curs 2020-

21 dels centres educatius de Catalunya” i del “ Pla d’actuació per al curs 2020-21 per a 

centres educatius en el marc de la pandèmia”, juntament amb altres documents que el 

centre va rebent per part del Departament d’Educació i Salut. 

 

La data d’inici d’implementació d’aquest pla serà coincidint amb la data d’inici del curs 

escolar, el 14 de setembre.  

La finalitat del pla és enmarcar la nostra tasca organitzativa i pedagògica i orientar-nos en 

la presa de decisions en els possibles escenaris que es puguin donar al llarg del curs, 

d’acord amb els criteris que fixa l’administració: 

- Una acció educativa de qualitat i d’equitat. 

- La màxima presencialitat de l'alumnat a l’escola durant tot el curs. 

- Agrupaments estables que permetin establir la traçabilitat de forma eficaç en cas 

de brot. 

- Una atenció inclusiva de tot l’alumnat. 
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Per tant, tal i com contemplen les instruccions del Departament d’Educació del 3 de juliol 

de 2020, haurem de tenir en compte que: 

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

d’equitat. 

- 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. 

-  L’escola ha de ser un entorn segur, amb el risc mínim assumible. 

- A través de les mesures proposades, els centres educatius han d’estar en 

condicions de contribuir al control de l’epidèmia i a la ràpida identificació de casos i 

de contactes. 

 

3. MESURES DE PREVENCIÓ, HIGIENE I PROMOCIÓ DE SALUT 

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 

Aquesta mesura té com a eix principal, facilitar la traçabilitat de possibles casos que s’hi 

puguin donar: identificació i gestió precoç dels casos i dels seus contactes. 

Es tracta doncs, d’un grup de persones que tenen una relació propera i quotidiana. Això 

permet que no sigui necessari requerir la distància física interpersonal de seguretat 

establerta en 1,5 metres, però es procurarà garantir aquest distanciament tenint en 

compte l’espai i mobiliari d’aula. Tot i ser un grup estable, per iniciar el curs escolar s’ha 

indicat  l’ús de la mascareta en aquests grups de convivència estables.1 

3.2. GRUPS DE CONVIVÈNCIA I SOCIALITZACIÓ ESPORÀDICS 

Aquest agrupament es considera per aquells grups que entra un adult de manera puntual, 

i que per tant, té contacte amb diferents grups. En aquest moment,  caldrà  sempre fer ús 

de la mascareta i la distància personal. 

                                                           
1
Aquesta mesura anirà variant en funció de l’evolució de la pandemia. Serà el Gestor Covid assignat al centre qui 

comunicarà els canvis al centre, i aquests informarà a la resta de la comunitat educativa. 
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3.3. MESURES DE PREVENCIÓ PERSONAL 

a) Distanciament físic: en els grups estables no és necessari requerir la distància 

física interpersonal de seguretat (1,5 metres o la superfície equivalent de 2,5 m2 ). 

En la resta d’espais i situacions, caldrà vetllar per garantir el distanciament 

corresponent. 

b) Higiene de mans: Es tracta d’una de les mesures més efectives per preservar la 

salut dels infants així com la del personal docent i no docent.  

Els infants es rentaran les mans: 

●   A l’arribada i a la sortida de l’escola. 

●   Abans i després dels àpats. 

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

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

El personal que treballa a l’escola, es rentarà les mans: 

●   A l’arribada a l’escola, abans del contacte amb els infants. 

●   Abans i després d’entrar en contacte amb els aliments, dels àpats dels 

infants i dels propis. 

●   Abans i després d’acompanyar un infant al WC. 

●   Abans i després d’anar al WC. 

●   Abans i després de mocar un infant (amb mocadors d’un sol ús). 

●   Com a mínim una vegada cada dues hores. 

Garantirem l’existència de diversos punts de rentat de mans: 

●   Aules i lavabos: sabó neutre i tovalloles de paper d’un sol ús. 

●   Dispensador manual de gel hidroalcohòlic en punts estratègics: accessos al 

centre, menjador, despatxos i consergeria. 

c)      Ús de mascareta: L’ús de la mascareta serà obligatòria quan les 

circumstàncies 

de la pandèmia en el nostre territori així ho indiquin. 

Cal seguir les normes per a la seva correcta col·locació i enretirada. 
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El centre facilitarà a l’inici de curs una beta per penjar la mascareta, de colors diferents 

per cada curs. Si alguna família la perd, se’n podrà comprar a secretaria.  

Caldrà que els alumnes portin aquesta beta diàriament tant en horari lectiu com en les 

extraescolars que es realitzen al centre. 

 

És imprescindible que l’alumnat de 1r a 6è porti sempre a la maleta una mascareta de 

recanvi, en previsió de possibles accidents amb aquesta ( es pot embrutar, mullar…) 

 

ÚS DE LES MASCARETES  

COM HA DE SER LA  

MASCARETA? 
COL.LECTIU INDICACIÓ 

Educació Infantil 

(P3-P4-P5) 

NO obligatòria.  

Els alumnes poden portar-la si la família ho 

considera oportú. 

 

 

Mascareta higiènica, a 

ser possible es 

recomana que compleixi 

les normes UNE) 

Educació Primària 

(De 1r a 6è) 

SI obligatòria desde inici de curs fins a nou avís 

del Departament de Salut.  

Cal portar una mascareta de recanvi dins la 

maleta. 

Personal docent i no 

docent 

SI obligatòria per a persones adultes. 

Per als docents d’educació infantil, la mascareta 

no serà exigible quan el seu ús, per raó de 

l’activitat docent, pugui interferir greument en 

l’objectiu pedagògic. Aquesta indicació es podria 

revisar segons les dades de l'evolució de la 

pandèmia i/o dels contagis en els centres docents 

per aquestes edats. 

 

El personal vulnerable 

caldrà que porti la 

mascareta FPP2 

 

La resta de persona, 

mascareta higiènica, a 

ser possible es 

recomana que compleixi 

les normes UNE) 

Familiars i 

acompanyants dels 

infants 

SI obligatòria, per les persones adultes 

acompanyants. 

Mascareta higiènica, a 

ser possible es 

recomana que compleixi 

les normes UNE) 
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4. REQUISITS D’ACCÉS AL CENTRE  

 

4.1. INFANTS 

Les famílies són les responsables de l’estat de salut dels seus fills i filles. A l’inici de curs,  

signaran una declaració responsable (annex 1) a través de la qual: 

● Faran constar que són coneixedors 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 a l’escola en cas que presenti 

simptomatologia compatible amb la COVID-19 o s’hagi presentat en els darrers 14 

dies i a comunicar-ho immediatament als responsables del centre educatiu per tal 

de poder prendre les mesures oportunes. 

Caldrà que les famílies comprovin els símptomes compatibles amb la COVID-19, 

disposaran d’una llista de comprovació de símptomes (annex 2): 

  

TAULA DELS SÍMPTOMES MÉS FREQÜENTS DE LA COVID-19 

● Febre o febrícula > 37,5ºC 

● Tos 

● Dificultat per a respirar 

● Mal de coll* 

● Refredat nasal* 

● Fatiga, dolors musculars i/o mal de cap 

● Mal de panxa amb vòmits o diarrea 

● Pèrdua d’olfacte o gust (infants, grans i adolescents) 

*El mal de coll i el refredat nasal (amb o sense mocs) són molt habituals en 

infants i només s'haurien de considerar símptomes potencials quan també hi 

ha febre o altres manifestacions de la llista 

Segons  Departament/Salut: Gestió de casos Covid-19 als centres educatius del 9-9-20) 

 

Cada dia, abans d’anar a l’escola, verificaran l’estat de salut dels seus fills i filles. En el 

cas que l’infant tingui elevació de la temperatura superior a 37,5ºC o presenti algun dels 

símptomes compatibles amb la covid-19, no podrà assistir al centre i la família comunicarà 

al centre si ha presentat febre o algun altre símptoma.  
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En cas que la situació epidemiològica ho requereixi, es podran implementar altres 

mesures, com la presa de temperatura a l’arribada a l’escola. 

Tanmateix, NO es pot anar a l’escola, si l’infant o la personal adulta presenta alguna de 

les següents situacions: 

●   Es troba en aïllament perquè ha estat positiu per a la COVID-19. 

●   Està en espera del resultat d’una PCR o una altra prova de diagnòstic 

molecular. 

●   Conviu amb una persona diagnosticada de COVID-19. 

●   Es troba en període de quarantena domiciliària per haver estat identificat/da 

com a contacte estret d’alguna persona diagnosticada de COVID-19. 

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 referents legals i el seu equip mèdic de referència-, 

les implicacions a l’hora de reprendre l’activitat educativa presencialment al centre 

educatiu. Malgrat 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 

respiratori. 

●   Malalties cardíaques greus. 

●   Malalties que afecten al sistema immunitari (per exemple aquells infants que 

precisen tractaments immunosupressors). 

●   Diabetis mal controlada. 

●   Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus. 

Cada docent tindrà localitzats als infants amb patologies cròniques que suposin un risc de 

gravetat en cas de contraure la infecció per COVID-19. Caldrà informar a direcció, i fer-ne 

el seguiment des de la Comissió Covid. 
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4.2. PROFESSIONALS 

Els professionals que treballen al centre es regiran amb la mateixa taula de comprovació 

de símptomes que els alumnes. 

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

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

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

amb els infants.  

 

5. ACOLLIDA, RETROBAMENT I ACOMPANYAMENT EN LA PÈRDUA 

 

La situació de pandèmia que estem vivint amb la Covid-19 fa necessari repensar i tenir 

present un temps d’acollida molt curós envers els infants i les persones adultes, donant 

especial rellevància a la vessant emocional i relacional, als espais i moments per retrobar-

nos amb els i les altres, amb nosaltres mateixos i mateixes i amb els espais, acompanyant 

les pèrdues que hem patit i el dol que hem de transitar. 

Per aquesta raó determinem 3 eixos de treball com a prioritaris, i per cadascun d’ell 

concretarem algunes actuacions. 

 

5.1. ACOLLIDA 

Per tal que els infants puguin anticipar i conèixer com serà l’escola al setembre del 2020, 

considerem necessari un contacte previ abans de començar el curs. Ho plantegem fer-ho 

a partir de diverses propostes: 

 

5.1.1. REUNIONS 

⮚ Reunió informativa TELEMÀTICA per les famílies de P3 a 6è abans de 
començar les classes: 

Dia: dimarts 8 de setembre Hora: a les 19:00h de la tarda 

Enllaç: S’hi pot accedir amb un únic enllaç per família. 

En aquesta primera reunió es tractaran temes generals en relació al Pla d’actuació pel 

curs 20-21, que es penjarà a la web de l’escola i on es podran consultar de manera més 

detallada l’organització i el funcionament del curs. 
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⮚ Reunió P3: Es concreta realitzar una trobada presencial previ a l’inici de curs, que 

es durà a terme dimecres 9 de setembre a 2/4 de 4 de la tarda, on podran assistir 

al centre 1 acompanyant i l’alumne per poder fer un primer contacte. Aquesta 

reunió es durà a terme a la terrassa de P3 i de P4, separats en un espai exterior 

amb les mesures higienicosanitàries adients. La porta d'accés serà al C/ Vallès. En 

aquest punt les mestres aniran  indicant la classe de cada alumne. 

Mentre dura la presentació per part de les mestres, es disposarà de monitoratge 

per atendre els infants en un altre espai. Un cop finalitzada la reunió, amb la 

distància corresponent, es podrà conèixer l'aula. 

 

⮚ Breu trobada PRESENCIAL opcional (10 minuts), amb cita prèvia. S’ofereix per 

les famílies de P4 a 6è amb el/la tutor/a de cada grup-classe, amb l’objectiu de 

conèixer el tutor/a i el nou recorregut d’entrada i sortida per accedir a les aules. 

Dia: dijous 10 de setembre  Hora: De les 11:00h a 14:00 

NORMES D’ASSISTÈNCIA A LA REUNIÓ AMB EL TUTOR/A: 

Es demana que es respectin els horaris i les següents normes: 

● Entrades: cal accedir al centre per la porta corresponent i fer el circuit d’entrada 

que es farà al llarg del curs. 

+ P3: porta nº 2, situada al C/ Vallès 

+ P4 - P5 - 1r - 2n: porta nº 4, situada al C/Ripollès 

+ 3r - 4t: porta nº 1, situada al C/ Vallès 

+ 5è - 6è: porta  nº 3, situada al C/ Vallès 

● Cal esperar-se a l’entrada que correspon fins que hi hagi el mestre/a per atendre.  

● Pot assistir únicament 1 adult per família. Es recomana venir acompanyat per 

l’alumne/a. 

● Cal respectar les normes bàsiques de prevenció amb l’ús de mascareta i mantenint 

distàncies. 

 

5.1.2. ADAPTACIÓ DE P3   

Començar l’escola és un esdeveniment important per als nens i nenes de 3 anys i 

necessiten passar un període d’adaptació. És una situació nova per a ells i requeriran 
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d’un temps per fer seva cada petita cosa que viuran a l’escola. L’infant s’ha d’habituar a 

uns nous espais, persones, horaris, jocs, menjars, hàbits, etc. 

 

Els objectius prioritaris del  Pla d’adaptació són: 

❏ Progressar en el procés d’adaptació a l’ambient escolar. 

❏ Assolir progressivament seguretat afectiva i emocional i anar-se  formant una 

imatge positiva d'ell mateix i dels altres. 

❏ Adquirir progressivament hàbits bàsics d’autonomia en accions quotidianes amb 

seguretat i eficàcia. 

Com a mesura de prevenció, creiem que és molt recomanable que els infants entrin 

esgraonadament per poder atendre’ls de forma adequada, tenint en compte que a l’aula 

només pot haver-hi 2 mestres. 

En aquest sentit, es proposa que els infants entrin en grups reduïts de 6 alumnes, en 

diferents franges horàries: 09:00 - 10:30 / 11:00 - 12:30  / 14:30 - 16:00. De totes maneres 

les famílies podran optar a utilitzar tots els serveis que gestiona l’AFA, així com 

l’assistència durant tot l’horari lectiu, per tal d’afavorir la conciliació familiar. 

Un cop passats els primers 3-4 dies, en funció del procés d'adaptació de cada infant, 

s'anirà ajustant l’horari d'assistència al centre. Aquest període d’adaptació es farà del 14 

al 18 de setembre. 

S’ informarà a les famílies a través de la circular d’estiu, i en la reunió informativa prèvia a 

l’inici de curs, es definiran els grups segons les necessitats i disponibilitat de cada família. 

Les famílies de P3 podran acompanyar els alumnes seguint les indicacions següents:  

❏ La porta d’accés serà la nº 2 (C/Vallès), prioritzant que l’accés en el període 

d’acollida es realitzi en l’espai exterior del centre educatiu, per tant a la terrasseta 

de l’aula. Un cop entregat l’alumne/a l’acompanyant sortirà per la mateixa porta. 

❏ Cada infant anirà acompanyat per un únic familiar.  

❏ Abans d’entrar al centre es rentarà les mans amb gel hidroalcohòlic. 

❏ Es desinfectarà els peus amb unes estores desinfectants.  

❏ S’haurà de mantenir la distància de seguretat de 1,5 m amb la resta de persones 

que estiguin a l’aula.  

❏ L’acompanyant ha d’accedir al centre amb mascareta.  
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5.2. RETROBAMENT 

És important planificar activitats que permetin establir vincles entre els alumnes i els 

docents per tal que les relacions esdevinguin autèntiques i permetin que els infants es 

sentin segurs. Sota aquesta mirada és imprescindible procurar moments individuals amb 

cada infant, moments en petit grup a partir de diverses dinàmiques que els docents 

planificaran. 

Es concreten diverses propostes: 

 

5.2.1. FESTA D’INICI DE CURS 

❏ Benvinguda al nou curs escolar. Festa d’inici de curs 

9h. Entrada a l’escola seguint el protocol establert en el pla 

Al llarg del matí es  farà la decoració del vestíbul i de l’aula. Consistirà en l’elaboració de 

la següent proposta. 

 

Proposta: Consta de 2 activitats: 

a) Decoració d’aula: Es donarà un núvol per classe per penjar en una de les finestres 

primes i 7 tires de cartolina blanca que caldrà decorar ( pintar, enganxar papers, 

gomets,...). Cada tira ha de ser d’un dels colors de l’arc de Sant Martí. 

b)  Decoració vestíbul: La mateixa idea, però cada classe tindrà un color i caldrà fer 

una tira llarga que es facilitarà on caldrà enganxar els cors del color assignat que 
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els alumnes hauran retallat a sobre la tira, (no cal posar el nom) i després baixar la 

tira a la sala de mestres i l’equip de coordinació ho penjarà. 

A la tarda. Cada tutor/a amb el seu grup estable fa un petit vídeo amb la salutació que 

hagin acordat per cada nivell dins l’aula (cadascú la pot triar). Aquest video cal gravar-lo 

amb el mòbil, format horitzonal i que no superi 15-20 segons. Quan s’inicia el vídeo, cal 

que algú presenti el curs: “Aquesta és la classe de 1rA” (ho pot dir el mestre o alumne). 

Aquest vídeo es penjarà a la carpeta del drive de claustre /VÍDEOS SALUTACIÓ. Aquest 

vídeo cal que es pengi com a molt tard dimecres dia 16. Posteriorment es farà un únic  

vídeo de tots els grups i es penjarà a la web o als blocs. 

Us recordem que en el Pla d’actuació podeu trobar diferent enllaços de propostes 

d’activitats per treballar l’acollida i retrobament dels alumnes al llarg dels primers dies. 

5.2.2.  PLA D’ACOLLIDA EMOCIONAL 

Activitats d’adaptació progressiva de l’alumnat al nou curs i als canvis en el centre. 

- Cal tenir en compte l’edat. Potser les necessitats seran diferents.  

- Parlar sobre com ha anat l’estiu, vivències… Deixar que s’expressin, escoltar-los. 

Prioritzar l’acompanyament emocional sobretot durant els primers dies. 

- Cal explicar normes d’aquest curs: grups estables, mans, ventilació, mascareta... 

- Intentar resoldre inquietuds i preguntes que tinguin. 

- Caldrà preparar activitats d’acollida des de tots els àmbits: plàstic, musical, físic... 

 

Es proposen diferents materials per treballar les emocions: 

https://natibergada.cat/com-podem-educar-les-emocions-a-lescola 

https://serveiseducatius.xtec.cat/osona/general/retrobament-a-les-aules/ 

http://xtec.gencat.cat/ca/recursos/orientacions-atendre-emocions-alumnat/ 

 

5.2.3. PROMOCIÓ I CONSOLIDACIÓ D’HÀBITS I CONDUCTES IMPRESCINDIBLES 

PER FER DE L’ESCOLA UN ESPAI SEGUR 

❏ Tenir cura d’un mateix i de les persones que envolten. 

❏ Actuar amb responsabilitat per a protegir els més vulnerables. 

❏ Rentar-se les mans de manera freqüent i sistemàtica. 

 

 

https://natibergada.cat/com-podem-educar-les-emocions-a-lescola
https://serveiseducatius.xtec.cat/osona/general/retrobament-a-les-aules/
https://xtec-dot-yamm-track.appspot.com/Redirect?ukey=1uVARRQNOjuPrXEnZsPXHenmAlw8MLiQd1kR8VJO2-0Y-1938904201&key=YAMMID-10555475&link=http%3A%2F%2Fxtec.gencat.cat%2Fca%2Frecursos%2Forientacions-atendre-emocions-alumnat%2F
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6. PROTOCOL D’ACTUACIÓ PER A LA GESTIÓ DELS CASOS 

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

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

rellevants per mantenir entorns de seguretat i preservar al màxim l’assoliment dels 

objectius educatius i pedagògics. Per tant, seguirem un protocol molt clar d’actuació en 

cas de detectar una sospita de cas que ha d’incloure la ràpida coordinació entre els 

serveis territorials d’Educació i de Salut Pública. 

Al nostre centre s’han assignat dues referents  que depenen del Servei d’Atenció Primària 

Osona (CAP EAP VIC NORD). 

a) REFERENT ESCOLAR: Judit Arrom ( responsable Covid Escoles)  

Les funcions del Referent Covid Escolar són: 

- Treball amb la direcció per l'estudi de contactes i cribratges. 

- Identificar amb l'App Covid Contact els contactes en alumnes i professional escolar. 

- Treball de forma integrada amb l'Equip d’Atenció Primària, Equip de Pediatria i RECOS 

(Referent Covid Escolar) de la resta de territoris. 

 

b) REFERENT INFERMERA: Lucia Ferreria 

Les funcions d’aquesta referent són: 

- Estar a la disposició per resoldre dubtes clínics amb símptomes 

- Per resoldre dubtes tan assistencials com tècnics i seguiments 

La persona responsable de la coordinació i la gestió de la COVID al centre és qui exerceix 

les funcions de la direcció. Per altra banda, aquesta tasca també es vetllarà des de la 

Comissió de seguiment covid que el centre ha creat per donar resposta a aquesta 

situació. 

La comissió covid està formada per: 

❏ Directora: Trini Gutiérrez 

❏ Coordinadora de  riscos laborals: Judith Formiga 

❏ Coordinadora de llengua i cohesió social: Mercè Rosa 
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Des d’aquesta comissió es realitzen les següents actuacions:  

➔ Gestió d’alumnes vulnerables (dipositius, beques…) 

➔ Vetllar perquè les famílies rebin les tasques a fer, quan hi ha un alumne/a en 

confinament. 

➔ Atenció telefònica i correu: gestió de les informacions rebudes al centre, així com 

les trucades de seguiment dels diferents casos. 

➔ Informar als docents  

➔ Actualitzar la informació de l'aplicació traçacovid: data de PCR, resultat, data 

d’incorporació al centre. 

➔ Seguiment i control de casos: vetllar per tal que el centre estigui informat dels 

motius de les absències dels alumnes 

➔ Acompanyament emocional per la gestió de la malaltia i/o pèrdua: les famílies i 

docents poden sol.licitar material/informació de consulta.  

➔ Actualitzar el fitxer de control d’alumnes 

 

Per afavorir el control de la gestió de casos, tindrem a l’abast, la següent documentació 

en format digital: 

-     Un fitxer amb les dades d’afiliació i contacte dels integrants dels diferents grups 

estables de convivència del centre pel cas que es requerís per part del sistema 

sanitari per tal de facilitar la traçabilitat de contagis. 

 

-     Llibreta de gestió de casos: fitxes de seguiment amb els següents apartats: (Annex 3) 

6.1. PROTOCOL D’ACTUACIÓ DAVANT D’UN CAS SOSPITÓS 

Quan una persona comença a desenvolupar símptomes compatibles amb la covid-19 se 

seguirà el protocol del document Gestió de casos COVID-19 als centres educatius  

a) PROTOCOL ALUMNES:  

Si un alumne comença a desenvolupar símptomes compatibles amb la COVID-19 al 

centre educatiu: 

❏ Es portarà a un espai separat d’ús individual, l’aula d’aïllament: sala de reunions, en 

horari lectiu i despatx de l’AFA pels serveis d’extraescolars i menjador. Es col·locarà 
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una mascareta quirúrgica (tant a la persona que ha iniciat símptomes com a qui 

quedi al seu càrrec, en cas que no la porti).  

❏ Es disposa d’un EPI de protecció més complert en els espais que s’hagin d’acollir els 

alumnes amb símptomes: mascara FPP2, pantalla, guants. Neteja i desinfecció de 

l’espai a posteriori. 

❏ El/la mestre/a o responsable de l’activitat que acompanya l’alumne/a tornarà a l’aula 

amb el grup i se n’ocuparà la persona que correspongui de la comissió covid. 

❏ La persona responsable que atengui l’alumne/a, serà qui contactarà amb la família 

per tal que vingui a buscar l’infant. 

❏ En cas de presentar símptomes de gravetat: dificultat per respirar, afectació de 

l’estat general per vòmits o diarrea molt freqüents, dolor abdominal intens, confusió, 

tendència a adormir-se…) es trucarà també al 061. 

❏ La direcció del centre incorporarà les dades a l’aplicatiu traçacovid. 

❏ La família ha de contactar amb el seu CAP de referència per valorar la situació i fer 

les actuacions necessàries. En cas que s’indiqui una PCR la família ha 

d’informar al centre el més aviat possible. (trucada o correu) 

❏ La decisió en relació al tancament de l’activitat presencial del centre educatiu serà el 

resultat de la valoració per part de l’autoritat sanitària. 

❏ Consultori Local de Gurb (o bé el centre de referència Centre d’Atenció Primària Vic 

Nord) estarà a disposició de l’equip directiu del centre per a mesures de consell 

sanitari sobre la COVID-19. Actuaran com a interlocutors la direcció i la coordinadora 

de riscos laborals del centre. 

❏ Si la detecció es realitza en horari de serveis AFA  es comunicarà a la direcció per 

tal que s’apliqui el protocol d’actuació establert. No obstant, serà el responsable 

d’aquest servei AFA qui trucarà a la família per informar de l’estat de salut de l’infant. 

Tal com descriu el “Protocol de gestió de casos als centres educatius”, i que està en 

continua revisió, un cas sospitós (aquell que té simptomatologia i a qui se li ha demanat 

una PCR) ha de fer aïllament domiciliari, mentre està a l’espera del resultat de la prova. 

També han de quedar-se a casa els germans escolars o convivents que treballin en 

un centre educatiu.  

La resta de convivents que no treballin en cap centre escolar, no tenen indicat fer un 

aïllament preventiu i poden anar a treballar prenent les mesures adequades. 
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En relació a persones que estiguin a l’espera del resultat d’una PCR de 

cribratge poblacional, no per ser contacte estret d’un cas positiu, no tenen 

indicació de fer confinament preventiu.  

 

b) PROTOCOL PERSONAL DOCENT I PAS  

❏ En cas de presentar símptomes, caldrà informar a direcció. 

❏ Es substituirà el docent afectat, per tal de garantir que els alumnes estiguin 

sempre atesos, i el mestre/a marxarà. Aquest mestre substitut haurà de 

portar mascareta. 

❏ S’indicarà al grup classe on era, que es col·loqui  la mascareta 

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

❏ En cas de notificar que es confirmi el cas, el centre contactarà amb Salut 

Pública qui serà l’encarregada de la identificació, aïllament i seguiment dels 

contactes. Paral.lelament es notificarà a Serveis Territorials i Ajuntament. 

❏ La decisió en relació al tancament de l’activitat presencial del centre 

educatiu serà el resultat de la valoració, sobre el terreny, per part de 

l’autoritat sanitària. 

 

c) PROTOCOL PERSONAL MONITORS, EXTRAESCOLARS 

❏ En cas de presentar símptomes previ a iniciar l’activitat, caldrà informar a la 

persona responsable del servei. 

❏ La persona responsable del servei ho comunicarà a direcció, i buscarà un 

substitut per l’activitat corresponent. 

❏ Si la simptomatologia es presenta durant l’activitat, el personal ho 

comunicarà al responsable de l’activitat, es substituirà el monitor afectat, per 

tal de garantir que els alumnes estiguin sempre atesos, i el monitor marxarà.  

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

❏ En cas de notificar que es confirmi el cas, el centre contactarà amb Salut 

Pública qui serà l’encarregada de la identificació, aïllament i seguiment dels 

contactes. Paral.lelament es notificarà a Serveis Territorials i Ajuntament. 
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6.2. PROTOCOL D’ACTUACIÓ DAVANT D’UN CAS POSITIU 

En el marc de la cerca activa de casos, i tal com marca el protocol de l’Agència de Salut 

Pública de Catalunya, cal fer una prova PCR a tots els contactes estrets dels casos positius.  

Per facilitar la recollida de mostres en l’àmbit educatiu, per evitar que cada família hagi de 

demanar hora per fer la prova i per evitar la sobrecàrrega dels centres d’atenció primària, 

sempre que sigui possible, una unitat mòbil es desplaçarà a l’escola a fer aquestes proves. 

Sempre s’informarà prèviament a les famílies mitjançant l’APP de l’Ajuntament.  

1. Si la confirmació del cas positiu és durant l’horari escolar, el GCE ha de romandre 

al centre educatiu fins acabar la jornada lectiva, i es prioritzarà l’organització d’un equip 

mòbil per fer les PCR al centre educatiu. El grup estable ha d’acabar la jornada lectiva 

amb normalitat, sempre mantenint les mesures de seguretat i evitant el contacte amb la 

resta de grups de convivència estable. Un cop finalitzada la jornada lectiva, els i les 

alumnes del GCE i els altres possibles contactes estrets del cas positiu, han de retornar 

directament (sense extraescolars) als respectius domicilis per iniciar la 

quarantena. Si no s’hagués pogut fer la presa de mostres per part de la unitat mòbil 

aquell dia, s’indicarà quan i on fer la PCR als alumnes.  

2. Si la confirmació del cas positiu es produeix fora de l’horari escolar, la resta 

de membres del GCE han d’anar al centre educatiu en la jornada lectiva següent per 

dos motius principals: organitzar la realització de la PCR als contactes estrets i 

rebre les instruccions necessàries ( preparar material, llibres…) per tal de seguir 

l’activitat lectiva durant la quarantena. Si la PCR no es pogués fer al centre educatiu, 

cal indicar on es farà. Abans i després de fer la prova PCR, els i les alumnes no 

podran fer altres activitats fora del centre educatiu.  

 

Cal tenir present que, per recollir mostres de PCR als centres educatius, s’utilitzen 

tècniques de frotis nasal menys molestes que les del frotis nasofaringi, que són més 

agressives. El frotis nasal és una tècnica molt senzilla que només requereix posar un 

bastonet a l’interior de les fosses nasals, a uns 2 cm de l’entrada. No es recomana que els 

pares i mares entrin a les escoles, però com a centre hem acordat possibilitar que els 

alumnes de P3-P4 i P5 puguin estar acompanyats d’un adult.  
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6.3. SEGUIMENT TRAÇABILITAT   

Per tal de tenir actualitzat, en tot moment, el control d’entrada i sortida de persones 

al centre i a fi de facilitar la traçabilitat, es seguirà el protocol següent: 

- Es recomana que sigui un sol acompanyant. 

- La coordinadora del monitoratge haurà d’anotar el personal d’extraescolars 

diari, així com els canvis (substitucions) que se’n derivin, en format digital 

per poder accedir si s’escau per raó de traçabilitat. 

6.4. SEGUIMENT D’UN ALUMNE/A CONFINAT 

En aquesta situació es poden trobar aquells alumnes que romanguin a casa, ja sigui 

perquè són positius o bé, són contactes estrets d’un positiu. El període pot variar entre 2-3 

dies o bé, 10 dies que en aquests moments és la indicació assignada en període de 

quarantena. 

La Comissió informa al tutor/a de la situació de l’alumne/a.  

El tutor/a caldrà que prepari tasques per tal que l’alumne/a pugui seguir les tasques 

diàries que s’estan realitzant al centre. 

➔ Al cicle dels petits,s’oferirà la possibilitat de fer-los arribar alguna tasca en format 

paper, i en la mesura que es pugui fer alguna videotrucada/trucada ( depenent dels 

dies que estiguin a casa) per fer-ne seguiment.  

 

➔ Al cicle dels mitjans (1r-2n-3r), es farà arribar a la família aquelles tasques que 

s’estan fent a l’aula, o activitats complementàries que el docent cregui convenient. 

En la mesura que es pugui fer alguna videotrucada/trucada ( depenent dels dies 

que estiguin a casa) per fer-ne seguiment.  

 

➔ Al cicle dels grans (4t-5è-6è), es farà arribar a la família aquelles tasques que 

s’estan fent a l’aula, o activitats complementàries que el docent cregui convenient. 

També es poden vehicular les propostes a través del classroom, quan els docents 

facin la proposta. En la mesura que es pugui fer alguna videotrucada/trucada ( 

depenent dels dies que estiguin a casa) per fer-ne seguiment.  
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7. PLA DE VENTILACIÓ, NETEJA I DESINFECCIÓ 

En l’annex 4 s’exposen les mesures de neteja dels diversos espais del centre, així com la 

periodicitat de la neteja dels espais comuns. Aquestes mesures s’han comunicat a 

l’Ajuntament i a l’empresa de neteja amb la intenció de reordenar el servei. A partir d’aquí 

l’Ajuntament ha de definir el pla de neteja i la gestió dels residus i el farà arribar a l’escola 

per tal que es pugui incorporar en aquest pla d’actuació. 

En qualsevol cas, i dins del conjunt d’actuacions de sensibilització que portarem a terme 

amb l’alumnat sobre mesures higièniques davant la prevenció de contagi per la covid- 19, 

els mateixos infants, quan estiguin utilitzant un espai que no és el del seu grup estable, 

col·laboraran en les actuacions de neteja de superfícies i estris utilitzats abans 

d’abandonar l’espai i possibilitar el seu nou ús en bones condicions. 

Com a mínim cal garantir aquestes mesures: 

+ Ventilació: 

● A primera hora del matí 

● A l’hora del pati 

● De 12:30h a 14:30h 

● A les 16:00h 

+ Utilització de la sol.lució higiènica de superfície: 

● Després d’esmorzar 

● Quan el docent ho consideri oportú, segons activitat realitzada a 

l’aula. 

A les 16:00h de la tarda, els docents deixaran les finestres obertes i els monitors 

d’extraescolars, o bé el personal de neteja ja faran la desinfecció corresponent. 

Caldrà que els alumnes de primària enfilin les cadires a la taula, excepte quan es faci 

extraescolars en aquella aula. 

Valorem la necessitat que es dediqui una atenció constant a la neteja i desinfecció dels 

banys. A més, el personal de neteja especialitzat també ha d’estar atent a les zones 

comunes i elements de risc com a baranes, manetes de portes, etc.  
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S’incorporarà personal de neteja al migdia de (12:00 a 14:00) per dur a terme tasques de 

neteja i desinfecció dels wc, aula on dinaran els alumnes de P3, neteja de baranes de les 

3 escales. 

Previ a l’obertura del centre, es realitzarà una desinfecció de tots els espais del centre, i 

un cop obert s’anirà fent la neteja i desinfecció corresponent. S’ha modificat un producte 

per tal que la desinfecció sigui més específica. Aquesta tasca es realitzarà de l’estructura i 

superfícies del centre NO del material escolar, ni joguines.  

El tipus de solució que es farà servir per desinfectar és un “bactericida-fungicida 

hidroalcohòlic per superfícies” i un ”higienitzant de mans sense esbandida” 

- S’han habilitat, en punts estratègics del centre, dispensadors de solució 

hidroalcohòlica. 

- Els ventiladors de les aules es poden utilitzar sempre i quan es ventili l’espai 

simultàniament amb les finestres obertes.  

 

a) Ventilació 

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

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

vegada, sempre que la climatologia ho permeti. 

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

deixaran les finestres obertes durant les classes. Per aquesta raó, l’ajuntament 

instal.larà unes mesures addicionals a les aules de la primera planta per tal de 

poder facilitar la ventilació d’aquests espais.  

● Es recomana, sempre que sigui possible, mantenir les portes obertes, evitant així 

menys contacte les manetes de les portes. 

● Les zones exteriors són espais de baix risc de transmissió del coronavirus. Per 

aquest motiu, s’aconsella utilitzar espais com el pati per a la realització d’aquelles 

activitats puguin fer-se a l’aire lliure. 

● MODIFICACIÓ: A raó de les Orientacions sobre ventilació informades al centre 

a data 5 de novembre de 2020, es concreten les següents mesures:  

+ Es proposa que els alumnes del centre portin una peça d’abric tipus forro polar o 

similar, que es pugui quedar al centre, que els permeti posar-se-la en cas de 

necessitat. S’acorda fer nota per informar a les famílies. 
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+ Es considera que per millorar l’organització de l’aula es poden penjar les jaquetes 

als penjadors dels passadissos sempre i quan els alumnes surtin a recollir-les 

esglaonadament i no s’aglomerin ni es barregin amb diferents grups i no es faci la 

fila al passadís. S’acorda provar-ho per millorar l’organització del material de dins 

l’aula. 

+ No baixar la guàrdia en el compliment de les mesures preventives: mans, distància, 

ventilació. 

+ Mesures complementàries:  

❏ Lavabos: finestres obertes i extractor obert, en cas que sigui possible. 

❏ Menjador: quan s’està utilitzant el menjador s’ha de tenir ventilat 

sempre. 

❏ Gimnàs: quan s’està utilitzant el gimnàs s’ha de tenir ventilat sempre. 

❏ Aules: Ventilació abans-durant-final. 

Cal tenir les finestres i portes obertes, que es trobin oposades, per tal 

de que corri l’aire i es vagi renovant. 

En el cas que es valori la falta de confort tèrmic i acústic cal tenir en compte que de 

manera general s’aconsegueix la ventilació adequada obrint les portes i les 

finestres amb una obertura de 20 cm, entre 10 i 15 minuts cada hora lectiva. 

 

 

b) Les zones exteriors  

Són espais de baix risc de transmissió del coronavirus. Per aquest motiu, s’aconsella 

utilitzar espais com el pati per a la realització d’aquelles activitats puguin fer-se a l’aire 

lliure.  

Es mantindran aquests espais en bones condicions higienicosanitàries, adaptant en cada 

cas i situació les accions de neteja i desinfecció que siguin més oportunes, en funció de la 

situació, disseny, tipus de materials i superfícies, i tenint en compte el seu grau d’ús. 

Tothom, alumnes, mestres i personal extern cal que siguem conscients que és la nostra 

responsabilitat preservar els espais en les degudes condicions higienicosanitàries, per tal 

de garantir la nostra pròpia salut i la dels altres. 

c) Gestió de residus 

Els mocadors i les tovalloles d’un sol ús utilitzats per a l’assecat de mans o per a la 

higiene respiratòria s’han de llençar en contenidors orgànic (color marró) amb bosses, 

preferiblement amb tapa i pedal. El material d’higiene personal, com mascaretes, guants i 
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altres residus personals, són considerats com a fracció resta i, per tant, s’han de llençar al 

contenidor de rebuig. 

En el cas que alguna persona presenti símptomes mentre està a l’escola, cal tancar en 

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

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

residus tal com s’ha indicat al paràgraf anterior. 

 

 

 

8. ORGANITZACIÓ DEL CENTRE 

 

8.1.  DOTACIÓ DE PLANTILLA 

El Departament d’Educació ha determinat per a la nostra escola, una dotació de plantilla 

de 27,5 mestres i 1 TEI ( tècnica d’educació infantil). Per altra banda, ha informat al centre 

que la plantilla es veuria incrementada amb 1 dotació d’un mestre, en motiu de la situació 

de pandèmia. Això suposa que amb les reduccions de jornada som un total de 35 

professionals.  

Amb el personal assignat, s’ha fet una nova proposta d’agrupament d’alumnes i docents. 

 

8.2. AGRUPAMENTS D’ALUMNES I DISTRIBUCIÓ DE MESTRES  

Tenint en compte les instruccions rebudes fins al moment, el centre ha prioritzat establir 

grups de convivència estables amb grups reduïts (com a màxim 20 alumnes), per tal que 

l’impacte en els alumnes sigui menor, en cas que hi hagi un alumne/professional positiu i 

suposi confinar el mínim de persones possibles.  

 

Per aquest motiu, hem organitzat els alumnes de la següent manera: 

a) EDUCACIÓ INFANTIL. S’han mantingut 2 grups per nivell. Es distribuirà 

personal de reforç de manera que entri amb el mínim de grups, per tal de reduir la 

traçabilitat. Es concretarà la distribució amb els horaris. 
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b) PRIMÀRIA. De 2 grups d’alumnes n’hem fet 3, excepte el grup de 3r que degut 

al nombre d’alumnes no ha calgut fer-ne 3. Amb aquesta distribució es redueix la mobilitat 

dels alumnes, dels docents, i es minimitza el canvi d’espais. 

Per a l’elaboració dels grups estables s’han seguit els criteris d’agrupaments establerts a 

les Normes d’organització i funcionament del centre: 

- Criteris d’heterogeneïtat 

- Nombre d'alumnes 

- Data de naixement 

- Sexe 

- Dificultats d’aprenentatge o desenvolupament cognitiu, afectiu i social 

- Altres circumstàncies que considerem importants 

- Es prioritzarà que els germans bessons vagin al mateix grup per reduir la 

traçabilitat. 

 

Els 3 tutors de cada nivell s’han distribuït les especialitats (anglès, música i educació 

física), d’aquesta manera es redueix el nombre de docents que entra en un grup estable. 

S’organitzaran grups estables amb un tutor/a i un espai referent. Cada grup es mantindrà  

junt en el màxim d’activitats al llarg de la jornada lectiva.  

Les mestres d’atenció a la diversitat no tindran tutoria i realitzaran les seves tasques 

habituals repartides en els diferents cicles més les tasques excepcionals encomanades 

pel moment. Juntament amb l’equip directiu, seran les persones que substituiran els 

mestres en cas d’absència, mentre no hi ha mestre substitut/a. 

Amb aquesta organització queda afectada l’àrea de religió, i s’acorda mantenir el grup 

estable tot l’horari, fet que suposa que es prioritza l’àrea d’educació en valors vers la 

religió, ja que la cultura religiosa es pot incloure en la programació d’educació en valors. 
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8.3. CRITERIS ORGANITZATIUS DELS RECURSOS PER A L’ATENCIÓ DE 

L’ALUMNAT AMB NECESSITAT ESPECÍFICA DE SUPORT EDUCATIU 

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. 

Es tindrà en compte el treball en el grup estable i el treball personalitzat, centrat en 

l’alumnat més vulnerable, a càrrec dels especialistes del centre (mestre/a d’atenció a la 

diversitat) o de fora del centre (EAP, CREDV, CREDA...). 

El Departament d’Educació ha concedit 11 hores de vetlladora, les quals es concretaran 

en els horaris segons les necessitats dels alumnes.  

Caldrà sempre seguir els criteris establerts en el Pla d’actuació en el marc de la pandèmia 

elaborat amb el Departament de Salut.  

Un cop iniciat el curs, i després de l’experiència dels primers dies es proposa establir un 

únic grup estable a P3 per les següents raons: 

● L’espai dels lavabos és compartit i amb nens i nenes tant petits és difícil  controlar 

que en algún moment no es barregin amb els alumnes de l'altre grup que estan a 

l’altra banda dels lavabos. 

● L’espai de les terrassetes també és compartit. 

● Els alumnes venen d’estar junts a l’escola bressol i ara van separats en 2 grups. En 

molts moments, sobretot ara al principi de curs, poder compartir estones de joc amb 

algun amic que puguin tenir a l’altre grup els calma i els dóna seguretat. 

● La TEI està als dos grups i tot i tenir un horari de quines estones està en un grup o a 

l’altre sempre hi ha imprevistos que fan que hagi d’estar a cavall entre els dos grups. 
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● A la reunió de pares es va plantejar aquest tema a les famílies per tal de recollir-ne 

les opinions i la majoria  defensava l’opció de ser un sol grup estable prioritzant les 

relacions entre els nens i nenes dels dos grups per damunt d’un possible 

confinament d’un grup més nombrós. 

● Cal remarcar que en la majoria de les activitats que coincideixen els dos grups són 

les que es fan a l’aire lliure on el risc de contagi és més baix. 

● La major part del dia estan separats i fan les activitats amb el seu grup . 

 

 

GRUPS 

 

ALUMNES 

 

DOCENTS 

PERSONAL D’ATENCIÓ 

EDUCATIVA 

 

ESPAI 

ESTABLE ESPORÀDIC ESTABLE ESPORÀDIC ESTABLE 

P3 A i B 

 

35 Griselda Surinyac 

(subtitueix a Fina 

Solà) 

Maria Bru 

Mercè Rosa 

Alèxia Malet 

Trini Gutiérrez 

TEI 

Anna 

Espinet 

Vetlladora: 

Elisabet 

Rusiñol  

AULA P3 A i P3B 

P3 TOTAL: 35  

P4 A   

 

19 Roser Pujol 

(Substitueix a Anna 

Bassons) 

Trini Gutiérrez 

Montse 

Casals 

Alèxia Malet 

Mercè Rosa 

  AULA P4 A 

P4 B 20 M. Dolors Casas   AULA P4 B 

P4 TOTAL: 39     

P5 A 

 

19 Carla Soler + Èlia 

Villaitodo 

Trini Gutiérrez 

Montse 

Casals 

Mercè Rosa 

  AULA P5 A 

P5 B 20 Laura Rovira   AULA P5 B 

P5 TOTAL: 39  

1r A    

        

16  Eva Vilaró  

 

Mercè Rosa 

 Vetlladora: 

Elisabet 

Rusiñol 

AULA 1r A (abans 

desdoblament) 
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1r B 16 Marta Ylla-Català + 

Clara Vall 

Elisa Puixeu   AULA 1r B 

1r C 16 Belén Gastón   AULA 1r C 

1r TOTAL: 48      

2n A           15 Beth Viñals  

Mercè Rosa 

Elisa Puixeu 

  AULA 2n A 

2n B   16 Sònia de Toro   AULA 2n B 

2n C   16 Paula Castells   AULA 2n C 

(abans aula 

anglès) 

2n TOTAL: 47  

3r A 

 
 17       

Dolors Costa  

Mercè Rosa 

Elisa Puixeu 

 Vetlladora: 

Elisabet 

Rusiñol 

AULA 3r A 

3r B 

17 

Alba Comas 

(substitueix a 

Mireia Giol) 

  AULA 3r B 

3r TOTAL: 34  

4t A 
 

16    Gemma Arcarons  

Mercè Morera 

Judith 

Formiga 

 Vetlladora: 

Elisabet 

Rusiñol 

AULA 4t A 

4t B 16 Geli Puigoriol  Vetlladora: 

Elisabet 

Rusiñol 

AULA 4t B 

4t C 

 1 

Judit Basagaña   AULA 4tC(abans 
aula música) 

4t TOTAL: 49  

5è A 
 

17        Eugeni Urbón Mercè   AULA 5èA 
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5è B 18 Sergio Martín MoreraJudith 

Formiga 

  AULA 5è B (abans  
informàtica vella) 

5è C 18  M.Carme Nasplé   AULA 5è C 

5è TOTAL: 53  

6è A 
 

16          
 

Anna Mar 
Terradellas 
(substitueix a 
MDolors Vila) 

 

 

Mercè Morera 

Judith 

Formiga 

 
 

 AULA 6è A 

6è B 16 Marc Padrós  
(substitueix a Maijo 
Lancharro)  

  AULA 6è B 
 

6è C 17  Montse Segalés   Aula Tarradellas 

6è TOTAL: 49  

TOTAL GRUPS ESTABLES: 22  

TOTAL ALUMNES:  393 

TOTAL EQUIP DE DOCENTS, PERSONAL PAS I VETLLADORA: 36 

 

Amb aquesta planificació s’han habilitat diferents espais com a aules: desdoblament de 

cicle mitjans, aula de música, aula d’informàtica Tarradellas, informàtica aula vella, aula 

d’anglès 

Per altra banda queden alguns espais esporàdics: desdoblament cicle grans, 

desdoblament cicle petits, educació especial 1, educació especial 2, biblioteca, 4 tutories,  

aula de jocs. 

 

8.4. ESPAIS  

8.4.1. CUINA I PROVEÏDORS  

Tot el personal de cuina i proveïdors accediran al centre sempre per la porta d’accés nº 3 

que dóna al C/Vallès, i seguidament per la porta de vidre amb accés directe a la cuina. 

Caldrà accedir al centre amb mascareta. 
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Caldrà informar als proveïdors que es respecti l’horari de pati i evitar que entrin vehicles al 

C/ Vallès quan estigui ocupat per infants. 

8.4.2. EDUCACIÓ FÍSICA 

Es recomana que l’educació física es realitzi a l’aire lliure, sempre que sigui possible. 

L’espai del gimnàs també podrà ser utilitzat per a altres activitats lectives, prioritzant  

sempre l’educació física. 

Entre sessió i sessió d’educació física o psicomotricitat caldrà ventilar, desinfectar el 

material i deixar una franja de temps entre grups. S’intensificarà la neteja i desinfecció de 

l’espai.  

Per tal d’optimitzar l’espai s’unificaran les sessions per cada grup compactant les hores 

setmanals i d’aquesta manera els alumnes faran 1 sessió llarga a la setmana d’1 hora i 30 

minuts. 

Caldrà preveure quins materials estaran amb més disponibilitat, segons la facilitat de 

desinfecció, i quins, en aquests moments, no seria recomanable la seva utilització 

(exemple: robes…). 

Serà necessari que cada mestre/a que imparteixi la sessió, deixi el material utilitzat 

degudament desinfectat segons, les mesures higienicosanitàries. 

Es vetllarà per tal que els alumnes es rentin les mans abans i després de la sessió 

d’educació física. Els alumnes de 1r i 2n ho faran a la classe i els alumnes de 3r a 6è als 

lavabos dels vestidors.  

Els alumnes de 3r a 6è portaran una bossa de roba amb la cantimplora, una tovallola 

petita, una mascareta i una samarreta de recanvi. Després de la sessió d’educació física 

es canviaran la samarreta i també la mascareta.  

La distribució d’ús dels lavabos durant les sessions de psicomotricitat i educació física 

serà la següent: 

- Alumnes d’educació infantil, 1r i 2n: lavabos que NO donen al pati. 

- Alumnes de 3r a 6è: lavabos que donen al pati. 
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En relació a la pràctica d’educació física, s’aplicaran les següents mesures indicades per 

la referent Covid: 

+ A DINS: serà obligatòria l’ús de la mascareta. 

+ A FORA: poden realitzar activitats sense mascareta. 

8.4.3. BIBLIOTECA 

Per anar a la biblioteca caldrà apuntar-se en una graella digital de forma fixe al calendari, 

com ho fèiem fins ara i entraran amb la tutora amb el seu grup estable. Amb aquest grup-

classe hauran d’entrar amb mascareta i amb desinfecció de mans. 

Queda anul·lada l’activitat mensual de la biblioteca de manera presencial i es proposa fer-

la de manera virtual. És a dir, es pot  gravar la sessió d’explicar contes i el/la mestre-

tutora ho  pot  treballar o ensenyar en el moment que consideri oportú a la seva aula (a 

l’hora de la lectura,..). 

Acostar la biblioteca al pati (preparat per això, al porxo).  

1 cop per setmana,  portar un carro amb llibres. Abans de tocar els llibres es 

desinfectaran les mans i aquests llibres exposats s’apartaran en quarantena durant 1 

setmana. 

Es podria fer en dijous, i així el bibliobús podria oferir servei als alumnes que estiguin a 

fora al C/ Vallès, i els altres podrien disposar del carro de llibres de la biblioteca. 

 

8.4.4. AULA DE JOCS  

Es crearà una graella digital per tal que es pugui reservar els espais de joc. 

Es contemplarà una franja horària entremig per poder ventilar l’espai i desinfectar-lo. Serà 

obligatori desinfectar-se les mans abans de començar l’activitat.  

Caldrà fer una tria de les joguines que trobaran fixes en aquest espai (les més fàcils de 

desinfectar). Pel que fa a les més delicades com forquilles, gots, etc. cada grup portarà 

les de la seva aula.  

Un cop acabada l’activitat caldrà deixar el material utilitzat degudament desinfectat. 
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8.4.5. AULES I EQUIPAMENTS DIGITALS  

- Aula d’informàtica Tarradellas. S’ha habilitat amb 19 ordinadors i s’hi ha ubicat un 

grup de 6è.  

- Aula d’informàtica vella. S’ha habilitat amb 19 ordinadors i s’hi ha ubicat un grup de 

5è. 

- A la resta d’aules de 5è i 6è s’hi han instal·lat 3 ordinadors a cada una.  

- Els grups s’organitzaran perquè un dia a la setmana cada grup de 5è i de 6è vagi a 

treballar a l’aula d’informàtica adjudicada al seu nivell.  

- Hi haurà 2 carros d’ordinadors portàtils (uns 15 a cada un). Un carro serà per 1r i 

2n i l’altre per 3r i 4t. Se’ls distribuiran en l’horari setmanal. 10 dels portàtils s’han 

comprat nous. 

- S’ha fet la compra de 3 projectors i pissarres blanques per fer una millor adequació 

de les 2 aules d’informàtica i d’una aula de desdoblament.   

- Ipads. Educació Infantil disposarà de 9 Ipads (3 els han cedit des d’atenció a la 

diversitat). Se’ls distribuiran en l’horari setmanal. 

Els nens es desinfectaran les mans abans de fer-ne ús. 

A partir de 1r de primària, els alumnes hauran de portar uns auriculars a dins d’una sobre 

o bossa de paper amb el nom de l’alumne/a. Es guardaran a l’aula.  

Un cop utilitzat el material informàtic, caldrà deixar-lo degudament desinfectat segons les 

mesures higienicosanitàries.  

 

8.4.6. ESPAIS DE TREBALL PER AL PROFESSORAT  

Es prioritza que cada mestre/a faci ús de l’ordinador de la seva aula.  

Es procurarà que quan es facin cicles sigui sempre a la mateixa aula. S’acordarà quin 

espai s’utiltizarà amb el mateix cicle i caldrà utilitzar mascareta i guardar distància. 

Caldrà ventilar l’espai i  desinfectar a l’hora de marxar. 

Com a mesura general, preferentment es convocaran els claustres de manera virtual.  
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Es mantindrà l’aula de mestres habitual. En cas d’anar-hi a treballar caldrà portar la 

mascareta i guardar la distància adequada.  

Els mestres que es quedin a dinar, es repartiran en diferents espais per poder guardar la 

distància. El carro del dinar s’ubicarà a la sala de mestres. Es recomana, que els mestres 

dinin al seu espai habitual, o bé a la sala de mestres i tutoria d’educació infantil on 

s’acondicionarà aquest espai amb un microones. 

Pel què fa a l’organització horària de reunions exclusives es proposa un horari marc, però 

s’ofereix la possibilitat de flexibilitzar-lo per què es puguin coordinar els docents 

telemàticament o bé, en una altra franja horària. 

 

 

 

 DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

MIGDIA 

12:30-13:30 

PARAL.LELS/ 
FAMÍLIES 
(amb cita 
prèvia) 
 

 PARAL.LELS 

/COMISSIÓ 

COVID 

CICLE 

 

 

TARDA 

4:00-6:00h 

 

 COMISSIONS: 
COORDINACIÓ 
FESTES 

TAC 

PEDAGÒGICA 

    

 CLAUSTRES 

● Com a norma general, es convocarà un claustre mensual en dimarts tarda de 
manera virtual, de 4:30 a 6:00h.  

● S’avançaran informacions per correu electrònic al claustre quan l’equip directiu ho 
consideri oportú. 

● Excepcionalment, es podrà convocar claustre per tractar  temes urgents en 

qualsevol hora d’exclusiva 
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8.4.7  PATI  

La sortida al pati ha de ser esglaonada. A l’organització horària del centre s’establiran els 

torns i la distribució de zones, tenint en compte que també es pot comptar amb la zona del  

carrer Vallès i del parc, que està tancat al trànsit.  

A PRIMÀRIA, es concretaran 3 zones de joc: 

Zones: 1. pati: taules, troncs, tobogan, sorrera   /   2. carrer: des de la llar d’infants fins al 

pas de vianants   /     3. carrer: part de baix, arbres 

 

 

 

 

 

 

GRUPS HORA DE 

SORTIDA 

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

1r 10:15 - 10:45 

**esmorzaran 

després del 

pati 

1 2 3 1 2 

2n 2 3 1 2 3 

3r 3 1 2 3 1 

4t 10:55 - 11:25 

**esmorzaran 

abans del pati 

1 2 3 1 2 

5è 2 3 1 2 3 

6è 3 1 2 3 1 

 

A EDUCACIÓ INFANTIL, s’establiran 6 zones de joc. Els alumnes esmorzaran abans del 

pati i sortiran al pati d’11:35 a 12:05h 
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ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3 ZONA 4 ZONA 5 ZONA 6 

 
Taules, troncs, 
tobogan, 
sorrera 

Pista (es 
podran fer 
servir les 
motos, bicis i 
patinets) 

Parc de davant 
de la llar 
d’infants 

Parc gran de 
davant de 
l’escola 

Zona dels 
castanyers que 
toca al parc 

Zona dels 
castanyers de 
la part de baix 
del carrer 

 

GRUPS DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

P3 A 4 1 5 2 3 

P3 B 3 2 6 1 4 

P4 A 1 5 3 6 2 

P4 B 2 6 4 5 1 

P5 A 6 3 1 4 5 

P5 B 5 4 2 3 6 

 

Es proposa pintar jocs a terra al carrer per evitar treure material: xarranca, terra/mar. Es 

pot realitzar aquesta activitat amb els alumnes. 

Zona reservada per fer educació física: pista, ping pong i zona de dalt (pissarra). 

Començaran a esmorzar tots a l’aula 10 minuts abans de sortir o quan entrin i portaran 

mascareta al pati. Si algun alumne/a no ha acabat d’esmorzar, se l’emportarà al pati i es 

col·locarà en una zona mantenint la distància. Quan acabi es posarà la mascareta i anirà 

a jugar. 

- Per esmorzar, caldrà portar una cantimplora i/o ampolla amb aigua, marcat amb el 

nom. De 1r a 6è, cal portar l’esmorzar de casa, dins una carmanyola tot a punt de 

menjar, que les mestres no hagin de manipular. Quan es baixi al pati no es podran 

baixar les cantimplores. 
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- Material de pati: es proposa organitzar una caixa  de material de pati per utilitzar a 

la zona 1 que es guardarà al quartet de les pales. S’organitzarà en caixes, per nivell i 

es posarà material divers: pales, galledes, pilotes toves…  

Aquest curs no es podrà utilitzar la pista quan es coincideixi amb educació física.  

- Vigilància de pati mestres: cada mestre farà vigilància amb el seu grup.  

- En cas de pluja: cada grup estable es queda a la seva aula. Procurar que les aules 

que es montin noves també tinguin jocs. 

- La fila per anar al pati es realitzarà dins de l’aula.  

- La circulació es realitzarà sempre utilitzant les mateixes portes i escales (així faran 

el mateix recorregut).  

- Es deixarà d’utilitzar la megafonia per avisar de les entrades i sortides de pati. 

- En la franja del migdia no s'utilitzaran les pilotes a les zones del pati del C/vallès. 

8.4.8. LAVABOS 

A la classe... 

Els alumnes podran anar al lavabo durant les classes d’un en un sempre que ho 

necessitin i utilitzant la mascareta. També s’ha d’aprofitar per anar-hi els 10 minuts de 

l’hora d’esmorzar, per evitar tant com es pugui anar-hi a l’hora del pati. Si està ocupat 

l’alumne s’esperarà a fora. Com a màxim es podran esperar 3 alumnes a fora. 

Les aules que no tenen pica es prioritzarà que utilitzin les dels lavabos. 

P3-P4-P5: utilitzen els lavabos de les aules i el de minusvàlids. 

1r-2n: utilitzen els lavabos del davant les seves classes de 1r.  

3r-4t-5è i 6è: utilitzen els lavabos de davant de les escales del mig 

 

A l’hora del pati… 

Durant l'estona de pati, els lavabos estaran controlats pels mestres que fan la vigilància 

del pati, per tal d'evitar aglomeracions.  

Si un alumne que està fent pati al C/Vallès  necessita anar al Wc ho comunicarà al mestre 

i  podrà anar a un lavabo del pati. 
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8.5.  FLUXOS DE CIRCULACIÓ 

Pel que fa a circulació, l’Ajuntament ha realitzat un pla per millorar els accessos i facilitar 

la circulació als voltants de l’escola: 

❏ El c/ Vallès es mantindrà tancat al trànsit. 

❏ El c/ Pla de l'Estany canvia de direcció. 

❏ El c/ Olesa passa a ser en sentit únic des del c. Verdaguer fins al c. 

Cerdanya. 

❏ A l'entrada del c/Vallès des de el c/ Olesa es pintarà una zona de 

descàrrega ràpida i dues places d'aparcament per persones amb 

discapacitat. 

❏ S'ampliarà notablement el número de places d'aparcament al c/ Olesa. 

Es detallen algunes recomanacions: 

❏ Fomentar l'ús d'alternatives sostenibles de mobilitat: bicicleta, patinet , a 

peu... 

❏ Anar amb el temps suficient i evitar anar amb presses. 

❏ Deixar lliure l'entrada del c. Vallès des del Passeig de Prixana doncs passa 

a ser l'entrada per emergències i serveis. 

❏ Estacionar correctament. 

❏ Respectar el carril bici del passeig de prixana, no estacionar-hi. 

❏ Agilitzar el màxim les aturades per la càrrega i descàrrega dels alumnes. 

❏ L'ús d'aparcaments una mica més allunyats per descongestionar la zona. 

❏ Respectar els guals dels veïns. 

 

Els primers dies els alumnes que vinguin al centre amb bicicleta o patinet i entrin 

per la porta d'accés nº 4 (darrera) podran entrar-les al pati i deixar-les al lloc indicat. 

Els alumnes que entrin pel C/Vallès entraran els vehicles on hi ha els aparcaments 

situats, i es dirigiran al lloc de la fila. 

Els alumnes que vinguin a vigilància amb bicicleta/patinet un cop hagin entrat al 

recinte amb el monitor/a podran deixar-la al lloc que correspongui, en funció d’on faci la 

fila.  
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Es valorarà conjuntament amb l’Ajuntament la possibilitat de posar més 

aparcaments de bicicletes i patinets, en funció de la demanda i necessitat que es detecti 

al centre.  

 

 8.5.1. ENTRADES I SORTIDES  

Com a norma general les famílies no entraran al recinte escolar, excepte quan tinguin cita 

prèvia. 

Els alumnes faran les files als llocs assignats per cursos. Les portes de l’escola 

s’obriran a les 9 del matí, l’entrada es farà a partir d’aquest moment amb els mestres 

responsables de cada curs, tenint en compte el nombre d’accessos i el nombre de grups 

estables. És molt important arribar puntual, perquè tot el grup pugui entrar amb el tutor/a o 

mestre/a responsable del grup a l’escola. En cas d’arribar quan el mestre ja hagi marxat 

amb la fila, l’alumne/a s’haurà d’esperar al vestíbul que tothom hagi entrat i el conserge 

els avisarà quan podran anar a l’aula.  (Annex 5) 
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L’acompanyant tindrà un espai assignat per tal de no anar fins a les files que hauran de 

fer els alumnes per entrar i sortir a l’escola. Es recomana un acompanyant per alumne/a, 

que caldrà situar-se respectant la distància de seguretat fins a 1,5 m del límit del porxo o 

pista. 

 C/ Vallès:       - a la vorera que separa el carrer dels parcs. 

 C/ Ripollès:  -  P4 i P5 els acompanyants aniran fins a prop del porxo respectant la    

distància de seguretat. 

- 1r i 2n els acompanyants només podran entrar a la tarda, per 

recollir-los i s’esperaran al voltant de la pista. 

Al C/ Vallès i C/Ripollès, pista i porxo, es col.locaran uns rètols indicant el número de 

porta i els cursos que han d’utilitzar aquest accés.  

Els alumnes que vagin a dinar a casa utilitzaran la porta principal per entrar/ sortir del 

recinte escolar. A la seva tornada hi haurà una persona assignada que els acompanyarà, 

si s’escau a l’aula habitual ( conserge, direcció, coordinadora menjador). 

 

Abans d’entrar al centre cal: 

❏ Desinfectar els peus.   

❏ Rentar les mans amb gel hidroalcohòlic.   

❏ Mantenir la distància sanitària. 

 

CICLE  PETITS (P3 - P4 - P5) :  

P3: L’entrada serà flexible de les 9 a 2/4 10h durant tot el curs. Les famílies entraran per 

la porta de la caldera, situada al carrer Vallès. Els pares entraran d’un en un, aniran a la 

classe de P3 a deixar l’alumne, sortiran per la porta corresponent de cada terrassa i 

sortiran per la porta nº 2.  

Caldrà garantir la distància de seguretat. En funció d’això, s’establirà un nombre màxim de 

famílies per fer el circuit d’entrades i sortides. 

Els alumnes penjaran el material d’ús personal als penjadors del passadís. 
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P4 i P5: 

Es proposa que a l’inici de curs les famílies dels alumnes de P4 i P5 puguin entrar al pati 

de l’escola, ho faran pel C/ Ripollès. A mesura que els alumnes vagin adquirint més 

autonomia, els alumnes podran accedir sols al recinte escolar fins al punt de trobada amb 

el mestre tutor/a. Faran les files al porxo. 

P4: entren per la seva terrasseta. 

P5: entren per la porta de davant de l’aula de jocs, porta d'accés nº 5.  

El/la tutor/a anirà a buscar als alumnes i, esglaonadament, aniran entrant a l’escola.  

Els alumnes penjaran el material d’ús personal als penjadors del passadís. 

Fer servir només una fila de penjadors (els del costat del magatzem de sota de l’escala no 

es faran servir) 

Les dues aules de P4 no podran penjar res als penjadors fins que hagin passat els 

alumnes de 1r i 2n.  

 

CICLE MITJANS ( 1r - 2n - 3r): 

1r, 2n. Entren pel C/ Ripollès, porta nº 4. Fan les files a la pista i amb el/la tutor/a van cap 

a l’hort, entren per la porta nº 6 i pugen per l’escala del final. L’últim grup a entrar és el 

que estarà situat a l’aula que hi ha just al capdamunt de l’escala.  

3r. Fila al c/Vallès. Entren per la porta nº 1 i pugen per l’escala del mig.  

Els alumnes de1r, 2n i  3r no faran servir els penjadors del passadís. 

 

CICLE GRANS (4t - 5è - 6è) 

Tots fan les files al C/Vallès  

4t A i B: Entren per la porta nº 1 i pugen per l’escala del mig. 

4tC: Entren per la porta nº 3 i pugen per l’escala que es troba a prop de la biblioteca. 

5è i 6è.- Entren per la porta nº 3 i pugen per l’escala que es troba a prop de la biblioteca. 

Els alumnes de 4t, 5è i 6è no faran servir els penjadors del passadís. 

TOTAL D’ALUMNES QUE ENTREN - 393 

C/ VALLÈS  -  237 
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● PORTAnº 1 (principal): 100 

● PORTA nº 3 (vigilància): 102 

● PORTA nº 5 (aula jocs): 39  

● PORTA nº 2 (caldera) : 35 

C/ RIPOLLÈS: 173 

● PORTA nº 4 (darrera): 78 + 95 

A l’hora de la sortida dels alumnes, cada tutor/a sortirà amb les files en els mateixos punts 

que s’han utilitzat per rebre els alumnes. Els alumnes que els venen a recollir s’esperaran 

fins que el tutor els digui que poden marxar. 

En aquests punts de recollida d’alumnes també hi aniran els extraescolars del centre per 

recollir aquells alumnes que hagin de fer una activitat.  

Es proposa que només vingui un acompanyant per alumne. 

En cas de pluja es mantindran els accessos. 

 8.5.2. CIRCULACIÓ DINS DEL CENTRE    

Quan un alumne/a o mestre/a surti del grup estable haurà de fer ús obligatori de la 

mascareta, a partir de 1r, quan canvii la indicació de portar-la sempre.  

En els passadissos, les escales 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. Per facilitar aquest trànsit seria convenient 

que no es pengi material de l’alumne als penjadors del passadís. 

Al mig del passadís hi haurà una cinta al terra, de color vermell, i unes fletxes que 

marcaran el sentit de circulació. Quan calgui creuar la línia vermella per entrar a una aula, 

s'haurà de cedir el pas si hi ha algun grup circulant. (annex 6) 

A les escales sempre tindrà prioritat els grups que hagin de baixar. Sempre hi haurà un 

únic grup pujant o baixant, i s’evitarà el contacte amb les parets i la barana.  

Aquesta cinta arribarà fins a les portes d’entrada i sortida de l’escola per tal de facilitar la 

circulació al centre.  

 



43 

 8.5.3. ASCENSOR  

Es reservarà l’ascensor per a les persones que presenten dificultats per a la mobilitat  i la 

persona que l’acompanyi. L’ús serà esporàdic.  

L’acompanyant desinfectarà els pulsadors després de cada ús amb un líquid específic 

que es trobarà a dins de l’ascensor.  

8.6. MATERIAL   

 

Sempre que es pugui, per garantir qüestions higièniques, el material s’utilitzarà de manera 

individual.  

Les famílies caldrà que facilitin als seus fills/es alguns materials: 

 

Cicle petits: 

- Una maleta petita, sense rodes 

- Uns mitjons antilliscants que caldrà posar a dins d’una bossa de roba. Aquests 

mitjons caldrà portar-los a la maleta el dia que toqui psicomotricitat. Un cop utilitzat 

es retornaran casa per poder-los rentar.  

- Una sola bata per a la classe ( per fer pintura o diverses activitats on es puguin 

embrutar). Aquesta bata es quedarà a l’aula i es retornarà per rentar-la quan la 

mestra ho consideri oportú. 

 

Cicle mitjans:  

- Una sola bata per a la classe ( per fer pintura o diverses activitats on es puguin 

embrutar). Aquesta bata es quedarà a l’aula i es retornarà per rentar-la quan la 

mestra ho consideri oportú. 

- Un estoig tipus bossa, amb el material bàsic ( llapis, goma, maquineta, cola de 

barra, tisores, llapis de colors, retoladors, regle curt ). Aquest estoig es quedarà 

habitualment a la classe. 

Es recomana que tingui una beta per poder-lo penjar a la taula. 

- Els alumnes de 3r cal portar 

+ una calculadora no científica, simple  

+ una carpeta amb separadors, tipus acordió 

 



44 

Cicle grans: 

- Una sola bata per a la classe ( per fer pintura o diverses activitats on es puguin 

embrutar). Aquesta bata es quedarà a l’aula i es retornarà per rentar-la quan la 

mestra ho consideri oportú. 

- Un estoig tipus bossa amb el material bàsic: llapis, goma, maquineta, cola de barra, 

tisores, llapis de colors, retoladors, regle curt, boli no borrable (blau, negre, vermell) 

Es recomana que tingui una beta per poder-lo penjar a la taula. Aquest estoig es 

quedarà habitualment a la classe. 

- Portar una carpeta amb separadors. 

- Portar una calculadora no científica, simple. 

- Un compàs metàl·lic i sense accessoris ( es demanarà que el portin quan calgui). 

 

 

9. COMUNICACIÓ AMB LES FAMÍLIES   

 

Al juliol s’informa a les famílies de les idees principals d’aquest pla d’actuació, tot i que el 

document és provisional. També es modifiquen i s’envien les cartes d’estiu i el material 

que cal portar. A la carta s’informa que es farà una reunió abans de començar el curs, per 

explicar funcionament. 

Es passarà un full d’actualització de dades a les famílies durant el mes de setembre 

(annex 7).  

Abans d’iniciar el curs escolar es facilitarà a les famílies el Pla d’actuació pel curs 2020-21 

dins el marc de la pandèmia, per tal que siguin coneixedors del nou marc educatiu que es 

desenvoluparà. Caldrà tenir present que hi haurà un document inicial provisional, i que 

s’anirà informant de les posteriors modificacions del pla a mesura que es vagin detectant 

noves necessitats i segons les noves indicacions que vagin arribant per part de la 

Generalitat. 

Pel què fa a les reunions i activitats amb la comunitat educativa, se’ns recomana que es 

prioritzin els formats telemàtics. Esporàdicament se’n poden realitzar assegurant la 

distància personal de 1,5 m i l’ús de mascareta. 

Un cop iniciat el curs, els tutors/es disposaran d’una hora setmanal per atendre a les 

famílies (com fins ara). Caldrà demanar hora directament al tutor/a, trucant a l’escola o 

per correu. 
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Els tutors disposaran també d’un correu @lesescoles per establir contacte amb les 

famílies i alumnes si és necessari. Només serà actiu en casos de confinament. Sí que es 

podrà utilitzar fer dur a terme activitats escolars. 

Les diverses informacions a les famílies d’aspectes generals de centre es facilitaran com 

es fa habitualment, via web de l’escola i es notificarà mitjançant app que reben les 

famílies. És una manera eficaç, ràpida i segura d’informar a totes les famílies de l’escola 

al mateix temps. És molt important que les famílies es baixin l’app de l’Ajuntament i 

consultin el web de l’escola.  

Caldrà vetllar per facilitar la contrasenya dels blocs a les famílies, perquè hi puguin 

accedir.Amb els alumnes de primària es treballarà amb la plataforma digital Classroom i 

amb els alumnes d’infantil es prioritzarà la comunicació a través dels blocs de l’escola. 

 

 

10. HORARIS  

S’adjuntaran properament, com annex 8. 

El centre opta per no impartir el SEP mentre estiguem subjectes a aquesta situació de 

pandèmia. 

   

 

11. SORTIDES I ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES 

Seguint les indicacions del Departament de Salut i d’Educació es recomana no realitzar 

activitats fora del centre, almenys al llarg del primer trimestre. 

Per aquesta raó, no es planificaran colònies ni natacions de moment. Per altra banda, 

caldrà valorar a cada moment el context per poder valorar si es pot o no realizar alguna 

sortida que permeti mantenir els grups estables.  

Per altra banda es proposa prioritar aquelles activitats que es puguin realitzar a l’entorn 

immediat, pot ser una oportunitat per explorar-lo. 

Es duran a terme les sortides aprovades en la Programació General Anual, amb les 

adaptacions que calgui ateses les mesures de prevenció i seguretat sanitària. 

Pel que fa a les festes, adaptarem la celebració a les indicacions de les autoritats 

sanitàries. 
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12. ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA   

 

Es partirà dels continguts que toquen en el curs corresponent, tot i que, el tutor/a  hauria 

de tenir present les graelles de la MEM on es concreta què no s’ha treballat el curs 

anterior, i el tutor del curs vinent ho tindria en compte per seguir avançant i recuperar 

aquests continguts quan ho cregui necessari. 

Es proposa concretar algun material/activitat a cada curs per poder fer una diagnosi inicial 

a primària, a principis d’octubre, per deixar els primers dies d'adaptació al nou curs. 

La correcció d’aquestes activitats de diagnosi la farà el tutor/a. Si algun alumne necessita 

una adaptació, es vincularà a través de la CAD per oferir-li una activitat adaptada. La 

revisió d’aquestes activitats adaptades serà conjunta tutor/a+AE. 

Aquesta proposta es revisarà i consensuarà al setembre amb els mestres afectats, i tenint 

en compte les directrius que se’ns indiquin des del Departament. 

 

1r: Activitat de lectoescriptura (principi alfabètic/consciència fonològica/lectura P5 

+ escriptura de paraules/frase) i numeració i càlcul. 

2n: Activitat de lectoescriptura (comprensió de 1r/velocitat lectora + dictat/text 

lliure) i numeració i càlcul 

3r: Passar les proves inicials en l’àrea de llengua i mates que ja es tenen 

establertes. 

4t: Passar les proves inicials en l’àrea de llengua i mates que ja es tenen 

establertes. 

5è: Passar diagnòstiques de 5è. però  NO fer la correcció conjunta les tutores. 

6è: Passar les proves inicials en l’àrea de llengua (comprensió lectora) i mates. 

Passar les proves ACL del curs anterior de 2n a 6è 
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A més a més, també es tindran en compte els següents documents: graella de valoració 

de les àrees del curs 19-20, així com el document on especifica quins materials que han 

utilitzat els alumnes durant el curs 19-20 passen de curs.2 

 

 

13.  SERVEIS QUE OFEREIX  L’AFA 

 

Per a tots els serveis que ofereix l’AFA es tindrà en compte l’apartat 6 del pla on 

s’especifica com serà l’actuació de la gestió de casos. 

Per a qualsevol consulta vinculada als serveis de l’AFA podeu adreçar-vos en aquests 

correus:   ampalesescoles@gmail.com 

  extraescolarsescoles@gmail.com 

 

Es crearà la comissió COVID interna formada per la coordinadora de menjador i activitats 

extraescolars, 2 monitores per fer el seguiment de la traçabilitat en aquelles activitats 

proposades per l’AFA i 2 representants de l’AFA.  

+ Consol Serra 

+ Maria Rossell 

+ Olga Llach 

Aquesta comissió vetllarà per la coordinació de casos amb l’escola i gestionarà el material 

de prevenció. 

 

13.1. SERVEI DE VIGILÀNCIA DE MATÍ I TARDA  

L’escola compta amb un servei d’acollida matinal i de tarda, gestionat per l’AFA. 

L’horari del servei de matí és de 07:45 a 08:45h, i a la tarda de 16:00 a 18:00h. El servei 

de recollida de la vigilància de la tarda es podrà fer en 3 moments: a les 5, a les 5:30 o bé 

a les 6. Caldrà que les famílies informin als responsables del servei a quina hora tenen 

previsió de recollir-lo, ja que el monitoratge entregarà els alumnes per la porta d'accés nº 

3, i no es podrà entrar al recinte escolar. 

 

S’accedirà a aquest servei per la porta d’accés nº 3 (C/Vallès) que dóna accés al 

menjador, on hi haurà un monitor/a que recollirà l’infant, ja que no està permès entrar a 

l’escola. 

                                                           
2
 Aquests documents es poden consultar a la memòria del curs 19-20. 

mailto:ampalesescoles@gmail.com
mailto:extraescolarsescoles@gmail.com
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Per fer ús d’aquest servei és imprescindible portar mascareta ja que no es pot garantir un 

grup estable, desinfecció de peus i de mans abans d’entrar. Es recomana que només 1 

adult acompanyi a l’alumne/a. 

Es podrà esmorzar i/o berenar en aquest espai (menjador) sempre que la família ho 

consideri oportú, i cada alumne/a porti el que necessiti. 

Els alumnes de P3, P4 i P5 penjaran la maleta i/o jaqueta al seu penjador. A partir de 1r 

entraran les seves pertinençes al menjador i ho col.locaran a l’espai indicat. (lloc habitual) 

 

 

 

13.2. SERVEI DE MENJADOR 

  

S’oferirà servei de menjador seguint les mesures indicades. 

Els monitors aniran a recollir tots els alumnes a les aules corresponents i aniran a l’espai 

assignat ja sigui per dinar o bé, anar al pati. En cas de pluja es quedaran a les aules 

habituals. 

En el menjador escolar és un espai on poden coincidir diversos grups estables. Els 

integrants d’un mateix grup estable s’asseuran junts en una o més taules. Hi haurà 

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.  

Entre torn i torn cal fer la neteja, desinfecció i ventilació de l’espai. Els alumnes podran 

participar realitzant algun càrrec com parar taula, sempre en el seu grup estable. 

Es farà el rentat de mans abans i després de l’àpat. Les activitats anteriors o posteriors 

als àpats es realitzaran en espais diferenciats per grups estables i quan això no sigui 

possible caldrà fer ús de la mascareta. 

La gerra d’aigua la servirà una persona adulta o bé l’encarregat durant tot l’àpat. Els 

infants encarregats de posar aigua i neteja de  les taules ho faran exclusivament per al 

seu grup de convivència. 
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Per raons d’organització del centre, i per minimitzar els contactes, es proposa utilitzar les 

aules d’educació infantil per dinar i dues aules de l’escola de música. Dinaran al mateix 

horari que els alumnes que fan el 1r torn al menjador. 

Els monitors signaran una una declaració responsable on s’especificarà que es faran el 

control de la temperatura fora del recinte escolar, en cas que siguin els monitors estables. 

En cas que vingui un monitor esporàdic serà la persona responsable del menjador que 

prendrà la temperatura a aquest monitor abans de començar l’activitat corresponent. 

➢ Cal que els monitors portin mascareta en totes les activitats. 

➢ S’elaboraran 2 informes (desembre-juny) 

➢ Els llistats dels alumnes que es queden a dinar es penjaran al drive, on es podran 

consultar per la direcció del centre i/o persona que es delegui, perquè en cas que 

es requereixi per part de sanitat fer-ne el seguiment de la traçabilitat d’un cas 

positiu, es pugui accedir ràpidament a aquesta informació. 

La resta d’alumnes s’ubicaran en 2 torns de dinar al menjador de l’escola: 

CURS HORA DE 
DINAR 

ESPAI HORARI DE 
DESCANS/ 
ESBARJO 

ESPAI 

P3A 12:30 Aula vent 13:30-14:15 P3A 

P3B 12:30 Aula petits 
música 

13:30-14:15 P3B 

P4A 12:30 Aula P4A 13:30-14:15 Aula P4A 

P4B 12:30 Aula P4B 13:30-14:15 Aula P4A 

P5A 12:30 Aula P5A 13:30-14:15 Aula P5A 

P5B 12:30 Aula P5B 13:30-14:15 Aula P5B 

1r  
 
12:30 

 
 
Menjador 
 

 
13:30-14:15 
 

Aules habituals/ 
pati 

2n 

3r 

4t    Aules habituals/ 
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5è 13:15 Menjador 12:30 - 13:15 pati 

6è 

 

S’assignarà un monitor a cada grup estable dels alumnes, i un coordinador de monitors 

per a cada cicle. Tanmateix s’assignarà una coordinadora de tot l’equip de monitors.  

Es prioritzarà el descans dels alumnes de P3, mentre dinen a l’aula de música s’habilitarà 

el seu espai habitual per dormir. Des de l’AFA es facilita un sac de dormir que de manera 

habitual s’entregarà a les famílies per rentar-lo. 

Els alumnes de P4 i P5 dinaran a la seva aula habitual i es quedaran en el mateix espai, 

on els monitors indicaran les propostes d’activitats a realitzar, prioritzant que facilitin la 

relaxació dels alumnes a partir de diferents propostes. 

 

GRUPS 

 

ALUMNES 

MONITORS ESPAI 

ESTABLE ESPORÀDIC ESTABLE 

P3 A 18 OLGA LLACH  AULA P3 A 

P3 B 17 ELI RUSIÑOL MARIA JOSE ESTRADA AULA P3 B 

P4 A   19 IRENE GARRIDO  AULA P4 A 

P4 B 19 ALBA GENERÓ  AULA P4 B 

P5 A 19 LAIA ESQUIS IVAN TORRES AULA P5 A 

P5 B 20 MONTSE MOLINA IVAN TORRES AULA P5 B 

1R A        16  ROSA MARIA FONT  AULA 1r A 

1r B 16 CRISTINA BENAVENTE  AULA 1r B 

1r C 17 EVA PUNSOLA  AULA 1r C 

2N A           16  MARTA BARRENA  AULA 2n A 

2N B   15 AINA CASELLAS  AULA 2n B 
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2N C   15   MARIO MARTIN  AULA 2n C 

3r A 

17       

NÙRIA COLLELL  AULA 3r A 

3r B  

17 

           BERTA   POU  AULA 3r B 

4t A 

 
16    

MARIONA PRAT /  

CARLA PÉREZ 

  

 AULA 4t A 

4t B 

 17 

 ISABEL ÁLVAREZ  AULA 4t B 

4t C 

17  

MARC ROS  

AULA 4t C 

5è A 

 
17         

MERCÈ PEREZ  AULA 5èA 

5è B 

18 

CINTIA SIMÓ  AULA 5è B 

5è C 

18  

SERGI BELLVER  

AULA 5è C 

6è A 

 
16          

MARIA ROSELL  AULA 6è A 

6è B 

16 

GISELA MARTORI  AULA 6è B 

 

6è C 

17  

LIDIA PUJOL  

AULA 6è C 

 

A la franja del migdia s’utilitzaran les mateixes zones delimitades en horari lectiu del pati. 

Aquestes zones són: 1. pati: taules, troncs, tobogan, sorrera    
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  2. carrer: des de la llar d’infants fins al pas de vianants 

  3. carrer: part de baix, arbres 

GRUPS HORA DE 

SORTIDA AL 

PATI 

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

P3  NO surten al pati, van a dormir a la seva aula 

P4 No surten al pati. Si s’escau a la terrasseta de l’aula 

No surten al pati. Si s’escau a la terrasseta de l’aula 

 P5 

1r 13:15 - 14:15 

 

1 2 3 1 2 

2n 2 3 1 2 3 

3r 3 1 2 3 1 

4t 12:30 - 13:15 

 

1 2 3 1 2 

5è 2 3 1 2 3 

6è 3 1 2 3 1 

 

Els mestres i personal d’administració i serveis del centre podran fer ús del servei de 

menjador escolar i s’ubicarà en un espai diferenciat de l’ocupat per l’alumnat: sala de 

mestres.  

 

13.3. EXTRAESCOLARS  

L’AFA de l’escola coordina les activitat extraescolars també per aquest curs. Es procurarà 

mantenir el màxim de grups estables que s’han assignat en horari lectiu. En cas que 

l’organització de centre requereixi de fer una barreja, aquesta es podrà realitzar dins la 

mateixa franja de cicle on intervenen 3 cursos per tal de reduir la traçabilitat. 

Es defineixen alguns aspectes de funcionament i organització: 



53 

➢ Els monitors d’extraescolars recolliran a les 4 de la tarda els alumnes als mateixos 

punts indicats com a espais d’arribada i sortida al recinte escolar, i després aniran 

a l’espai assignat. Un cop realitzada l’activitat caldrà entregar els alumnes als 

mateixos punts. L’activitat tindrà una durada de 16:00h-17:10.  

➢ Els responsables de les extraescolars abans d’iniciar l’activitat cal que desinfectin 

l’espai (hi haurà el material necessari a cada aula),  i ventilar-ho un cop acabada 

l’activitat.  

➢ Els monitors signaran una una declaració responsable on s’especificarà que es 

faran el control de la temperatura fora del recinte escolar, en cas que siguin els 

monitors estables. En cas que vingui un monitor esporàdic serà la persona 

responsable de l’extraescolar (Consol) que prendrà la temperatura a aquest 

monitor abans de començar l’activitat corresponent. 

➢ Cal que els monitors portin mascareta en totes les activitats. 

➢ De P4 a 6è s’elaboraran 2 informes (desembre-juny), i els de P3 s’entregarien al 

febrer-juny. 

➢ Els alumnes berenaran quan acabin l’extraescolar. 

➢ S’estableix una ràtio de 10 alumnes a totes les activitats, excepte multiesports que 

serà de 12 donat que es realitza en un espai exterior.  

➢ En situació de confinament parcial, caldrà un mínim d’alumnes per realitzar 

l’activitat extraescolar. En cas de no poder oferir aquesta activitat als alumnes que 

facin presencialitat al centre, s’oferirà l’espai de vigilància com a substitució. La 

coordinadora d’extraescolars serà la persona que informarà a les famílies. 

➢ En situació de confinament total, s’abonarà la part proporcional de l’activitat que no 

s’hagi pogut realitzar. 

➢ Els llistats dels alumnes que participen de les extraescolars es penjaran al drive on 

es podran consultar per la direcció del centre i/o persona que es delegui, perquè en 

cas que es requereixi per part de sanitat fer-ne el seguiment de la traçabilitat d’un 

cas positiu, es pugui accedir ràpidament a aquesta informació. 

➢ Es distribueixen els espais en relació a les activitats planificades d’extraescolars, 

prioritzant els mateixos grups estables i espais que en horari lectiu. (annex 9) 
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14. ALTRES ACTIVITATS 

Els alumnes del centre que assisteixin a l’Escola de Música, tant al migdia com a les 4 de 

la tarda, seran els mestres de música qui els recolliran. 

Els alumnes que han d’agafar el bus urbà per anar a realitzar activitats esportives direcció 

al pavelló (futbol, patinatge, gimnàstica rítmica) podran agafar el bus a les 17:15h. 

 

 

15. PLA DE TREBALL EN CAS DE CONFINAMENT 

En el supòsit que un, diversos o tots els grups del centre s’hagin de confinar, es 

continuarà l’acció educativa i formativa a distància, seguint les indicacions recollides en el 

Pla de treball elaborat pel centre que s’adjunta en aquest pla d’actuació.  (Annex 10) 
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16.ANNEXOS 
 

 

 

 

 

 



56 

 

Annex 1: Declaració responsable 

 
 
 

 
 
 
 
 



57 
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Annex 2: Llista de comprovació de símptomes 

 
  

TAULA DELS SÍMPTOMES MÉS FREQÜENTS DE LA COVID-19 

● Febre o febrícula > 37,5ºC 

● Tos 

● Dificultat per a respirar 

● Mal de coll* 

● Refredat nasal* 

● Fatiga, dolors musculars i/o mal de cap 

● Mal de panxa amb vòmits o diarrea 

● Pèrdua d’olfacte o gust (infants, grans i adolescents) 

*El mal de coll i el refredat nasal (amb o sense mocs) són molt habituals en 

infants i només s'haurien de considerar símptomes potencials quan també hi 

ha febre o altres manifestacions de la llista 

Segons  Departament/Salut: Gestió de casos Covid-19 als centres educatius del 9-9-20) 
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Annex 3: Fitxa de gestió de casos 
 

NOM DE L’ALUMNE/A:....................................................................... 

DIA I HORA DE LA DETECCIÓ:......................................................... 

CURS:..............TUTOR/A:................................................................... 

 

SIMPTOMATOLOGIA: 

❏ Febre o febrícula > 37,5ºC 
❏ Tos 
❏ Dificultat per a respirar 
❏ Mal de coll* 
❏ Refredat nasal* 
❏ Fatiga, dolors musculars i/o mal de cap 
❏ Mal de panxa amb vòmits o diarrea 
❏ Pèrdua d’olfacte o gust (infants, grans i adolescents) 

*El mal de coll i el refredat nasal (amb o sense mocs) són molt habituals en infants i només 
s'haurien de considerar símptomes potencials quan també hi ha febre o altres manifestacions de 
la llista 

 

+ PERSONA QUE HA FET LES ACTUACIONS:................................................. 

+ FAMILIAR QUE HA VINGUT A BUSCAR L’INFANT:....................................... 

+ FAMILIAR INFORMA AL CENTRE: 

❏ NO, PCR  

❏ SI, PCR  RESULTAT OBTINGUT: a data………………………. 

❏  POSITIU  

❏  NEGATIU 

+ INCORPORACIÓ AL CENTRE ( 24 h després del darrer símptoma)................. 

+ SEGUIMENT: 

DATA  
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Annex 4: Mesures de neteja, ventilació i desinfecció 

Abans/Després d’ús: Sí/No; Periodicitat (D diària, S, setmanal; M mensual); Horari 
(FJ, final de la jornada; AE: abans de l’esbarjo; AA: en acabar l’activitat; CH: cada 
hora); Agent (N: netejador/a; 
A: alumne/a; PT: personal treballador a l’espai);. 
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Annex 5: plànol entrades i sortides  
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Annex 6: Plànols de circulació 
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Annex 7: Full d’actualització de dades 

 

 
 



69 

 
Annex 8: Horaris 

 

 

HORARIS DE LES AULES. CURS 2020-21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/document/d/1coiaxVPwJh-zOq6S0M-Q7IZiASXto6dNoh15VJQFohQ/edit?usp=sharing


70 

Annex 9: Distribució d’espais d’extraescolars 

 

DISTRIBUCIÓ ESPAIS 

TARDA 16:00-17:00 DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

P3A 
Fun With English 1 

(P3) Arts plàstiques (P3) 
Estimulació musical 

(P3)   

P3B     
Fun With English 1 

(P3) 

P4A   Arts Plàstiques (P5) 
Estimulació musical 

(P4) Arts Plàstiques (P4) 

P4B  
Fun With English 3 

(P5A) Arts Plàstiques (P5)   

P5A 
Fun with English 2 

(P4B)   Fun With English 
Estimulació musical 

(P5) 

P5B 
Fun with English 2 

(P4A) 
Fun With English 3 

(P5B)    

1A 
Arts plàstiques (1r, 

2n, 3r)  Costura (3r, 4t)   

1B 
Arts plàstiques (1r, 

2n, 3r)  Anglès 1r  Anglès 1r 
1C (DESD. CICLE 

MITJANS)  Costura (1r, 2n)  Anglès 1r  

2A 
Arts plàstiques (1r, 

2n, 3r)    Robòtica (1r a 3r) 

2B  Anglès 3r    

2C (AULA D'Anglès)   Anglès 2n  Anglès 2n 

3A Robòtica (1r a 3r)   Robòtica (1r a 3r) Anglès 3r 

3B  Anglès 6è Anglès 5e   

4A Anglès 4t  Escacs (4t, 5è, 6è) Anglès 4t  

4B  Fotografia (3r)  
Arts plàstiques (4t, 

5è, 6è) Robòtica (4t a 6e) ?? 

4C (AULA MÚSICA)      

5A 5:15-6:15   Costura (5è, 6è) Anglès 5è 

5B   Ordinografia I (3r)   

5C (INFORM.VELLA) 
Ordinografia A (4t, 

5è) 
Ordinografia A (4t, 

5è, 6è)   
Ordinografia I (4t, 

5e, 6e) 

6A 
Fotografia (5è, 6è) 

(carro)    
Photoshop (5e, 6e) 

(carro) 

6B    Anglès 6e  
6C (AULA 

TARRADELLAS) Ordinografia A (6è)  
Ordinografia I (4t, 

5è, 6è)   

PATI (ZONA PISTA) Esport Esports  Esport  
PATI (ZONA 

TOBOGAN) 1r, 2n, 3r 4t, 5e, 6e  1r, 2n, 3r  

AULA E.E. PETITA      
AULA JOCS / TEATRE 

EXTERIOR Teatre (5è, 6è) Teatre (1r, 2n) Teatre (P4) Teatre (P5) Teatre (3r) 

AULA E.E. GRAN      

BIBLIOTECA Espai biblioteca  Espai biblioteca Espai biblioteca Espai biblioteca 

DESD.CICLE SUPERIOR      
DESD.EDUCACIÓ 

INFANTIL      

GIMNÀS Psicomotricitat (P5) Psicomotricitat (P4) 
Dansa Ritmes (4t, 

5è, 6è) Psicomotricitat (P3) 
Dansa Ritmes (1r, 

2n, 3r) 
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MENJADOR Vigilància Vigilància Vigilància Vigilància Vigilància 

TUTORIA INFANTIL      

DESPATX REUNIONS      

DESPATX AMPA Aïllament Aïllament Aïllament Aïllament Aïllament 

      

MIGDIA 12:30-14:30 DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

DESD.CICLE SUPERIOR      

      
ESCOLA DE MÚSICA 

12:00-14:00 DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

PETITS MÚSICS DINAR P3 DINAR P3 DINAR P3 DINAR P3 DINAR P3 

AULA VENT DINAR P3 DINAR P3 DINAR P3 DINAR P3 DINAR P3 

      

      

ACTUALITZAT: 9-10-20      
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Annex 10: Pla de treball en cas de confinament 
 
 
 

PLA DE TREBALL EN CAS DE 
CONFINAMENT 
CURS 2020-21 
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1.- INTRODUCCIÓ 

La situació generada a causa del SARS-CoV-2, més conegut com a “Coronavirus”, ens 

porta a l’elaboració d’aquest Pla de Contingència. Es tracta d’un document obert i flexible 

que s’haurà d’anar ampliant i adaptant tenint en compte l’evolució de la situació i, si és 

necessari, també s’anirà modificant, segons les indicacions i les noves instruccions 

rebudes per part del Departament d’Educació. 

Cal destacar que, el present Pla de Contingència serà d’utilitat per activar-lo amb 

rapidesa en cas que es torni a produir un període de confinament. En cas d’un nou 

confinament, es faran els ajustaments necessaris però la base de l’actuació ja estaria 

definida.  

Aquesta situació d’excepcionalitat que estem vivint, comporta una incertesa a nivell 

general i social, així com unes dificultats a l’hora de preveure l’adequació de l’escola a les 

necessitats del moment i a aquest nou escenari. És, sens dubte, una realitat que cap 

docent, ni ningú, havia viscut amb anterioritat; una situació imprevista que, d’un dia per 

l’altre, et fa replantejar la metodologia i les estratègies educatives per tal de seguir 

acompanyant els alumnes emocionalment i mantenir, a la vegada, el seu aprenentatge 

des de la distància.  

L’Equip Docent del centre es proposa, com a eix principal, construir un context educatiu 

familiar que fomenti la prevenció no només dels possibles contagis, sinó també de les 

futures repercussions psicològiques que tot plegat pugui tenir en la salut dels nens i de 

les nenes.  

L’escola continua essent una comunitat educativa on aprenem tots plegats. Sabem que 

les llars no són escoles. No es tracta de substituir el que fem a l’escola, horaris, 

currículum, activitats... amb el que s’haurà de fer durant aquest període no presencial. Les 

condicions són diferents i per això la manera d’aprendre també és diferent.  

 

L’expectativa és alta i, tot i que històricament no hem viscut res semblant, sabem que la 

situació social en la qual estem abocats i abocades té característiques semblants a altres 
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situacions que s’han estudiat, analitzat i que han permès elaborar intervencions 

educatives i preventives que ajuden a infants i adults a pal·liar els mals d’una situació 

forçadament necessària, però amb moltes dificultats pels nostres infants, les famílies i 

mestres. 

Cal tenir en compte que, més enllà del que descriurem en aquest document, i que es 

sosté en l’autonomia de centres i en la nostra manera d’entendre l’acció educativa en tots 

els sentits, estem davant d’un document que ha de tenir en compte les instruccions que 

se’ns facin arribar des del Departament d’Educació, les quals hauran de ser considerades 

i adaptades a la nostra realitat i al nostre Projecte Educatiu de Centre.  

El desenvolupament d’aquest pla recull les actuacions pensant en un confinament global 

del centre o bé parcial (grups aïllats) 

2. ORGANITZACIÓ DE CENTRE 

2.1. CALENDARI  

Atenent a la desconeixença d’una data de retorn al centre educatiu, el calendari escolar 

s’anirà revisant periòdicament. Les diferents activitats, sortides i festes seran anul.lades o 

calendaritzades de nou. Caldrà informar al consell escolar d’aquestes modificacions, així 

com al claustre i a les famílies. 

Si s’escau, es pot estudiar la possibilitat de reformular activitats complementàries (festes, 

sortides, celebracions…)  perquè puguin ser dutes a terme online. 

2.2. HORARI MARC DE CENTRE  

Es modificaran les tasques setmanals dels docents, partint d’una proposta horària inicial 

que, si s’escau, es podrà ajustar en funció de les necessitats. 

Les hores es repartiran en: tasca docent vers els alumnes,  acompanyament i atenció a  

l’alumnat, acompanyament i atenció a les famílies, preparació, correcció de tasques, 

creació de material, encàrrecs de direcció i reunions. 

 

Els/les mestres amb reducció de jornada hauran d'adaptar aquest horari a les seves hores 

setmanals prioritzant el que s’acordi amb l’equip directiu.  

Es convocaran esporàdicament les comissions, en funcions de les necessitats que vagin 

sorgint.  

Si un/a mestre/a té reducció de jornada i és tutor/a de tot un grup classe es repartiran 
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l’atenció dels alumnes, de manera proporcional a la jornada laboral de cadascú, amb la 

mestra que la complementa.  

 DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

9 - 9:30h 

 
9:30 - 11 

 
11-11:30 
pausa 

 
11:30- 12:30 

 
 

Atenció 
alumnes 

 
  

grup 
 classe 

Atenció alumnes tot el grup (cicle grans 4t,5è,6è) 

Atenció 
alumnes 

 
 

Petits grups  
 

Atenció 
alumnes 

 
 

Petits grups 

Atenció 
alumnes 

 
 

tutories 
 individuals 

Atenció 
 alumnes 

 
 

tutories 
 individuals 

12:30 - 13:30 PARAL·LELS
/CAD 

PARAL·LELS CICLE PARAL·LELS CAD/CICLE 

      

 
14:30- 16:00 
 

Atenció 
alumnes/ 
famílies 

 
Petits grups 

 

COORDI 
+ 

 ATENCIÓ 
DIVERSITAT 

+ 
TASQUES 

CICLE 

Atenció 
alumnes/ 
famílies 

 
Petits grups 

COORDI 
+ 

ATENCIÓ 
DIVERSITAT 

+ 
TASQUES 

CICLE 

 
 

CICLE/ 
CLAUSTRE 

*En l’horari de mestres s’afegeix una hora i mitja diària per fer treball personal: preparació 

de les tasques, revisió i correcció de tasques... 

*MODIFICACIÓ: A data 24 de novembre de 2020, s’aprova a claustre i consell escolar 

una concreció horària a partir d’aquest horari marc, per a cada nivell. S’adjunten aquests 

horaris com a annex 10.1. 

ATENCIÓ ALUMNES: Depenent de l’edat poden variar les hores d’atenció. Estan 

especificades en l’apartat de cicles d’aquest document. 

 

La TEI donarà suport en la preparació de les tasques de les mestres d’Educació Infantil i 

assistirà a les reunions que es convoquin a nivell d’escola. 

L’administrativa del centre desenvoluparà les seves funcions amb l’objectiu de cobrir les 

necessitats administratives i encàrrecs que concreti la direcció.  

El conserge del centre impartirà l’horari que concreti amb l’Ajuntament. 
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2.3. COORDINACIÓ COMUNITAT EDUCATIVA  

Es manté el contacte amb els següents serveis: 

+ Inspecció Educativa 

+ Comissió social  

+ Serveis socials 

+ Serveis educatius EAP, CSMIJ, CREDV, CREDA 

+ Altres serveis externs privats 

+ AFA 

+ Ajuntament 

+ Centres educatius: Llar d’infants, Institut 

 

2.4. ASPECTES ECONÒMICS  

Atenent a la situació i la durabilitat del confinament, es realitzaran les modificacions 

oportunes en les quotes i les aportacions familiars. Qualsevol modificació serà consultada 

i informada a Consell Escolar.  

Aquest aspecte també s’aplicarà a les activitats organitzades per l’AFA del centre que fan 

referència a la quota de menjador i extraescolars. 

 

 

3.- ACCIÓ TUTORIAL 

 

3.1. SEGUIMENT I COMUNICACIÓ AMB LES FAMÍLIES 

Cal tenir una visió panoràmica de la realitat del nostre alumnat i de les famílies durant la 

situació en un sentit ampli: estat d’ànim general familiar, morts properes, situacions 

econòmiques, organització i logística familiar, possibilitats d’acompanyament a l’infant, 

preocupacions particulars. És per això que el tutor/a realitzarà una trucada telefònica o 

videotrucada a les famílies durant la primera setmana per poder conèixer la situació 

familiar de cada alumne/a. És important cuidar la individualitat i les necessitats de cada 

nen/a tant com sigui possible. 
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El tutor/a es posarà en contacte amb l’especialista d’atenció a la diversitat (CAD), si 

s’escau, perquè es puguin oferir ajudes a les famílies que ho necessitin: lliurar el 

dispositiu que necessitin en servei de préstec, acompanyament emocional, assessorar 

les famílies amb orientacions i possibles actuacions per millorar la situació… 

Les diverses informacions a les famílies d’aspectes generals de centre es facilitaran 

com es fa habitualment, via web de l’escola i es notificarà mitjançant app que reben les 

famílies. És una manera eficaç, ràpida i segura d’informar a totes les famílies de l’escola 

al mateix temps. L’eina principal de comunicació dels mestres amb les famílies serà el 

correu electrònic. Els mestres  mantindran obert aquest canal de comunicació a través 

del correu corporatiu  que es facilitarà a les famílies. Els tutors disposaran, des de 

començament de curs, de la relació de correus i telèfons actualitzats de les famílies.  

A nivell acadèmic, mentre duri el confinament, l’interlocutor/a serà el tutor/a de l’alumnat 

que tingui assignat durant el període. 

3.2. SEGUIMENT I COMUNICACIÓ AMB ELS ALUMNES  

Es definiran una serie d’aspectes comuns per a tots els alumnes que afavoreixin la 

comunicació entre escola-família-alumnes i el seguiment pedagògic dels infants. 

a) Utilització de la plataforma digital Google Classroom, és un entorn 

d’aprenentatge vinculat a tots els serveis de treball que ofereix Google. Des d’aquesta 

plataforma es poden crear classes, distribuir tasques, comunicar-se amb altres usuaris i 

mantenir el treball organitzat de manera senzilla. Permet a l’alumnat el tractament dels 

mateixos continguts amb una estructura organitzativa més clara i que pot facilitar el treball 

globalitzat dels processos durant aquest temps de confinament.  És una plataforma que 

compleix la normativa de la Comunitat Europea en quant a la protecció de dades de 

menors.  

A l’inici del curs ja s’introduirà aquest treball amb els alumnes de forma presencial per 

adquirir-ne i/o millorar-ne el domini. 

Per tal que l’ús d’aquesta plataforma sigui més segura, cal utilitzar-la amb un correu que 

tingui domini @lesescoles.cat així, aconseguim que les dades de l’organització no siguin 

públiques sinó, internes del domini. 
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b) Utilització d’un correu corporatiu   

La coordinadora d’informàtica crearà el correu electrònic per cada alumne/a i en serà 

l’administradora. Per garantir la protecció de dades dels menors es concreten les 

següents mesures de seguretat: 

❏ L’adreça dels correus estarà formada per les dues darreres xifres de l’any de 

promoció, la inicial del nom de l’infant i el primer cognom 

13pvilar@lesescoles.cat 

❏ Es crearà un filtre a l’entorn virtual que no permetrà que entri ni surti cap 

correu electrònic que no sigui de la plataforma. Per tant, els infants només 

podran escriure i rebre correus de persones que estiguin dins de la 

corporació i tinguin el correu amb el domini @lesescoles.cat 

❏ La contrasenya que es generarà d’aquest correu no es podrà modificar. Tant 

l’equip docent com la família podrà conèixer la contrasenya, i fer un 

seguiment de l’ús d’aquest. 

❏ Caldrà que les famílies signin prèviament el document d’autorització a la 

creació d’aquest correu. 

d) Utilització de recursos tecnològics  Amb la voluntat de sentir-nos més a prop 

dels infants i de les famílies, i de tota la Comunitat Educativa, poden sorgir diverses 

iniciatives, a nivell d’escola: vídeos, muntatge de fotos, dels mestres i personal de 

l’escola, d’en Tito, gravacions que els podem fer  arribar amb diferents finalitats: 

saludar-los, explicar contes, cantar cançons… 

 

3.3. ORGANITZACIÓ DELS CICLES 

 

Com a escola ens ha semblat oportú activar diferents propostes de trobades virtuals. 

És recomanable que l'infant es connecti amb un ordinador/tablet (i no a un mòbil) i que 

no faci servir auriculars (són recomanacions, no obligacions).  

Els infants no poden activar l’opció de compartir pantalla amb la resta de participants 

mailto:13pvilar@lesescoles.cat
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de les trobades virtuals, ni poden fer servir el xat per escriure, ni individualment ni 

col·lectivament, a la resta de companyes ni companys. Amb aquesta mesura es pretén 

garantir que es tracta d’un espai de grup (el més semblant possible a un ambient 

d’aula) i que no es produeixen distorsions que no afavoreixen aquest espai. 

 

Els alumnes estan organitzats en 3 cicles: Petits (P3-P4-P5), mitjans (1r, 2n, 3r) i grans 

(4t, 5è, 6è) i es definiran unes propostes per a cadascun d’aquests cicles. 

 

3.3.1. CICLE DELS PETITS P3-P4-P5  

 

a) TASQUES 

El darrer dia d’escola abans del confinament, els alumnes s’emportaran a casa aquells 

materials que els tutors creguin necessaris per continuar seguint el curs durant el 

confinament (seria en la distància). A principi de curs es farà un recull de fitxes bàsiques 

en forma de llibret per donar als alumnes. 

Periòdicament els mestres faran el seguiment de les tasques i en penjaran de noves a 

través de la pàgina web de l’escola. 

 

b) TROBADES VIRTUALS: petit grup 

El tutor/a convocarà Trobades Virtuals voluntàries a través dels correus de les famílies. 

Es podrà fer extensiva, la convocatòria, als/les mestres especialistes per tal de formar-ne 

part. Es planificaran 2 activitats virtuals a la setmana (ex: explicar un conte, petites 

activitats, picar síl.labes, seriacions, rekenrek...) i es flexibilitzarà poder assistir-hi oferint 2 

franges horàries diferents( una de matí i una de tarda). 

 

És important que hi hagi bona predisposició de l’alumne/a a connectar-se virtualment i 

s’haurà de vetllar per mantenir una òptima motivació.  Tanmateix, es respectarà  la seva 

voluntat en cas de que no vulgui portar a terme les sessions. Considerem que aquesta 

vivència pot ser molt diferent per cadascun i, sovint, les necessitats dels infants poden ser 

molt diferents que les de les persones adultes.  

Els progenitors/es poden estar a prop dels nens i les nenes durant la trobada però 

afavorint que siguin ells qui interaccionin amb el/la mestre/a. 
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En cas que no es connecti a cap trobada de les que es facin cada setmana, els/les tutores 

es posaran en contacte amb la família per veure quina manera li pot anar millor a l’infant 

per estar en contacte amb la mestra o el mestre (trucada de telèfon, correu...). 

   

c) VIDEOTRUCADES O TRUCADES INDIVIDUALS 

S’oferiran les videotrucades o trucades individuals segons les necessitats que se’n 

derivin de la situació de confinament. Les trucades telefòniques es podran realitzar amb 

número ocult: #31# i el número corresponent o bé amb l’opció de “mostrar el meu 

número” en la configuració del telèfon.  

Es podran fer trucades complementàries que es creguin necessàries: mestres d’atenció 

a la diversitat, especialistes, SEMPRE coordinades amb els tutors/es. 

 

3.3.2. CICLE DELS MITJANS 1r-2n-3r   

 

Als grup de 1r, durant el primer trimestre, serà la mateixa família qui decidirà si el seu fill/a 

es connecta a aquestes trobades virtuals. És molt important que hi hagi bona 

predisposició de l’alumne/a a connectar-se virtualment i per tant, s’haurà de vetllar per 

mantenir una òptima motivació. Tanmateix, es respectarà  la seva voluntat en cas de que 

no vulgui portar a terme les sessions. Considerem que aquesta vivència pot ser molt 

diferent per cada nen/a i, sovint, les necessitats dels infants poden ser molt diferents que 

les de les persones adultes. Cal estar a prop de l'alumnat durant la trobada afavorint que 

sigui cada alumne/a qui interaccioni amb el/la mestre/a. A partir del 2n trimestre serà 

obligatòria l'assistència a les trobades virtuals. 

 

a) TASQUES 

El darrer dia d’escola, abans del confinament, els alumnes s’emportaran a casa aquells 

materials que els tutors/es creguin que poden ser necessaris per continuar seguint el curs 

durant el període de temps que sigui necessari.  

Als cursos de 1r i 2n, aquestes tasques serviran per confinaments inferiors a 4 dies o bé 

per realitzar durant els 3 primers dies d’un confinament més llarg amb l’objectiu de deixar 

temps a les famílies que s’organitzin; tenint en compte que necessiten d’un adult per 

connectar-se. Als grups de 3r, les tasques i la connexió telemàtica  s’oferirà  des del 

primer dia de confinament. 
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Periòdicament els mestres faran el seguiment de les tasques i en penjaran de noves a 

través de les plataformes digitals que es defineixin i que permetin la interacció entre  

alumnes, famílies i equip docent (drive, padlet, classroom…)  

Es realitzarà un registre d’autoavaluació a finals de setmana que ajudarà a  l’alumne/a  

a  reflexionar sobre la  feina feta i la seva evolució. Aquest registre es basarà en els 

criteris d’avaluació concretats al cicle. 

Es crearan les rúbriques d’avaluació necessàries per fer el seguiment dels 

aprenentatges dels alumnes en les diferents àrees, dins la mesura que sigui possible.  

 

 

b) TROBADES VIRTUALS 

Tenint present les característiques maduratives dels alumnes i les característiques 

evolutives de les diferents edats, es proposen diferents actuacions: 

 

❏ Grup-classe 

L’objectiu de les trobades és no perdre la consciència de grup i poder estar en contacte 

amb el grup classe. Es planificarà una sessió virtual diària per explicar les tasques, 

resoldre dubtes, corregir activitats o realitzar una proposta concreta que els alumnes 

tindran penjades dins les diferents àrees al Classroom .Durada aproximada de ¾ hora. 

A 1r i 2n s’oferiran 2 franges al matí per realitzar aquesta connexió: 9:30h  i 10h, valorem 

que en aquestes edats és preferible que els grups siguin més reduïts. 

Les tasques de la setmana que estan penjades al Classroom caducaran el diumenge a 

les 24:00h. 

 

❏ Petit grup ( 3r)  

 

El tutor/a realitzarà una sessió setmanal per treballar en equips o activitats 

interdisciplinars. El tutor/a supervisarà els diferents equips.  

Durada aproximada de ¾  hora. 

 

❏ Especialistes (3r) 

L’especialista convocarà una trobada setmanal per fer una sessió de la seva especialitat, 

amb ½ grup. Caldrà que es coordini amb el tutor/a.  

En cas que els especialistes siguin tutors es mantindrà l’organització de les àrees que es 
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fan presencialment a l’escola, de manera que, el mestre/a que fa una àrea concreta la 

continuarà preparant i coordinant des de casa. 

     

c) VIDEOTRUCADES O TRUCADES INDIVIDUALS      

S’oferiran les videotrucades o trucades individuals segons les necessitats que se’n 

derivin de la situació de confinament. Les trucades telefòniques es podran realitzar amb 

número ocult: #31# i el número corresponent o bé amb l’opció de “mostrar el meu 

número” en la configuració del telèfon.  

Es podran fer les trucades complementàries que es creguin necessàries: mestres 

d’atenció a la diversitat, especialistes, SEMPRE coordinades amb els tutors/es. 

 

d) CORREU CORPORATIU:  

Cada alumne/a disposarà del correu corporatiu de l’escola, per mantenir el contacte amb 

els seus mestres i entregar tasques a través de la plataforma Classroom. 

 

3.3.3. CICLE DELS GRANS 4t-5è-6è 

 

a) TASQUES  

El darrer dia d’escola, abans del confinament, els alumnes es procurarà que els alumnes 

s’emportin a casa aquells materials que els/les tutors/es creguin necessaris per continuar 

seguint el curs durant el confinament. 

Periòdicament els mestres faran el seguiment de les tasques i en penjaran de noves a 

través de les plataformes digitals que es defineixin i que permetin la interacció entre  

alumnes, famílies i equip docent (drive, padlet, classroom…)  

 

Es realitzarà un registre d’autoavaluació a finals de setmana que ajudarà a  l’alumne  a  

reflexionar sobre la feina feta i la seva evolució. Aquest registre es basarà en els criteris 

d’avaluació definits al cicle. 

Es crearan les rúbriques d’avaluació necessàries per fer el seguiment dels 

aprenentatges dels alumnes en les diferents àrees, dins la mesura que sigui possible.  

També hi haurà tasques d’autocorrecció. 

Es procurarà que també hi hagi alguna petita tasca que puguin elaborar en treball 

d’equip cooperatiu. 
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b) TROBADES VIRTUALS  

Tenint present les característiques maduratives dels alumnes i les característiques 

evolutives de les diferents edats, es proposen diferents actuacions: 

 

❏ Grup-classe 

 Es planificaran 2 sessions diferents:  

a) Tutoria setmanal: l’objectiu serà fomentar la pertinença al grup, dinàmiques de 

grup i propostes vàries. La durada aproximada serà d’1 hora.  

b) Tutoria diària (de dimarts a divendres). S’ofertarà aquest espai de trobada 

diària emocional del grup i es realitzarà una proposta concreta que es portarà a 

terme durant la setmana. De la mateixa manera, es podran resoldre els dubtes 

que puguin sorgir sobre les tasques setmanals. Durada aproximada 20-30 

minuts. 

 

❏ Petit grup 

 

El/la tutor/a realitzarà periòdicament tutories en grups reduïts per fer seguiment 

curricular dels alumnes. Cada tutor/a ha de contemplar que tots els alumnes, al llarg de 

la setmana, puguin tenir dos espais de trobada amb una durada aproximada de ½ hora. 

 

❏ Especialistes 

L’especialista convocarà una trobada setmanal per fer una sessió de la seva especialitat, 

si s’escau, dins la franja especificada d’atenció en mig grup. Caldrà que es coordini amb 

el tutor/a.  

En cas que els especialistes siguin tutors es mantindrà l’organització de les àrees que es 

fan presencialment a l’escola, de manera que, el mestre/a que fa una àrea concreta la 

continuarà preparant i coordinant des de casa. 

 

c) VIDEOTRUCADES O TRUCADES INDIVIDUALS      

S’oferiran les videotrucades o trucades individuals segons les necessitats que se’n 

derivin de la situació de confinament. Les trucades telefòniques es podran realitzar amb 

número ocult: #31# i el número corresponent o bé amb l’opció de “mostrar el meu 

número” en la configuració del telèfon.  
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Es podran fer trucades complementàries que es creguin necessàries: mestres d’atenció 

a la diversitat, especialistes, SEMPRE coordinades amb els tutors/es. 

 

d) CORREU CORPORATIU:  

Cada alumne/a disposarà del correu corporatiu de l’escola per mantenir el contacte amb 

els seus mestres i entregar tasques a través de la plataforma Classroom. 

 

 

 

 
 

P3-P4-P5 
PETITS 

1r-2n-3r 
MITJANS 

4t-5è-6è 
GRANS 

trobades virtuals  
(tutoria setmanal)  

 X X 

trobades virtuals grup classe 
(de dimarts a divendres) 

  X 

trobades virtuals 
 petit grup 

X X X 

trobades virtuals especialistes X X X 

videotrucades o trucades 
individuals 

X X X 

tasques X X X 

tasques equip cooperatiu   X 

tasques autocorrectives   X 

rúbriques  X X 

registre autoavaluació  X X 

Rúbriques d’avaluació  X X 

correus corporatius  X X 
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4.- ORGANITZACIÓ DE L’EQUIP DOCENT 

 

 

4.1. TASQUES EQUIP DIRECTIU 

 

Durant el període de confinament o quarantena, l’Equip Directiu ha de vetllar pel 

desplegament coherent del Projecte Educatiu de Centre en les actuacions i accions de 

totes les persones de la Comunitat Educativa.  

L’Equip Directiu fixarà, al calendari, les reunions i l’enllaç d’accés a les mateixes. 

 

Per tal que això sigui possible, les actuacions es concreten en:  

- Acompanyament i atenció a les persones de l’equip docent, general i individualitzat.  

- Acompanyament i atenció a l’alumnat i famílies. 

- Elaboració, gestió i recollida de documents de centre per estructurar i gestionar aquest 

moment.   

- Recerca de documents, articles, publicacions... que siguin d’utilitat per a famílies, 

mestres... per transitar el confinament i el moment actual.  

- Organització i funcionament de l’escola.  

- Coordinació amb els agents externs 

- Coordinació amb l’Ajuntament 

- Coordinació amb l’AFA per continuar amb tasques que cal organitzar: gestió econòmica, 

organització del menjador, extraescolars, servei de vigilància…  

- Gestió de la comunicació escola-família i organització de manera que les 

comunicacions siguin àgils i properes.  

-  Fer d’enllaç i de mitjancer entre l’Administració Educativa (Departament d’Educació) 

en relació a les actuacions que cal activar: lliurament de targetes de beques de 

menjador, lliurament de dispositius en servei de préstec a les famílies que no en tenen... 

- Continuar amb la coordinació i organització de la Formació Permanent del Professorat.  

- Coordinar actuacions que cal preveure amb temps si hi hagués una tornada (sortides, 

colònies, festes d’escola…) o s’haguessin d’anul·lar activitats.   

- Vetllar pel bon funcionament i organització de les diferents plataformes digitals 

utilitzades. 

- Planificar i repensar tenint en compte diversos possibles escenaris de futur.  
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4.2. TASQUES TUTORS/ES 

 

Les tasques generals que desenvoluparan els tutors/es, un cop declarat el període de 

confinament o quarantena, són les següents: 

 

- Donar tot el material de l’aula que sigui dels alumnes el dia que marxin de l’escola. 

En cas que algun alumne no sigui al centre, es deixarà el material a consergeria. 

- Cada mestre/a tindrà assignat un grup d’alumnes per fer-ne el seguiment i 

tutorització individual.  

- El tutor/a farà una trucada telefònica o videotrucada durant la primera setmana 

de confinament total per tal de conèixer la situació de cada alumne/ família. 

- Coordinar-se amb els equips de nivell, cicle, etapa i  claustre.  

- Treballar coordinadament amb l’Equip Directiu per garantir el principi d’equitat i 

d’igualtat d’oportunitats per als infants de cada grup classe.  

- Assistir a les trobades virtuals amb els alumnes.  

- Fer trobades individuals i virtuals  amb cada família, si s’escau.  

- Acompanyar emocionalment i acadèmicament tots els infants tutoritzats, 

tenint contacte directe,  ja sigui a través de la connexió de l’infant a les trobades 

virtuals, de trucada telefònica  o de videotrucada individual.  

- Desplegar l’avaluació atenent els criteris pedagògics del centre i/o determinats 

pel Dep. d’Ensenyament. 

- Recollir dades i informacions al llarg de tot el període de confinament. 

- Elaborar les tasques de cada curs i àrea. Fer-ne  el control i el retorn d’aquelles  

que  s’acordi.  

- Penjar al bloc totes aquelles tasques, fotos, vídeos … i informacions que acordem. 

- Anar actualitzant l’històric del alumnes. 

 

 

4.3. TASQUES ESPECIALISTES  

 

En cas que els especialistes siguin tutors faran les tasques habituals de tutors/es i es 

mantindrà l’organització de les àrees que es fan presencialment a l’escola, de manera 

que, el mestre/a que fa una àrea concreta la continuarà preparant i coordinant des de 

casa.  
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En cas de portar a terme, només l’especialitat, les tasques seran les següents: 

 

- Elaborar les tasques de la seva especialitat. Els mestres especialistes seran els 

responsables del control i retorn de les tasques. 

- Assistir a les trobades virtuals de la seva especialitat amb els alumnes.  

- Coordinar-se amb els equips de nivell, cicle, etapa i  claustre.  

- Treballar coordinadament amb l’equip directiu per garantir el principi d’equitat i 

d’igualtat d’oportunitats per als infants de cada grup classe.  

- Desplegar l’avaluació atenent als criteris pedagògics del centre. 

- Recollir dades i informacions al llarg de tot el període de confinament. 

- Penjar al bloc totes aquelles tasques, fotos, videos… que generin la seva 

especialitat. 

- Respondre els correus que generin les families per tal de tenir relació durant el 

confinament. 

- Dur a terme tasques generals per dinamitzar/recolzar el treball del cicle . 

 

4.4. TASQUES DELS MESTRES D’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT 

 

- Elaborar i adaptar tasques de suport als alumnes que ho necessitin en 

coordinació amb el mestre-tutor. 

- Seguiment d’alumnes PI/alumnes que s’està intervenint conjuntament amb els 

tutors i especialistes, si s’escau. 

- Assistir a les trobades virtuals d’alumnes que s’acordin amb els tutors. 

- Coordinar-se amb els equips de nivell, cicle, etapa i  claustre.  

- Treballar coordinadament amb l’Equip Directiu per garantir el principi d’equitat i 

d’igualtat d’oportunitats per als infants de cada grup classe.  

- Coordinar-se amb el tutor/a per desplegar l’avaluació atenent als criteris 

pedagògics del centre. 

- Coordinar-se amb l’especialista, si s’escau. 

- Recollir dades i informacions al llarg de tot el període de confinament. 

- Respondre els correus que generin les famílies per tal de tenir-hi relació durant el 

confinament, coordinadament amb el tutor/a. 

- Coordinar-se amb  els serveis externs d’atenció a la diversitat. 
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- Donar resposta als tutors i les famílies a les demandes específiques dels alumnes 

que ho requereixin. 

- Dur a terme tasques generals per dinamitzar/recolzar el treball del cicle . 

- Col·laborar amb el tutor en l’actualització dels històrics. 

 

 

5.- CONNECTIVITAT I DISPOSITIUS DIGITALS 

 

En totes les actuacions de l’escola, s’ha tingut en compte i s’ha respectat el principi 

d’equitat i d’igualtat d’oportunitats per a tot l’alumnat de l’escola. En aquest sentit, 

caldrà conèixer de primera mà quantes famílies no disposen de dispositiu i/o de connexió 

a internet.  Per això es passarà una enquesta a les famílies a principi de curs. 

 

El Departament d’Educació ha posat en marxa tota l’operativa per assolir la fita 

d’aconseguir que l’alumnat que no té possibilitats de connexió a la xarxa de dades pugui 

fer-ho i, d’aquesta manera, trencar la bretxa digital existent. Aquesta informació queda 

recollida en el “Pla d’acció: centres educatius en línia”. 

L’escola facilita, en servei de préstec, portàtils a les famílies i mestres que en 

necessitin, sempre que es justifiqui el motiu. L’Ajuntament de Gurb també col·labora en 

aquesta tasca de connectivitat (Wifi) en cas de famílies residents a Gurb que no en 

disposin. 

 

L’eina de comunicació prioritària serà el Hangouts Meet vinculat a la Gsuite corporativa 

del centre atenent ja 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.  

 

6. CANALS DE COMUNICACIÓ 

 

Hem de vetllar pel seguiment de les orientacions d’inici de curs del Departament 

d’Educació, així com pel compliment de la llei en matèria de protecció de dades, drets 

d’imatge i propietat intel·lectual vigent.  

 

❖ Des de direcció el canal de comunicació oficial amb el personal del centre serà a 

partir del correu xtec del centre i el correu xtec del professorat i personal PAS. 



90 

També es farà servir el whatsapp del grup de docents del centre. És molt important 

mantenir aquest canal de comunicació obert.  

 

❖ Per a la comunicació amb l’alumnat i les famílies s’hauran d’utilitzar els canals 

de comunicació establerts pel centre:  

-  App de l’Ajuntament. 

- Web de l’escola: blocs 

-  Correus corporatius (@lesescoles.cat) dels mestres 

- Classrooms de cada classe, on els i les alumnes estableixen 

contacte amb els/les diferents tutors/es, realitzant les diferents 

tasques proposades i obtenint un retorn de la feina feta.  

- Dispositus personals dels mestres. 
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*10.1 CONCRECIÓ HORÀRIA EN CAS DE CONFINAMENT 
 
 

Horari de P3 

En cas de confinament de tot el grup ens organitzarem de la següent manera: 

a) TASQUES: 

El darrer dia d’escola abans del confinament, els alumnes s’emportaran a casa   

         - Fitxes en paper:  les podreu anar fent lliurement .Quan s’acabi el periode 

de confinament els alumnes les portaran a l’escola amb la carpeta per poder-les 

incloure a l'àlbum del trimestre. 

         -Fotos i noms dels nens i nenes del grup en format A3:  es podran retallar i 

servirà per reconèixer els noms de cadascú. També es pot jugar com un memory 

(foto i nom), començant amb 3 o 4 noms. 

 

         -2 Paquets sorpresa: serviran per a fer les dues activitats que proposarem en 

les trobades virtuals. Per anar bé no es poden obrir fins el dia que fem l’activitat. 
         

b) TROBADES VIRTUALS EN PETIT GRUP: 

 La tutora convocarà trobades virtuals voluntàries a través dels correus de les 

famílies. Es planificaran 2 activitats a la setmana i es flexibilitzarà poder assistir-hi en 

2 franges horàries, una de matí i una de tarda. 

  És important que hi hagi una bona predisposició de l’alumne/a a connectar-se 

virtualment. Tanmateix, es respectarà la seva voluntat en cas que no vulgui portar 

a terme les sessions. Considerem que aquesta vivència pot ser molt diferent a 

cadascun. 

Els progenitors/es poden estar a prop dels nens i les nenes durant la trobada però 

afavorint que siguin ells qui interaccionin amb la mestra. 

En cas que no es connecti a cap trobada de les que es facin cada setmana les 

tutores es posaran en contacte amb les famílies per veure de quina manera li pot 

anar millor a l’infant estar en contacte amb la mestra o mestre( trucada de 

telèfon, correu,...). 
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Horari de P4 

En cas de confinament de tot el grup ens organitzarem de la següent manera: 

a) TASQUES: 

El darrer dia d’escola abans del confinament, els alumnes s’emportaran a casa 

aquells materials necessaris per continuar seguint el treball des de casa. 

- Fitxes en paper: algunes les podreu anar fent lliurement i d’altres les 

reservarem per fer després de les trobades virtuals, ja que la mestra les 

explicarà. Les que cal reservar són: 

(Aquestes fitxes que cal reservar es concretaran en cada període de confinament) 

Quan s’acabi el periode de confinament els alumnes les portaran a l’escola 

amb la mateixa carpeta per poder-les incloure a l'àlbum del trimestre.  

- Gomets: per fer una seriació. 

- Un full amb les fotos de la classe i un altre amb els noms plastificats i en 

format A4: cal retallar-los per poder treballar amb ells 

- Un full amb la foto del nen/a plastificat i un rotulador. 

 

b) TROBADES VIRTUALS: petit grup 

El tutor/a convocarà trobades virtuals voluntàries a través dels correus de les 

famílies. Es planificaran 2 activitats a la setmana i es flexibilitzarà poder assistir-hi en 

2 franges horàries, una de matí i una de tarda. 

És important que hi hagi una bona predisposició de l’alumne/a a connectar-se 

virtualment i s’haurà de vetllar per mantenir una òptima motivació. Tanmateix, es 

respectarà la seva voluntat en cas que no vulgui portar a terme les sessions. 
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Considerem que aquesta vivència pot ser molt diferent a cadascun i, sovint, les 

necessitats dels infants poden ser molt diferents que les de les persones adultes. 

Els progenitors/es poden estar a prop dels nens i les nenes durant la trobada però 

afavorint que siguin ells qui interaccionin amb el/la mestra. 

En cas que no es connecti a cap trobada de les que es facin cada setmana 

els/les tutores es posaran en contacte amb les famílies per veure de quina 

manera li pot anar millor a l’infant estar en contacte amb la mestra o mestre( 

trucada de telèfon, correu,...). 
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Horari de P5 

En cas de confinament de tot el grup ens organitzarem de la següent manera: 

a) TASQUES: 

El darrer dia d’escola abans del confinament, els alumnes s’emportaran a casa 

aquells materials necessaris per continuar seguint el treball des de casa. 

- Fitxes en paper: algunes les podreu anar fent lliurement i d’altres les 

reservarem per fer després de les trobades virtuals, ja que la mestra les 

explicarà. Les que cal reservar són: 

(Aquestes fitxes que cal reservar es concretaran en cada període de confinament) 

Quan s’acabi el periode de confinament els alumnes les portaran a l’escola 

amb la mateixa carpeta per poder-les incloure a l'àlbum del trimestre.  

- Joc de quantitats: amb una pinça de fusta per practicar el comptatge. 

- Un pal de polo per fer sumes: Per aquest joc caldrà que prepareu pinces 

d’estendre la roba i que hi poseu els números del 0 al 9 amb un retolador. 

- Referents abecedari en format A4: Una còpia dels referents que tenim a 

l'aula penjats amb els noms dels nens inenes de classe per poder treballar el 

so de les lletres i l’escriptura. 

- Referents abecedari en format A3 plastificat: Cal retallar tots els quadrats i 

després utilitzar-los per fer el joc d'aparellar el so/grafia amb el dibuix que 

comença per aquell so/grafia. 

- Rekenrek: Material per treballar la descomposició dels nombres. 

b) TROBADES VIRTUALS: petit grup 

El tutor/a convocarà trobades virtuals voluntàries a través dels correus de les 

famílies. Es planificaran 2 activitats a la setmana i es flexibilitzarà poder assistir-hi en 

2 franges horàries, una de matí i una de tarda. 
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És important que hi hagi una bona predisposició de l’alumne/a a connectar-se 

virtualment i s’haurà de vetllar per mantenir una òptima motivació. Tanmateix, es 

respectarà la seva voluntat en cas que no vulgui portar a terme les sessions. 

Considerem que aquesta vivència pot ser molt diferent a cadascun i, sovint, les 

necessitats dels infants poden ser molt diferents que les de les persones adultes. 

Els progenitors/es poden estar a prop dels nens i les nenes durant la trobada però 

afavorint que siguin ells qui interaccionin amb el/la mestra. 

En cas que no es connecti a cap trobada de les que es facin cada setmana 

els/les tutores es posaran en contacte amb les famílies per veure de quina 

manera li pot anar millor a l’infant estar en contacte amb la mestra o mestre( 

trucada de telèfon, correu,...). 

 

 

 



 

 

 

 



1 
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HORARI CONFINAMENT 4t: (En cas de confinament els alumnes s’emportaran tota la capsa/calaix de cartró a casa) 

 

 DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

9- 9.20 TUTORIA GRUPAL  

Dinàmica de grups (9.00 a 

9.45 aprox.) 

Meet 

TROBADA GRUP 

Explicació tasques 

Meet  

TROBADA GRUP 

Explicació tasques 

Meet 

TROBADA GRUP 

Explicació tasques 

Meet 

TROBADA GRUP 

Explicació tasques 

Meet 

9.30-10.30 CASTELLÀ 

Tasca al classroom 

Expressió escrita 

CATALÀ 

Tasca al classroom 

Expressió escrita 

MATES 

Tasca al classroom 

Estratègies de càlcul. 

MEDI 

Tasca al classroom 

 

CATALÀ 

Tasca al classroom 

 

 

 

10.30 -11h 

MATES  

(grups reduïts) 

Grup A: Classroom 

Grup B: Meet 

MEDI 

(grups reduïts) 

Grup A: Classroom 

Grup B: Meet 

Meet tot el grup 

4tA: Ed. en valors 

4tB: Anglès 

4tC: Jocs lingüístics 

Meet tot el grup 

4tA: Anglès 

4tB: Jocs lingüístics 

4tC: Ed. en valors 

Meet tot el grup 

4tA: Jocs lingüístics 

4tB: Ed. en valors 

4tC: Anglès 

11-11.30h DESCANS DESCANS DESCANS DESCANS DESCANS 

 

11.30-12h 

MATES  

(grups reduïts) 

Grup B: Classroom 

Grup A: Meet 

MEDI 

(grups reduïts) 

Grup B: Classroom 

Grup A: Meet 

CASTELLÀ 

Tasca al classroom 

Comprensió escrita 

CATALÀ 

Tasca al classroom 

Comprensió escrita 

CASTELLÀ 

Tasca al classroom 

 

TARDA PLÀSTICA 

Treball al classroom 

EDUCACIÓ FÍSICA 

 

LECTURA  

Diari confinament 

LECTURA 

Diari confinament  

MATES 

Tasca al classroom 

Reptes i/o problemes 
Atenció famílies/alumnes Atenció alumnes individual 
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HORARI CONFINAMENT 5è. (En cas de confinament els alumnes s’emportaran tota la capsa/calaix de cartró a casa) 

 DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

9- 9.30 LECTURA 30 MINUTS 
CATALÀ 

LECTURA 30 MINUTS 
CASTELLÀ 

LECTURA 30 MINUTS 
CATALÀ 

LECTURA 30 MINUTS 
CASTELLÀ 

LECTURA 30 MINUTS 
CATALÀ 

9.30-10 MEET: TUTORIA GRUP 
CLASSE 

MEET: EXPLICACIÓ DE 
LES TASQUES 

MEET: EXPLICACIÓ DE 
LES TASQUES 

MEET: EXPLICACIÓ DE 
LES TASQUES 

MEET: EXPLICACIÓ DE 
LES TASQUES 

  DIARI CONFINAMENT DIARI CONFINAMENT DIARI CONFINAMENT DIARI CONFINAMENT 

 
10-11 

  
CATALÀ 

 
TASCA O MEET 

 
TASCA O MEET 

5È A: E.FÍSICA 

5È B: MÚSICA 
 

5È C: ANGLÈS 

 
TASCA O MEET 

5È A: MÚSICA 

5È B: ANGLÈS 
 

5È C: EDUCACIÓ FÍSICA 

 DIARI CONFINAMENT   

   5è A: ANGLÈS 
 MEDI   

   5è B: E.FÍSICA 

   5È C: MÚSICA 

11-11.30 DESCANS DESCANS DESCANS DESCANS DESCANS 

11.30-12: 
30 

CASTELLÀ MATES MEDI CATALÀ MATES 

 DINAR DINAR DINAR DINAR DINAR 

14.30 - Meet grup reduït A CASTELLÀ Meet grup reduït B VALORS PLÀSTICA 

16.00      

 Grup B tasca  Grup A tasca Classroom   

 Classroom     

 

- Cada dia ens connectarem a les 9:30 per fer una videoconferència on explicarem les tasques que cal fer durant el dia. Els alumnes trobaran 

l’enllaç dins una TASCA del Google Classroom. 

- Els alumnes tindran l’horari de cada setmana al Classroom a través de la padlet on podran veure les diferents tasques de cada dia. 

Aquesta feina es pot visualitzar en diferents formats: penjades a la plataforma Google Classroom o mitjançant activitats dels llibres de text. Si la 

tasca ho requereix, puntualment, el mestre/a podrà convocar els alumnes per videoconferència. 
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HORARI CONFINAMENT 6è.(En cas de confinament els alumnes s’emportaran tota la capsa/calaix de cartró a casa)  

 

 
 

 

 
 

 

 DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

9- 9.30 TROBADA  DE GRUP AMB VIDEOCONFERÈNCIA GOOGLE MEET (30 minuts) 
      Explicació de les tasques del dia 

10-11 Videoconferència 
amb tot el grup: 
6èA: Anglès 
6èB:Dinàmica de 
grup 
6èC:Competències  

Videoconferència 
amb tot el grup: 
6èC: Anglès 
6èA:Dinàmica de 
grup 
6èB:Competències  

Videoconferència amb ½ 
grup 
GRUP 1: MEDI 
GRUP 2:  
Tasca autònoma 
ANGLÈS 

Videoconferència amb ½ 
grup 
GRUP 1: LLENGUA  
GRUP 2:  
Tasca autònoma 
MEDI 

Videoconferència amb 
tot el grup: 
Estructures comunes 
de llengua  
 

11-11.30 DESCANS DESCANS DESCANS DESCANS DESCANS 

 
11.30-12:30 

Videoconferència 
amb tot el grup: 
6èB: Anglès 
6èC:Dinàmica de 
grup 
6èA:Competències  

Videoconferència 
amb ½ grup 
GRUP 2: MATES 
GRUP 1:  
Tasca autònoma 
MÚSICA 

Videoconferència amb ½ 
grup 
GRUP 2: MEDI 
GRUP 1:  
Tasca autònoma  
ANGLÈS 

Videoconferència amb ½ 
grup 
GRUP 2: LLENGUA 
GRUP 1:  
Tasca autònoma 
MEDI 

TUTORIES 
INDIVIDUALS 
 
Tasca autònoma 
MATEMÀTIQUES 
EDUCACIÓ EN VALORS 

 DINAR DINAR DINAR DINAR DINAR 

14.30-15.15 Videoconferència 
amb ½ grup 
GRUP 1: MATES 
GRUP 2:  
Tasca autònoma 
MÚSICA 

Tasca autònoma 
LECTURA 
LLENGUA 
EDUCACIÓ FÍSICA 

Videoconferència amb 
tot el grup: 
Dictat/Càlcul/Expressió 
oral castellà 

Tasca autònoma 
LECTURA 
PLÀSTICA 

Tasca autònoma 
LECTURA 
TREBALL COOPERATIU 

15.15-16.00 30 minuts ATENCIÓ 
ALUMNES/FAMÍLIES 

30 minuts ATENCIÓ 
ALUMNES/FAMÍLIES 


