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

Mar per la qual aprova el “Pla d’obertura  de Centre curs 2021-

2022”. 

 

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 2021-2022 dels centres 

educatius de Catalunya de 5 de juliol de 2021 i el Pla d’actuació per al curs 2020-

2021 de 30 d’agost de 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 6 de setembre de 2021. 

RESOLC: 

1. Aprovar el “Pla d’organització de centre 2021-2022”.  

 

2. Donar a conèixer el “Pla d’organització de centre. Curs 2021-2022”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 2021-2022” estarà a 

disposició de l’Administració educativa. 

Canet de Mar, a 6 de setembre de  2021.  

 

 

 

Directora 
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3 1. INTRODUCCIÓ 

1.1. CONSIDERACIONS GENERALS. NORMATIVA. 

Aquest document s’elabora partint de la documentació tramesa pel 

Departament d’Educació  a maig de 2021 complimentada en data 30 

d’agost de 2021. 

http://educacio.gencat.cat/web/shared/continguts_per_compartir/ENS/salu

t-escola/documentacio/escoles/pla-actuacio-curs-2021-2022.pdf 

 

https://educacio.gencat.cat/web/shared/continguts_per_compartir/ENS/sal

ut-escola/documentacio/escoles/2021-2022/20210830-pla-actuacio-centres-

2021-2022.pdf 

 

1.2. VIGÈNCIA 

Totes les mesures proposades seran vigents al llarg del curs escolar 2021-2022. 

No obstant això, aquestes mesures s'avaluaran i s’adaptaran en funció de 

l’evolució del context epidemiològic i dels avenços en el Pla de vacunació i 

en la immunitat de grup. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://educacio.gencat.cat/web/shared/continguts_per_compartir/ENS/salut-escola/documentacio/escoles/pla-actuacio-curs-2021-2022.pdf
http://educacio.gencat.cat/web/shared/continguts_per_compartir/ENS/salut-escola/documentacio/escoles/pla-actuacio-curs-2021-2022.pdf
https://educacio.gencat.cat/web/shared/continguts_per_compartir/ENS/salut-escola/documentacio/escoles/2021-2022/20210830-pla-actuacio-centres-2021-2022.pdf
https://educacio.gencat.cat/web/shared/continguts_per_compartir/ENS/salut-escola/documentacio/escoles/2021-2022/20210830-pla-actuacio-centres-2021-2022.pdf
https://educacio.gencat.cat/web/shared/continguts_per_compartir/ENS/salut-escola/documentacio/escoles/2021-2022/20210830-pla-actuacio-centres-2021-2022.pdf
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4 2. PRINCIPIS BÀSICS DE PREVENCIÓ, HIGIENE I PROMOCIÓ 

DE LA SALUT. 

2.1. GRUPS DE CONVIVÈNCIA ESTABLE 

Es manté la proposta de l’organització a l’entorn de grups de convivència 

estable. 

Es tracta, per tant, d’un grup de persones que tenen una relació propera i 

molt quotidiana. Això permet que no sigui necessari requerir la distància física 

interpersonal de seguretat establerta en aquests grups de convivència 

estables. En aquestes condicions, des d’un punt de vista de salut, té molta 

més importància centrar els esforços organitzatius a garantir l’estabilitat i 

l’estanqueïtat d’aquest grup, amb la finalitat de preservar la capacitat de 

traçabilitat, que no pas a 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 la ventilació i l’ús de la 

mascareta. 

2.2. MESURES DE PREVENCIÓ PERSONAL 

2.2.1. Distanciament físic 

La distància física interpersonal de seguretat, tan en espais tancats com a 

l’aire lliure, s’estableix en 1.5m i és exigible en qualsevol cas, excepte entre 

persones que tinguin un contacte molt proper, com és el cas dels grups de 

convivència estable. 

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

interpersonal de seguretat establerta en 1.5m.  

2.2.2. Higiene de mans 

En els cas dels infants:  

 

 

 

 

 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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5  

En el cas del personal que treballa a l’escola:  

 

 

 

2.2.3. Mascaretes:  

 

 

Considerant els diferents grups d’edat, l’ús de les mascaretes serà el següent: 

Aquestes consideracions variaran en funció de les instruccions relatives a la 

situació de la pandèmia i mesures corresponent. 

 

2.2.4. Requisits d’accés als centres educatius 

 

 

 

 

 

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 

Ús de mascareta 

Col·lectiu  

Indicació  

2n cicle d’educació 

infantil (3-6 anys)  

NO OBLIGATORIA 

*CAL PORTAR-LA SEMPRE EN ELS DESPLAÇAMENTS I FINS A L’AULA  

Primària  OBLIGATÒRIA 

ES VALORARARÀ SEGONS EL CONTEXT I NORMATIVA 

*CAL PORTAR-LA SEMPRE EN ELS DESPLAÇAMENT FORA DE L’AULA 

Personal docent i no 

docent  

OBLIGATÒRIA 

 Absència de simptomatologia compatible amb la covid-19 (febre o febrícula per 

sobre de 37,5 ºC, tos, dificultat per respirar, mal de coll*, refredat nasal*, fatiga, 

dolors musculars i/o mal de cap, mal de panxa amb vòmits o diarrea, pèrdua 

d’olfacte o gust en infants grans i adolescents) o amb qualsevol altre quadre 

infecciós.1  

1 L’absència de simptomatologia ha de ser sense haver pres cap fàrmac.  

* Com que el mal de coll i el refredat nasal (amb o sense mocs) són molt habituals en els 

infants, només s’haurien de considerar símptomes potencials de covid-19 si també hi ha 

febre o altres manifestacions de la llista de símptomes.  

 No convivents o contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia 

compatible en els 10 dies anteriors.  

 

 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. 
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6 infecció per SARS-CoV2, es valorarà de manera conjunta amb la família o 

persones tutores i el seu equip mèdic de referència, les implicacions a l’hora 

de reprendre l’activitat educativa presencialment al centre educatiu.  

2.2.5. 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 1.  

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

símptoma a través del mail d’escola o l’APP. 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. 

2.3. VENTILACIÓ NETEJA I DESINFECCIÓ 

D’acord amb el document “Pla d’actuació per al curs 2021-2022 31 d’agost  

de 2021” l’evidència científica més recent, la ventilació és una de les 

principals mesures de prevenció de contagis en espais interiors, és per això 

que es seguiran les mesures establertes en el document 

https://educacio.gencat.cat/web/shared/continguts_per_compartir/ENS/sal

ut-escola/documentacio/escoles/20210111-noves-orientacions-ventilacio.pdf 

La neteja i posterior desinfecció d’espais s’ha de fer amb una periodicitat 

diària al final de la jornada, procurant incidir més en aquelles superfícies de 

contacte habitual. 

▪ 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.  
 

https://educacio.gencat.cat/web/shared/continguts_per_compartir/ENS/salut-escola/documentacio/escoles/20210111-noves-orientacions-ventilacio.pdf
https://educacio.gencat.cat/web/shared/continguts_per_compartir/ENS/salut-escola/documentacio/escoles/20210111-noves-orientacions-ventilacio.pdf
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7 Es permet que l’alumnat comparteixi materials portats de casa sempre que 

compleixin condicions higièniques. 

2.3.1. Gestió de residus 

En el cas que alguna persona presenti símptomes mentre està al centre, cal 

tancar en una bossa tot el material utilitzat a l’espai d’ús individual on s’ha 

aïllat la persona i introduir-lo en una segona bossa abans de dipositar-la amb 

la resta de residus. 

2.4. PROMOCIÓ DE LA SALUT I SUPORT EMOCIONAL 

Caldrà fer incís en els següents hàbits i conductes: 

 

 

 

2.5. GESTIÓ DE CASOS 

Els centres que tinguin alumnat de 12 anys o més han de demanar a les 

famílies el certificat de vacunació per gestionar el confinament del grup si es 

dona el cas. 

Caldrà aplicar el protocol vigent 

https://educacio.gencat.cat/web/shared/continguts_per_compartir/ENS/sal

ut-escola/documentacio/escoles/gestio-casos-centres-educatius.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

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

 Actuar amb responsabilitat per protegir els més vulnerables 

 Aplicar les mesures de protecció i prevenció de manera sistemàtica 

https://educacio.gencat.cat/web/shared/continguts_per_compartir/ENS/salut-escola/documentacio/escoles/gestio-casos-centres-educatius.pdf
https://educacio.gencat.cat/web/shared/continguts_per_compartir/ENS/salut-escola/documentacio/escoles/gestio-casos-centres-educatius.pdf
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8 3. ORGANITZACIÓ DE CENTRE EN SITUACIÓ PRESENCIAL. 

3.1. CALENDARI  

El curs s’iniciarà el 13 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 9 per educació 

primària (s’obre la porta a 8.55) i l’entrada a les 9.05 per educació infantil. 

MARC HORARI EDUCACIÓ INFANTIL: 9.05 -12.35 // 15.05 - 16.35 

 DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

9.05-11-05      

11.05-11.35 ESBARJO 

11.35 – 12.35      

DINAR 

15.05 – 16.35      

 

MARC HORARI EDUCACIÓ PRIMÀRIA: 9.00 -12.30 // 15.00 - 16.30 

 DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

8.15-8.55  SEP  SEP  

9-10.30      

10.30.11 ESBARJO 

11-12.30      

 

15-16.30      

Els horaris de cada grup es concreten a la PGA 2021-2022 
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9 3.3. 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.  

En el cas del professorat de primària s’assigna la persona tutora al seu gruo 

de referència estable. Poden formar part d’aquest grup estable  altres 

docents o personal de suport educatiu i educació inclusiva si la major part de 

la seva jornada laboral transcorre en aquest grup. 

 

 

 

 

 

Seguint les recomanacions del Departament d’Educació “a l’educació 

infantil i primària el grup s’ha de mantenir junt  el màxim d’activitats en la 

jornada lectiva. A l’interior de l’edifici el grup ha d’ocupar, de manera 

general, el mateix espai físic. El grup d’alumnes ha de ser sempre el mateix. Es 

recomana reduir al màxim el nombre de docents de cada grup i el nombre 

de grups que hagi d’atendre cada docent o professional de suport educatiu 

i educació inclusiva. 

Pel que fa a les  activitats internivells d’ambients a educació infantil i tallers a 

educació primària, així com l’apadrinament lector i  projecte TEI es 

programaran i implementaran sempre que la situació de pandèmia ho 

permeti, seguint les mesures de seguretat establertes en els protocols vigents. 

En iniciar el curs escolar es posposarà aquestes  activitats fins que les mesures 

siguin més favorables. 

La dotació de 3 reforços de personal docent per al  proper curs els 

concretarem de la següent manera: 

 2 dotació d’angles (SAN):  

 1 dotació de primària 

Amb aquesta dotació es  triplicarà el grup de sisè que està a 56 alumnes i es 

tindrà una persona de suport per grans i una pel cicle de mitjans donant 

prioritat als grups que presentin major complexitat. 

 A cada grup se li assignarà un espai_aula  

 Cada grup tindrà una ruta i horari d’entrada i sortida 



 

Generalitat de Catalunya 

Departament d’Educació 

Escola Misericòrdia 
        Canet de Mar   
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10  

 

GRUPS ALUMNES DOCENTS PAE ESPAI 

ESTABLE TEMPORAL ESTABLE TEMPORAL ESTABLE TEMPORAL 

 

CICLE PETITS 

 

P3 25 Judit 

Gutierrez 

Montse Pujadas 

Núria Dothée 

Olga Ruestes 

 

Aurora 

Pacheco 

(TEI) 

 Aula p3 1 Aula p3 2 

Camp de futbol 

P4 21 Remei Bosch 

Rosa Xiquès 

Olga Ruestes 

Elisabet Garcia 

Montse Pujadas 

 

 Pilar Gonzalez 

(vetlladora) 

Aula P4 1 Aula p4 2 

Aula EE 

Camp de futbol 

P5A 16 Gema 

Martin 

Núria Dothée 

Olga Ruestes 

Elisabet Garcia 

Montse Pujadas 

 

  Aula p5A Aula EE 

Aula p3 2 

Camp de futbol 

P5B 17 Marta Carné Núria Dothée 

Olga Ruestes 

Elisabet Garcia 

Montse Pujadas 

 

 

  Aula p5B Aula EE 

Aula p3 2 

Camp de futbol 
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CICLE MITJANS 

1rA 24 Laura 

Chaves 

Sandra Inglada 

Christian Puig 

Teresa Ezquerra 

Toni Iglesias 

Meritxell Mustarós 

Olga Ruestes 

Montse Pujadas 

 Pilar Gonzalez 

(vetlladora) 

Aula 1rA Passadís 

Aula anglès 

Aula religió 

Aula mall 

Aula música 

Aula EE 

Camp de futbol 

Aula informàtica 

1rB 24 Sandra 

Inglada 

Christian Puig 

Teresa Ezquerra 

Toni Iglesias 

Meritxell Mustarós 

Olga Ruestes 

Montse Pujadas 

  Aula 1rB Passadís 

Aula anglès 

Aula religió 

Aula mall 

Aula música 

Camp de futbol 

Aula EE 

Aula informàtica 

2nA 20 Rosa Pont Susana Fuentes 

Christian Puig 

Teresa Ezquerra 

Toni Iglesias 

Olga Ruestes 

Montse Pujadas 

 

  Aula 2nA Aula d’anglès 

Camp de futbol 

Aula de música 

Aula de religió 

Aula mall 

Aula EE 

Passadís 

Aula informàtica 

2nB 20 Mònica 

Martin 

Rosa Pont Susana 

Fuentes 

Christian Puig 

Teresa Ezquerra 

Toni Iglesias 

Olga Ruestes 

Montse Pujadas 

 Pilar Gonzalez 

(vetlladora) 

 

Fisioterapeuta 

Aula 2nB Aula d’anglès 

Camp de futbol 

Aula de música 

Aula de religió 

Aula mall 

Aula EE 

Passadís 
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 Aula informàtica 

3rA 25 Anna Riera Berna Gonzalez 

Susana Fuentes 

Christian Puig 

Teresa Ezquerra 

Toni Iglesias 

Montse Pujadas 

Roser Amigó 

 

 Pilar 

Gonzalez 

(vetlladora) 

Aula 3rA 

Aula suport 

3r 

Aula d’anglès 

Camp de futbol 

Aula de música 

Aula de religió 

Aula EE 

Passadís 

Aula 

informàtica 

 

3rB 25 Berna 

Gonzalez 

Anna Riera 

Susana Fuentes 

Christian Puig 

Teresa Ezquerra 

Toni Iglesias 

Montse Pujadas 

Roser Amigó 

 

  Aula 3rB 

Aula suport 

3r 

Aula d’anglès 

Camp de futbol 

Aula de música 

Aula de religió 

Aula EE 

Passadís 

Aula 

informàtica 

 

 

CICLE GRANS 

4tA 25 Xènia 

Jiménez  

Teresa Cruanyes 

Christian Puig 

Teresa Ezquerra 

Toni Iglesias 

Montse Pujadas 

Meritxell Mustarós 

Elisabet Garcia 

 Pilar 

Gonzalez 

(vetlladora) 

Aula 4tA 

Aula suport 

4t 

Aula anglès 

Camp de futbol 

Aula música 

Aula religió 

Aula EE 

Passadís 

Aula 

informàtica 
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13 
4tB 25 Gemma 

Peral 

Meritxell Mustarós 

Xènia Jimenez 

Elisabet Garcia  

Teresa Cruanyes 

Christian Puig 

Teresa Ezquerra 

Toni Iglesias 

 

  Aula 4tA 

Aula suport 

4t 

Aula anglès 

Camp de futbol 

Aula música 

Aula religió 

Aula EE 

Passadís 

Aula 

informàtica 

5èA 27 Pere 

Martinez 

Raquel Puig 

Teresa Cruanyes 

Christian Puig 

Teresa Ezquerra 

Toni Iglesias 

Montse Pujadas 

  Aula 5èA Aula anglès 

Camp de futbol 

Aula música 

Aula religió 

Aula EE 

Passadís 

Aula 

informàtica 

5èB 25 Raquel Puig Pere Martinez 

Teresa Cruanyes 

Christian Puig 

Teresa Ezquerra 

Toni Iglesias 

Montse Pujadas 

 

 Pilar 

Gonzalez 

(vetlladora) 

Aula 5èB Aula anglès 

Camp de futbol 

Aula música 

Aula religió 

Aula EE 

Passadís 

Aula 

informàtica 

6èA 18 Raül Borràs Teresa Cruanyes 

Christian Puig 

Teresa Ezquerra 

Toni Iglesias 

Montse Pujadas 

Ariadna Andrade 

  Aula 6èA Aula anglès 

Camp de futbol 

Aula música 

Aula religió 

Aula EE 

Passadís 



 

 

PLA D’ORGANITZACIÓ DE CENTRE. CURS 2021-2022. 
 

14 
 Aula 

informàtica 

6èB 19 Josep Mª 

Peris 

Teresa Cruanyes 

Christian Puig 

Teresa Ezquerra 

Toni Iglesias 

Montse Pujadas 

Meritxell Mustarós 

Raül Borràs 

 

  Aula 6èB Aula anglès 

Camp de futbol 

Aula música 

Aula religió 

Aula EE 

Passadís 

Aula 

informàtica 

6èC 19 Ariadna 

Andrade 

Teresa Cruanyes 

Christian Puig 

Teresa Ezquerra 

Toni Iglesias 

Montse Pujadas 

Josep Mª Peris 

 

  Aula 6èC Aula anglès 

Camp de futbol 

Aula música 

Aula religió 

Aula EE 

Passadís 

Aula  

informàtica 

L’AULA D’INFORMÀTICA I EL LABORATORI S’UTILITZARAN DE MANERA PUNTUAL MANTENINT SEMPRE LES PAUTES DE 

VENTILACIÓ I MASCARETA. 

EL SEP FORA DE L’HORARI LECTIU, L’EDUCACIÓ ESPECIAL I LA RELIGIÓ ES DURAN A TERME AMB GRUPS INFERIORS A 

10 ALUMNES, MANTENINT LA DISTÀNCIA D’1.5M ENTRE ALUMNES I AMB MASCARETA. 

L’EDUCACIÓ FÍSICA I LA PSICOMOTRICITAT ES PRIORITZARAN EN L’ESPAI EXTERIOR. LES AULES S’UTILITZARAN DE 

MANERA PUNTUAL AMB VENTILACIÓ I MASCARETA A PARTIR DE 6 ANYS. 
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ACTIVITAT O MATÈRIA GRUPS ESTABLES DELS QUE 

PROVENEN ELS ALUMNES 

DOCENT 

PROJECTE D’EXPRESSIÓ 

ORAL 

 

EDUCACIÓ INFANTIL, 1R,2N 

PER NIVELLS 

OLGA RUESTES 

HORA DEL CONTE 

 

PER NIVELLS ED INFANTIL NÚRIA DOTHÉE 

RELIGIÓ 

 

PER NIVELLS ANTONI IGLESIAS 

TALLERS MITJANS* 1R-2N-3R ROSA PONT, LAURA CHAVES, SANDRA INGLADA, 

ANNA M RIERA, BERNA GONZÁLEZ, TERESA 

EZQUERRA, ANTONI IGLESIAS, SUSANA FUENTES, 

ROSA XIQUES, NÚRIA DOTHÉE  

 

TALLERS GRANS* 4T-5È-6È XÈNIA JIMÉNEZ, MERITXELL MUSTARÓS, PERE 

MARTÍNEZ, RAQUEL PUIG, RAÜL BORRÀS, JOSEP M 

PERIS, ARIADNA ANDRADE, TERESA EZQUERRA, 

TERESA C, ANTONI IGLESIAS, NÚRIA DOTHEE 

 

EDUCACIÓ ESPECIAL  MONTSE PUJADAS 

 

AUDICIÓ I LLENGUATGE ED INFANTIL 

ED PRIMÀRIA 

OLGA RUESTES 

LAURA CHAVES 

 

CREDA   

VETLLADOR/A  PILAR GONZALEZ 
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PROVENEN ELS ALUMNES 

DOCENT 

AULA SUPORT P3 P3 Tutora/TEI 

AULA SUPORT P4 P4 Tutora/cotutora 

AULA SUPORT 3R 3RA // 3R B ROSER AMIGÓ 

AULA SUPORT 4T 4TA // 4t B ELISABET GARCÍA 

AULA ANGLÈS MITJANS 

 

1rA- 1rB 

2nA-2nB 

3rA-3rB 

SUSANA 

AULA ANGLÈS GRANS 

 

4tA-4tB 

5èA-5èB 

6èA-6èB-6èC 

TERESA C 

AULA MÚSICA 

 

Tots els grups de primària 

quan s’escaigui 

TERESA E 

AULA AUDICIÓ I LLENGUATGE ED INFANTIL, 1R, 2N OLGA // LAURA 
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3.4. FLUXES DE CIRCULACIÓ I ORGANITZACIÓ ESPAIS   

3.4.1. 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.  

L’entrada es farà seguint les directrius del PROCICAT pel que fa a l’ús de la 

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 5 minuts cadascun.  

 Els alumnes hauran de portar la mascareta sempre i quan els protocols 

així ho estableixin. 

 Els pares i mares accediran  a l’interior del recinte escolar en el cas que 

ho indiqui el personal del centre seguint totes les mesures de protecció 
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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.  

 A l’hora de les entrades es posarà una tanca per sobre de l’accés del 

pàrquing (cedida per la Policia Local) per tal de tancar el pas dels 

cotxes. 

 Durant el període d’adaptació l’alumnat d’Educació infantil 3 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 P3 a les 9.10/15.10 

 

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

complir rigorosament les mesures de distanciament físic de seguretat i 

ús de mascareta establert, limitant tant com sigui possible la seva 

estada als accessos al centre educatiu. 

NIVELL  N 

ALUMN

ES 

ENTRADA MATÍ TARDA 

ACCES  FILA ENTRADA Entrada sortida entrada sortida 

CICLE PETITS 

P3 25 Pàrquing  Pàrquing Darrera la cuina 9.05 12.35 15.05 16.35 

P4 21 Pàrquing  Pàrquing Darrera la cuina 9.05 12.35 15.05 16.35 

P5 31 Porta 

principal  

Entrada  

edifici 

Entrada infantil 9.05 12.35 15.05 16.35 

CICLE MITJANS 

1r 48 Pàrquing Pàrquing Porta 

emergència 

passatge torn 2 

9.00 12.30 15.00 16.30 

2n 39 Porta 

principal 

Pista Porta accés 

menjador 

9.00 12.30 15.00 16.30 

3r 51 Pàrquing Passatge Passatge torn1 9.00 12.30 15.00 16.30 
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 Abans d’entrar al recinte l’alumnat s’ha  de netejar  les mans amb gel 

hidroalcohòlic. 

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

rentat de mans.  

 L’alumnat es recollit pels tutors/es a l’espai on fan la fila. És molt important 

la puntualitat per fer àgil el fluxe d’alumnat. 

 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.  

 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 fluxes 

d’entrada. En cas de pluja en la sortida els docents acompanyen 

fins el punt d’accés i el docent que acompanya l’últim grup tanca 

la porta de l’accés (porta exterior). 

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

QUE ES TROBIN  ALUMNES DELS DIFERENTS TORNS 

 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 davant de 

secretaria per que puguin esperar fins al seu horari. Hi haurà un 

 

CICLE GRANS 

4t 46 Porta 

principal 

Pista Porta principal  9.00 12.30 15.00 16.30 

5è 53 Camp de 

futbol 
Sota 

ombratge 

Porta 

emergència 5è 

9.00 12.30 15.00 16.30 

6è 56 Pàrquing Porta 

posterior 

Entrada darrera 

passadís central 

9.00 12.30 15.00 16.30 
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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 

d’educació infantil, esperaran a l’espai de l’entrada del pàrquing. 

 Es demana a la policia local  que reguli el trànsit des de les 8.45 a 9.10; de  

12.25 a 12.40;  de 14.45 a 15.10 i de 16.25 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. 

3.4.2. ESPAIS 

3.4.2.1. ESPAIS INTERIORS 

3.4.2.1.1. ESPAIS DOCENTS PER A GRUPS ESTABLES 

Seguint les recomanacions cada grup tindrà un espai estable i de manera 

excepcional s’utilitzaran les diferents aules específiques del centre vetllant 

sempre per que es segueixin els protocols establerts de ventilació. 

3.4.2.1.2. 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.  

Quan l’activitat tingui lloc a l’exterior i/o es mantenen els grups estables no 

serà necessari l’ús de mascareta. 

3.4.2.1.3. ESPAI MENJADOR 

S’organitzarà en els espais habilitats a tal efecte. 
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S’atendran les mesures de ventilació, rentat de mans i la disposició de 

l’alumnat per grups de convivència estable. 

Les activitats posteriors als àpats es realitzaran preferiblement a l’aire lliure, 

amb ocupació diferenciada d’espais per cada grup estable. Quan això no 

sigui possible cal fer ús de la mascareta. 

En el cas de l’alumnat d’educació infantil es distribuiran zones d’esbarjo 

diferenciades per a cada grup estable. 

3.4.2.1.4. 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.  

S’ha de prestar especial atenció a la correcta ventilació de l’espai.  

3.4.2.2. ESPAIS EXTERIORS: PATI   

Al pati es seguiran les mesures establertes pels Departaments de salut i 

Educació. 

“L’alumnat podrà interactuar entre diferents grups bombolla a l’hora de 

l’esbarjo sempre que porti mascareta”. 

L’alumnat d’educació infantil davant la dificultat de portar la mascareta a 

l’hora de l’esbarjo continuarà sortint al pati  mantenint el grup bombolla fins 

que es restableixi la possibilitat de barrejar-se sense mascareta. 

FLUXES D’ENTRADA I SORTIDA AL PATI 

 CURS BAIXADA PUJADA 

1r Passatge Passatge darrera 3r 

2n Porta menjador directa 

3r Porta principal Passatge torn 1 

4t Porta principal Porta principal  

5è Porta emergència Porta emergència 

6è Font Font 

 



 

Generalitat de Catalunya 
Departament d’Educació 

Escola Misericòrdia 
Canet de Mar 

 

 

PLA D’ORGANITZACIÓ DE CENTRE. CURS 2021-2022. 
 

23 
 

 

La zona de  l’esbarjo es dividiran en tres espais com ja es feia abans : 

 Pista 

 Pati de sorra 

 Camp de futbol 

(els torns de pati es recullen a la PGA) 

3.5. ACTIVITATS I SERVEIS COMPLEMENTARIS  

3.5.1. SORTIDES,COLÒNIES I PISCINA. 

SORTIDES I COLÒNIES 

 

Al curs 2021-2022 es duran a terme les sortides planificades en la Programació 

General de  centre.  

Es donarà prioritat a les sortides a l’aire lliure. 

Les sortides que es facin a recintes tancat i que comportin activitats externes 

hauran de seguir les mesures de seguretat establertes en el moment de la 

sortida.  

En els trasllats en autocar es seguiran les mesures de seguretat establertes en 

el moment de la sortida. 

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 realitza l’alumnat de 1r i 2n de primària en horari 

lectiu; s’iniciarà sempre que es pugui en primer trimestre del curs  2021-2022. 

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. 
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3.5.2. ACOLLIDA MATINAL 

 

 

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

centre s’ha de rentar les mans amb gel hidroalcohòlic. 

Quan finalitzi el període d’acollida, els infants són acompanyats al lloc on fan 

la fila.  

Acabat l’horari d’acollida cal ventilar l’espai. 

3.5.3. ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 

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

la seva programació general anual seguint les mesures de seguretat 

establertes pels Departaments de salut i educació. 

3.5.4. ACOLLIDA EDUCACIÓ INFANTIL 3 

L’adaptació es farà durant el període del 13 al 17de setembre; durant aquest 

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

mesures de prevenció i seguretat establertes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 REQUISITS D’ACCÉS: La persona acompanyant no pot participar en el període d’acollida 

si presenta símptomes compatibles amb la covid-19 o els ha presentat en els darrers 10 

dies. Tampoc no hi podrà participar si ha tingut contacte estret amb una persona amb la 

covid-19 confirmada o amb simptomatologia compatible en els darrers 10 dies. 

 NOMBRE D’ACOMPANYANTS: Cada infant només pot ser acompanyat per una sola 

persona (que pot canviar durant el període d’adaptació). Els germans o germanes que 

es trobin simultàniament en el període d’acollida poden ser acompanyats per una o 

dues persones. En aquest cas, sí que hi pot haver contacte amb la resta de membres de 

la unitat familiar. 

 CONTACTE I DISTÀNCIA: La persona acompanyant només pot tenir contacte amb el seu 

infant i ha de mantenir la distància de seguretat (1,5 metres) amb la resta de persones 

de l’aula (inclosos infants, persones acompanyants i persones educadores).  

 RENTAT DE MANS: La persona acompanyant s’ha de rentar les mans amb aigua i sabó o 

gel hidroalcohòlic abans d’accedir al centre educatiu i també abans d’entrar a l’aula. 

També es recomana el rentat de mans a la sortida del centre educatiu.  

 MASCARETA: La persona acompanyant ha d’accedir al centre educatiu amb una 

mascareta higiènica o quirúrgica col·locada correctament.  

 VENTILACIÓ: És important que durant aquests períodes els espais estiguin ben ventilats, 

seguint les instruccions. 

 Infantil: entrada al pàrquing/ sala de mestres edifici de secretaria 

 Primària: pati primària / espai àgora, passadís central 
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El grup es dividirà en dos i es seguirà l’organització següent: 

 13/09/21 14/09/21 15/09/21 16/09/21 17/09/21 

 9.10 15.10 9.10 15.10 9.10 15.10 9.10 15.10 9.10 15.10 

GRUP 1           

GRUP 2           

 

3.6. RELACIÓ AMB LA COMUNITAT EDUCATIVA 

3.6.1. REUNIONS DELS ÒRGANS UNIPERSONALS I COL·LECTIUS DE 

COORDINACIÓ I DE GOVERN 

Reunions de claustre, equips docents, coordinacions pedagògiques d’equip 

de direcció i comissions de treball es realitzaran de manera telemàtica 

sempre que no es puguin garantir les mesures establertes pels Departaments 

de salut i educació (espai de treball suficientment ventilat i en el que es 

pugui mantenir la distància de 1,5m i màxim 10 persones). 

3.6.2. RELACIÓ FAMÍLIA-ESCOLA 

El resum del Pla d’organització de centre s’enviarà a les famílies abans del 

dia 13, el document aprovat es penjarà a la pàgina web. 

Inici de curs: el dia 9 de setembre les famílies de l’alumnat nou podran 

accedir al centre per conèixer les tutores. 

Reunions de grup: Durant el mes de setembre es faran les reunions de famílies 

amb els tutors/es del grup. Es faran de manera telemàtica o en grups de 10 

sempre en llocs ben ventilats amb distància d’1.5m i mascareta. 

En el cas del model telemàtic, amb les famílies que no sigui possible 

s’organitzaran trobades en grups de màxim 10 assistents del grup estable, 

mantenint la distància de seguretat. 

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

prioritàriament de manera telemàtica, per telèfon i/o correu electrònic. Amb 

aquelles famílies amb les que es presentin dificultats es podran fer de manera 
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presencial mantenint les mesures de seguretat. 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 quan no es pugui 

trobar un espai que permeti mantenir 1.5m de distància entre assistents 

(àgora) 

 

3.6.3. INFORMACIÓ DEL PLA D’ORGANITZACIÓ I ALTRES ACTUACIONS. 

WEB de centre: el dia 1 de juliol i abans del 7 de setembre si hi ha 

modificacions, 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. 

3.7. 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 serà tractada com a falta greu seguint el projecte de convivència/NOFC de 

centre. 
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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 

 

Google meet 

 

Google meet 

 

Google meet 
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Bmath 

 

Tutor/a: 

Setmanalment quatre 

sessions de contingut i una 

sessió de tutoria en grup 

reduït 

 

Especialistes 

Anglès dues sessions 

EF/música  

quinzenalment 

quinzenal Quinzenal 

 

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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ANNEX 1. 

LLISTA DE COMPROVACIÓ DE SÍMPTOMES PER A LES FAMÍLIES  

 
Si el vostre fill, filla o infant o adolescent tutelat no es troba bé, 
marqueu* amb una creu quins d’aquests símptomes presenta:  
Febre o febrícula (per sobre de 37.5 ºC)  
Tos  
Dificultat per respirar  
Mal de coll** , dolor a l’empassar (onicofàgia) 
Refredat nasal (rinorrea) 
Fatiga, dolors musculars  
Mal de cap  (cefalea) 
Mal de panxa amb vòmits o diarrea  
Pèrdua d’olfacte o gust (infants grans i adolescents)   
 
Si a casa hi ha alguna persona adulta1 que no es troba bé, marqueu* 
amb una creu quins d’aquests símptomes presenta:  
1 Si es tracta d’un altre infant o adolescent de la unitat familiar utilitzeu la primera 
llista. 
Febre o febrícula  
Tos seca  
Dificultat per respirar  
Falta d’olfacte i/o de gust  
Mal de coll  
Mal de cap  
Vòmits i diarrees  
Fatiga  
Pèrdua de gana  
Dolor generalitzat a les articulacions i/o musculatura  
Refredat nasal  
 

Amb la variant delta causa amb més freqüència rinorrea, odinofagia i cefalea. 

 

Aquesta llista de símptomes pot patir variacions en funció de l’estat vacunal de 

les persones i el context epidemiològic del moment. 
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ANNEX 2. 

DECLARACIÓ RESPONSABLE: 
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