
 

PLA D’ORGANITZACIÓ  
DE CENTRE (Provisional) 

 
 

ESCOLA  L’ESTELADA  
 

 

 
 
 
 
 
 

CURS 2020-2021  
 
  

 



 
 

ÍNDEX 
ÍNDEX 1 

0.- Introducció 1 

1.- Diagnosi 2 

2.- Organització dels grups estables 3 

3.- Criteris organitzatius dels recursos per a l’atenció de l’alumnat amb NESE 5 

4.- Entrades i sortides 6 

6.- Organització de l’espai d’esbarjo 7 

7.- Relacions amb la comunitat 8 

8.- Pla de neteja 11 

9.- Pla d’adaptació i acollida de P3. 14 

10.- Servei de menjador i acollida matinal 15 

11.- Activitats Extraescolars 16 

12.- Activitats Complementàries 17 

13.- Protocol en cas de detectar un possible cas COVID_19 17 

14.- Pla de treball del centre educatiu en confinament 20 

15.- Resum  de les mesures bàsiques de prevènció, d'higiene i de Seguretat. 24 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 



0.- Introducció 

 
Aquest pla d’acció s’ha dissenyat per donar una resposta educativa a l’actual situació             

d’excepcionalitat produïda per la pandèmia del COVID-19.  

Les actuacions que descriu el pla aniran enfocades a vetllar per: 

- Una acció educativa de qualitat i l’equitat.  

- La presencialitat de l’alumnat. 

- Un sistema educatiu inclusiu de tot l’alumnat. 

- Les mesures de seguretat i higiene.  

- L’establiment de grups estables. 

La normativa de referència per el desenvolupament del pla és: 

● Instruccions per al curs 2020-2021 dels centres educatius de Catalunya (30-06-2020). 
● Pla d’actuació per al curs 2020-2021 per a centres educatius en el marc de la pandèmia                

(03.07.2020) secretaria general dels DdE i Secretaria general del Departament de Salut. 
● Preguntes més freqüents i guies per a elaborar el pla d’organització dels centre             

educatius per al curs 2020-2021. 
 

1.- Diagnosi 

 
El confinament produït per l’estat d’alarma a causa de la COVID-19, va fer que al nostre                

centre durant els darrers mesos del curs 2019-2020 s’hagués de reorganitzar el            

funcionament entorn a tres àmbits, vetllant en tot moment per l’equitat i la igualtat.              

Aquest funcionament es va organitzar en tres àmbits: 

1.- Pedagògics en torn a la docència. 

2.- Coordinació de l’equip de mestres i dels agents externs. 

3.- Comunicació amb la comunitat educativa i el seu entorn. 

Apartat 1. S’han pres i s’han realitzat les accions següents: 

a) La planificació de les tasques a fer amb l’alumnat. 

b) La determinació dels canals de seguiment i de supervisió de l’alumnat. 

c) L’acompanyament amb les famílies del grup classe. 

d) Documents de detecció de les dificultats en el treball telemàtic i en el seguiment de               

l’alumnat, i document d’aspectes curriculars que s’han de tenir en compte el curs             

vinent. 

e) Dotació d’equip informàtic. 
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Apartat 2. 

a) S’han realitzat reunions setmanals per a la coordinació pedagògica amb els            

diferents nivells, cicles i equips de coordinació amb un calendari preestablert que            

ha permès una consolidació organitzativa eficaç sempre tenint en compte la           

conciliació dels mestres i les mestres amb la vida familiar i laboral. 

b) S’han realitzat reunions quinzenals amb l’equip d’atenció a la diversitat (Serveis           

Socials i EAP) per a fer el seguiment d’aquell alumnat amb una situació de risc               

social i d’aprenentatge. 

Apartat 3. 

a) S’han realitzat reunions setmanals/quinzenals amb els membres del Consell         

Escolar.  

b) Tal com s’ha especificat a l’apartat 1 també hi ha hagut un contacte continu amb               

les famílies per part del professorat del nostre centre. 

Valoració  

De l’experiència d’aquesta situació nova, en traiem aspectes força positius i aspectes a             

millorar. Creiem que la resposta de l’equip de mestres, de les famílies i dels agents               

externs ha estat molt positiva. S’ha treballat en equip i pràcticament tothom (95%) ha              

pogut seguir les indicacions que s’han donat des de l’escola i des de les tutories. 

Creiem no obstant, que hi ha aspectes en l’àmbit pedagògic que caldrà preveure per tal               

de poder donar una resposta el més ràpida possible, establint des d’un principi una              

estructura feta per tal que l’acció educativa es pugui dur a terme des del primer dia, en el                  

cas d’un nou confinament.  

Es valora molt positivament el treball coordinat entre família i escola en la confecció d’una               

enquesta per reflexionar sobre les actuacions dutes en aquest període de confinament            

amb la intenció d’avançar. 

 

2.- Organització dels grups estables 

 
La determinació i la configuració dels diferents grups estables s’ha basat tenint en compte              

que cada grup estable tingui un espai (aula) fix, que pugui ser atès per un mestre o una                  

mestra que sigui el seu referent (tutor/a). Hem pogut conservar els mateixos grups             

heterogenis que teníem el curs passat sense necessitat de fer cap desdoblament ni cap              

mesura flexibilitzadora.  

En el quadre següent es detalla aquesta organització. 
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* PAE = Personal d’Atenció Educativa;  *MESI = Mestre d’Educació al Suport Inclusiu;  
*CREDA = Mestra de suport al llenguatge del servei educatiu extern del CREDA.  

Grup Número 
D’alumnes 

Professorat 
Estable 

Altres  
Docents 

PAE que intervé 
en el grup. 

PAE que intervé 
puntualment.  

Espai 

P3 16 Marta N. 
Gemma G. 

SEI  (suport) 
 

Marta N. (MESI)  Aula P3 

P4 25 Sílvia P. Mestre/a _1 (reforç) Marta N. (MESI)  Aula P4 

P5 25 Núria M. Mestre/a _1 (reforç) 
Núria G  (Ang)  
Naomi (Aux conversa) 

Marta N. (MESI)  
 
 

Aula P5 
 
 

1r 23 Sara L. 
      Quim 

Núria G  (Ang) 
Ignacio (religió i reforç) 
Naomi (Aux conversa) 

Sara L (MESI)  
 

Servei CREDA 
 

Aula 1r 
 

Aula petita1 

2n  22      Judit  
  

Gemma G 
Núria G  (Ang) 
Ignacio (religió i reforç) 
Naomi (Aux conversa) 

Sara L. (MESI)  Aula 2n 

3r 18 Montserrat Jesús (reforç) 
Ignacio (religió i reforç) 
Núria G  (Ang) 
Naomi (Aux conversa) 

Amàlia (MESI)  
 
 
 

Aula 3r 
 
 
 

4t A  21 Cristina  Jesús (reforç) 
Ignacio (religió i reforç) 
Núria G  (Ang) 
Naomi (Aux conversa) 

Cristina (MESI) 
 

Vetlladora 

 
Servei CREDA 

 

Aula 4t A 
Aula petita1 

4t B 22 Amàlia  Jesús  (reforç) 
Ignacio (religió i reforç) 
Núria G  (Ang) 
Naomi (Aux conversa) 

Amàlia (MESI)  Aula 4t B 

5è  19 Laura 
Carme (reforç) 

Núria G  (Ang) 
Naomi (Aux conversa) 
Ignacio (religió) 

Laura (MESI)  Aula 5è 
 

6è A 18 Marta S. Carme (reforç) 
Núria G  (Ang) 
Naomi (Aux conversa) 
Ignacio (religió) 

Laura (MESI)  Aula 6èA 

6è B 17 Maite A. Carme (reforç) 
Núria G  (Ang) 
Naomi (Aux conversa) 
Ignacio (religió) 

Laura (MESI)  Aula 6è B 
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A continuació especificarem les matèries o activitats en les que hi intervindran més de dos               
grups estables. 
 

Activitat o matèria Grups Estables Docent Horari  Observació 

Religió 1r i 2n Ignacio 1 hora  Docent compartit  
amb una altra   
escola. Religió 3r i 4tA i 4tB Ignacio 1 hora 

Religió  5è A i 6è A Ignacio 1 hora 

 
Marc de ref. Pla d’actuació per al curs 2020-2021 en el marc de la pandèmia Punt 5.3, pàg.17 

 

3.- Criteris organitzatius dels recursos per a l’atenció de l’alumnat amb NESE 

 

L’atenció amb l’alumnat NESE es farà tenint en compte els criteris d’equitat i inclusió.              

Tenint en compte això concretem a continuació els següents aspectes. 

● L’EAP intervindrà per fer les observacions dins l’aula. També farà un acompanyament            

a les tutores per a l’assessorament de les mesures universals, addicionals i intensives             

que es duen a terme, contemplat en el pla de formació de centre (PGA 2021). 

● La intervenció per part de les MESI es farà de manera inclusiva (dins l’aula).  

● Potenciarem la docència compartida (tutora + mestre reforç; tutora + MESI). 

● Es dissenyaran activitats d’aprenentatge multinivell. 

● Es potenciaran els racons dins l’aula. 

● Hi haurà coordinacions entre les diferents MESI per a la revisió de les mesures              

universals, l’assessorament a les tutores, i el seguiment i avaluació de l’alumnat            

NESE. 

● Es mantindran les Comissions Socials i Comissió d’atenció a la diversitat (1 cop             

setmanal/quinzenal) i es potenciaran les coordinacions de les diferents MESI del           

centre. 

● S’impulsaran activitats i tallers en l’ambit de l’educació emocional (activitats          

programades amb col·laboració de l’Ajuntament de Cànoves i la Diputació, pel curs            

2020-2021). 

● La terapeuta que ve del CREDA intervindrà amb l’alumnat fora de l’aula. 

● La professional auxiliar de Suport de l’Educació infantil que disposa el centre amb             

conveni de l’Ajuntament i el Departament, atendrà al grup de P3. 

 
Marc de ref. Pla d’actuació per al curs 2020-2021 en el marc de la pandèmia  Punt 7.2, Pàgina 30. 

  

5 
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4.- Entrades i sortides 

 

El nostre centre està ubicat en una zona molt àmplia on les persones poden circular a peu                 

sense obstacles ni limitació d’espai. Dins d’aquest context, el recinte escolar disposa de             

tres entrades. Dues d’aquestes entrades estan separades uns 50 metres aproximadament           

i la tercera és a prop d’una d’elles.  

La primera entrada és la principal (porta A) i és per la qual s’accedeix a l’interior de                 

l’edifici. La segona entrada és la que dona accés al pati de l’escola (porta B), i des                 

d’aquest pati s’accedeix a l’interior de l’edifici a través de diferents accessos. La tercera              

porta (porta C) és la que dona accés al gimnàs i a través d’aquest s’accedeix al pati i a                   

l’interior de l’edifici.  

L’organització de les entrades serà de la següent manera: 

Uns grups determinats entraran per la porta A, altres per la porta B i altres per la C. Tots                   

els cursos entraran i sortiran a la mateixa hora (9h; 12’30h; 15h. i 16’30h.). 

A la zona exterior on estan situades totes les portes d’entrada a l’escola, marcarem unes               

zones per cursos evitant l’aglomeració i contacte entre les famílies, d'aquesta manera            

dividim els alumnes de forma que tenen accessos diferents en funció del curs. Dins el pati                

i als diferents accessos, hi haurà un punt d’espera, on hi haurà un responsable de grup                

(tutor/a) que s’encarregarà de fer l’acompanyament del grup fins l’aula. Un cop a l’entrada              

a l’aula, es farà la desinfecció de mans de l’alumnat amb gel hidroalcohòlic.  

Excepcionalment i per motius d’organització, ja que les aules d’infantil es situen a 100              

metres de l’entrada principal (porta B), els grups de P3 i P4 entraran acompanyats per un                

adult fins el punt d’espera corresponent: un situat al pati de primària dins el recinte escolar                

que dona accés a les seves aules i l’altre situat al pati d’infantil. Els punts d’espera estaran                 

senyalitzats horitzontalment i respectant les mesures de distanciament i protecció.  

Es recordarà que la circulació fins a l'arribada a l'escola i fins a l'entrada a les aules es                  

farà amb mascareta. És obligat que tot l’alumnat de 1r a 6è porti la mascareta. Per                

l'alumnat d’infantil és recomanable. L’escola proporcionarà unes fundes per guardar la           

mascareta a dins de l’aula. La mascareta se l’enduran a casa cada dia i no romandrà a                 

l’escola. La funda quedarà a l’escola. 

Mesures en cas de pluja 

En cas de pluja les entrades i sortides es realitzaran de la mateixa manera. Per evitar que                 

l’alumnat es mulli es recomanarà que tots i totes portin a la motxilla un impermeable o                

un paraigües. 
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Grup Estable Accés       Entrada  Sortida 

P3 Porta B 9h. i 15h.  12’30h. i 16’30h. 

P4 Porta B 9h. i 15h.  12’30h. i 16’30h. 

P5 Porta A 9h. i 15h.  12’30h. i 16’30h. 

1r  Porta B 9h. i 15h.  12’30h. i 16’30h. 

2n Porta B 9h. i 15h.  12’30h. i 16’30h. 

3r Porta A 9h. i 15h.  12’30h. i 16’30h. 

4tA Porta C 9h. i 15h.  12’30h. i 16’30h. 

4tB Porta C 9h. i 15h.  12’30h. i 16’30h. 

5è Porta B 9h. i 15h.  12’30h. i 16’30h. 

6èA Porta B 9h. i 15h.  12’30h. i 16’30h. 

6èB Porta B 9h. i 15h.  12’30h. i 16’30h. 

 
Marc de Ref. Pla d’actuació per al curs 2020-2021 en el marc de la pandèmia  Punt 5.5.1, Pàg. 22 
 

6.- Organització de l’espai d’esbarjo 

 

6.1.- Espais 

L’escola disposa de dos espais de pati força amplis. L’espai de Primària i l’espai d’Infantil.  

Per a dur a terme el temps d’esbarjo els espais es dividiran en zones.  

Els espais estaran fraccionats de la següent manera:  

El pati d’infantil:  3 zones: Inf_A,  Inf_B i  Inf_C.  

El pati de primària es dividirà en tres zones: Pri_A, Pri_B i Pri_C. 

A la part exterior del recinte escolar, tocant a l’escola, hi ha una pista coberta aïllada de                 

qualsevol circulació de vehicles i per la que tenim permís per part del director de Serveis                

Territorials del Maresme Vallès Oriental amb l’aprovació del Consell Escolar per a la             

realització d’activitats.  

La Pista Coberta estarà dividida en 2 zones: Pista A, Pista B. 

També, eventualment farem ús de les zones externes colindants a l’escola i a la Pista               

coberta, que són espais oberts, amplis i sense trànsit de vehicles. 

6.2.-Organització de l’estona d’esbarjo:  

Els espais de Primària i d’Educació Infantil aniran rotant amb una periodicitat            

quinzenal/mensual.  
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Grup Zona Hora de sortida al 
pati 

Hora d’entrada 
l’aula 

P3 INF_A 10:45h 11:30h 

P4 INF_B 10:45h 11:30h 

P5 INF_C 10:15h 11:00h 

1r PRI_A 11h 11:30h 

2n PRI_B 11:h 11:30h 

3r PRI_C 11:h 11;30h 

4t PRI_A 10:30h 11h 

4t PRI_ B 10:30h 11h 

5è  Pista_exterior A 10:30h 11h 

6è  Pista_exterior A 11h 11:30 

6è Pista_exterior B 11h 11:30 
 

Marc de Ref. Pla d’actuació per al curs 2020-2021 en el marc de la pandèmia  Punt 5.4.6, Pàg 21 

 

7.- Relacions amb la comunitat 

 

7.1 Reunions escolars: En el cas de les reunions presencials, aquestes es faran amb              

mascareta i mantenint la distància de seguretat. Després de les respectives reunions es             

procedirà a la desinfecció i neteja de taules, cadires i maquinària. 

Reunions de famílies per al seguiment de l’alumnat i del funcionament del centre. 

Reunions d’inici de curs: 

● La primera setmana de setembre es farà una reunió meet amb les famílies, els              

tutors/es de cicle i l’equip directiu per informar del funcionament i de l’organització             

del centre. 

● A l’octubre es farà una reunió meet de cada tutor/a amb les famílies del seu grup                

estable per explicar aspectes de funcionament d’aula. 

Reunions al llarg del curs: 

● Les reunions amb les famílies pel seguiment de l’alumnat es farà a través de meet.               

S’estableix una setmana, cada trimestre per tal de poder fer-les i sempre que es              

necessiti.(en horari escolar). 
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● Les reunions amb famílies d’alumnes NESE i que requereixen la intervenció de             

personal extern (EAP) en casos excepcionals es farà presencialment a l’aula de            

l’alumne/a i amb les mesures estrictes de seguretat (mascareta, neteja i           

distanciament). 

Reunió de final de curs: 

● Les reunions finals de curs, es faran via meet, tal com es va fer el curs                

2019-2020. Amb cita prèvia i programada. 

 

7.2.Altres reunions de centre. 

Sempre que sigui possible i quan tots els membres de les reunions puguin assistir-hi es               

farà tal com s’indica en el quadre següent. En cas que les reunions no es puguin dur a                  

terme presencialment i s’hagi de fer telemàticament, a la pàgina web del centre hi haurà               

un enllaç a les reunions meet, per poder-les realitzar tal com es va fer el curs 2019-2020. 

 

Reunions de centre periodicitat Mitjà observació Num membres 

Consell Escolar 1 cop al trimestre telemàtic meet 14 

Junta Permanent 1 cop al mes presencial gimnàs, mascareta. 7 

Claustre 1 cop al mes presencial gimnàs, mascareta 18 

Reunió de coordinació i 
ED 

1 cop a la 
setmana 

presencial sala mestres, mascareta 6 

Reunió CAD 1 cop setmanal presencial sala mestres, mascareta  6 

Reunió COS 1 cop al mes presencial sala mestres, mascareta 6 

Cicle i nivell 1 setmanal presencial aula ordinaria, mascareta 4 o 5 mestres 

Coordinació MESI 1 cop 
quinzenalment 

presencial biblioteca, mascareta 5 mestres 

Reunió de famílies 
representants d’aula 

1 cop al trimestre presencial gimnàs, mascareta 13 

Delegats/des d’aula 
(alumnes) 

1 cop al mes presencial gimnàs, mascareta 13  

Comissió menjador 1 cop al trimestre presencial sala mestres, mascareta 5 
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c) Les reunions de seguiment amb l’alumnat i famílies en cas de confinament.  

Les reunions es realitzaran, sempre que es pugui a través de reunions meet. A la pàgina                

web trobaran els enllaços corresponents. Prèviament, se'ls farà arribar la informació de            

com fer-ho a través del correu electrònic. En el cas que alguna família no ho pugui fer a                  

través de meet se li oferirà la possibilitat de fer-ho telefònicament. 

 

7.2 Difusió d’informació i publicitació del pla de funcionament. 

La pàgina web del centre disposarà d’un espai específic d’informació, d'organització i            

funcionament de curs, que s’anirà actualitzant segons les diferents situacions que es            

puguin donar. 

El canal whatsapp del centre i a través de les delegades i delegats d’aula serà un mitja                 

més de contacte directe entre elles i els diferents grups d’aula. 

La carta de compromís i les NOFC. 

A les famílies se’ls farà arribar la carta de compromís amb una addenda on hi figurin els                 

següents punts: 

1.- Compromís de no portar l’infant al centre educatiu en cas que presenti simptomalogia              

compatible amb la COVID-19 o l’hagi presentat en els darrers 14 dies i de comunicar-ho a                

la direcció de l’escola. 

2.- Dur la mascareta fins a l’arribada al centre i a les aules. 

3.- Respectar els protocols de seguretat i distanciament que s’exposen en el pla i a les                

NOFC en l’apartat de NOFC_COVID_19. 

 

El centre signarà també el compromís de : 

1.- Publicitar a la pàgina web tota la informació necessària i actualitzada de funcionament              

del centre i de les actuacions que es vagin produint. 

2.- Lliurar el llistat de comprovació de símptomes a les famílies. 

3.- Lliurar l’apartat de les NOFC Covid_19. 

4.- Prendre les mesures d’higiene i salut descrites en el pla i a les NOFC. 
 

 

Marc de Ref. Pla d’actuació per al curs 2020-2021 en el marc de la pandèmia  Punt 5.4.7, Pàg 22;  
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8.- Pla de neteja 

 

Neteja, desinfecció i ventilació 

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

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

 
    Accions Després/Abans  

de cada ús 
Diàriament / 

Setmanal  
Comentaris Responsable/s 

ESPAIS COMUNS I EQUIPAMENTS 
 

Ventilació de l’espai Després, abans i 
durant. 

Diàriament  
Ventilació 

La Ventilació 10 minuts 
mínim. 

    1.-Abans de les 9h.  
    2.- Durant l’esbarjo. 
    3.- Durant el 
menjador. 
    4.- A les 16:00 h. 

 
Conserge (1) 
 
Usuaris de l’espai 
(2,3 i 4) 

Manetes i poms de 
portes i finestres 

Després, abans i 
durant 

Diàriament 

Baranes passamans, 
d’escales i ascensors 

Després, abans i 
durant 

Diàriament 
Neteja i 
Desinfecció 

 El Conserge ho farà dos 
cops al dia al matí 10h i 
12:40h, menys     l’ascensor. 
 

Personal de neteja 
Conserge (*) 

Superfície de taulells i 
mostradors 

Abans i durant Diàriament 
Neteja i 
Desinfecció 

Cada vegada que ve una 
persona externa al centre. 
 

Conserge  

Personal del centre   

que atén a la    

persona externa. 

Cadires i bancs Després Diàriament 
Neteja i 
Desinfecció 

Especialment en les 
zones que contacten 
amb les mans. 

Usuari  

Grapadores i altres 
utensilis d’oficina 

Després Diàriament 
Neteja i 
desinfecció 

 Usuari  

Aixetes Quan toqui Diàriament 
Neteja i 
Desinfecció 

 Personal de neteja 

Botoneres dels 
ascensors 

Després Diàriament 
Neteja i 
Desinfecció 

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

Usuari 

Ordinadors, sobretot 
teclats i ratolins 

Després Diàriament 
Neteja i 
Desinfecció 

Usuari quan és 
compartit 
Personal de neteja 

Telèfons i 
comandaments a 
distància 

Després Diàriament 
Neteja i 
Desinfecció 

Usuari 

Interruptors 
d’aparell 
electrònics 

Després Diàriament 
Neteja i 
Desinfecció 

Usuari 
Personal de neteja 

Fotocopiadores Després Diàriament 
Neteja i 
Desinfecció 

Usuari 
Personal de neteja 
 

Terra Diàriament 
Neteja i Desinfecció 

Mínim una vegada Personal de menjador 
Personal de neteja 
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    Accions Després/Abans  
de cada ús 

Diàriament / 
Setmanal  

Comentaris Responsable/s 

AULES I ESPAIS DE JOC INTERIORS (PSICO, GIMNÀS) 
 

Ventilació de 
l’espai 

Després, abans i 
durant. 

Diàriament  
Ventilació 

  La Ventilació 10 
minuts mínim. 
  1.-Abans de les 9h.  
  2.- Durant l’esbarjo. 
  3.- Durant el menjador 
  4.- A les 16:00 h. 

 
Usuaris de  l’espai  (1,2,3) 
 
Personal de neteja (4) Superfícies o 

punts de contacte 
freqüents amb les 
mans 

Després, abans i 
durant. 

Diàriament 
Neteja i Desinfecció 

Terra Durant Diàriament 
Neteja i Desinfecció 

Dues vegades al dia Personal de neteja 

Materials de 
jocs 

Després de cada us 
Netejar 

Diàriament 
Neteja i Desinfecció 

També si hi ha un canvi 
de grup d’infants. 

Les joguines de   
plàstic dur poden   
rentar-se al  
rentaplats. 

Usuari  
 

Joguines de 
plàstic 

Després de cada ús 
Netejar 

Diàriament 
Neteja i Desinfecció 

Joguines o 
peces de roba 

Després de cada ús 
Netejar 

Diàriament 
Neteja i Desinfecció 

Rentadora (≥60ºC) Usuari 

MENJADOR 

Ventilació de 
l’espai 

 Mínim 10 minuts 3 
vegades/dia 

Personal de  menjador 

Superfícies on es 
prepara el menjar 

Abans i després Diàriament 
Neteja i Desinfecció 

Personal de menjador 

Plats, gots, 
coberts.. 

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

Personal de menjador 

Fonts d’aigua Diàriament 
Neteja i Desinfecció 

Mínim una vegada Personal de menjador 

Taules, safates de 
trona 

Abans i després Diàriament 
Neteja i Desinfecció 

Taulells Després Diàriament 
Neteja i Desinfecció 

Utensilis de 
cuina 

Després Diàriament 
Neteja i Desinfecció 

Taules per a usos 
diversos 

Abans i després Diàriament 
Neteja i Desinfecció 

Terra Diàriament 
Neteja i Desinfecció 

Mínim una vegada Personal de menjador 
Personal de neteja 
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    Accions Després/Abans  
de cada ús 

Diàriament / 
Setmanal  

Comentaris Responsable/s 

  LAVABOS 
 

Ventilació de 
l’espai 

 Diàriament 
Ventilació 

La Ventilació 10 
minuts mínim. 
  1.-Abans de les 9h. 
  2.- Durant l’esbarjo. 
  3.- Durant el menjador 

Conserge (1) 
  

Rentamans Diàriament 
Neteja i 
Desinfecció 

Especialment després 
de l’ús massiu: 

1.-després del pati, 
2.-després de dinar  3.- 
sempre al final de la 
jornada. 

Personal de neteja  

Inodors Diàriament 
Neteja i 
Desinfecció 

Personal de neteja  
Conserge 

Terra i altres 
superfícies 

Diàriament 
Neteja i 
Desinfecció 

Personal de neteja 

Cubells de brossa 
i altres 

 Diàriament 
Neteja i 
Desinfecció 

Personal de neteja  

ZONES DE DESCANS (Gimnàs) 

Ventilació de 
l’espai 

Ventilació 3 vegades com a mínim Personal de menjador 

 llits de plàstic Després Diàriament 
Neteja i 
Desinfecció 

També quan canvia 
l’infant que l’utilitza 

Fundes de 
matalàs i de coixí 

Setmanal Rentat a ≥60ºC 
Cada infant té el seu. 

Famílies de l’alumne/a 

Mantes Setmanal Rentat a ≥60ºC 
Cada infant té el seu. 

Famílies de l’alumne/a 

Terra Diàriament 
Neteja i 
Desinfecció 

Mínim una vegada Personal de menjador 
Personal de neteja 

 

 

Gestió de residus 

L’alumnat farà servir mocadors i tovalloletes d’un sol ús per l’assecat de mans. Per la               

higiene respiratòria es facilitaran contenidors amb bosses o contenidors amb tapa i pedal. 

Tot el material utilitzat com: mascaretes, guants i altres residus d’higiene personal            

s’hauran de llençar al contenidor de rebuig (gris).  
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Disposició dels materials d’higiene i desinfecció 

Material higiènic Col.locació Unitats 

Gel hidroalcohòlic Totes les aules i espais de reunió, espais 
comuns entrada al centre. 

1 per espai 

Desinfectant de neteja  
(Solució hidroalcohòlica) 

Totes les aules, espais de reunió, entrada al 
centre, espais comuns 

1 per espai 

Pantalles protectores Consergeria 1 

Reserva de mascaretes Consergeria 400 unitats 

Papereres amb tapa o amb bossa de 
plàstic 

Totes les aules i espais comuns 1 per aula 

Contenidor de residus (gris) Pati de primària.  Pati d’infantil 
Exterior del recinte escolar 

1 per espai. 

 

Fitxa de seguiment de tasques de neteja 

La direcció del centre amb col.laboració del coordinaor de riscos laborals i el conserge              

faran la supervisió de les neteges. Se’ls facilitarà una fitxa de comprovació i seguiment.  

Veure annex 4 del   Pla d’actuació per al curs 2020-2021 en el marc de la pandèmia   
Marc de Ref. Pla d’actuació per al curs 2020-2021 en el marc de la pandèmia  Punt 4.3, Pàg 13 i 14 

9.- Pla d’adaptació i acollida de P3. 
 

La setmana del 14 al 18 de setembre es farà l’adaptació de l’alumnat de P3. Els punts                 

d’accés pels alumnes i l’acompanyant serà el mateix que es descriu a l’apartat d’entrades              

i sortides. Es recorda que només podrà acompanyar-lo un adult i que haurà de portar               

obligatòriament la mascareta. Les mestres també hauran de dura la mascareta mentre            

l’adult hi sigui present. L’acolliment i les activitats d’acollida es prioritzaran que es facin a               

l’aire lliure, en aquest cas als porxos de P3. En grups molt petits (màxim 4) podran entrar                 

a l’aula i fer alguna activitat amb la mestra de reforç o tutora.  

Nombre d’alumnes de P3: 16 alumnes 

Nombre de Grups estables: 2 de (8 alumnes  +1 adult) es faran 2 subgrups de cada  grup  

.  Horaris i torns  

Horari Dilluns 14 Dimarts 15 dimecres 16 Dijous 17 Divendres 18 

9 a 10:30 Grup 1 Grup 1 Grup 1 Grup 1 Grup1 

11 a 12:30 Grup 2 Grup 2 Grup 2 Grup 2 Grup 2 

15  a 16:30 Reunions individuals famílies nouvingudes. 

Marc de Ref. Pla d’actuació per al curs 2020-2021 en el marc de la pandèmia  Punt 5.8.2 Pàg 24 
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10.- Servei de menjador i acollida matinal 
 

Servei de menjador 

El servei de menjador amb l’horari de 12:30 a 15h, inclou: l’àpat, activitats de lleure i                

estona de migdiada pels més petits. 

Hi haurà dos torns de dinar: de 12:30 a 13:15 i de 13:30-14:15h 

Segons el nombre de comensals es disposarà dels següents espais: 

Torns Grups d’alumnes horari 

Infantil torn 1 Aules d’infantil  12:30 a 13:15  

Migdiada d’alumnat d’infantil Gimnàs 13:30-14:30h 

Primària torn 1 Alumnat de 1r, 2n i 3r 12:30 a 13:15  

Primària torn 2 Alumnat 4t, 5è i 6è 13:30-14:15h 

* En cas que el nombre d’alumnat sigui el mateix del curs passat i es puguin mantenir les normes de seguretat i higiene, els espais                         

seran els mateixos que els del curs passat. 

Marc de Ref. Pla d’actuació per al curs 2020-2021 en el marc de la pandèmia  Punt 5.4.2 i 5.43, Pàg 19 i 20. 
Servei de bon dia (acollida matinal) 

L’alumnat i les famílies que facin ús d’aquest servei, per la porta d’entrada principal (porta               

A) sense accedir a l’interior del recinte escolar. 

L’horari de l’acollida és l’habitual (7:30-9h). L’alumnat que faci ús d’aquest servei amb             

caràcter fix, se’l considera grup estable d’acollida.  

Els alumnes que no pertanyin al grup estable d’acollida matinal, per tant, els eventuals,              

podran gaudir del servei però hauran d’estar en un espai diferent, mantenint les mesures              

de seguretat de  distanciament amb la resta del grup estable. 
Marc de Ref. Pla d’actuació per al curs 2020-2021 en el marc de la pandèmia  Punt 5.8,1 Pàg 24 
Acompanyament a l’aula dels serveis d’acollida i menjador 

Les monitores acompanyaran els alumnes fins a les aules corresponents i hi restaran fins              

que la o el mestre arribi a l’aula. 

Personal del centre 

El personal del centre usuari del menjador, si es mantenen les mesures de seguretat i               

distanciament, disposarà de la sala de mestres, la biblioteca o l’espai de reprografia. Si              

no és possible, hauran de dinar a l’aula del grup estable al qual formen part.  
 

Marc de Ref. Pla d’actuació per al curs 2020-2021 en el marc de la pandèmia  Punt 5.2 Pàg 17 
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Espai d’esbarjo  

Haurà de fer-se mantenint els grups estables i evitant contactes entre diferents grups             

estables. Es poden mantenir els mateixos espais d’esbarjo que en l’horari lectiu. Si no es               

poden garantir les mesures de seguretat i distanciament entre els diferents grups            

estables, s’haurà de dur la mascareta obligatòriament.  
Marc de Ref. Pla d’actuació per al curs 2020-2021 en el marc de la pandèmia  Annex 5, Pàg 42 

 Veure    Pla d’actuació  empresa Menjador tresmes educa.  

11.- Activitats Extraescolars 

 

Les activitats extraescolars que es facin al centre s’hauran de fer respectant la distància              

de seguretat i si no es pot garantir hauran de portar mascareta. Un cop s’hagi fet l’activitat                 

extraescolar correspon a l’entitat organitzadora la neteja, desinfecció i ventilació dels           

espais, tal com es descriu en el pla de neteja dels estris i materials utilitzats.  

ACTIVITAT NOMBRE  
D’ALUMNES 

GRUPS DELS  
QUALS PROVÉ 

L’ALUMNAT. 

PROFESSIONALS ESPAI Horari 

ESPORTIVES 

ARTS MARCIALS  Infantil i Cicle Inicial  Pati o pista   Dimecres 

ARTS MARCIALS  C Mitjà i  Cicle Superior  Pati  o Pista  Dijous 

SKATE  Cicle Mitjà i Cicle Superior  Pati Primària  
Divendres 

PATINATGE  Cicle Mitjà i Cicle Superior  Pati Primària  Dimarts 

MULTIESPORTS  Infantil i Cicle Inicial  Pati Primària Dilluns 

FUTBOL  Cicle Mitjà i Cicle Superior  camp de 
futbol Mirador 

Dilluns 
Dimarts 

HANDBOL  Cicle Mitjà i Cicle Superior  Pista  Dimarts 

ARTÍSTIQUES 

TEATRE  Cicle Mitjà i Cicle Superior  PSICO Dilluns 

DANSA  Cicle Mitjà i Cicle Superior  Gimnàs Dijous 

DANSA  Cicle Mitjà i Cicle Superior  Gimnàs Dimecres 

IMATGE/ XSOCIALS  Cicle Mitjà i Cicle Superior  Aula Mòdul  Dilluns 

MANUALITATS  Infantil i Cicle Inicial  Aula Mòdul Dimarts 

IDIOMES 

ANGLÈS    Aula Anglès ? 

Yoga adults    Gimnàs Dill/Dij. 
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Marc de Ref. Pla d’actuació per al curs 2020-2021 en el marc de la pandèmia  Punt 5.8.4, Pàg 25 

Marc de Ref. Pla d’actuació per al curs 2020-2021 en el marc de la pandèmia  Annex 6, Pàg 43-46 

12.- Activitats Complementàries 

 

Es programaran sortides i activitats complementàries tenint en compte els següents           

criteris: 

Per a les activitats i xerrades dins l’escola 

Es prendran totes les mesures de seguretat: ventilació, neteja i desinfecció, abans i             

després de l’activitat; manteniment de la distància d’1’5 metres i l’ús de mascareta             

obligatòria quan hi hagi participació de diferents grups estables.  

Per a les activitats fora del centre 

- Distanciament d’1,5 i portar la mascareta sinó es pot garantir. Aquestes sortides i/o             

activitats es faran amb el mateix grup estable. 

- No es faran sortides que impliquin la participació  amb altres escoles. 

- Les colònies es faran només a 6è sempre que els diferents grups estables vagin en               

dies diferents o la casa de colònies ens pugui garantir espais diferents i separació              

de grups estables i ús de mascaretes si no se’n garanteix el distanciament. 

- Es potenciaran sortides dins del municipi i rodalies, sense transport.          

Excepcionalment, una d’aquestes sortides “Montseny a l’escola” que es fa a 4tA i             

B, i 6èA i B, sinó es pogués fer en dies separats, els cursos de quart les podran                  

realitzar junts, sempre i quan ho facin amb mascareta i el distanciament de             

seguretat, amb dos monitors per a cada grup i si és necessari, esglaonadament. 

Marc de Ref. Pla d’actuació per al curs 2020-2021 en el marc de la pandèmia  Punt 5.8.3, Pàg 24 i 25 

 

13.- Protocol en cas de detectar un possible cas COVID_19 

 

En el cas que es detecti un possible cas de COVID_19, s’haurà de col·locar una               

mascareta quirúrgica tant a la persona que ha iniciat símptomes com a la persona que es                

quedi al seu càrrec, així com al grup estable al qual pertany l’alumne/a, i s’actuarà de la                 

següent manera: 
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CASOS 
POTENCIALS 

ESPAI 
HABILITAT 

PERSONA 
RESPONSABLE DE 
REUBICAR 
L’ALUMNE/A I 
CUSTODIAR-LO 

PERSONA 
RESPONSABLE DE 
TRUCAR A LA 
FAMÍLIA 

PERSONA 
RESPONSABLE DE 
COMUNICAR EL CAS 
ALS SERVEIS 
TERRITORIALS 

 Aula de 
desdoblament 
AD1. 

Docent del grup o 
docent que el té en el 
moment de la 
detecció. 

Membre de l’equip 
Directiu 

Coordinador de 
Riscos laborals i/o la 
Direcció del centre 
 
 

CASOS GREUS:  Trucar al 061 
 

La família o la persona amb símptomes ha de: 
1.- Trucar al seu CAP.  
2.- Informar a l’escola en cas de confirmació de cas COVID-19. 
 
Seguiment de casos i coordinació per part de les autoritats. 
 
Un cop detectat i informat a les autoritats corresponents, els serveis territorials d’Educació             

i salut pública en faran el seguiment i l’estratègia de control i de confinament parcial o                

total.  

Seguiment de casos per part de l’escola 

L’escola elaborarà una fitxa de seguiment que s’haurà d’omplir cada cop que hi hagi un               

possible cas de COVID-19.  

En aquesta fitxa hi ha de costar: 

1.-Nom de l’alumne/a. 

2.-Data i hora. 

3.-Explicació, protocol i observacions. 

4.-Nom de la persona que ha fet les actuacions i el nom de la familia que el ve a buscar. 

5.-Persona de Salut amb qui es té el contacte i centre d’atenció primària. 

6.-Persona referent del centre pels contactes amb salut (mantindrà contacte i farà el             

seguiment). 
 

Marc de Ref. Pla d’actuació per al curs 2020-2021 en el marc de la pandèmia  Punt 4.5,  Pàg 15 i 16 
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Fitxa de Seguiment de Possibles Casos COVID-19 
 

Persona Referent del centre pels contactes amb Salut: Coordinador de Riscos Laborals, Quim G. 

Persona de Salut amb qui es té contacte CAP de Cànoves: xxxxxx.xxxxxxx 

 

Nom de l’alumne Data i hora Persona que l’ha vinfgut ha buscar 

   

Persona que ha fet les actuacions  Explicació de les actuacions 

 
 

 

 

Nom de l’alumne/a Data i hora Persona que l’ha vinfgut ha buscar 

   

Persona que ha fet les actuacions  Explicació de les actuacions 

 
 

 

 

Nom de l’alumne/a Data i hora Persona que l’ha vinfgut ha buscar 

   

Persona que ha fet les actuacions  Explicació de les actuacions 

 
 

 
 
 

 

Nom de l’alumne/a Data i hora Persona que l’ha vinfgut ha buscar 

   

Persona que ha fet les actuacions  Explicació de les actuacions 

 
 

 
 
 

 

Nom de l’alumne/a Data i hora Persona que l’ha vinfgut ha buscar 

   

Persona que ha fet les actuacions  Explicació de les actuacions 
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14.- Pla de treball del centre educatiu en confinament  

 

En el cas que hi hagi un confinament total o parcial es garantirà tant l’acció educativa des                 

del primer dia, com tots aquells canals de comunicació i de coordinació entre tots els               

agents interns i externs de la comunitat educativa.  

Aquest pla de contingència partirà del pla elaborat el mes d’abril. Inclourà les valoracions i               

propostes de millora que s’han fet a nivell intern  i amb participació de les famílies. 

Per garantir aquesta acció educativa des del primer dia, la coordinació pedagògica i la              

comunicació amb les famílies serà el següent: 

14.1 Pla d’acció educativa  

EDUCACIÓ INFANTIL 

Mètode de treball i recursos didàctics 
Recursos Didàctics:  hi haurà una planificació diària i publicada a la pàgina web, al bloc de cada curs. 
 
1.-Es confeccionarà un dossier de treball amb la seva guia didàctica per a un període de 15 dies. 
2.-Es confeccionarà un pla de treball diari amb tasques, amb enllaços a tasques i explicacions multimèdies si                 
s’escau. 
 

Mitjà i periodicitat pel contacte 
amb el grup 
 

● DIARI. 
● MEET de curs: es farà amb 

grups reduïts de fins a 5 
alumnes i amb tot el grup. 

 

Mitjà i periodicitat  del 
contacte individual 
amb l’alumne/a 
Es farà com indica el 
quadre de la dreta. amb la 
família.  

Mitjà i periodicitat de contacte amb 
la família 
 
● 1 COP SETMANAL.  dilluns o dijous. 
●Meet,  videotrucada o telèfon, per 

explicació o aclariment de les tasques a 
fer i pel seguiment del curs i recollir 
possibles inquietuds. 

 

CICLE INICIAL 

Mètode de treball i recursos didàctics 
Recursos Didàctics:  hi haurà una planificació diària i publicada a la pàgina web, al bloc de cada curs. 
 
1.-Es  confeccionarà un dossier de treball amb la seva guia didàctica per a un període de 15 dies. 
2.-Es confeccionarà un pla de treball diari amb tasques amb enllaços a tasques i explicacions multimèdia si                 
s’escau. 
 

Mitjà i periodicitat pel contacte 
amb el grup. 
 

● DIARI 
● MEET de curs: es farà amb 

grups reduïts de fins a 5 
alumnes i amb tot el grup. 

 

Mitjà i periodicitat  del 
contacte individual 
amb l’alumne/a. 
Es farà com indica el 
requadre de la dreta. amb 
la família.  
 

 

Mitjà i Periodicitat de contacte amb 
la família. 
●    1 COP SETMANAL  dilluns o dijous. 
●  Meet,  videotrucada o telèfon, per 

explicació    o aclariment de les tasques a 
fer i pel seguiment del curs i recollir 
possibles inquietuds. 
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CICLE MITJÀ i CICLE SUPERIOR 

Mètode de treball i recursos didàctics 
Recursos Didàctics:  hi haurà una planificació diària i publicada a la pàgina web, al bloc de cada curs. 
 
1.-Es confeccionarà un dossier de treball amb la seva guia didàctica per a un període de 15 dies. 
2.-Es confeccionarà un pla de treball diari amb tasques amb enllaços a tasques i explicacions multimèdies si                 
s’escau. 
3.- Es farà ús del classroom a partir de 4t de primària i si es donés el confinament al segon o tercer trimestre                       
també ho faria el grup de 3r. 
 

Mitjà i periodicitat pel contacte 
amb el grup. 

● DIARI 
● MEET de curs. 
● Per grups reduïts de fins a 5 

alumnes 

Mitjà i periodicitat  del 
contacte individual amb 
l’alumne. 
● 1 COP/SETMANA 
● meet  o videotrucada 

Mitjà i Periodicitat de contacte amb 
la família. 
●   1 COP SETMANA  dilluns i dijous. 
●  Meet,  videotrucada o telèfon, per 

explicació    o aclariment de les tasques 
a fer i pel seguiment del curs i recollir 
possibles inquietuds. 

 

14.2.-Planificació de reunions i coordinacions en cas de confinament total 

A continuació es detallen aspectes relacionats amb la coordinació de centre pel bon             

funcionament i pel desenvolupament de les activitats relacionades amb la docència.           

Aquesta organització s’anirà revisant quinzenalment. I es vetllarà per la conciliació           

familiar i laboral de tots els membres implicats (famílies, institucions, PAS i professorat).  

a) Reunions de l’equip docent: 

Es fixa el següent horari de reunions i es manté el calendari de claustres i coordinacions                

docents. 

● Reunions d’ED (5 reunions setmanals). 

● Claustre (2 reunions setmanals). 

● Reunions de Cicle (1 a 2 reunions setmanals). 

● Reunions de Coordinadors/es (1 reunió setmanal). 

● Reunions de Nivell (1 reunió setmanal). 

● Reunions d’atenció a la diversitat  (1 reunió setmanal). 

 
b) Coordinació amb agents externs:  

● Reunions de la comissió d’atenció a la diversitat i serveis socials (CAD i COS) (1               

reunió quinzenal). 

● Reunions per a l’atenció a les famílies amb l’Equip directiu (4 espais de reunions              

setmanals). 
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● Reunions de Consell Escolar (1 reunió quinzenal/setmanal o quan sigui necessari). 

● Reunions amb la Inspecció Educativa: segons ens indiquin. 

● Reunions amb l’Ajuntament (canal obert). 

 

c) Model bàsic de Graella de reunions de coordinació i d’atenció a les famílies per              
part de l’ED: 

Planificació Quinzenal de Reunions  

*ED= Equip Directiu. MESI= Mestre Especialista de Suport Inclusiu. CAD Comissió Atenció a la Diversitat); COS                
(Comissió de Serveis Socials). 

Horari Dilluns Dimarts  Dimecres  Dijous  Divendres  

9 a 9:30 Reunió d’ED 

atenció famílies 

Reunió ED  

atenció famílies 

ED  

 atenció famílies 

Reunió ED 

atenció famílies 

CLAUSTRE  

 

9:30 a 
10:30 h 

Reunió ED Reunió ED Reunió ED  Reunió ED 

12:00 a 
13:30 h 

CLAUSTRE CICLE  COORDINACIÓ NIVELL    

17 a 18:30 
h 

  MESI + ED  CONSELL 
ESCOLAR 

 

Horari Dilluns  Dimarts Dimecres  Dijous  Divendres  

9:00 a 

9:30 h 

Reunió d’ED 

atenció 
famílies 

Reunió ED  

atenció famílies 

Reunió ED 

atenció famílies  

Reunió ED 

atenció famílies 

 

9:30 a 
10:30 h 

Reunió ED Reunió ED Reunió ED Reunió ED CONSELL 
ESCOLAR  

17 a 
18:30h  

CAD/COS  CICLE  COORDINACIÓ NIVELL  CLAUSTRE 

 

Marc de Ref Instruccions per al curs 2020-2021 dels centres educatius de Catalunya (30-06-2020) punt 10, pàg 4. 
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Seguiment del Pla 

Per tal de fer el seguiment del pla i les modificacions corresponents amb els diferents               

agents implicats (Ajuntament, AMPA, Escola, CAP, empresa de menjador), aquest es           

presentarà als membres del Consell escolar i al Claustre de mestres. També es             

compartirà amb els diferents agents implicats.  

Un cop iniciat el curs es farà una planificació de seguiment del pla que s’haurà d’anar                

revisant mensualment. 

Responsables:  

Junta Permanent (Equip Directiu, membres de la junta de l’AMPA i mestres i             

Ajuntament). 

Possibles indicadors: 

Valoració de les propostes globals del Pla 

Acompliment de les actuacions proposades 

Propostes de Millora Trimestrals: 

 

Primer Trimestre: 
 
 
 
 
 

Segon Trimestre: 
 
 
 
 
 

Tercer Trimestre: 
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15.- Resum  de les mesures bàsiques de prevènció, d’higiène i de Seguretat.  

 

Segons la RESOLUCIÓ SLT/1429/2020, de 18 de juny, s’estableix la distància física            

interpersonal de seguretat, tant en espais tancats com a l’aire lliure en 1,5 metres en               

general, amb l’equivalent a un espai de seguretat de 2,5 m2 per persona, i és exigible en                 

qualsevol cas excepte entre persones que tinguin un contacte proper molt habitual, com             

és el cas dels grups de convivència estables, que la distància mínima interpersonal serà              

d’1 metre. 

15.1. Grups de convivència i socialització molt estables 

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

respectant les ràtios establertes pel Departament d’Educació amb l’objectiu de          

reconèixer de forma fàcil la traçabilitat de possibles casos que es puguin donar al llarg               

del curs i el/la seu/va tutor/a. Poden formar part d’aquest grup estable altres docents o               

personal de suport educatiu si la major part de la seva jornada transcorre amb aquest               

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

quotidiana la qual cosa ens permetrà que no sigui necessari la distància física             

interpersonal establerta en 1,5 m ni l’ús de mascaretes atès que hi ha evidències del poc                

paper que tenen els infants en la propagació de la pandèmia. 

15.2 Mesures de prevenció personal 

Distanciament físic 

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

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

relacionar entre sí, s’han de complir rigorosament les mesures de protecció individual,            

especialment el manteniment de la distància física de seguretat de 1,5 metres i, quan no               

sigui possible, l’ús de la mascareta. 

Higiene de mans 

Es tracta d’una de les mesures més efectives per preservar la salut dels alumnes així               

com la del personal docent i no docent. 
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En infants i adolescents, s’ha de requerir el rentat de mans: 

● A l’arribada i a la sortida del centre educatiu. 

● Abans i després dels àpats. 

● Abans i després d’anar al WC 

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

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

● A l’arribada al centre, abans del contacte amb els infants, 

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

dels propis, 

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

● Abans i després d’anar al WC, 

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

● Com a mínim una vegada cada 2 hores. 

Garantirem l’existència de diversos punts de rentat de mans amb disponibilitat de            

sabó amb dosificador i tovalloles d’un sol ús i dispensadors de solució            

hidroalcohòlica i Hi haurà pòsters i cartells informatius, explicant els passos per a             

un correcte rentat de mans, en els diversos punts de rentat de mans. 

Ús de mascareta 

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

de casa. Tanmateix, si algun alumne/a se la descuida, l’escola n’hi facilitarà una com a               

cas excepcional. En entrar al centre els alumnes i el personal del centre han de portar la                 

mascareta fins a la seva aula. En els passadissos i als lavabos hauran de portar               

mascareta si coincideixen puntualment amb altres grups estables. 
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15.3 Requisits d’accés al centre educatiu 

 

15.4 Promoció de la salut i el suport emocional 

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

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

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

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

representarà una bona oportunitat  per detectar i abordar situacions no resoltes. 
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Per aquest motiu, durant les primeres setmanes de curs es programaran, des de les              

tutories, activitats que permetin l’adaptació progressiva de l’alumnat al nou curs i als             

possibles canvis en el centre educatiu. 

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

imprescindibles en qualsevol context: 

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

● Actuar amb responsabilitat per a protegir els més vulnerables. 

● Rentar-se les mans de manera freqüent i sistemàtica. 
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Resolució del director del centre educatiu Escola l’Estelada, de Cànoves i           

Samalús, per la qual aprova el Pla d’actuació per a fer front al COVID19. 

Com a director del centre, Jesús Quintana Conejero, de l’escola l’Estelada de Cànoves i              

Samalús i en aplicació de les competències que estableix l'article 132 de la Llei orgànica               

2/2006, de 3 de maig, d'Educació, modificada per la Llei orgànica 8/2013, de 9 de               

desembre, per a la millora de la qualitat educativa, i d'acord amb el parer del Consell                

Escolar segons consta a l'acta de la sessió de data XXXXXXXXXXXXX 

 

RESOLC:  

Aprovar el Pla d’organització pel curs 2020-2021 de l’escola l’Estelada, un cop s’ha             

presentat i donat el vist-i-plau pel Claustre de professors/es i el Consell Escolar. Així              

mateix, aquest pla es posarà en disposició de l'Administració educativa.  

 EI director 

   

  Jesús Quintana i Conejero 
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