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Pla d’organització per a l’obertura al setembre (curs 2020-2021) 

 

1. Introducció 
 

Aquest document està elaborat seguint les Instruccions de la Secretaria de Polítiques 

Educatives i al Pla d’actuació en el marc de la pandèmia elaborat amb el Departament de 

Salut. Contempla totes les mesures organitzatives i de prevenció requerides pel 

Departament d’Educació ajustades a la singularitat de la nostra escola.   

 

2. Contingut del pla d’obertura 
 

a. Diagnosi 
 

El darrer curs l’escola Els Àngels s’ha hagut de posar a prova. Val a dir que aquesta ha 

estat superada amb èxit. Tenint com a experiència el passat confinament, aquest pla 

preveu les actuacions de la nova normalitat produïda per l’actual pandèmia.  

Durant el període de confinament la comunitat educativa del centre s’ha posat al dia amb 

les noves tecnologies i el treball online fent un gran esforç. Aquest fet serà una oportunitat 

de cara al nou curs que podrem aprofitar per adaptar tant l’organització com la pedagogia a 

les Instruccions del Departament d’Educació i al Departament de Salut.  

El proper curs, obligats per l’estat d’alarma, l’escola ha donat un gir en quan a les 

comunicacions amb les famílies. Aquestes comunicacions s’han fet exclusivament de 

manera telemàtica i així volem continuar per poder consolidar aquest fet.  

Volem seguir mantenint el treball telemàtic tant amb les famílies, alumnat, com amb el 

professorat. Això ens permetrà mantenir un entorn estable de salut.   

El Departament va dotar a l’alumnat de 3r a 6è de la nostra escola amb dispositius i 

connectivitat. Aquestes dotacions materials seran utilitzats pel proper curs tant si la situació 

educativa és presencial, híbrida o de confinament.  

 
 

b. Organització dels grups estables 
 

Determinació de grups.  
Criteris de configuració dels 
grups. 
 
Els grups es mantindran amb la 
mateixa ràtio fent una excepció: a 
primer ampliarem a tres els grups 
classe.  

 *Possibilitat de fer-ho també a P3 i 
a segon (depenent del personal de 
suport que rebrem) 

D'acord amb l'estabilitat de grup, nombre 
màxim d'alumnes del centre, els espais 
disponibles, plantilla, i característiques de 
l'alumnat. 

Criteris d’heterogeneïtat 
Com cada curs els nivells que finalitzen cicle  han estat barrejats per tal 
d’obtenir grups heterogenis.  
 

Criteris d’inclusió 
L’alumnat NESE quedarà integrat als grups estables de les tutories (segons 
contempla el nostre PAD).  
 

Mesures flexibilitzadores, agrupaments intercicles, ... 
L’àrea de religió serà la única que agruparem alumnat de diferents grups 
estables.  
Aquesta situació també es donarà amb el suports d’educació especial en els 
nivells superiors.  
L’alumnat de la SIEI serà atés de manera individual i l’alumnat amb NESE 
s’atendran en petits grups estables (agrupant sempre el mateix alumnat).  
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Per nivells, s’enumeren els grups estables que es mantindran durant el curs 2020-2021. 
 

CURS - NOMBRE 

PROFESSO 
RAT 
ESTABLE 

ALTRES Personal Personal ESPAI 

NIVELL - 
D’ALUMNE
S DOCENTS d’atenció d’atenció estable 

GRUP  que educativa, eductiva d’aquest 

  intervenen que intervé que intervé grup 
  

(amb 
en aquest puntualment  

   grup (TIS, en aquest  

   mesures de educador/a grup (amb  

   seguretat) EE, TIE, mesures de  

     Aux d’EE, seguretat):  

     monitors... professional  

      s SIEI,  

      SIAL,  

      monitors...)  
        

  P3 A 23 Pilar Vázquez de 
Parga 
Marta Aparicio 
(TEI) 

 Ana Calvo TIS Marta 
Aparicio EEE 

EI 02 

  P3 B 23 Gema 
Domínguez 
Montse Lorenzo 
(vetlladora) 
Jèssica Copa TIS 

Ana Calvo TIS Marta 
Aparicio EEE 

EI 01 

  P4 A 16 Gloria Molina Cristina 
Sanvisens 
Sandra 
Romay 

TIS Marta 
Aparicio EEE 
 
Elvira Marí 
MALL 

EI 03 

  P4 B 17 Isabel Garrido  Cristina     
Sanvisens 
 Sandra 
Romay 

TIS Marta 
Aparicio EEE 
 
Elvira Marí 
MALL 

EI 15 

  P4 C 17 Laia March Cristina   
Sanvisens 
Sandra 
Romay 

TIS Elvira Marí 
MALL 

EI 11 

  P5 A 17 Josefa Peña Ana Arévalo 
Sandra 
Romay 

TIS Elvira Marí 
MALL  

EI 13 

  P5 B 17 Núria Plana Ana Arévalo 
Sandra 
Romay 

TIS Elvira Marí 
MALL 

EI 14 

  P5 C 17 Mª Consuelo 
Redondo 

Ana Arévalo 
Sandra 
Romay 

TIS Elvira Marí 
MALL 

EI 12 

  1r A 18 Laura González Ana Calvo TIS Marina 
Cadena SIEI 
MEE 

EP 16 

  1r B 17 Pilar López Ana Calvo 
 

TIS Marina 
Cadena SIEI 
MEE 

EP 15 

  1r C 
 

16  Dolores López Ana Calvo TIS  EP 14 

  2n A 16  Mónica Tarifa 
 

 Ana Calvo TIS SIEI MEE EP 11 

  2n B 16  Xesca Vidal 
 

Ana Calvo TIS SIEI MEE EP 12 
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  2n C 15  Mª Cinta   Barceló  Ana Calvo TIS 
 

 EP 13 

  3r A 16 Paloma Serrera Ana Arévalo TIS Marina 
Cadena SIEI 
MEE 

EP 29 

  3r B 17 Laura Antúnez Ana Arévalo 
 

TIS  EP 28 

  3r C 17 Milagros Sancho Ana Arévalo 
 

TIS  EP 03 

  3r D 17 Montse San 
Emeterio 

Ana Arévalo 
 

TIS  MUSICA  

  4t A 19 Maite Rillo  
 

Ana Arévalo  TIS  EP 24 

  4t B 18  Montse  Príncep 
 

Ana Arévalo 
 

TIS Marina 
Cadena SIEI 
MEE 

EP 25 

  4t C 19 Maite Tous 
 

Ana Arévalo 
 

TIS  EP 26 

  4t D 18 Iosu Borque 
 

Ana Arévalo 
 

TIS  EP 27 

  5è A 19 Elena Pereira Cristina 
Sanvisens 

TIS Marina 
Cadena SIEI 
MEE 

EP 05 

  5è B 19 Elena Vizcaíno 
(Alícia Budesca) 
 

Cristina  
Sanvisens 

TIS  EP 02 

  5è C 19 Jordi Marsal Cristina  
Sanvisens 

TIS  EP 04 

  5è D 18 Sònia Brertan Cristina  
Sanvisens 

TIS  RELIGIÓ 

  6è A 18 Lourdes 
Albadalejo 

Anglès 
Covid 

TIS  EP 22 

  6è B 18  Anna Medina 
 

Anglès 
Covid 

TIS  EP 23 

  6è C 19 Marta Rabasó 
 

Anglès 
Covid 

TIS  EP 21 

  6è D 17 Teresa Boscà Anglès 
Covid  

TIS  AULA 
ANGLÈS 

 Falta determinar a cada grup les persones d’atenció a la diversitat que hi participaran i els mestres 
de suport SEP. 

 

 

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

mateixes mesures. La distància i/o la mascareta són necessàries si el o la docent no 

és estable al grup. 
 

Pel principi d’inclusivitat i de mantenir el grup estable, caldria fer els suports dintre de 

l’aula (2 professionals estables del grups, docent + PAE, o utilitzant la distància o 

mascareta per poder fer l’atenció educativa dins l’aula). 
 

Quan fem subgrups, per a religió o, en algun cas, per a suports educatius fora de l’aula, si 

aquest fet comporta la barreja d’alumnes de diferents grups estables, caldrà mantenir la 

distància de seguretat o, quan no sigui possible, utilitzar la mascareta. Es recomana que es 

minimitzin els subgrups amb alumnes de diferents grups estables, i sempre que sigui 

possible, els agrupaments s’organitzin per a mantenir l’estabilitat dels mateixos alumnes. 
 

S’enumeren les activitats o matèries que estan subjectes a aquesta circumstància: 
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ACTIVITAT O 
MATÈRIA 

GRUPS 
ESTABLES 
DELS QUALS 
PROVENEN 
ELS ALUMNES 

DOCENT HORARI 
(nombre 
d’hores o 
sessions 
setmanals) 

ESPAIS 
 

SIEI 1r ABC 
3r ABCD 
4t ABCD 

Marina Cadena 15 
 

 EP 2suport 

  Suport MALL P3 A, B 
P4 A, B 
P5 A, B 

Elvira Marí 24 EI informàtica 
EP 1Logopedia  

 

 

 

 

c. Criteris organitzatius dels recursos per a l’atenció de l’alumnat amb necessitat 

específica de suport educatiu  (Annex 1) 
 
 

L’alumnat amb necessitats educatives especials s’atendran prioritàriament dins l’aula 

ordinària i quan aquest fet no sigui possible s’organitzaran petits subgrups que formin 

grups estables que rebran atenció individualitzada amb els mestres paral·lels als 

passadissos del propi cicle.   

L’alumnat SIEI rebrà atenció per part de la mestra d’educació especial de manera 

individual o en petits grups estables.  

L’alumnat que requereixi atenció de la MALL ho farà en petits subgrups del mateix grup 

estable si l’alumnat és d’educació infantil, i si l’alumnat és de primària es farà de forma 

individualitzada.  

L’alumnat que forma part del programa de “Petites Mirades” i “d’Habilitats Socials” 

(SOLC) aquest curs quedarà suspesa la seva participació. Aquest alumnat romandrà el 

100% de la jornada escolar  al grup classe. Aquest alumnat rebrà atenció de la SIEI 

(Petites Mirades i Habilitats socials). 

El personal de l’EAP i altres professionals dels serveis educatius externs disposen d’un 

pla específic d’organització.  

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

elaborat amb el Departament de Salut. 

 
 
 

d. Organització de les entrades i sortides (Annex 2) 
 

El nostre centre disposa de dos edificis: un per l’alumnat d’infantil i l’altre per primària. 

Aquests edificis no estan connectats entre ells. Disposem dels següents accessos: 

 

Portes d'accés exteriors 

- 1 porta gran i 2 de petites pel carrer Menorca. 

- 1 porta gran i 2 de petites per la Rambla de Ponent. 

 

Portes d'accés interiors 
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- Per accedir a l'edifici d'Ed. Infantil: 1 porta petita (Rambla de Ponent) i 1 de 

mitjana (c/ Menorca). 

- Per accedir a l'edifici de Primària:  2 portes mitjanes (entrada principal), i 

entrades i sortides per les escales d'emergència.  

-  Entrada i sortida independent pel menjador. 

 

L’alumnat es dividirà per cursos i accediran als edificis per portes diferents.  

Les famílies durant el temps d’entrada no podran accedir a l’escola, a excepció 

d’infantil. A les sortides les famílies entraran i esperaran als patis per recollir l’alumnat i 

ho faran per torns (Vegeu protocol d’entrades i sortides). 

 
 
 

CURS-NIVELL 
-GRUP 

TIPUS D’ACCÉS EXTERIOR HORA D’ENTRADA I 
DE SORTIDA 

P3 (amb 

mascareta) 

Entrada: C/Menorca: porta gran  i/o Rambla 

Ponent (porta gran). L’alumnat es dirigirà a la porta 

petita mitjanera que es troba a la tanca del pati 

d’infantil.  

Filera al pati d’infantil 

 

Sortida: Rampa C/ Menorca 

 

Entrada  9:10 – 15:10 

 

 

 

 

 

Sortida 12.20 – 16:20 

P4 (amb 

mascareta) 

Entrada: C/Menorca porta gran (accés a l’edifici 

per la rampa) i/o Rambla Ponent (porta petita kusa) 

Filera davant dels porxos 

 

Sortida: Rampa C/Menorca 

 

Entrada  9:05 – 15:05 

 

 

 

Sortida 12.35 – 16:35 

P5 (amb 

mascareta) 

Entrada: C/Menorca: porta gran (accés a l’edifici 

per la rampa) i/o Rambla Ponent (porta petita kusa) 

Filera davant dels porxos 

 

Sortida: Rampa C/Menorca 

 

Entrada  9:00 – 15:00 

 

 

 

Sortida 12.30 – 16:30 

1r (amb 

mascareta) 

Entrada: C/ Menorca (porta petita escales 

emergència) i/o Rambla Ponent (porta petita) 

Filera davant de les escales d’emergència 

 

Sortida: famílies recullen l’alumnat al pati de Cicle 

superior (davant Sala d’actes) 

 

Entrada  9:00 – 15:00 

 

 

 

Sortida 12.30 – 16:30 

2n (amb 

mascareta) 

Entrada: C/ Menorca (porta petita escales 

emergència) Rambla Ponent (porta petita) 

Filera davant de les escales d’emergència 

 

Sortida: famílies recullen l’alumnat al pati de Cicle 

superior (davant Sala d’actes) 

 

Entrada  9:10 – 15:00 

 

 

Sortida 12.40 – 16:40 

3r (amb 

mascareta) 

Entrada: C/ Menorca (porta petita) i/o Rambla 

Ponent (porta gran) 

Filera Pati C/Menorca 

 

Sortida: famílies recullen l’alumnat al pati del 

C/Menorca  

Entrada  9:00 – 15:00 

 

 

Sortida 12.30 – 16:30 
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4t (amb 
mascareta) 

Entrada: C/ Menorca (porta petita) i/o Rambla 

Ponent (porta gran) 
  Filera Pati C/Menorca 
 
 Sortida: famílies recullen l’alumnat al pati del 

C/Menorca 
 

Entrada  9:10 – 15:10 
  
 
 Sortida 12.40 – 16:40 

5è (amb 
mascareta) 

Entrada: C/ Menorca (porta gran) i/o Rambla 

Ponent (porta gran) 

Filera Pati Rambla 

 

Sortida: famílies recullen l’alumnat al pati de la 

Rambla Ponent 

 

Entrada  9:00 – 15:00 

 

 

Sortida 12.30 – 16:30 

6è (amb 
mascareta) 

Entrada: C/ Menorca (porta gran) i/o Rambla 

Ponent (porta gran) 

Filera Pati Rambla 

 

Sortida: famílies recullen l’alumnat al pati de la 

Rambla Ponent 

Entrada  9:10 – 15:10  

 

 

Sortida 12.40 h – 16:40 

 

 

Observacions: 
 

Al nostre centre tenim sis entrades al recinte i un nombre molt elevat d’alumnes (540 

aproximadament), és per això que tot l’alumnat haurà d’anar amb mascareta i l’entrada 

es farà en dos torns per cicle, amb un interval de 10 minuts entre aquests. El 

professorat custodiarà les portes d’entrades i prendrà la temperatura a l’alumnat.  

Controls de temperatura: 

- Carrer Menorca:  

o Porta gran: tutor de CS, Elvira Marí (rampa) 

o Porta petita: tutor de 3r  

o Porta escales d’emergència: tutor de CI 

 

- Rambla ponent: 

o Porta infantil: TIS 

o Porta gran: tutor de CS, Ana Arévalo  

o Porta petita: Anglès COVID 

També comprovarà que porta la mascareta.  

A l’entrada dels edificis l’alumnat trobarà una estora per desinfectar les sabates.  

 

L’ordre d’entrada serà el següent:  

- Primer torn: primer, tercer, cinquè i P5  9:00 i a les 15:00 

- Segon torn: P4   9:05 i a les 15:05 

- Tercer torn: segon, quart, sisè i P3  9:10 i a les 15:10 

 

Les sortides també es faran seguint els següents torns, però les famílies podran accedir 

de manera esglaonada a recollir l’alumnat al pati.  

- Primer torn: P3  12:20 i a les 16:20 

- Segon torn: primer, tercer, cinquè i P5  12:30 i a les 16:30 
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- Tercer torn: P4   12:35 i a les 16:35 

- Quart torn: segon, quart i sisè  12:40 i a les 16:40 

 

e. Organització de l’espai d’esbarjo (Annex 3) 
 

Cal procurar que els grups estables es mantinguin durant l’espai d’esbarjo. Cada zona de 

pati quedarà delimitada per a que l’ocupi un grup estable. Com això no serà difícil i els grups 

s’hauran de relacionar amb d’altres grups, caldrà mantenir la distància de seguretat i portar 

la mascareta durant el temps d’esbarjo.  

L’esmorzar es realitzarà a la classe. 

Seguint les instruccions del Departament haurà d’haver un/a mestre/a per grup-classe a 

l’hora de l’esbarjo. 

Farem dos torns de pati un per a P3 i P4 i l’altre per a Primària i P5.  

 

Els grups d’infantil de P4 i P5, l’horari serà de 10:30 a 11:00 i ocuparan els següents 

espais:  

 

CURS-NIVELL-GRUP ESPAIS 
  

P5  Estructura petita, zona hort, pati mitjaner 
  

P4 
Pati d’infantil (dues zones) i pati entrada carrer 
Menorca.  

  

 

L’alumnat de primària i de P3, atès que disposem d’un espai ampli de pati, sortiran tots els 
alumnes a l’hora establerta d’11:00-11:30h, garantint l’agrupament per grups estables i ocupant 
l’espai del pati adjudicat. Els nivells podran canviar d’espai setmanalment.  
 
Els grups baixaran i pujaran del pati de manera esglaonada  

Grups A i B 10:55-11:25  
Grups P3 11:00 – 11:30 
Grups C i D 11:05- 11:35 

 
L’itinerari per baixar i pujar serà el següent:  
 
Planta baixa: 
- 5è A, B i C porta principal 
- 3r B porta d’emergència (accedeixen al pati per darrere les escales d’emergència) 
 
Primera planta:  
- 1r A, B i C escala principal costat dret  
- 2n A, B i C escala emergència costat dret 
- 3r D i 5è D escala principal costat esquerre 
 
Segona planta: 
- 3r A i C i 4t D escala principal costat dret 
- 4t A, B i C escala d’emergència  costat dret 
- 6è A, B, C i D escala principal costat esquerre 
 
Els grups (igual que en una situació d’evacuació) quan baixin per les escales hauran d’esperar i 
no interrompre la filera de cap altre grup. 
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Un cop al pati tots els grups hauran d’ocupar els patis previstos intentant no barrejar els grups 
estables. Delimitant un espai del pati per cada grup.  
 
Els mestres que estiguin en cada grup classe hauran de complir rigorosament aquest horari i 
aquestes instruccions i romandre al pati amb el grup l’estona d’esbarjo.  

 
 

CURS-NIVELL-GRUP ESPAIS 
  

P3   Pati infantil (estructura i antic pati P3) 
  

1r de primària  Pati Carrer Menorca / Estructura hort 
  

2n de primària Estructura hort / Pati Carrer Menorca 
  

3r de primària Estructura font / Corralito 
  

4t de primària Corralito / Estructura font 
  

5è de primària Pista vermella / Pista grisa 
  

6è de primària Pista grisa / Pista vermella 
  

 

 

 
f. Relació amb la comunitat educativa 

 

Consell escolar 
 
Aquest òrgan es reunirà trimestralment de manera telemàtica per tal d’informar i aprovar els 
assumptes propis de l’escola (documents de centre, liquidació i pressupost, temes de 
convivència, calendari,...) 

 
 

Informació i comunicació a les famílies 
 
El procediment de difusió i informació del Pla d’organització a les famílies es farà mitjançant 
correu electrònic i la pàgina web.  
La comunicació de l’escola i de les tutories amb les famílies es farà prioritàriament per correu 
electrònic i/o telefònicament. Les entrevistes amb els tutors s’hauran de fer prioritàriament per 
via telemàtica.   
Es contempla la possibilitat de fer formació adreçada a les famílies respecte a l’ús de les eines 
de comunicació escollides pel centre, així com les plataformes digitals que utilitza el centre 
(sempre des de la perspectiva de l’usuari bàsic), i tenint en compte les eines que pugi tenir la 
família (mòbil, ordinador, tauleta,..) i, sobretot, les persones de referència al centre que els 
pugui ajudar en un moment determinat (especialment si es produeix algun període de 
confinament). 
 
 
Reunions de grup 
 

Farem les trobades d’inici de curs amb les famílies durant el primer trimestre de forma 
telemàtica. Amb les famílies que això no sigui possible, les organitzarem, per 
grups estables, mantenint la distància de seguretat i, si no és possible, utilitzant la mascareta. 
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Reunions individuals de seguiment: 
 

El seguiment amb les famílies el farem preferentment per telèfon i correu electrònic. En cas de 
fer una trobada presencial, es farà mantenint les mesures de seguretat. En funció de la situació 
de pandèmia i si la família pot es podran fer per videoconferència. 
 
 
Secretaria del centre 

 
Les famílies podran accedir a la secretaria del centre per poder fer les gestions administratives 
en horari de 9:25 a 10:50. Ho hauran de fer amb cita prèvia. Només de manera excepcional i 
per urgències es podrà accedir a la secretaria sempre i quan no hi hagi més famílies esperant i 
adoptant totes les mesures de seguretat.  

 
 
Entrevistes amb el director 
 
El director atendrà a les famílies mitjançant cita prèvia (telefònicament o per correu electrònic).  
 
 
f. Servei de menjador  

 

A l’espai de menjador els grups estables han de mantenir-se i garantir que hi hagi una 

distància de seguretat respecte altres grups estables. Quan això no sigui possible, 

caldrà mantenir la distància de seguretat entre tots els comensals. 
 

També cal indicar quins espais s’utilitzen per les activitats de migdia adreçades a l’alumnat 

usuari de menjador. 
 
 

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: 

 

CURS-NIVELL-GRUP HORA DE DINAR ESPAI 
   

  MENJADOR CENTRE 

  
AULA ADJUNTA MENJADOR 
EP 01 

 

*Aquest quadre es treballarà al setembre conjuntament equip directiu, empresa responsable de la gestió del 

menjador,  Consell Comarcal  i AMPA 
 

 
 
h. Pla de neteja 

 

Ens aquest punt s’exposaran les mesures de neteja d’espais després del seu ús quan siguin 

utilitzats per diversos grups estables. També la neteja de l’espai del menjador, en cas que 

es facin torns. També hi haurà la periodicitat de la neteja dels espais compartits, així com la 

dels lavabos. 
 

A partir del document de Salut i la llista de comprovació de l’annex 2 del Pla d’actuació en el 

marc de la pandèmia elaborat amb el Departament de Salut, el centre ha de contactar amb 
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la seva empresa de neteja a qui li ha de facilitar la documentació i establir les noves 

necessitats, procurant reordenar el servei de neteja per evitar el màxim sobrecostos. A partir 

d’aquí l’empresa de neteja presentarà el nou pla de neteja que la direcció del centre ha de 

validar. En el cas de les escoles on la competència de la contractació de la neteja correspon 

a l’ajuntament, aquest pla l’ha de definir l’ajuntament i fer-lo arribar al centre per tal que 

l’incorpori al pla d’organització. 
 

El Departament està elaborant un document per marcar unes orientacions per acotar la 

informació i les condicions que cal transmetre a les empreses de neteja per cercar la 

màxima efectivitat i eficiència (la setmana vinent). 
 

En qualsevol cas, i dins del conjunt d’actuacions de sensibilització que el centre portarà a 

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

19, es recomana que el mateix alumnat, quan estigui utilitzant un espai que no és el del seu 

grup estable (aula d’informàtica, biblioteca, música, sala màgica...), 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. 
 

El pla de neteja haurà de desplegar també la gestió dels residus. 
 
 

i. Extraescolars i acollida 
 

Les activitats extraescolars i l’espai d’acollida, quan suposin una barreja d’alumnes 

dels diferents grups estables, caldrà fer-les aplicant la distància de seguretat o utilitzant 

la mascareta. 
 

 
Aquesta es l’oferta feta al mes de juny segons la situació al setembre hi ha activitats que no es 
podran realitzar tal i com s’han previst en aquest pla.  
 

ACTIVITAT NOMBRE GRUPS DELS PROFESSIONAL ESPAI ON ES 

 D’ALUMNES QUALS RESPONSABLE REALITZA 

  PROVENEN  L’ACTIVITAT 

  ELS ALUMNES   

FUTBOL SALA  Petits grups de 1r a 
6è agrupats per 
petits, mitjans i 
grans 

 Pati pista vermella 

BALL MODERN  Petits grups de P4 a 
6è agrupats per 
petits, mitjans i 
grans 

 Aula màgica 

GIMNÀSTICA 
RÍTMICA 

 Petits grups de P3 a 
6è agrupats per 
petits, mitjans i 
grans 

 Vestíbul primera 
planta 

ROBÒTICA  Un grup de P4 a 6è   Aula d’informàtica 

SCRATH  Un grup de P4 a 6è  Aula d’informàtica 

INICIACIÓ A LES 
ARTS MARCIALS 

 Un grup de P3 a 1r  Aula màgica 

DEFENSA 
PERSONAL 

 Dos grups de 2n a 
6è agrupats per 
petits, mitjans i 

 Aula màgica 
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grans 

BÀSQUET  Grup de 5è i 6è  Pista grisa 

BÀSQUET  Grup de 3r i 4t  Pista grisa 

BÀSQUET  Grup de 1r i 2n   Pista grisa 

TENNIS TAULA  Dos grups de 1r a 6è 
agrupats per petits, 
mitjans i grans 

 Vestíbul planta baixa 

ESCACS  Un grup de P5 a 6è  Biblioteca  

 

*Aquest quadre es treballarà al setembre conjuntament equip directiu, AMPA i coordinador d’esports. 

 

Caldrà preveure el trasllat dels alumnes des del lloc de l’activitat extraordinària a l’aula del grup 
estable, sobretot en el cas dels alumnes més petits que hauran d’anar acompanyats. En tot cas, 
durant aquests trasllats sempre caldrà portar mascareta si no es pot assegurar el manteniment 
de la distància de seguretat. 
 
 
j. Activitats complementàries 

 

Caldrà tenir en compte les mesures de seguretat quan fem sortides i altres activitats 

complementàries, tant les del mateix centre com les del lloc on es fa l’activitat i en el 

transport, quan aquest sigui necessari.  

Aquestes activitats i les mesures de seguretat quedaran contemplades al PGA de 

centre del curs 2020-21 que s’acabarà de definir al setembre. 

En el cas de les colònies també s’adjuntarà la planificació pròpia de l’activitat que ens 

faciliti cada empresa.  

 

 
k. 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 

Equip de coordinació  Planificació Presencial  
Videoconferència 

Una per setmana 

Equip docent de nivell Coordinació Presencial Una per setmana 
    

Equip docent de cicle Coordinació  Videoconferència Una per setmana 

Comissions Coordinació  Presencial 
Videoconferència 

Una per setmana 

Grups de treball Coordinació  Presencial 
Videoconferència 

Una per setmana 

Claustre Informació  
Presa de decisions 

Videoconferència Una per trimestre 
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Consell Escolar Informació 
Presa de decisions  

Videoconferència Una per trimestre 

 
 
 
 

l. Protocol d’actuació en cas de detectar un possible cas de covid-19 
 

 

Coordinadora COVID: TIS del centre i la direcció. 

 

 

DETECCIÓ DE POSSIBLES CASOS PER SIMPTOMATOLOGIA COMPATIBLE AMB 

LA COVID-19 
 

CASOS ESPAI PERSONA PERSONA PERSONA 

POTENCIALS HABILITAT PER RESPONSABLE RESPONSABLE RESPONSABLE 

 A L’AÏLLAMENT DE REUBICAR DE TRUCAR A DE 

  L’ALUMNE/A I LA FAMÍLIA COMUNICAR 

  CUSTODIAR-  EL CAS ALS 

  LO FINS QUE  SERVEIS 

  EL VINGUIN A  TERRITORIALS 

  BUSCAR   
     

Infantil i Primària Despatx EAP Docent del grup 
estable o docent 
que el té a l’aula 
en el moment de 
la detecció 

Un  
  membre de 
l’equip directiu 

Direcció del 
centre 

 
 
 
 

SEGUIMENT DE CASOS 
 

ALUMNE/A DIA I HORA DE EXPLICACIÓ PERSONA DE PERSONA 

 LA DETECCIÓ DEL SALUT AMB REFERENT 

  PROTOCOL QUI ES MANTÉ DEL CENTRE 

  SEGUIT I EL CONTACTE PELS 

  OBSERVACION I CENTRE CONTACTES 

  S (incloure el D’ATENCIÓ AMB SALUT 

  nom de la PRIMÀRIA (mantindrà el 

  persona que ha  contacte amb 

  fet les  salut i farà 

  actuacions i el  seguiment del 

  nom del familiar  cas) 

  que l’ha vingut a   

  buscar)   
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m. Seguiment del pla 
 

Breu planificació de l’avaluació i seguiment d’aquest pla de reobertura del setembre. 
 

 

 RESPONSABLES Equip directiu amb col·laboració de la Coordinadora de Riscos 
Laborals 

 INDICADORS  + Reduir els contagis a el mínim de casos possibles.  
+ Participació de les famílies en l’assistència al centre. 
+ Grau de satisfacció del personal docent. 
+ Grau de satisfacció del Consell Escolar (representants de la 
comunitat educativa) 
+ Increment de l’activitat telemàtica tant per l’alumnat com pel 
personal docent.  
+ Augment de recursos TIC  

PROPOSTES DE       
MILLORA 
TRIMESTRALS 

+ Revisió dels protocols d’entrades i sortides (2a setmana de 
curs), fer els canvis oportuns. 
+ Revisió del Pla de neteja i de menjador  (2a setmana de curs) 
+ Redacció del pla de comunicació del centre.  
+ Increment trimestral de propostes didàctiques TIC.  

 
 
 

 
3. Concrecions per a l’educació infantil  

 

a. Pla d’acollida de l’alumnat d’infantil 
 

Amb la finalitat de fer una entrada esglaonada i relaxada pels infants l’inici de l’escola 

es realitzarà de la següent manera durant els dies del 14 al 21 de setembre. 

Cada grup classe es dividirà en dos subgrups que faran el període d’adaptació en dos 

horaris: 9:10 a 10:40 i d’10:50 a 12:20h. 

Les tardes es dedicaran a fer entrevistes a les famílies. Horari de 15:00 a 16:30h. 

Aquestes es faran de manera presencial a la tutoria de l’alumne i assistiran un pare i la 

mestra tutora. Aquestes entrevistes es desenvoluparan mantenint les condicions de 

seguretat tant per la família com pel docent (distància de seguretat, neteja, higiene). La 

mascareta serà obligatòria.  

 
 
4. Concrecions per a l’educació infantil i primària  
 
 

a. Pla de treball del centre educatiu en confinament 
 

En cas de confinament d’un grup, nivell, cicle o de tot el centre l’escola tornarà a utilitzar les 

mateixes mesures de difusió informativa, organització d’activitats pedagògiques, entrevistes 

i comunicació amb les famílies i alumnat que es van adoptar el curs passat.  

 

1. Cada tutor establirà comunicació telefònica amb les famílies per fer seguiment de la 

situació de salut i personal de cadascuna d’elles.  
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2. El canal oficial de comunicació amb les famílies serà el correu electrònic i la web del 

centre. De manera excepcional, amb les famílies que no sigui possible la comunicació 

es farà servir la via telefònica.  

3. L’equip de coordinació iniciarà de manera telemàtica la coordinació general del centre. 

4. Els cicles s’organitzaran per proposar tasques educatives a l’alumnat mitjançant 

plataformes digitals (drive, classroom...). Si no hi ha cap instrucció diferent, es 

proposaran 10 tasques setmanals organitzades de dilluns a divendres. D’aquestes 

tasques dues seran retornables. Aquestes tasques seran supervisades i coordinades 

per l’equip de coordinació. 

5. Es realitzarà una tutoria setmanal per videotrucada a la setmana.  

6. Es realitzarà una tutoria individual al mes mitjançant videotrucada.  

7. Els mestres continuaran amb les coordinacions setmanals per videotrucada: claustres, 

coordinació de nivell, de cicle, comissions i grups de treball. 

8. Els claustres i consells escolars es seguiran fent prèvia convocatòria de la direcció del 

centre. El format de les reunions serà on-line. 

 

 

Explicar quines mesures es prendrien en cas de confinament d’un grup o nivell, o de tot el 

centre en relació amb aquesta etapa educativa. Com es preveu el manteniment del 

contacte amb la família i quines activitats es preveu que puguin fer els alumnes en un marc 

de confinament. Es pot adjuntar el pla de contingència que s’hagi elaborat o fer-ho amb el 

format següent: 

 
 

NIVELL MÈTODE DE MITJÀ I MITJÀ I MITJÀ I 

EDUCATIU TREBALL I PERIODICITAT PERIODICITAT PERIODICITAT 

 RECURSOS DEL DEL DE CONTACTE 

 DIDÀCTICS CONTACTE CONTACTE AMB LA 

 PREVISTOS AMB EL GRUP INDIVIDUAL FAMÍLIA 

   AMB L’ALUMNAT  

P3, P4 i P5 Planificació 
setmanal de 
tasques (10) 
Una d’elles 
retornable 

setmanalment mensualment Quan sigui 
necessari 

CICLE INICIAL Planificació 
setmanal de 
tasques (10) 
Dues d’elles 
retornable 

setmanalment mensualment Quan sigui 
necessari 

CICLE MITJÀ Planificació 
setmanal de 
tasques (10) 
Dues d’elles 
retornable 

setmanalment mensualment Quan sigui 
necessari 

CICLE 
SUPERIOR 

Planificació 
setmanal de 
tasques (10) 
Dues d’elles 
retornable 

setmanalment mensualment Quan sigui 
necessari 
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En cas de confinament no es mantindrà la ampliació horària a l’alumnat de SEP  però si que es 
tindrà en compte aquest alumnat per tal de programar les activitats setmanals, aportant 
activitats pròpies individualitzades a l’alumnat que participa del suport escolar personalitzat.  
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ANNEX 1: 
 

ORGANITZACIÓ DE L’EQUIP DE DIVERSITAT 20-21 
 
 

EQUIP DOCENT 
 

MALL MEE SIEI EEE SIEI TEI INFANTIL VETLLADORA TIS 

Atenció directa a 
l’alumnat amb 
problemes 
d’audició i 
llenguatge del 
centre. 

Atenció directa en 
petit grup o dins el 
grup-classe dels 
alumnes amb 
NEE intensives.  
 

Atenció directa 
als alumnes de 
la USEE.  
  

Atenció directa als 
alumnes de P3. 

Atenció directa als 
alumnes amb NEE.  
20 hores  

Atenció directa a 
l’alumnat amb 
situació de risc.  

 

 
SERVEIS EXTERNS 
 

EAP  
Alba Pita 

EAP  
Marta Fresno  

Serveis Socials de l’Ajuntament 

Dijous 
9:00-13:30 
1r i 3r dimecres 9:00-13:30  

Dimarts  
 
Comissions socials. 

Dijous 9:00-12:00h. Comissions 
socials. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
HORARI I COORDINACIONS DE L’EQUIP D’ATECIÓ A LA 
DIVERSITAT 
 
 

- Hora de coordinació setmanal (nivell); DILLUNS I DIMECRES, 12:30-13:30h. 
- Hora de coordinació EAP: dins o fora de l’horari els DIMECRES.  
- CAD: El primer i el tercer dijous de mes a les 12:30-13:30h. 
- Comissió Social: dos dijous al trimestre (tot el matí) 
- CEE: Mínim dues coordinacions anuals 
- Coordinacions amb centres externs:  CDIAP, CSMIJ, neuroeduca... 

 
 
S'ha de garantir la participació tots els integrants de l’equip de diversitat en les reunions 
que permetin la coordinació amb els equips docents del centre i, quan escaigui, amb els 
serveis externs (EAP, CDIAP, CSMIJ, etc.).  

 



 
 

 
Generalitat de Catalunya 
Departament d’Educació 

Escola Els Àngels 
 

 

PLA D’ORGANITZACIÓ CURS 20-21 (COVID) 
 

Criteris organitzatius dels recursos per a l’atenció de l’alumnat amb 

necessitat específica de suport educatiu 
 
 

- L’alumnat amb necessitats educatives especials s’atendran prioritàriament dins 
l’aula ordinària i quan aquest fet no sigui possible s’organitzaran petits subgrups 
que formin grups estables que rebran atenció individualitzada amb les mestres 
d’educació especial a les aules abans anomenades.  

- L’alumnat SIEI rebrà atenció per part de la mestra d’educació especial de manera 
individual.  

- L’alumnat nouvingut s’organitzarà en un grup estable i rebrà atenció educativa de 
l’aula d’educació especial.  

- L’alumnat que requereixi atenció de la MALL ho farà en petits subgrups del mateix 
grup estable si l’alumnat és d’educació infantil, i si l’alumnat és de primària es farà 
de forma individualitzada.  

- L’alumnat que forma part del programa de “Petites Mirades” i “d’Habilitats Socials” 
(SOLC) aquest curs quedarà suspesa la seva participació. Aquest alumnat 
romandrà el 100% de la jornada escolar  al grup classe. Aquest alumnat rebrà 
atenció de la SIEI (Petites Mirades) i de l’AEE (Habilitats socials). 

- El personal de l’EAP i altres professionals dels serveis educatius externs disposen 
d’un pla específic d’organització.  

- Caldrà sempre seguir els criteris establerts en el Pla d’actuació en el marc de la 
pandèmia elaborat amb el Departament de Salut. 
 
 

 
Organització de les intervencions de l’equip de diversitat: 

 
- TEI, Educadora i vetlladora romandran en un grup estable d’infantil  
- MALL haurà de fer les intervencions de manera individual o en petits grups 

d’alumnat del mateix grup estable.  
- MEE a cicle inicial, hauran de treballar de manera individual o en petits grups 

d’alumnat del mateix grup estable.  
- MEE a cicle mitjà i superior hauran de treballar amb petits grups d’alumnat del 

mateix grup estable. De manera excepcional es podran barrejar l’alumnat de 
diversos grups estables (per exemple aula d’acollida) però aquests hauran de 
mantenir la distància de seguretat i hauran d’utilitzar la mascareta.  

- MEE de la SIEI. Preferentment s’hauran de fer les intervencions dins el grup 
estable o de manera individual.  

- TIS, haurà de fer les intervencions de manera individual.  
- L’alumnat haurà de ser acompanyat en tot moment pel professorat. L’alumnat no es 

podrà desplaçar lliurement pels passadissos. Romandrà a l’aula ordinària fins que 
l’especialista vagi a buscar-lo. S’hauran de respectar els diferents protocols 
d’entrades, sortides, patis i desplaçaments.  
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Protocol de neteja 

 
- L’ús de la mascareta serà obligatori en totes les intervencions donat que les 

mestres d’educació especial no pertanyen a cap grup estable.  
 

- Les taules i  les manetes de les portes s’hauran de netejar cada vegada que 
aquesta aula canviï de grup.  

 
- El material utilitzat haurà de ser individual (tant el fungible com el material didàctic) 

i quan s’acabi d’utilitzar també s’haurà de netejar.  
 
 
TASQUES A REALITZAR A L’INICI DE CURS PER LES ESPECIALISTES 
D’EDUCACIÓ ESPECIAL- CAD 
 

- Revisió de les memòries d’AEE del curs anterior. Prioritzar els casos que 
s’atendran des de les AEE. 

- Llistat d’alumnes amb PI. Estat dels diferents PI. Modificar, actualitzar o redactar 
els documents. (a l’octubre aquests documents han d’estar finalitzats i amb el vist i 
plau del director) 

- Revisió dels llistats de material adaptat aconsellats al Juny. 
- Coordinacions amb els diferents tutors i elaboració dels horaris de les aules d’EE. 
- Llistat de necessitats de recursos TIC (llistats elaborats durant el confinament) 
- Revisió dels casos pendents de valorar per part de l’EAP. Prioritzar. 
- SEP: ORGANITZACIÓ DE L’ALUMNAT. Llistat d’alumnat que no ha superat 

cursos anteriors. Concretar horaris de SEP dins i fora de l’horari escolar. 
- Graelles per nivell d’alumnat amb NEE, suport rebut, dictamen, hores 

d’atenció, PI, àrees afectades, observacions.  
- Calendari de coordinació amb els tutors que s’ha de coordinar un PI. 
- Repassar el llistat dels alumnes que presentaran beca MEC.  

 
 
 

CAD 
 

Corresponen a la comissió d'atenció a la diversitat, entre d’altres funcions, les següents: 
- la concreció de criteris i prioritats per a l'atenció a la diversitat dels alumnes; 
- l’organització, l’ajustament i el seguiment dels recursos de què disposa el centre 

per atendre la diversitat i de les mesures i suports adoptats; 
- el seguiment de l'evolució dels alumnes amb necessitats específiques de suport 

educatiu 
- la planificació del suport complementari en funció de les necessitats dels alumnes; 
- donar el vistiplau als plans individualitzats que ha d’aprovar el director i fer-ne el 

seguiment; 
- coordinació de les mesures i els suports addicionals i intensius del centre. 
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DESCRIPCIÓ DE LES FUNCIONS DE L’EQUIP DE DIVERSITAT 
(Documents per a l’organització i funcionament i gestió dels centres. Instruccions 
d’organització i gestió de centres. Curs 20-21) 
 

 
MESTRES D’EDUCACIÓ ESPECIAL 
 

 FUNCIONS DELS MEE (aquest curs faran les funcions de tutores) 
 

- Identificar, amb la col·laboració de l’EAP, les necessitats de suport específic dels 
alumnes i col·laborar en la concreció del pla d’intervenció.  

- Col·laborar amb els tutors en l’elaboració dels PI, quan l’alumne ho requereixi, i en 
la preparació d’activitats i materials didàctics que facilitin l’aprenentatge d’aquests 
alumnes i la seva participació en les activitats d’aprenentatge dins del grup classe 
ordinari. 

- Donar suport en la participació d’aquests alumnes en les activitats d’aprenentatge 
dins del grup classe ordinari. 

- Impartir les activitats i programes específics que requereixin. 
- Col·laborar en el seguiment i l’avaluació d’aquests alumnes. 
 

 FUNCIONS DELS MEE de la SIEI  

 
- Elaborar el PI de l’alumne atès pels professionals de la USEE, pla que ha d’establir 

prioritats educatives, estratègies per facilitar la participació de l’alumne en les 
activitats de l’aula ordinària i del centre, activitats d’atenció individual o en grup 
reduït, criteris de seguiment i d’avaluació i qualsevol altre aspecte relacionat amb 
l’especificitat del pla que es consideri convenient. 

- Elaborar materials específics que facilitin l’aprenentatge i la participació dels 
alumnes en les activitats del grup ordinari.  

- Acompanyar els alumnes en la participació en les activitats de l’aula ordinària. 
- Impartir les activitats específiques, individuals i en grup reduït, que els alumnes de 

la unitat requereixin. 
- La tutoria individual dels alumnes que atén.  
 

 FUNCIONS DEL MALL (SIAL)  
 

- Identificar, amb la col·laboració de l’EAP i dels companys tutors, les necessitats de 
suport lingüístic dels alumnes i col·laborar en la concreció del pla d’intervenció.  

- Col·laborar amb els tutors en l’elaboració dels PI, quan l’alumne ho requereixi, i en 
la preparació d’activitats i materials didàctics que facilitin l’aprenentatge d’aquests 
alumnes i la seva participació en les activitats d’aprenentatge dins del grup classe 
ordinari. 

- Donar suport en la participació d’aquests alumnes en les activitats d’aprenentatge 
dins del grup classe ordinari. 

- Impartir les activitats i programes específics que requereixin l’alumnat amb TEL, 
Dislèxia, retard de la parla i d’altres trastorns específics.  

- Col·laborar en el seguiment i l’avaluació d’aquests alumnes. 
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EDUCADOR D’EDUCACIÓ ESPECIAL EN CENTRES PÚBLICS 
 

 FUNCIONS DE L’EEE  

 
Correspon al personal laboral de la categoria professional educador d'educació 
especial en centres públics: 
 

- Donar suport als alumnes amb necessitats educatives especials perquè puguin 
participar en les activitats del centre educatiu, així com aplicar programes de treball 
preparats pel tutor o tutora o especialistes i participar en l'elaboració i aplicació de 
tasques específiques relacionades amb l'autonomia personal, l'adquisició d'hàbits 
d'higiene, les habilitats socials, la mobilitat i desplaçaments, l'estimulació sensorial, 
les habilitats de vida, transició a la vida adulta i preparació per al món laboral, 
escolaritat compartida en centres ordinaris i centres d'educació especial, etc.;  

- Participar en el projecte educatiu del centre; 
- Conèixer els objectius i continguts dels programes per poder adequar de la millor 

manera possible la seva tasca de col·laboració amb els mestres tutors i els 
especialistes; 

- Proporcionar als mestres tutors i als especialistes elements d'informació sobre 
l'actuació dels alumnes a fi d'adaptar i millorar-ne el procés d'aprenentatge. 

 

 JORNADA I HORARI DE TREBALL  
 

La jornada ordinària del personal EEE és de 37.5 distribuïdes de la següent manera: 
- 27.5 hores d’atenció directa als alumnes amb NEE, s’han de fer dins de l’horari 

lectiu i, si s’escau en altres activitats on s’atengui directament als alumnes i que 
formin part del PEC del centre. 

- 7.5 hores per a reunions, coordinació, elaboració de materials i activitats formatives 
en el centre 

- 2.5 hores de preparació, formació i reciclatge i altres activitats relacionades amb les 
seves funcions que no s’han de fer necessàriament al centre. 

 
 

 
TÈCNICA ESPECIALISTA EN EDUCACIÓ INFANTIL 
 

 FUNCIONS DE LA TEI  

 
Correspon al personal laboral de la categoria professional educador d'educació 
especial en centres públics: 
 

- Participar en la preparació i el desenvolupament d’activitats d’E/A, és a dir, 
organització d’aula, elaboració de materials didàctics i suport al desenvolupament 
de les sessions.  

- Col·laborar en la planificació i el desenvolupament d’activitats d’E/A d’hàbits 
d’autonomia dels alumnes. 

- Dur a terme activitats específiques amb alumnes pautades pel mestre/a tutor/a 
- Col·laborar en les activitats d’atenció a les necessitats bàsiques dels infants. 
- Participar en processos d’observació dels infants.  
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 JORNADA I HORARI DE TREBALL  
 
La jornada ordinària del personal TEI és de 37.5 distribuïdes de la següent manera: 

- 25 hores d’atenció directa als alumnes 
- 5 hores de participació en les activitats no lectives del centre (reunions de cicle, 

nivell i claustre, entrevistes amb les famílies, elaboració de material...) 
- 5 hores de col·laboració en l’acollida dels alumnes de P3 a l’inici i finalització de la 

jornada escola o en tasques socioeducatives relacionades amb els hàbits i actituds 
personals en el temps del migdia 

- 2.5 hores de preparació de material i participació en activitats de formació externa, 
que no s’han de fer necessàriament al centre. 
 
 

VETLLADORA 
 
La jornada per aquest curs escolar és de 20 hores d’atenció directa a l’alumnat. Aquest 
curs la vetlladora romandrà tota la seva jornada laboral a P3 B. 
 

 FUNCIONS DE LA VETLLADORA 
 

-  Ajudar els alumnes amb NEE en els desplaçaments per l’aula i pel centre en general, i 
fora del centre, si cal, amb el seu mitjà de mobilitat (cadira de rodes, caminadors, 
crosses...) 
- Ajudar els alumnes en aspectes de l’autonomia personal (higiene, alimentació...) per 
garantir que puguin participar en totes les activitats.  
- Donar suport a la tutoria fent els tractaments específics dels alumnes en els centres 
educatius sempre sota la supervisió i direcció de la mestra de referència. 
 
 

TECNIC D’INTEGRACIÓ SOCIAL 
 

 FUNCIONS DEL PERSONAL INTEGRADOR SOCIAL 
 
El personal laboral de la categoria professional d'integrador o integradora social 
col·labora en el desenvolupament de l'autonomia personal i les habilitats socials 
d'alumnes que es troben en situació de risc, intervenint directament amb joves o 
infants, les famílies i els agents socials de l'entorn. 
 
Correspon al personal integrador social, en el marc del projecte educatiu del centre 
(PEC) i en col·laboració amb l'equip docent, les funcions següents: 
 

- Desenvolupar habilitats d'autonomia personal i social en alumnes en situació de 
risc, la qual cosa inclou: 

o donar suport als alumnes en risc en les habilitats bàsiques necessàries per a 
l'autonomia personal i social; 

o participar en la implementació d'actuacions del centre que s'orienten al 
desenvolupament d'habilitats personals i socials dels alumnes; 

o col·laborar juntament amb els tutors, orientadors i personal de l'EAP en 
l'orientació educativa dels alumnes que atenen; 

o atendre les necessitats socioafectives dels alumnes en risc. 
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- Participar en la planificació i el desenvolupament d'activitats d'inclusió social, la 

qual cosa inclou: 
o proposar accions en el pla d'acollida del centre que recullin les necessitats 

dels alumnes en risc; 
o col·laborar en la creació d'entorns inclusius dins del centre educatiu; 
o fomentar la participació dels alumnes en risc en els diferents espais de 

representació del centre; 
o fomentar la participació dels alumnes en risc en les activitats del centre. 

 
- Col·laborar en la prevenció, detecció i resolució de conflictes entre iguals, la qual 

cosa inclou: 
o participar en actuacions per a la prevenció dels conflictes; 
o col·laborar en la detecció de conflictes; 
o col·laborar en la resolució dels conflictes. 

 
- Prevenir, detectar i intervenir en casos d'absentisme escolar, la qual cosa inclou: 

o participar en la implementació dels protocols per a la prevenció, detecció i 
intervenció en casos d'absentisme; 

o participar en l'atenció i seguiment dels alumnes absentistes; 
o acompanyar les famílies i els alumnes en risc en les transicions entre etapes 

educatives i itineraris post-obligatoris. 
 

- Fer el seguiment als alumnes en activitats lectives i extraescolars, la qual cosa 
inclou: 

o observar i donar suport en activitats lectives als alumnes que s'atenen; 
o fer seguiment de la participació dels alumnes en risc en les activitats 

extraescolars. No correspon, però, a aquests professionals la realització 
d'activitats extraescolars ni de monitoratge. 

- Donar suport a les famílies en el procés d'inclusió social dels joves i infants, la qual 
cosa inclou: 

o proposar accions, dins el pla d'acollida de les famílies, que recullin les 
necessitats de les famílies més vulnerables; 

o fomentar la implicació de les famílies d'alumnes en risc en el seguiment 
escolar dels fills o filles; 

o potenciar la participació de les famílies d'alumnes en risc en el centre 
educatiu; 

o acompanyar les famílies ateses en situacions d'estrès emocional o 
problemàtica puntual; 

o col·laborar en l'orientació vers la família dels alumnes en risc pel que fa als 
serveis o recursos que els puguin ser necessaris. 

 
- Afavorir relacions positives dels alumnes amb l'entorn, la qual cosa inclou: 

o conèixer l'entorn del centre i detectar possibles riscos contextuals per als 
alumnes més vulnerables; 

o conèixer i participar en els programes socioeducatius de l'entorn; 
o col·laborar en l'elaboració d'un mapa de recursos que reculli l'oferta de zona 

adreçada als alumnes segons els seus interessos i necessitats; 
o coordinar-se amb el tutor o tutora per orientar els alumnes en risc cap a 

activitats de l'entorn atenent el interessos i necessitats; 
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o promoure iniciatives, juntament amb altres professionals socioeducatius, per 
convertir els espais informals del barri en espais educatius. 

 
Correspon a la direcció del centre, en el marc de les funcions esmentades, prioritzar i 
concretar el pla de treball específic de l'integrador o integradora social que, juntament amb 
la valoració dels resultats, han de formar part de la programació general i de la memòria 
anual del centre. 
Per tal de desenvolupar les seves funcions, la direcció del centre ha de facilitar la 
coordinació del personal integrador social amb la resta de professionals del centre i la 
participació, d'acord amb les seves competències, en els cicles, equips docents, 
claustres i altres comissions recollides a les normes de funcionament i organització del 
centre (NOFC). 
 
Els integradors o integradores socials han de col·laborar amb l'equip docent que 
correspongui en l'elaboració d'un pla de treball per a cadascun dels alumnes que 
atenen, on s'especifiquin els objectius que cal assolir i les actuacions que cal dur a 
terme, procurant sempre que sigui possible el seu desenvolupament en l'entorn de 
l'aula ordinària. 
 
Els integradors o integradores socials han de participar en les activitats de formació 
que tenen relació amb les seves funcions. Així mateix, han de participar en les reunions 
de coordinació que des de l'àmbit territorial es constitueixin per a aquests professionals. 
 

 JORNADA I HORARI DE TREBALL  
 

La jornada ordinària del personal integrador social és de 37 hores i 30 minuts 
setmanals, que s’han de distribuir de la manera següent: 

- 30 hores d’atenció directa als alumnes i les seves famílies. En cap cas aquestes 30 
hores han de ser únicament d’atenció directa als alumnes; 

- 5 hores de coordinació amb els professionals del centre i agents educatius i socials 
externs (per exemple, tècnics dels serveis socials, assessors en llengua I 
interculturalitat i cohesió social, educadors de carrer, etc.); 

- 2 hores i 30 minuts de preparació, formació i reciclatge que no han de fer-se 
necessàriament en el centre escolar. 

 

 
 

PLANS INDIVIDUALITZATS (PI) 
 
Un pla individualitzat (PI) és una eina per donar resposta a situacions singulars de 
l'alumnat. El pla individualitzat ha de ser una eina àgil i funcional i ha de recollir la 
priorització de competències, la planificació de mesures i suports, els criteris d'avaluació 
del procés d'aprenentatge de l'alumne i la seva evolució personal,  establint objectius de 
treball compartits amb les famílies. 
 
El director del centre és responsable que s'elabori i executi el PI, comptant amb 
l'assessorament de l'EAP.  
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El tutor és el coordinador responsable de l'elaboració i seguiment del pla i compta amb la 
participació de l'equip docent i dels professionals que participen en l'atenció educativa de 
l'alumne.  
 
La comissió d'atenció a la diversitat o òrgan equivalent ha de promoure les mesures 
d'informació general, ajuda i assessorament al tutor coordinador del pla i a l'equip de 
mestres per a la seva elaboració i aplicació. 
 
L'elaboració d'un pla individualitzat pot estar motivat per: un dictamen l'escolarització o un 
informe de reconeixement de necessitats educatives especials, un informe de necessitats 
educatives de suport derivades de situacions sòcioeconòmiques i socioculturals 
desfavorides, una avaluació psicopedagògica feta per l'EAP, el resultat de l'avaluació 
inicial dels alumnes nouvinguts, o a demanda del tutor o d'un docent, si identifiquen que 
no són suficients per al progrés d'un alumne les mesures d'atenció a la diversitat que 
s'han planificat en la programació general anual i en el suport escolar personalitzat. 
 
Per als alumnes que tenen un dictamen d'escolarització motivat per necessitats 
educatives especials derivades de discapacitats intel·lectuals i del desenvolupament s'ha 
d'elaborar un pla individualitzat durant els dos primers mesos del curs. Si la comissió 
d'atenció a la diversitat o òrgan equivalent valora que no és necessari, perquè la 
discapacitat no afecta el procés d'aprenentatge de l'alumne, se n'ha de deixar constància 
per escrit. 
 
Si l'evolució de l'alumne ho aconsella, es pot finalitzar un pla individualitzat en qualsevol 
moment, a proposta del tutor de l'alumne o del coordinador del pla, i amb l'acord de l'equip 
que el porta a terme i un cop s'ha escoltat la família. 
 
Si la família o els tutors legals sol·liciten raonadament la finalització del PI, el tutor 
coordinador i la comissió d'atenció a la diversitat o òrgan equivalent valoraran la sol·licitud 
i informaran el director de la conveniència de continuar o no amb el pla individualitzat de 
l'alumne. La decisió motivada de finalitzar anticipadament un pla individualitzat l'ha de 
prendre i signar el director, amb constància del coneixement de la família en el document 
del pla i en l'expedient acadèmic de l'alumne. 
 
 
 

 
SUPORT INTENSIU PER L’EDUCACIÓ INCLUSIVA (SIEI) 
 
Les SIEI són recursos per facilitar l'atenció educativa i promoure la participació en entorns 
escolars ordinaris als alumnes amb discapacitats intel·lectuals i del desenvolupament. 
Aquestes unitats han d'atendre un màxim de 10 alumnes i un mínim de 5. 
 
El pla individual d'aquests alumnes ha de recollir la concreció de les competències, 
objectius, mesures i suports així com l'avaluació dels seus aprenentatges. 
 
L'equip docent ha d'establir els criteris per a l'avaluació contínua d'aquests alumnes, 
d'acord amb els objectius. 
La programació per a cada alumne cal determinar-la en el seu pla individualitzat. 
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L'equip docent ha d'establir els criteris per a l'avaluació contínua d'aquests alumnes, 
d'acord amb els objectius que es pretenen aconseguir. 
 
En el cas que el centre disposi d'una d'aquestes unitats, el Departament d'Ensenyament 
assigna el nombre de professionals adients per a l'atenció dels alumnes en la USEE. Les 
funcions d'aquests professionals seran de corresponzabilització amb l'equip docent per a 
l'elaboració i el compliment del pla individual de l'alumne. Aquests professionals han de 
donar suport als mestres del grup ordinari col·laborant en la planificació i el disseny 
d'activitats que facilitin la participació de tots els alumnes, l'elaboració de materials 
específics o adaptats en cas necessari, i la concreció d'estratègies per fer possible la 
participació d'aquests alumnes a l'aula ordinària, així com l'acompanyament, quan calgui, 
en activitats a l'aula i del centre.  
També han de desenvolupar activitats específiques, individuals o en grup reduït, quan els 
continguts i les competències ho facin indispensable.  
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ANNEX 2:  
 

PROTOCOL D’ENTRADES I SORTIDES 2020-21 
 

 

Aquest curs l’alumnat haurà d’entrar i sortir de l’escola de manera esglaonada per tal de 

garantir el distanciament social.  

TOTHOM QUE ACCEDEIXI AL CENTRE HO HAURÀ DE FER AMB MASCARETA. 

S’habilitaran sis portes d’entrada i sortida. A cada porta hi haurà un/a mestre/a que 

prendrà la temperatura i comprovarà que l’alumne porta mascareta.  

A l’entrada als edificis principals hi haurà instal·lades unes estores per desinfectar els 

peus.  

Abans d’entrar a la classe s’haurà de fer la neteja de mans amb gel hidroalcohòlic.  

 

Ordre d’entrada: LES FAMÍLIES NO PODRAN ACCEDIR AL CENTRE 

  

- Primer torn: primer, tercer, cinquè i P5  9:00 i a les 15:00 

- Segon torn: P4   9:05 i a les 15:05 

- Tercer torn: segon, quart, sisè i P3  9:10 i a les 15:10 

 

L’ALUMNAT FARÀ FILERA AL PATI AL LLOC DELIMITAT PER CADA CLASSE/NIVELL 

(ENTRARÀ AL CENTRE ACOMPANYAT D’UN/A MESTRE/A) 

 

Ordre de sortida: FAMÍLIES ESPERARAN ALS DIFERENTS PATIS 

 

- Primer torn: P3  12:20 i a les 16:20  

- Segon torn: primer, tercer, cinquè i P5  12:30 i a les 16:30 

- Tercer torn: P4   12:35 i a les 16:35 

- Quart torn: segon, quart i sisè  12:40 i a les 16:40 
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CURS-NIVELL 
-GRUP 

TIPUS D’ACCÉS EXTERIOR HORA D’ENTRADA I 
DE SORTIDA 

P3 (amb 

mascareta) 

Entrada: C/Menorca: porta gran  i/o Rambla Ponent 

(porta gran). L’alumnat es dirigirà a la porta petita 

mitjanera que es troba a la tanca del pati d’infantil.  

Filera al pati d’infantil 

 

Sortida: Rampa C/ Menorca 

 

Entrada  9:10 – 15:10 

 

 

 

 

 

Sortida 12.20 – 16:20 

P4 (amb 

mascareta) 

Entrada: C/Menorca porta gran (accés a l’edifici per 

la rampa) i/o Rambla Ponent (porta petita Cusa) 

Filera als porxos d’infantil 

 

Sortida: Rampa C/Menorca 

 

Entrada  9:05 – 15:05 

 

 

Sortida 12.35 – 16:35 

P5 (amb 

mascareta) 

Entrada: C/Menorca: porta gran (accés a l’edifici per 

la rampa) i/o Rambla Ponent (porta petita Cusa) 

Filera als porxos d’infantil 

 

Sortida: Rampa C/Menorca 

 

Entrada  9:00 – 15:00 

 

 

Sortida 12.30 – 16:30 

1r (amb 

mascareta) 

Entrada: C/ Menorca (porta petita escales 

emergència) i/o Rambla Ponent (porta petita) 

Filera davant de les escales. 

 

Sortida: famílies recullen l’alumnat al pati de Cicle 

superior (davant Sala d’actes) 

 

Entrada  9:00 – 15:00 

 

 

 

Sortida 12.30 – 16:30 

2n (amb 

mascareta) 

Entrada: C/ Menorca (porta petita escales 

emergència) Rambla Ponent (porta petita) 

Filera davant de les escales.  

 

Sortida: famílies recullen l’alumnat al pati de Cicle 

superior (davant Sala d’actes) 

 

Entrada  9:10 – 15:10 

 

 

Sortida 12.40 – 16:40 

3r (amb 

mascareta) 

Entrada: C/ Menorca (porta petita) i/o Rambla 

Ponent (porta gran) 

Filera Pati C/Menorca 

 

Sortida: famílies recullen l’alumnat al pati del 

C/Menorca  

 

Entrada  9:00 – 15:00 

 

 

Sortida 12.30 – 16:30 

4t (amb 
mascareta) 

Entrada: C/ Menorca (porta petita) i/o Rambla 

Ponent (porta gran) 
  Filera Pati C/Menorca 
 
 Sortida: famílies recullen l’alumnat al pati del 

C/Menorca 
 

Entrada  9:10 – 15:10 
  
 
 Sortida 12.40 – 16:40 

5è (amb 
mascareta) 

Entrada: C/ Menorca (porta gran) i/o Rambla Ponent 

(porta gran) 

Filera Pati Rambla 

 

Sortida: famílies recullen l’alumnat al pati de la 

Rambla Ponent 

 

Entrada  9:00 – 15:00 

 

 

Sortida 12.30 – 16:30 
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6è (amb 
mascareta) 

Entrada: C/ Menorca (porta gran) i/o Rambla Ponent 

(porta gran) 

Filera Pati Rambla 

 

Sortida: famílies recullen l’alumnat al pati de la 

Rambla Ponent 

Entrada  9:10 – 15:10  

 

 

Sortida 12.40 – 16:40 

 
 
ALTRES CONSIDERACIONS A TENIR EN COMPTE: 
 

- La puntualitat haurà de ser rigorosa.  

 

- Per tal de no destorbar el funcionament de la sessió de classe, els/les nens/es que 

arribin fora de l’horari estipulat d’entrada,  solament podran entrar (i també sortir) de 

l’escola en les hores de canvi de matèria   (10, 11, 11:30 del matí i 3:45 de la tarda).  

 

- Les famílies que desitgin anar a l’AMPA, hauran de demanar cita prèvia. L’horari de 

l’AMPA està disponible al taulell del centre.  

 

- Les famílies que desitgin anar al servei de menjador hauran d’accedir per la porta 

directa al menjador que es troba situada a la Rambla Ponent a partir de les 9:25.  

 

- Les famílies que hagin de fer gestions a la secretaria del centre ho hauran de fer 

demanant cita prèvia. L’horari establert serà de 9:25 a 10:50 de dilluns a divendres. 

 

- Les famílies que vulguin entrevistar-se amb la direcció del centre ho hauran de fer 

mitjançant cita prèvia.  

 

Telèfons i contactes per sol·licitar cita prèvia: 

ESCOLA 977 54 44 89 681 21 17 57  

e3003768@xtec.cat  

AMPA 977 54 84 35  ampaelsangels@gmail.com 

MENJADOR  661 73 26 86  

 

- De la mateixa manera, a les 12:30 i a les 16:30h NO es podrà traspassar d’una part 

a l’altra per l’entrada de l’edifici principal fins que tot l’alumnat no hagi sortit. 

 

- Els/les conserges no agafaran esmorzars que els/les nenes s’hagin oblidat. 

Solament per raons mèdiques, material escolar oblidat, es podran fer excepcions a 

aquesta normativa. 

 
- DIES DE PLUJA: Es seguirà el mateix protocol d’entrades i sortides amb la 

particularitat que a les entrades no es faran fileres.  

 

mailto:e3003768@xtec.cat
mailto:ampaelsangels@gmail.com
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- L’equip docent agraeix i demana la col·laboració i paciència sobretot els 

primers dies a l’hora de les entrades i sortides deguda la complexitat del 

moment.  
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ANNEX 3: 
PROTOCOL VIGILÀNCIA DE PATIS 2020-21 

 

 
Els patis s’organitzaran per zones. Cada cicle haurà d’ocupar el lloc establert. Cada cicle 
disposarà de dos espais que es podran canviar setmanalment per cada nivell.  
Els grups es repartiran per la zona acordada intentant no barrejar-se amb altres grups.  

 
Es faran dos torns de pati:  

- 10:30-11:00 alumnat de P3 i P4 

- 11:00-11:30 P5 i primària 

 
Els grups de primària baixaran i pujaran dels patis de manera esglaonada per tal 

d’assegurar el distanciament social: 
 

- 10:55-11:25 grups A i B 

- 11:05-11:35 grups C i D 

 
Els grups baixaran i pujaran de la següent manera: 

 
Planta baixa: 

- 5è A, B i C porta principal 

- 3r B porta d’emergència (accedeixen al pati per darrere les escales d’emergència) 

 
Primera planta:  

- 1r A, B i C escala principal costat dret  

- 2n A, B i C escala emergència costat dret 

- 3r D i 5è D escala principal costat esquerre 

 
Segona planta: 

- 3r A i C i 4t D escala principal costat dret 

- 4t A, B i C escala d’emergència  costat dret 

- 6è A, B, C i D escala principal costat esquerre 

 
Els grups (igual que en una situació d’evacuació) quan baixin per les escales hauran 
d’esperar i no interrompre la filera de cap altre grup. 
 
Aquest curs tot el professorat haurà de fer vigilància de pati. Els especialistes d’anglès 
vigilaran els patis del cicle al que pertanyen. El professorat podrà fer torns per esmorzar, 
lavabos...  
 
Aquest curs no es podrà jugar amb pilota ni amb els jocs del pati.  L’alumnat podrà 
portar opcions de casa però aquestes hauran de ser d’ús Individual (per exemple 
una baldufa) 
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