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Actualització de dades 
 

10/09/2020 

1. Tot l'alumat de primària haurà de portar la mascareta dins de la seva aula encara que tingui 

consideració de grup estable. 

 2. El mal de coll i el refredat nasal (amb o sense mocs) són molt habituals en els infants i 

només s'haurien de considerar símptomes  potencials de COVID-19 quan també hi ha febre o 

altres manifestacions de la llista de símptomes que tenim especificat en el pla d'organització.  

 

3. Les fonts de l'escola romandran tancades i no es podran utilitzar. En cas que algun alumne/a 

es quedi sense aigua a la seva cantimplora, podrà omplir-la a la seva aula o se li facilitarà 

l'empenatge.  
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El centre ha elaborat, en el marc d’autonomia aquest pla d’organització bàsic i provisional 
(espais, esglaonaments d’entrades i sortides, franges, utilització dels patis, extraescolars, 
menjador, transport escolar...)  

0. Diagnosi 
El 12 de març va tancar l’escola pensant-se que tornaríem en 15 dies. Els docents del centre 

van preparar uns dossiers amb propostes de treball de totes les àrees i especialitats. Veient la 

situació del país, vam haver d’acordar un inici del tercer trimestre virtual.  

El treball amb Infantil va consistir en estipular els continguts que es podien arribar a donar de 

manera virtual durant el tercer trimestre i a partir d’aquí les docents i especialistes van enviar 

les propostes setmanalment, mitjançant el correu electrònic de les famílies. Durant la setmana 

les famílies realitzaven el feedback corresponent de la feina feta a través de correu electrònic 

amb la docent, o evidencies mitjançant el whatsapp del centre. Al finalitzar la setmana es 

realitzava una videotrucada amb la plataforma zoom relacionada amb les continguts treballats 

durant la setmana.  

Al final del 3r trimestre hem valorat positivament la feina feta i l’alumnat ha realitzat les 

propostes tot i que la participació de les videotrucades ha fluctuat durant el trimestres.  

També s’ha realitzar una entrevista personal amb cada família per fer el tancament de curs i 

parlar de la situació viscuda emocionalment i pedagògicament. Les tutores han realitzat uns 

informes amb tota la informació recollida.  

A primària, també es van establir els continguts mínims per treballar durant el tercer trimestre 

i a partir d’aquí, es va fer un sondeig per saber  quantes famílies no disposaven d’un aparell 

electrònic, ja sigui pc o tauleta per poder mantenir el contacte amb els docents i realitzar la 

feina.  

Des del centre s’han facilitat dispositius electrònics a les famílies que ho han demanat, per 

poder treballar. 

El cursos de 1r a 3r, les propostes s’enviaven cada dilluns a través de correu electrònic i durant 

la setmana hi havia el retorns de la feina per part de l’alumnat. Setmanalment hi havia un a 

comunicació fluida entre alumant i docents per donar suport a les feines que s’havien de 

realitzar i suport emocional. Vam donar la llibertat de que cada docent pugues organitzar 

aquestes videotrucades: 

A 1r, la tutora realitzava una videotrucada un cop a la setmana amb tot l’alumnat 

A 2n, la tutora es connectava diàriament per si l’alumnat tenia dubtes i a més a més feia una 

videotrucada grupal a la setmana 

A 3r, la tutora realitzava videoconferències amb petits grups de 4 o 5 alumnes.  

Els cursos de 4t a 6è, les propostes s’enviaven a través de la plataforma classroom 

setmanalment. L’alumnat treballava diàriament i els docents rebien les respostes. Això ajudava 

a seguir la rutina de treball escolar. Setmanalment es realitzaven videotrucades per resoldre 



5 
 

dubtes, exposar els treballs realitzats i donar suport emocional. Aquestes videotrucades en 

generals eren grupals però en el cas que fos necessari es feien de manera individual. 

Al final del 2n trimestre vam entregar l’informe corresponent on es valorava el curs fins el 12 

de març. El 3r trimestre vam modificar els informes fent participar a la família i a l’alumnat.  

En general, valorem que el treball telemàtic ha estat favorable ja que un gran grup de famílies 

disposava del material necessari i del temps per poder ajudar els seus fills/es. L’alumnat ha 

avançat curricularment segons els continguts establerts, assolint-los en gran part. 

Veient que la plataforma classroom ha funcionat favorablement i ha motivat a l’alumnat  de 4t, 

5è i 6è, creiem oportú començar el nou curs seguint treballant amb la plataforma i iniciar 

l’aprenentatge d’aquesta en els grups de 1r a 3r.  

1. Organització pedagògica, en una situació de pandèmia com 

l’actual i en cas de confinament parcial o tancament de centre. 
 

1.1 Colla petits (Infantil) 
Actualment la colla de petits en una situació de no pandèmia funcionem de la següent manera: 

Diàriament les famílies poden entrar de 9 a 9:30 amb acompanyament de l’alumnat  a l’aula 

realitzant propostes didàctiques.  

L’alumnat d’infantil parteix d’un treball intercicle on alumnes de diferents aules comparteixen 

espais, materials, propostes de treball i docents per tal d’adequar-nos al nivell maduratiu de 

cada un dels nostres infants. 

A la colla de petits, es realitza un treball per ambients on entra en joc el món científic, el 

magmat, imagijoc,  creart i comunica’t: cada espai s’especialitza en un àmbits i l’alumnat, 

tenint en compte els seus interessos, interactua en tots ells. L’ambient creart es realitza en 

llengua anglesa.  

Setmanalment cada grup classe realitza el protagonista de la setmana amb  l’actuació de la 

família dins l’aula. 

La sessió de psicomotricitat setmanal es realitza a la zona de pati fent us de material tou i 

l’alumnat es posa mitjons antilliscants.  

L’horari d’esbarjo és d’11 a 11:30 i tot l’alumnat s’agrupava al sorral.  

El bibliobús ve a l’escola quinzenalment i l’alumnat surt per classes a buscar llibres en préstec.  

 

Proposta pedagògica  en situació de pandèmia per la colla de petits: 
 
Eliminació de l’entrada relaxada de 9 a 9:30. La família no podrà accedir al recinte escolar i tot 
l’alumnat d’infantil haurà d’entrar a les 9:00 directament al pati a fer fileres per grups 
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estables. (S’explica l’entrada a l’apartat 3) 
 
Es creen 3 aules diferenciades estables. Un p3, un p4 i un p5.  
 
Per continuar amb la metodologia utilitzada al centre, s’ha realitzat una proposta on s’ha 
centralitzat el material de l’ambient en una caixa el qual anirà circulant pels grups estables 
amb la pertinent neteja i desinfecció prèvia i posterior.  
Aquest banc de recursos de cada ambient s’actualitzarà cada trimestre per treballar els 
àmbits a l’aula. Per tant passem a fer un treball per racons dins del grup i deixem de banda la 
lliure circulació de la colla.  
 
El protagonista de la setmana continua vigent però de manera virtual amb propostes com: 
lectura de contes, entrevistes... (Ho decidiran entre mestra i família). 
 
Especialitats: Prioritzem l’entrada a l’aula del tutor i 2 especialistes, anglès i música amb 
mascareta obligatòria. 
 
La mestra d’anglès impartirà l’àrea a p3, p4 i p5 durant una sessió setmanal. Substituint 
l’ambient de Creart que es realitzava en llengua anglesa. 
 
La mestra de música impartirà l’àrea a tots els cursos d’infantil.  
 
La sessió de psicomotricitat la realitzarà el mestre d’educació física i es continuarà fent amb el 
grup estable a la zona d’esbarjo, utilitzant puntualment el material i desinfectant-lo després 
del seu ús. No s’utilitzaran mitjons antilliscants i utilitzaran la sabatilla que portin.  La sortida 
del grup a la zona exterior d’activitats la realitzarà el tutor per evitar que l’especialista entri a 
l’aula. A l’hora de recollir, el tutor ha de sortir a buscar els seus alumnes. 
 
Es recomana que l’esmorzar de la celebració d’aniversaris dins del grup estable sigui 
individual per l’alumnat. Tanmateix l’alumnat deixarà d’utilitzar gots a les aules i es prioritzarà 
l’ús d’ampolles d’aigua individuals (cantimplores de metall).  
 
L’horari d’esbarjo es modifica. Sortirem de 10:30 a 11:00. Cada grup en un espai diferent que 
es pot anar alternant a diari. S’utilitzarà la pista, el sorral i el pati del mig. (Es crearà un horari 
rotatiu). Cada grup classe tindrà el seu propi material per sortir al pati.  
 
Cada tutor/a anirà al Bibliobús a buscar llibres per la seva classe. Els tindrem durant 1 mes. 
L’alumnat no podrà accedir al Bibliobús. Qualsevol altre personal de la comunicat educativa 
pot accedir al Bibliobús seguint les mesures de seguretat pertinents.  
 
El centre ha decidit no reservar cap activitat complementària pel proper curs. Únicament 
realitzarem les colònies ja que les teníem reservades, seguint tot el protocol de mesures de 
seguretat. En cas d’una millora de la situació actual reactivarem propostes.  
 
En el cas de confinament parcial i/o total d’un grup estable o dels tres grups. La tutora o 
tutores i especialistes continuarien  fent teletreball amb el grup classe, tenint contacte 
virtual setmanalment i oferint les propostes pedagògiques pertinents a través del correu 
electrònic de les famílies. Les matemàtiques es treballarien a través de la plataforma 
Bmath.  
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1.2. Colla Mitjans i Grans (Primària) 
Actualment la colla de mitjans i grans en una situació de no pandèmia funcionem de la següent 

manera: 

Diàriament les famílies de 1r a 3r poden entrar a les 9h amb acompanyament de l’alumnat  a 

l’aula. L’alumnat de 4t a 6è accedeixen directament a les aules.  

L’alumnat parteix d’un treball intercicle on alumnes de diferents aules comparteixen espais, 

materials, propostes de treball i docents per tal d’adequar-nos al nivell maduratiu de cada un 

dels nostres infants. 

A la colla de mitjans, es realitza un treball per espais d’aprenentatge on entra en joc  l’espai de 

Little cheff (en llengua anglesa), Legolandia, Manimat, Bla bla bla i Toca toca: cada espai 

s’especialitza en un àmbit i l’alumnat, seguint un pla de treball  on es circula per les diferents 

aules fent la feina encomanada.  També treballem Juguem amb les mans:  4 tallers internivell, 

Capla, hort, jocs de taula i experimentació.  

A la colla de grans, es realitza un treball per espais d’aprenentatge on entra en joc l’àmbit 

lingüístic i matemàtic, separat en dimensions (expressió oral, escrita, funcionament de la 

llengua i comprensió lectora) i (resolució de problemes, connexions, representació i 

comunicació i raonament i prova). Cada espai s’especialitza en un àmbit i l’alumnat seguint un 

pla de treball circula per les diferents aules fent la feina encomanada. També treballem el 

despertaneurones: 3 tallers internivell d’experiments, robòtica i taller emocional.  

Els tallers artístics també es treballen de manera internivell de 1r a 3r i de 4t a 6è. Realitzant 

un d’aquests tallers en llengua anglesa. 

El bibliobús ve a l’escola quinzenalment i l’alumnat surt per classes a buscar llibres en préstec.  

L’horari d’esbarjo és d’11 a 11:30 agrupant l’alumnat en 2 patis. 

Actualment els suports els fan els mestres de diferents grups, entrant dins de l’aula i treballant 

de manera inclusiva amb el grup classe.  

Proposta pedagògica  en situació de pandèmia per la colla mitjans i grans: 
 
Eliminació de l’entrada amb acompanyament familiar. La família no podrà accedir al recinte 
escolar i  tot l’alumnat de primària i haurà d’entrar directament al pati a fer fileres per grups 
estables. 
 
Es creen 6 aules diferenciades estables. Una per cada curs de 1r a 6è 
 
Per continuar amb la metodologia utilitzada al centre, s’ha realitzat una proposta on s’ha 
centralitzat el material de l’espai en una caixa la qual anirà circulant pels grups estables amb 
la pertinent neteja i desinfecció, prèvia i posterior.  
Aquest banc de recursos de cada espai  s’actualitzarà cada trimestre per treballar els àmbits a 
l’aula. Per tant, passem a fer un treball per racons dins del grup i deixem de banda la lliure 
circulació de les colles.  
Les caixes creades han substituït els espais d’aprenentatge de la colla mitjans  i grans, i són: 
Juguem amb la llengua, enriquim la lectura, experiments, aventura’t i Bmath. 
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Especialitats: Prioritzem l’entrada a l’aula del tutor i 2 especialistes. Quan entrin els 
especialistes d’anglès i música a una aula estable, tant docents com alumnat haurà de 
portar de manera obligatòria la mascareta. 
 
La mestra d’anglès impartirà l’àrea a tots els cursos menys a 5è que ho farà la tutora de 6è. 
 
La mestra de música impartirà l’àrea a tots els cursos de primària. 
 
L’educació Física es continuarà fent amb el grup estable a la zona d’esbarjo, utilitzant 
puntualment el material i desinfectant-lo després del seu ús. La sortida del grup a la zona 
exterior d’activitats la realitzarà el tutor per evitar que l’especialista entri a l’aula. A l’hora de 
recollir, el tutor ha de sortir a buscar els seus alumnes. 
 
Es recomana que l’esmorzar de la celebració d’aniversaris dins del grup estable sigui 
individual per l’alumnat. Tanmateix l’alumnat deixarà d’utilitzar gots a les aules i es prioritzarà 
l’ús d’ampolles d’aigua individuals (cantimplores de metall).  
 
Cada tutor/a anirà al Bibliobús a buscar llibres per la seva classe. Els tindrem durant 1 mes. 
L’alumnat no podrà accedir al Bibliobús. Qualsevol altre personal de la comunicat educativa 
pot accedir al Bibliobús seguint les mesures de seguretat pertinents. 
 
L’horari d’esbarjo serà el mateix d’11:00 a 11:30. Dos grups en un espai amb separació que es 
pot anar alternant a diari. S’utilitzarà la pista, el pati del mig i el camp de futbol (que el 
demanem a l’ajuntament ja que queda fora del recinte escolar). Es crearà un horari rotatiu. 
Cada grup classe tindrà el seu propi material per sortir al pati. 
 
Els suports els organitzarem de la següent manera:  
Quan entri l’especialista de música el grup es desdoblarà en dos, de manera heterogènia i el 
tutor treballarà el que consideri més adequat pel grup. Aquest desdoblament es farà de 1r a 
5è. 
Quan entri l’especialista d’educació física, el funcionament serà el mateix però només pel 
grup de 4t i 5è.  
D’aquesta manera s’evita el contacte amb altres mestres i aconseguim que el grup sigui el 
màxim d’estable possible.  
En el cas que l’alumnat surti de la seva aula s’haurà de posar mascareta i seguir les 
indicacions higièniques necessàries.  
 
El centre ha decidit no reservar cap activitat complementària pel proper curs. Únicament 
realitzarem les colònies ja que les teníem reservades, seguint tot el protocol de mesures de 
seguretat. En cas d’una millora de la situació actual reactivarem propostes.  
 
En el cas de confinament parcial i/o total d’un grup estable o diversos. La tutora o tutores i 
especialistes continuarien  fent teletreball amb el grup classe, tenint contacte virtual 
setmanalment i oferint les propostes pedagògiques pertinents a través de la plataforma 
classroom que s’haurà treballat/introduït des del primer dia de classe. Les matemàtiques es 
treballarien a través de la plataforma Bmath.  
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1.3 Tasques en cas de confinament 
Destaquem la importància de comunicar i traslladar a les tutores i els tutors les tasques que els 

hi corresponen per garantir l’accés de tot l’alumnat a les eines i recursos digitals necessaris per 

seguir les classes de manera telemàtica quan no sigui possible de manera presencial. 

L’Equip Directiu elabora l’horari de l’Equip Docent, amb o sense confinament. Però serà 

responsabilitat de la persona tutora elaborar el seu propi horari de confinament, que haurà de 

començar a les 9:00 i finalitzar a les 16:00 (horari lectiu) mantenint les hores de l’especialitat. 

Les reunions i tasques pròpies de l’horari no lectiu es duran a terme entre les 12:30 a 13:30.  

Les connexions no han de durar tota la franja lectiva ja que cal recordar que el  Classroom no 

és un substitut de l’escola presencial, sinó una eina per facilitar l’accés a les propostes 

i  mantenir la cura i el vincle cap a l’alumnat quan no sigui possible la presencialitat. 

Les persones tutores són les encarregades de recollir tota la informació necessària sobre 

l’accés a dispositius (ordinador, tauleta, mòbil, impressora, escàner) i connexió per part de les 

famílies. En cas de detectar alguna mancança en aquests aspectes i per evitar la desconnexió o 

l’aïllament digital dels infants durant el temps de confinament, es comunicarà a l’Equip 

Directiu tots els casos localitzats per gestionar les peticions de préstecs de dispositiu i d’ajudes 

a la connectivitat. 

S’espera que aquestes propostes facilitin la comunicació escola-famílies i que ajudin a 

mantenir l’esperit de l’escola i la finalitat de cuidar l’infant en tots els aspectes del seu 

desenvolupament en un moment d’inestabilitat com el que es va viure el curs passat. 
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2. Organització de grups d’alumnes, professionals i espais. 

2.1. Organització de l’alumnat a les aules: 
 

GRUPS 
 

ALUMNES 
DOCENTS PAE ESPAI 

ESTABLE TEMPORAL ESTABLE TEMPORAL ESTABLE TEMPORAL 

 
P3 

 
14 

1 
Susana 

4 
Montse (Suport) 
Núria (Música) 
Marta (Anglès) 

Jonathan (Psico) 

  
1  

Pract. URV 

 
Aula p3 

 
Esbarjo 

Hort 

 
P4 

 
14 

2 
Anna ½ 
Ester ½ 

3 
Mireia M. (Música) 

Marta (Anglès) 
Jonathan (Psico) 

1 
Alex (Vetllador) 

 
 

 
Aula p4 

 
Esbarjo 

Hort 

 
P5 

 
20 

2 
Meritxell 

2/3 
Júlia 1/3 

3 
Mireia M.  (Música) 

Marta (Anglès) 
Jonathan (Psico) 

 
1 

Pract. UNIR 
 

 
Aula p5 

 
Esbarjo 

Hort 

1r 16 
1 

Nuria R 

3 
Mireia M.  (Música) 

Pat (Anglès) 
Jonathan (E.F) 

   
Aula 1r 

 
Esbarjo 

Hort 
 

2n 16 
2 

Carol 2/3 

Marta ½ 

3 
Mireia M. (Música) 

Pat (Anglès) 
Jonathan (E.F) 

   
Aula 2n 

 
Esbarjo 

Hort 

3r 14 
1 

Mieia G 

3 
Mireia M.  (Música) 

Pat (Anglès) 
Jonathan (E.F) 

   
Aula 3r 

 
Esbarjo 

Hort 

4t 20 
1 

Gore 

3 
Mireia M.  (Música) 

Pat (Anglès) 
Jonathan (E.F) 

   
Aula 4t 

 
Esbarjo 

 

5è 16 
1 

Pau 

3 
Mireia M.  (Música) 

Laia V (Anglès) 
Jonathan (E.F) 

   
Aula 5è 

 
Esbarjo 

 

6è 6 
1 

Laia V 

3 
Mireia M.  (Música) 

Pat (Anglès) 
Jonathan (E.F) 

   
Aula 6è 

 
Esbarjo 

 

* El Jonatan realitza la psicomotricitat i l’educació física al pati de l’escola 

2.2. Organització dels patis 
L’escola disposa de 3 patis: pista, sorral i pati del mig. Al costat del centre tenim un camp de 

futbol que també utilitzarem: 

GRUPS Horari Pista Sorral Pati del mig Camp de futbol 

Colla Infantil 10:30 a 11:00 P5 P3 P4 x 

Colla Mitjans i Grans 11:00 a 11:30 1r i 2n x 3r i 4t 5è i 6è 

* Aquesta graella serà rotativa. 

 

Quan es trobin 2 grups estables en un mateix pati es dividirà i un grup estarà a la banda dreta i 

l’altre a l’esquerra.   

Cada grup estable disposarà d’una caixa de pati per tal de tenir el seu propi material i no 

compartir-lo. 
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2.3. Organització del Menjador del centre per l’alumnat: 
GRUPS NOMBRE ALUM HORARI ENTRADA HORARI SORTIDA MONITOR/A 

Colla Infantil Aprox 42 12:30 13:10 3 Monitores 

1r, 2n, 3r i 6è Aprox  41 13:10 14:10 2 monitores 

4t i 5è Aprox 28 13:10 14:10 2 monitores 

 

El Departament d’Educació concreta que “el servei de menjador escolar, que inclou l’àpat i les 

activitats posteriors s’organitzarà en els espais habilitats a tal efecte”. Seguint amb l’actual 

Projecte de Menjador, i atenent als criteris de seguretat i recomanacions que concreten la 

màxima estabilitat del grup de referència, els infants dinaran amb el grup estable a l’espai de 

menjador. 

La situació ideal, que és la que desitgem que sigui possible, és que cada grup estable tingui un 

o una acompanyant de menjador de referència. Depenent de la contractació de persones 

acompanyants del servei de menjador, la qual dependrà del nombre d’infants que es donin 

d’alta com a fixes al servei, es farà la distribució de persones acompanyants als diferents grups 

estables o nivells. En cas que una persona acompanyant de menjador sigui referent de 

més  d’un grup estable, els infants dinaran al seu espai de referència dins del menjador. 

En aquest moment no podem definir més aquest apartat ja que no serà fins a principi de 

setembre que sabrem el nombre exacte d’infants fixes al servei de menjador. Tot i així, la idea i 

intenció inicials són mantenir els grups estables en el moment de l’àpat i durant 

l’estona  d’activitats, de manera que cada grup estigui al seu ambient de referència en tot 

moment excepte en els moments en què pugui sortir a l’espai exterior (de l’escola o  camp de 

futbol), sortida que serà concretada en un horari establert per cada grup per tal que no 

coincideixin diferents grups en un mateix espai exterior (en cas que coincideixin, les normes 

seran les mateixes que hem concretat a l’apartat on parlem de la sortida a l’espai exterior 

durant la franja lectiva). 

Per tant, l’espai d’esbarjo haurà de fer-se mantenint els grups estables i evitant contactes 

entre grups i cal dur a terme el rentat de mans abans i després de l’àpat. També caldrà ventilar 

l’ambient abans i després de l’àpat. 

L’alumnat d’infantil realitzarà la neteja de mans a l’aula amb la tutora i entrarà a dinar a les 

12:30 . Baixaran per la rampa i faran 3 files on indiqui el seu cartell. Les monitores estaran 

esperant per entrar-los dins del menjador i començar a dinar. Un cop hagin acabat de dinar, el 

grup de p3 marxarà a la classe a fer migdiada. El grup de p4 i p5 compartirà el sorral que estarà 

dividit. A l’hora d’accedir a les aules, a les 14:30 ho faran per les escales.  

Cada alumne de p3 haurà de portar una manta i una bosseta de tela per guardar-la i els 

divendres s’ho emportaran per netejar juntament amb la baixera del llitet.  

Durant l’horari d’esbarjo del menjador, l’alumnat de primària estarà ubicat en diferents zones 

del pati en el seu grup estable. 

L’accés al menjador de l’alumnat de 1r, 2n, 3r i 6è es realitzarà a través de files ubicades al 

porxo després d’haver-se netejat les mans. Un cop acabin de dinar marxaran al seu pati de 

referència i entrarà el següent grup. 
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El grup de 4t i 5è dinaran a la sala polivalent, fora de l’escola i realitzaran l’esbarjo allà mateix, 

a la zona exterior.  

El menjar no es posarà al centre de la taula perquè els infants es vagin servint; tampoc es 

podrà deixar la cistella del pa, ni setrilleres la gerra de l’aigua... 

Amb la voluntat de mantenir l’essència del nostre projecte de menjador, en relació a que cada 

infant decideixi la quantitat de menjar que necessita i poder escollir què menja, la persona o 

persones responsables de servir el menjar preguntaran a cada infant què vol menjar i quina 

quantitat. Segons el nivell dels infants, tenint en compte l’edat i el moment maduratiu, es 

concretarà a partir de quins cursos els nens i les nenes participen servint el menjar als seus 

companys i a les seves companyes. 

2.4. Organització del menjador del centre pel professorat: 
Ja que no disposem d’un espai amb el metres quadrats necessaris per poder dinar tot el 

claustre, es realitzaran dos grups que dinaran en 2 espais diferenciats i amb les mesures de 

distància corresponents. Es crearà un horari setmanal per ubicar el professorat. Un espai serà 

l’aula 3 i l’altre la sala de mestres. Cada docent, de manera independent, té la opció de dinar 

sol a la seva aula.  

Un cop utilitzat qualsevol d’aquests espais s’haurà de fer la neteja pertinent per desinfectar, 

abans i després.  

Els docents que facin ús del servei de menjador hauran de baixar per la rampa fins la finestra 

de la cuina. Allà podran agafar la safata de dinar preparat que deixarà la cuinera a la taula. Un 

cop finalitzat l’àpat es tornarà la safata pel mateix lloc. Els docents no poden accedir a l’espai 

de menjador.  

2.5. Organització de les reunions de Claustre i altres reunions: 
Per qualsevol reunió serà obligatoria la desinfecció prèvia i posterior de la zona utilitzada i l’ús 

de mascareta higiènica o quirúrgica.  

Per evitar compartir ordinadors, a cada docent se li assignarà un ordinador per treballar que 

l’haurà de netejar diàriament.  

Les reunions de claustre es realitzaran a la classe 3 o similar.  

Les reunions de cicle o coordinacions es poden realitzar en una aula. 

Les reunions d’inici de curs es realitzaran de manera presencial durant la segona setmana de 

setembre i amb només un membre de la unitat familiar, (menys p3 que realitzarà reunions 

individuals). Aquestes reunions es realitzaran en un espai ampli dins del centre. 

La reunió inicial amb les famílies de nova incorporació es podrà fer de manera presencial i 

individual dins del centre.  

Les reunions amb famílies durant el curs es faran a través de videotrucades, en el cas que sigui 

necessari es podran fer de manera presencial complint les mesures de seguretat establertes. 
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Les reunions amb serveis externs (EAP, CREDA, CEEPSIR, etc.) es realitzaran al despatx de 

direcció. El treball d’aquest alumnat seguirà el corresponent informe o pla individualitzat que 

s’haurà concretat entre docents, EAP i família.  

Les reunions del consell escolar es realitzaran de manera telemàtica. 

*En totes les reunions presencials dins del centre s’haurà de portar mascareta i mantenir la 

distància de seguretat. També s’haurà de realitzar la desinfecció de l’espai un cop utilitzat.  

3. Organització d’horaris  i gestió d’entrades i sortides . 
En qualsevol cas, per garantir les mesures de prevenció a les entrades i sortides del centre, així 

com en passadissos i llocs de concurrència els alumnes i el personal del centre educatiu han de 

portar la mascareta fins arribar a l’aula del grup estable, a banda de procurar mantenir el 1,5m 

de distància de seguretat 

L’escola disposa de 3 entrades externes i n’utilitzarem dues.  

Entrada principal, entrada del transport escolar i entrada de cuina 

Prioritzem l’entrada de l’alumnat que arriba amb transport escolar. Una vegada hagin entrat i 

s’hagin ubicat a les respectives fileres s’obrirà la porta d’entrada principal.  

Durant el trajecte del transport escolar l’alumnat haurà de fer ús de la mascareta. 

Les famílies només poden accedir dins del recinte escolar en el cas que ho indiqui el personal 

del centre, seguint totes les mesures de protecció, mascareta higiènica o quirúrgica. Limitat a 

un familiar per alumne/a.  

3.1. Accés i sortida del centre. 

ACCÉS GRUP HORARI ENTRADA 
UBICACIÓ DEL 

GRUP 
HORARI SORTIDA 

UBICACIÓ DEL 
GRUP 

 
Alumat que arriba 

amb transport 
escolar entrarà per 

la porta de transport 
escolar. Arriben 2 

autobusos. Fins que 
un autobús no hagi 

descarregat, el 
segon no pot obrir 

les seves portes per 
descarregar a 

l’alumnat. 

P3 ≥ 8:55 
Passadís barana 

edifici inf. 
≥ 15:55 

Cada grup 
s’ubicarà en el 

mateix 
d’arribada 
matinal i 

sortiran per 
ordre segons 
l’arribada del 

transport.  

P4 ≥ 8:55 
Davant escales 

edifici inf. 
≥ 15:55 

P5 ≥ 8:55 Baixada cuina. ≥ 15:55 

De 1r a 6è ≥ 8:55 

2n a les escales 
secundàries 

1r, 3r  i 6è a la 
façana principal 

de primària 
4t i 5è a les 

escales d’entrada 

≥ 15:55 

Alumnat que arriba 
amb transport 

particular entrarà 
per la porta principal  

un cop tancada la 
porta de transport 

De p3 a 6è ≥ 9:05 
 

Mateixa ubicació 

≥ 16:00 un cop 
tancada la porta del 

transport 

Cada grup 
s’ubicarà en el 

mateix 
d’arribada 
matinal i 

sortiran per 
ordre un cop el 
transport hagi 

marxat 

 

- L’alumnat d’infantil entrarà per ordre de grups per la porta de l’edifici d’infantil. 
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- L’alumnat de 4ti 5è marxarà a l’aula polivalent de Sant Marçal. 

- L’alumnat de 2n entrarà per les escales secundàries de l’edifici de primària. 

- L’alumnat de 1r, 3r i 6è entrarà per ordre per la porta principal de l’edifici de primària.  

* L’horari és aproximat. Ens adaptarem a la situació tenint en compte la distància de seguretat 

i l’entrada i sortida esglaonada. 

La sortida del centre a les 12:30 per l’alumnat que no es queda al menjador serà de manera 

esgraonada i l’entrada a les 14:30 haurà de complir les distàncies de seguretat i realitzarà una 

entrada pausada. A la porta del centre hi haurà un docent o el conserge.  

La sortida a les 16:00h es realitzarà fent les mateixes files que es fan pel matí complint el 

distanciament entre grups estables.  Primer sortirà l’alumat del transport escolar i 

seguidament el que marxa a casa amb transport privat o caminant.  

3.2. Organització i adaptació a p3. 
Durant els dos primers dies l’alumnat de p3 entrarà per torns rotatius. Cada grup de 7 o 6 

alumnes romandrà a l’escola durant una 1:30min.    

Grups de p3 Horari d’entrada Horari de sortida 

Grup 1 9:10h 10:40h 

Grup 2 11:00h 12:30h 

 

Únicament un familiar pot entrar a acompanyar a l’alumne fins al pati on estarà la tutora 

esperant-los. I podrà quedar-se amb el seu fill/a amb la distància necessària i utilitzant 

mascareta  higiènica o quirúrgica. Quan la tutora entri cap a la classe aquest familiar pot 

acompanyar a l’alumne/a a l’aula i, si es necessari, s’hi podrà quedar, amb les mesures de 

seguretats corresponent.   

4. Principis bàsics de seguretat i higiene  

4.1 Requisits d’accés al centre 
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 dels altres símptomes següents: 

- Febre o febrícula 

- Tos 

- Dificultat per a respirar 

- Mal de coll 

- Congestió nasal 

- Mal de panxa 

- Vòmits i/o diarrees 

- Mal de cap 

- Dolor muscular 
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• 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.  

 

• En cas que l’alumne presenti una malaltia crònica d’elevada complexitat que pugui 

augmentar el risc de gravetat en cas de contraure la infecció per SARS-CoV-2, es valorarà de 

manera conjunta amb la família/tutor i l’equip pediàtric, les implicacions a l’hora de reprendre 

l’activitat educativa presencialment al centre educatiu. 

 

Cada tutor prendrà al temperatura corporal de l’alumne cada matí abans d’entrar a les aules 

en el cas que el nen o nena tingui febre s’avisarà a la família i no podrà accedir a l’aula.  

 

4.2. Ús de la mascareta al centre, gel hidroalcohòlic i rentat de mans 
Cada infant haurà de portar dues mascaretes de casa amb el nom posat, i serà obligatòria en 

les entrades i sortides de l’escola (obligatòria per totes les persones adultes i pels infants de 

primària, i molt recomanable pels infants d’educació infantil). Dins de l’aula, la mascareta serà 

voluntària. Si en moments els infants han d’estar en algun espai amb infants d’altres grups 

(que es procurarà evitar) la mascareta serà obligatòria per totes les persones que estiguin dins 

de l’espai, infants i persones adultes. 

En els passadissos i lavabos, tant infants com adults hauran de portar mascareta. D’aquesta 

manera, els infants podran anar al lavabo quan ho necessitin i evitarem haver de concretar 

franges horàries per anar al lavabo de manera estructurada.  

Es faran excepcions en l’ús de mascareta en aquells infants o adults que, per prescripció 

mèdica, es contraindiqui el seu ús. Caldrà que la família aporti a la direcció del centre un 

certificat mèdic amb aquesta contraindicació. En casos excepcionals d’infants que per 

singularitats específiques no puguin sostenir portar mascareta (infants amb NEE, infants NESE, 

etc.), s’acordarà amb la direcció que puguin prescindir de la mascareta en els moments en què 

és obligatòria per la resta d’infants. 

Cada família haurà de portar una bosseta de roba (no de plàstic), que estarà al calaixet, perquè 

l’infant pugui guardar-hi la mascareta en els moments en què no l’hagi de fer servir. La família 

serà la responsable de la higiene de la mascareta, de la bosseta de roba i del canvi diari de 

mascareta o neteja de la mateixa. 

Les famílies de Cicle Mitjà i Cicle Superior, que com a norma general no accediran a l’escola en 

les entrades i sortides, hauran de recordar als seus fills i a les seves filles que prenguin la 

mascareta i la bosseta de roba a casa quan calgui netejar-la o canviar-la. 

L’alumnat haurà de portar un pot de gel hidroalcohòlic que n’haurà de fer ús abans d’entrar a 

les aules i al sortir del centre per la tarda.  
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Durant el transcurs de la jornada s’hauran de rentar les mans un mínim de 5 cops al dia.  

Pel personal docent i no docent la mascareta és recomanable en els grups estables. Obligatòria 

per al personal quan imparteix classes a diferents grups i quan no forma part del grup de 

convivència estable i no es pugui mantenir la distància d’1,5 metres. 

4.3. Actuació en cas de detectar un possible cas de COVID-19. 
En el cas que un alumne/a comenci a desenvolupar símptomes compatibles amb la COVID-19 

es realitzarà l’actuació següent: 

1. Portar a l’alumnat a una aula buida de l’escola.  

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

la persona que quedi al seu càrrec. 

3. S’ha de contactar amb la família per tal que vingui a buscar a l’infant i portar-lo al metge. Un 

cop es tingui el diagnòstic s’ha d’informar a l’escola. 

4. En cas de presentar símptomes de gravetat es trucarà al 061. 

5. El centre contactarà amb el servei territorial d’Educació de Barcelona comarques per 

informar de la situació.  

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 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. De manera 

orientativa, els elements de decisió per a establir quarantenes i/o, si escau, tancaments 

parcials o total del centre serien:  

 Cas positiu en un o més membres d’un grup de convivència estable tot el grup de convivència 

estable té consideració de contacte estret, per tant s’hauria de plantejar la quarantena de tot 

el grup de convivència, durant 14 dies després del darrer contacte amb el cas, amb vigilància 

d’aparició de nous casos. Per tant, interrupció de l’activitat lectiva presencial per a aquest 

grup. 

  Cas positiu en dos membres no convivents que pertanyen a dos grups de convivència 

diferents d’un mateix espai (un edifici, un torn, una ala d’un edifici...) tot el grup de 

convivència estable pot tenir consideració de contacte estret, per tant, i depenent de la 

valoració de vigilància epidemiològica, es podria plantejar la quarantena dels grups de 
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convivència d’aquell espai, durant 14 dies després del darrer contacte amb el cas, amb 

vigilància d’aparició de nous casos. Per tant, interrupció de l’activitat lectiva presencial en 

l’espai afectat, també durant 14 dies.  

4.4. Actuació en cas de germans i/o familiars d’un cas 
Els germans o familiars convivents d’un cas sospitós (aquell en què s’ha realitzat PCR i s’està a 

l’espera dels resultats) han de quedar-se casa fins a conèixer el resultat. Si el resultat és 

negatiu, poden reincorporar-se al centre educatiu. En el cas de confirmació d’infecció (PCR 

positiva), els germans o familiars que són contactes estrets han de fer quarantena durant 14 

dies i, en el marc de la cerca activa de casos, es realitzarà un PCR a aquests germans o altres 

familiars convivents. Un resultat negatiu d’aquest test als contactes no eximeix de la necessitat 

de mantenir la quarantena en els convivents durant els 14 dies que dura el període màxim 

d’incubació. En qualsevol cas, no està indicat l’aïllament preventiu de les persones que 

integren el grup de convivència estable dels germans o familiars del cas en el moment de fer-

los la PCR en el marc de la cerca activa de contactes. En el cas que es confirmés la positivitat en 

aquests test, s’establiran les mesures oportunes en els grups de convivència dels germans o 

familiars convivents. 

4.5. Gestió de casos del personal del centre educatiu 
La gestió d’un cas sospitós en el personal del centre educatiu segueix, en línies generals, 

l’esquema del document de gestió de casos Covid i el director del centre utilitzarà l’aplicatiu 

TRAÇACOVID per fer el seguiment i les comunicacions internes corresponents de cada cas. La 

persona que presenti simptomatologia compatible amb la COVID-19 s’haurà de col·locar una 

mascareta quirúrgica si no la duu posada, haurà d’abandonar el centre i posar-se en contacte 

amb el seu centre d’atenció primària el més ràpidament possible.  

En el cas que l’equip sanitari que l’atengui decideixi realitzar-li la PCR per a SARS-CoV-2, haurà 

de romandre al domicili en quarantena fins a conèixer els resultats. Es prioritzarà la realització 

ràpida d’aquesta prova que hauria de realitzar-se, en la mesura del possible, en les primeres 24 

hores des de l’inici dels símptomes. 

 Els gestors COVID-19, tant els del CAP com dels Serveis de Vigilància Epidemiològica, faran 

l’estudi de contactes de la persona docent tal com s’ha explicat anteriorment, li explicarà el 

procediment a seguir i li indicarà els passos a realitzar si necessita agafar la baixa laboral. Cal 

que la persona docent es posi en contacte amb el Servei de Prevenció de Riscos Laborals 

(SPRL) corresponent per tal de comunicar la seva situació d’aïllament i des del servei es puguin 

anar preparant les accions oportunes per si es tractés d’un cas positiu.  

Si la PCR és negativa, el/la professional es podrà reincorporar al centre educatiu un cop s’hagi 

recuperat del quadre clínic i hagi passat almenys 24 hores sense febre i/o altres símptomes. 

4.6. 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 
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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. 

*Per més informació, mirar document “Gestió de casos Covid-19 als centre educatius” 13 d’agost de 

2020.Documenta assessorat per la Societat Catalana de Pediatria. 

4.7. Ventilació, neteja i desinfecció. 
El centre disposa del seu pla de neteja i desinfecció. A cada accés d’espai hi haurà una graella 

per senyalitzar i tenir un registre de l’ús i desinfecció de l’espai.  

Els lavabos s’utilitzaran indistintament per a nens i per a nenes. L’edifici antic disposa de 4 wc. 

Cada un estarà destinat per una curs concret i l’edifici nou també disposa de 4 wc, també 

destinat a un curs concret. Disposarem de personal per fer neteja de wc al migdia.  

A cada espai del centre hi haurà un kit de neteja que consistirà en un pot de desinfectant per 

les taules i el material i un rotllo de paper. Un cop utilitzat s’haurà de llançar a la paperera 

corresponent.  

Cada alumne/a disposarà d’un kit de neteja personal que haurà de portar de casa. Aquest kit 

està format per: gel hidroalcohòlic i una mascareta de recanvi. La higiene de mans es farà  

abans i després de cada activitat.  

+ = ventilació  = neteja i desinfecció n = neteja 

 Abans de 
cada ús 

Després de 
cada ús 

Diàriament ≥ 1 vegada al 
dia 

Setmanalment Comentaris 

ESPAIS COMUNS I EQUIPAMENTS 

Ventilació de 
l’espai 

   +  Mínim 10 minuts 3 
vegades/dia 

Manetes i poms 
de portes i 
finestres 

      

Baranes i 
passamans, 
d’escales  

      

Superfície de 
taules 

      

Cadires i bancs      Especialment en les 
zones que contacten 
amb les mans 

Material fungible 
com grapadores, 
celos… 

      

Aixetes       

Ordinadors, 
sobretot 
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teclats i 
ratolins 

 
 

 
Material electrònic: 
netejar amb un drap 
humit amb alcohol 
propílic 70º 

comandaments 
a distància 

     

Interruptors 
d’aparell 
electrònics 

     

Fotocopiadores 
 

     

Caixes de 
recursos, 
robòtica, 
tauletes, pc’s 

     
 

Material fungible 
de l’alumnat  

     
Uu Ús individual i neteja a casa 

setmanalment  

 

 Abans de 
cada ús 

Després de 
cada ús 

Diàriament ≥ 1 vegada al 
dia 

Setmanalment Comentaris 

AULES I ESPAIS DE JOC INTERIORS 

Ventilació de 
l’espai 

   +  Mínim 10 minuts 3 
vegades/dia 

Superficies o 
punts de 
contacte 
freqüent amb 
les mans 

      
37 

Terra       

Banc de 
recursos 

 n    També si hi ha un canvi 
de grup d’infants 

   

S’utilitzen en espais 
estables. 

Joguines de 
plàstic 

     

MENJADOR 
Ventilació de 
l’espai 

   +  Mínim 10 minuts 3 
vegades/dia 

Superfícies on 
es prepara el 
menjar 

      

Plats, gots,      Amb aigua calenta: 
coberts...  rentats a elevada 

  temperatura. 
  Sense aigua calenta: 
  desinfecció en dilució de 
  lleixiu al 0,1 %. 
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Fonts d’aigua      La font d’Osmosis només al 

poden utilitzar les monitores 

Taules I 
safates  

      

Taulells       

Utensilis de 
cuina 

      

Taules per a 
usos diversos 

      

Terra       

 

 

 

 Abans de 
cada ús 

Després de 
cada ús 

Diàriament ≥ 1 vegada al 
dia 

Setmanalment Comentaris 

LAVABOS 

Ventilació 
de l’espai 

   +  Mínim 10 minuts 3 
vegades/dia 

Rentamans       
Especialment després de 
l’ús massiu (després del 
pati, després de dinar) i 
sempre al final de la 
jornada. 

Inodors      

Terra i 
altres 
superfícies 

     

Cubells de 
brossa 

      

ZONES DE DESCANS 

Ventilació 
de l’espai 

   +  Mínim 10 minuts 3 
vegades/dia 

Llits       

 
També quan canvia 
l’infant que l’utilitza 

Fundes de 
matalàs i 
de coixí 

    Rentat a ≥60ºC 
per part del a 
família  

Mantes     Rentat a ≥60ºC 

Terra      També si hi ha un canvi de 
grup d’infants Altres 

superfícies 
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5. Seguiment del pla 
 

Breu planificació de l’avalució i seguiment d’aquest pla de reobertura al setembre: 

Responsables: La direcció del centre 

Possibles indicadors: 
- Temporització setmanal de cada docent per comprovar el treball realitzat amb la 
metodologia establerta. 
- Reunió de seguiment amb la temporització programada per cada docent. 
- Accés de la direcció del centre al classroom dels cursos. 
- Recollida de propostes d’infantil i primària en cas de confinament 
- Recepció de mails en còpia a les propostes d’infantil en cas de confinament. 
- Graella amb recull de visites esporàdiques a les aules. 
- Recull d’actes de totes les reunions, el lloc on s’han realitzat, els participants i les 
mesures de seguretat establertes.  
- Observar que totes les mesures de seguretat a les hores d’esbarjo, de menjador de 
l’alumnat i professorat es colpeixin.  
- Observar que tota la comunitat educativa compleixi l’organització horària 
establerta. 
- Documentar amb un informe en cas de detectar un cas de COVID-19 al centre, 
seguint els passos del pla d’actuació. 
- Recull de graelles setmanals amb el pla de neteja del centre. 

Propostes de millora trimestrals:  
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