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Resolució de la directora de l’escola Misericòrdia, de Canet 

de Mar per la qual aprova el “Pla d’obertura  de Centre_juny 

2020”. 

 

Com a directora de l’escola Misericòrdia, de Canet de mar, i en aplicació de 

les competències que estableix l’article 132 de la Llei orgànica d2/2006, de 3 

de maig, d’Educació, d’acord amb les instruccions per al curs 2020-2021 dels 

centres educatius de Catalunya de 30 de juny de 2020 i el Pla d’actuació per 

al curs 2020-2021 per a centres educatius en el marc de la pandèmia per 

COVID-19, per la qual s’aproven els documents per a l’organització i gestió de 

centres per al curs 2020-2021, amb l’aprovació del consell escolar del centre, 

segons consta a l’acta de la sessió de data 3 de setembre de 2020. 

RESOLC: 

1. Aprovar el “Pla d’organització de centre 2020-2021”.  

 

2. Donar a conèixer el “Pla d’organització de centre. Curs 

2020_2021”a tota la comunitat educativa a través de la pàgina 

web. Qualsevol instrucció posterior es recollirà i farà pública pel 

mateix procediment. Així mateix, aquest  “Pla d’organització de 

centre 2020-2021” estarà a disposició de l’Administració 

educativa. 

Canet de Mar, a 3 de setembre de  2020.  

 

 

 

Directora 
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0.INTRODUCCIÓ 

Arrel de la situació de pandèmia decretada al març de 2020  es dona 

una nova realitat que fa imprescindible repensar alguns aspectes 

organitzatius. L’objectiu d’aquesta planificació és d’adaptar l’entorn 

escolar a les mesures higièniques i de seguretat  amb la intenció de 

crear un entorn el màxim de segur possible i amb un risc mínim 

assumible. 

Malgrat la pandèmia, tots els infants i adolescents han de tenir accés a 

l’educació en condicions d’equitat i l’aprenentatge als centres 

educatius ha de poder continuar amb la màxima normalitat, seguint les 

instruccions sanitàries, i garantint la funció social de l’educació.  

És fonamental establir una organització on seguretat, salut i equitat 

siguin eixos prioritaris per al curs 2020-2021. 

Seguretat 

Amb les mesures que es proposen i la col·laboració imprescindible de 

tots els integrants de la comunitat educativa –incloses les famílies–, 

l’escola ha  de continuar sent un espai on l’activitat educativa es pugui 

dur a terme d’una manera segura i confortable.  

Cal recordar que segons el coneixement actual, exposat en la 

informació transmesa pel departament d’Educació en els diferents 

documents, infants i adolescents són un col·lectiu de risc molt baix 

respecte la COVID-19, tant pel que fa a l’afectació clínica que  

desenvolupen, com el seu paper poc important en la dinàmica 

epidèmica d’aquest coronavirus.  

Salut 

La salut dels alumnes, docents i altres persones treballadores dels centres 

educatius és una prioritat per als Departaments d’Educació i de Salut. 

Totes les mesures estan adreçades a reduir la transmissió del virus i a 

millorar la traçabilitat de casos i contactes.  
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Equitat 

El període de confinament ha tingut efectes desiguals en els diferents 

grups de població. Sovint, aquelles persones pertanyents a col·lectius de 

major vulnerabilitat, n’han patit -o n’estan patint- les conseqüències 

d’una manera més acusada. L’assistència als centres permet una 

socialització dels infants que té un gran valor. El tancament de les 

escoles ha fet palesa la bretxa digital i cognitiva existent entre alumnes. 

Al mateix temps l‘afrontament de la pandèmia ha requerit la 

discontinuïtat d’uns serveis presencials d’atenció a les dificultats 

d’aprenentatge i desenvolupament.  

Per tot plegat, la proposta actual del Departament d’Educació vol 

afavorir la presencialitat sense renunciar a la seguretat d’alumnes i 

personal docent i no docent dels centres educatius.  

Totes les mesures proposades seran vigents al llarg del curs escolar i en 

coherència amb la realitat dels centres educatius del seu entorn. El 

marc que es proposa ha de ser fàcilment adaptable si es canvia el 

context epidemiològic. 
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1. CONSIDERACIONS GENERALS. NORMATIVA. 

 

Aquest document s’elabora partint de la documentació tramesa pel 

Departament d’Educació  en els mesos de juny, juliol i agost de 2020 i 

amb l’assessorament de la inspecció educativa. 

https://documents.espai.educacio.gencat.cat/IPCNormativa/Disposicio

nsInternes/Instruccions-curs-2020-2021.pdf 

 

https://documents.espai.educacio.gencat.cat/IPCNormativa/Disposicio

nsInternes/Pla-escoles-2020-21.pdf 

 

https://espai.educacio.gencat.cat/Departament/Comunicacio/Noticies

/Documents/Protocol-Gestio-Casos-Covid-als-Centres-Educatius.pdf 

 

https://documents.espai.educacio.gencat.cat/IPCNormativa/Disposicio

nsInternes/Informe-obertura-centres.pdf 

 

Així mateix parteix en base  al fet que  els dos pilars, en el moment 

actual, de control de la pandèmia són la disminució de la transmissió 

del virus i l’augment de la traçabilitat dels casos i les actuacions descrites 

aniran adreçades a donar-ne resposta: 

Grups de convivència estables 

 

Es proposa l’organització entorn a grups de convivència estables. El seu 

principal valor és la facilitat que dona en la traçabilitat de possibles 

casos que s’hi donin, permetent una identificació i gestió precoç dels 

casos i dels seus contactes.  

 

 

 

 

 

 

 

 Es tracta de grups estables d’alumnes, amb el seu tutor o tutora, i en el 

marc dels quals es produeix la socialització de les persones que 

l’integren. 

  Poden formar part d’aquest grup estable altres docents o personal de 

suport educatiu i d’educació inclusiva si la major part de la seva 

jornada laboral transcorre en aquest grup.  

 Un docent i un professional o una professional de suport educatiu 

només pot formar part d’un únic grup estable.  

 

https://documents.espai.educacio.gencat.cat/IPCNormativa/DisposicionsInternes/Instruccions-curs-2020-2021.pdf
https://documents.espai.educacio.gencat.cat/IPCNormativa/DisposicionsInternes/Instruccions-curs-2020-2021.pdf
https://documents.espai.educacio.gencat.cat/IPCNormativa/DisposicionsInternes/Pla-escoles-2020-21.pdf
https://documents.espai.educacio.gencat.cat/IPCNormativa/DisposicionsInternes/Pla-escoles-2020-21.pdf
https://espai.educacio.gencat.cat/Departament/Comunicacio/Noticies/Documents/Protocol-Gestio-Casos-Covid-als-Centres-Educatius.pdf
https://espai.educacio.gencat.cat/Departament/Comunicacio/Noticies/Documents/Protocol-Gestio-Casos-Covid-als-Centres-Educatius.pdf
https://documents.espai.educacio.gencat.cat/IPCNormativa/DisposicionsInternes/Informe-obertura-centres.pdf
https://documents.espai.educacio.gencat.cat/IPCNormativa/DisposicionsInternes/Informe-obertura-centres.pdf
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Es tracta, per tant, d’un grup de persones que tenen una relació 

propera i molt quotidiana. Això permet que, segons les instruccions del 

Departament d’Educació fonamentades en les evidències creixents 

sobre el poc paper d’infants i joves en la propagació de l’epidèmia, no 

sigui necessari requerir la distància física interpersonal de seguretat 

establerta en 1,5 metres (o la superfície equivalent de seguretat de 2,5 

m2), ni l’ús de la mascareta, en aquests grups de convivència estables. 

Com marquen les instruccions en aquestes condicions, des d’un punt de 

vista de salut, té molta més importància centrar els esforços organitzatius 

en garantir l’estabilitat i l’estanqueïtat d’aquest grup, amb la finalitat de 

preservar la capacitat de traçabilitat, que no pas en fixar el nombre 

d’integrants del grup.  

En el cas que terceres persones s’hagin de relacionar amb aquests 

grups (docents i altres professionals de suport educatiu) o en cas que 

diferents grups s’hagin de relacionar entre si, s’han de complir 

rigorosament les mesures de protecció individual, especialment el 

manteniment de la distància física de seguretat d’1,5 metres i, quan no 

sigui possible, l’ús de la mascareta.  

Mesures de prevenció personal 
 

Distanciament físic  

Segons la Resolució SLT/1429/2020, de 18 de juny, per la qual s'adopten 

mesures bàsiques de protecció i organitzatives per prevenir el risc de 

transmissió i afavorir la contenció de la infecció per SARS-CoV-2, la 

distància física interpersonal de seguretat, tant en espais tancats com a 

l'aire lliure, s'estableix en 1,5 metres en general, amb l'equivalent a un 

espai de seguretat de 2,5 m2 per persona, i és exigible en qualsevol cas 

excepte entre persones que tinguin un contacte proper molt habitual, 

com és el cas dels grups de convivència estables.  

Higiene de mans  

Es tracta d’una de les mesures més efectives per preservar la salut dels 

alumnes així com la del personal docent i no docent.  



Generalitat de Catalunya

 Departament d’Educació 

Escola Misericòrdia 
Avinguda Àngel Planet, s/n 
08360 Canet de Mar 

Tel. 93 794 18 87    
 

 

PLA D’ORGANITZACIÓ DE CENTRE. CURS 2020-2021. 

7 
Es vetllarà per l’existència  de diversos punts de rentat de mans, amb 

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

estratègics (menjador, zona  d’aules...) es proveirà  de solució 

hidroalcohòlica per a ús del personal de l’escola.  

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

per promoure el rentat de mans correcte i la seva importància.  

Als lavabos  es col·locaran  pòsters i cartells informatius explicant els 

passos per a un correcte rentat de mans en els diversos punts de rentat 

de mans. 

Es farà rentat de mans un mínim de cinc vegades als dia amb caràcter 

general i seguint  les instruccions higiènic_sanitàries del moment.
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2. DIAGNOSI. 

 

Per tal de poder organitzar el curs 2020-2021 en el marc de la pandèmia 

per COVID-19 hem de partir de l’experiència i l’impacte que el període 

de confinament ha tingut en la comunitat educativa. 

Seguint les orientacions del Departament d’Educació en un primer 

moment es van fer propostes d’activitats que es feien arribar a les 

famílies mitjançant els blocs del web d’escola i mitjançant el drive en el 

cicle de grans. Eren propostes de caire voluntari.  

A partir del tercer trimestre es va seguir el “Pla de treball Tercer trimestre 

curs 2019-2020” presentat a la inspecció educativa en que es descrivia 

la comunicació amb famílies i alumnat, coordinació de l’equip docent, 

proposta d’activitat curricular de l’alumnat i el seguiment específic de 

l’alumnat NESE.  

Es va prioritzar els criteris d’avaluació acordats i consensuats pel claustre 

que serien la base de l’avaluació del tercer trimestre. 

Es va acordar iniciar l’acompanyament telemàtic en quan s’hagués fet 

el repartiment dels dispositius. Es va anar ampliant la cessió inicial de 

dispositius a  alumnat de primària en aparèixer demandes posteriors al 

buidatge fet pels tutors/es i gestionat per l’equip directiu, de manera 

puntual i degudament justificada. Els/les tutors/es han adaptat les 

propostes inicials a les necessitats exposades per les famílies (en alguns 

casos ampliant el termini de retorn, donant tasques d’ampliació, 

adaptant les tasques en el cas d’alumnes amb dificultats, adaptant els 

formats a les necessitats de les famílies). El contacte i seguiment sempre 

s’ha fet en primera instància a traves de tutors/es que ho han  
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comunicat a l’equip directiu que ha fet les gestions pertinents al 

respecte. 

De l’experiència d’aquest període destaquem les següents conclusions 

 Hi ha hagut  demandes puntuals  de  famílies referides a les 

tasques a fer per l’alumnat en direccions molt diferents ( 

demanda de més tasques, altres menys, demanda de més classes 

telemàtiques, altres no volien tasques telemàtiques...). Costa fer 

propostes que responguin a les expectatives de totes les famílies. 

Cal fer un esforç per explicar millor el pla de treball, el seu 

objectiu, organització... 

 La majoria de les famílies s’han mostrat satisfetes quan parlaven 

amb els/les tutors/es. Es valora positivament l’acompanyament fet 

pels tutors així com el fet que siguin el referent directe de les 

famílies per dubtes i gestions diverses ja que s’aprofundeix i agilitza 

gestions de centre. 

 S’ha valorat molt positivament l’ús del “Google Classroom” per 

part del cicle de grans. Es valora el seu ús com a eina de treball ja 

des de l’inici de curs per part de tota l’escola, caldrà incidir en la 

formació de docents, infants i famílies per poder fer-ne un ús en 

cas de confinament parcial o total de centre. 

A partir d’aquestes conclusions confegim el “pla d’organització per a 

l’obertura al setembre del curs 2020-2021. 

 

 

 

 

 

 

 



Generalitat de Catalunya

 Departament d’Educació 

Escola Misericòrdia 
Avinguda Àngel Planet, s/n 
08360 Canet de Mar 

Tel. 93 794 18 87    
 

 

PLA D’ORGANITZACIÓ DE CENTRE. CURS 2020-2021. 

10 
 

3. ORGANITZACIÓ DE CENTRE EN SITUACIÓ 

PRESENCIAL. 

 

3.1. CALENDARI  

El curs s’iniciarà el 14 de setembre de manera presencial i acabarà el 22 

de juny. 

La concreció del calendari queda reflectida a la PGA. 

 

3.2. HORARI  

L’horari d’atenció presencial a l’alumnat serà de 9 -12.30 i de 15 -16.30h; 

tenint en compte que l’entrada i sortida seran esglaonades aquest 

horari haurà de ser flexible i s’iniciarà amb una entrada a les 8.50h. 

MARC HORARI CICLE PETITS 

 DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

8.50-10.20 (P5) 

9-11 (P3/P4) 
     

10.20-10.50 (P5) 

11-11.30(P3/P4) 
ESBARJO 

10.50-12.20(P5) 

11.30-12.30 

(P3/4) 

     

 DINAR 
14.50-16.20 (P5) 

15-16.30 (P3/4) 
     

 

MARC HORARI CICLE MITJANS 

 DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

9-10      
10-11      
11-11.30 ESBARJO 

11.30-12.30      
 DINAR 

15-16.30  
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MARC HORARI CICLE GRANS 

 DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

8.50-9.35      

9.35-10.20      

10.20-10.50 ESBARJO 

10.50-11.35      

11.35-12.20      

 DINAR 

14.50-15.35      
15.35-16.20      

Aquests horaris es concreten per a cada grup i docent en l’annex 1. 

 

3.3. ALUMNAT  

 

3.3.1. REQUISITS D’ACCÉS ALS CENTRES EDUCACTIUS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cas que un alumne/a presenti una malaltia crònica d’elevada 

complexitat que pugui augmentar el risc de gravetat en cas de 

contraure la infecció per SARS-CoV2, es valorarà de manera conjunta – 

 

 Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19 o amb qualsevol altre 

quadre infecciós sense haver pres cap fàrmac (dalsy, apiretal...)  

 La família/tutors han de verificar, abans d’anar a l’escola, l’estat de salut del seu fill/a i 

comprovar que no tingui elevació de la temperatura superior a 37,5ºC ni la nova aparició 

de cap altre símptoma de la taula de símptomes. (veure annex 2: taula de símptomes) 

 No es pot anar a l’escola, si l’infant, adolescent o la persona adulta presenta alguna de 

les següents situacions:  

o Es troba en aïllament perquè ha estat positiu per a la COVID-19.  

o Està en espera del resultat d’una PCR o una altra prova de diagnòstic 

molecular.  

o Conviu amb una persona diagnosticada de COVID-19.  

o Es troba en període de quarantena domiciliària per haver estat identificat/da 

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

o No convivents o contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia 
compatible en els 14 dies anteriors.  
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amb la família o persones tutores i el seu equip mèdic de referència–, les 

implicacions a l’hora de reprendre l’activitat educativa presencialment 

al centre educatiu.  

Malgrat que l’evidència és escassa, es consideren malalties de risc per a 

complicacions de la COVID-19:  

▪Malalties respiratòries greus que necessiten medicació o dispositius de 

suport respiratori.  

▪Malalties cardíaques greus.  

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

que requereixen tractaments immunosupressors).  

▪Diabetis mal controlada.  

▪ Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus.  

 

Control de símptomes  

Les famílies han de fer-se responsables de l’estat de salut dels seus fills i 

filles. A l’inici del curs, signaran una declaració responsable (annex 2) a 

través de la qual:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Les famílies disposaran d’una llista de comprovació de símptomes *veure 

annex 2.  

La família  ha de comunicar al centre si ha presentat febre o algun altre 

símptoma. En cas que la situació epidemiològica ho requerís es podria 

considerar la implementació d’altres mesures addicionals com la presa 

de temperatura a l’arribada a l’escola. 

 

▪ Faran constar que són coneixedores de la situació actual de pandèmia 

amb el risc que això comporta i que, per tant, s’atendran a les mesures que 

puguin ser necessàries en cada moment.  

▪ Es comprometen a no portar l’infant al centre educatiu en cas que 

presenti simptomatologia compatible amb la COVID-19 o l’hagi presentat 

en els darrers 14 dies i a comunicar-ho immediatament als responsables 

del centre educatiu per tal de poder prendre les mesures oportunes.  
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3.3.2. RÀTIOS  

En funció de la plantilla de centre i la dotació de docents de suport  

adjudicats al centre s’ha pogut reduir les ràtios dels grups per sota dels 

20 alumnes.  

ORGANITZACIÓ DE GRUPS 

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

suport educatiu el centre ha organitzat  els grups estables d’alumnes 

amb un tutor o tutora i un espai referent, seguint el criteri 

d’heterogeneïtat i inclusió. 

 

 

 

Seguint les recomanacions del Departament d’Educació es redueix al 

màxim el nombre de mestres de cada grup i el nombre de grups que 

atén cada mestre/a i  professional de suport educatiu i/o educació 

inclusiva. 

L’organització de l’espai de l’aula d’un grup estable ha d’assegurar, en 

la distribució de l’alumnat, una distància interpersonal mínima d’1 metre. 

La disposició del mobiliari, ja sigui en files o en petits grups al voltant de 

la taula, ha de tenir en compte aquesta distància. 

Durant aquest curs de manera excepcional no es podran fer les 

activitats internivells d’ambients a educació infantil i tallers a educació 

primària, així com l’apadrinament lector i  projecte TEI. 

La dotació de 5 reforços de personal docent per al  proper curs els 

concretarem de la següent manera: 

 1 dotació d’educació infantil (SI)_desdoblament de P4 

 2 dotació d’angles (SAN) 

 1 dotacions d’educació física (SEP) 

 1 dotació de música (SMU) 

 

 A cada grup se li assignarà un espai_aula i una zona d’esbarjo 
 Cada grup tindrà una ruta i horari d’entrada i sortida 
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D’aquesta manera donem resposta a baixar les ràtios a un màxim de 20 

alumnes en tots els nivells de l’escola, mantenir l’educació física que  es 

farà quatrimestralment, l’especialitat d’anglès a primària, el projecte de 

conversa a educació infantil, 1r i 2n de primària i l’atenció a l’alumnat 

amb necessitats educatives especials per part de l’especialista 

d’educació especial. 
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CURS/ 

NIVELL/ 

GRUP 

NOMBRE 

ALUMNES 

PROFESSORAT ESTABLE ALTRES DOCENTS QUE INTERVENEN 

(ESPECIALISTES) 

PERSONAL 

D’ATENCIÓ 

EDUCATIVA QUE 

INTERVÉ EN A QUEST 

GRUP 

PERSONAL D’ATENCIÓ 

EDUCATIVA QUE INTERVÉ  

PUNTUALMENT EN A QUEST 

GRUP 

ESPAI ESTABLE 

D’AQUEST 

GRUP 

 

E.I 3 

11 TUTORA: REMEI BOCH 

 

Projecte de conversa: OLGA RUESTES 

Hora del conte:NÚRIA DOTHÉE 

MEE:MONTSE PUJADAS 

TEI:AURORA 

PACHECO 

 

EAP:SÍLVIA GONZÁLEZ AULA P3 

 

E.I 3 

10 TUTORA: ANNA ADROHER 

 

Projecte de conversa: OLGA RUESTES 

Hora del conte:NÚRIA DOTHÉE 

MEE:MONTSE PUJADAS 

TEI:AURORA 

PACHECO 

TEI:AURORA 

PACHECO 

Aula 

ambients 

 

E.I 4 

 

15 TUTORA SUP_INF Projecte de conversa: OLGA RUESTES 

Hora del conte:NÚRIA DOTHÉE 

  AULA P4 

 

E.I 4 

 

15 TUTORA:GEMA MARTÍN Projecte de conversa: OLGA RUESTES 

Hora del conte: NURIA DOTHÉE 

  AULA P4 

 

E.I 5 

 

16 TUTORA ROSA XIQUES Projecte de conversa: OLGA RUESTES 

Hora del conte:NÚRIA DOTHÉE 

MEE: MONTSE PUJADAS 

VETLLADOR/A EAP AULA P5 

 

E.I 5 

 

17 TUTORA:JUDIT GUTIERREZ Projecte de conversa: OLGA RUESTES 

Hora del conte: NURIA DOTHÉE 

MEE:MONTSE PUJADAS 

  AULA P5 

 

E.I 5 

16 TUTORA: MARTA CARNER Projecte de conversa: OLGA RUESTES 

Hora del conte: NURIA DOTHÉE 

MEE:MONTSE PUJADAS 

  Aula 

psicom 
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CICLE MITJANS 

 

E.P  1 

 

19 

 

TUTORA:  

S MUSICA 

Projecte de conversa: OLGA RUESTES 

Anglès: SUSANA FUENTES 

EF:CHRISTIAN PUIG (1R QUATRIMESTRE) 

  POLIV 1 

 

E.P  1 

19  

TUTORA: 

MÒNICA MARTIN 

Projecte de conversa: OLGA RUESTES 

Anglès: SUSANNA FUENTES    (suport) 

EF:CHRISTIAN PUIG (1R QUATRIMESTRE)  

VETLLADOR/A 

 

EAP 

MEE: MONTSE 

PUJADAS 

FISIOTERAPEUTA EAP:  

POLIV 2 

 

E.P  2 

17 TUTORA: 

SANDRA INGLADA 

 

Projecte de conversa: OLGA RUESTES 

Ànglès: Sandra Inglada 

EF:CHRISTIAN PUIG (1R QUATRIMESTRE) 

VETLLADOR/A 

 

EAP 

 

1R 

 

E.P  2 

17  

TUTORA:  

LAURA CHAVES 

 

Projecte de conversa: OLGA RUESTES 

Anglès:SUSANA FUENTES 

EF:CHRISTIAN PUIG (1R QUATRIMESTRE) 

 MEE: MONTSE 

PUJADAS 

1R 

 

E.P  2 

 

18 TUTORA:  

TERESA EZQUERRA 

Projecte de conversa: OLGA RUESTES 

Anglès: SUSANA FUENTES 

EF:CHRISTIAN PUIG (1R QUATRIMESTRE) 

  2N 

 

E.P  3 

15  

TUTORA:  

PATRICIA GIL 

Anglès: SUSANA FUENTES 

EF:CHRISTIAN PUIG (1R QUATRIMESTRE) 

 

VETLLADOR/A 

 

EAP 

MEE: MONTSE 

PUJADAS 

3R  

 

 

E.P  3 

16  

TUTORA:  

XÈNIA JIMÉNEZ 

 

Anglès: SUSANA FUENTES 

EF:CHRISTIAN PUIG (1R QUATRIMESTRE) 

 

 MEE: MONTSE 

PUJADAS 

 

AULA 

2N 

 

 

EP 3 

15  

TUTOR: 

S ANGL 

 

Anglès: S ANG 

EF:CHRISTIAN PUIG (1R QUATRIMESTRE) 

 

   

3r 
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CICLE GRANS 

 

EP  4 

18 TUTORA:  

BERNA GONZÁLEZ 

Anglès: TERESA CRUANYES 

EF: CHRISTIAN PUIG(2N QUATRIMESTRE 

 MEE: MONTSE 

PUJADAS 

4T 

 

 

E.P  4 

18 TUTORA:  

MIREIA ILLA 

Anglès: TERESA CRUANYES 

EF: CHRISTIAN PUIG(2N QUATRIMESTRE) 

VETLLADOR/

A 

 

EAP 

MEE:MONTSE 

PUJADAS 

4T 

 

 

E.P  4 

17 TUTOR/A 

ANA M ANTON 

Anglès: TERESA CRUANYES 

EF: CHRISTIAN PUIG(2N QUATRIMESTRE) 

 

  AULA 

POLIVALEN

T 

 

E.P  5 

18 TUTOR/A: 

ANNA M RIERA 

Anglès: TERESA CRUANYES 

EF: CHRISTIAN PUIG(2n QUATRIMESTRE) 

 MEE:  MONTSE 

PUJADAS 

5èA 

 

E.P  5 

18 TUTOR/A: 

JOSEP M PERIS 

Anglès: TERESA CRUANYES 

EF: CHRISTIAN PUIG(2N QUATRIMESTRE) 

 

 MEE:  MONTSE 

PUJADAS 

5èB 

 

 

E.P 5 

 

17 

 

TUTOR/A 

S ANGL 

ANGLÈS: S ANGL 

EF: CHRISTIAN PUIG(2N QUATRIMESTRE 

  5èC 

 

E.P  6 

18 TUTORA: 

GEMA PERAL 

EF: CHRISTIAN PUIG(2N QUATRIMESTRE) 

Anglès: 1/3 JORNADA 

 MEE:  MONTSE 

PUJADAS 

Musica 

 

E.P  6 

18 TUTORA:  

RAQUEL PUIG 

Anglès: TERESA CRUANYES 

EF: CHRISTIAN PUIG(2N QUATRIMESTRE) 

 MEE:  MONTSE  

PUJADAS 

Anglès 

 

E.P  6 

18 TUTOR:  

PERE MARTINEZ 

Anglès: TERESA CRUANYES 

EF: PERE MARTÍNEZ 

 MEE:  MONTSE  

PUJADAS 

6è 

 

E.P  6 

17 TUTOR:  

SEF 

Anglès: Teresa Cruanyes 

EF: TUTOR 

   

 

 

Annex 2: distribució grups 
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ACTIVITAT O MATÈRIA GRUPS ESTABLES DELS 

QUE PROVENEN ELS 

ALUMNES 

DOCENT HORARI  
(NOMBRE D’HORES 

O SESSIONS 

SETMANALS) 

OBSERVACIONS 

PROJECTE D’EXPRESSIÓ ORAL 

 

   Entra a l’aula amb mascareta. 

HORA DEL CONTE    Entra a l’aula amb mascareta. 

RELIGIÓ 

 

 

 1  Treu els alumnes per grups estables. 

EDUCACIÓ ESPECIAL  1  Treu els alumnes de l’aula, a EI 3/5 i 

primer entra amb mascareta.  

En el cas d’agrupar alumnat de 

diferents grups aquests hauran de 

mantenir la distància 1.5m o portar 

mascareta 

 

CREDA 

 

 

 1  Treu els alumnes de l’aula de 

manera individual amb distància i 

mascareta 

 

VETLLADOR/A    Entra a l’aula amb mascareta. 
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3.3.3. CRITERIS ORGANITZATIUS DELS RECURSOS PER A 

L’ATENCIÓ DE L’ALUMNAT AMB NECESSITAT ESPECÍFICA DE 

SUPORT EDUCATIU. 

Valorant les conseqüències del confinament en el desenvolupament 

cognitiu, afectiu i social de l’alumnat vulnerable per a poder organitzar 

l’acompanyament, seguiment i atenció directe amb l’alumnat amb 

especials dificultats es seguiran els següents criteris: 

 

ORGANITZACIÓ DE MESURES D’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT. 

Especialistes del centre: 

 Especialista E.E: atendrà individualment o en petit grup respectant 

el grup estable d’origen, seguint sempre les mesures de seguretat 

(distància i mascareta). Es valorarà la possibilitat de fer grups 

d’infants per reforçar la competència digital i ús del google 

classroom a  primària. 

Especialistes externs: 

 Vetllador/a: realitza suport a l’aula (haurà de portar mascareta si 

no forma part del grup estable, donat que la seva tasca impedeix 

la distància de seguretat) 

 Fisioterapeuta de l’EAP : assisteix dues sessions setmanals i una 

mensual; treurà l’alumna seguint sempre les mesures de seguretat 

(distància i mascareta). 

 CRETDIC: realitza observacions puntuals, seguiment i 

assessorament haurà de portar mascareta si no pot garantir la 

distància. 

 CREDA: realitza la seva tasca individualment haurà de portar 

mascareta si no pot garantir la distància. 
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 EAP: realitza observacions puntuals, seguiment i assessorament 

haurà de portar mascareta si no pot garantir la distància. 

3.4. PERSONAL DE CENTRE  

El Departament d’Educació determina la plantilla de professorat, de 

personal de suport educatiu i d’administració i serveis assignada a cada 

centre finançat amb fons públics, tenint en compte les directrius del 

Departament en el marc de la COVID-19.  

Tots els treballadors i treballadores han de declarar les condicions de 

vulnerabilitat, casos, contactes estrets i simptomatologia de COVID19.  

El servei sanitari del servei de prevenció de riscos laborals de la titularitat 

del centre, haurà d’avaluar la presència de personal treballador 

especialment sensible a la COVID-19, en el marc de referència vigent a 

cada moment, i en base a aquest coneixement establir, si s’escau, 

mesures específiques de protecció. 

 

3.5. FLUXES DE CIRCULACIÓ I ORGANITZACIÓ 

ESPAIS   
 

3.5.1. FLUXES DE CIRCULACIÓ   

Per evitar l’aglomeració de persones en un lloc del centre caldrà establir 

circuits i organitzar la circulació dels diferents membres de la comunitat 

educativa en llocs i moments determinats.  

 

ENTRADES I SORTIDES 

El centre té una entrada al recinte i podem habilitar dos punts d’accés 

més, la porta del pàrquing amb una porta gran en el mateix carrer que 

la porta principal i un accés a traves del camp de futbol que llinda amb 

el centre. D’aquesta manera tindrem tres punts d’accés. Tot i això tenint 

en compte que l’escola té 412 alumnes es farà l’entrada sempre amb 
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mascareta i en dos torns per tal d’evitar que hi hagi molta gent a les 

entrades i sortides. 

Organització: 

 Les entrades i sortides del centre es faran de manera esglaonada, 

tenint en compte el nombre d’accessos i el nombre de grups 

estables en dos torns.  

 S’estableixen tres punts d’entrada i sortida (dos per l’avinguda 

Àngel Planet i un per l’accés al camp de futbol), es marquen 

quins grups accedeixen per cada punt. 

  A cada un dels accessos, l’entrada i la sortida es farà per diversos 

grups estables (nivells) en intervals de 10 minuts cadascun.  

 Els alumnes hauran de portar la mascareta fins que accedeixin a 

l’aula del seu grup estable.  

 Els pares i mares només accediran  a l’interior del recinte escolar 

en el cas que ho indiqui el personal del centre seguint totes les 

mesures de protecció establertes, utilitzant mascareta i sempre 

mantenint la distància de seguretat.  

 Es demana a la policia local de Canet que reguli el trànsit en la 

zona de l’Avinguda Àngel Planet per tal de poder fer més segur el 

fluxe de circulació de vianants i cotxes.  

 Durant el període d’adaptació l’alumnat d’Educació infantil 3 i 4 

entraran amb un adult per la porta del pàrquing al pati 

d’educació infantil o l’aula per poder fer una acollida més 

individualitzada. La recollida es farà per la porta del pàrquing 

/pati. L’entrada durant aquest període serà P4 a les 9.20/15.20 i P3 

a les 9.30/15.30 

 L’adult que acompanyi l’alumnat durant el període d’adaptació 

ha de complir rigorosament les mesures de distanciament físic de 
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seguretat i ús de mascareta, limitant tant com sigui possible la 

seva estada als accessos al centre educatiu. 

 

 

NIVE

LL  
N 

ALU

MNE

S 

ENTRADA MATÍ TARDA 

ACCES  FILA ENTRADA Entrada sortida entrada sortida 

P3 21 Pàrquing  Pàrquing Darrera la cuina 9.00 12.30 15.00 16.30 

P4 30 Pàrquing  Pàrquing Darrera la cuina 9.00 12.30 15.00 16.30 

P5 49 Pàrquing  Pàrquing  Darrera la cuina 8.50 12.20 14.50 16.20 

1r 39 Porta 

principal 

Pati  Menjador 9.00 12.30 15.00 16.30 

2n 52 Pàrquing 

petita 

Passatge Passatge  

 

9.00 12.30 15.00 16.30 

3r 46 Porta 

principal  

Pati  Entrada 

principal 

9.00 12.30 15.00 16.30 

4t 53 Porta 

principal 

pati Entrada 

principal 

8.50 12.20 14.50 16.20 

5è 53 Pàrquing 

petita  

Passatge Passatge 8.50 12.30 14.50 16.20 

6è 70 Camp de 

futbol 

ombratge Font  8.50 12.20 14.50 16.20 

ENTRADA MATÍ TARDA Nivell no 

Alumn

es  ACCÈS  ENTRADA entrad

a 

sortida Entrada sortida 

Pàrquing  Fila pàrquing 

Entrada 

darrera cuina 

8.50 12.20 14.50 16.20 P5 49 

9.00 12.30 15.00 16.30 P3/P4 51 

Pàrquing  Passatge 

Fila pati 

8.50 12.20 14.50 16.20 5è 53 

9.00 12.20 15.00 16.30 2n 51 

Porta principal  

 

Entrada 

principal 

Fila pati 

8.50 12.20 14.50 16.20 4t 53 

9.00 12.30 15.00 16.30 3r 46 

9.00 12.30 15.00 16.30 1r 36 

Camp de futbol Font  8.50 12.20 14.50 16.20 6è 70 
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 Abans d’entrar al recinte l’alumnat s’ha  de netejar  les mans amb gel 

hidroalcohòlic i es prendrà la temperatura a l’alumnat. Els 

encarregats/des d’obrir cada accés han de vetllar per que es faci el 

rentat de mans, i prendran la temperatura a l’alumnat.  

En el cas que un alumne tingui més de 37.5 haurà de marxar a casa 

acompanyat dels progenitors, en el cas que vagi sol se li posarà una 

mascareta quirúrgica i es portarà a l’espai d’aïllament mentre es 

truca a la família per que el vingui a buscar. Si l’alumne té germans 

aquests també marxaran en ser contacte estret. 

 L’alumnat es recollit pels tutors/es a la porta del pàrquing en el cas 

d’educació infantil i al pati en el cas de primària. 

 Es pintaran uns punts de color per a cada grup. Seran la guia per a 

les entrades i la pujada del pati. 

 S’entrarà en fila per diferents accessos, en el cas d’accessos amb 

diferents grups es deixarà una distància de seguretat entre grup i 

grup. Alumnat i mestres hauran de portar mascareta fins entrar a 

l’aula ( es demanarà un estoig per guardar la mascareta mentre 

estan a l’aula). 

 En el cas d’educació infantil per fer la fila es tindrà una corda per P3 i 

P4 per ajudar a seguir la fila  

 En cas de pluja: 

o Educació infantil: un adult acompanya fins a la porta d’accés 

al centre que hi ha al passatge de la cuina (porta de ferro), si 

és la recollida es farà en el mateix punt. 

o Educació primària: l’alumnat pujarà seguint la ruta marcada de 

pujada del pati sense fer fila però amb els mestres de suport  

distribuïts en diferents  punts del centre per poder controlar els 
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fluxes d’entrada. En cas de pluja en la sortida els docents 

acompanyen fins el punt d’accés (porta exterior). 

 CAL SER MOLT PUNTUAL TAN A L’ENTRADA COM A LA SORTIDA PER 

EVITAR QUE ES TROBIN  ALUMNES DELS DIFERENTS TORNS. L’alumnat 

que arribi fora del seu torn d’entrada (8.50-14.50)haurà d’esperar a 

que s’obri la porta per al torn següent. 

 En el cas de germans que assisteixen al centre: 

o En el cas de germans que fan l’entrada i sortida en diferent 

horari, podran entrar  en l’horari del gran i s’habilitarà un espai 

al pati (passadís central en cas de pluja) per que puguin 

esperar fins al seu horari. Hi haurà un docent que es farà càrrec 

d’aquests alumnat fins el moment de fer la fila. 

o En el cas de la sortida per l’alumnat que hagi d’esperar 

germans s’habilitarà un espai per que puguin esperar. Hi haurà 

un docent que es faci càrrec d’aquest alumnat fins a la sortida 

dels germans. 

 Es demana a la policia local regularà el trànsit des de les 8.40 a 9.10, 

12.10 a 12.40. de 14.40 a 15.10 i de 16.10 a 16.40. 

 

Circulació dins del centre  

En els passadissos i els lavabos s’ha de vetllar perquè no coincideixin més 

d’un grup estable. Quan coincideixin més d’un grup estable caldrà 

mantenir la distància interpersonal d’1,5 metres i portar mascareta. 

Ascensors  

S’han de reservar els ascensors per a les persones que presenten 

dificultats per a la mobilitat i el seu personal de suport, si s’escau. L’ús 

serà esporàdic. 
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3.5.2.1. ESPAIS INTERIORS 

 

3.5.2.1.1. GIMNÀS 

Es recomana que l’educació física es realitzi a l’aire lliure -a l’espai del 

pati/ camp de futbol- sempre que sigui possible, evitant la franja horària 

de major exposició solar durant els mesos de calor. Si l’activitat té lloc a 

l’exterior i/o es mantenen els grups estables no serà necessari l’ús de 

mascareta. 

Seguint les recomanacions del Departament d’Educació no s’utilitzarà el 

gimnàs del centre per a la pràctica esportiva durant l’horari lectiu, 

excepte en casos puntuals en que es pugui garantir la distància de 

seguretat i mirant si es pot donar una adequada ventilació. 

 

3.5.2.1.2. ESPAIS DE REUNIÓ I TREBALL PER AL PERSONAL 

En els espais de reunió i treball per al personal s’establiran les mesures 

necessàries per garantir el distanciament físic de seguretat de 1,5 

metres, i és obligatori l’ús de mascareta si això no pot garantir-se.  

No s’utilitzaran els espais adjudicats a grups estables donat que no es 

podria garantir la neteja al migdia. 

Cal tenir presents totes les mesures sanitàries pel que fa a les màquines 

de cafè i venda automàtica (vending).  

S’ha d’evitar en la mesura del possible que es comparteixin equips, 

dispositius, estris o altres instruments o accessoris i s’ha de prestar 

especial atenció a la correcta ventilació de l’espai. Pel que fa a la 

neteja, desinfecció i ventilació d’aquests espais s’ha de seguir l’establert 

en l’annex 3. 

 

 



 

Generalitat de Catalunya 
Departament d’Educació 
Escola Misericòrdia 
Avinguda Àngel Planet, s/n 
08360 Canet de Mar 

Tel. 93 794 18 87 

 

 

PLA D’ORGANITZACIÓ DE CENTRE. CURS 2020-2021. 
 

26 
3.5.2.2. ESPAIS EXTERIORS: PATI   

Donat el nombre d’alumnes del centre i malgrat disposar de diferents 

espais la sortida al pati ha de ser esglaonada, sectoritzant els espais de 

manera que cada grup estable tingui un espai assignat que s’anirà 

canviant de manera rotatòria. 

Cada grup estable estarà junt i en el cas que en algun moment 

comparteixin l’espai amb altres grups, han de mantenir entre ells la 

distància sanitària. Quan no es mantingui la distància interpersonal de 

1’5 metres caldrà l’ús de mascaretes. 

Hi haurà un interval de temps entre grup i grup, per cada itinerari 

coincident, per evitar cap contacte entre grups. 

Donat el nombre d’alumnes que tindrem l’organització de l’esbarjo serà 

la següent: 

FLUXES D’ENTRADA I SORTIDA AL PATI 

MITJANS CURS BAIXADA PUJADA 

 
11-11.30 

1r surt directe  Entra directe 

2n passatge Passatge 

3r Entrada principal Entrada principal 

GRANS  

 

10.20-10.50 
4t Porta principal Porta principal 

5è Porta emergència Porta emergència 

6è Font Font 

*Cal respectar els 10 minuts entre torns per no creuar-se a l’escala principal. 

 PISTA 

BASQUET  

ESPAI  

OMBREJAT 

ESPAI 

ENTRE 

OMB/ESTR 

 

ESPAI  

ESTRUC 

CAMP DE FUTBOL 

1R A  B       

2N    A B C  B  

3R       A  C 

4T A B C        

5È    A B      

6È      C A B C D 

*també es farà us de l’espai del pàrquing per al quart grup de 6è quan li 

toqui la zona de pistes. 
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La zona de l’esbarjo d’educació infantil en ser gran es dividirà en dues 

zones de joc i es farà una sortida esglaonada, en el segon torn s’utilitzarà 

també la zona  entre l’arbrat i la tanca del pati de primària (es 

delimitarà la zona).  

 

PATIS EDUCACIÓ INFANTIL: 

  ZONA 1 ZONA 2 ZONA TAULES 

P5 10.20-10.50 P5A P5 B P5C 

P3/P4 11-11.30 P3A P3B P 4A P4B 

 

 

3.6. ACOLLIDA EDUCACIÓ INFANTIL 3 – 4 anys 

 

EDUCACIÓ INFANTIL 3 

Aquest curs es farà l’adaptació de l’alumnat que entra a educació 

infantil 3 anys. 

L’adaptació es farà els dies 14 i 15 de setembre; durant aquest període 

les famílies dels infants poden acompanyar-los a l’aula seguint les 

mesures de prevenció i seguretat establertes a l’apartat de l’acollida 

matinal.  

El grup es dividirà en dos i es seguirà l’organització següent: 

 14 de SETEMBRE 15 de SETEMBRE 

 9.30 15.30 9.30 15.30 

P3A GRUP A     

P3A GRUP B     

P3B GRUP A     

P3B GRUP B     
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Veure annex 4 per a recomanacions específiques que es faran arribar a 

les famílies.  

 

EDUCACIÓ INFANTIL 4 

Aquest curs, de manera excepcional, es farà l’adaptació de l’alumnat 

d’educació infantil 4 tenint en compte que han estat un llarg temps 

sense assistir a l’escola i l’augment de matrícula amb la conseqüent 

incorporació de nous alumnes. 

En el cas d’aquest grup donat que es fa un desdoblament quedant una 

ratio reduïda d’alumnes es donarà a les famílies l’opció d’entrar a les 

9.20 i acompanyar un adult a l’infant fins a l’espai on es faci l’acollida 

(pati o aula) 

 

3.7. MATERIAL ESCOLAR  

 Sempre que sigui possible l’alumnat utilitzarà material individual.  

 L’escola dotarà de pacs individuals de material a cada alumne 

d’educació infantil. Aquest material estarà etiquetat i desat en l’espai 

assignat a cada alumne.  

 Amb les joguines i el material comú de plàstic se cercaran formes 

perquè tingui un ús individual diari o en períodes acotats, assegurant 

que previ a l’ús del material per un altre infant, s’haurà desinfectat. 

 Es dotarà d’una solució desinfectant per les mans i un esprai 

desinfectant per les superfícies per a cada espai-aula que gestionarà 

el/la docent responsable de cada grup. 
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3.8. RELACIÓ AMB LA COMUNITAT EDUCATIVA 

 

3.8.1. REUNIONS DELS ÒRGANS UNIPERSONALS I COL·LECTIUS 

DE COORDINACIÓ I DE GOVERN 

Reunions de claustre: es realitzaran de manera telemàtica. 

Equips docents de cicle: es realitzaran preferentment de manera 

telemàtica, en cas de fer-se de manera presencial es mantindran les 

mesures de seguretat (distància i mascareta). 

Coordinacions pedagògiques d’equip de direcció: es realitzaran 

preferentment de manera telemàtica, en cas de fer-se de manera 

presencial es mantindran les mesures de seguretat (distància i 

mascareta). 

Comissions de treball: donat que el nombre de participants és molt 

reduït es podran fer de manera telemàtica o presencial mantenint 

sempre les mesures de seguretat (distància i mascareta) i ocupant un 

espai de treball suficientment ventilat i en el que es pugui mantenir la 

distància de 1,5m. 

3.8.2. RELACIÓ FAMÍLIA-ESCOLA 

Reunions de grup: es faran les trobades d’inici de curs amb les famílies 

durant la segona setmana de setembre abans de l’inici de les classes de 

manera telemàtica. 

Amb les famílies que no sigui possible s’organitzaran trobades en grups el 

màxim reduïts possibles del grup estable, mantenint la distància de 

seguretat i, si no  és possible utilitzant la mascareta. 

Entrevistes individuals de seguiment: el seguiment de les famílies es farà 

prioritàriament per telèfon i/o correu electrònic. Amb aquelles famílies 

amb les que es presentin dificultats es podran fer de manera presencial 

mantenint les mesures de seguretat (distància i mascareta). 
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Formació en eines digitals adreçades a famílies: mitjançant tutorials, 

videoconferències. 

Reunions de consell escolar: es faran de forma telemàtica utilitzant el 

“google meet” com a eina de comunicació telemàtica. 

 

3.8.3. INFORMACIÓ DEL PLA D’ORGANITZACIÓ I ALTRES 

ACTUACIONS. 

WEB de centre: abans del 23 de juliol de 2020  s’informarà al consell 

escolar del  “Pla d’organització de centre” a traves de mail i 

videoconferència i posteriorment es publicarà a la pàgina web del 

centre. 

Mail: l’alumnat té un correu associat al domini de centre que utilitza per 

accedir a la plataforma “Google for education” que és l’eina de treball 

telemàtic de l’escola. 

APP: les informacions generals d’escola i documentació per signar es 

gestiones a través de l’APP d’escola. 

WhatsApp de grup: gestionat per l’AFA de centre a través dels/les 

delegats/des de grup és d’us intern de famílies i AFA, tot i que de 

vegades de manera puntual s’utilitza  per enviar informacions generals 

d’escola o els seus enllaços. 

 

3.9. ACTIVITATS I SERVEIS COMPLEMENTARIS  

 

3.9.1. SORTIDES,COLÒNIES I PISCINA. 

SORTIDES I COLÒNIES 

Al curs 2020-2021 es duran a terme les sortides planificades en la 

Programació General de  centre.  

Es donarà prioritat a les sortides a l’aire lliure. 
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Les sortides que es facin a recintes tancat i que comportin activitats 

externes hauran de seguir les mesures de seguretat (manteniment de 

grups estables, manteniment de distància i ús de mascareta quan no es 

pugui garantir la distància de 1,5m) 

En els trasllats en autocar s’haurà de fer us de la mascareta sempre que 

hi hagi més d’un grup compartint l’autocar. 

Els acompanyants que no formin part del grup estable hauran de seguir 

les mesures de seguretat (distància i mascareta). 

Les colònies es faran tenint en compte les mesures de seguretat del 

moment en que es duguin a terme. 

PISCINA (activitat de cicle mitjans 1r_2n) 

L’activitat de piscina que realitzen únicament els grups de 1r i 2n de 

primària en horari lectiu, s’iniciarà a partir del gener de 2021 i només si es 

compleixen les recomanacions indicades en el document del “Pla 

d’actuació per al curs 2020-2021 per a centres educatius en el marc de 

la pandèmia. 03.07.2020”. 

 

 

Es demana de manera documentada i per escrit un pla de treball que 

descrigui l’organització i funcionament de l’activitat així com les mesures 

de seguretat que es duran a terme. Annex 5 
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S’està pendent de confirmar un espai més de vestuari donat que pel 

nombre d’alumnes es necessiten quatre espais. 

 

3.9.2. MENJADOR 

El servei de menjador escolar, que inclou l’àpat i les activitats posteriors 

fins a la represa de l’activitat lectiva o la finalització de la jornada 

escolar segons els casos, s’organitza en els espais habilitats a tal efecte. 

Veure annex 6. 

 

Caldrà tenir en compte que el menjador escolar és un espai on 

coincideixen diversos grups estables.  

Els integrants d’un mateix grup estable han de seure junts en una o més 

taules.  

Cal mantenir la separació entre les taules de grups diferents.  

En cas que en una mateixa taula hi hagi alumnes de més d’un grup 

caldrà deixar una cadira buida entre ells per garantir la distància.  

Entre torn i torn es farà la neteja, desinfecció i ventilació del menjador. 
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Cal garantir el rentat de mans abans i després de l’àpat. 

Les aules o els espais habilitats específicament per fer els àpats han de 

ser utilitzats preferiblement per infants pertanyents a un mateix grup 

estable. Quan això no sigui possible, cal garantir la separació entre els 

grups d’alumnes. Si l’espai utilitzat no és l’aula de referència o és utilitzat 

per alumnat de més d’un grup estable, cal, a més, desinfectar-lo abans i 

després de l’àpat. 

Cal garantir les condicions de seguretat alimentària per al trasllat i servei 

dels aliments.  

El professorat i el personal d’administració i serveis del centre podrà fer 

ús del servei de menjador escolar sempre que sigui possible la seva 

ubicació en un espai clarament diferenciat de l’ocupat per l’alumnat i 

mantenint en tot moment la distància de seguretat d’1,5 metres entre 

els adults i amb l’alumnat. 

El professorat i el personal d’administració i serveis han d’utilitzar 

obligatòriament la mascareta en el menjador excepte quan estiguin 

asseguts a la taula fent l’àpat. 

Les activitats posteriors als àpats s’han de realitzar, preferiblement, a 

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

estable. Quan això no sigui possible cal fer ús de la mascareta. 

També es poden utilitzar espais interiors, preferiblement per a infants 

pertanyents a un mateix grup estable. En aquest cas cal garantir la 

ventilació després de l’activitat. 

Quan no sigui possible la utilització d’un espai per a infants d’un mateix 

grup estable, cal garantir la separació entre els alumnes de grups 

diferents, així com organitzar separadament l’entrada i la sortida dels 

infants dels diferents grups. També cal garantir la neteja, la desinfecció i 

ventilació dels espais abans i després de la seva utilització. 
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Cuines 

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

podrà romandre oberta per fer els menús per l'alumnat amb ajut de 

menjador. 

 

3.9.3. ACOLLIDA MATINAL 

A l’escola s’habilitarà un espai que permeti mantenir la distància 

interpersonal d’1,5 metres i, quan no sigui possible, tant el responsable 

de l’acollida com els infants han de portar mascareta.  

 Educació infantil: l’acollida es farà al pati d’educació infantil i/o 

passadís infantil. 

 Educació primària: l’acollida es farà al pati d’educació primària o 

a l’espai àgora/passadís central. 

Cada infant ha d’anar acompanyat per un únic familiar. Abans d’entrar 

al centre s’ha de rentar les mans amb gel hidroalcohòlic i un cop dins ha 

de mantenir la distància de seguretat d’1,5 metres amb la resta de 

persones que estiguin a l’espai d’acollida. L’acompanyant ha d’accedir 

al centre amb mascareta. 

Quan finalitzi el període d’acollida, els infants són acompanyats a la 

seva aula de referència, i tant els responsables com els infants han de 

portar les mascaretes. Acabat l’horari d’acollida cal ventilar, netejar i 

desinfectar l’espai. 

3.9.4. ACTIVITATS  EXTRAESCOLARS 

Al centre l’AFA planifica les activitats extraescolars a dur a terme 

previstes en la seva programació general anual. 

Sempre caldrà mantenir la distància interpersonal d’1,5 metres i portar 

mascareta quan no es pugui preservar la distància i això sigui possible 

per la naturalesa de l’activitat realitzada. En la mesura del possible es 

formaran grups estables de participants. 
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*veure annex  7 de planificació i organització de  recomanacions 

específiques per a algunes de les activitats extraescolars 

 

3.10. MESURES DE PROTECCIÓ I PREVENCIÓ  

 

El personal treballador ha de conèixer els protocols i els nous 

procediments i mesures a aplicar per tal d’evitar el risc de contagi.  

Es tracta de les mesures més efectives per a preservar la salut dels infants 

així com del personal docent i no docent.  

Es distribuiran cartells i infografies recordant la importància de seguir les 

mesures de prevenció, sobre tot el rentat de mans, el distanciament físic 

i la utilització correcta de la mascareta. Es farà un treball exhaustiu sabre 

aquests hàbits.  

 Distanciament físic: Es tracta d’una de les mesures més importants 

per evitar la transmissió del virus. L’OMS recomana una distància 

física superior a 1 metre. L’organització de l’espai de l’aula d’un 

grup estable ha d’assegurar, en la distribució de l’alumnat, una 

distància interpersonal mínima d’1 metre.  

 Rentat de mans: Es tracta de les mesures més efectives per a 

preservar la salut dels infants així com del personal docent i no 

docent. (No estarà permès l’ús de guants per evitar mals usos i 

sensació falsa de seguretat). 

Es requerirà rentat de mans:  

• A l’arribada i a la sortida del centre educatiu.  

• Abans i després dels àpats.  

• Abans i després d’anar al WC.  

• Abans i després de les diferents activitats (també de la sortida al pati).  
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En el cas del personal que treballa a l’escola, el rentat de mans es durà 

a terme:  

• A l’arribada al centre, abans del contacte amb els infants.  

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

infants i dels propis.  

• Abans i després d’acompanyar un infant al WC.  

• Abans i després d’anar al WC.  

• Abans i després de mocar un infant (amb mocadors d’un sol ús).  

• Com a mínim una vegada cada 2 hores.  

L’ajuntament garantirà l’existència de diversos punts de rentat de mans, 

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

En punts estratègics es col·locaran dispensadors de solució 

hidroalcohòlica per a ús del personal de l’escola. 

Mascaretes: Considerant els diferents grups d’edat, l’ús de les 

mascaretes serà el següent: 

 

Ús de mascareta 

Col·lectiu  

Indicació  Tipus de mascareta  

2n cicle 

d’educació infantil 

(3-6 anys)  

RECOMANABLE 

*CAL PORTAR-LA SEMPRE EN ELS 

DESPLAÇAMENTS I FINS A L’AULA  

Higiènica amb 

compliment de la 

norma UNE  

Primària  No obligatòria si s’està amb el grup de 

convivència dins de l’aula. Indicada 

fora del grup quan no es pugui 

mantenir la distància d’1,5 metres.  

 

*CAL PORTAR-LA SEMPRE EN ELS 

DESPLAÇAMENT FORA DE L’AULA 

Higiènica amb 

compliment de la 

norma UNE  

Personal docent i 

no docent  

Recomanable en els grups estables.  

 

Obligatòria per al personal quan 

imparteix classes a diferents grups, 

quan no forma part del grup de 

convivència estable i no es pugui 

mantenir la distància d’1,5 metres.  

Higiènica amb 

compliment de la 

norma UNE  
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Aquestes consideracions variaran en funció de les instruccions relatives a 

la situació de la pandèmia i mesures corresponent. 

 

3.10.1. PROTOCOL D’ACTUACIÓ EN CAS DE DETECCIÓ 

D'APARICIÓ DE SIMPTOMATOLOGIA COMPATIBLE AMB 

COVID 19  

La responsable de la coordinació i la gestió de la COVID-19 al centre és 

la directora.  

Davant la presència de símptomes compatibles amb COVID19 (febre, 

tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea...) se seguiran les indicacions 

sanitàries vigents en aquell moment.  

En cas d’aparició de símptomes en un alumne o alumna en la seva 

presència al centre:  

• Aïllar l’alumne o alumna en un espai específic. (tutoria d’anglès) 

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). 

• Avisar pares, mares o tutors. Informar a la família que han d’evitar 

contactes i consultar al centre d’atenció primària o pediatra. En cas 

que presenti simptomatologia greu trucar al 061. 

• Informar al CAP de Canet de Mar per tal que activi els protocols 

previstos.  

• Procedir a la desinfecció i a la neteja dels espais del centre. 



Generalitat de Catalunya 
Departament d’Educació 
Escola Misericòrdia 
Avinguda Àngel Planet, s/n 
08360 Canet de Mar 

Tel. 93 794 18 87 
Fax 93 794 30 60 

 

 

 PLA D’ORGANITZACIÓ DE CENTRE. CURS 2020-2021  

38 38 38  

DETECCIÓ DE POSSIBLES CASOS PER SIMPTOMATOLOGIA COMPATIBLE 

AMB LA COVID. 

 

CASOS 

POTENCIALS 

ESPAI HABILITAT 

PER 

L’AILLAMENT 

PERSONA 

RESPONSABLE 

DE REUBICAR 

L’ALUMNE/A I 

CUSTODIAR-LO 

FINS QUE EL 

VINGUIN A 

BUSCAR 

PERSONA 

RESPONSABLE 

DE TRUCAR A 

LA FAMÍLIA 

PERSONA 

RESPONSABLE 

DE 

COMUNICAR EL 

CAS ALS 

SERVEIS 

TERRITORIALS 

 TUTORIA 

ANGLÈS 

E. Directiu Directora* Directora 

 

*La directora fa el contacte amb la família per tal de recomanar a la 

que es traslladin al domicili i, des d’allí, contactin telefònicament amb el 

seu centre d’atenció primària de referència. Es recomana que sigui el 

CAP de referència de la persona, del sistema públic de salut, per tal de 

facilitar la traçabilitat del contagi i el seguiment epidemiològic. 

En cas de treballadors i treballadores del Departament d'Educació:  

• Informar de la presència de simptomatologia tan aviat com sigui 

possible a la direcció del centre i  al servei de prevenció de riscos 

laborals dels serveis territorials del Maresme. 

• Emplenar la declaració responsable relativa a la vulnerabilitat, casos 

estrets i simptomatologia COVID-19 per tal d’informar que té símptomes, 

que està en observació o que ha estat diagnosticat com a cas positiu i 

per poder fer el seu seguiment per part del personal sanitari de la unitat 

de PRL així com el dels seus possibles contactes.  
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Gestió de casos  

 

No han d’assistir al centre l’alumnat, les persones docents i altres 

professionals que tinguin símptomes compatibles amb la COVID-19, així 

com aquelles persones que es troben en aïllament per diagnòstic de 

COVID-19 o en període de quarantena domiciliària per haver tingut 

contacte estret amb alguna persona amb símptomes o diagnosticada 

de COVID-19.  

En un entorn de convivència com és un centre escolar, la detecció 

precoç de casos i el seu aïllament, així com dels seus contactes més 

estrets, és una de les mesures més rellevants per mantenir entorns de 

seguretat i preservar al màxim l’assoliment dels objectius educatius i 

pedagògics. Per tant, caldrà seguir el protocol en el cas de detectar 

una sospita de cas que ha d’incloure la ràpida coordinació entre els 

serveis territorials d’Educació i de salut pública.  

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 o la persona amb símptomes ha de contactar amb el seu CAP 

de referència per valorar la situació i fer les actuacions necessàries. Si es 

decideix realitzar una PCR per a SARS-CoV-2, l’infant i la família amb qui 

conviu hauran d’estar en aïllament al domicili fins conèixer-ne el resultat. 

En cas que finalment es confirmi el cas, Salut Pública serà l'encarregada 

de la identificació, aïllament i seguiment dels contactes estrets.  

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

garantirà la coordinació fluïda, en última instància, entre el centre 

educatiu i els serveis territorials de vigilància epidemiològica encarregats 

de l’estratègia de control de brot que pot incloure, en determinats 

casos, el tancament total o parcial del centre educatiu. En qualsevol 

cas, l’escalada de decisions en relació amb el tancament de l’activitat 

presencial del centre educatiu serà el resultat de la valoració, sobre el 
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terreny, per part de l’autoritat sanitària. Si hi ha un cas positiu se’n farà la 

comunicació a l’Ajuntament a través dels Serveis Territorials.  

 

SEGUIMENT DE CASOS 

El centre educatiu té disponible un fitxer amb les dades de filiació i 

contacte dels integrants dels diferents grups estables de convivència del 

centre pel cas que es requerís per part del sistema sanitari per tal de 

facilitar la traçabilitat de contagis. 

A partir del moment en què el/la director/a d’un centre docent rep la 

informació que una persona usuària i/o vinculada al seu centre 

(alumnes, personal PAS/docent del centre, personal proveïdor de 

serveis) té simptomatologia compatible amb la COVID-19 i que, d’acord 

amb la valoració clínica del seu Centre d’Atenció Primària (CAP) se li ha 

fet una PCR, anirà introduint al TRAÇACOVID dos tipus de dades:  

1. Casos: dades d’identificació de la persona, dades referents a la 

prova PCR (data en què s’ha fet la PCR i data i resultat de la prova), així 

com la data d’alta (moment en què la persona retorna al centre), per 

tal de fer-ne el seguiment i les comunicacions necessàries.  

2. Dades globals: nombre de grups en quarantena, nombre d’alumnes 

confinats, nombre de docents confinats i nombre d’altres professionals 

confinats. Els Serveis Centrals d’Educació, els Serveis Territorials 

d’Educació, la Inspecció d’Educació i Salut Pública rebran diàriament 

(dos cops al dia) una actualització de les dades emplenades pels 

centres educatius. La informació que engega el procés de registre d’un 

cas al TRAÇACOVID la pot rebre el/la director/a del centre educatiu 

directament de l’afectat; de la família de l’afectat; del gestor COVID 

del CAP o del Servei de Vigilància Epidemiològica territorial (SVE); o el 

Servei Territorial del Departament d’Educació. El/la director/a del centre 

educatiu també serà la persona encarregada de comunicar a la 
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persona que presenta símptomes compatibles amb la COVID-19 mentre 

està present al centre docent de la necessitat d’anar a casa i de trucar 

al seu CAP per tal que Salut n’estigui al cas, així com d’actualitzar les 

dades relatives a cada cas en el moment en què disposi de nova 

informació. 

RETORN AL CENTRE EDUCATIU  

En el cas que la PCR hagi estat negativa o no hagi estat necessari 

realitzar-la, la persona es podrà reincorporar un cop hagi cedit la 

simptomatologia seguint les recomanacions del document de no 

assistència al centre educatiu per malaltia transmissible.  

De manera general, els infants es podran reincorporar quan faci 24 

hores que es troben sense febre.  

Si la PCR ha confirmat la COVID-19, la persona no ha requerit ingrés 

hospitalari, ha estat atesa a l'atenció primària i s’ha indicat aïllament 

domiciliari, seguint les recomanacions de l´OMS, l’aïllament es mantindrà 

durant almenys 10 dies des de l’inici dels símptomes i fins que hagin 

transcorregut almenys 72 hores des de la resolució dels símptomes. No 

serà necessària la realització d’una PCR de control.  

En cap dels supòsits anteriors caldrà disposar d’un certificat mèdic per a 

la reincorporació a l’escola. 

VINCLE AMB ATENCIÓ PRIMÀRIA  

Les infermeres de referència dels centres educatius (les infermeres que ja 

són referents als centres educatius per a temes de salut, ja sigui en el 

marc del programa Salut i Escola o en el programa de vacunacions) 

seran les professionals encarregades de resoldre o vehicular tots els 

dubtes relatius a la COVID-19 que sorgeixin als centres educatius. La 

direcció de cada centre educatiu disposarà d’un telèfon i/o adreça de 

contacte de la infermera referent. Les infermeres rebran una formació 

complementària en tots els aspectes relacionats amb la COVID-19 i els 
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protocols de l’àmbit educatiu per part de l’Agència de Salut Pública de 

Catalunya. Així mateix, tant els centres educatius com les seves 

infermeres de referència disposaran d’un telèfon i adreça electrònica 

de contacte de la pròpia Agència de Salut Pública de Catalunya per a 

traslladar-hi les qüestions que hagin quedat pendents de resoldre. 

 

3.10.2. PLA DE VENTILACIÓ, NETEJA I DESINFECCIÓ 

D’ESPAIS  

Pautes de ventilació:  

 És necessari ventilar les instal·lacions interiors  

 com a mínim abans de l’entrada i la sortida dels infants i 3 

vegades al dia, almenys 10 minuts cada vegada.  

 Totes les aules han de poder ser adequadament ventilades. Si pot 

ser es deixaran les finestres obertes.  

Pautes generals de neteja i desinfecció:  

 La neteja i la posterior desinfecció d’espais es realitzarà amb una 

periodicitat diària.  

 L’ajuntament propiciarà la presencialitat, durant la jornada 

lectiva, de personal de neteja per assegurar que els lavabos i 

zones de pas es desinfectin varies vegades al dia.  

L’empresa de neteja aplicarà les pautes indicades a les Instruccions per 

a l’organització de l’obertura dels centres educatius. La direcció del 

centre i l’ajuntament vetllaran pel seu compliment.  

3.11. ACCIONS CONTRÀRIES A LA CONVIVÈNCIA  

Qualsevol vulneració de les normes de protecció i prevenció serà 

considerada una falta greument perjudicial per a la convivència en el 

centre i implicarà, com a mesura preventiva, la no possibilitat de 

l’alumne d’assistir al centre.  



 

Generalitat de Catalunya 
Departament d’Educació 
Escola Misericòrdia 
Avinguda Àngel Planet, s/n 
08360 Canet de Mar 

Tel. 93 794 18 87 

 

 

PLA D’ORGANITZACIÓ DE CENTRE. CURS 2020-2021. 
 

43 
 

4. ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA EN CAS DE 

CONFINAMENT PARCIAL O TANCAMENT DE CENTRE  

 

 

NIVELL 

EDUCATIU 

MÈTODE DE TREBALL I 

RECURSOS DIDÀCTICS 

PREVISTOS 

MITJÀ I PERIODICITAT DEL 

CONTACTE AMB EL GRUP 

MITJÀ I 

PERIODICITAT 

DEL CONTACTE 

INDIVIDUAL 

AMB L’ALUMNE 

MITJÀ I 

PERIODICITAT 

DE CONTACTE 

AMB LA 

FAMÍLIA 

 

ED 

INFANTIL 3 

 

 Document de 

recomanacions i 

rutines a seguir per 

les famílies. 

 Dossier amb activitats 

a fer en format paper 

per part dels alumnes  

 

 

Google meet 

Setmanalment en grups 

reduïts 

Tutora 

Especialistes 

 

Google meet 

setmanalment 

 

Google meet 

quinzenalment 

ED 

INFANTIL4  

 Document de 

recomanacions i 

rutines a seguir per 

les famílies. 

 Dossier amb activitats 

a fer en format paper 

per part dels alumnes  

 

 

Google meet 

Setmanalment en grups 

reduïts 

Tutora 

Especialistes 

 

 

Google meet 

setmanalment 

 

Google meet 

quinzenalment 

ED 

INFANTIL5  Document de 

recomanacions i 

rutines a seguir per 

les famílies. 

 Dossier amb activitats 

a fer en format paper 

per part dels alumnes  

 

 

Google meet 

Dos cops per setmana en 

grups reduïts 

Tutora 

Setmanalment especialistes 

 

Google meet 

quinzenalment 

 

Google meet 

quinzenalment 
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NIVELL 

EDUCATIU 

MÈTODE DE  

TREBALL I RECURSOS 

DIDÀCTICS PREVISTOS 

MITJÀ I  

PERIODICITAT DEL 

CONTACTE AMB EL GRUP 

MITJÀ I  

PERIODICITAT 

DEL CONTACTE 

INDIVIDUAL 

AMB L’ALUMNE 

MITJÀ I  

PERIODICITAT 

DE CONTACTE 

AMB LA 

FAMÍLIA 

 

1r 

 

Google classroom 

 

Bmath 

 

 

Google meet 

Tutor/a: 

Setmanalment dues 

sessions de contingut i 

una sessió de tutoria 

 

Especialistes 

Anglès setmanalment 

EF/música  

quinzenalment 

 

Google meet 

setmanal 

 

Google meet 

quinzenal 

 

2n 

 

Google classroom 

 

Bmath 

 

Google meet 

Tutor/a: 

Setmanalment dues 

sessions de contingut i 

una sessió de tutoria 

 

Especialistes 

Anglès setmanalment 

EF/música  

quinzenalment 

 

Google meet 

setmanal 

 

Google meet 

quinzenal 

 

3r 

Google classroom 

 

Bmath 

 

Google meet 

Tutor/a: 

Setmanalment tres sessions 

de contingut i una sessió de 

tutoria en   grup reduït 

 

Especialistes 

Anglès setmanalment 

EF/música  

quinzenalment 

 

Google meet 

quinzenal 

 

Google meet 

Quinzenal 

 

4t 

Google classroom 

 

Bmath 

Google meet 

Tutor/a: 

Setmanalment tres sessions 

de contingut i una sessió de 

tutoria 

en grup reduït 

 

Especialistes 

Anglès dues sessions 

EF/música  

Quinzenalment 

 

Google meet 

quinzenal 

 

Google meet 

Quinzenal 

 

5è 

 

Google classroom 

 

Bmath 

 

 

Google meet 

Tutor/a: 

Setmanalment quatre 

sessions de contingut i una 

sessió de tutoria en grup 

reduït 

 

Especialistes 

Anglès dues sessions 

EF/música  

quinzenalment 

 

Google meet 

quinzenal 

 

Google meet 

Quinzenal 
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6è 

 

Google classroom 

 

Bmath 

 

Google meet 

Tutor/a: 

Setmanalment quatre 

sessions de contingut i una 

sessió de tutoria en grup 

reduït 

 

Especialistes 

Anglès dues sessions 

EF/música  

Quinzenalment 

 

 

Google meet 

quinzenal 

 

Google meet 

Quinzenal 

 

Es farà la programació d’activitats i seguiment a través de la unitat 

compartida del google  drive per que els tutors/es, especialistes i equip 

directiu puguin compartir la informació i fer el seguiment del 

confinament. 

Es compartirà la programació, registre d’evidències i seguiment de 

l’alumnat així com les possibles incidències que puguin sorgir. 

El contacte amb les famílies es farà a través dels/les tutors/es utilitzant el  

mail o l’APP de centre quan es tracti d’informacions generals d’escola. 

Es vetllarà per que els/les alumnes puguin disposar d’un dispositiu digital 

per poder seguir les activitats en el temps de confinament. 

En el cas d’un confinament total de centre es prioritzarà que els alumnes 

puguin disposar d’un dispositiu per habitatge donats els recursos limitats 

de que disposa el centre; les classes telemàtiques es faran a través de 

l’eina “google_meet” ja que es pot fer us a través del telèfon mòbil. 

La gestió de les necessitats relacionades amb les activitats a fer per 

l’alumnat (adaptació a circumstàncies i necessitats) es farà a través 

dels/les tutors/es que trametran les necessitats a l’equip directiu per 

poder fer les gestions escaients quan calgui. 
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L’equip directiu gestionarà l’organització i funcionament global vetllant 

per la coordinació del procés d’aprenentatge. 

ORGANITZACIÓ HORARI DOCENTS EN CAS DE CONFINAMENT 

9-12.30 DOCENCIA TELEMÀTICA 

12.30-13.30 REUNIONS I COORDINACIONS 

15-16.30 CORRECCIONS/TUTORIES 
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47 5. SEGUIMENT DEL “PLA D’ORGANITZACIÓ DE CENTRE. 

CURS 2020-2021” 

 

AVALUACIÓ I SEGUIMENT 

RESPONSABLES 

L’equip de direcció format per l’equip directiu, coordinadores de cicle, 

coordinadora de diversitat i coordinador TAC seran els responsables de 

fer el seguiment del “Pla d’organització i seguiment de centre”, de 

recollir les demandes i valoracions, analitzar el seu funcionament i fer 

propostes de millora o les accions que siguin necessàries. 

INDICADORS 

Els indicadors quedaran recollits a la PGA de centre. 

PROPOSTES DE MILLORA TRIMESTRALS 

Al final de cada trimestre es farà una valoració del funcionament del pla 

i s’implementaran les propostes de millora que s’escaiguin 
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1 ANNEX 1. 

HORARIS 

(en elaboració) 
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2 ANNEX 2. 

DECLARACIÓ RESPONSABLE FAMÍLIES 

(pendent de rebre) 
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3 LLISTAT DE COMPROVACIÓ DE SÍMPTOMES 
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DISTRIBUCIÓ DE GRUPS 

 NIVELL ALUMNES GRUPS ESPAI M2 ALUMNES  

ED
IF

IC
I  

IN
FA

N
TI

L 

 
P3 

 
21 

 
2 

AULA  P3 
AULA  P3 

44 
44 

10 
11 

 
P4 

 
30 

 
2 

AULA P4 
AULA P4 

51 
51 

15 
15 

 
P5 

 
50 

 
3 

AULA P5 
AULA P5 
AULA DE 
PSICOMOTRICTAT 

50 
50 
45 

17 
17 
16 

P
la

n
ta

 
b

ai
xa

  
1R 

 
38 

 
2 

 
POLIVALENT 
POLIVALENT 

 
48 
49 

 
19  
19 

P
ri

m
e

ra
 p

la
n

ta
 

 
2N 

 
52 

 
3 

1R 
1R 
2N 

44 
46 
48 

17 
17 
18 

3R 48  
3 

2N 
3R 
3R 

50 
52 
43 

16 
16 
16 

4T  
52 

 
3 

4T 
4T 
POLIV 

48 
47 
53 

17 
17 
18 

5E  
53 

 
3 

5È 
5È 
5È 

48 
49 
49 

17 
18 
18 

P
la

n
ta

 
b

ai
xa

 

6E 71 
 

4 6È 
6È 
ANGLÈS 
MÚSICA 

51 
54 
50 
50 

18 
18 
18 
17 

   25 grups    
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ALTRES ESPAIS A UTILITZAR DEL CENTRE 

ESPAI M2 N ALUMNES OBSERVACIONS 

AULA E.E 17 Max 5 La mestra EE agafa alumnes 

del grup estable en grup 

reduït 

INFORMÀTICA DE 

BAIX 

41   

INFORMÀTICA 

DALT 

46   

LABORATORI 69   

RELIGIO 28 Max 8  

ÀGORA 90  ACOLLLIDA  

MENJADOR EI4/EP4 

EXP ORAL/MUSICA 

AULA ALL 40  MENJADOR EI3 

 

L’us dels espais es farà en la franja d’abans del pati o de tarda per 

poder netejar a mig matí i poder-se fer us a la tarda 
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6 ANNEX 4. 

PLANIFICACIÓ DE LA VENTILACIÓ, NETEJA I 

DESINFECCIÓ EN CENTRES 

EDUCATIUS
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Abans 

de 

cada 

us 

Després 

de cada 

us 

Diariame

nt 

 

Mímim 1 

vegada 

al dia 

setmanalme

nt 

comentaris 
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LLISTA DE COMPROVACIÓ PER A L’OBERTURA 

DIÀRIA DE CENTRES EDUCATIUS. 
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10 LLISTA DE COMPROVACIÓ PER A L’OBERTURA  DEL 

CENTRE. 
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11 ANNEX 5. 

ACOLLIDA EDUCACIÓ INFANTIL 3 / 4 ANYS. 
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12 ANNEX 6. 

PLA DE PISCINA 

*Es demanarà al departament confirmació que es pot realitzar amb les 

mesures descrites 

 

ANNEX 7. 

Pla de menjador 
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EXTRAESCOLARS 
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