
PLA D’ORGANITZACIÓ DE CENTRE curs 2020-2021, 

en el marc de la pandèmia. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Les Roquetes- Sant Pere de Ribes, 7 de setembre de 2020 
 



1. INTRODUCCIÓ. 

 
 

L’aprenentatge als centres educatius ha de continuar amb la màxima normalitat, seguint sempre les instruccions sanitàries i 

garantint la seva funció social. L’escola ha de ser un entorn segur, amb el risc mínim assumible. 

 

1.1 Valors en què es basa la proposta: 

1.1.1 Seguretat. 

 Amb les mesures que se’ns proposen del Departament de Salut i la col·laboració imprescindible de tota la comunitat 

educativa, incloses les famílies. 

1.1.2 Salut. 

La salut dels alumnes, docents i personal del centre és una prioritat. 

1.1.3 Equitat. 

La proposta actual vol afavorir la presencialitat sense renunciar a la seguretat d’alumnes i personal docent. 

1.1.4 Vigència. 

Totes les mesures proposades seran vigents al llarg del curs escolar i ha de ser adaptable si es canvia el context 

epidemiològic. 

 

1.2 Principis bàsics de prevenció , higiene i promoció de la salut: 

Dos pilars bàsics disminució de la transmissió i augment de la traçabilitat del virus. 

 

 



2. CONTINGUT DEL PLA D’OBERTURA. 

 

a. Diagnosi. 

 

La situació actual a causa de la COVID-19, i de la situació de confinament que hem viscut, ens ha portat a reinventar-nos com 

escola, tenint en compte les instruccions del Departament de Salut i Ensenyament. 

La incertesa davant aquesta nova situació a la que cal fer front,  comporta l’adequació de l’escola a les necessitats de cada 

moment, per tal de poder atendre i acompanyar als infants de la millor manera possible a cada cas. 

Considerem que és molt important l’acompanyament emocional, en una situació on les realitats  de cada infant són molt diferents. 

 

Durant aquest període de confinament es va elaborar un PLA DE CONTINGÈNCIA on s’especifica amb detall l’organització del 

centre en tots els seus àmbits (ANNEX 1). 

Les principals dificultats que ens hem trobat han sigut l’accés a dispositius i connectivitat per part d’algunes famílies. 

Tanmateix, la creació de nous espais virtuals i eines digitals, que fins ara el centre no havia fet ús, ha suposat també una dificultat 

per l’alumnat i famílies, ja que el desconeixement d’aquestes a vegades a dificultat el seguiment de les activitats que es 

proposaven. 

 

Per tal de fer front a aquesta situació i donar solucions a possibles casos de nous confinaments, el nou Projecte de Direcció 

(ANNEX 2) recull objectius i accions encaminats a millorar la competència digital de l’alumnat, a l’adquisició de nous dispositius per 

l’alumnat i ens plantegem també fer petites “Càpsules formatives” per les famílies, per tal de donar a conèixer els espais virtuals 



que disposa el centre i les eines digitals que utilitzem amb l’alumnat, per tal de facilitar que acompanyin els seus fill/es en accions 

educatives no presencials. 

 

 

 

b. Organització dels grups estables. 

 

Es redueixen els grups estables a menys de 20 alumnes. 

La reducció de ràtios ha comportat que molts dels especialistes i personal de centre aquest curs tenen assignada una tutoria. 

 

Als grups estables no és necessari distància física però SI ús de la mascareta. Aquesta mesura pot variar en funció de l’estat           

de la pandèmia. 

 

Si terceres persones s’han de relacionar amb el grup estable o el grup estable ha de traslladar-se d’espai físic, caldrà mantenir 

la distància de seguretat 1’5m. i ús de la mascareta. 

 

 

 
 
 
 
 



Organització de grups d’alumnes, professionals i espais 
 

 

Grups Nombre 
d’alumnes 

Docent estable Docent Temporal PAE estable PAE temporal Espai Estable Espai Temporal 

ELS 
PETITS I 
PETITES 

18 Sònia Guinovart Montse Carbonell (reforç)  Sílvia Colome 
(TEI) 

Aula Infantil Aula Música 

ELS 
PETITS I 
PETITES 

18 Montse Coll Montse Carbonell (reforç)  Sílvia Colome 
(TEI) 

Aula Infantil Aula Música 
 

ELS 
PETITS I 
PETITES 

17 Eva Herreros Montse Carbonell (reforç)  Sílvia Colome 
(TEI) 

Aula Infantil Aula Música 
 

P5A 20 Carolina Olivares Montse Carbonell (reforç)   Aula P5A Aula Música 
 

P5B 20 Eva Laguna Montse Carbonell (reforç)   Aula P5B Aula Música 
 

Els grups de P3 i P4 s’han agrupat per tal de reduir ràtio. 
 
 

Grups Nombre 
d’alumnes 

Docent estable Docent Temporal PAE estable PAE temporal Espai Estable Espai Temporal 

1rA 16 Olga Carbonell Anna Marín   Aula 2nA  

1rB 17 Sílvia Ferré Anna Marín   Aula 2nB  

1rC 17 Laura Cavayé Anna Marín   Aula Infantil  

2nA 16 Cristina Serrano Anna Marín   Aula 1rA  

2nB 16 Íngrid Ponce Anna Marín   Aula 1rB  

2nC 16 Matilde Anna Marín   Biblioteca  

Per tal de poder reduir grups i tenint en compte que el procés de lectoescriptura és bàsic i essencial en el procés d’aprenentatge de l’alumnat, i amb la 
possibilitat de triplicar un únic cicle, s’ha prioritzat l’alumnat de cicle inicial. 



Grups Nombre 
d’alumnes 

Docent estable Docent Temporal PAE estable PAE temporal Espai Estable Espai Temporal 

CM A 20 Mercè Nogués Tere Alcón   Aula 3rA Aula Informàtica 
nova 

CM B 20 Raquel Jaime Tere Alcón   Aula 4tA Aula Informàtica 
nova 

CM C 20 Ismael Álvarez Tere Alcón   Aula Informàtica Aula Informàtica 
nova 

CM D 20 Sònia Tortell Tere Alcón   Aula 4tB Aula Informàtica 
nova 

CM E 20 Imma Garcia Tere Alcón  Neus Aula 3rB Aula Informàtica 
nova 

 

Per tal de reduir ràtios i assegurar que es compleixen les mesures extraordinàries de l’estat de pandèmia, s’han reduït ràtios i ha calgut barrejar l’alumnat de 
tot el cicle. 
És una metodologia ja emprada per altres escoles de la zona, amb un gran èxit acadèmic  i que respecta el Projecte Educatiu de Centre. 
 

Grups Nombre 
d’alumnes 

Docent estable Docent Temporal PAE estable PAE temporal Espai Estable Espai Temporal 

CS A 17 Jose Enrique Fernández Pep Ferrando   Aula Polivalent  Aula anglès 

CS B 19 Cecília  Pep Ferrando   Aula 6èB Aula anglès 

CS C 19 Ferran Alba Pep Ferrando   Aula 6èA Aula anglès 

CS D 19 Noemí Alsina Pep Ferrando 
Pilar Mestre 

  Aula 5èA Aula anglès 

CS E 19 Rita Garcia Pep Ferrando   Aula 5èB Aula anglès 
 

L’alumnat de Cicle Superior al igual que Cicle Mitjà, s’ha barrejat per nivells i s’ha reduït la ràtio. Es tracta de treballar prioritzant continguts i desenvolupant 
competències globalitzades tal i com ens indica l’actual currículum de primària. 
 
 
 



c. Criteris organitzatius dels recursos per l’atenció de l’alumnat amb necessitat específica de suport educatiu. 
 
 

Grups Nombre 
d’alumnes 

Docent estable Docent Temporal PAE estable PAE temporal Espai Estable Espai Temporal 

SIEI 12 Anabel Villahermosa Anna Marín Sònia López 
(Educadora) 

Vetlladora SIEI Aula Artista 
Aula Música 

Suport 
NEE 
Comunitat 
Infantil 

  Eva Sorribes   Aula alumne/a  

Suport  
NEE 
primària 

  Pep Ferrando 
Ana Garcia 

  Aula alumne/a  

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



d. Organització de les entrades i sortides. 
 
 

El nostre centre disposa d’una amplia entrada principal i dues més petites als laterals.  

 

- L’entrada petita situada a la dreta de l’entrada principal, serà l’entrada de l’alumnat d’infantil (Accés 4). 

Només es permet l’accés al recinte escolar a les famílies dels Petits i petites del centre (una persona per alumne/a), que 

entraran al pati d’infantil per deixar als infants amb les degudes mesures de seguretat: mascareta i mantenint la distància 

de seguretat de 1’5 metres. 

L’alumnat de P5 serà recollit directament a la porta d’accés per la seva tutora. 

- Farem ús de l’entrada principal dividida en dues parts: una part dreta on l’alumnat de 5è i 6è  entrarà pel vestíbul del 

centre (Accés 3) i una part esquerra on entrarà l’alumnat de 1r i 2n (Accés 2). 

- L’entrada petita situada a l’esquerra de l’entrada principal, en farà ús l’alumnat de 3r i 4t, que accediran al centre pel 

gimnàs (Accés 1). 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  1 2 3 4 

T
A

R
D

A
 

 

14:45 

CICLE MITJÀ A 

CICLE MITJÀ B 

CICLE 

SUPERIOR A 

CICLE 

SUPERIOR B 

CICLE 

SUPERIOR C 

2n A 

2n B 

2nC 

P5 A 

P5 B 

 

15:00 

CICLE MITJÀ C 

CICLE MITJÀ D 

CICLE MITJÀ E 

CICLE 

SUPERIOR D 

CICLE 

SUPERIOR E 

1r A 

1r B 

1r C 

PETITS/ES A 

PETITS/ES B 

PETITS/ES C 

*Els infants que entren a les 14:45surten a les 16:15 

Els infants que entren a les 15:00 surten a les 16:30 

 

                                          *Cada entrada es trobarà degudament senyalitzada. 

 

IMPORTANT 

Les entrades i sortides sempre es faran per la mateixa porta i de manera esglaonada en dos torns. CAL SER MOLT 

PUNTUALS. 

  1 2 3 4 

M
A

T
Í 

 

8:45 

CICLE MITJÀ A 

CICLE MITJÀ B 

CICLE SUPERIOR 

A 

CICLE SUPERIOR 

B 

CICLE SUPERIOR 

C 

2n A 

2n B 

2nC 

P5 A 

P5 B 

 

9:00 

CICLE MITJÀ C 

CICLE MITJÀ D 

CICLE MITJÀ E 

CICLE SUPERIOR 

D 

CICLE SUPERIOR 

E 

1r A 

1r B 

1r C 

PETITS/ES A 

PETITS/ES B 

PETITS/ES C 

*Els infants que entren a les 8:45surten a les 12:15 

Els infants que entren a les 9:00 surten a les 12:30 



TOT l’alumnat, l’equip de mestres i personal de centre portarà la mascareta a les entrades i sortides del centre, així com en  els 

desplaçaments interns i sempre que no es pugui mantenir la distància de seguretat de 1’5 metres. 

 

Els mestres i les mestres acompanyaran a l’alumnat del seu grup estable durant les entrades i sortides del centre, i 

asseguraran que es compleixen els fluxos de circulació dins l’edifici. 

 

És molt important ser puntual a les entrades i sortides del centre. L’alumne/a que arribi tard, s’haurà d’esperar fora del recinte      

escolar a què acabin els torns d’entrada. 

 

En cas de germans que tinguin diferents torns d’entrada i sortida, i la família no se’n pugui fer càrrec, cal comunicar-ho al 

tutor/a i/o la direcció del centre per tal de gestionar l’espai d’acollida durant aquells 15 min. 

 

 

e. Organització de l’espai d’esbarjo. 

 

Es mantenen els grups estables durant l’espai d’esbarjo. 

Es delimitaran i marcaran les diferents zones per tal que l’alumnat identifiqui clarament on realitzar l’estona d’esbarjo. 

Degut als pocs espais per fer esbarjo que disposem i per poder respectar aquests grups es realitzarà el pati en dos torns: 

Un primer torn de 10:10h a 10:40h.  

Un segon torn de 10:30h a 11:00h.  



Els torns són coincidents amb les hores d’entrada i sortida, els grups que han començat abans al matí fan el primer torn, i els 

que han entrat en segon torn, fan el segon torn de pati. 

 

 

 

 

f. Relació amb la comunitat educativa. 

 

Per tal de minimitzar el risc de contagi, es prioritzaran les reunions de manera telemàtica sempre que sigui possible, en cas 

contrari, es farà de manera presencial sempre que es mantinguin les mesures de seguretat. 

 

1. Reunions de grup. 

Es realitzaran les reunions d’inici de curs i del mes de febrer de manera telemàtica.  

Si hi ha alguna família que tingui dificultats per poder realitzar-la, es trucarà i es mirarà la manera més viable sempre 

mantenint les mesures de seguretat. 

 

2. Reunions individuals de seguiment. 

Es faran per videoconferència o trucada telefònica. 

 

 



3. Consell Escolar. 

Es realitzarà de manera telemàtica, un mínim de quatre durant el curs. Un al setembre per aprovar el present document, un 

al mes de desembre, a finals de març i a finals de juny. 

 

Degut a la nova organització del centre per les mesures sanitàries, al mes de desembre es realitzarà també un Consell 

Escolar Extraordinari per tal de fer una valoració de l’organització, gestió i seguiment d’aquest primer trimestre. 

 

4. Procediments de comunicació amb les famílies. 

La difusió d’informacions diverses es realitzarà mitjançant la web del centre i les xarxes socials. 

Es continua fent ús de l’app DINANTIA com a mitjà immediat de comunicacions. 

Les famílies podran comunicar-se mitjançant correu electrònic amb el seu mestre/a tutor/a i/o trucada de telèfon.  

D’igual manera es podran comunicar amb la Direcció del centre fent ús del telèfon o correu electrònic. 

 

5. Càpsules formatives famílies. 

Es realitzarà una formació adreçada a les famílies per tal de fer conèixer els nous espais virtuals que disposa el centre, i 

facilitar l’ús de les eines digitals. 

També es facilitarà referents per tal que els puguin ajudar en un moment determinat. 

 

 

 



g. Servei de menjador. 

Degut al reduït espai de menjador que disposa el centre i per tal de respectar les mesures sanitàries, el gimnàs del centre 

també serà utilitzat a l’hora de dinar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per tal de reduir al màxim el nombre d’alumnat en un mateix espai, aquest curs es proposarà que l’alumnat becat però que 

disposa de la possibilitat d’anar a casa, pugui endur-se el dinar (aquesta opció és trimestral). 

 

Aquest curs i per tal de minimitzar riscos, l’alumnat tornarà a dinar en safates que seran servides pel monitoratge de cuina. 

 

Un cop sapiguem el nombre d’alumnat que hagi de fer ús d’aquest servei s’assignaran els espais per fer les activitats del 

migdia, i que en primera instància han de coincidir amb els espais que utilitzen habitualment cada grup estable. 

 

CURS-NIVELL HORA DE DINAR 

Els petits i les 

petites-P5-SIEI 

1r-2n 

12:30h. 

Cicle Mitjà i Cicle 

Superior 

13:30h. 



Es suprimeix l’higiene dental, ja que  per qüestions de salut es recomana dues vegades al dia, i ara per ara és difícil realitzar-la 

amb les mesures de seguretat higièniques que se’n deriven. 

 

Us recordem el contacte de la persona que coordina els serveis de menjador i acollida del centre: 

Hermi:   Telf. 93 814 38 89 

 

h. Pla de neteja. 

 

La contractació de l’empresa de neteja del centre correspon a l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes, és aquest qui ha de definir 

el Pla de neteja i fer que ens arribi per tal d’incorporar-lo al present Pla d’Organització (ANNEX 3). 

 

S’ha minimitzat l’ús d’espais compartits, i s’ha assegurat que en cas de compartir qualsevol espai del centre o sigui d’un dia per 

l’altre on l’empresa de neteja ja haurà pogut desinfectar-lo, o hagi el temps suficient per poder fer la neteja de taules i estris per 

part del propi alumnat. 

 

Es facilita un espai de lavabos per cada cicle, d’aquesta manera reduïm significativament el nombre d’alumnat que passa pel 

mateix espai. 

 

 

 



i. Extraescolars i acollida. 

 

El servei d’acollida del centre continua realitzant-se amb normalitat però en horari de 8 a 8:45h/ 9h. 

Els accessos a aquest servei es veuen modificats: els pares que deixin als seus fills/es hauran d’accedir per l’ACCÉS 4 del 

centre, arribar al pati de primària i deixar-los directament davant de la porta del menjador ( sempre sense accedir a cap espai 

tancat del centre) i respectar en tot moment les normes de seguretat i higiene. 

 

ACTIVITAT Nombre d’alumnes Grup estable del qual 

provenen 

Professional 

responsable 

Espai on es realitza 

l’activitat 

ACOLLIDA     

     

     

 

 

Les activitats extraescolars, es valoraran al mes d’octubre, un cop iniciat el curs i valorant l’estat i evolució de la pandèmia. 

 

 

 

 

 



j.  Activitats complementàries. 

 

No les tenim confirmades encara i s’ha de valorar el risc i el moment en què es poden realitzar, però cal enumerar-les i preveure 

l’organització. S’anirà informant a les famílies. 

k. Reunions del òrgans unipersonals i col·lectius de coordinació i govern. 

 

ÒRGANS TIPUS DE REUNIÓ FORMAT DE LA REUNIÓ PERIODICITAT/ 

TEMPORITZACIÓ 

Equip Directiu Planificació i organització Presencial Tres cops per setmana 

Equip Docent P3 Nivell Presencial Setmanal 

Equip Docent P4 Nivell Presencial Setmanal 

Equip Docent P5 Nivell Presencial Setmanal 

Equip Docent 1r Nivell Presencial Setmanal 

Equip Docent 2n Nivell Presencial Setmanal 

Equip Docent 3r Nivell Presencial Setmanal 

Equip Docent 4t Nivell Presencial Setmanal 

Equip Docent 5è Nivell Presencial Setmanal 

Equip Docent 6è Nivell Presencial Setmanal 

Equip EE Planificació Presencial Setmanal 

Equip Anglès Planificació Presencial Setmanal 



Equip experts TIC Planificació Presencial Setmanal 

Coordinació comunitat Cicle Presencial Setmanal 

Direcció i Coordinadors Planificació i organització Presencial Quinzenal 

CLAUSTRE Informar i planificar Telemàtic Quinzenal 

Comissió Social Informar i organitzar Telemàtic Mensual 

CAD Informacions diverses Telemàtic Mensual 

AMPA Informar Telemàtic Mensual 

Menjador Traspàs informacions Presencial Trimestral 

 

 

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

 

El responsable de la coordinació i la gestió de la COVID-19 al centre és la direcció. 

No han d’assistir al centre alumnat, persones, docents ni altres professionals que tinguin símptomes compatibles amb la 

COVID-19, així com aquelles persones que hagin estat en contacte amb algun afectat els últims 14 dies. 

 

 

 

 

 



Quins són els símptomes que poden indicar un possibles cas de COVID-19? 

Doncs, si el vostre fill o filla inicia un o diversos símptomes d’aquest  llistat, no ha d’assistir al centre educatiu i cal que us poseu en contacte amb el vostre  

CAP de referència: 

□ Febre o febrícula >37,5°C 

□ Tos 

□ Fatiga, cansament 

□ Dificultat per a respirar 

□ Mal de coll 

□ Congestió nasal 

□ Mal de panxa 

□ Vòmits i/o diarrees 

□ Mal de cap 

□ Malestar 

□ Dolor muscular 

□ Alteració del gust o l’olfacte 



En cas de detectar un possible cas: 

1. Traslladar a l’alumne a un espai separat d’ús individual.  

La zona habilitada per fer-ho és el despatx del costat de direcció. 

2. S’ha de col·locar una mascareta quirúrgica (tant a la persona que ha iniciat símptomes com a la persona que 

quedi al seu càrrec).  

Els encarregats de quedar-se amb l’alumnat afectat serà algun membre de l’equip directiu. 

3. S’ha de contactar amb la família per tal que vingui a buscar l’infant.  

La direcció del centre se’n farà càrrec. 

4. En cas de presentar símptomes de gravetat s’ha de trucar al 061. 

5. El centre ha de contactar amb el Servei Territorial d’Educació per informar de la situació i a través d’ells amb 

el servei de Salut Pública. 

 

La família de l’infant ha de contactar amb el seu CAP de referència per valorar la situació i fer les actuacions necessàries. 

 

Es farà un registre dels possibles casos i el seu seguiment: 

Nom 

alumne/a- 

Grup de ref. 

Espai 

habilitat 

per 

l’aïllament  

Persona que 

custodia 

l’alumne/a 

Persona 

responsable 

de trucar 

família 

Persona que 

comunica a 

Serveis 

Territorials 

Dia i 

hora de 

la 

detecció 

Explicació del protocol 

seguit i persona que ha 

vingut a buscar l’infant 

Persona de 

salut amb que 

es manté 

contacte i CAP 

de referència 

Persona 

que farà el 

seguiment 

amb salut 

Altres 

observacions 

 

.... 

         



 

m. Seguiment del pla. 

OBJECTIU Seguiment i avaluació del pla de reobertura del setembre. 

Responsables Equip Directiu i claustre 

Indicadors utilitzats o D’aplicació o execució:  

Número d’incidències en el correcte seguiment de les indicacions del pla. ( si passades les primeres 

setmanes continuen les incidències caldrà tornar a valorar l’organització d’aquest). 

o Qualitat de l’execució:  

Satisfacció del claustre, alumnat i famílies del desenvolupament de l’acció educativa en aquest marc 

de la pandèmia. (enquesta telemàtica) 

o Grau d’impacte:  

Nombre de casos confirmats per Covid-19 al centre i capacitat per realitzar la traçabilitat del virus. 

(cap contagi fora de grup estable). 

Avaluació del PLA 1r Trimestre  

Propostes de millora i/o 

modificacions 

 

Avaluació del PLA 2n Trimestre  

Propostes de millora i/o 

modificacions 

 

Avaluació 3r Trimestre  

 

Propostes de futur  

 

 



3. CONCRECIONS PER A L’EDUCACIÓ INFANTIL. 

 

a. Pla d’acollida de l’alumnat. 

 

Entenem el procés d’adaptació de P3 com l’inici d’una nova etapa en la que l’infant s’haurà de familiaritzar amb noves 

persones, companys, espais, distribució del temps... en aquest marc tant excepcional entenem que s’ha d’allargar i donar 

més temps per realitzar aquest procés. 

- 14 i 15 de setembre: l’alumnat assisteix al centre per torns d’una hora aproximadament i  acompanyats d’un adult. 

- 16 i 17 de setembre: els infants assisteixen al centre en torn de matí . 

- 18 de setembre: els infants poden assistir al centre tot el dia, en torn de matí i tarda. 

 

Qualsevol familiar que entri al centre ha de fer-ho respectant l’organització d’aquest i amb les mesures de seguretat 

establertes: respectant el 1’5 metres de distància, amb mascareta i rentat de mans abans d’entrar i al sortir amb gel 

hidroalcohòlic. 

 

Es realitzarà una reunió telemàtica amb el grup de pares a principis del mes de setembre on es concretarà com es realitzarà 

aquesta adaptació de P3, i es podran resoldre dubtes. 

 

Les reunions individuals amb les famílies de cada infant es realitzaran telemàticament, per telèfon o en cas d’impossibilitat 

de manera presencial amb totes les mesures de seguretat. 



b. Pla de treball del centre educatiu en confinament.  ANNEX 1. 

 

NIVELL 

EDUCATIU 

MÈTODE DE TREBALL I RECURSOS 

DIDÀCTICS PREVISTOS 

MITJÀ I PERIODICITAT 

CONTACTE AMB EL 

GRUP 

MITJÀ I PERIODICITAT 

CONTACTE INDIVIDUAL 

MITJÀ I PERIODICITAT 

CONTACTE AMB LA 

FAMÍLIA 

P3 

P4 

P5 

Propostes de treball setmanal a través de 

DINANTIA. S’inclou petit vídeo de la tutora 

on a través d’una petita història es 

presenten i expliquen les activitats. 

Una vegada setmanal 

coincidint amb la 

presentació setmanal 

d’activitats. 

Es realitza 

videoconferència 

quinzenal. 

A demanda, o quan 

s’observi quelcom o no 

tinguem informació de 

l’alumne/a. 

Davant de qualsevol dubte 

la família pot posar-se en 

contacte per mitjà de 

correu electrònic i se li 

dona resposta o es realitza 

trucada telefònica. 

 

 

*Es facilitaran també propostes de treball a casa per reforçar hàbits i rutines. 

 

 

 

 

 

 

 



4. CONCRECIONS PER A L’EDUCACIÓ PRIMÀRIA. 

 

a. Pla de treball del centre educatiu en confinament. ANNEX 1. 

 

NIVELL 

EDUCATIU 

MÈTODE DE TREBALL I RECURSOS 

DIDÀCTICS PREVISTOS 

MITJÀ I PERIODICITAT 

CONTACTE AMB EL 

GRUP 

MITJÀ I PERIODICITAT 

CONTACTE INDIVIDUAL 

MITJÀ I PERIODICITAT 

CONTACTE AMB LA 

FAMÍLIA 

CI Propostes de treball setmanal a través de 

DINANTIA. S’inclou petit vídeo de la tutora 

on es presenten i expliquen les activitats. 

S’acompanya de graella resum de les 

activitats, com s’han de retornar.... 

Si hi ha possibilitat temporal s’habilitarà 

també CLASSROOM, i el seguiment 

podrà ser diari. 

Setmanal amb la proposta 

de treball i 

videoconferència setmanal 

on hi ha una proposta de 

debat. 

A demanda o quan sigui 

necessari. 

Mínim una vegada cada 15 

dies. 

Cada vegada que la família 

ho necessiti pot escriure un 

correu electrònic. Se li 

donarà resposta amb un 

altre correu electrònic o 

amb una trucada 

telefònica. 

Cicle mitjà i 

Cicle 

Superior 

Ús de CLASSROOM com espai virtual de 

treball diari. 

Quadernets de les àrees instrumentals. 

Diari Diari Cada vegada que la família 

ho necessiti pot escriure un 

correu electrònic, i el tutor 

li retornarà correu o 

trucada de telèfon. 

...  

 

 

   



 

ANNEX 1: Pla de contingència, 3r Trimestre curs 2019-20 

ANNEX 2: Projecte de direcció 2020-24 

ANNEX 3: Mesures de la Bruixa Neteges per evitar la propagació del Covid-19. 

 

(Els diferents annexos es podran trobar a la web del centre a partir de dilluns 14). 

 


