
 
Generalitat de Catalunya 
Departament d’Educació 
Escola La Candela 
Valls  

 
 
 

Pla d’organització d’obertura de l’escola La Candela 
(curs 2020-2021) 

 
1. INTRODUCCIÓ 
 
Segons les Instruccions de la Secretaria de Polítiques Educatives i el Pla d’Actuació en              
el marc de la pandèmia (COVID 19) elaborat amb el Departament de Salut, aquest el               
document del Pla d’Obertura (POC) de l'escola La Candela. 
 
2. CONTINGUT DEL PLA D’OBERTURA 
 
a. Diagnosi del confinament (del 13 de març al 19 de juny de 2020) 
 
Diagnosi de la situació actual dels grups i de l’alumnat en base als informes dels               
tutors/es, mestres: 
 
Des del dijous 26 de març: 
 
Comunitat de Petits: 
 

- Videoconferència d’acompanyament i aprofundiment educatiu amb propostes       
que van sorgint, amb l’alumnat cada dimarts i dijous a les 10h. Seguida de              
trobada amb les famílies. 

- Propostes didàctiques penjades quinzenalment al bloc de l’escola i enviades per           
correu electrònic a les famílies 

- Retorn de les propostes via correu electrònic. 
- Contacte amb les famílies mitjançant la via telefònica, l’aplicació ToKapp i           

correu electrònic. 
- Tutories individuals amb les famílies per videoconferència. 

 
 
Comunitat de Mitjans: 
 

- Videoconferència d’acompanyament i aprofundiment educatiu amb propostes       
que van sorgint, amb l’alumnat cada dimarts i dijous a les 11h. Seguida de              
trobada amb les famílies. 

- Propostes didàctiques penjades setmanal o quinzenalment al bloc de l’escola i           
enviades per correu electrònic a les famílies 

- Retorn de les propostes via correu electrònic. 
- Contacte amb les famílies mitjançant la via telefònica, l’aplicació ToKapp i           

correu electrònic. 
- Tutories individuals amb les famílies per videoconferència. 
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Comunitat de Grans: 
 

- Videoconferència d’acompanyament i aprofundiment educatiu amb propostes       
que van sorgint, amb l’alumnat cada dimarts i dijous a les 12h.  

- Videoconferència quinzenal amb les famílies. Els dijous a les 19h. 
- Propostes didàctiques penjades al bloc de l’escola, al classroom i enviades per            

correu electrònic a les famílies que no tenen dispositiu electrònic. 
- Retorn de les propostes via la plataforma Google Classroom i per correu            

electrònic.  
- Contacte amb les famílies mitjançant la via telefònica l’aplicació ToKapp i correu            

electrònic. 
- Tutories individuals amb les famílies per videoconferència. 

 
Acompanyament a les famílies per videoconferència, en el procés de preinscripció a P3             
i 6è. 
 
Actuacions pel que fa a les instruccions del Departament d’Educació: 
 

● Acció educativa presencial (6è curs).  
 
- Convocar l’alumnat un matí a l’escola per tal de fer el tancament de 

l’etapa educativa i acompanyament en el pas a l’ESO. En dues franges, 
de 9h a 11h i de 10h a 12h en dues aules diferents i no superant la ràtio 
de 13 alumnes. Lliurament de records i comiat, al pati de l’escola, 
coincidint els dos grups amb distanciament de 4m. quadrats per persona, 
amb utilització de mascareta. 
La tutora rebrà els dos grups per separat i dirigirà el comiat al pati. 
La rebuda del segon grup la durà a terme un membre de l’Equip Directiu. 
La recollida de material individual serà  en bosses de plàstic. 
 

● Atenció personalitzada en qualsevol curs i nivell. 
 
- Proposada per la família o per l’escola i en format de videoconferència 

preferentment o presencial en cas excepcional, amb la presència d’un 
progenitor, l’alumne i el seu tutor/a. 
 

● Atenció tutorial en grups reduïts d’alumnes en qualsevol curs o nivell, quan es 
cregui necessari.  

 
- Només en casos excepcionals, per iniciativa  de l’escola, i de forma 

puntual. 
 

● Acollida en un espai específic per a l’alumnat del segon cicle d’educació infantil 
(3-6).  
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- Un màxim de 8 alumnes de cursos diferents utilitzaran el mateix espai:  

Aula de P5, lavabos de P5, pati dels petits. 
                      Distància física de dos metres. 

- Entrada a les 9h  i sortida del centre a les 13h, per separat. 
- Degut a la dificultat d’assegurar el compliment de les mesures de 

distanciament, el personal docent i no docent i l’alumnat, han de portar 
mascareta. 

- Evitar espais compartits, canvis d'aula i desplaçaments per l'interior del 
centre. 

- Aquest servei serà fix i no s’hi podrà reincorporar ningú, per poder tenir la 
traçabilitat de contactes en cas de contagi. 

- Sempre estaran amb la mateixa mestra. 
-  Portaran el material de casa, joguina, colors, fulls... en una motxilleta,  i 

no podrà ser compartit.  
- L’alumnat es rentarà les mans: amb sabó i/o gel hidroalcohòlic. 

○     A l'entrar i sortir de l’escola. 

○     Abans i després d’esmorzar. 

○     Abans i després d’anar al lavabo. 

○     A la sortida i entrada al pati. 

○     Abans i després d’un canvi d’activitat. 

 
b. Organització dels grups estables curs 2020-21 
 
Es mantindrà la sisena hora a Educació Primària. 
Cada grup estable tindrà un docent de referència i els mínims especialistes que             
l’organització de la tasca educativa del curs faci necessari. 
 
Aula 
L’alumnat s’organitzarà, per cursos i en grups de convivència estables. El seu principal             
valor és la facilitat que dona amb la traçabilitat de possibles casos que s’hi donin. Això                
permet que no sigui necessari requerir la distància física interpersonal establerta en 1,5             
metres ni l’ús de la mascareta, en aquests grups de convivència estables. A Primària              
dependrà de la situació de pandèmia. 
L’organització de l’espai de treball a l’aula, serà per diferents agrupaments de taules             
juntes sense distància de seguretat i el treball, dins aquests agrupaments serà sense             
mascareta si la situació de pandèmia ho permet. 
Dins el grup estable l’alumnat compartirà el material comuns d’aula: llibres, jocs,            
tauletes, materials manipulatius… sense necessitat de desinfecció després de cada ús.           
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Cada alumne/a tindrà el seu propi material (colors, retoladors, goma, llapis…) d’ús            
individual guardat en un estoig/safata. 
La ventilació és una de les principals mesures de prevenció de contagis, per tant es               
ventilaran les aules i lavabos com a mínim abans de l’entrada de l’alumnat i un mínim                
de 3 vegades durant la jornada escolar, 10 minuts cada vegada, en la mesura del               
possible, treballarem amb les finestres obertes. 
Els mocadors i tovalloles utilitzat per l’assecat de mans i per la higiene respiratòria              
seran de paper i d’un sol ús. Com que som Escola Verda mirarem d’utilitzar-ne el               
mínim possible fent un espolssat de mans a la pica. 
 
Lavabos 
L’alumnat de la Comunitat de Mitjans i Grans aniran al lavabo sols sempre tenint en               
compte de no coincidir amb altres alumnes. 
Al pati, els lavabos seran d’utilització d’emergència, sota la supervisió d’una mestra i             
amb desinfecció després de cada ús. Caldrà l’ús de la mascareta per anar al lavabo.  
 
Mobilitat interior del centre 
En els desplaçaments per l’interior del centre tothom farà servir la mascareta. 
En els espais de reunió i treball del personal docent es guardaran totes les mesures               
sanitàries. A la sala de mestres s’evitaran les aglomeracions. Només hi accediran els             
docents del centre, així com els professionals externs que desenvolupen una tasca            
educativa concreta (EAP, CREDA, vetlladora, TIS, administrativa, mediador). Es         
portarà mascareta sempre que no es pugui guardar la distància de seguretat. 
 
Famílies: 
Les famílies, donades les circumstàncies actuals de situació de pandèmia,COVID, els           
pares i mares només podran entrar a l’escola en el cas que ho indiqui el personal                
docent del centre i seguint totes les mesures de protecció establertes: mascareta +             
distància. 
En l'adaptació de P3 (del 14 al 18 de setembre) el pare o la mare podran acompanyar a                  
l’alumne a l’aula seguint les mesures de prevenció i seguretat: mascareta. 
 

Comunitat de Petits: 

P3, un grup classe 23 alumnes amb la tutora i la TEI 

P4, un grup classe 22 alumnes amb tutora  i mestra ½ 
jornada 

P5, un grup classe 25 alumnes amb tutora i mestra reforç 
COVID 
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Comunitat de Mitjans: 

1r,  dos grups classe  12 + 12  alumnes 1 tutora per grup  

2n,  dos grups classe  12 + 12 alumnes amb 1 tutora per grup 

3r,  dos grups classe 12 + 13 alumnes amb 1 tutora per grup 

Comunitat de Grans: 

4t dos grups classe 13 + 13 alumnes amb 1 tutora per grup 

5è dos grups classe 13 + 14 alumnes amb 1 tutora per grup 

6è un grup classe 13 + 13  alumnes amb 1 tutora per grup 

 
 
Grups estables per nivell que es mantindran durant el curs 2020-2021. 
 

NIVELL GRUP NOMBRE 
ALUMNAT 

MESTRES 
ESTABLES 

ALTRES 
MESTRES 

PERSONA
L 

D’ATENCI
Ó 

EDUCATIV
A  

ESPAI 
ESTABLE 

P3 23 Judit i Eva 
(TEI) 

especialista 
de 

música(Juan) 
i de 

psicomotricitat 
(Adrià) 

 aula de P3 
(Planta 
baixa) 

P4 22 Núria i 
Mònica  

especialista 
de música 

(Juan) 
psicomotricitat 

(Adrià) 

vetlladora 
TIS 

aula de P4 
(Planta 
Baixa)  

P5 25 Maria G.i 
Núria E. 

especialista 
de música 
(Juan) i de 

psicomotricitat 
(Adrià)  

TIS Aula de P5  
(Planta 
baixa) 
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1r 12 
12 

Jeny  
 Mar 

especialista 
de música 

(Juan) i d’EF 
(Adrià) 

Vetllador
a 

CREDA 
TIS 

Aula de 1r 
A+ aula de 

1r B 
(1r pis) 

2n 12 
12 

Montse 
Marta G. 

especialista 
de música 

(Juan) i d’EF 
(Adrià) 

Vetllador
a 

CREDA 
TIS 

Aula de 2n 
A + aula de 

2n B 
(1r pis) 

3r 13 
12 

Conxita i 
Betlem 

especialista 
de música 

(Juan) i d’EF 
(Adrià)  i 
d’anglès 

(Marta G.) 

TIS Aula de 3r A 
Aula de 3r B 

(1r pis) 

4t 13 
13 

Isabel 
Maria L. 

especialista 
de música 

(Juan) i d’EF 
(Adrià)  i 
d’anglès 

(Teresa M.) 

TIS  
Aula de 4t A 

i 
Aula de 4t B 

(1r pis) 

5è 13 
14 

 
David i 
Dèbora 

 

especialista 
de música 

(Juan) i d’EF 
(Adrià)  i 
d’anglès 

(Teresa M.) 

Vetllador
a  

TIS 

5è A: 
(2n pis) 
 
5è B: 
(2n pis) 

6è 13 
13 

Assun i 
Marta S. 

especialista 
de música 

(Juan) i d’EF 
(Adrià)  i 
d’anglès 

(Teresa M.) 

TIS 6è A: 
(2n pis)  
 
6è B: 
(2n pis) 

 
Els dos grups estables d’un mateix nivell realitzaran sessions conjuntes d’educació 
física, religió/valors, biblioteca, pati i,alguna altra matèria, seguint les mesures de 
seguretat.  
Si es fan subgrups dins del mateix grup estable (desdoblament, etc.), es mantenen les              
mateixes mesures.  
La distància i la mascareta són necessàries pels docents si no són estables al grup. 
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Subgrups de l’optativa de religió. 
 

MATÈRIA GRUP ESTABLE DEL 
QUAL PROVÉ 

MESTRA  
 (DEL 

SUBGRUP) 

SESSIONS 
SETMANALS 

ESPAI  

 
 
 
 
 

Religió 

1r  
 
 
 
 

Marina Ruíz 
 

1h  
 
 
 
 

Aula de religió 
2n pis 

2n 1.30h 

3r 1h 

4t  1h 

5è  1h 

6è  1h 

 
 
 
c. Criteris organitzatius dels recursos per a l’atenció de l’alumnat amb necessitat            
específica de suport educatiu 
 
L’alumnat amb necessitats educatives específiques serà atès pel professional         
corresponent: 

- vetlladora: atendrà l’alumnat dins l’aula amb mascareta i guardant la distància           
sempre que sigui possible. 

- professional CREDA: portarà la mascareta en les observacions dins l’aula i en            
el treball específic. Atendrà l’alumnat a l’aula de suport del 2n pis. 

- professional EAP: portarà la mascareta en les observacions dins l’aula i en el             
treball específic. Atendrà l’alumnat al despatx de la planta baixa. 

- TIS: portarà la mascareta en les observacions dins l’aula i en el treball específic.              
Atendrà l’alumnat a la tutoria de la Comunitat Mitjans o a l’aula ordinària. 

 
Seguirem els criteris establerts dell Pla d’actuació en el marc de la pandèmia elaborat              
amb el Departament de Salut. 
 
 
d. Organització de les entrades i sortides 
 
A l’escola tenim quatre accessos d’entrada i de sortida: porta principal dreta i esquerra,              
porta del pati del Carrer Sant Magí i porta de la cuina. 
Dividim l’alumnat de forma que tindran accessos diferents segons el seu curs. A             
l’exterior de l’escola (Passeig i Carrer Sant Magí), hi haurà unes zones que delimitaran              
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els llocs on l’alumnat s’haurà d’esperar per entrar. L’alumnat que arriba a l’escola amb              
transport escolar, entrarà per la porta que li pertoca segons el curs. 
 
 

NIVELL LLOC D’ESPERA ACCÉS HORARI 
ENTRADA 

HORARI 
SORTIDA 

P3  
 

Carrer Sant Magí,entre la porta 
del pati i l’aparcament de bicis, 
amb mascareta i guardant la 

distància. 

 
 

Porta del pati 
de Petits 

8:40h 
3:15h 

12:10h 
4:40h 

P4 8:35h 
3:05h 

12:05h 
4:35h 

P5 8:30h 
3:00h 

12:00h 
4:30h 

L'alumnat d’acollida d’EI sortirà a la mateixa hora que els germà/na de Primària. 

1r  
Passeig dels Caputxins: tram 
entre la Font de la Manxa i el 

parquímetre. 

Porta d’entrada 
principal 
DRETA 

(escales part 
dreta) 

8:35h 
3:05h 

1:05h 
4:35h 

2n 8:30h 
3:00h 

1:00h 
4:30h 

3r  
Passeig dels Caputxins: tram 
entre el parquímetre i meitat 

façana de l’escola. 

Porta d’entrada 
principal 

ESQUERRA 
(escales part 

esquerra) 

8:35h 
3:05h 

1:05h 
4:35h 

4t 8:30h 
3:00h 

1:00h 
4:30h 

5è   
Passeig dels Caputxins: tram 
davant de la porta de la cuina. 

 
Porta entrada 
de la cuina 

8:35h 
3:05h 

1:05h 
4:35h 

6è  8:30h 
3:00h 

1:00h 
4:30h 

L’alumnat de 5è i 6è pot marxar sol/a cap a casa.  
 
L’alumnat de 1r, 2n, 3r i 4t ha de marxar a casa acompanyat d’un adult o un germà/na 
de 5è o 6è. 
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Observacions: 
 
Al nostre centre tenim quatre entrades al recinte i espais grans al voltant per poder fer                
l’espera de l’alumnat abans d’accedir amb les mesures de seguretat. Tot i així, com és               
espai de carrer,  tot l’alumnat haurà d’anar amb mascareta.  
L’entrada es farà amb un interval de 5 minuts entre els cursos, perquè és un temps que                 
supera en escreix els dos minuts en què desallotgem totalment el centre en els              
simulacres d’evacuació. 
La sortida del centre es farà per grups estables de manera esglaonada i cadascun pel               
mateix espai que a l’entrada. Les famílies de P3 fins a 4t hauran d'esperar els seus                
fills/es fora l’escola, guardant la distància de seguretat i amb mascareta. A partir de 5è               
poden marxar sols/es cap a casa, recollint els seus germans/es sempre amb la             
mascareta. 
En tots els casos, per garantir les mesures de prevenció a les entrades i sortides del                
centre, així com en els passadissos i llocs de concurrència, l’alumnat i el personal del               
centre educatiu han de portar la mascareta fins arribar a l’aula del grup estable, a               
banda de procurar mantenir la distància de seguretat. 
No es podran aparcar ni patinets ni bicicletes dins l’escola. 
 
Com a mesures higièniques, l’alumnat es rentarà les mans amb sabó i/o gel             
hidroalcohòlic: 
 

○     A l’entrar i sortir de l’escola, abans d’entrar a l’aula (gel 
hidroalcohòlic). 

○     Abans i després d’esmorzar (aigua i sabó). 

○     Abans i després d’anar al lavabo (aigua i sabó). 

○     A la sortida i entrada del pati (aigua i sabó). 

○     Per garantir la higiene de mans es col·locaran dispensadors de 
solució hidroalcohòlica a l’entrada de les aules amb cartells 
informatius explicant els passos per al seu ús correcte.. 

○     Es farà un treball educatiu sobre el rentat de mans amb aigua i sabó. 
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Com a mesures higièniques, els docents es rentaràn les mans amb sabó i/o gel              
hidroalcohòlic: 

○     A l’entrar i sortir de l’escola, abans d’entrar a l’aula (gel 
hidroalcohòlic). 

○     Abans i després d’esmorzar (aigua i sabó). 

○     Abans i després d’anar al lavabo (aigua i sabó). 

○     A la sortida i entrada del pati (aigua i sabó). 

○      Abans i després d’entrar en contacte amb els aliments, amb els 
àpats dels infants i propis. 

○      Abans i després d’acompanyar al lavabo un alumne. 

○      Abans i després de mocar un/a alumne/a. 

○     Com a mínim una vegada cada 2 hores. 

e. Organització de l’espai de pati 
 
Es distribuirà l’espai de pati per grups de nivell. La Comunitat de Petits no portarà               
mascareta i les Comunitats de Mitjans i Grans en portaran sempre. 
Per afavorir el manteniment de les mesures de seguretat, atès que disposem d’un             
espai reduït de pati, farem torns per Comunitats: 
 

NIVELL HORARI ESPAI 

P3 11h  
 

pati dels petits P4 10:30h 

P5 10:00h 

 
Comunitat de Mitjans 

 
11:00h 

1r: terç de pista de les moreres 
2n: terç de pista central 
3r: terç de pista (rocòdrom) 

Els espais seran rotatoris setmanalment. 

 
Comunitat de Grans 

 
10:30h 

4t: terç de pista de les moreres 
5è: terç de pista central 
6è: terç de pista (rocòdrom) 

Els espais seran rotatoris setmanalment. 

10 La Candela 



 
Pla d’Obertura de Centre (POC)  

Tot l’alumnat esmorzarà a les aules. 
Les Comunitats de Mitjans i Grans, baixarem tot el grup sencer sense coincidència amb              
altres grups, per les escales d’emergència, amb la mascareta posada. 
Eliminarem la font del pati, tenint cura d’haver begut aigua abans de baixar i després de                
pujar. 
Utilitzarem els lavabos del pati de forma individualitzada amb neteja després de cada             
ús. 
Cada espai tindrà el seu propi material que serà rotatori setmanalment, amb la             
desinfecció pertinent. 
 
 
f. Relació amb la comunitat educativa 
 

- Totes les sessions del Consell Escolar seran en format telemàtic. 
- El dia 9 de setembre es farà una reunió virtual amb les famílies per informar del                

Pla d’Organització d’aquest curs.  
- Les reunions família-tutora es duran a terme virtualment. 
- Les reunions famílies i serveis educatius (EAP, CREDA, ONA...) es faran també            

telemàticament. 
- Aquelles reunions en les que participen alumnat i mestres de diferents grups            

estables es duran a terme de forma virtual. (comitè ambiental...) 
- En cas que alguna reunió hagi de ser presencial es prendran les següents             

mesures: distància de seguretat i mascareta. 
- Els procediments de comunicació amb les famílies seran mitjançant l'aplicació          

TOKAPP i el correu electrònic d’aula. 
- La cantada de Santa Cecília i de Nadal es faran virtualment. 

 
 
g. Servei de menjador 
 
A l’espai de menjador mantindrem els grups estables garantint la distància de seguretat             
respecte altres grups estables. Quan això no sigui possible, mantindrem la distància de             
seguretat entre els comensals. 
Per tal de garantir les mesures higièniques i de seguretat farem dos torns de menjador.               
Entre torn i torn es farà neteja, desinfecció i ventilació del menjador. 
Les activitats anteriors i posteriors als àpats es realitzaran a l'aire lliure, excepte el grup               
de P3 que farà migdiada a l’aula.  
A la pista poliesportiva cada grup estable mantindrà el seu espai, que serà el mateix               
que utilitza a l’hora del pati. El material de joc de menjador serà desinfectat després de                
cada torn de menjador. 
El Pla de Menjador recollirà totes aquestes premises. 
 

11 La Candela 



 
Pla d’Obertura de Centre (POC)  

NIVELL HORA DE DINAR ESPAI DE PATI 

P3 12h Aula de P3 

P4 12h Pati dels petits sorral 

P5 12h Pati dels petits tobogan 

1r 13h  terç de pista de les moreres 

2n 13h terç de pista central 

3r 13h  terç de pista (rocòdrom) 

4t 14h terç de pista de les moreres 

5è 14h  terç de pista central 

6è 14h terç de pista (rocòdrom) 
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h. Pla de neteja 
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Els espais utilitzats per diversos grups estables es netejaran després de cada ús:             
biblioteca,psicomotricitat, aula d’informàtica, menjador...  
També hi haurà la periodicitat de la neteja dels espais compartits, així com la dels               
lavabos. 
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 (cas de la biblioteca, música, psicomotricitat, anglès, per              
exemple), col·laborarà en les actuacions de neteja de superfícies i estris utilitzats abans             
d’abandonar l’espai i possibilitar el seu nou ús en bones condicions. 
Els residus generats es portaran als contenidors de recollida selectiva de la localitat pel              
conserge del centre, com habitualment. 
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i. Transport 
 
En la utilització de transport per a la realització d’activitats que el requereixin, si es fa                
només amb un grup estable, es portarà mascareta fins al moment de pujar i baixar del                
vehicle. El trajecte es farà sense mascareta. En el cas d’utilitzar el transport més d‘un               
grup estable, tot el trajecte es farà amb mascareta. 
 
j. Acollida i extraescolars  
 

- L’espai d’acollida a Ed. Infantil el farem en grups estables. 
- Les activitats extraescolars que suposin una barreja d’alumnes dels diferents          

grups estables, les farem aplicant la distància de seguretat o utilitzant la            
mascareta. Se seguiran en tot moment les mesures de seguretat establertes per            
cada entitat i adequades a cada activitat. 
 

L’activitat física s’adaptarà al nivell d’esforç que permeti la utilització de la mascareta. 
 

ACTIVITAT NOMBRE 
ALUMNAT 

GRUPS PROFESSIONA
L 

ESPAI 

Bàsquet  1 extern pista 
poliesportiva 

Futbol  2 extern pista 
poliesportiva 

PIE  2 extern pista 
poliesportiva 

Escola rodada  1 extern pista 
poliesportiva 

Dansa creativa  1 extern sala d’actes 

Anglès  3 extern aula  d’anglès 

Música i 
moviment 

 1 extern sala d’actes 

Art  2 extern taller 

Ball Modern  1 extern sala d’actes 
 
L’alumnat anirà autónomament a l’espai on es realitza l’activitat extraescolar. Durant           
aquests trasllats sempre caldrà portar mascareta. 
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k. Activitats complementàries 
Es tindran en compte totes les mesures de seguretat, les 3 M: Mans, Mascareta i               
Metres. quan fem sortides i altres activitats complementàries: del centre, del lloc on es              
fa l’activitat i del transport, quan aquest sigui necessari. 
El dimarts i divendres a la tarda, en les sessions d’Ed. Física del 1r quadrimestre,               
els/les alumnes de 3r i 4t aniran a la piscina del Fornàs. Durant l’activitat, es faran                
grups de 10 alumnes per monitor/a i hi haurà vestidors independents per a nens/es per               
las 4 grups estables.  
L’alumnat no coincidirà amb cap usuari extern durant la sessió de piscina. 
 
 l. Reunions dels òrgans unipersonals i col·lectius de coordinació i govern 
Les reunions de Claustre i Consell escolar es faran prioritàriament de forma telemàtica. 
 

ÒRGANS TIPUS DE REUNIÓ FORMAT TEMPORITZACIÓ 

Equip Directiu Planificació  
 

Presencial 

Dues per setmana 

Equip docent de 
Comunitats 

Planificació i 
coordinació 

Dues per setmana 

Consell de Direcció Planificació i 
coordinació 

quinzenalment 

Claustre Planificació i 
coordinació 

 
 
 

Telemàtic 
 

Mensual 

Consell Escolar Planificació i 
coordinació 

Trimestral 

Comitè Ambiental Planificació i 
coordinació 

Trimestral 

Escoles Verdes Planificació i 
coordinació 

Presencial Mensual 

CAD Planificació i 
coordinació 

virtual Trimestralment 

Comissió Social Planificació i 
coordinació 

virtual Trimestralment 

ONA/CEDIAP Planificació i 
coordinació 

Telemàtic Semestralment 

Reunions centres 
de reeducació 

externs 

Planificació i 
coordinació 

Telemàtic/virtual Semestralment 
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m. Protocol d’actuació en cas de detectar un possible cas de covid-19 
 
La gestora COVID de l’escola serà la TIS. Si es detecta una sospita de cas, ràpidament                
la Direcció del centre es coordinarà amb els Serveis Territorials d’Educació, Salut            
pública i el CAP Ignasi Sarró de Valls.  
 
 

CASOS 
POTENCIALS 

ESPAI PER 
L'AÏLLAMENT 

PERSONA 
RESPONSABLE 

RESPONSABLE 
DE CONTACTAR 
AMB LA FAMÍLIA 

PERSONA 
RESPONSABLE 
DE COMUNICAR 

ALS SERVEIS 
TERRITORIALS 

p3  
 
 
 
 
 
 

Tutoria Grans 
 

 
 
 
 
 
 
 

Equip Directiu 

 
 
 
 
 
 
 

TIS 
 

 
 
 
 
 
 
 

Equip Directiu 

p4 

p5 

1r 

2n 

3r 

4t 

5è 

6è 
 
 
 

ALUMNAT DATA/HORA 
DETECCIÓ 

EXPLICACIÓ DEL 
PROTOCOL 

SEGUIT I 
OBSERVACIONS 
(incloure el nom 
de la persona 
que ha fet les 
actuacions i el 

nom del familiar 
que l’ha vingut a 

buscar) 

PERSONA DE SALUT 
AMB QUI ES MANTÉ 

EN CONTACTE I 
CENTRE D’ATENCIÓ 

PRIMÀRIA 

PERSONA 
REFERENT DEL 
CENTRE PELS 

CONTACTES AMB 
SALUT 

  Equip Directiu CAP Ignasi Sarró Llorenç Gimeno 
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n. Seguiment del Pla d’Obertura de Centre (POC) 
 

RESPONSABLES:                                                                          Consell de Direcció 

INDICADORS: C F 

S’han mantingut els grups estables   

S’han dut a terme les activitats dels recursos per l’atenció de NEE   

Clima d’espera fora del centre:   

amb separació de grups   

de forma ordenada i tranquil·la    

Respecte de l’ordre i normes en les entrades de l’alumnat   

Respecte de l’ordre i normes en les sortides de l’alumnat   

Respecte de les normes de seguretat al pati   

Compliment de l'horari de pati   

Manteniment dels grups estables en l’espai de menjador   

Respecte de les normes de seguretat en l’espai de menjador   

Compliment de l'horari en els torns establerts en l’espai de menjador   

Compliment del pla de neteja:   

Seguiment del pla de ventilació   

Seguiment del pla de neteja i desinfecció   

Compliment de les normes de seguretat en el transport   

Manteniment dels grups estables en l’espai indicat de l’activitat         
extraescolar 

  

Compliment de l'horari en l’activitat extraescolar   

Respecte de les normes de seguretat en l’espai indicat l’activitat          
extraescolar 

  

Manteniment del format i la temporalització de les reunions   

PROPOSTES DE MILLORA TRIMESTRALS:  
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3. Concrecions per a l’Educació Infantil 
 
a. Pla d’Acollida de l’alumnat 
 
L’alumnat d’Educació Infantil que té germans grans al centre es quedarà en acollida de              
12h a 13h, també podran utilitzar aquest servei aquelles famílies que ho demanin. 
L’espai que utilitzaran serà el del grup estable al que pertanyen, amb una referent del               
grup estable. 
Les referents dels grups lliuraran l’alumnat per la porta del pati del Carrer Sant Magí, on                
s’esperaran els familiars i/o els encarregats de recollir-los. 
En cas que, per algun motiu especial sigui necessari que els familiars hagin d’entrar a               
l’escola, ho faran per la porta principal amb mascareta i rentat de mans amb gel               
hidroalcohòlic. 
 
b. Pla de Treball del centre educatiu en confinament 
 
En cas de confinament es duran a terme les següents mesures: 
 

NIVEL
L 

MÈTODE DE TREBALL I    
RECURSOS DIDÀCTICS 

MITJÀ I 
PERIODICITAT 

DEL 
CONTACTE 

AMB EL GRUP 

MITJÀ I 
PERIODICITAT 

DEL 
CONTACTE 
INDIVIDUAL 

AMB 
L’ALUMNAT 

MITJÀ I 
PERIODICITAT 

DEL 
CONTACTE 
INDIVIDUAL 

AMB LA 
FAMÍLIA 

 
 
 
 
 

P3 

❏ Treball de les mestres 
referents amb l’alumnat de 
mig grup cadascuna, en 
classe virtual sincrònica 
diàriament.  

❏Una vegada a la setmana es 
farà una videoconferència 
amb tot el grup i les dues 
mestres referents del grup. 

❏ Les mestres elaboraran les 
propostes de treball que 
setmanalment es penjaran al 
bloc de la classe i es 
desenvoluparan durant les 
sessions de treball, podent 
tenir continuïtat a casa  

❏ videoconfer
ència a la 
sala del 
grup 
estable 
(plataforma
). 

 
❏Diària en 

horari 
escolar 

❏ videoconfer
ència 
segons 
necessitat 
de 
l’alumnat 
(plataforma
). 

 
❏Diària  en 

horari 
escolar 

❏ videoconfer
ència 
individual/g
rup com a 
mínim 
quinzenalm
ent 
(plataforma
). 

 
❏A més a 

més del 
contacte 
diari de 
després de 
la 
videoconfer
encia  

 ❏ Treball de les mestres ❏ videoconfer ❏ videoconfer ❏ videoconfer
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P4 

referents amb l’alumnat de 
mig grup cadascuna, en 
classe virtual sincrònica 
diàriament.  

❏Una vegada a la setmana es 
farà una videoconferència 
amb tot el grup i les dues 
mestres referents del grup. 

❏ Les mestres elaboraran les 
propostes de treball que 
setmanalment es penjaran al 
bloc de la classe i es 
desenvoluparan durant les 
sessions de treball, podent 
tenir continuïtat a casa  

ència a la 
sala del 
grup 
estable 
(plataforma) 

 
❏Diària en 

horari 
escolar 

ència 
segons 
necessitat 
de 
l’alumnat 
(plataforma). 

 
❏Diària  en 

horari 
escolar 

ència 
individual/g
rup com a 
mínim 
quinzenalm
ent 
(plataforma). 

 
❏A més a 

més del 
contacte 
diari de 
després de 
la 
videoconfer
encia  

 
 
 
 
 
 
 

P5 

❏ Treball de les mestres 
referents amb l’alumnat de 
mig grup cadascuna, en 
classe virtual sincrònica 
diàriament.  

❏Una vegada a la setmana es 
farà una videoconferència 
amb tot el grup i les dues 
mestres referents del grup. 

❏ Les mestres elaboraran les 
propostes de treball que 
setmanalment es penjaran al 
bloc de la classe i es 
desenvoluparan durant les 
sessions de treball, podent 
tenir continuïtat a casa  

❏ videoconfer
ència a la 
sala del 
grup 
estable 
(plataforma). 

 
❏Diària en 

horari 
escolar 

❏ videoconfer
ència 
segons 
necessitat 
de 
l’alumnat 
(plataforma). 

 
❏Diària  en 

horari 
escolar 

❏ videoconfer
ència 
individual/g
rup com a 
mínim 
quinzenalm
ent 
(plataforma). 

 
❏A més a 

més del 
contacte 
diari de 
després de 
la 
videoconfer
encia  
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4. Concrecions per a l’educació primària  
 
a. Pla de Treball del centre educatiu en confinament 
 
 
NIVELL MÈTODE DE TREBALL I    

RECURSOS DIDÀCTICS 
MITJÀ I  
PERIODICITAT 
DEL CONTACTE  
AMB EL GRUP 

MITJÀ I  
PERIODICITAT 
DEL CONTACTE  
INDIVIDUAL 
AMB 
L’ALUMNAT 

MITJÀ I  
PERIODICITAT 
DEL CONTACTE  
INDIVIDUAL AMB  
LA FAMÍLIA 

1r A i B ❏ Treball de les mestres 
referents amb l’alumnat 
de mig grup cadascuna, 
en classe virtual 
sincrònica diàriament. 

❏ Les mestres elaboraran 
les propostes de treball 
que setmanalment es 
penjaran al bloc de la 
classe i es 
desenvoluparan durant 
les sessions de treball, 
podent tenir continuïtat 
a casa.  

 

❏ videoconferè
ncia a la sala 
del grup 
estable 
(plataforma). 

 
❏Diària en 

horari 
escolar 

❏ videoconfer
ència 
segons 
necessitat 
de l’alumnat 
(plataforma) 

 
❏Diària  en 

horari 
escolar 

❏ videoconferèn
cia 
individual/gru
p com a 
mínim 
quinzenalmen
t (plataforma). 

 
❏A més a més 

del contacte 
diari de 
després de la 
videoconferen
cia  

2n A i 
B 

❏ Treball de les mestres 
referents amb l’alumnat 
de mig grup cadascuna, 
en classe virtual 
sincrònica diàriament.  

❏ Les mestres elaboraran 
les propostes de treball 
que setmanalment es 
penjaran al bloc de la 
classe i es 
desenvoluparan durant 
les sessions de treball, 
podent tenir continuïtat 
a casa.  

 

❏ videoconferè
ncia a la sala 
del grup 
estable 
(plataforma) 

 
❏Diària en 

horari 
escolar 

❏ videoconfer
ència 
segons 
necessitat 
de l’alumnat 
(plataforma) 

 
❏Diària  en 

horari 
escolar 

❏ videoconferèn
cia 
individual/gru
p com a 
mínim 
quinzenalmen
t (plataforma) 

 
❏A més a més 

del contacte 
diari de 
després de la 
videoconferen
cia  

3r A i B ❏ Treball de les mestres 
referents amb l’alumnat 
de mig grup cadascuna, 
en classe virtual 

❏ videoconferè
ncia a la sala 
del grup 
estable 

❏ videoconfer
ència 
segons 
necessitat 

❏ videoconferèn
cia 
individual/gru
p com a 
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sincrònica diàriament.  
❏ Les mestres elaboraran 

les propostes de treball 
que setmanalment es 
penjaran al bloc de la 
classe i es 
desenvoluparan durant 
les sessions de treball, 
podent tenir continuïtat 
a casa.  

 

(plataforma). 
 

❏Diària en 
horari 
escolar 

de l’alumnat 
(plataforma) 

 
❏Diària  en 

horari 
escolar 

mínim 
quinzenalmen
t (plataforma). 

 
❏A més a més 

del contacte 
diari de 
després de la 
videoconferen
cia  

4t A i B ❏ Treball de les mestres 
referents amb l’alumnat 
de mig grup cadascuna, 
en classe virtual 
sincrònica diàriament.  

❏ Les mestres elaboraran 
les propostes de treball 
que setmanalment es 
penjaran al bloc de la 
classe i es 
desenvoluparan durant 
les sessions de treball, 
podent tenir continuïtat 
a casa.  

 

❏ videoconferè
ncia a la sala 
del grup 
estable 
(plataforma). 

 
❏Diària en 

horari 
escolar 

❏ videoconfer
ència 
segons 
necessitat 
de l’alumnat 
(plataforma) 

 
❏Diària  en 

horari 
escolar 

❏ videoconferèn
cia 
individual/gru
p com a 
mínim 
quinzenalmen
t (plataforma). 

 
❏A més a més 

del contacte 
diari de 
després de la 
videoconferen
cia  

5è A i 
B 

❏ Treball de les mestres 
referents amb l’alumnat 
de mig grup cadascuna, 
en classe virtual 
sincrònica diàriament.  

❏ Les mestres elaboraran 
les propostes de treball 
que setmanalment es 
penjaran al bloc de la 
classe i es 
desenvoluparan durant 
les sessions de treball, 
podent tenir continuïtat 
a casa.  

❏ videoconferè
ncia a la sala 
del grup 
estable 
(plataforma). 

 
❏Diària en 

horari 
escolar 

❏ videoconfer
ència 
segons 
necessitat 
de l’alumnat 
(plataforma) 

 
❏Diària  en 

horari 
escolar 

❏ videoconferèn
cia 
individual/gru
p com a 
mínim 
quinzenalmen
t (plataforma). 

 
❏A més a més 

del contacte 
diari de 
després de la 
videoconferen
cia  

6è A i 
B 

❏ Treball de les mestres 
referents amb l’alumnat 
de mig grup cadascuna, 
en classe virtual 
sincrònica diàriament.  

❏ videoconferè
ncia a la sala 
del grup 
estable 
(plataforma). 

❏ videoconfer
ència 
segons 
necessitat 
de l’alumnat 

❏ videoconferèn
cia 
individual/gru
p com a 
mínim 
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❏ Les mestres elaboraran 
les propostes de treball 
que setmanalment es 
penjaran al bloc de la 
classe i es 
desenvoluparan durant 
les sessions de treball, 
podent tenir continuïtat 
a casa. 

  

 
❏Diària en 

horari 
escolar 

(plataforma) 
 
❏Diària  en 

horari 
escolar 

quinzenalmen
t (plataforma). 

 
❏A més a més 

del contacte 
diari de 
després de la 
videoconferen
cia  
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