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1. INTRODUCCIÓ 

 

Aquest pla segueix les instruccions i les directrius aprovades pels Departaments de Salut i 

d’Educació en el Pla d’actuació per al curs 2021-2022 per a centres educatius en el 

marc de la pandèmia per Covid 19 de 21 de maig de 2021 i estarà subjecte a possibles 

modificacions en funció de l’evolució de la pandèmia i del Pla de vacunació. 

Aquest pla ha estat aprovat per Consell Escolar amb data 8 de setembre de 2021 i forma 

part de la Programació General Anual de centre i està disponible al web del centre.  

La nostra prioritat és l’obertura del centre amb la màxima normalitat possible. Amb tot, 

la situació d’incertesa continua i per això es fa necessària l’aplicació continuada d’una sèrie 

de mesures que comporten canviar de manera notable el funcionament del centre. 

Ens adaptarem a les normes i criteris adoptades pel Govern, amb caràcter general o 

territorial. 

Des de l’escola, amb aquesta idea de màxima normalitat possible, vetllarem perquè: 

● Tots els infants i adolescents puguin seguir els seus aprenentatges de manera 

presencial. 

● Se segueixin les instruccions sanitàries per tal que l’escola pugui ser un entorn 

segur, amb el risc mínim assumible i, entre tots, contribuïm al control de 

l’epidèmia i, quan escaigui, a la ràpida identificació de casos i de contactes. 

● Garantir l’acció educativa de qualitat i equitat.  

● Facilitar la traçabilitat en cas de contagi. 

● En cas que s’hagi d’aturar l’activitat presencial, la formació es continuarà fent via no 

presencial, garantint la continuïtat del curs escolar. 

● L’objectiu és la detecció precoç dels casos i el seu aïllament per tal de mantenir 

entorns segurs 

En aquest sentit, serà imprescindible la col·laboració de totes les persones que integren la 

comunitat educativa. Per tal que l’activitat educativa es pugui dur a terme de manera 

segura i confortable, caldrà que famílies, mestres i tot el personal del centre segueixi 

involucrat i compromès per a garantir els grans pilars per fer front la pandèmia: les 

mesures de protecció, de reducció de la transmissió i de millora de la traçabilitat dels 

casos.  
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Els pares i mares o tutors legals rebreu oportunament la informació sobre aquestes 

mesures per mitjà dels canals de comunicació que tenim a l’escola: web, telegram i correu 

corporatiu. 

Totes les mesures proposades seran vigents al llarg del curs escolar 21-22 i en coherència 

amb la realitat del centre i l’evolució del context epidemiològic. No obstant això, aquestes 

mesures s'avaluaran i s’adaptaran en funció de l’evolució del context epidemiològic i dels 

avenços en el Pla de vacunació i en la immunitat de grup. 

 

2. OBJECTIU DEL PLA 

L’objectiu d’aquest Pla és dur a terme l’activitat escolar amb les màximes garanties, 

buscant l’equilibri entre la protecció de la salut de les persones al centre, la correcta gestió 

de la pandèmia i el dret de tots infants i joves a una educació de qualitat.  

 

3.  MESURES BÀSIQUES 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 i l’augment de la traçabilitat dels casos.  

 

3.1. Grups de convivència estable 

El centre seguirà organitzant entorn a grups de convivència el màxim d’estables possible. 

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.  

Aquesta mesura permetrà que no sigui necessari requerir la distància física 

interpersonal de seguretat establerta en 1,5 m (o la superfície equivalent de 2,5m2, en 

el grups de convivència estable.  

Es permet que els alumnes comparteixin materials portats de casa sempre que compleixin 

condicions d'higiene. 

 

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 
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sí, s’hauran de complir rigorosament les mesures de protecció individual, especialment 

la ventilació i l’ús de la mascareta.  

 

 3.2. Mesures de prevenció personal 

3.2.1 Distanciament físic  

La distància física interpersonal de seguretat, tant en espais tancats com a l'aire lliure, 

s'estableix 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.  

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. Tot i això, en la dinàmica de l’aula, 

dels grups estables, no caldrà mantenir aquesta distància física. 

Per tant, en els grups estables no és necessari requerir la distància física interpersonal de 

seguretat establerta en 1,5 metres  

Per tant, l’organització d’aula (taules i cadires) serà la que més s’adeqüi a les necessitats 

dels infants i de l’objectiu de l’activitat. 

 

3.2.2. 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.  

En infants es requerirà el rentat de mans:  

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

● Abans i després dels àpats. 

● Abans i després d’anar al lavabo (infants continents),   

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

En el cas del personal que treballa a l’escola, el rentat de mans s’haurà de dur a terme:  

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

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

propis,  

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

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

● Com a mínim una vegada cada 2 hores.  

 

 

 

A totes les aules d’educació infantil, cicle inicial i cicle mitjà hi ha punts de rentat de mans, 

amb disponibilitat de sabó amb dosificador i tovalloles d’un sol ús.  

A cada aula hi ha un dosificador de gel hidroalcohòlic. 

En punts estratègics (entrades, sortides, passadissos, menjador... ) s’han col·locat 

dispensadors de solució hidroalcohòlica per a ús del personal de l’escola.   

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

correcte rentat de mans i la seva importància, així com cartells informatius explicant els 

passos en els diversos punts de rentat de mans.  

 

3.2.3. Ús de les mascaretes 

 

L’ús de la mascareta és susceptible de patir variacions de cara al nou curs escolar 2021-

2022, en funció de la immunitat assolida amb la vacunació, el context epidemiològic i la 

normativa vigent. 

Aquestes són les indicacions quant a l’ús de la mascareta: 

Col·lectiu  Indicació  Tipus de mascareta  

2n cicle d’educació 
infantil (3-6 anys)  

Obligatòria a les entrades i sortides de 
l’escola, per la circulació interna i quan 
l’activitat requereixi la interrelació amb 
infants d’altres grups estables. 
Quan fem una sortida, serà obligatòri l’ús de 
la mascareta (mentre comparteixin autocar 
o espais diferents grups estables). 

Higiènica amb 
compliment de la 
norma UNE  

De 1r a 6è de primària  Obligatòria. 
A l’estona d’esbarjo quan estan en relació 
amb altres infants d’altres grups estables. 
No obligatòria per educació física a 
l’exterior 
 

Higiènica amb 
compliment de la 
norma UNE  

Personal docent i no 
docent  

Obligatòria.  Higiènica amb 
compliment de la 
norma UNE  

 

A l'entrar a l’escola, els infants d’infantil hauran de portar la mascareta fins a la seva aula.  
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En els passadissos i als lavabos hauran de portar mascareta. 

● Educació Infantil (3 a 6 anys) 

- Obligatòria per entrades i sortides.  

- Obligatòria en els desplaçaments de sortides, en la circulació per l’escola o 

agrupaments amb infants d’altres grups estables. Recomanem portar la Ffp2 

● Educació Primària (A partir de 6 anys) 

- Obligatòria  

- Obligatòria a les estones d'esbarjo quan estan interaccionant amb infants d’altres 

grups estables. 

- Obligatòria en els desplaçaments de sortides, en la circulació per l’escola o 

agrupaments amb infants d’altres grups estables. Recomanem portar la Ffp2 

 

Cada infant  haurà de portar dues mascaretes, una posada en bon estat, i l’altra a la  

motxilla guardada amb una bosseta. 

Excepcions: Infants que per raons mèdiques no puguin dur la mascareta 

 

● Personal docent i no docent: Obligatòria l’ús de la mascareta. 

 

3.2.4. Transport 

 Cal distribuir els infants per grups de convivència estable  

 Deixar un espai de separació entre els diferents grups.  

 Cal mantenir una mateixa distribució de seients  

 Es mantindrà la mateixa distribució a l'anada i la tornada quan aquests trajectes es 

facin en un termini de 48 hores.  

 Cal disposar d'un registre de l'ocupació dels seients, identificant la posició de cada 

infant  dins el vehicle.  
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3.2.5. Requisits per a l’accés al centre  

● Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19 sense haver pres cap 

fàrmac (febre o febrícula per sobre de 37,5ºC, tos, dificultat respiratòria, mal de coll, 

refredat nasal, fatiga, dolors musculars i/o mal de cap, mal de panxa amb vòmits o 

diarrea, pèrdua d’olfacte o gust...) o amb qualsevol altre quadre infecciós.  

Cal fer un incís, el mal de coll i el refredat nasal es consideren símptomes potencials 

de covid-19 quan  també hi ha febre o altres manifestacions abans esmentades. 

● No convivents o contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia 

compatible en els 10 dies anteriors.  

 

3.2.6. Atenció a l’alumnat amb situacions específiques de vulnerabilitat enfront la Covid 

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, 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. 

Es consideren malalties de risc per a complicacions de la COVID-19:  

● Malalties respiratòries greus (fibrosi quística, displàsia broncopulmonar, asma 

greu… ) 

● Malalties cardíaques greus (amb repercussió hemodinàmica i/o que necessiten 

tractament mèdic).  

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

requereixen tractaments immunosupressors).  

● Altres: Diabetis tipus 1 amb mal control metabòlic, diàlisi, drepanocitosi, obesitat greu 

en adolescents.. 

Per a l’alumnat que no s’incorpori al centre , donarem una proposta educativa 

personalitzada, tenint en compte els següents criteris per a l’atenció personalitzada de 

l'alumnat en temps de situació de pandèmia de la covid-19:  

A) Alumnat amb malalties cròniques complexes d’elevada vulnerabilitat enfront de la covid-

19 . 



Generalitat de Catalunya 
Departament d’Educació 

Escola Margalló  

                                                                                                                                             8 

B) Alumnat que conviu amb una persona que presenta una malaltia molt greu i d'elevada 

vulnerabilitat enfront de la covid-19.  

En ambdós supòsits l’estat de vacunació de les persones vulnerables pot fer variar el tipus 

d’atenció a aquest alumnat. 

 

En el cas del personal docent i no docent de l’escola considerats del grup de risc, han de 

ser avaluades pel servei de prevenció de riscos laborals propi o extern per valorar si poden 

estar en contacte amb els infants. Les condicions de risc engloben les malalties cròniques, 

diabetis, hipertensió, obesitat mòrbida o alguna malaltia crònica, com ara una malaltia 

cardiovascular, malaltia hepàtica crònica, malaltia pulmonar crònica, malaltia renal crònica, 

malaltia neurològica o neuromuscular crònica, immunodeficiència congènita o adquirida 

(incloent-hi el VIH), o càncer. Les dones embarassades es consideren un col·lectiu 

d’especial consideració.  

 

En tots aquests casos, la vacunació completa pot fer variar la decisió que s’ha de prendre.  

També caldrà preveure 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.  

 

3.2.7. 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, totes les famílies hauran de signar 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  al centre educatiu en cas que presenti 

simptomatologia compatible amb la COVID-19 o l’hagi presentat en els darrers 10 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 que s’enviarà per 

correu electrònic i estarà present a les agendes dels infants (VEURE Annex 1: 

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

símptoma.  

En cas que la situació epidemiològica ho requerís es podria considerar la implementació 

d’altres mesures addicionals com la presa de temperatura a l’arribada a l’escola. 

Actualment, no prendrem la temperatura cada dia a l’entrada de l’escola però la prendrem 

de manera aleatòria a les aules. 

 

 

3.3. Ventilació, neteja i desinfecció  

 

L’escola disposa d’una planificació de ventilació, neteja i desinfecció adaptada a les 

característiques del centre. D’acord amb l’evidència científica més recent, la ventilació és 

una de les principals mesures de prevenció de contagis en espais interiors. Per això, 

seguirem curosament les orientacions de ventilació.  

3.3.1. La ventilació  

És una de les principals mesures de prevenció de contagis en un espais interiors.  

● Es ventilaran les instal·lacions interiors abans de l’entrada i la sortida dels infants, a 

l’estona d’esbarjo, les finestres de les aules restaran obertes i al migdia, una 

vegada acabada la jornada lectiva, també. 

● Totes les aules seran adequadament ventilades.  

● Si és possible, es deixaran les finestres obertes durant les classes.  

● Sempre que sigui possible, es mantindran les portes obertes, evitant així més 

contacte en les manetes de les portes.  
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3.3.2. La neteja 

 

La nova evidència mostra que la via de transmissió a través de les superfícies és molt 

menys rellevant del que s’havia considerat inicialment. Per aquest motiu, durant el curs 

2021-2022, la neteja i la posterior desinfecció d’espais es farà amb una periodicitat diària al 

final de la jornada, procurant incidir més en aquelles superfícies de contacte habitual.  

No obstant, comptarem amb el personal de neteja, a mig matí, que s’encarregarà de 

netejar les superfícies dels espais comuns, com el poms de les portes, les baranes de les 

escales, etc.  

Es garantirà la desinfecció d’aquells espais comuns que siguin utilitzats de manera 

compartida per diferents grups bombolla (aula de música, anglès, psico... ) 

Som conscients que les zones exteriors, són espais de baix risc de transmissió del 

coronavirus. Per aquest motiu, s’utilitzaran espais com el pati per a la realització d’aquelles 

activitats puguin fer-se a l’aire lliure. 

A tall de resum: 

 Desinfecció d’espais en diferents moments en funció de nivell: 

 E.I i CI: Abans i després del pati 

 CM: Abans del pati 

 CS: Abans del pati 

 Desinfecció taules quan l’activitat ha requerit una organització diferent (racons, 

treballs cooperatius…)  

 Desinfecció d’espais després de cada ús que siguin utilitzats de manera compartida 

per diferents grups bombolla, (aula de música, anglès, psico... ) 

 El personal de neteja s’encarregarà de netejar les superfícies dels espais comuns, 

com el poms de les portes, les baranes de les escales, etc.  

 

3.3.3. Gestió de residus  

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

respiratòria es llençaran en contenidors amb bosses, amb tapa i pedal.  

El material d’higiene personal, com mascaretes, guants i altres residus personals d’higiene, 

són considerats com a fracció resta i, per tant, s’hauran de llençar al contenidor de rebuig 

(contenidor gris).  
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En el cas que alguna persona presenti símptomes mentre està al centre, caldrà tancar en 

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

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

tal com s’ha indicat. 

 

Dins del conjunt d’actuacions de sensibilització, l’escola portarà a terme amb l’alumnat 

mesures higièniques davant la prevenció de contagi per la covid-19, recomanant que el 

mateix alumnat, quan estigui utilitzant un espai que no és el del seu grup estable (cas d’un 

laboratori, per exemple), aquest col·labori en les actuacions de neteja de superfícies i estris 

utilitzats abans d’abonar l’espai i possibilitar el seu nou ús en bones condicions. 

 

3.4. Promoció de la salut i suport emocional  

Es seguiran realitzant activitats de promoció de la salut i de suport emocional a l’alumnat. 

Les primeres setmanes es preveu realitzar activitats de promoció de la salut i de suport 

emocional que ajudaran a l’adaptació progressiva de l’alumnat al nou curs. 

● Explicar i escoltar alguna de les seves experiències de l’estiu als seus companys i 

companyes  

● Fer dinàmiques de cohesió de grup  

● Inici del treball del projecte d’innovació Magnet 

D’altra banda, es reforçaran hàbits i conductes que són imprescindibles en el context de la 

pandèmia:  

● Emfatitzar i treballar la responsabilitat individual per un bé col·lectiu; aquest valor es 

treballa al llarg de tot el curs. “El que jo faig té conseqüències cap a la resta; em 

poso la mascareta per protegir-me a mí i a la resta” Actuar amb responsabilitat per 

protegir els més vulnerables.  

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

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

 

3.5.  Gestió davant de possibles casos  

El responsable de la coordinació i la gestió de la COVID-19 al centre és la direcció, amb el 

suport del coordinador de riscos laborals. 

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

seu aïllament, així com dels seus contactes més estrets, serà una de les mesures més 
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rellevants per mantenir entorns de seguretat i preservar al màxim l’assoliment dels 

objectius educatius i pedagògics.  

El centre té establert un protocol d’actuació en cas de detectar una sospita de cas que 

inclou la ràpida coordinació entre els serveis territorials d’Educació i de salut pública.  

Davant d'una persona que comença a desenvolupar símptomes compatibles amb la 

COVID-19 al centre farà les següents actuacions:  

1. Se’l portarà a un espai separat d'ús individual. 

2. S’utilitzarà una mascareta quirúrgica (tant a la persona que ha iniciat símptomes com 

a la que quedi al seu càrrec). 

3. Es contactarà amb la família per tal que vingui a buscar l’infant. 

4. Davant de qualsevol possible complicació, es trucarà també al 061. 

5. La família 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 conviu hauran d’estar en aïllament al domicili fins conèixer-

ne el resultat.  

6. En cas que finalment es confirmi el cas, Salut Pública serà l'encarregada de la 

identificació, aïllament i seguiment dels contactes estrets.  

7. En el cas que un alumne/docent sigui sospitós i li hagin fet la prova, 

- La persona atesa ha de fer aïllament domiciliari  fins que obtingui el resultat de la 

prova. 

- S’haurà de fer quarantena preventiva als convivents en edat escolar que pertanyin 

a un GCE d’un centre educatiu o de professionals de l’educació, sempre que no 

estiguin vacunats amb pauta completa o hagin passat la covid-19 en les darrers 180 

dies. 

- l’activitat al centre continuarà amb normalitat a l’ espera de tenir resultats 

- el grup bombolla no ha de fer aïllament preventiu 

- La direcció del centre informarà i farà un seguiment fent ús de l’aplicació que el 

departament d’educació ha posat al seu efecte, el traçacovid. 

- La comunicació entre els serveis territorials d’Educació i salut pública garantirà la 

coordinació, en última instància, entre el centre educatiu i els serveis territorials de 

vigilància epidemiològica encarregats de l’estratègia de control de brot que pot 

incloure, en determinats casos, el tancament total o parcial del centre educatiu. En 

qualsevol cas, l’escalada de decisions en relació amb el tancament de 
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l’activitat presencial del centre educatiu serà el resultat de la valoració, sobre 

el terreny, per part de l’autoritat sanitària.   

 

Supòsits: 

No poden anar a l’escola si es troben en una de les següents situacions: 

- Els infants, adolescents o les persones adultes que es trobin en aïllament perquè han 

estat positius de covid-19 no poden anar al centre escolar.  

- Les persones sense la pauta de vacunació completa  que presenten alguna de les 

situacions següents:  

 Estan a l’espera del resultat d’una PCR o d’una altra prova de diagnòstic 

molecular   

 Conviuen amb una persona diagnosticada de covid-19.  

 Conviuen amb una persona que està a l’espera del resultat d’una PCR o d’una 

altra prova de diagnòstic molecular perquè són un cas sospitós (no si es tracta 

d’un contacte estret asimptomàtic o s’ha fet una PCR per a cribratge). 

 Es troben en període de quarantena domiciliària perquè han estat identificades 

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

Sí que poden anar al centre educatiu els contactes de contactes estrets; és a dir, els 

infants o professionals de l’àmbit educatiu que conviuen amb una persona que està fent 

quarantena perquè és contacte estret d’un cas positiu.  

Actuació en cas de confirmació d’un positiu: 

La direcció del centre informarà a les famílies dels infants del grup de convivència estable 

que els fills o filles són contactes estrets d’un cas i que han de començar la quarantena 

domiciliària (exempts , si tenen la pauta de vacunació completa i/o hagin passat la covid-19 

en els darrers 6 mesos). S’informarà mitjançant una carta i pel telegram 

En el cas que el cas positiu es confirmi durant l’horari escolar, el GCE ha de romandre amb 

normalitat al centre educatiu fins que acabi la jornada lectiva, sempre mantenint les 

mesures de seguretat i evitant el contacte amb la resta de grups de convivència estable. 

Un cop acabi la jornada lectiva, els alumnes del GCE i els altres possibles contactes 

estrets del cas positiu han d’anar directament als respectius domicilis per iniciar la 

quarantena (no poden fer activitats extraescolars).  

Quan es confirma un cas positiu en un GCE s’ha de fer l’estudi de contactes a tot el GCE, 
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independentment de l’estat vacunal dels membres que el formen: 

 Alumnat/docents amb pauta completa de vacunació o que han passat la covid-19 

en els darrers 6 mesos: s’han de fer un TAR en una de les farmàcies autoritzades 

a aquest efecte, el mateix dia del diagnòstic del cas o tan aviat com sigui possible.  

La direcció del centre educatiu lliurarà una carta a l’alumnat del GCE que els 

permetrà identificar-se a la farmàcia com a contactes estrets escolars, de manera 

que el TAR sigui supervisat i gratuït i que el resultat es registri al sistema de dades 

de Salut/Educació.  

 Alumnes sense vacuna o amb pauta incompleta de vacunació: l’estudi s’ha de fer 

entre el 4t i el 6è dia des que es va diagnosticar el cas i, preferiblement, mitjançant 

PCR en punt centralitzat que la gestora indicarà. (el CAP, algun altre punt 

centralitzat o en el mateix centre educatiu. 

 

Els contactes estrets amb pauta completa de vacunació, i també els que hagin tingut una 

infecció per SARS-CoV-2 confirmada en els 180 dies previs a l’últim contacte amb el cas, 

no han de fer quarantena; la resta d’integrants del GCE sí que n’han de fer.  

 

Actuació en cas de germans i/o familiars d’un cas  

 

Els germans convivents d’un cas sospitós (aquell a qui s’ha fet PCR o TAR per la 

presència de símptomes compatibles i que està en espera dels resultats) que no estiguin 

vacunats i que no hagin passat la covid-19 en els darrers 6 mesos, si pertanyen a l’àmbit 

d’un centre educatiu han de quedar-se casa fins a conèixer-ne el resultat.  

El personal del centre educatiu que no està vacunat i té un familiar convivent a l’espera del 

resultat d’una PCR perquè és un cas sospitós (no si és un contacte o s’ha fet un cribratge), 

no pot acudir al centre educatiu fins que no es conegui el resultat de la prova.  

Ara bé, no necessita una baixa laboral, sinó el document de deure inexcusable que es pot 

descarregar des del Portal de centre.  
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DETECCIÓ DE POSSIBLES CASOS PER SIMPTOMATOLOGIA COMPATIBLE COVID-19 

 

 
CASOS 
POTENCIALS  
 

 
ESPAI 
HABILITAT PER 
A L’AÏLLAMENT  
 

PERSONA 
RESPONSABLE DE 
REUBICAR 
L’ALUMNE/A I 
CUSTODIAR-LO FINS 
QUE EL VINGUIN A 
BUSCAR  

 
PERSONA 
RESPONSABLE 
DE TRUCAR A LA 
FAMÍLIA  
 

Educació infantil i 

primària 

Antic espai de 

consergeria 

Mestre que està fent 

exercint la docència a 

l’aula, o mestre de 

suport. 

Administrativa 

/equip directiu 

 

4. ORGANITZACIÓ DEL CENTRE 

El curs començarà de manera presencial el 13 de setembre de 2021 per a tot l'alumnat de 

tots els ensenyaments des d’educació infantil i primària. 

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

existent. 

4.1. Organització dels grups estables d’alumnes, professionals i espais 

 

A partir del nombre d’alumnes, del nombre de docents i personal de suport educatiu el 

centre i els espais disponibles, s’han organitzat els grups estables d’alumnes amb un 

tutor o tutora i un espai referent.  

Amb caràcter general, el grup estable està format per un conjunt d’alumnes amb el seu 

tutor o tutora.  

Poden 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. 

Un docent i un professional de suport educatiu només pot formar part d’un únic grup 

estable.  

 

El grup d’alumnes que pertanyen a un mateix grup de convivència estable, es mantindrà 

junt  el màxim d’activitats al llarg de la jornada lectiva i ocuparà , amb caràcter general, el 

mateix espai físic. 
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En la mesura que sigui possible, es reduirà al màxim el nombre de docents de cada grup i 

el nombre de grups que hagi d'atendre cada docent o professional de suport educatiu i 

d’educació inclusiva. 

Aquells docents i/o personal de suport educatiu que es relacionaran amb més d’un grup 

estable, caldrà que portin mascareta. 

 

4.1.1. Organització dels espais docents per a grups estables 

 
Per nivells, s’enumeren els grups estables que es mantindran durant el curs 2021-2022. 

Per tal de donar la màxima normalitat hem mantingut els grups-estables de 25 alumnes. La 

nostra escola disposa d’aules espaioses. Únicament hem reagrupat els infants de final de 

P5 i 4t. Barreja ja establerta com un criteri d’escola. 

La decisió està presa segons els criteris d'inclusió , heterogeneïtat, nivell sociofamiliar….   

que ja tenim estipulats a l’escola.  

D’aquesta manera assegurem que, tots els grups puguin tenir una educació de qualitat 

(especialitats, en espais equipats, fomentant així l’ equitat en diferents grups aula). 

 

Els especialistes d’EF, d’anglès i  educació musical  seran itinerants  en els diferents nivells 

educatius mantenint les mesures de salut i seguretat. 

   

Cada grup tindrà un únic espai de referència. Tot i això, de forma excepcional, si l’ocupació 

dels espais ho permet, s’utilitzaran les diferents aules específiques: els laboratoris, les 

aules tallers, música, dibuix... En aquest cas la rotació de diversos grups en un mateix serà 

la justa necessària i cada cop que hi hagi un canvi de grup s’haurà de netejar, desinfectar i 

ventilar l’espai i el material d’ús comú. 

 

Les sessions d’educació física es faran totes a l’aire lliure del pati i en els desplaçaments  

s’utilitzarà la mascareta . La mascareta, mentre es fa l’activitat, no s’utilitzarà a no ser que 

la situació epidemiològica així ho requereixi. 

 

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, vetllarem 

perquè el mateix alumnat, quan estigui utilitzant un espai que no és el del seu grup estable 

(cas d’informàtica, per exemple), aquest col•labori en les actuacions de neteja de 

superfícies i estris utilitzats abans d’abonar l’espai i possibilitar el seu nou ús en bones 

condicions. 
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4.1.2. Proposta organitzativa de grups i espais del centre  

 
 

 
GRUPS 

 

 
ALUMNES 

DOCENTS PAE ESPAIS 

Estable Temporal Estable Temporal Estable Temporal 

 
P3 

 
24 

1 
Sonia M 

1 
Loli (TEI) 

1 
Educadora 
Gemma R 

 
- 

 
- 

 
Aula 

Psico 
Espais 

aprenentatge 

P4 24 Dàlia 1 
(mestra 
reforç) 

 1 
(mestra 

EE) 

 
Aula 

Psico 
Espais 

aprenentatge 

P5 25 Cecília 1 
Educadora 

1 
(mestra 
reforç) 

 

 1 
(mestra 

EE) 

Aula Psico 
Espais 

aprenentatge 
Música 

1rA 20 Pol 1 
(mestra 
reforç) 

1 
(mestra 

EF) 

1 
(mestra 

EE) 

Aula Música 
Anglès 

Aula reforç 

1rB 21 Jessica 
V 

1 
(mestra 
reforç) 

1 
(mestra 

EF) 

1 
(mestra 

EE) 

Aula Música 
Anglès 

Aula reforç 

2n 23 Neus Mercè 
Vetlladora 

1 
(mestra 

EF) 

 Aula Música 
Anglès 

Aula reforç 

3r 25 Nika Jessica H 1 
(mestra 

EF) 

1 
(mestra 

EE) 

Aula Música 
Anglès 

Aula reforç 
Aula acollida 

4tA 21 Raquel Jessica H 
Educadora 
Gemma R 

1 
(mestra 

EF) 

1 
(mestra 

EE) 

Aula Música 
Anglès 

Aula reforç 
Aula acollida 

4tB 22 Cristina 
C 

Jessica H 
Vetlladora 

1 
(mestra 

EF) 

1 
(mestra 

EE) 

Aula Música 
Anglès 

Aula reforç 
Aula acollida 

5èA 26 Laura Jessica H 1  Aula Música 
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Educadora 
Gemma R 
Rebeca 

(mestra 
EF) 

Anglès 
Aula reforç 

Aula acollida 

5èB 26 Feli Jessica H 
Sara 

(Educadora 
Gemma R 
Rebeca 

1 
(mestra 

EF) 

 Aula Música 
Anglès 

Aula reforç 
Aula acollida 

6èA 23 Merche Jessica H 
Rebeca 

1 
(mestra 

EF) 

 Aula Música 
Anglès 

Aula reforç 
Aula acollida 

6èB 22 Marga Jessica H 
Rebeca 

1 
(mestra 

EF) 

 Aula Música 
Anglès 

Aula reforç 
Aula acollida 

6èC 22 Alba Jessica H 
Rebeca 

1 
(mestra 

EF) 

 Aula Música 
Anglès 

Aula reforç 
Aula acollida 

 

 

 
Si es fan subgrups dins del mateix grup estable (desdoblament, racons...), es mantenen les 

mateixes mesures. Pel principi inclusivitat i de mantenir el grup estable, farem els suports 

dintre de l’aula i quan s’escaigui, habilitarem un espai on poder realitzar l’activitat. Dins el 

grup se seguirà fent codocència i aplicant les mesures universals i addicionals amb la 

major normalitat possible. 

Per organitzar l’acompanyament, seguiment i atenció directa a l’alumnat amb especial 

necessitats s’ha seguit el criteri d'equitat. A l’etapa d’infantil, quan la situació ho permeti, 

garantint  les mesures d’higiene i ventilació dels diferents espais i amb mascareta,  els 

infants  participaran dels espais d’aprenentatge. Per tal d’evitar barreges i garantir la 

traçabilitat, no seran de lliure circulació, sinó que podran triar lliurement l’espai desitjat 

prèviament.  

Pel que fa als tallers sensorials, d’hort… destinats a aquell alumnat que, per les seves 

necessitats personals, requereixen d’un espai i un aprenentatge més funcional, la seva 

atenció serà diversa en funció del grup i edat de l’infant. Així que, pel grup de grans, se’ls 

agruparà per nivell (amb mascareta) i pels petits per grup estable ja que no sostenen el fet 

de portar la mascareta posada. 
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L’atenció a l’alumnat d’aula d’acollida es farà segons les necessitats detectades i, tal i com 

indica la normativa, es poden agrupar per necessitats lingüístiques i nivell, utilitzant les 

mesures de protecció i seguretat (mascareta i distància) 

 

4.1.3. Espais de reunió i treball per al personal  

 

En els espais de reunió i treball per al personal s’han establert les mesures necessàries per 

garantir el distanciament físic de seguretat de 1,5 metres, i és obligatori l’ús de mascareta 

si això no es pot garantir. 

Es prestarà especial atenció a la correcta ventilació de l’espai. Pel que fa a la neteja, 

desinfecció i ventilació d’aquests espais es seguirà l’establert. 

Quan no sigui possible mantenir les mesures necessàries, les reunions es faran 

telemàtiques.  

Els claustres i les reunions inicials amb famílies, es faran en espais exteriors vetllant per 

mantenir la distància i l'ús de mascareta.  

Pel que fa a la formació del professorat en el centre es pot fer de manera presencial 

sempre que es mantinguin les mesures sanitàries establertes per Salut en cada moment, 

amb ventilació i ús de la mascareta; en cas de fer-ho en espais exteriors es pot fer 

formació amb tot el claustre mantenint les distàncies i fent ús de mascareta. 

Mantindrem totes les mesures de prevenció (mascareta, distància, rentat de mans, neteja, 

desinfecció i ventilació de l’espai, etc.). Si no fos possible assegurar la desinfecció i 

ventilació, optarem per tal que algunes de les reunions es fessin telemàticament 

 

4.2.  Fluxes de circulació 

 

Per evitar l’aglomeració de persones en un lloc del centre s’estableixen circuits i 

s’organitzarà la circulació dels diferents membres de la comunitat educativa en llocs i 

moments determinats. 

4.2.1. Gestió d’entrades i sortides 

Les entrades i sortides del centre es faran de manera esglaonada, tenint en compte el 

nombre d’accessos i el nombre de grups estables. 
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Es recomana que pares i mares només accedeixin 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 i sempre mantenint la distància de seguretat. 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. 

S’informarà a l’Ajuntament sobre l’horari d’entrades i sortides i els diferents accessos per 

tal que les policies locals puguin planificar les seves actuacions sobre la mobilitat. 

En entrar al centre els alumnes s’han de rentar les mans amb gel hidroalcohòlic, mantenir 

la distància sanitària i han de portar la mascareta fins a la seva aula. 

Circulació dins del centre 

En els passadissos i els lavabos es vetllarà perquè no coincideixin més d’un grup estable. 

Quan coincideixin més d’un grup estable caldrà mantenir la distància interpersonal d’1,5 

metres i portar mascareta. 

Ús d’ascensors 

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

seu personal de suport, si s’escau. L’ús serà esporàdic. 

 

 

4.3.  Proposta d’horaris i d’accessos per les entrades i sortides 

L’horari marc del centre, de forma general, és l’establert per normativa i aprovat per 

Consell Escolar. 

Les excepcionals circumstàncies derivades de la pandèmia determinen la necessitat 

d’incorporar alguns ajustaments. 

Per a configurar-la, s’ha tingut en compte: 

● Tots els accessos disponibles  

● El nombre de grups que  entraran i sortiran per a cada accés. 

Organitzem les entrades i sortides  dels alumnes en accessos diferents en funció de la 

ubicació de l’aula en que estan assignats per tal d’evitar els menys desplaçaments 
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possible. Hi haurà unes marques que delimitaran els llocs. L’alumnat  entrarà i sortirà per la 

porta que li pertoca en un horari concret i entregat en mà pel docent, a excepció d’educació 

infantil que, si la situació ho permet, es farà l’entrada relaxada. 

 Les entrades i sortides del centre es faran de manera esglaonada, tenint en compte el 

nombre d’accessos i el nombre de grups estables. 

 Es recomana que pares i mares només accedeixin 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 i sempre mantenint la distància de seguretat. 

 Els acompanyants dels infants d’educació infantil, podran entrar a l’escola i 

acompanyar el/la seu/va fill/a a l’aula. Ho faran utilitzant l’espai exterior. Enguany, 

donem un marge de 9-9:15h per fer l’entrada relaxada. 

  Els adults que acompanyin els infants o joves han de ser els mínims possibles  

 

 

Organització horària i per nivells  

Accés Lola Anglada 2-4  

 

1r i 2n (franja 1) P3, P4 i P5 (franja 2) 

entrada matins 8:50 h 9:00 h 

sortida matins 12:20 h 12:30 h 

entrada tarda 14:50 h 15:00 h 

sortida tarda 16:20 h 16:30 h 

 

FRANJA HORÀRIA 1 

 

● Els grups de 1r entren i surten per la porta gran, a la dreta de l’entrada mirant cap a 

l’escola. Un grup darrere de l’altre, segueix l'itinerari corresponent  pujant per 

l’escala del cicle inicial  sempre mantenint la distància de seguretat entre l’alumnat, 

fins arribar a l’aula del grup.  
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● El grup de 1r  entra i surt per la porta petita; a l’esquerra de l’entrada mirant cap a 

l’escola. El grup-classe segueix l'itinerari corresponent  pujant per l’escala del cicle 

inicial sempre mantenint la distància de seguretat entre l’alumnat, fins arribar a 

l’aula del grup. 

 

FRANJA HORÀRIA 2 

 

● El grup de P3 entra i surt per la porta gran, a la dreta de l’entrada mirant cap a 

l’escola. El grup-classe segueix l'itinerari corresponent, sempre mantenint la 

distància de seguretat entre l’alumnat, fins arribar a l’entrada de l’aula del grup. 

 

● El grup de P4 entra i surt per la porta gran; a l’esquerra de l’entrada mirant cap a 

l’escola. El grup-classe segueix l'itinerari corresponent, sempre mantenint la 

distància de seguretat entre l’alumnat, fins arribar a l’entrada de l’aula del grup. 

 

● El grups de P5 entra i surt per la porta petita, a l’esquerra de l’entrada mirant cap a 

l’escola. Un grup darrere de l’altre, sempre mantenint la distància de seguretat entre 

l’alumnat, fins arribar a l’aula del grup. 

 

 

Accés Blas Infante 

 

 

5è i 6è (franja 1) 3r i 4t (franja 2) 

entrada matins 8:50 h 9:00 h 

sortida matins 12:20 h 12:30 h 

entrada tarda 14:50 h 15:00 h 

sortida tarda 16:20 h 16:30 h 
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FRANJA HORÀRIA 1 

● Els grups de 5è  entren i surten per la porta petita; a la dreta de l’entrada mirant cap 

a l’escola;cada grup-classe pel seu itinerari corresponent, entrant al centre  per 

l’accés dels lavabos del pati. Un cop a dins del centre pugen per les escales de 

l’aula d’informàtica, un grup darrere de l’altre, sempre mantenint la distància de 

seguretat entre l’alumnat fins arribar a l’entrada del grup-classe. 

 

● Els grups de 6è entren i surten per la porta gran, a l’esquerra de l’entrada mirant 

cap a l’escola; cada grup-classe pel seu itinerari corresponent, entrant al centre per 

l’accés del mig. Un cop a dins pugen per les escales de l’aula de música, un grup 

darrere de l’altre, sempre mantenint la distància de seguretat entre l’alumnat fins 

arribar a l’entrada del grup-classe. 

 

FRANJA  HORÀRIA 2 

 

● El grup de 3r entra i surt per la porta petita, a la dreta de l’entrada mirant cap a 

l’escola; pel seu itinerari corresponent.  

● Els grups de 4t  entren i surten per la porta gran; un a l’esquerra i l’altre a la dreta 

de l’entrada mirant cap a l’escola;cada grup-classe pel seu itinerari corresponent, 

entrant al centre  per l’accés dels lavabos del pati ,un grup darrere de l’altre, sempre 

mantenint la distància de seguretat entre l’alumnat fins arribar a l’entrada del grup-

classe. 

 

4.4. Organització del període d’adaptació de P3 

Per facilitar l’adaptació dels infants a l’escola, oferim un dia, anomenat l’hora del joc, per 

tal que els infants puguin conèixer la mestra tutora, la mestra de reforç, la TEI, l’espai, 

altres infants… El dia serà el 8 de setembre i s’organitzarà en dos torns per tal d’evitar 

aglomeracions. Un grup vindrà de 9:30-10:30h i l’altre d’11-12h, deixant 30’ de marge per 

ventilar l’espai. S’utilitzaran els dos espais exteriors a l’aula. 

Iniciarem les classes el 13 de setembre. Els dies d’adaptació seran el 13,  14, 15, 16 i 17. 

El 13 i 14 de setembre es faran dos torns: de 9:05-10:35h un torn i l’altre d’11:05-12:35h. El 

15 de setembre vindran tots en la franja horària de matí, de 9:05 a 12:00 h. i ells dies 16 i 

17 vindran a tota la jornada lectiva del matí de 9:05-12:35h. A partir del 20 de setembre, 

l’horari serà l’habitual, de 9-12:30 i de 15-16:30h 
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Durant el període d’adaptació, un familiar dels infants de P3, podrà acompanyar-los a l’aula 

seguint les mesures de prevenció i seguretat establertes.  

 

● 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 10 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 10 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). 

● 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. 
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4.5. Organització espais i horaris d’esbarjo al matí. 

La sortida al pati serà a les 11h, excepte I3 que sortiran a les 10:45h, seguint  un itinerari 

diferenciat per accedir-hi. Els patis de l’escola són grans i ens permeten sectoritzar-los 

sense haver de fer torns d’horaris. Es farà una graella que indicarà l’espai que li toca a 

cada nivell. L’alumnat de primària, sortirà al pati amb mascareta ja que hem prioritzat que 

estableixin relacions socials per tal d’afavorir les seves habilitats socials i la convivència 

entre iguals.   

A l'espai del pati s'hi permet  la interacció de diferents grups de convivència estable, fent ús 

de la mascareta.  

Durant l'esbarjo a l'exterior, si es manté el grup de convivència estable, no és necessari l'ús 

de la mascareta. Els infants han de portar la mascareta posada fins al pati i, per tant, se 

l'han de treure un cop a l'exterior i desar-la adequadament. 

Els grups d’infantil 3, 4 i 5 i 2n de primària utilitzaran pati sectoritzat i funcionaran com a 

grup estable i, per tant, no portaran mascareta. La resta d’infants de primària si que 

portaran mascareta perquè compartiran espai. 

L’organització queda de la següent manera: 

 

 

Pati P3 
 

Horari Zona d’esbarjo 

De 10:45 a 11:30h Única 

 
 
Pati Infantil i CI 

 

Horari Zona d’esbarjo 

    

11:00 a 11:30 h   Dll 1rs 2n P4 P5 

11:00 a 11:30 h   Dm 2n 1rs P5 P4 

11:00 a 11:30 h   Dim P4 P5 1rs 2n 

11:00 a 11:30 h   Dj P5 P4 2n 1rs 

11:00 a 11:30 h   Dv 1rs 2n P4 P5 
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● L’alumnat haurà d’intentar anar al lavabo abans o després de pujar de l’esbarjo. En 

cas d’emergència, s’utilitzarà els lavabos exteriors, un per a cada nivell i també els 

lavabos de l’antiga aula de P5B pels infants d’educació infantil.  

 

 

 

Pati CM i CS 

Horari Zona d’esbarjo 

1 2 3 

Dll 11:00 a 11:30 h CM 5è 6è 

Dm 11:00 a 11:30 h 6è CM 5è 

Dim 11:00 a 11:30 h 5è 6è CM 

Dj 11:00 a 11:30 h CM 5è 6è 

Dv 11:00 a 11:30 h 6è CM 5è 

Dll 11:00 a 11:30 h 5è 6è CM 
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•         Cada dia es farà rotació dels espais de pati, exceptuant els dies de puja. Si 

algun nivell va de sortida els nivells que queden pactaran l’ús de l’espai lliure. 

• L’alumnat haurà d’intentar anar al lavabo abans o després de pujar de 

l’esbarjo. Tot i això, els lavabos exteriors estaran oberts, així que un/a mestre/a 

haurà d’estar en aquella zona. 

 

4.6. Organització dels serveis  

Per poder participar en els serveis complementaris que s’ofereix a l’escola Margalló i 

portades a cap per Fundesplai, és imprescindible que les famílies facin inscripció prèvia a 

través de l’APP (tant fixos com esporàdics als serveis), a més del full de responsabilitat 

COVID (subjecte a l’evolució de la pandèmia segons la normativa de Salut Pública i 

PROCICAT).  

El pagament dels serveis es farà a través d’un rebut bancari que serà gestionat i efectuat 

per l’administració de Fundesplai. 
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4.6.1. Servei d’acollida 

 

Sempre que sigui possible l’acollida matinal es farà en espai obert, aprofitant el pati de 

d’alt. En cas que el temps no ens permeti fer l’acollida al pati s’habilitarà l’espai de 

menjador que permet mantenir la distància interpersonal de 1.5m.  

Tant el responsable de l’acollida com els infants han de portar mascareta en tot moment 

(seguint les recomanacions que marqui PROCICAT i Salut Pública).  

L’acollida es farà de 8 a 9h i de 8.15 a 9h, per tant s’habilitaran dues franges d’entrada. Si 

per petició i demanda de les famílies hi ha la necessitat d’oferir més horari d’acollida es 

podrà fer sempre que hi hagi el mínim d’inscrits, des de les 7.30h o bé 8.30h. 

Abans d’entrar, es desinfectaran les mans amb gel hidroalcohòlic i un cop dins ha de 

mantenir la distància de seguretat amb infants que no siguin del seu grup bombolla mínim 

d’1,5m. 

Quan comenci l’activitat lectiva un/a monitor/a acompanyarà als infants: 

 1r i 2n: 8:50 h accés Lola Anglada (s’incorporen a la filera) 

 5è i 6è: 8.50 h accés Blas Infante (s’incorporen a la filera) 

 P-4 i P-5: 9h aula de P4 i P5 

 3r i 4t: 9.00 h accés Blas Infante (s’incorporen a la filera) 

 P-3: 9h aula de P3  

Acabat l’horari d’acollida, caldrà netejar i desinfectar l’espai i en tot moment serà ventilat 

(sempre que estiguem a l’espai del menjador). 

 
 
4.6.2. Servei de menjador 

 
- Garantir grups estables. 

- Ha d’existir una distància de seguretat mínim de 1,5m amb altres grups estables. 

- Cal mantenir la separació entre les taules de grups diferents.  

- Entre torn i torn cal fer la neteja de taules, en aquest cas no de desinfecció de les 

superfícies compartides sinó que es farà en finalitzar tot el servei. 

- En tot moment l’espai ha d’estar ventilat. 
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Distribució de grups (podran existir possibles canvis en funció de les sortides i entrades 

esglaonades per part de l’escola, en les quals, ens adaptarem). 

 

CURS-NIVELL-GRUP HORA DE 

SORTIDA 

D’AULA 

HORA DE 

DINAR 

ESPAI HORA 

ENTRADA 

AULA 

Monitor/ade 

grup 

Punts de 

recollida 

P5 12.30 h 12:400 h Menjador 15 h Noe (suport a 

les files) 

Aula 

1r  12.20 h 12:30 h Menjador 14.50 h Noelia  Filera 

2n 12.20h 12.30 h Menjador 14.50h Fran Filera 

3r 12.30 h 12.40 h Menjador 15 h Fina  Filera 

4t 12.30 h 13.45 h Menjador 15 h Lourdes Filera 

5è 12.20 h 13:45 h Menjador 14.50 h Joan Filera 

6è 12.20 h 13:45 h Menjador 14.50 h Melodia Filera 

 

Per poder atendre tots els usuaris de menjador en l’horari habitual, no és suficient fer torns 

en l’espai de què disposem, per això hem habilitat altres espais que faran la funció de 

menjador i millorem la qualitat de l’estança pels més petits, reduint el soroll, l’intimidat i 

l’acompanyament: 

 

CURS-NIVELL-GRUP HORA DE 

SORTIDA 

D’AULA 

HORA DE 

DINAR 

ESPAI HORA 

ENTRADA 

AULA 

Monitor/ade 

grup 

Punts de 

recollida 

P3 12.30 h 12:30 h Aula de P3 15 h M Carmen Aula 

P4 12.30 h 12.30 h Aula de P4 15h  Alba Aula  

 

Mesures preventives 

 Rentat de mans abans i després de l’àpat (tant amb estat de pandèmia com no). 

 Els infants, malauradament no podran gestionar el servei d’autonomia i autogestió 

al menjador com altres anys s’estava fent. 

 El menjar el servirà la monitora així com l’aigua. No es podran compartir plats de 

centres de taula com amanides, setrilleres, cistelles del pa, etc. 

 Caldrà garantir les condicions de seguretat alimentària per al trasllat i servei dels 

aliments. No cal utilitzar elements isotèrmics. 
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 Les famílies d’infants de P3 rebran cada dia informació de l’àpat i del servei a través 

de l’APP. 

 Els monitors/es han d’utilitzar obligatòriament la mascareta. 

 

 Activitats durant el migdia 

Les activitats de migdia adreçades a l’alumnat usuari de menjador es realitzaran, 

preferiblement, a l’aire lliure, amb ocupació diferenciada d’espais per a cada grup estable, 

utilitzant les mateixes zones sectoritzades que en horari lectiu.  

També es podran utilitzar espais interiors, preferiblement per a infants pertanyents a un 

mateix grup estable. Cal garantir la ventilació en tot moment i caldrà desinfectar la 

superfície 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 i la desinfecció dels espais abans i després de la seva utilització. La ventilació 

s’ha de garantir en tot moment. 

 Dies de pluja 

Hi haurà espais interiors adjudicats per grups i per part de l’escola (subjectes a canvis 

sempre adaptant-nos al funcionament de l’escola). 

 P3 (aula)  

 P4 (la seva aula) 

 P5 (aula) 

 1r (aula de psico) 

 2n (aula) 

 3r (aula sobrant de CM) 

 4t (biblioteca) 

 5è (laboratori) 

 6è (aules i espai de taller de costura) 

En cas de tancament dels centres per a les activitats docents, la cuina podrà romandre 

oberta per fer els menús per l'alumnat amb ajut de menjador.  
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4.6.3. Servei d’extraescolars 

 

Es podran dur terme les extraescolars previstes en la programació general anual i sempre 

respectant la normativa de Salut Pública i PROCICAT que avui dia permet fer extraescolars 

amb varietat de grups bombolla però amb un màxim de 10 participants i a l’aire lliure. En 

cas de ser un mateix grup bombolla es podran fer les extraescolars amb límit de 25 

participants.  

Es vetllarà perquè la composició del grup de participants sigui el més constant possible per 

facilitar la traçabilitat. 

La proposta d'activitats complementàries que es fan al centre pel curs 2021-2022 és la 

següent: 

 

 

ACTIVITATS GRUP RESPONSABLE ESPAI 

Tasta – tardes 

(durant el mes de 

setembre) 

P3 a 6è Monitor/a Menjador o espai 

pati 

Patinatge P3 a P5 Tallerista  Pista  

Arts Escèniques P3 a P5 Tallerista Sala dels miralls 

Tastaolletes en 

anglès 

P3 a P5 Tallerista Sala de 

psicomotricitat 

Patinatge 1r a 3r Tallerista Pista 

Multiesport 1r a 6è Tallerista Pista poliesportiva 

Teatre 1r a 6è Tallerista Sala miralls 

Dansa 

 (diversos estils) 

1r a 3r Tallerista Sala de 

psicomotricitat 

Dansa  

(diversos estils) 

3r a 6è Tallerista Sala de 

psicomotricitat 

Mindfulness 3r a 6è Tallerista Sala de 

psicomotricitat 

Arts marcials 3r a 6è Tallerista  Sala dels miralls 

Petits periodistes 3r a 6è Tallerista Sala d’ordenadors 

Reforç a l’estudi 3r i 4t Monitor/a Menjador  

Reforç a l’estudi 5è i 6è Monitor/a Menjador 
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L’activitat començarà de forma esglaonada en funció de l’horari escolar. Inici de 16.20 h 

i finalitzarà a les 17:50 h en funció dels infants i grups inscrits. Els personal docent 

acompanyarà a cada grup directament al menjador.  

 

 

4.7. Sortides i colònies  

Les sortides i colònies previstes estaran incloses a la programació general anual i, es 

duran a terme amb les adaptacions que calgui, ateses les mesures de prevenció i 

seguretat sanitàries, d’acord amb el pla sectorial vigent.  

En cas de necessitar un autocar per fer la sortida els infants aniran amb mascaretes. 

Recomanarem les Ffp2. Els infants sortiran de les aules dels seus grups estables amb 

mascareta posada. L’escola portarà gel hidroalcohòlic per anar netejant les mans sovint al 

llarg de la sortida.  

 
 

5. ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA EN CAS DE CONFINAMENT PARCIAL O TOTAL 

 
 

S’ha acordat que treballarem de forma globalitzada a partir dels blocs temàtics de medi. 

Dins l’horari de l’alumnat, hem previst un espai per treballar amb els infants les eines 

tecnològiques del Gsuite i altres eines perquè en cas de confinament, l’alumnat tingui les 

destresses digitals necessàries per continuar treballant i donant resposta a les tasques 

proposades. Hem previst que, dins les tasques fetes a l’aula, s’incloguin aquests recursos 

TAC en el dia a dia de la gestió d’aula per tal que formin part del seu hàbit de treball i 

estiguin preparats per a un possible confinament. 

 

S’utilitzarà la plataforma de Gsuite per l’alumnat de l’etapa de primària. A l’etapa d’El es 

continuarà penjant les propostes de treball a través del correu electrònic corporatiu de cada 

infant i el retorn es farà des del correu electrònic d’aula. 

En els cursos de 1r i 2n  farem treball globalitzat i classdojo per familiaritzar-los amb 

l'entorn d’aprenentatge digital. El retorn es farà mitjançant el correu d’aula. De  3r a 6è 

s'utilitzarà el classroom. Farem ús del Gsuite per establir la comunicació amb els alumnes.  

El mateix classroom ja disposa de l’enllaç meet de l’aula per realitzar les 

videoconferències.  
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El mitjà de comunicació oficial amb les famílies seguirà sent el telegram, el correu 

electrònic i si s’escau el telèfon. 

 

En el cas de tenir un confinament grupal, es garantirà la continuïtat de les classes  fent-les 

online (cada dia). Hem acordat uns horaris de connexió amb unes matèries a treballar. 

Cada nivell tindrà preparat un recull d’activitats per poder-les donar en format paper i així 

fer un híbrid. 

L’escola deixarà dispositius i mifis a aquell alumnat que tingui necessitat. 

En el cas d’un confinament parcial, el/la tutor/a i els especialistes, per via classroom, class 

dojo o correu electrònic, informaran del que s’està treballant i li facilitarà les feines. 

S’aprofitarà un moment de codocència, reforç, per tal que el/la tutor/a pugui mantenir el 

contacte, via meet, amb l’infant i si cal, aclarir dubtes. 

 

Presentem un esbós d’un possible treball en període de confinament.  

 

 
NIVELL 

EDUCATI
U  

 

MÈTODE DE 
TREBALL I 

RECURSOS 
DIDÀCTICS 
PREVISTOS  

MITJÀ I 
PERIODICITA

T DEL 
CONTACTE 

AMB EL GRUP  

MITJÀ I 
PERIODICITAT 

DEL CONTACTE 
INDIVIDUAL AMB 

L’ALUMNE/A  

MITJÀ I 
PERIODICITAT 
DE CONTACTE 

AMB LA 
FAMÍLIA  

 
 
 
 
 
 
 

P3 

Cada dia es 
realitzarà una 
activitat d’una 
àrea diferent: 
Llenguatge oral i 
escrit, Plàstica, 
Llenguatge 
matemàtic, Música 
i Expressió 
corporal/Anglès 
-Treball globalitzat 
-Projectes. 
-Manipulació 
-Experimentació 
Recursos:  
-gravacions  
-audiocontes 
-enllaços 
-apps 
  

Videoconferèn-

cia diària amb 

els infants (fem 

tants grups 

com creiem 

necessari).  

 

 
 

En funció de les 
necessitats 
detectades. Es 
faran 
telemàticament 
i/o telefònicament 
 

Mitjançant 
telegram, mail 
d’aula i 
telemàticament 
i/o 
telefònicament 
en funció de les 
necessitats.  
Pot ser a 
demanda tant de 
la família com de 
la mestra. 
 
 

 
 

P4 

Cada dia es 
realitzarà una 
activitat d’una 
àrea diferent: 
Llenguatge oral i 
escrit, Plàstica, 
Llenguatge 
matemàtic, Música 

Videoconferèn-

cia diària amb 

els infants (fem 

tants grups 

com creiem 

necessari).  

En funció de les 
necessitats 
detectades. Es 
faran 
telemàticament 
i/o telefònicament 
 

Mitjançant 
telegram, mail 
d’aula i 
telemàticament 
i/o 
telefònicament 
en funció de les 
necessitats.  



Generalitat de Catalunya 
Departament d’Educació 

Escola Margalló  

                                                                                                                                             34 

i Expressió 
corporal/Anglès 
-Treball globalitzat 
-Projectes. 
-Manipulació 
-Experimentació 
Recursos:  
-gravacions  
-audiocontes 
-enllaços 
-apps 
 

Pot ser a 
demanda tant de 
la família com de 
la mestra. 
 

 
 
 
 
 
 
 

P5 

Cada dia es 
realitzarà una 
activitat d’una 
àrea diferent: 
Llenguatge oral i 
escrit, Plàstica, 
Llenguatge 
matemàtic, Música 
i Expressió 
corporal/Anglès 
-Treball globalitzat 
-Projectes. 
-Manipulació 
-Experimentació 
Recursos:  
-gravacions  
-audiocontes 
-enllaços 
-apps 
 

Videoconferèn-

cia diària amb 

els infants (fem 

tants grups 

com creiem 

necessari).  

En funció de les 
necessitats 
detectades. Es 
faran 
telemàticament 
i/o telefònicament 
 

Mitjançant 
telegram, mail 
d’aula i 
telemàticament 
i/o 
telefònicament 
en funció de les 
necessitats.  
Pot ser a 
demanda tant de 
la família com de 
la mestra. 

 
 
 
 
 
 
 

1r 

Es combinarà el 
treball globalitzat 
amb la part 
sistemàtica 
-Lectura conjunta 
-Català: lectura, 
comprensió/expre
ssió escrita 
-Castellà: Treball 
sistemàtic 
Matemàtiques: 
problemes, 
numeració 
-Plàstica: 
Relacionada amb 
el medi 
-Anglès: Seguir 
amb el treball fet a 
l’aula 
-E.Física: reptes 
-Altres fer 
assemblees, 
dinàmica, reptes… 

Tres hores 
diàries, dues al 
matí i una a la 
tarda.  La 
primera per 
presentar 
l’horari i les 
aclarir dubtes 

En funció de les 
necessitats 
detectades. Es 
faran 
telemàticament 
i/o telefònicament 

Mitjançant 
telegram, mail 
d’aula i 
telemàticament 
i/o 
telefònicament 
en funció de les 
necessitats.  
Pot ser a 
demanda tant de 
la família com de 
la mestra. 
(Mínim un cop al 
mes) 
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Recursos: 
-Projecte proposat 
per l’equip docent 
-Enllaços 
-Videos 
-Apps 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2n 

Es combinarà el 
treball globalitzat 
amb la part 
sistemàtica 
-Lectura conjunta 
-Català: lectura, 
comprensió/expre
ssió escrita 
-Castellà: Treball 
sistemàtic 
Matemàtiques: 
problemes, 
numeració 
-Plàstica: 
Relacionada amb 
el medi 
-Anglès: Seguir 
amb el treball fet a 
l’aula 
-E.Física: reptes 
-Altres fer 
assemblees, 
dinàmica, reptes… 
Recursos: 
-Projecte proposat 
per l’equip docent 
-Enllaços 
-Videos 
-Apps 
 

Tres hores 
diàries, dues al 
matí i una a la 
tarda. La 
primera per 
presentar 
l’horari i les 
aclarir dubtes 

En funció de les 
necessitats 
detectades. Es 
faran 
telemàticament 
i/o telefònicament 
 

Mitjançant 
telegram, mail 
d’aula i 
telemàticament 
i/o 
telefònicament 
en funció de les 
necessitats.  
Pot ser a 
demanda tant de 
la família com de 
la mestra. 

 
 
 
 

3r 

Es combina el 
treball globalitzat a 
partir dels bloc 
temàtics de medi 
amb el treball 
sistemàtic. 
-Lectura conjunta 
-Català: Dossier 
sistemàtic 
(gramàtica, 
expressió escrita i 
comprensió 
lectora) 
-Castellà: Treball 
sistemàtic 
comprensió 
lectora i ortografia 
-Matemàtiques: 

Tres hores 
diàries, dues al 
matí i una a la 
tarda. La 
primera per 
presentar 
l’horari i les 
aclarir dubtes 
 

En funció de les 
necessitats 
detectades. Es 
faran 
telemàticament 
i/o telefònicament 
 

Mitjançant 
telegram, mail 
d’aula i 
telemàticament 
i/o 
telefònicament 
en funció de les 
necessitats.  
Pot ser a 
demanda tant de 
la família com de 
la mestra. 
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Dossier (càlcul, 
problemes, 
numeració) 
-Jocs matemàtics: 
quizzis de taula de 
multiplicar 
-Medi: Projecte 
-Plàstica: 
Relacionada amb 
el medi 
-Anglès: Seguir 
amb el treball fet a 
l’aula 
-E.Física: reptes 
-Altres fer 
assemblees, 
dinàmica, reptes… 
Recursos: 
-Projecte proposat 
per l’equip docent 
-Enllaços 
-Videos 
-Apps 
 

 
 
 
 
 
 
 

4t 

Es combina el 
treball globalitzat a 
partir dels blocs 
temàtics de medi 
amb el treball 
sistemàtic. 
-Lectura conjunta 
-Català: Dossier 
sistemàtic 
(gramàtica, 
expressió escrita i 
comprensió 
lectora) 
-Castellà: Treball 
sistemàtic 
comprensió 
lectora i ortografia 
-Matemàtiques: 
Dossier, ara ja 
puc, (càlcul, 
problemes, 
numeració) 
-Jocs matemàtics: 
quizzis de taula de 
multiplicar 
-Medi: Projecte 
-Plàstica: 
Manualitat 
-Anglès: Seguir 
amb el treball fet a 
l’aula 

Tres hores 
diàries, dues al 
matí i una a la 
tarda. La 
primera per 
presentar 
l’horari i les 
aclarir dubtes 

En funció de les 
necessitats 
detectades. Es 
faran 
telemàticament 
i/o telefònicament 
 

Mitjançant 
telegram, mail 
d’aula i 
telemàticament 
i/o 
telefònicament 
en funció de les 
necessitats.  
Pot ser a 
demanda tant de 
la família com de 
la mestra. 
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-E.Física: reptes 
-Altres fer 
assemblees, 
dinàmica, reptes… 
Recursos: 
-Projecte proposat 
per l’equip docent 
-Enllaços 
-Videos 
-Apps 

 
 
 
 
 
 
 
 

5è 

Es combina el 
treball globalitzat a 
partir dels blocs 
temàtics de medi 
amb el treball 
sistemàtic. 
-Lectura conjunta i 
individual 
-Català: Dossier 
sistemàtic 
(gramàtica, 
expressió escrita i 
comprensió 
lectora) 
-Castellà: Treball 
sistemàtic 
comprensió 
lectora i ortografia 
-Matemàtiques: 
càlcul, problemes, 
numeració 
-Medi: Projecte 
-Plàstica: 
Manualitat / 
activitat 
relacionada amb 
el projecte 
-Anglès: Seguir 
amb el treball fet a 
l’aula 
-E.Física: reptes 
-Assemblees, 
dinàmica, reptes… 
Recursos: 
-Classroom 
-Enllaços 
-Videos 
-Apps 

Tres hores 
diàries, dues al 
matí i una a la 
tarda. La 
primera per 
presentar 
l’horari i les 
aclarir dubtes 

Via classroom 
En funció de les 
necessitats 
detectades. Es 
faran 
telemàticament 
i/o telefònicament 
 

Mitjançant 
telegram, mail 
d’aula i 
telemàticament 
i/o 
telefònicament 
en funció de les 
necessitats.  
Pot ser a 
demanda tant de 
la família com de 
la mestra. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Es combina el 
treball globalitzat a 
partir dels blocs 
temàtics de medi 
amb el treball 
sistemàtic. 
-Lectura conjunta i 

Tres hores 
diàries, dues al 
matí i una a la 
tarda. La 
primera per 
presentar 
l’horari i les 

Via classroom 
En funció de les 
necessitats 
detectades. Es 
faran 
telemàticament 
i/o telefònicament 

Mitjançant 
telegram, mail 
d’aula i 
telemàticament 
i/o 
telefònicament 
en funció de les 
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6è 

individual 
-Català: Dossier 
sistemàtic 
(gramàtica, 
expressió escrita i 
comprensió 
lectora) 
-Castellà: Treball 
sistemàtic 
comprensió 
lectora i ortografia 
-Matemàtiques: 
càlcul, problemes, 
numeració 
-Medi: Projecte 
-Plàstica: 
Manualitat / 
activitat 
relacionada amb 
el projecte 
-Anglès: Seguir 
amb el treball fet a 
l’aula 
-E.Física: reptes 
-Assemblees, 
dinàmica, reptes… 
Recursos: 
-Classroom 
-Enllaços 
-Videos 
-Apps 

aclarir dubtes  necessitats.  
Pot ser a 
demanda tant de 
la família com de 
la mestra. 

 
 
 
6. PRIORITATS EDUCATIVES 

● Acompanyament emocional de l’alumnat  

● Acció tutorial i orientació en col·laboració amb les famílies, amb la incorporació 

d’estratègies per abordar les necessitats educatives  específiques de suport educatiu. 

● Impuls a l’aprenentatge autònom i creatiu per part dels alumnes, amb propostes 

que aprofundeixin en la competència d’aprendre a aprendre, per tal de capacitar 

l’alumne a autoregular-se, incidint tant en els processos cognitius com en els factors 

socioemocionals de l’aprenentatge. 

● L’impuls a la cultura digital, garantint la incorporació d’estratègies per a fomentar la 

competència digital dels docents i dels alumnes. 

● Col·laboració i compromís a tots els nivells: entre els docents, amb les famílies i 

altres agents. Valors que suposen una riquesa que cal mantenir i desenvolupar.  
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● Oportunitat per d’avançar en la transformació educativa al servei de l’èxit del 

nostre alumnat. De repensar què fem i com ho fem, de dissenyar unes estratègies 

educatives que donin resposta a les necessitats del moment, per aconseguir una 

educació més competencial. 

● S’ha elaborat un document per a donar resposta a les necessitats dels infants en 

aquest moment d’incertesa. Aquest document està centrat en tres eixos: 

❏ Activitats de gestió de grup: per conèixer el grup, que es coneguin entre ells i fer 

pinya. 

❏ Activitats per treballar les emocions 

❏ La gestió d’aula: normes, reforços positius i negatius, seguiment del compliment 

de les normes, rutines 

 
 
 
 
7. RELACIÓ AMB LA COMUNITAT EDUCATIVA 
 
 

Les reunions entre professionals del centre educatiu seran preferiblement presencials, 

sempre complint amb la normativa vigent i, quan no puguem garantir el compliment de les 

mesures de seguretat, les farem telemàtiques. Així doncs, els cicles, equips docents, 

comissions, coordinacions EAP-EE-ED i consell de direcció, les farem presencials,  

aplicant totes les mesures de prevenció (mascareta, distància, rentat de mans, neteja, 

desinfecció i ventilació de l’espai, etc.). Si no fos possible assegurar la desinfecció i 

ventilació, optarem per tal que algunes de les reunions es fessin telemàticament. Durant tot 

l’horari escolar, caldrà mantenir distància i mascareta també a les entrades dels centres i 

fora del recinte educatiu. 

 

Les reunions amb famílies les farem presencials. Les reunions de tutoria amb les famílies 

en la mesura del possible, les farem presencials mantenint les mesures de seguretat  i 

sempre que la situació ho permeti. Es contempla poder-les fer virtualment o telefònicament 

Aplicarem totes les mesures de prevenció (mascareta, distància, rentat de mans, neteja, 

desinfecció i ventilació de l’espai, etc.). 
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7.1. Reunions dels òrgans unipersonals i col·lectius de coordinació i govern  

Recomanem la modalitat telemàtica quan siguin reunions amb un nombre elevat de 

persones.  

 

ÒRGANS 

 
TIPUS DE 
REUNIÓ  

 

 

FORMAT DE LA 

REUNIÓ 

 

PERIODICITAT/  

TEMPORITZACIÓ 

Equip directiu Planificació presencial Dues per setmana 

 

Consell de 

direcció 

Coordinació 

amb 

coordinadors de 

cicle 

presencial mantenint 

distància seguretat 

Una per setmana 

 

Claustre 

reunió 

pedagògica 

1 mensual 

presencial / mantenint 

distància 

 1 quinzenal/ 

mensual 

 

Cicle 

Coordinació 

docent amb els 

docents 

Planificació -

presencial mantenint 

distància de seguretat 

Una per setmana 

 

Nivell  

coordinació 

mestres nivell 

planificació -

presencial mantenint 

distància 

setmanalment 

 

EAP-EE 

Coordinació planificació -

presencial mantenint 

distància 

setmanalment 

 

Comissions  

equip de treball planificació -

presencial mantenint 

distància 

quinzenalment 

 

 

 

El Pla serà presentat en claustre per a possibles esmenes i al consell escolar. Amb 

l’aprovació del claustre i el vist-i-plau del consell escolar es penjarà a la web. S’informarà a 

les famílies mitjançant els canals oficials, el telegram i el correu electrònic i s’oferiran 

reunions per explicar-lo. 
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8-SEGUIMENT DEL PLA 
 

El Pla serà actualitzat, modificat i avaluat, tenint en compte la situació epidemiològica i les 

mesures de prevenció i normativa que hi hagi en cada moment 
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9. ANNEX  
 
 
ANNEX 1 :  LLISTAT DE COMPROVACIÓ DE SÍMPTOMES PER A LES FAMÍLIES 
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DILIGÈNCIA 
 
Per fer constar que el present document del Pla d’obertura de centre pel curs 2021-2022 

s’ha presentat i té el vistiplau del Claustre el 2 de setembre i del Consell Escolar de 

l’Escola, en data 8 de setembre    

 

Vist i plau                                                                                                     Vist i plau 

La directora                                                                                                  El secretari 


