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PLA D’ACTUACIÓ PER AL CURS 2020-2021 
PER A L’ESCOLA JOAN MARAGALL DE RUBÍ  

EN EL MARC DE LA PANDÈMIA 

 
 
Aquest Pla d’actuació pretén establir les bases per tal que el curs 2020-2021 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 
a una educació de qualitat.  
 

1. PRINCIPIS BÀSICS DE PREVENCIÓ, HIGIENE I PROMOCIÓ DE LA SALUT  
 

Els dos pilars en el moment actual de control de la pandèmia són la disminució de la                 
transmissió del virus,una bona planificació en les mesures de neteja, desinfecció i ventilació.  
 i l’augment de la traçabilitat dels casos.  
 
1.1. Grups de convivència i socialització molt estables  
 
Es proposen l’organització entorn a grups de convivència estables. El seu principal valor és              
la facilitat que dona en la traçabilitat de possibles casos que s’hi donin: permetent una               
identificació i gestió precoç dels casos i dels seus contactes.  
 
Seran grups estables d’alumnes, amb el seu tutor o tutora, i en el marc dels quals es                 
produeix la socialització de les persones que l’integren. Podran formar part d’aquest grup             
estable altres docents o personal de suport educatiu i a l’educació inclusiva si la major part                
de la seva jornada laboral transcorre en aquest grup.  
 
Es tracta, per tant, d’un grup de persones que tenen una relació propera i molt quotidiana.                
Això permet que, junt amb les evidències creixents sobre el poc paper d’infants i joves en la                 
propagació de l’epidèmia, no sigui necessari requerir la distància física interpersonal de            
seguretat establerta en 1,5 metres (o la superfície equivalent de seguretat de 2,5 m 2 ), ni                 
l’ús de la mascareta, en aquests grups de convivència estables. En el cas que terceres               
persones s’hagin de relacionar amb aquests grups (docents i altres professionals de suport             
educatiu) o en cas que diferents grups s’hagin de relacionar entre si, es compliran              
rigorosament les mesures de protecció individual, especialment el manteniment de la           
distància física de seguretat d’1,5 metres i, quan no sigui possible, l’ús de la mascareta. 
 
 
1.2. Mesures de prevenció personal  
 
1.2.1 Distanciament físic  
 
L’organització de l’espai de l’aula d’un grup estable ha d’assegurar, en la distribució de              
l’alumnat, una distància interpersonal mínima d’1 metre.  
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1.2.2 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.  
 
Requerirem el rentat de mans als infants:  
▪ A l’arribada i a la sortida del centre educatiu, 
▪ 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). 
 
En el cas del personal que treballa al centre, el rentat de mans es durà a terme:  
▪  A l’arribada al centre, abans del contacte amb els infants,  
▪ Abans i després d’entrar en contacte amb els aliments, dels àpats dels infants i dels propis,  
▪ Abans i després d’acompanyar un infant al WC,  
▪ Abans i després d’anar al WC,  
▪ Abans i després de mocar un infant (amb mocadors d’un sol ús),  
▪ 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. En punts estratègics (menjador, zona d’aules...)            
col·locarem dispensadors de solució hidroalcohòlica per a ús del personal de l’escola.            
Promourem entre els infants el rentat de mans correcte i la seva importància. Es col·locaran               
pòsters i cartells informatius explicant els passos per a un correcte rentat de mans en els                
diversos punts de rentat de mans.  
En entrar al centre els alumnes i el personal del centre portaran la mascareta fins a la seva                  
aula. En els passadissos i als lavabos portaran mascareta si coincideixen puntualment amb             
altres grups estables.  
 
1.2.3 Requisits d’accés als centres educatius  
 

- Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, dificultat          
respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós .  

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

En cas que l’alumne presenti una malaltia crònica d’elevada complexitat que pugui            
augmentar el risc de gravetat en cas de contraure la infecció per SARS-CoV2, es valorarà               
de manera conjunta –amb la família o persones tutores i el seu equip mèdic de referència–,                
les implicacions a l’hora de reprendre l’activitat educativa presencialment al centre educatiu.  
 
Malgrat que l’evidència és escassa, es consideren malalties de risc per a complicacions de              
la COVID-19:  
▪ Malalties respiratòries greus que necessiten medicació o dispositius de suport respiratori. ▪             
Malalties cardíaques greus.  
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▪ Malalties que afecten el sistema immunitari (per exemple aquells infants que requereixen             
tractaments immunosupressors).  
▪ Diabetis mal controlada.  
▪ Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus.  
 
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. Les condicions de risc engloben les malalties cròniques com la hipertensió              
arterial, la diabetis, els problemes cardíacs o pulmonars i les immunodeficiències, l’obesitat            
mòrbida. Les dones embarassades es consideren un col·lectiu d’especial consideració. Les           
persones del grup de risc han de ser valorades pel servei de prevenció de riscos laborals                
propi o extern, de la titularitat. També caldrà contemplar els requisits d’accés als centres              
educatius de persones pertanyents a altres entitats o empreses de cara a la gestió de               
vulnerabilitats i/o contactes.  
 
1.2.4 Control de símptomes 
 
Les famílies han de fer-se responsables de l’estat de salut dels seus fills i filles. A l’inici del                   

curs, signaran una declaració responsable a través de la qual:  
- Faran constar que són coneixedores de la situació actual de pandèmia amb el risc que                
això comporta i que, per tant, s’atendran a les mesures que puguin ser necessàries en cada                
moment.  
- Es comprometen a no portar l’infant o adolescent al centre educatiu en cas que presenti                
simptomatologia compatible amb la COVID-19 o l’hagi presentat en els darrers 14 dies i a               
comunicar-ho immediatament als responsables del centre educatiu per tal de poder prendre            
les mesures oportunes.  
- Les famílies disposaran d’una llista de comprovació de símptomes.  
- La família ha de comunicar al centre si ha presentat febre o algun altre símptoma.  
 
 

2.ORGANITZACIÓ DE CENTRE 
 

2.1.  Alumnat  
 
L’ensenyament serà presencial per a tots els alumnes de tots els ensenyaments des 
d’educació infantil fins a la postobligatòria.  
 
S’ha de garantir que tots els alumnes d’educació infantil, primària i ESO puguin seguir el 
curs de manera presencial sempre que la situació sanitària no obligui a un confinament 
parcial o total l’alumnat i del professorat del centre o bé de la població. 
 
En el cas de la incorporació d’un nou alumne al centre, se l’assignarà a un grup estable 
existent.  
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2.2. Personal dels centres: professorat, personal d’atenció educativa i personal 
d’administració i serveis 
 
El Departament d’Educació determinarà i comunicarà la plantilla de professorat, de personal 
de suport educatiu i d’administració i serveis assignada a cada centre finançat amb fons 
públics, tenint en compte les directrius del Departament en el marc de la COVID-19.  
 
El servei sanitari del servei de prevenció de riscos laborals de la titularitat del centre, haurà 
d’avaluar la presència de personal treballador especialment sensible a la COVID19, en el 
marc de referència vigent a cada moment, i en base a aquest coneixement establir, si 
s’escau, mesures específiques de protecció 
 
2.3. Grups estables  
L’escola organitzarà els grups estables d’alumnes amb un tutor o tutora i un espai referent.  
El grup estable estarà format per un conjunt d’alumnes, amb el seu tutor o tutora. 
A l’educació infantil i primària, aquest grup es mantindrà junt en el màxim d’activitats al llarg 
de la jornada lectiva, tant a l’aula com al pati. A l’interior de l’edifici el grup ocuparà, de 
manera general el mateix espai físic. Els alumnes seran sempre els mateixos. Aquells 
docents i/o personal de suport educatiu que es relacionen amb més d’un grup estable, 
caldrà que portin mascareta quan no puguin mantenir una distància d’1,5 metres amb els 
infants. 
 
L’organització de l’espai de l’aula d’un grup estable s'assegurarà, en la distribució de 
l’alumnat, una distància interpersonal mínima d’1 metre. La disposició del mobiliari, ja sigui 
en files o en petits grups al voltant de la taula, tindran en compte aquesta distància.  
 
2.4. Espais  
 
A la nostra escola utilitzarem les 6 aules d’infantil i  13 aules de primària. 
 
2.4.1. Espais docents per a grups estables. 
 
Prioritzarem com a espais docents per a un grup d’alumnes la seva aula de referència i 
excepcionalment a l’educació primària podrem utilitzar diferents espais específics: aula de 
música, aula d’informàtica, aula d’anglès, vestíbuls, biblioteca, gimnàs…En aquests casos 
cada cop que hi hagi un canvi de grup netejarem i desinfectarem l’espai i el material d’ús 
comú.  
 
2.4.2. Espai menjador  (s’acabarà de definir al setembre amb el coordinador del servei) 
 
El servei de menjador escolar, que inclou l’àpat i les activitats posteriors fins a la represa de 
l’activitat lectiva o la finalització de la jornada escolar segons els casos, el menjar es fa, 
preferiblement, a l’espai habitual del menjador escolar. Els integrants d’un mateix grup 
estable han de seure junts en una o més taules. Caldrà mantenir la separació entre les 
taules de grups diferents. En cas que en una mateixa taula hi hagi alumnes de més d’un 
grup caldrà deixar una cadira buida entre ells per garantir la distància.Entre torn i torn es 
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farà la neteja, desinfecció i ventilació del menjador. Es garantirà el rentat de mans abans i 
després de l’àpat. 
 
El menjar es servirà en plats individuals, evitant compartir-lo (no es posaran amanides, ni 
setrilleres, ni cistelles del pa al centre de la taula). L’aigua estarà en una gerra però serà una 
persona adulta responsable qui la serveixi o bé un únic infant encarregat durant tot l’àpat. 
 
Els infants que per raons del projecte pedagògic realitzin tasques del tipus parar i desparar 
taula, o d’altres, ho faran exclusivament per al seu grup de convivència. En cas que 
l’alumnat reculli el menjar a la línia d’autoservei, caldrà que mantinguin la distancia a la 
filera. 
 
Per qüestions d’organització de cada centre, i per minimitzar els contactes, tenint en compte 
el nombre d’alumnes que es queden al menjador, l’alumnat podrà menjar a les aules o als 
espais que s’hagin habilitat a tal efecte. Les aules o els espais habilitats específicament per 
fer els àpats han de ser utilitzats preferiblement per infants pertanyents a un mateix grup 
estable. Quan això no sigui possible, cal garantir la separació entre els grups d’alumnes.  
 
El professorat i el personal d’administració i serveis del centre podran fer ús del servei de 
menjador escolar sempre que sigui possible la seva ubicació en un espai clarament 
diferenciat de l’ocupat per l’alumnat i mantenint en tot moment la distància de seguretat 
d’1,5 metres entre els adults i amb l’alumnat. El professorat i el personal d’administració i 
serveis han d’utilitzar obligatòriament la mascareta en el menjador excepte quan estiguin 
asseguts a la taula fent l’àpat.  
 
Les activitats posteriors als àpats es realitzaran, preferiblement, a l’aire lliure, amb ocupació 
diferenciada d’espais per a cada grup estable. També es podran utilitzar espais interiors, 
preferiblement per a infants pertanyents a un mateix grup estable. En aquest cas cal garantir 
la ventilació després de l’activitat. Quan no sigui possible la utilització d’un espai per a 
infants d’un mateix grup estable, caldrà garantir la separació entre els alumnes de grups 
diferents, així com organitzar separadament l’entrada i la sortida dels infants dels diferents 
grups. També caldrà garantir la neteja, la desinfecció i ventilació dels espais abans i 
després de la seva utilització.  
 
 
2.4.3. Espai gimnàs  
 
Potenciarem que l’educació física es realitzi a l’aire lliure -a l’espai del pati- sempre que sigui 
possible. Si l’activitat té lloc a l’exterior i/o es mantenen els grups estables no serà necessari 
l’ús de mascareta. Els vestidors s’utilitzaran sempre  que es pugui garantir que hi ha neteja i 
desinfecció entre grups i amb bona ventilació. 
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2.4.4. Patis  
 
La sortida al pati serà esglaonada. Establirem torns d'esbarjo i el sectoritzarem, tenint en 
compte que hi pot haver a la vegada més d’un grup estable. L’ús de la mascareta serà 
obligatori pels alumnes d’Ed.Primària. Cada grup estable estarà junt i quan comparteixin 
l’espai amb altres grups, han de mantenir entre ells la distància sanitària obligatòries i l’ús 
de mascareta. 
 
2.4.5. Espais de de reunió i treball per al personal  
 
En els espais de reunió i treball per al personal s’establiran les mesures necessàries per 
garantir el distanciament físic de seguretat de 1,5 metres. Serà obligatori l’ús de mascareta 
si això no pot garantir-se. Tindrem present totes les mesures sanitàries pel que fa a les 
màquines de cafè i venda automàtica (vending). Evitarem en la mesura del possible que es 
comparteixin equips, dispositius, estris o altres instruments o accessoris i prestarem 
especial atenció a la correcta ventilació de l’espai. 
 
2.5. Fluxos de circulació  
 
Per evitar aglomeració de persones en un lloc del centre establirem circuits i organitzarem la 
circulació dels diferents membres de la comunitat educativa en llocs i moments determinats.  
 
 
2.5.1. Entrades i sortides  
 
Les entrades i sortides del centre es faran de manera esglaonada, tenint en compte els 2 
accessos i el nombre de grups estables. Identificarem tots els accessos possibles. 
Establirem els punts d’entrada i sortida, i es marcarà quins grups accediran per cada punt. 
En entrar al centre els alumnes es rentaran les mans amb gel hidroalcohòlic, portaran la 
mascareta fins arribar a la seva aula  i  vetllarem per tal que mantinguin la distància 
sanitària. 
 
Entrada matinal: 
Infantil: Els alumnes que no utilitzen el transport escolar (50 alumnes aprox), entraran per 
l’accés del pati a les 8:55 i es faran files per cursos en aquest mateix espai.Les mestres 
recolliran als alumnes i els entraran a l’edifici en direcció a les seves aules.  
A partir de les 9:00h els alumnes usuaris del transport escolar entraran a dins de l’edifici 
escolar acompanyats per la seva monitora establint un ordre de baixada de cada autocar 
segons la seva ruta. 
Primària: Els alumnes que no utilitzen el transport escolar( 63 alumnes aprox.) , entraran a 
l’edifici per l’accés principal a les 8:55.  
A partir de les 9:00h els alumnes usuaris del transport escolar entraran a l’escola establint 
un ordre de baixada de cada autocar segons la seva ruta.  
 
 
 



PLA D’ACTUACIÓ PER AL CURS 2020-2021 
PER A L’ESCOLA JOAN MARAGALL DE RUBÍ  

EN EL MARC DE LA PANDÈMIA 

 
Entrada migdia: 
Usuaris de menjador: Els alumnes del menjador accediran a la seva aula a les 14:50. 
Infantil: Els alumnes que no utilitzen el transport escolar, entraran per l’accés del pati a les 
14:55 i es faran files per cursos a aquell mateix espai. A partir de les 15:05h els alumnes 
usuaris del transport escolar entraran a l’edifici escolar acompanyats per la seva monitora 
establint un ordre de baixada de cada autocar segons la seva ruta. 
Primària: Els alumnes que no utilitzen el transport escolar, entraran per l’accés principal a 
les 14:55. A partir de les 15h els alumnes usuaris del transport escolar entraran a l’escola 
establint un ordre de baixada de cada autocar segons la seva ruta.  
 
Sortida migdia: 
Infantil:  
Les monitores del transport escolar entraran a les aules a buscar els alumnes de la seva 
ruta a les 12:20 
Els alumnes que no utilitzen el transport escolar, sortiran per l’accés del pati amb una 
mestra que els acompanyarà i els entregarà a les famílies a les 12:30.  
 
Primària: A les 12:30 cada grup classe sortirà amb la seva mestra cap a la sortida principal. 
Els alumnes que no utilitzen el transport escolar, sortiran per la porta d’accés lateral on 
s’ubica la rampa. Es alumnes usuaris del transport escolar sortiran per la porta principal cap 
al seu autocar. 
 
Sortida tarda: 
Infantil:  Les monitores del transport escolar entraran a les aules a buscar els alumnes de la 
seva ruta a les 16:20. 
Els alumnes que no utilitzen el transport escolar, sortiran per l’accés del pati amb una 
mestra que els acompanyarà i els entregarà a les famílies a les 16:30. 
 
Primària: A les 16:30 cada grup classe sortirà amb la seva mestra cap a la sortida principal. 
Els alumnes que no utilitzen el transport escolar, sortiran per la porta lateral de la rampa 
d’accés. Es alumnes usuaris del transport escolar sortiran per la porta principal cap al seu 
autocar. Els alumnes d’extraescolars aniran al punt d’acollida amb els seus monitors. 
L’organització de les entrades i sortides a la nostra escola ha estat dissenyada a partir de                
l’anàlisi de les característiques del centre. Ja que som un centre amb transport escolar (5               
rutes) i la majoria d’alumnes en fan ús no s’acumulen gaires famílies al recinte escolar.  
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 Entrades i sortides 

ACCÉS COL·LECTIU HORARI D’ENTRADA 
MATÍ 

HORARI  
D’ENTRADA MIGDIA 

Principal Primària famílies 8:55 14:55 

Autocar 1 9:00 15:00 

Autocar 2 9:05 15:05 

Autocar 3 9:10 15:10 

Autocar 4 9:15 15:15 

Autocar 5 9:20 15:20 

Pati Infantil famílies 8:55 14:55 

 

ACCÉS COL·LECTIU HORARI  
DE SORTIDA MATÍ 

HORARI  
DE SORTIDA 

Principal Autocars Inf 12:20 16:20 

Alumnes de 1r i 2n 12:25 16:25 

Alumnes de 3r i 4t 12:30 16:30 

Alumnes 5è i 6è 12:35 16:35 

Pati Infantil famílies 12:30 16:30 

Principal- 
rampa 

Famílies 1r i 2n 12:25 16:30 

Famílies 3r i 4t 12:35 16:35 

Famílies 5è i 6è 12:40 16:40 

 
Aquests horaris son orientatius i els acabarem d’ajustar. 
 
Les famílies només accediran a l’interior del recinte escolar en el cas que ho indiqui el 
personal del centre seguint totes les mesures de protecció establertes, utilitzant mascareta, 
desinfecció amb el gel hidroalcohòlic  i sempre mantenint la distància de seguretat. 
Es recomana que cada  alumne vingui acompanyat d’un únic familiar o acompanyant. En 
qualsevol cas, els adults que acompanyin els infants o joves han de ser els mínims 
possibles per a cadascun d’ells i han de complir rigorosament les mesures de distanciament 
físic de seguretat i ús de mascareta, limitant tant com sigui possible la seva estada als 
accessos al centre educatiu.  
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2.6. Transport escolar  
 
A la nostra escola un gran nombre d’alumnes arriba al centre escolar en transport escolar, 
aproximadament uns 205 alumnes, repartits en cinc autocars. 
 
Tots els infants han d’anar asseguts i es  podran utilitzar la totalitat dels seients. Quan el 
nivell d’ocupació ho permeti, s’ha de procurar la màxima separació entre els usuaris.  
 
Els infants  han d’accedir al transport amb la mascareta col·locada, exceptuant aquells per 
als quals l’ús de la mascareta està contraindicada (en aquest cas hauran de presentar una 
justificació médica). Caldrà fer ús de la mascareta durant tot el trajecte i fins que arribin a 
l’aula.  
 
A les parades de bus escolar, quan es recullen i deixen els infants, és molt important que 
entre les unitats familiars es mantingui una distància física adequada i es portin posades les 
mascaretes. Cal evitar l’acumulació de famílies en un espai reduït. 
 
Les monitores de cada autocar accedirà al centre educatiu seguint totes les normes de 
seguretat establertes. Es farà càrrec de tots els alumnes de la seva ruta i en especial dels 
alumnes d’educació infantil que acompanyarà a les entrades  i recollirà a les sortides  de les 
aules d’educació infantil.  
 
Ens posarem en contacte tant amb el Consell Comarcal del Vallès Occidental, com amb les 
empreses que presten el servei per acordar els detalls d’aquest pla. Així mateix ens 
assegurarem que  en el transport escolar s'aplica  la normativa vigent respecte a les 
mesures preventives davant la COVID-19 
 
 
2.7. Altres activitats  
 
2.7.1. Acollida matinal  
 
El servei d’acollida matinal és gestionat per l’AMPA de l’escola. El centre té un espai 
habilitat  que permet mantenir la distància interpersonal d’1,5 metres i, quan no sigui 
possible, tant el responsable de l’acollida com els infants hauran de portar mascareta. Cada 
infant ha d’anar acompanyat per un únic familiar.  
 
Abans d’entrar al centre s’hauran de rentar les mans amb gel hidroalcohòlic i un cop dins 
mantindran la distància de seguretat d’1,5 metres amb la resta de persones que estiguin a 
l’espai d’acollida. L’acompanyant haurà d’accedir al centre amb mascareta.  
Potenciarem la utilització dels espais exteriors,patis,  sempre que sigui possible.  
 
Quan finalitzi el període d’acollida, els infants seran acompanyats a la seva aula de 
referència, i tant els responsables com els infants portaran les mascaretes. Acabat l’horari 
d’acollida es ventilarà, netejarà i desinfectarà l’espai.  
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2.7.2. Adaptació de P3, educació infantil de primer cicle (o altres) 
 
Aquest curs l’adaptació dels alumnes de P3 s’ha adequat a les directrius sanitàries. Així 
doncs es farà de la següent manera: 
 

- Abans del dia 14 de setembre s’organitzaran grups de 6-7 alumnes amb un membre 
familiar per venir  al centre per portar el material, conèixer la tutora , l’aula i  jugar 
amb els seus companys/es… i així familiaritzar-se amb els espais. 
 

- Del dia 14 al 17  l’horari serà de 9h a 12:30h. cada grup de P3 es distribuirà en dos 
grups. 
Un grup anirà directament a l’aula de referència i l’altre al pati  d’Ed.Infantil qui vulgui 
podrà anar acompanyat d’un membre de la família.  
Els familiars que estan acompanyant a l’aula marxaran al cap de 20 minuts. Quan 
aquests estiguin fora del centre  entrarà a l’aula el grup que està al pati amb els 
familiars que acompanyen, aquests també hauran de marxar al cap de 20 minuts. El 
següents dies es farà el mateix però els grups aniran rotant en els dos espais 
establerts. 
El dia 18 i 21 es farà la mateixa organització en horari de matí i en horari de tarda 
s’establirà l’organització establerta per la resta d’alumnes d’Ed. Infantil.  
  

- A partir del dia 22 l’entrada ja es farà normalitzada i  s’establirà l’organització 
establerta per la resta d’alumnes d’Ed. Infantil.  
 

PERSONA ACOMPANYANT EN EL PERÍODE D’ADAPTACIÓ 
 

Requisits d’accés: la persona acompanyant no pot participar en el període d’acollida 
si presenta símptomes compatibles amb la COVID-19 o els ha presentat en els 
darrers 14 dies. Tampoc no hi podrà participar si ha tingut contacte estret amb una 
persona amb la COVID-19 confirmada o amb simptomatologia compatible en els 
darrers 14 dies. 
 Persones de risc: aquelles persones acompanyants que pateixin una malaltia de risc 
davant de la COVID-19 (diabetis, malaltia cardiovascular -inclosa la hipertensió-, 
malaltia hepàtica crònica, malaltia pulmonar crònica, malaltia renal crònica, 
immunodeficiència, càncer en fase activa, obesitat mòrbida) així com dones 
embarassades, hauran d’avaluar la conveniència de participar en el període 
d’acollida amb el seu equip mèdic de referència.  
Nombre d’acompanyants: cada infant només podrà ser acompanyat per una sola 
persona (que pot canviar durant el període d’adaptació). Els germans que es trobin 
simultàniament en el període d’acollida podran ser acompanyats per una o dues 
persones. En aquest cas, sí que hi podrà haver contacte amb la resta de membres 
de la unitat familiar.  
Contacte i distància: la persona acompanyant només podrà tenir contacte amb el 
seu infant i haurà de mantenir la distància de seguretat (1,5 metres) amb la resta de 
persones de l’aula (inclosos infants, persones acompanyants i persones 
educadores).  
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Rentat de mans: la persona acompanyant s’haurà de rentar les mans amb aigua i 
sabó o gel hidroalcohòlic abans d’accedir al centre educatiu i també abans d’entrar a 
l’aula. També es recomana rentat de mans a la sortida del centre educatiu. 
Mascareta: la persona acompanyant ha d’accedir al centre educatiu amb una 
mascareta higiènica o quirúrgica correctament posada 

 
2.7.3. Sortides i colònies  
 
En la mesura del possible procurarem dur a terme les activitats previstes en la nostra 
programació general anual pel que fa a sortides i colònies. Portarem a terme les 
adaptacions que calgui ateses les mesures de prevenció i seguretat sanitària. 
 
En el cas de les colònies es mantindran els grups estables. Es prioritzaran les activitats a 
l’aire lliure i se seguiran les mesures de prevenció i higiene habituals: distància física de 
seguretat, rentat de mans, etc.  
 
2.7.4. Extraescolars (s’acabarà de definir al setembre amb el coordinador del servei) 
 
Al centre es duran a terme les extraescolars previstes en la seva programació general 
anual. Sempre caldrà mantenir la distància interpersonal d’1,5 metres i es portarà mascareta 
quan no es pugui preservar la distància o això no sigui possible per la naturalesa de 
l’activitat realitzada. En la mesura del possible es formaran grups estables de participants.  
Les despeses generades per les extraescolars seran assumides per l’organitzador de 
l’activitat. 
 
 
2.7.5. Pla d’actuació en cas de detectar un possible cas de COVID-19 
El responsable de la coordinació i la gestió de la COVID-19 al centre és la directora. 
 
No han d’assistir al centre l’alumnat, les persones docents i altres professionals que tinguin              
símptomes compatibles amb la COVID-19, així com aquelles persones que es troben en             
aïllament per diagnòstic de COVID-19 o en període de quarantena domiciliària per haver             
tingut contacte estret amb alguna persona amb símptomes o diagnosticada de COVID-19.  
 
En el nostre centre el protocol davant d'una persona que comença a desenvolupar             
símptomes compatibles amb la COVID-19 serà:  
1. Se’l portarà a un espai separat d'ús individual, que en el nostre cas serà ubicat a l’edifici                  
de gestió a la sala de petites reunions. 
2. Col·locarem una mascareta quirúrgica (tant a la persona que ha iniciat símptomes com a               
la persona que quedi al seu càrrec).  
3. Contactarem amb la família per tal que vingui a buscar l’infant. 4. En cas de presentar                 
símptomes de gravetat trucarem també al 061. 
5. El centre contactarà amb el servei territorial d’Educació per informar de la situació i a                
través d’ells amb el servei de salut pública. La família o la persona amb símptomes haurà de                 
contactar amb el seu CAP de referència per valorar la situació i fer les actuacions               
necessàries. Si es decideix realitzar una PCR per a SARS-CoV-2, l’infant i la família amb qui                
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conviu hauran d’estar en aïllament al domicili fins conèixer-ne el resultat. En cas que              
finalment es confirmi el cas, Salut Pública serà l'encarregada de la identificació, aïllament i              
seguiment dels contactes estrets.  
 
Quan la simptomatologia s’inicia fora de l’horari escolar o en dies no lectius, la família o la                 
persona amb símptomes ha de contactar amb el seu CAP de referència o, fora de l’horari                
del CAP, al CUAP (Centre d’Urgència d’Atenció Primària), per valorar la situació i fer les               
actuacions necessàries.  
 
 
 
2.8. Pla de ventilació, neteja i desinfecció  
 
El centre té un pla de ventilació, neteja i desinfecció basat en les recomanacions del               
Departament de Salut. En el cas d’un ús temporal d’algun espai de manera compartida              
entre diferents grups es preveurà que en cada canvi de grup es faci una neteja i desinfecció                 
i la ventilació abans de l’ocupació de l’espai per un altre grup. L’Ajuntament ampliarà l’horari               
del servei de neteja, establint un horari de 10:30h a 14:30h per realitzar la neteja i                
desinfecció dels espais comuns com lavabos, baranes i vestuaris. 
 
Es ventilaran les instal·lacions interiors com a mínim abans de l’entrada i la sortida dels               
alumnes i 3 vegades més durant el dia durant, almenys, 10 minuts cada vegada. Totes les                
aules han de poder ser adequadament ventilades. Si és possible, es deixaran les finestres              
obertes durant les classes.  
 
Es garantirà la desinfecció freqüent d’aquelles superfícies i material d’ús comú tal i com              
s’indica en la següent graella. Les taules de les aules i del menjador es netejaran i                
desinfectaran després de les activitats i dels àpats, respectivament. 
 
EDIFICI DE DOCÈNCIA: 

MESTRES QUI HO FA? QUAN HO FA? COMENTARIS 

VENTILACIÓ Mestres Mínim 3 cops al dia Com a mínim abans de l’entrada i la sortida         
dels alumnes i 3 vegades més durant el dia         
durant, almenys, 10 minuts cada vegada.  
 

MATERIAL D’ÚS COMÚ 
D’AULA (joguines, jocs, 
material socialitzat…) 

Mestres i alumnes 
grans 

Després de cada ús  

MANETES I POMS DE 
FINESTRES I PORTES 

Mestres i alumnes 
grans 

2 cops al dia  

INTERRUPTORS I 
APARELLS ELECTRÒNICS 

Mestres 2 cops al dia  
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EDIFICI DE GESTIÓ: 
 QUI HO FA? QUAN HO FA? COMENTARIS 

VENTILACIÓ Conserge i 
usuaris dels 
despatxos 

Mínim 3 cops al dia Com a mínim abans de l’entrada i la sortida         
dels alumnes i 3 vegades més durant el dia         
durant, almenys, 10 minuts cada vegada.  
 

MATERIAL D’ÚS COMÚ 
(grapadores, segells, 
foradadores…) 

Conserge i 
usuaris dels 
despatxos 

Després de cada ús Cada personal administratiu tindrà el seu 
propi material excepte aquells d’ús comú 
imprescindible. 

MANETES I POMS DE 
FINESTRES I PORTES 

Conserge 2 cops al dia Es recomana sempre que sigui possible 
mantenir les portes obertes per evitar el 
contacte amb elles. 

SUPERFÍCIE DE TAULELLS 
I MOSTRADORS 

Conserge i/o 
servei de neteja 

2 cops al dia  

FOTOCOPIADORES Conserge i/o 
servei de neteja 

2 cops al dia Es tindrà a l’abast un dosificador de gel 
hidroalcohòlic per fer-lo servir abans i 
després del seu ús. 

TELÈFON I COMANDAMENT 
A DISTÀNCIA 

Conserge i/o 
servei de neteja 

2 cops al dia Material electrònic: 
netejar amb un drap humit amb alcohol 
propílic 70ºC 

INTERRUPTORS I 
APARELLS ELECTRÒNICS 

Conserge i/o 
servei de neteja 

2 cops al dia Material electrònic: 
netejar amb un drap humit amb alcohol 
propílic 70ºC 
 

BARANES I PASSAMANS Conserge i/o 
servei de neteja 

2 cops al dia  

 
 
 
 
 
 

 
3. PLANIFICACIÓ PEDAGÒGICA 

 
3.1. Organització pedagògica en cas de confinament parcial o tancament del centre 
 
Comunicació amb les famílies 
 
La primera prioritat serà comunicar-se amb totes les famílies de l’escola per assegurar-nos             
que estan bé i que activem els canals de comunicació que utilitzarem tota la durada del                
confinament. Aquests canals seran el correu electrònic que cada família ha facilitat al centre              
i, en casos excepcionals, l’ús del telèfon a través de trucades o whatsapps.  
Seguir mantenint el vincle amb les famílies és imprescindible per poder crear un entorn de               
confiança i de comunicació. Així doncs, aquestes podran comunicar-se amb les mestres            
dels seus fills/es a través de la plataforma classroom, en els casos necessaris es faran               
videotrucades individuals amb famílies i/o col·lectives de classe per explicar l’organització           
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de les tasques, aspectes d’avaluació, alguna informació o preocupació d’alumnes          
específics. 
 
 
Eines digitals 

Com a escola hem creat un correu per a cada alumne amb el domini @jmaragallrubi. Això                
ens permetrà treballar amb els grups classe a través de la plataforma digital classroom.              
També utilitzarem diverses aplicacions per a mantenir el contacte a través de videotrucades,             
i així seguir promocionant l’aprenentatge dialògic i el vincle tant entre alumnes com de les               
mestres amb els alumnes. 

En la mesura que la situació sanitària ens ho permeti al setembre organitzarem reunions              
amb les famílies per ensenyar-los l’ús d’aquestes eines, i si és necessari fer un              
acompanyament més personalitzat amb alguna família. A les aules, també, es començarà a             
introduir aquesta eina per a fer les tasques encomanades a casa, i així, assegurar-nos el               
màxim grau d’autonomia dels alumnes. 
El claustre ja ha rebut una formació d’aquestes eines digitals el mes de juny, però vetllarem                
per a seguir reflexionant i aprenent pel seu bon ús i per treure’n el màxim de profit com a                   
eina que pot enriquir la nostra pràctica educativa. 
També caldrà tenir en compte la detecció de les necessitats digitals dels alumnes que s’ha               
fet durant aquest mes de juny per a prendre decisions de com donar-hi resposta. 
 
 
Planificació i coordinació 
 
En cas de confinament l’Equip Directiu ens reunirem telemàticament per a compartir les             
directrius que es donen des del Departament d’Educació i així poder-les adaptar a la realitat               
del nostre centre en situació de confinament. Tanmateix després ens reunirem amb l’EDA             
(Equip Directiu i les coordinadores) per tal d’acabar de definir les actuacions a fer i la                
informació que s’ha de donar als mestres de l’escola.  
Durant el temps que estiguem confinats la coordinació entre Equip Directiu i coordinadores i              
entre coordinadores i mestres dels cicles s’intentarà que sigui setmanal. També es tindrà en              
compte de fer cicles per a parlar d’aspectes específics. 
Tal i com s’ha portat a terme al 3r trimestre del curs 2019-2020 se seguirà fent la                 
coordinació entre tots els mestres que porten a terme els processos d’una aula (tutor i               
mestre que fa coeducació a l’aula) i entre els tutors i les mestres d’educació especial.               
Tanmateix també es planificaran, si és necessari, coordinacions entre els tutors i els             
especialistes. 
Per tal de poder garantir l’organització de les videotrucades es donarà un horari des de               
l’Equip Directiu, tenint en compte que no se solapin entre germans i, si és possible, que                
permetin variar els grups durant el periode de confinament. 
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Marc pedagògic i proposta d’activitats 
 
En tot moment s’ajustarà la proposta a les directrius del Departament d’Educació intentant  
vetllar perquè els principis del nostre PEC es puguin seguir portant a terme en una educació                
telemàtica. Així doncs, la proposta de cada aula de primària serà a partir d’un tema, que ja                 
s’està portant a terme a les aules o un de nou, del qual es faran activitats amb sentit i                   
context per a treballar les diferents matèries i competències. 
Afavorint, d’aquesta manera, la construcció de coneixements i l’aplicació d’aquests en           
l’entorn més proper, en aquest cas el de casa i la família. Tanmateix, la importància de                
seguir donant l’oportunitat als nostres alumnes de compartir, contrastar i crear coneixement            
junts ens porta a organitzar-nos per a realitzar videotrucades en petit grup (una a la               
setmana de 1r a 3r i 2 a la setmana de 4t a 6è).  
Les propostes d’activitats setmanals tindran la següent seqüència: 

1. Proposta d’activitat per part de la mestra en la que s’explica quins són els objectius,               
què s’ha de fer i què es compartirà a la videotrucada 

2. Revisió de la tasca per part de la mestra i en el cas necessari tutorització               
individualitzada 

3. Videotrucada amb petit grup per a compartir l’activitat feta, la informació cercada, les             
conclusions, les noves preguntes… 

4. Possibilitat de millorar la tasca. En el cas dels alumnes més grans, també, escriure              
una reflexió en el diari personal. 

També es proposaran altres activitats esporàdicament per tal de focalitzar un treball més             
específic d’algun aspecte en el que cal fer més èmfasi. 
Un altre aspecte que es tindrà en compte és fer propostes d’autoavaluació i regulació de               
l’aprenentatge per tal que els alumnes siguin conscients del seu propi procés. 
Creiem que és molt important ajudar als nostres alumnes a organitzar les seves tasques              
durant tots els dies de la setmana, i així mantenir un ritme de treball. Així que                
proporcionarem un horari amb les tasques de cada setmana que es presentarà de manera              
per escrit o a través d’una videotrucada. 
Al cicle d’infantil es faran propostes setmanals a partir d’un context de l’entorn proper de               
casa i la família. D’aquesta manera intentarem garantir que l’entorn en el que estan vivint els                
nostres alumnes (casa i família) sigui el màxim de ric possible en oportunitats per a               
l’aprenentatge. Així doncs es presentarà en un video el context i les oportunitats             
d’aprenentatge de les diferents capacitats que aquest ofereix. També es portaran a terme             
videotrucades quinzenals per tal de seguir fomentant el vincle amb la mestra i entre els               
diferents companys i companyes i alhora compartir experiències del context proposat.  
Pel que fa a les especialitats (música, educació física i anglès) es faran propostes setmanals               
per tal que els alumnes puguin seguir treballant diferents competències i habilitats. També             
oferirem la possibilitat de fer videotrucades per a treballar aspectes específics i seguir             
mantenint el vincle entre alumnes i especialistes. 
 
Com a escola veiem molt important la visibilitat del que estan fent els alumnes, és per això,                 
que s’activaran a través de diferents eines (bloc, classroom) espais per a mostrar les              
tasques que fa cada alumne. 
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Tanmateix i sabent que les necessitats que es generen als alumnes i famílies és ben diversa                
també s’oferirà un ventall de recursos de diferents àrees perquè, qui ho necessiti, tingui              
diferents materials per a treballar.  
 
Atenció a la diversitat 
 
Un punt clau per a portar a terme l’acompanyament i la personalització de l’aprenentatge en               
una escola confinada és el treball que de les mestres d’educació especial tutoritzant de              
manera individualitzada als alumnes amb més dificultats per a que puguin participar de les              
activitats que es plantegen. Es portarà a terme una coordinació constant de les mestres              
d’educació especial amb les tutores d’aula per a tal de concretar objectius, planificar les              
tasques i adaptar-les si és necessari. En totes les aules de primària les mestres d’educació               
especial també participaran en les videotrucades en petit grup en les que participen             
alumnes NESE; essent així dues mestres per atendre el petit grup. Per altra banda, la CAD                
seguirà reunit-se amb periodicitat per tal de detectar necessitats d’alumnes i portar a terme              
les actuacions necessàries.  
 
3.2. Organització de grups d’alumnes, professionals i espais. 
 
L’organització dels grups estables ha estat presa a partir de la ràtio i de les mesures de                 
l’espai que han d’ocupar. Així doncs, hem partit el grup de 2n, 4t i de 5è en dos cada un i el                      
de 6è hem repartit en tres grups els dos que ja teníem.  
Pel que fa a les especialitats el mestre d’educació física impartirà dues hores de classe de                
1r a 6è, la mestra de música una o dues hores a cada grup de P3 a 6è. L’anglès als                    
alumnes de P4 i P5 l’impartirà una de les tutores de 5è, el de 1r i 3r la tutora d’un dels grups                      
de 4t i el de 2n, 4t, 5è i 6è la mestra especialista d’anglès.  
Per altra banda l’atenció a la diversitat es portarà a terme de la següent manera: la mestra                 
que treballa mitja jornada atendrà i donarà suport a l’aula dels alumnes d’infantil, l’altra              
mestra d’educació especial als alumnes de 1r a 5è, una de les tutores de 6è atendrà un altre                  
grup de 6è i els dos altres grups ho farà la cap d’estudis.  
Per altra banda les tres mestres membres de l’equip directiu portaran a terme la coeducació               
a totes les aules repartint-se cada una en un dels tres cicles que tenim a l’escola, creant així                  
entorns de més qualitat d’atenció als alumnes i de xarxa per enriquir la conversa entre els                
mestres de l’escola.  
Pel que fa als espais es prioritzarà en tot moment que l’atenció sigui a l’aula de referència.                 
Tot i així ens veiem forçades, per garantir la qualitat de la docència, a utilitzar ocasionalment                
l’aula de música, els vestíbuls de davant de les aules i el gimnàs. En aquests espais hi                 
haurà un sol grup i es desinfectaran i ventilaran degudament abans que hagin de ser utilitzat                
per un altre grup. 
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Grup 

 
Alumn

es 

Docent PAE Espai 

Estable Temporal Estable Temporal Estable Temporal 

P3A 23 tutora mestre de suport, 
mestre de 
psicomotricitat 

 TEI aula gimnàs, 
vestíbul 

P3B 24 tutora mestre de suport,   TEI aula gimnàs, vestíbul 

P4A 18 tutora mestre d’educació 
física,mestre de suport,  

 Vetllador
a 

aula gimnàs, 
vestíbul 
 

P4B 19 tutora mestre d’educació 
física,mestre de suport,  

  aula gimnàs, 
vestíbul 
 

P5A 24 tutora mestre d’educació 
física,mestre de suport,  

  aula gimnàs, 
vestíbul 
 

P5B 22 tutora mestre d’educació 
física,mestre de suport,  

 Vetllador
a 

aula gimnàs, 
vestíbul 
 

1rA 13 tutora mestre d’anglès, 
mestre d’educació 
física, mestre de religió, 
paral·lela 

  aula gimnàs ocasionalment 
aula de música 
ocasionalment vestíbul  
 

1rB 12 tutora mestre d’anglès, 
mestre d’educació 
física, mestre de religió, 
paral·lela 

 Vetllador
a 

aula gimnàs ocasionalment 
aula de música 
ocasionalment vestíbul  

2nA 12 tutora mestre d’anglès, 
mestre d’educació 
física, mestre de religió, 
paral·lela 

  aula gimnàs ocasionalment 
aula de música 
ocasionalment vestíbul  

2nB 15 tutora mestre d’anglès, 
mestre d’educació 
física, mestre de religió, 
paral·lela, vetlladora 

  aula gimnàs ocasionalment 
aula de música 
ocasionalment vestíbul  

3rA 13 tutora mestre d’anglès, 
mestre d’educació 
física, mestre de religió, 
paral·lela 

 Vetllador
a 

aula gimnàs ocasionalment 
aula de música 
ocasionalment vestíbul  

3rB 12 tutora mestre d’anglès, 
mestre d’educació 
física, mestre de religió, 
paral·lela 

 Vetllador
a 

aula gimnàs ocasionalment 
aula de música 
ocasionalment 
 vestíbul  

4t A 13 tutora mestre d’anglès, 
mestre d’educació 
física, mestre de religió, 
paral·lela, vetlladora 
 

  aula gimnàs ocasionalment 
aula de música 
ocasionalment vestíbul  



PLA D’ACTUACIÓ PER AL CURS 2020-2021 
PER A L’ESCOLA JOAN MARAGALL DE RUBÍ  

EN EL MARC DE LA PANDÈMIA 

4t B 14 tutora mestre d’anglès, 
mestre d’educació 
física, mestre de religió, 
paral·lela, vetlladora 

 Vetllador
a 

aula gimnàs ocasionalment 
aula de música 
ocasionalment vestíbul  

5è A 14 tutora mestre d’anglès, 
mestre d’educació 
física, mestre de religió, 
paral·lela 

  aula gimnàs ocasionalment 
aula de música 
ocasionalment vestíbul  

5è B 13 tutores mestre d’anglès, 
mestre d’educació 
física, mestre de religió, 
paral·lela 

  aula gimnàs ocasionalment 
aula de música 
ocasionalment vestíbul  

6èA 17 tutora mestre d’anglès, 
mestre d’educació 
física, mestre de religió, 
paral·lela 

  aula gimnàs ocasionalment 
aula de música 
ocasionalment vestíbul  

6èB 18 tutora mestre d’anglès, 
mestre d’educació 
física, mestre de religió, 
paral·lela 

  aula gimnàs ocasionalment 
aula de música 
ocasionalment vestíbul  

6èC 15 tutora mestre d’anglès, 
mestre d’educació 
física, mestre de religió, 
paral·lela 
 

  aula gimnàs ocasionalment 
aula de música 
ocasionalment vestíbul  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


