
 

  

Aprovació en Consell Escolar - 4 de setembre 2020 

1ª revisió - 10 setembre 2020 

2ª revisió – 5 octubre 2020 

 

Aquest Pla d'actuació pretén reprendre el curs 2020- 2021 amb les màximes garanties, 

buscant l'equilibri entre la protecció de la salut de les persones als centres educatius, la 

correcta gestió de la pandèmia i el dret de tots els infants a una educació de qualitat.  

Per a l'elaboració d'aquest Pla s'han tingut en compte les Instruccions de la Secretaria de 

Polítiques Educatives i el Pla d'actuació en el marc de la pandèmia elaborat pel 

Departament de Salut.  

Caldrà tenir en compte la situació actual a  
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A. CONTINGUT DEL PLA D'OBERTURA 

A1. DIAGNOSI 

L’emergència sanitària va obligar a suspendre les classes el 13 de març, un tancament on l’escola es va 
veure obligada a reaccionar per tal d’afrontar  un abans i un després en el sistema educatiu   
 
Tot i que en un primer moment es va pensar en un confinament temporal curt, més endavant,  l’escola va 
haver de demostrar capacitat de reacció davant una situació inèdita i inesperada.  
 
Primer de tot ens vam centrar en la necessitat bàsica de l’alimentació de l’alumnat més vulnerable, actuant 
conjuntament amb els serveis socials i altres entitats coordinades des de l’Ajuntament.  
 
En un segon pas, ens vam veure abocats a treballar de manera telemàtica per dur a terme el nostre 
projecte educatiu . Per tal d’arribar a tothom i evitar segregació entre el nostre alumnat , vam haver de fer 
una radiografia exacte de cada família per assistir-los en la dotació de materials i recursos tecnològics. 
Aquesta  gestió es va realitzar amb l’acompanyament i suport  del Departament i de l’ Ajuntament.  
 
Al mateix temps, el centre es va veure condicionat per garantir la qualitat educativa  i va veure que era 
el  moment per repensar i prioritzar la formació en TIC per a tot el professorat. Aquest es va  haver de 
formar en poc temps per tal de proporcionar i ajudar a l’alumnat i a famílies que ho necessitessin .  
 
El treball de seguiment i benestar dels infants i les seves famílies durant aquest trimestre han estat   punts 
claus que considerem que a partir de les seves  valoracions aportades, caldrà anar millorant en alguns 
aspectes de cara a possibles futurs confinaments..   
 

Hem funcionat amb una màxima cohesió i amb els mateixos criteris pedagògics de qualitat de sempre 
entre els nostres docents, i   amb una coordinació interna constant des de l’equip directiu. Tot plegat,  per 
continuar treballant en aquells aspectes cabdals per un desenvolupament sostenible i el progrés de la 
nostra societat. 
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A2. ORGANITZACIÓ DELS GRUPS ESTABLES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mantenim 14 grups classe 
estables 

. D'acord amb l'estabilitat dels grups, respectem la ràtio de cada 
grup ( 25 ó 26 alumnes màxim).  

. Cada grup classe, s'ubicarà a l'aula corresponent.  

. Cada grup tindrà el seu tutor/a referent. 

. Disposem de 29 mestres. 

CRITERIS D'HETEROGENEÏTAT 

.Els grups estan creats seguint els criteris d'heterogeneïtat que 
contempla el PEC i les NOFC. 

CRITERIS D'INCLUSIÓ 

.L'alumnat amb necessitats educatives específiques ( NEE i/o SIEI), 
estaran en el seu grup aula de referència, podent rebre atenció 
específica de suport educatiu. 

MESURES FLEXIBILITZADORES, AGRUPAMENTS INTERCICLES...  
 
. No es contempla la barreja de grups de P5 a 1r.  
. No es contempla realitzar els tallers internivells per mantenir 
l'estabilitat dels grups estables.  
 

*Tripliquem el curs de 6è . Degut a una major ràtio de l’alumnat al curs de 6è ( 52 alumnes), 
s’aposta per la triplicació de grups ( 6èA, 6èB, 6èC) per garantir 
l’adopció de les mesures de seguretat.   

*Tripliquem el curs de 3r . Degut a una ràtio de 51 alumnes al curs de 3r, es triplica el curs. 
Adjudiquem a la mestra Olga Gargallo d’Educació Especial per fer 
una de les tres tutories de 3r.  

 

 



Enumerem els grups estables que es mantindran durant el curs 2020- 2021: 

CURS- NIVELL- 
GRUP 

NOMBRE 
D'ALUMNES 

PROFESSORAT 
ESTABLE 

ALTRES DOCENTS que intervenen 
( amb mesures de seguretat) 

 
PERSONAL 
D’ATENCIÓ 

EDUCATIVA, que 
intervé en aquest grup 

 

PERSONAL 
D’ATENCIÓ EDUCTIVA 

QUE INTERVÉ 
PUNTUALMENT en 

aquest grup 

 
ESPAI estable 
d’aquest grup 

 
 

P3A 21 . Mireia Álvarez . Especialista d'Anglès: Anna 
Carrión 

Judith Fort (TEI) 
Mónica Vinuesa 

 Aula P3A 

P3B 20 . Rosa Estévez . Especialista d'Anglès: Anna 
Carrión 

Judith Fort ( TEI)  Aula P3B 

P4A 25 . Patrícia 
Ramírez 

. Especialista d'Anglès: Anna 
Carrión 
. Reforç: Nuria Rico 

  Aula P4A 

P4B 25 . Alícia Frías . Especialista d'Anglès: Anna 
Carrión 
. Reforç: Nuria Rico 

  Aula P4B 

P5A 25 . Sílvia Aragón . Especialista d'Anglès: Anna 
Carrión 
. Reforç: Sònia Lloret 

Mónica Vinuesa  Aula P5A 

P5B 26 . Olga Lozano . Especialista d'Anglès: Anna 
Carrión 
. Reforç: Sònia Lloret 

  Aula P5B 

1rA 26 . Marc Gener .Especialista d'Anglès: Loli Giménez 
. Especialista Música i EF: Marta 
German 

  Aula 1rA 

1rB 25 . Bruna Riera .Especialista d'Anglès: Loli Giménez 
. Especialista Música: Marta 
German 

 David Ocaña (MEE) 
 

Aula 1rB 

2nA 23 . Antònia Nadal .Especialista d'Anglès: Loli Giménez 
Especialista Música: Marta German 

 David Ocaña (MEE) Aula 2nA 

2nB 24 . Sònia Albacete .Especialista d'Anglès: Loli Giménez 
. Especialista Música: Marta 
German 
 

 Mari Creu Royo Aula 2nB 
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3rA 17 . Sílvia Puig . Especialista d’Anglès i música: 
Mari Carmen 

  Aula 3rA 

3rB 17 . Lucía 
Torrecillas 

.Especialista d'Anglès: Neus Ferran 

. Especialista EF: Eli Rodríguez 
  Aula 3rB 

3rC 17 . Olga Gargallo 
 

.Especialista d'Anglès: Neus Ferran 

. Mari Carmen Rodríguez ( música) 
  Biblioteca 

4tA 23 . Olívia Sánchez . Especialista d’Anglès: Neus Ferran 
. Especialista EF: Eli Rodríguez 

  Aula 4tA 

4tB 24 . Estela Jiménez . Especialista d’Anglès: Neus Ferran 
. Especialista EF: Eli Rodríguez 

  Aula 4tB 

5èA 22 . Nacho Alegre . Especialista d’Anglès: Rosa 
Melgosa 
. Especialista d’EF: Eli Rodríguez 
. Especialista Música: Rut Altimira 

  Aula 5èA 

5èB 21 . Dolors Ruíz . Especialista d’Anglès: Rosa 
Melgosa 
. Especialista d’EF: Eli Rodríguez 
. Especialista Música: Rut Altimira 

 Mari Creu Royo Aula 5èB 

6èA 18 . Raquel 
Carbonell 

. Especialista d’Anglès: Rosa 
Melgosa 
. Especialista d’EF: Eli Rodríguez 
. Especialista Música: Rut Altimira 

  Aula 6èA 

6èB 18 . Raquel Luís . Especialista d’Anglès: Rosa 
Melgosa 
. Especialista d’EF: Eli Rodríguez 
. Especialista Música: Rut Altimira 

  Aula 6èB 

6èC 16 . Rut Altimira . Especialista d’Anglès: Rosa 
Melgosa 
. Especialista d’EF: Eli Rodríguez 
. Especialista Música: Rut Altimira 

  Aula plàstica 
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MEE = Mestre Educació Especial  

 En les àrees o desdoblaments, s'apliquen les mesures de seguretat vigents.  

 Els suports d'Educació Especial i SIEI, es faran, en general, dins l'aula, utilitzant la distància i mascareta per poder fer l'atenció educativa dins l'aula.  

 En els desdoblaments o suports educatius fora de l'aula on barregem alumnat de diferents grups estables( EE i religió), aquest haurà de mantenir la 

distància de seguretat i utilitzar la mascareta.  

 

Enumerem les activitats o matèries que estan subjectes a aquesta circumstància( barreja d'alumnat de diferents grups estables) : 

ACTIVITAT O MATÈRIA GRUPS ESTABLES DELS QUALS 
PROVENEN ELS ALUMNES 

DOCENT HORARI 
( NOMBRE D'HORES O SESSIONS 

SETMANALS) 

OBSERVACIONS. 
Mesures: 

Distància + Mans + Mascareta 

Religió . 1rA + 1rB + 2nA+ 2nB 
. 3rA+ 3rB + 4tA + 4tB 
. 5èA + 5èB + 6èA + 6èB 

 
.José de las Muelas 

 
1 sessió setmanal per cada cicle ( = 1h).  

. S'utilitzarà l'aula d'anglès  

 
 
Coordinació i suport NEE 
 

EI 
CI 
CM  
CS 

 
 
. David Ocaña 
 

. En funció de l'horari 
 

. Es prioritza l'atenció a l'aula 
del grup estable.  
. En altres casos, s'utilitzarà 
l'aula d'EE2. 

Suport SIEI Educació Infantil 
Educació Primària 

. Mari Creu 

. Mónica Vinuesa 
. En funció de l'horari i les necessitats . Es prioritza l'atenció individual 

a l'aula ordinària.  
. En altres casos, s'utilitzarà 
l'aula SIEI.  

 

 



 

A3. CRITERIS ORGANITZATIUS DELS RECURSOS PER A L'ATENCIÓ DE 

L'ALUMNAT AMB NECESSITATS ESPECÍFIQUES DE SUPORT EDUCATIU.  

Durant el confinament, s'ha mantingut una estreta relació amb les famílies més vulnerables tant a nivell 

tecnològic per resoldre dubtes, com per fer seguiment en la realització de les tasques de l'alumnat i, 

sempre procurant, acompanyant- los des de la vessant emocional.  

L'acompanyament, seguiment i atenció de l'alumnat amb especials dificultats, s'ha realitzat per 

videotrucades, correus electrònics i trucades telefòniques, com a mínim un cop a la setmana.  

L'organització en quan a les mesures i suports universals que aplicarem al centre, tindrà en compte 

prioritzar el treball en el grup estable i el treball personalitzat, centrat en l'alumnat més vulnerable, a 

càrrec dels especialistes d'Educació Especial, professionals SIEI i CREDA.  

 

A4. ORGANITZACIÓ DE LES ENTRADES I SORTIDES 

El nostre centre disposa de 3 accessos d'entrada i sortida ( porta principal, porta accés pavelló i porta del 

pati de Cicle Inicial).  

Dividirem a l'alumnat de forma que tindran accessos diferents en funció del curs. Hi haurà un encarregat 

d'obrir les portes i controlar les entrades.  

Les portes del centre s'obriran puntualment a les 09:00h i les 15:00h i l'alumnat anirà a la seva fila.  

Tant  en les entrades com a les sortides, les famílies estaran a l'exterior del recinte escolar. Us recomanem  

mantenir la distància de seguretat i fer entrades ordenades.  

En qualsevol cas i, fins que duri l'estat actual de ZONA VERMELLA ( = alt risc de brot), és obligatori a 

partir de 1r de primària portar mascareta a tot el recinte escolar ( aula estable, passadissos, pati...), 

excepte en classes d'educació física i hora dels àpats, on es tindran en compte altres mesures com la 

distància entre diferents grups estables.  
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ORGANITZACIÓ 
. L'alumnat haurà de dur la mascareta posada en tot moment ( en funció de la situació del COVID-19, s'adaptarà l'ús de la mascareta dins 

l'aula).   

CURS - NIVELL - GRUP TIPUS D'ACCÉS HORA D'ENTRADA I SORTIDA 

Educació Infantil  
( P3- P4 - P5) 

.Porta principal de l'escola.  
Entraran i sortiran per la porta de la seva classe. 
. Només podrà accedir al recinte escolar un 
adult/ alumne. Hi haurà una rampa de pujada i 
una altra de baixada.  

.Entrades: 09:00h i 15:00h 

.Sortides:  12:25h i 16:25h 
 
 Encarregat porta: Mateo ( conserge) 

Cicle Inicial 
( 1rA - 1rB - 2nA - 2nB) 

. Accés pati C. Inicial  
(porta de l'Av. Francesc Macià) 
.L'alumnat de 1r entrarà sol al recinte escolar i 
anirà directament a la seva classe.  
. L’alumnat de 2n entrarà sol al recinte escolar i 
farà la fila a un lloc concret  del pati.  
. L'entrega es farà des del pati. Les famílies 
estaran a l'exterior del recinte.  

 
 
.Entrades: 09:00h i 15:00h 
.Sortides: 12:30h i 16:30h 
 
Encarregat porta: Mónica Vinuesa i 
David Ocaña 

Cicle Mitjà 
( 3rA - 3rB) 

. Accés pati C. Inicial  
(porta de l'Av. Francesc Macià) 
.L'alumnat entrarà sol al recinte escolar i farà la 
fila a un lloc concret  del pati. 
. L'entrega es farà des del pati. Les famílies 
estaran a l'exterior del recinte.  

Cicle Mitjà 
( 4tA – 4tB) 
 

. Accés porta pavelló 

. L'alumnat entrarà sol al recinte escolar i farà la 
fila en un lloc concret de la pista. El recorregut 
fins a l’aula es farà per la porta principal.  

 
.Entrades: 09:00h i 15:00h 
.Sortides:  12:30h i 16:30h 
 
Encarregada porta: Rosa Melgosa Cicle Superior 

( 5èA - 5èB – 6èA – 
6èB) 

. Accés porta pavelló 

. L'alumnat entrarà sol al recinte escolar i farà la 
fila en un lloc concret de la pista. El recorregut 
fins a l’aula es farà pel passadís del gimnàs.  

PROFESSORAT . Accés porta Av. Francesc Macià 
( Exclusiu professorat) 

Entrades i sortides en funció de 
l'horari individual de cada mestre/a.  

FAMÍLIES  . Accés porta principal 
. Les famílies accediran al centre únicament per 
apuntar el fill/a al ( ubicació menjador), 
entrevistes i/o reunions. 
. Ús de l'agenda/correu/ telèfon, per 
informacions TUTOR/A- FAMÍLIA.  

.Horari Glòria de menjador: 9h  

. Entrevistes i reunions, amb cita 
prèvia. 

*EN CAS de germans/es en diferents accessos, els germans/es grans entraran per la porta d'accés del 

germà més petit/a i, anirà directament a la seva aula. Amb caràcter general, el germà/na gran sortirà per la 

porta d'accés del recinte escolar del més petit/a. 

*EN CAS de tenir fills/es a educació infantil i a cicle inicial, les famílies recollireu en primer lloc el germà/na 

d’educació infantil. I, després, el germà de cicle inicial que estarà ubicat al porxo de la porta principal, sota 

supervisió d’un mestre/a.  

*En cas de dubte, preguntar a direcció.   
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A5. ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI D'ESBARJO 
. Per afavorir el manteniment de les mesures de seguretat, tot i que disposem d'un espai  prou ampli de 

pati,  establirem zones delimitades per a cada grup estable. Actualment, caldrà l'ús obligatori de mascareta 

per als majors de 6 anys.   

Es procurarà mantenir els grups estables durant l'esbarjo. Quan això no sigui possible o sigui convenient 

poder relacionar- se amb altres grups, caldrà mantenir la distància de seguretat i portar mascareta.  

 

CURS - NIVELL - GRUP HORA DE PATI ESPAI DE PATI 
( zona delimitada entre grups estables) 

P3 10:00h - 10:30h Sorral P3 i sorral P5 

P4 10:00h - 10:30h Alternar Pista i pati Cicle Inicial 

P5 10:00h - 10:30h Alternar Pista i pati Cicle Inicial 

1r 10:30h - 11:00h Alternar Sorral Ed. Infantil i pati Cicle Inicial 

2n 10:30h - 11:00h Alternar Sorral Ed. Infantil i pati Cicle Inicial 

3r 10:30h - 11:00h Pista 

4t 11:00h - 11:30h Pati Cicle Inicial  

5è 11:00h - 11:30h Alternant zona de pista  

6è 11:00h - 11:30h Alternant zona de pista  

 

*Aquest curs 2020- 2021, no s’oferirà la Bibliopati els divendres.  

*Els jocs de pati( joguines), estaran marcades amb el nom del grup classe. 

*A inici de curs s'informarà a les tutories de la distribució per espais a la pista, en funció del dia de la 

setmana.  

*L'esmorzar es farà a l'exterior, a la zona de pati.  
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A6. RELACIÓ AMB LA COMUNITAT EDUCATIVA 
Consell escolar . Preveiem fer les reunions en espais amplis com és el Gimnàs.  

. En funció de la situació epidemiològica, es faran telemàtiques per 
videoconferència MEET.  

Entrevistes família- 
tutor/a 

En cas de fer una trobada presencial, es farà mantenint les mesures de 
seguretat. Podrà haver-hi seguiment per correu electrònic del tutor/a.  

Reunions de classe . Les reunions d'inici de curs es faran de forma telemàtica, a través de 
l'aplicació MEET. 
Si la situació permet trobades presencials al llarg del curs, es prendran les 
mesures adequades: 
- Assistència d'un sol membre de la família 
- Distància d'1,5m entre seients 
- Control de temperatura 
- Ús de mascareta 
- Gel hidroalcohòlic a l'entrada.  

Comunicacions amb les 
famílies 

. A educació infantil, es mantindrà l'ús de NOTES per a comunicacions 
puntuals.  
. A cicle inicial, es mantindrà l'ús de la LLIBRETA per a les comunicacions. 
. A partir de 3r de primària, es mantindrà l'ús de l'AGENDA.  
 
*Es mantenen els GRUPS de Whatsapp per intercanviar informacions: 
 ESCOLA - FAMILIES / ESCOLA - AFA / AFA - FAMILIES 
*Es manté l'ús de TokApp School como a mitjà de comunicació i informació.  

Formació a les famílies . Es valora la possibilitat de fer sessions formatives adreçades a les famílies 
en relació a l'ús de les plataformes digitals escollides en cas de confinament.  
. Responsables: Coordinador TAC, membres de la comissió TAC.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pla d'Actuació curs 2020- 2021 

Escola Lluís Piquer 

 

11 
 

A7. SERVEI DE MENJADOR 
Per garantir el manteniment de la distància de seguretat i, en funció del nombre d'alumnes inscrits, farem 

torns de menjador: 2 torns. Alhora,  habilitarem espais per als més petits.  

*En cas de confinament, únicament, l'alumnat becat podrà recollir en el menjador, el menjar en una 

carmanyola.  

  

CURS  - 
NIVELL - 

GRUP 

HORA DE DINAR ESPAI HABILITAT MONITORATGE 

P3 
1r TORN - 12:30h Aules P3 2 per nivell 

P4 
1r TORN - 12:30h Aules P4 2 per nivell 

P5 
1r TORN - 12:30h Aules P5 2 per nivell 

1r 
1r TORN - 12:30h MENJADOR 1 per nivell 

2n 
1r TORN - 12:30h MENJADOR 1 per nivell + suport SIEI 

3r 
1r TORN - 12:30h MENJADOR 1 per nivell 

4t 
2n TORN - 14h MENJADOR 1 per nivell 

5è 
2n TORN - 14h MENJADOR 1 per nivell 

6è 
2n TORN - 14h MENJADOR 1 per nivell 

 
  

14 + Glòria  
(coordinadora ) 

 

 

 



Pla d'Actuació curs 2020- 2021 

Escola Lluís Piquer 

 

12 
 

A8. PLA DE NETEJA 
 

El Pla de neteja, el responsable del qual és l'Ajuntament de Parets del Vallès, l'adjuntarem en el Pla 
definitiu d'Obertura, tot just en arribi al centre.  
 
Dins del conjunt d’actuacions de sensibilització que el centre portarà a terme amb l’alumnat sobre mesures 
higièniques davant la prevenció de contagi per la covid-19, es recomana que el mateix alumnat, quan 
estigui utilitzant un espai que no és el del seu grup estable (cas de l'aula de d’informàtica, per exemple), 
aquest col·labori en les actuacions de neteja de superfícies i estris utilitzats abans d’abandonar l’espai i 
possibilitar el seu nou ús en bones condicions. 
 
*A partir de les 11:30h i fins les 13:00h, hi ha un servei de neteja i desinfecció "extra" de lavabos, 
passarel·les i espais comuns.  
*Es ventilaran les instal.lacions interiors com a mínim abans de l’entrada i la sortida de l’alumnat i 3 
vegades més durant el dia durant, almenys, 10 minuts cada vegada. 
*S'utilitzarà el desinfectant recomanat i adequat a  l'ús.  
*Es manté el Projecte de reciclatge ( buidatge de papereres a partir de les 16:15h) per part de l'alumnat 
aplicant les mesures de prevenció ( reduint a 2 encarregats i rentant mans després del buidatge).   
 

A9. TRANSPORT 
L'alumnat de transport ( SIEI), entrarà per la porta principal en un horari concretat amb el servei de 

transport. La tutora i educadora de SIEI, seran les encarregades de les entrades i sortides al recinte escolar.  

Es mantindrà la distància de seguretat entre seients. 

A10. EXTRAESCOLARS I ACOLLIDA 
El servei de d’acollida matinal es farà al gimnàs. L’entrada serà per la porta principal de l’Avinguda 

Catalunya.  

A les activitats extraescolars i acollida, es preveu una barreja d'alumnes de diferents grups estables. Per 

tant, caldrà aplicar les mesures de seguretat DISTÀNCIA+MANS+MASCARETA.   

 

Les activitats extraescolars que es  faran el curs 2020- 2021, les afegirem al Pla Anual de Centre.  

ACTIVITAT NOMBRE 
D'ALUMNES 

GRUPS DELS QUALS 
PROVÉ L'ALUMNAT 

PROFESSIONAL 
RESPONSABLE 

ESPAI ON ES 
REALITZA 

L'ACTIVITAT 

     

     

 

. El monitoratge de les activitats de l'alumnat d'Educació Infantil, recollirà als i les alumnes a la porta de les seves 

classes i els acompanyarà al lloc indicat per berenar i fer l'activitat.  

. El monitoratge de la resta de cursos, s'ubicarà en un lloc pactat prèviament on es dirigiran els alumnes que han de 

fer l'activitat.  

. En tot moment, l'alumnat a partir de 1r de primària, haurà de dur la mascareta en els passadissos de l'escola.  
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A11. ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES 
 Caldrà tenir en compte les mesures de seguretat quan fem sortides de poble o bé, de fora del municipi: 

- Distància de seguretat i mascareta, en aquells casos on sigui necessària i en les edats que correspongui.  

- Es procurarà mantenir al màxim, els grups estables en les activitats que es realitzin.  

- Dins de l'autocar, l'alumnat  haurà de dur posada la mascareta.  

 

 Durant el 1r trimestre no es preveuen sortides de fora del municipi.  

 Els o les acompanyants del grup a les sortides serà, preferentment, personal que té contacte habitual amb el 

grup estable. 

 

 

A12. REUNIONS DELS ÒRGANS UNIPERSONALS I COL.LECTIUS DE 

COORDINACIÓ I GOVERN 
 

. S'habilitarà el gimnàs i menjador ( espais amplis i amb ventilació) quan les reunions siguin amb un nombre elevat 

d'assistents, si la situació en aquell moment ho permet.  

 

ÒRGANS TIPUS DE REUNIÓ 
FORMAT DE LA REUNIÓ 

Es prioritza el format presencial 
PERIODICITAT / 

TEMPORITZACIÓ 

Equip directiu Planificació Presencial 1 per setmana 

Claustre Difusió 
d'informació, 
temes pedagògics i 
organitzatius 

  
Presencial al gimnàs 

1 quinzenal o mensual 

Nivell de cada curs Programació Presencial 1 per setmana 

Cicle Coordinació Presencial 1 per setmana 

Equip pedagògic 
( coordinadors/es) 

Coordinació Presencial Quinzenal 

Grups de treball prioritaris: 
- Grup Digital 
- Grup Projectes 
- Grup Anglès 
- Grup Atenció a la Diversitat 

Programació Presencial Quinzenal 

Comissió Festes Planificació Presencial Quinzenal 
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A13. PROTOCOL D'ACTUACIÓ EN CAS DE DETECTAR UN POSSIBLE CAS DE 

COVID- 19 
En cas de sospita de cas, descrivim el protocol d'actuació, que inclou la ràpida coordinació entre els serveis 

territorials d'Educació i de Salut pública.  

 

 

 PROTOCOL D'ACTUACIÓ en cas de sospita: 

Actuació Responsable 
1. Informar a direcció El tutor/a o mestre encarregat 

del grup 

2. Aïllar l'alumne/a a un espai habilitat ( sala reunions) i col·locar- li una 
mascareta quirúrgica( tant a la persona que ha iniciat símptomes com a la 
persona que quedi al seu càrrec). 
 
*Se l'ha de prendre la temperatura.  
 

Mestre de reforç del grup o un 
membre de l'equip directiu. 

3. Trucar a la família 
 
*Si presenta símptomes de gravetat es trucarà al 061 
 

Tutor/a o un membre de l'equip 
directiu 

4. Trucar al CAP ( Centre d'Atenció Primària de Parets) 
 

Directora 

5. Comunicar el cas als  Serveis Territorials, en cas positiu. 
Serveis Territorials informarà a Salut Pública, que donarà les instruccions sobres 
les mesures de quarantena que cal prendre.  
 

Directora 

*Davant d'un cas d'un alumne o personal del centre sospitós de covid-19 que roman al seu domicili, què cal fer 
mentre no es confirmi si és positiu? L'activitat del centre continuarà amb normalitat a l'espera del resultat.  
 

*Les autoritats sanitàries competents decidiran les mesures que cal prendre en el centre davant d'un cas positiu 
de covid-19. 
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 Pauta seguiment de casos. 

Es crearà un arxiu dels casos, seguint aquest model,  per tal de fer un seguiment exhaustiu, segons el que marqui el 

Departament de Salut.  

S'afegiran a l'arxiu tots aquells documents i actuacions, que correspongui en cada cas.  

 

Alumne/a 
 
 

Dia i hora de la 
detecció 

Explicació del protocol seguit i 
observacions ( incloure el nom 
de la persona que ha fet les 
actuacions i el nom del familiar 
que l'ha vingut a buscar).  

Persona de salut 
amb qui es manté el 
contacte i centre 
d'atenció primària.  

Persona referent del 
centre pels 
contactes amb salut 
( mantindrà el 
contacte amb salut i 
farà seguiment del 
cas).  

...     

...     

 

 

 

A14.SEGUIMENT DEL PLA 
Responsables Equip directiu 

Possibles indicadors .Grau de compliment de les mesures d'higiene i de 
distanciament que s'apliquen. 
.Grau de traçabiliat viable en el recorregut, per  tal d'evitar 
congestions en les entrades i sortides 
.Percentatge de situacions que es donin en el centre que 
calguin intervencions de confinament. 
.Grau de reunions telemàtiques que es realitzen entre el 
professorat. 
  

Propostes de millora trimestrals . Formulari Google per avaluar el Pla a nivell de professorat.  
. Formulari Google per avaluar el Pla a nivell de famílies, si 
s'escau.  

Valoració del Pla en cas de 
confinament 

. Formulari Google a nivell de Famílies - Alumnat i Professorat.  
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A15. REQUISITS D’ACCÉS AL CENTRE EDUCATIU 
. Cada alumne/a  ha de portar la Declaració Responsable  signada per la família.  

 

. La família ha de verificar, abans d’anar a l’escola, l’estat de salut del seu fill/a i comprovar que no tingui elevació de 

la temperatura superior a 37,5º ni haver reduït la temperatura amb antitèrmics. 

 

. Poden accedir al centre educatiu les persones: 

a) Amb absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19* 

b) No convivents o contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors.  

 

No es pot portar al fill o filla  a l'escola si: 

 Té algun dels símptomes compatibles amb la COVID-19:  
o Febre o febrícula (per sobre de 37.5ºC) 
o Tos 
o Dificultat per a respirar 
o Mal de coll* 
o Refredat nasal* 
o Fatiga, dolors musculars i/o mal de cap 
o Mal de panxa amb vòmits o diarrea 
o Pèrdua d’olfacte o gust (infants grans i adolescents) 

*Només si apareixen conjuntament amb algun altre símptoma de la llista. 

 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 el cas dels alumnes amb malalties cròniques d’elevada complexitat que puguin augmentar el risc de 
gravetat en cas de contraure la infecció per SARS-CoV-2, com ara malalties respiratòries greus que 
necessiten medicació o dispositius de suport respiratori o malalties cardíaques greus, la família o tutor/a i 
l’equip pediàtric hauran de valorar les implicacions a l’hora de reprendre l’educació presencial.  
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B. CONCRECIONS PER A L'EDUCACIÓ INFANTIL 

B1. PLA D'ACOLLIDA DE L'ALUMNAT 

Actuació Grups Actuacions previstes 

REUNIÓ DE 
FAMÍLIES 

P3 

. El dia 8 de setembre a les 18h, està convocada una reunió telemàtica dirigida 
a les famílies de P3,  per informar de les mesures previstes i de la organització 
del període d’adaptació.  
. S'informarà a les famílies de la franja horària per a la rebuda a l’aula*. 
. També s’informarà del servei de menjador.  

P4 
. El dia 7 de setembre a les 17h, està convocada una reunió telemàtica dirigida 
a les famílies de P4, per informar de les mesures previstes i de l'inici de curs.  

P5 
. El dia 7 de setembre a les 17h, està convocada una reunió telemàtica dirigida 
a les famílies de P5, per informar de les mesures previstes i de l'inici de curs.  

*REBUDA A 
L’AULA 

 
P3 

. El dia 10 de setembre, en la franja horària assignada ( entre les 9:30h i 10:00h 
o entre les 11:00h i 11:30h), vindrà l’infant amb NOMÉS un adult 
d’acompanyant, per portar tots els estris necessaris de cara al primer dia 
d’escola i tenir un primer contacte amb l’aula i la tutora.  

PERÍODE 
D’ADAPTACIÓ, 
P3 

P3 

. Els dies 14 i 15 de setembre hi haurà dos torns d’adaptació: 
- 1r torn: vindrà de 9:00h a 10:45h 
- 2n torn: vindrà d’11:15h a 13:00h 

. Els dies 16 i 17 de setembre, vindrà tot el grup però només la franja del matí 
de 9:00h a 12:30h.  
. A partir del 18 de setembre, vindrà tot el grup amb horari normal ( de 9:00h a 
12:30h i de 15:00h a 16:30h) i, servei de menjador i matiners, si s’escau.  

ENTRADES I 
SORTIDES 

Ed. 
Infantil 

. Es permetrà l'entrada d'un adult acompanyant en les entrades i sortides del 
centre. Aquest adult haurà d'anar amb mascareta i seguint les indicacions.  

DINS DE 
L’AULA 

Ed. 
infantil 

. En entrar a l'aula, el tutor/a posarà gel hidroalcohòlic a cada alumne.  

. S'iniciaran les rutines i activitats de l'aula segons l'horari.  

. Caldrà aplicar l'hàbit de rentar- se les mans abans i després, en els casos 
indicats: 

* Abans i després de: 
 Menjar 
 Anar al lavabo 
 Pati 
 Activitat puntuals 
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B2. PLA DE TREBALL DEL CENTRE EDUCATIU EN CONFINAMENT 

NIVELL EDUCATIU MÈTODE DE TREBALL I 
RECURSOS DIDÀCTICS 

PREVISTOS 

MITJÀ I PERIODICITAT DEL 
CONTACTE AMB EL GRUP 

MITJÀ I PERIODICITAT DE 
CONTACTE AMB LA FAMÍLIA 

 
 
 

P3 
 

P4 
 

P5 

. L’enviament de tasques es 
farà per mail al correu de 
l’alumne/a.  
. S’utilitzarà documents 
Google i drive per 
compartir les tasques.  
. Ús de diferents recursos 
digitals ( Padlet, jocs 
educatius online, edpuzzle, 
vídeos dels i les mestres... 
. Les tasques estaran 
adaptades al nivell 
corresponent.  

. Una vídeotrucada mínim a la 
setmana.   

. Ús de diversos mitjans per 
comunicar- se amb la família: 
telèfon, correu electrònic i/o 
videotrucada. 
.1 cop/15 dies aproximadament.  
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C. CONCRECIONS PER A L'EDUCACIÓ PRIMÀRIA 

C1. PLA D'ACOLLIDA DE L'ALUMNAT 

Actuació Grups Actuacions previstes 
Acollida noves 

matrícules 
Primària . S’ha previst que el dia 4 de setembre a les 9:30h, es faci una trobada de les 

noves famílies matriculades amb el tutor/a del curs que pertoca.  

Reunió de 
famílies 

Primària . Cada nivell té assignat un dia a la tarda, entre el 7 i el 10 de setembre per 
informar de les mesures previstes i de l'inici de curs. S'informarà per 
Tokapp. 

DINS DE L’AULA 

Ed. 
Primària 

. En entrar a l'aula, el professorat disposarà de gel hidroalcohòlic per posar a 
l'alumnat de l'aula.  
. S'iniciaran les rutines i activitats de l'aula segons l'horari.  
. Caldrà aplicar l'hàbit de rentar- se les mans abans i després, en els casos 
indicats: 

* Abans i després de: 
 Menjar 
 Anar al lavabo 
 Pati 
 Canvis d'aula 
 Activitats puntuals 

 

C2. PLA DE TREBALL DEL CENTRE EDUCATIU EN CONFINAMENT 

NIVELL EDUCATIU MÈTODE DE TREBALL I 
RECURSOS DIDÀCTICS 

PREVISTOS 

MITJÀ I PERIODICITAT DEL 
CONTACTE AMB EL GRUP 

MITJÀ I PERIODICITAT DE 
CONTACTE AMB LA FAMÍLIA 

 
Cicle Inicial 

 
Cicle Mitjà 

 
Cicle 

Superior 

. El seguiment de les tasques 
es farà per Classroom.  
. Ús de diferents recursos 
digitals ( Padlet, jocs 
educatius online, edpuzzle, 
vídeos dels i les mestres... 
. Les tasques estaran 
adaptades al nivell 
corresponent i al màxim de 
globalitzades possible.  

. 2 vídeotrucades  a la 
setmana per explicació i 
seguiment de tasques, 
resolució de dubtes... 
. MEETs o trucades 
telefòniques en funció de les 
necessitats ( acompanyament 
emocional,dificultats 
tècniques...)  
.Caldrà concretar el nombre 
d'alumnes en cada cas ( Meet 
en petits grups o gran grup) 

. Ús de diversos mitjans per 
comunicar- se amb la família: 
telèfon, correu electrònic i/o 
videotrucada. 
. 1 cop/15 dies i/o en funció 
del tipus de confinament 
(curt o llarg termini).  
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D. MESURES PER A UNA BONA ACOLLIDA EMOCIONAL  

FAMÍLIES ALUMNAT 
. Reunions de classe abans de començar el curs per 
fer acollida, resoldre dubtes, explicar el funcionament 
i canvis organitzatius del curs 2020- 2021... 

. Programació “Tornem a l’escola” de la Maria Madurell.  

. Es facilitarà el correu electrònic de cada tutor/a per 
al seguiment de l'alumnat i millorar la comunicació 
entre escola i família.  

. S'ha previst no fer la barreja de grups habitual en els grups 
de P5 a 1r, per fer un bon acompanyament.  

 . Es tindran en compte les diferents recomanacions i 
recursos que se'ns ha fet arribar des de diferents vessants i 
col.legiats, com ara: 
 "Recomanacions i recursos per a la gestió i 

l'acompanyament emocional de la infància i 
l'adolescència en espais educatius i de lleure, durant 
l'epidèmia de COVID-19", juny 2020 ( Col.legi Oficial 
de Psicologia de Catalunya).  

 "Orientacions per a les activitats d’acompanyament 
emocional que es poden dur a terme en la re 
obertura de centres educatius"  
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E. NOVES ESTRATÈGIES ORGANITZATIVES  
 ESTRATÈGIES RESPONSABLES 

LLISTES DE 
MENJADOR 

. Les llistes de menjador, es recolliran de la funda de plàstic 
que hi haurà penjada a fora de la classe, evitant recorreguts 
fins a consergeria.  
. La coordinadora de menjador, les passarà a recollir.  

. Tutors/es 

. Coordinadora de menjador 

 
LLISTA 

D’ASSISTÈNCIA 

. La llista d’assistència, un cop acabat el mes, es guardarà a 
la funda de plàstic que hi haurà penjada a fora de la classe.  
. El conserge, les passarà a recollir. 
 

. Tutor/es 

. Conserge 

PASSADISSOS . El personal docent i no docent i alumnat major de 6 anys, 
haurà de dur mascareta pels espais comuns del centre.  

. Professorat docent i no docent 

. Alumnat major de 6 anys ( a 
partir de 1r de primària) 
. Personal extern al centre 

CORREUS 
ELECTRÒNICS 

. El tutor/a, compartirà amb les famílies del seu grup classe, 
el seu correu electrònic amb domini @escolalluispiquer.cat.  
. L’ús d’aquest correu es limita al seguiment de l’alumnat, 
entre tutor i família i, sobretot, en períodes de 
confinament.  

. Tutor/a. 

CORREUS 
ELECTRÒNICS DE 

L’ALUMNAT 
D’EDUCACIÓ 

INFANTIL 

. Es demanarà autorització per a la creació del correu 
electrònic a l’alumnat d’educació infantil, davant d’un 
possible pla de confinament. 
. El seu ús es limitarà al període de confinament ( accés 
MEET i accés a plataforma virtual o recursos google).  

. Cap d’estudis 

. Tutor/a 

CORREUS 
ELECTRÒNICS 

NOVES 
MATRÍCULES DE 

P3 A 6è 

. Es demanarà autorització per a la creació del correu 
electrònic a l’alumnat de nova matriculació.  

. Cap d’estudis 

PÓSTERS AMB LES 
MESURES DE 
SEGURETAT 

. Es penjaran per l'escola ( aules, lavabos i espais comuns), 
cartells recordatori de les mesures que cal prendre ( quan 
cal rentar-se les mans, com cal rentar- se les mans...) 

.Cap d'estudis 

 
CATIFES  

. A les portes de les classes d'Educació Infantil, hi ha una 
catifa on els infants es desinfectaran les sabates abans 
d'entrar a l'aula. 

. Equip d'Educació Infantil  
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F. KIT-COVID ALUMNAT 
Amb l'objectiu de garantir unes mesures de seguretat i una higiene en el nostre alumnat, demanem a les 

famílies que cada nen/a porti a l'escola el següent material, que hem anomenat... Kit Covid! 

 

 

 
 

 
Declaració responsable 

. El primer dia d'escola, cada alumne 
portarà una declaració responsable  
signada per la família conforme es 
seguiran les mesures de seguretat 
obligatòries i recomanades i conforme el 
fill/a ve a l'escola lliure de 
simptomatologia covid-19. 

 Autorització per al procediment 
de gestió de casos i contactes de 
la COVID-19 als centres educatius 

. Portar signada l'autorització per tal de 
facilitar el seguiment i gestió de casos 
Covid-19.  

 

 
Temperatura 

. ABANS  de sortir de casa, la família 
prendrà la temperatura al fill/a i, en cas 
de febre igual o superior a 37,5º caldrà 
quedar- se a casa i activar el protocol ( 
trucar al CAP).  
En cap cas, es pot assistir a l'escola amb 
febre ni amb símptomes COVID.  

 

2 mascaretes quirúrgiques 
 o  

2 mascareta de roba 
homologades 

. Cada alumne haurà de portar dues 
mascaretes cada dia a l'escola ( una 
posada i l'altra de reserva).  
. Per als majors de 6 anys, el seu ús és 
obligatori.  
. Caldrà posar el nom i cognom a les 
mascaretes. 

 

 
Una ronyonera 

. Cada alumne haurà de portar cada dia 
una ronyonera (plana) amb l'objectiu de 
guardar les mascaretes en els casos on 
no calgui el seu ús dins del recinte 
escolar ( Ed. Física i àpats). 

  
Gel Hidroalcohòlic  

. El Departament disposa de gel 
hidroalcohòlic a l'escola i el professorat 
posarà a l'alumnat a les entrades a les 
aules.  
.En altres casos, es rentaran amb aigua i 
sabó.  
*En cas de necessitat, demanaríem a les 
famílies, portar un pot de gel.   

 

 
1 ampolla d'aigua 

reutilitzable 

. L'alumnat de 1r a 6è, portarà una 
ampolla d'aigua reutilitzable d'ús 
personal.  
.Ha de portar el nom i cognom.  

 


