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PLA D’ORGANITZACIÓ  

1-DIAGNOSI 

La situació de pandèmia que ens va portar al confinament a partir del12 de 

març de 2020 amb el tancament de Centres Educatius sense poder preveure-

ho  ha estat una etapa convulsa per docents, alumnes i famílies que hem anat 

superant mica a mica readaptant-nos a la nova situació . 

La primera situació complexa va ser superar les primeres setmanes de 

desconcert sense saber si tornaríem a l’Escola en poc temps o no . Un cop 

coneguda i confirmada la situació de confinament i tancament dels Centres per 

més temps vam haver de organitzar un tipus de treball amb alumnes i famílies , 

sovint sense recursos , de manera telemàtica . Igualment el treball de l’equip de 

mestres es va realitzar per aquestes vies . Tot això va comportar diferents 

problemes a gestionar: 

- Molta feina dels docents fent jornades molt superiors a les presencials 

per poder atendre totes les situacions: 

 Seguiment tutorial i emocional dels alumnes 

 Seguiment familiar i tutories amb famílies 

 Videoconferències amb alumnes (per grups) per mantenir el contacte 

entre ells i d’ells amb els docents  

 Disseny de diferents activitats segons recursos i necessitats dels 

alumnes per mantenir el seguiment el més personalitzat possible 

atenent a la diversitat . 

 Seguiment i retorn de les activitats proposades . 

 Coordinació entre docents a diferents nivells ( nivells, cicles, 

comissions, claustres..) 

 Diferents canals de comunicació amb alumnes i famílies segons 

recursos i connectivitat . La bretxa entre alumnes amb i sense recursos 

ha estat difícil però molt necessària per assegurar el treball i seguiment 

de tothom 

- Conciliació familiar i laboral dels docents . 
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Malgrat tot això hem anant trobant maneres i temps per mantenir la nostra 

funció educativa gràcies a la professionalitat i interès dels mestres . 

Valorem que hem aconseguit fer aquesta funció educativa i social i moltes 

famílies han mostrat el seu agraïment per la feina feta . 

Això ens servirà per poder reaccionar i planificar situacions de possibles 

confinaments parcials i/o totals del Centre . 

Propostes de cara a un nou confinament segons els cicles :  

Educació infantil  

La comunicació amb nens tan petits no és fàcil ja que no hi ha un ús autònom 

de les  tecnologies i es depèn de les famílies, dels seus horaris i disponibilitat.  

Comenten el possible ús de Genially, Canva per fer les tasques més atractives. 

 

Cicle inicial 

Com a punt a millorar, cal dir que costa conciliar la vida laboral amb la vida 

personal en situació de confinament, és per això que caldria racionalitzar, tot 

establint uns horaris de feina, per a què tots els docents, inclòs l’equip directiu, 

puguin atendre  les seves obligacions  tan laborals com personals, sense que 

això impliqui dedicar moltes hores al dia i tots els dies a la setmana. A casa 

hauríem de tenir un horari també. 

 

Si tornés a haver-hi un confinament, caldria que tothom tingui els mitjans 

necessaris des del principi (portàtils, WIFI, webcams…).Aquesta qüestió ens 

obliga a preveure què podem fer amb els alumnes que no disposen de 

dispositius o connectivitat . El Centre pot cedir alguns elements però no podem 

garantir per tothom .És necessari que altres Institucions, entitats .. ajudin en 

aquesta situació. L’Escola tornarà a passar un qüestionari per veure la situació 

real després de l’estiu. 

 

Si tornés a haver-hi un període de confinament, CI proposem poder avançar 

contingut en petits grupets d’infants convocats a diverses hores de manera 

telemàtica. A banda d’aquestes classes virtuals, se’ls donaria activitats per 

poder anar fent a casa (com hem anat fent aquests 3 últims mesos: passar-los 

vídeos nostres, engrescant-los a fer quelcom ,enregistraments de veu, 
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propostes d’activitats variades, podríem esbrinar com utilitzar “liveworksheets” 

on fas propostes d’activitats de tota mena i els resultats i les respostes s’envien 

directament al mail del tutor/a, no cal descarregar ni imprimir res, funciona tipus 

google docs.)Valoració de les dificultats i noves propostes que han estat 

efectives per mantenir el contacte  

 

Cicle mitjà 

L'escola hauria de fer una inversió en informàtica. 

Eines utilitzades: flipgrid, “liveworksheets” (no ha acabat de funcionar) 

Hagués estat bé la proposta de fer una reunió amb les famílies com a 

tancament de curs, aquest any de manera excepcional per fer una valoració 

conjunta amb les tutores, per conèixer la realitat del moment de cada família. 

Ens ha portat molta feina realitzar la graella amb els objectius i criteris 

d’avaluació establerts per cada àmbit.(falta el d’artística:  música i dansa) 

També hem hagut de col•locar-hi les activitats relacionant cadascuna d’elles: 

També hi vam contemplar les competències transversals tot i que costa molt de 

treballar-la amb activitats específiques, així com marcar-hi uns objectius 

específics) 

No sabem ben bé si les cartes i els dibuixos amb el cor, van tenir gaire èxit, ja 

que tot i fer recordatoris, no sempre vam rebre resposta. 

Cal formar al professorat amb el Classroom. El Víctor (coordinador TAC) ha 

estat disponible per possibles incidències i ha fet molt bona feina!!Sobretot amb 

el classroom. 

 

Cicle superior  

El confinament ens ha ajudat a pensar activitats amb un enfoc globalitzat i a 

provar diverses eines informàtiques.  

La valoració del CLASSROOM ha estat molt positiva, i sembla que al grup de 

5è tot l’alumnat ha pogut anar fent les tasques. Es planteja mantenir aquesta 

plataforma durant el proper curs, enviant tasques, deures,.... 

No obstant s’ha de pensar en fer formacions a l’escola sobre les noves 

tecnologies, per tal que en cas d’un nou rebrot domini més aquestes eines. 

 



    

4 
 

PLA D’ORGANITZACIÓ EN ESTAT 

DE PANDÈMIA  CURS 2020-21 

ESCOLA MONTCAU (GELIDA¨) 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-ORGANITZACIÓ DE GRUPS ESTABLES 

 

 
 
Determinació de grups . ( 
17 grups curs 2020-21.  
Criteris de configuració 
dels grups  
 
Mantindrem els grups-aula 
que tenim ja que aquests 
respecten els diferents 
criteris establerts . 
 
Inspecció ens autoritza a 
mantenir un grup a 22 
respectant mesures de 
distància i higiene i buscant 
l’equilibri d’una atenció 
pedagògica bona i de qualitat 
mantenint l’atenció a la 
diversitat possible. 
 

Estabilitat 
Grups estables de cada curs 
El nombre d’alumnes no és excessiu (entre 17 i 
22 alumnes) 
Els grups s’adeqüen als espais disponibles 
actuals del Centre 

Criteris d’heterogeneïtat. 
Els grups ja estan configurats amb aquest 
criteri i es reajusten a final de cicle i a EI4 anys 
per mantenir aquest criteri .                 

Criteris d’inclusió  
Intentem al màxim treballar la inclusió amb els 
recursos personals disponibles , fent grups que 
afavoreixin amb la seva composició aquesta 
inclusió . 

Mesures flexibilitzadores . 
Mantindrem accions del centre de suports , 
desdoblaments ... sempre i quan es garanteixi 
la seguretat i faciliti la traçabilitat en cas de brot 
a l’Escola . 
 

 

 

 

Grups estables per al curs 2020-21 

*El personal d’atenció educativa es concretarà segons horaris d’aules i alumnes 

a atendre. 

 
Grups 

 
Alumnes 

Docents PAE Espai 

estable Tem 
poral 

estable tempo
ral 

estable Tempo 
ral 

EI3 A 18 1 +1  1 TEI  TEI (*) aula psico 

EI3B 19 1 +1 1 TEI TEI (*) aula psico 

EI4 22 1 +1 1  (*) aula psico 
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EI5A 20 1 +1 1 (*)  aula psico 

EI5B 20 1 +1 1  (*) aula psico 

1rA 18 1 +1 2  (*) aula gimnàs 

1rB 17 1 +1 2  (*) aula gimnàs 

2nA 18 1 +1 2  (*) aula Gimnàs/
aula 
dansa 

2nB 19 1 +1 2  (*) aula Gimnàs/
aula 
dansa 

3rA 18 1 +1 2  (*) aula Gimnàs/
aula 
dansa 

3rB 19 1 +1 2  (*) aula Gimnàs/
aula 
dansa 

4tA 20 1 +1 2  (*) aula Gimnàs/
aula 
dansa 

4tB 17 1 +1 2  (*) aula Gimnàs/
aula 
dansa 

5èA 18 1 +1 2  (*) aula gimnàs 

5èB 17 1 +1 2  (*) aula gimnàs 

6èA 20 1 +1 2  (*) aula gimnàs 

6èB 20 1 +1 2  (*) aula Gimnàs/ 
Aula 
música 

 

 

(*)Entrarà una persona d’E.Especial a atendre els alumnes amb necessitat 

d’intervenció addicional i/o intensiva . Hem d’acabar de concretar persona/grup 

segons necessitats que s’analitzen d’educació especial i SIEI. 

Atesa la necessitat d’alguns alumnes aquesta intervenció serà estable en 

alguns grups  (falta per concretar segons priorització d’intervencions). 

 

CRITERIS D’ORGANITZACIÓ  

Per tal de limitar el numero d’especialistes que entren als diferents grups hem 

seguit els següents criteris: 

- A E.Infantil . S’ho fan tot les tutores i entra un especialista d’infantil o 

suport a ajudar a racons de llengua i mates a l’aula com a mestre/a 

estable. 
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- A E.Primària : 

 Cicle inicial : Les tutores es fan tot menys l’anglès , l’E.Física / 

dansa i la música a 1r . Les paral·leles de cada nivell són 

mestres estables dels nivell i així entre elles fan racons de 

matemàtiques i llengua etc 

 Cicle mitjà : Les tutores s’ho fan tot menys l’E.Física/dansa . 

Les paral·leles del nivell són personal estable i es fan l’anglès, 

els racons de mates i llengua etc.. 

 Cicle superior : Els/les tutores s’ho fan tot (inclosa  l’Educació 

Física excepte a 6è que entra l’Eva ) menys l’anglès que el fa 

l’especialista i els/les paral·lels/es són estables dins del nivell i 

es fan racons de llengua, mates etc. 

 En els subgrups (desdoblament..) es mantenen les mesures de 

seguretat (distància , mascaretes en mestres que no formen part del 

grup estable). 

 Sempre que entra un mestre/a especialista que no és estable dins el 

nivell ho fa amb mascareta i mantenint les distàncies . 

 

ACTIVITAT O 
MATÈRIA 

GRUPS 
ESTABLES 
DELS QUALS 
PROVENEN 
ELS 
ALUMNES 

DOCENT HORARI 
(NOMBRE 
D’HORES / 
SESSIONS 
SETMA 
NALS) 

OBSERVA 
CIONS  

Suport NEE Es concretarà qui i quantes en el quadre de dalt quan tinguem horaris tancats 

Racons MAT Tots EI suport 
PRI paral·lel 

1 
1 

 

Racons CAT Tots EI suport 
PRI paral•lel 

1 
1 

 

Música 
/dansa 

Mús a 1r i 6è  
Dansa 2n 
Dansa CM 
Dansa 5è  
Mús EI 

Especialista (Eva) 
Especialista EF (Tomàs) 
Especialista EF(Sandra) 
Especialista (Mireia) 
Tutores 

2 
2 
2 
2 
2 

 

Anglès CI 
CM 
CS 

Especialista Tomàs 
Tutors (paral·lels) 
Especialista d’ang 

2 
2 
3 

 

Educació 
Física 

CI 
CM 
CS 
EI 
(psicomotricitat) 

Especialista (Tomàs) 
Especialista (Sandra) 
Tutors/Eva 
Tutores 
 
 

2 
2 
2 
1 

 

Religió  CM Mestra de religió 1  
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3- CRITERIS ORGANITZATIUS DELS RECURSOS PER A 

L’ATENCIÓ DE L’ALUMNAT AMB NECESSITAT 

ESPECIFICA DE SUPORT EDUCATIU . 

 

Organització de les mesures universals, addicionals i intensives tenint en 

compte el grup estable i el treball personalitzat de l’alumnat més vulnerable per 

part dels especialistes . 

L’equip de mestres que atén l’alumnat de NEE està format per : 

- Tres mestres d’EE (ja que una és la secretària del Centre i no pot 

dedicar tot l’horari a E.Especial.) una d’elles serà nova el proper curs . 

- Un tutora de SIEI 

- Una educadora 

- 25h de vetlladores ( ENS HAN REDUÏT LA DOTACIÓ ) 

 

 

Intentarem repartir aquestes persones pels cicles per evitar moviment per tots 

els grups . La idea és que les mestres d’EE i la tutora SIEI entrin a les aules 

dels alumnes de més necessitats (per cicles) , l’educadora i les vetlladores 

entrarà a les aules de nens/es SIEI .  

 

 

 

CICLES Nivell Tipus d’atenció necessària Observa 
cions 

Persona que 
atén els 
grups 

Suports 
addicionals 

Suports 
intensius 

Segui 
ment 

 
EDUCA-
CIÓ IN-
FANTIL 

EI3A    Observaci-
ons, valora 
cions 

Quan tanquem 
horaris 

EI3B      

EI4 11 2    

EI5A 4 2 1   
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EI5B 7 2 2   

 
 
CICLE INI-
CIAL 

1rA 2 3 2 Falten re-
sultats 
PACBAL 

 

1rB 3 3 3 Falten re-
sultats 
PACBAL 

 

2nA 5/7? 5 2   
2nB 4/7? 4 2   

 
CICLE 
MITJÀ 

3rA 6 3 5 S’ha fet 
barreja de 
grups a 
acabar de 
confirmar 

 
3rB 

4tA  2 7   
4tB 4 2 2   

 
CICLE 
SUPERIOR 

5èÀ 4  6   
5èB 3 1 2   
6èA 4 2 2   
6èB 4 2 5   

 

La distribució del personal d’EE Especial es farà al setembre quan els horaris 

estiguin tancats . S’annexarà a quest pla la propera setmana. 

EE1 Núria Garrido 
EE2 Anna Roldán 
EE3 a confirmar 
SIEI Imma Roldán 
Educadora Ana Bou 
Vetlladora 1(25h) Antonia Ruíz 
 

Recursos 
personals 

Grups d’intervenció Alumnes mesures 

Atenció especial    

EE 1 Núria     

EE2 Anna R    

EE3   ?    

SIEI Imma    

Educadora Anna B    

Vetlladora 
(Antònia) 

   

CREDA    

CRETDIC    

CEEPSIR    

EAP    
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4-ORGANITZACIÓ D’HORARIS I GESTIÓ D’ENTRADES I 

SORTIDES 

CURS/NIVELL/GRUP TIPUS D’ACCÉS 
Entrada i sortida 

HORA D’ENTRADA 
/HORA DE SORTIDA 

EDUCACIÓ INFANTIL 

EI3A  / EI3 B Porta principal exterior 
Porta principal edifici 

De 9:00h a 12:30h 
15:00h a 16:30h 

EI4 Porta principal exterior 
Porta principal edifici 

De 9:00h a 12:30h 
15:00h a 16:30h 

EI5 A / EI5 B Porta petita del Carrer 
Porta principal edifici 

De 9:00h a 12:30h 
15:00h a 16:30h 

CICLE INICIAL 

1r A /1r B Rampa bombers 
Porta lavabos pati  

De 9:00h a 12:30h 
15:00h a 16:30h 

2n A / 2n B Rampa bombers  
Porta lavabos pati 

De 9:00h a 12:30h 
15:00h a 16:30h 

CICLE MITJÀ 

3r A/  3r B Porta principal exterior 
Porta lavabos pati 

De 8:50 h a 12:20h 
De 14:50h a 16:20h 
 

4t A / 4t B Porta principal exterior 
Porta lavabos pati 

De 8:50h a 12:20h 
De 14:50h a 16:20h 

CICLE SUPERIOR 

5è A / 5è B Rampa bombers 
Mòduls 

De 8:50h a 12:20h 
De 14:50h a 16:20h 
 

6è A / 6è B Rampa bombers 
Mòduls 

De 8:50h a 12:30h 
De 14:50h a 16:20h 
 

 

En qualsevol cas , per garantir les mesures de prevenció a les entrades i 

sortides del centre, així com en els passadissos i llocs de concurrència els 

alumnes i el personal del centre han de portar mascareta fins arribar a l’aula del 

grup estable , a banda de procurar mantenir el 1,5m de distància de seguretat . 

Els alumnes poden ser acompanyats per un adult fins l’accés exterior que 

correspongui segons el nivell i des d’allà entraran fins les seves aules amb 

mascareta (EI 4, EI5 i CI amb les indicacions d’un mestre/a que els guiarà i 

acompanyarà, EI3  podran acompanyar a les aules per un familiar.. amb 

mascareta durant l’adaptació i anirem valorant quan podran entrar amb les 

mestres  ) 

Per l’interior de l’edifici : 
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EI3 entrada directa a les aules a la planta baixa. 

EI 4 , EI5 i 1r pugen i baixen pel costat de la paret de l’escala. 

2n , 3r i 4t pugen i baixen pel costat de la barana de l’escala  

Es col·locaran cintes adhesives de colors segons els grups que indiqui els 

circuits de moviments per dintres de l’edifici. 

 

 

5-ORGANITZACIÓ DE L’ESPAI D’ESBARJO 

 
Grups/ nivell 

Horari Espai 

Habitual específic Habitual  específic 

EI3 A / EI3B  11:30h a 
12:00h 

Pati EI  

EI4 11:00h a 
11:30 h 

 Pati EI (*) Espai davant 
porta principal 
(*) 

EI5 A / EI5B 11:00h a 
11:30 h 

 Pati EI (*) Espai davant 
porta principal 
(*) 

1r A/ 1r B 11:00h a 
11:30h 

 Pista basquet  

2n A/ 2n B 11:00h a 
11:30h 

 Pista basquet  

3r A/ 3r B  10:50h a 
11:20h 

Pista futbol(*)  

4t A/ 4t B  10:50h a 
11:20h 

Pista futbol(*)  

5è A/ 5è B  10:20h a 
10:50h 

Pista basquet  

6è A/ 6è B  10:20h a 
10:50h 

Pista basquet  

 

Per tal d’assegurar l’aplicació de les mesures establertes fem un sistema mixt 

de canvis d’horari en algun grup i canvis d’espais en altres . 

(*) EI 4 i 5 anys alternaran espais en diferents dies de la setmana per 

diversificar jocs.. 

(*) CM i CS alternaran en dies diferents les dues pistes de l’escola per 

diversificar jocs... 
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Marcarem dos espais (zona dels arbres del costat de la pista futbol  i davant la 

paret pista basquet ) per esmorzar en rotllana per grups estables. Jocs a les 

pistes assignades amb mascareta ja que cada cicle comparteix una pista . 

 

 

 

6- RELACIÓ AMB LA COMUNITAT EDUCATIVA 

a) Previsió de les reunions de Consell Escolar 

Temporització  Temàtiques previstes Funcionament/canal  

1 setmana de 
setembre 

Aprovació pla de Centre 
en estat de pandèmia 

Presencial /mixt  
Telemàtic segons la 
situació (meet) 

Primers 
d’octubre 

Pla anual 20-21 Presencial /mixt  
Telemàtic segons la 
situació (meet) 

Febrer 2021 Pressupost 21 
Revisió del pla si s’escau 
Valoració del Pla 

Presencial /mixt  
Telemàtic segons la 
situació (meet) 

Juny 2021 Memòria curs 20-21 
Valoració del Pla 

Presencial /mixt  
Telemàtic segons la 
situació (meet) 

 

b)  Difusió i informació del pla d’organització a les famílies. 

La difusió del pla d’organització es penjarà a la web del Centre un cop 

s’hagi aprovat pel Consell Escolar i s’informarà d’aspectes concrets a les 

famílies per correu electrònic i en les trobades d’inici de curs . 

c) Procediments de comunicació amb les famílies. S’utilitzaran diferents 

canals com aquest curs ( Instagram, Tokaap , correu , web..) . En quant 

a la relació tutorial amb les famílies s’utilitzaran els següents  canals 

bàsicament  : telemàticament o presencialment segons l’estat d ela 

pandèmia i telefònicament en casos de famílies sense altres recursos) 

d) Previsió de formació a les famílies respecte les eines de comunicació 

escollides  

e) Està previst explicar a inici de curs el funcionament del ToKapp per les 

famílies que no s’han apuntat encara i per les noves famílies.  
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7- SERVEI DE MENJADOR 

A l’estona de menjador s’han de mantenir els grups estables i garantir que hi 

hagi una distància de seguretat respecte a altres grups estables . Les taules es 

faran per grups estables i se separaran entre elles 1,5m . 

Es realitzaran torns per poder realitzar l’activitat amb seguretat . 

Grups 
naturals 
nivell 
A/B 

Nº 

aprox 

 

 

Monitor/a Hora de 
dinar 
Entrada/ 
sortida 

Espai 
utilitzat 

Espai exterior per fer 
activitats  

EDUCACIÓ INFANTIL 

EI3A 7 Maite  
12:30h/ 
13:20h 
 
(neteja de 
13:20ha 
13:35h ) 
 

Dormen en 
espai 
habilitat 
(aules 
acollida) 

 
Descans en espai 
específic 

EI3B 7 

EI4A 13 Chelo Pati d’EI 
dividit en 
tres espais 

Jocs al pati dividit en 
espais (podran 
canviar de jocs/Espai 
durant la setmana) 

EI5A 10 Mercè 

EI5B 10 

CICLE INICIAL 

1rA 9 Paqui  
12:30h/ 
13:20h 
 
(neteja de 
13:20h a 
13:35h) 
 

Davant la 
porta 
principal 
d’accés a 
l’edifici 

Jocs al pati  
(en cas de no 
mantenir distàncies 
jugaran amb 
mascareta) 

1rB 9 

2nA 9 Montse 

2nB 9 

CICLE MITJÀ 

3rA 10 Antònia 13:35h/ 
14:25h  
(Neteja ) 

Pista 1 
(dividint-la 
en espais) 

Jocs al pati 
(en cas de no 
mantenir distàncies 
jugaran amb 
mascareta) 

3rB 10 

4tA 9 Toñi 

4tB 9 

CICLE SUPERIOR 

5èA 10 Núria 13:35h/ 
14:25h  
(Neteja ) 

Pista 2 
(dividint-la 
en espais) 

Jocs al pati 
(en cas de no 
mantenir distàncies 
jugaran amb 

5èB 10 

6èA 13 Pili 

6èB 12 
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mascareta) 

 

La neteja( taules , cadires , lavabos ..)  correspon a l’empresa que gestiona el 

servei i l’Escola col·laborarà en algun moment si és necessari . 

La propera setmana es rebran orientacions concretes de sanitat i educació que 

ens ajudaran a tancar el pla de menjador amb més concrecions i s’annexarà . 

 

8- SERVEI DE TRANSPORT 

L’alumnat de transport escolar entrarà a les 8:50 h i s’esperarà amb una 

persona responsable al vestíbul de l’Escola al costat del menjador . 

Seguiran les mesures de mascareta dins el transport i gel abans de pujar i en 

entrar a l’Escola . 

Alumnes / nivell Tipus d’accés Hora d’entrada i sortida 

Ivet Sánchez EI4 Porta principal  8:50h /16:20h 

Carla EI4 Porta principal 8:50h /16:20h 

Oriol Sánchez 2n PRI Porta principal 8:50h /16:20h 

Nayra 6è Porta principal 8:50h /16:20h 

   

 

 

9- PLA DE NETEJA 

Pla de ventilació, neteja i desinfecció 

En el cas d’un ús temporal d’algun espai de manera compartida entre diferents 

grups cal preveure que en cada canvi de grup cal fer una neteja i desinfecció i 

la ventilació abans de l’ocupació de l’espai per un altre grup. Així per exemple 

l’ús de la sala de psicomotricitat és farà en dies diferents per fer una neteja 

diària profunda després de l’horari lectiu . 

 

En cas d’aules ordinàries es preveu la ventilació tres cops al dia uns deu 

minuts. 
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Pla de neteja 

 

ND= neteja i desinfecció     V = ventilació         N= neteja  

 Abans 
de 
cada 
ús 

Des 
prés 
de 
cada 
ús 

Diàri
a 
ment 

>1 
vegada 
al dia 

Setman
al 
ment 

Comenta 
ris 

Respon 
sable 

ESPAIS COMUNS I EQUIPAMENTS 
 

Ventilació de l’espai    V  Mínim 3 
vegades 
al dia 10 
minuts 

Mestres/ 
neteja 

Manetes i poms de 
portes i finestres 

  N ND 
 

 

  neteja 

Baranes i 
passamans, 
d’escales 

   ND   neteja 

Superfícies de 
taulells i mostradors 

   ND   neteja 

Cadires i bancs    ND   neteja 

Grapadores i altres 
utensilis d’oficina 

  ND    neteja 

Aixetes..   ND N   neteja 

Ordinadors (sobre 
tot teclats i ratolins) 

  N
D
#
# 

   neteja 

Telèfons i 
comandaments a 
distància 

  ND   Netejar 
amb un 
drap 
humit 
amb 
alcohol 
70º 

neteja 

Fotocopiadores   ND   

Interruptors 
d’aparells electrònics 

  ND   

Menjador ND ND     Servei 
menjador
entre 
torns / 
neteja a 
final del 
dia 

Música A determinar quan tanquem horaris 

Dansa (Mòdul) A determinar quan tanquem horaris 

Gimnàs    ND   neteja 

Psicomotricitat    ND    neteja 

Pati EI (joguines..)   # ND    neteja 

  

Lavabos  EI    ND   neteja 

Lavabos CI –CM     ND   Neteja 
durant el 
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matí i fins 
les 15h 

Lavabos gimnàs    ND   Neteja 
Neteja 
durant el 
matí i fins 
les 15h 

Lavabos pati    ND   Neteja 
Neteja 
durant el 
matí i fins 
les 15h 

Lavabos mestres     ND   Neteja 
 
 

AULES I ESPAIS DE JOC INTERIORS 
 

 Abans 
de 
cada 
ús 

Des 
prés 
de 
cada 
ús 

Diàri
a 
ment 

>1 
vegada 
al dia 

Setman
al 
ment 

Comenta 
ris 

Respon 
sable 

Ventilació de l’espai    V  10min 3 
vegades 

Mestres/ 
neteja 

Superfícies o punts 
de contacte 
freqüents amb les 
mans 

   ND   neteja 

Terra   ND    neteja 

Materials de jocs   N ND   També si 
hi ha un 
canvi de 
grups 
d’infants 

neteja 

Joguines de plàstic  N ND   neteja 

Joguines o peces de 
roba 

  ND   Rentador
a > 60º 

 
neteja 
 

MENJADOR 
 

 Abans 
de 
cada 
ús 

Des 
prés 
de 
cada 
ús 

Diàri
a 
ment 

>1 
vegada 
al dia 

Setman
al 
ment 

Comen 
taris 

Respon 
sable 

Ventilació de l’espai    V  10min 3 
vegades 

Mestres/ 
neteja 

Superfícies on es 
prepara el menjar 

ND ND     Cuina 

 
 
 
Plats , gots, coberts.. 

 ND    Amb 
aigua 
calenta: 
rentats a 
elevada 
temperatu
ra. Sense 
aigua 
calenta: 

Cuina 
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desinfecci
ó en 
dilució de 
llegiu al 
0,1% 

Taules, safates.. ND ND    
 

 Monitores 

Taulells  ND    
 

 Monitores 

Taules per a usos 
diversos  

ND ND     Monitores 

Terra    ND  
 
 
 

 neteja 
 

LAVABOS, DUTXES, ZONES DE CANVI DE ROBA.. 
(lavabo EI3 anys i aules) 

 
 Abans 

de 
cada 
ús 

Des 
prés 
de 
cada 
ús 

Diàri
a 
ment 

>1 
vegada 
al dia 

Setman
al 
ment 

Comen 
taris 

Respon 
sable 

Ventilació de l’espai    V  Mínim 10 
min 3 
vegades/
dia 

Mestres/ 
neteja 

Canviadors  ND     neteja 

Orinals  ND     neteja 

Rentamans    ND   neteja 

Inodors    ND   neteja 

Terra i altres 
superfícies 

   ND   neteja 

Dutxes  ND ?    Neteja 
En 
principi 
NO 
s’utilitza 
ran 

Cubells de brossa, 
bolquers, compreses 

  ND    neteja 

Psicomotricitat   ND    neteja 

ZONES DE DESCANS 
 Abans 

de 
cada 
ús 

Des 
prés 
de 
cada 
ús 

Diàri
a 
ment 

>1 
vegada 
al dia 

Setman
al 
ment 

Comen 
taris 

Respon 
sable 

Ventilació de l’espai    V  Mínim 10 
min 3 
vegades/
dia 

Mestres/ 
neteja 

Llits   ND    Monitores 

Fundes de matalàs, 
coixins.. 

    Rentat 
>60º 

També 
quan 
canvia 
l’infant 

Família 

Mantes     Rentat 
>60º 

Família 
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que 
l’utilitza 

Terra   ND  
 

 També si 
hi ha un 
canvi de 
grups 
d’infants 

neteja 

Altres superfícies   ND   neteja 

MATERIALS D’AULA  
 

 Abans 
de 
cada 
ús 

Des 
prés 
de 
cada 
ús 

Diàri
a 
ment 

>1 
vegada 
al dia 
 
 
 

Setma 
nalment 

Comen 
taris 

Respon 
sable 

Materials d’ús diari 
(colors, llapis, jocs..) 
Serà personal 

  N?    Tutor 
durant el 
dia/ 
Neteja a 
final del 
dia 

Safates de materials 
específics (jocs, 
tablets ..) 

 N ND    Neteja  

Material de 
laboratori, 
experiments .. 

  ND    Tutor 
durant el 
dia/neteja 
al final 
del dia 

        

        

        

ACOLLIDA MATINAL I DE TARDA 
 

 Abans 
de 
cada 
ús 

Des 
prés 
de 
cada 
ús 

Diàri
a 
ment 

>1 
vegada 
al dia 

Setma 
nalment 

Comen 
taris 

Respon 
sable 

Aules d’acollida  ND  9:00h 
16:30h 
 

  neteja 

Aules d’acollida    Migdia 
(dormir ) 

  Monitores 

 

 

 

 

Els materials a desinfectar diàriament es deixaran en una safata identificativa 

per tal que el personal de neteja el pugui desinfectar .  
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Vam proposar unes hores de personal de neteja en horari escolar per higiene 

de lavabos , baranes, poms , algun espai d’ús compartit com gimnàs, etc) i 

se’ns ha concedit per part de l’Ajuntament ( de 9:00h a 13:00h) 

 

 

10- EXTRAESCOLARS I ACOLLIDA 

Extraescolars 

L’AMPA organitzarà segons demandes les extraescolars del proper curs 

atenent als següents criteris:  

_ Fer el màxim d’activitats a l’aire lliure i utilitzar mascaretes sinó es pot garantir 

les distàncies. 

_ Si es necessita espai interior  (aules...) s’haurà de preveure la ventilació i 

neteja de les mateixes abans de les 16:30h  i s’utilitzarà mascareta si no es pot 

complir la distància d’1,5m .  

_En la mesura del possible es formaran grups estables de participants. 

 

Quan es facin les inscripcions a les diferents activitats que es puguin organitzar 

annexarem un pla concret d’organització de les mateixes. 

 

 

 

Acollida (matinal i de tarda) 

Hi ha un espai per l’acollida (tant matinal com de tarda ) i es compliran els 

criteris de distanciament i/o mascareta en cas que sigui necessari . 

S’ha de preveure la neteja i desinfecció de l’espai . En principi es deixarà net 

després de l’ús (matí per les monitores i a la tarda per la neteja . En cas 

d’utilitzar l’espai per dormir els petits etc .. serà la monitora responsable 

l’encarregada o en qui delegui l’empresa. 
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11-ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES 

El Centre  preveu organitzar sortides i colònies , tot limitant el número a les 

mínimes possibles . Se seguiran les orientacions que es vagin donant durant el 

curs segons l’evolució de la pandèmia. 

Es tindran en compte els criteris de distanciament i ús de mascareta en cas 

necessari . 

12- REUNIONS D’ORGANS UNIPERSONALS I 

COL·LECTIUS DE COORDINACIÓ I GOVERN 

Les reunions de coordinació de diferents òrgans del Centre es duran a terme 

amb mascareta sempre que l’espai establert no garanteixi les distàncies: 

 

 

Reunions  Descripció Periodicitat Espai previst 

Reunions de 
pares  

-General ( a 
concretar com) 
 
 
-EI3 (8 de setembre a 
les 17h) 
 
 
 
-Reunions famílies 
Cicles  
 

-Una al curs 
 
 
 
-1 abans de 
començar les classes 
 
 
 
- Una cada cicle 
(s’avançaran aquest 
curs per si és més 
viable incloure les 
informacions de la 
reunió general aquí) 

- Menjador  o gimnàs 
en torns amb 
mascareta o per 
meet 
 
Presencial al 
menjador amb 
mascareta 
 
-Gimnàs i/o menjador  
Amb mascareta 

Claustre Claustres i reunions 
de mestres 

mensual Antiga aula de 
música 

Coordinació  Trobada de 
coordinadors  

1 o 2 setmanals 
segons necessitat 

Aula NEE 

Cicles Trobades de cicles setmanals Aula o passadís 

Nivell Trobada dels tutors 
del nivell 

setmanal aula 

 
Comissions 

Festes setmanal aula  

Informàtica setmanal aula 

Biblioteca setmanal aula 

EEVV setmanal aula 

Consell Escolar 1o 2 trimestral menjador 

Reunions AMPA Trobades per temes  trimestral menjador 

Formacions , 
xerrades... 

Mantenir formacions  Quan s’escaigui Telemàtiques i/o 
presencials quan es 
pugui 
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13- PROTOCOL D’ACTUACIÓ EN CAS DE DETECTAR 

CASOS PER SIMPTOMATOLOGIA COMPATIBLE AMB LA 

COVID-19 

Le famílies han de fer-se responsables de l’estat de salut dels seus fills/es. A 

inici de curs signaran una declaració responsable a través de la qual: 

• Faran constar que són coneixedors de la situació actual de pandèmia i 

s’atendran a les mesures que puguin ser necessàries en cada moment. 

• Es comprometen a NO portar l’alumne/a al Centre educatiu si presenta 

simptomatologia compatible amb la COVID-19 o l’hagi presentat en els darrers 

14 dies . Avisarà als responsables del Centre educatiu. 

• Les famílies disposaran d’una llista de comprovació de símptomes i 

haurà de comunicar al Centre si ha presentat febre.... 

• Si la situació epidemiològica ho requereix ( com ja passa)  es prendran 

mesures addicionals com la presa de temperatura a l’Escola . 

 

 Per minimitzar al màxim entre tots la possibilitat de brots al Centre es prendran 

diferents mesures : 

• Higiene de mans d’alumnes i personal que treballa al Centre . Per això 

es garantirà l’existència de diversos punts de rentat de mans en punts 

estratègics (menjador, zona d’aules...). 

• Ús de mascaretes . Pels mestres i personal del Centre és recomanable 

en grups estables i obligatòria quan s’imparteixen classes a diferents grups o 

no es pugui mantenir la distància d’1,5m  

Com a norma general en cas de situació de poc risc de contagi els alumnes 

l’utilitzaran de 1r a 6è quan no s’estigui amb el grup de convivència dins l’aula o 

no es pugui mantenir la distància d’1,5m .No serà obligatòria al segon cicle 

d’infantil . 

En cas d’alt nivell de contagi segons salut , tal i com passa actualment en el 

moment d’iniciar el curs , acordem que tothom, alumnes i mestres , portaran 

mascareta en tot moment (inclús en els grups estables ) fins que passi aquest 

alt nivell de contagi . A EI infantil recomanem que les portin per quan es moguin 

pel Centre , esbarjo.... però no en el grup estable. 

En cas de fer-les servir es recomanen les higièniques amb compliment norma 

UNE. 



    

21 
 

PLA D’ORGANITZACIÓ EN ESTAT 

DE PANDÈMIA  CURS 2020-21 

ESCOLA MONTCAU (GELIDA¨) 

 

 

 

 

Davant d’una persona que comença a desenvolupar símptomes compatibles 

amb la COVID-19 al Centre educatiu: 

 Es portarà a un espai separat d’ús individual () 

 Es col•locarà una mascareta quirúrgica (tant a la persona que ha iniciat 

els símptomes com la persona que es quedi al seu càrrec) 

 Es contactarà amb la família per tal que vingui a buscar l’ infant . 

 En cas que presenti símptomes de gravetat es trucarà al 061. 

 El Centre ho comunicarà al servei territorial d’Educació per informar de la 

situació i a través d’ells amb el servei de salut pública. 

La família o persona amb símptomes contactarà amb el seu CAP de referència 

per valorar la situació  i fer les actuacions necessàries. Si decideixen fer una 

PCR per SARS-CoV-2, l’ infant i la família amb qui conviu hauran d’estar en 

aïllament al domicili fins conèixer els resultats . En cas que es confirmi el cas, 

Salut Pública serà l’encarregada de la identificació , aïllament i seguiment dels 

contactes estrets. 

L’autoritat sanitària , en contacte estret amb els serveis territorials d’educació , 

valoraran i decidiran si s’escau el tancament d’activitat presencial en un grup , 

més d’un grup o el Centre sencer segons els següents criteris: 

• Cas positiu en un o més membres d’un grup de convivència (quarantena 

de 14 dies del grup) 

• Cas positiu en dos membres no convivents que pertanyen a dos grups 

de convivència diferents d’un mateix espai ,edifici, torn, ala d’un edifici etc, 

(quarantena de 14 dies dels grups de convivència d’aquests espais.) 

• Cas positiu en dos o més membres no convivents que pertanyen a grups 

de convivència en diferents espais . (quarantena de 14 dies  dels grups afectats 

i valoració d’interrupció presencial al Centre. 

 

14-PRINCIPIS DE PREVENCIÓ I HIGIENE 

Higiene de mans 

En infants es requerirà rentat de mans: 

▪ A l’arribada i a la sortida del centre educatiu 

▪ Abans i després dels àpats 
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▪ Abans i després d’anar al WC (infants autònoms) 

▪ Abans i després de les diferents activitats (també de la sortida al pati) 

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 infants i propis. 

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

▪ Abans i després d’anar al WC. 

▪ Abans i després de mocar un infant 

Es garantiran diversos punts de rentat de mans (amb dosificadors amb sabó i 

tovalloles d’un sol ús) als lavabos i menjador. Els dispensadors de solució 

hidroalcohòlica estaran a les entrades i sortides de l’escola i les aules on no hi 

hagi pica: aules de reforç, aules educació especial, aula psico... 

 

Ús de la mascareta 

L’alumnat ha de venir amb mascareta a l’escola. Un cop dins les aules, la 

mascareta no serà obligatòria dins del mateix grup estable quan l’estat de la 

pandèmia ho permeti . Però serà indicada quan no es pugui mantenir la 

distància d’1,5 metres entre persones de diferents grups. També serà 

obligatòria per moure’s dins del centre.  

Ara al setembre per començar el curs i tenint a la zona un alt risc de contagi sí 

que serà obligatòria inclús a les aules a partir dels 6 anys . I es recomana 

portar-la pels moviments pel Centre.. per als menors de 6 anys  

En cas que entri alguna persona docent o no docent a l’aula i no formi part del 

grup estable els alumnes també hauran de portar la mascareta quan no puguin 

mantenir la distància de seguretat. 

Per al personal docent d’un grup estable no serà obligatòria. Per al personal no 

docent extern i especialistes serà obligatòria quan no es pugui mantenir la 

distància d’1,5 metres. En el cas que es pugui mantenir aquesta distància serà 

recomanable. 

El tipus de mascareta indicada ha de ser la higiènica amb compliment norma 

UNE. La mascareta d’ús individual haurà d’anar marcada amb el nom i haurà 

de disposar d’una bossa de roba també marcada amb el nom. 
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El Departament d’Educació lliurarà a tots els centres abans de l’inici de curs 

mascaretes higièniques per a tots els seus professionals, un estoc de 

mascaretes quirúrgiques per a la gestió de la detecció d’un possible cas de 

COVID-19 durant l’activitat al centre, un estoc de guants per a activitats 

concretes, gel hidroalcohòlic i dispensadors, i un termòmetre de distància per a 

incorporar-lo a la farmaciola. 

 

 

15- SEGUIMENT DEL PLA 

Es farà seguiment del pla trimestralment i quan calgui si es produeixen canvis 

significatius en la situació de la pandèmia . 

Si es reben orientacions i instruccions de modificació durant altres moments del 

curs segons l’estat  de l’epidèmia anirem actualitzant el pla quan s’escaigui. 

 

 

CONCRECIÓ PER A L’EDUCACIÓ 

INFANTIL 

1-PLA D’ACOLLIDA DE L’ALUMNAT 

• A Educació Infantil 3anys començarem fent l’adaptació amb horari d’1,5h 

cada grup de nens/es durant els dies establerts al calendari .Entraran amb un 

familiar fins les aules. 

• A tots els grups es realitzaran activitats d’acolliment especial per tractar 

els temes emocionals , l’afectació del confinament , les pors, etc.. Aquesta 

intervenció tutorial s’allargarà el que sigui necessari per tal que els alumnes 

trobin a l’Escola un ambient ric d’experiències i d’atencions personals . 

2- CRITERIS  PEL TREBALL A INFANTIL 

• Els grups estables estan formats pels alumnes del nivell donat que el 

número d’alumnes no és excessiu .  

• Com a persones estables a cada grup estaran els  tutors/es del grup i 

entraran  dos mestres més als diferents  grups i nivells d’E.Infantil per l’atenció 

a la diversitat més l’especialista d’EE o vetlladora/educadora.  
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• La intervenció de persones als grups s’ha limitat al mínim però intentant 

mantenir una atenció pedagògica el màxim de profitosa , mantenint racons a 

les aules de matemàtiques i llengua . 

 

CONCRECIONS PER A L’EDUCACIÓ 

PRIMÀRIA 

 

 

 

1-ACOLLIDA DELS ALUMNES 

• A tots els grups es realitzaran activitats d’acolliment especial per tractar 

els temes emocionals , l’afectació del confinament , les pors, etc.. Aquesta 

intervenció tutorial s’allargarà el que sigui necessari per tal que els alumnes 

trobin a l’Escola un ambient ric d’experiències i d’atencions personals . 

• S’estudiarà fer un acte per grups naturals que doni un “producte” global 

de Centre com a unitat de tots per un objectiu comú : deixar enrere les 

vivències negatives de la pandèmia i continuar endavant amb positivisme i 

responsabilitat a la vegada .  

 

2-CRITERIS  PEL TREBALL A PRIMÀRIA 

 

• Per tal de mantenir al mínim les intervencions de diferents persones a 

les aules i així poder controlar més la traçabilitat del virus en cas de rebrot i a la 

vegada garantir el màxim d’atenció a la diversitat i la inclusió de l’alumnat NEE 

hem elaborat horaris atenent a : 

- El tutor/a estarà el màxim d’hores en el seu grup 

- El paral•lel/la serà el segon mestre estable del grup podent mantenir així 

racons de les àrees instrumentals . 

- S’ha establert un especialista per cicle per poder mantenir en els quatre 

grups del cicle les especialitats amb qualitat. 
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- Un especialista d’anglès per nivell per atendre la segona llengua a tots 

els grups de primària . 

- Igualment un especialista d’E.Especial o persona d’atenció a la diversitat 

,  intervindrà en un cicle (màxim quatre grups ) 

- S’han retallat les hores de música ja que l’àrea artística es reparteix 

entre diferents persones especialistes limitant l’entrada a grups .Cap 

especialista pot entrar a tots els grups de primària . 

-  Degut a l’organització d’entrades i sortides esglaonades s’han hagut de 

modificar també els horaris dels patis i s’han modificat les hores/àrees per 

poder mantenir a la vegada la nova organització dels mestres segons 

normativa amb un mínim d’especialistes entrant a les aules .  

 

 

 

PLA DE TREBALL DEL CENTRE 

EDUCATIU EN CONFINAMENT 

 

En cas de trobar-nos en situació de confinament parcial (algun grup) o total 

(tota l’Escola) ens plantegem : 

• EI A infantil serà difícil poder avançar amb les videoconferències que 

hem fet servir durant el confinament però seran necessàries per mantenir el 

contacte amb els alumnes . 

En aquest cicle serà bàsica la relació amb les famílies i el traspàs amb elles de 

possibles activitats a realitzar (correu, meet..). 

• CI encara no són prou autònoms ni tenim garantit que tots disposin de 

dispositius ni connectivitat , per tant , haurem de alternar canals de relació amb 

alumnes i famílies per poder , entre tots, fer el millor pels alumnes (vídeos 

explicatius , idees d’activitats bàsiques a fer com lectures, petits escrits etc 

• CM i CS s’haurà de treballar amb els alumnes telemàticament (sempre 

que els alumnes tinguin dispositius i connectivitat ). Aquest cicles podran seguir 
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amb el classroom que ja han utilitzat durant el confinament . Per als alumnes 

sense recursos haurem de buscar alternatives (feines en fulls...) . També 

s’hauran de mantenir les videoconferències per explicacions , dubtes... 

Igualment i segons les condicions del confinament s’hauran de fer algunes 

classes telemàtiques (meet..). 

 

Proposta d’actuació en confinament del Centre  

Docència virtual 

L’escola utilitzarà a CM i a CS la plataforma Google Classroom ,  A més, a 

Primària s’utilitzarà l’aplicació d’Innovamat (projecte de Matemàtiques) amb la 

seva vessant digital Bmath i també es mirarà de mantenir la plataforma digital 

d’oxford per poder seguir les classes com a l’Escola amb un recurs que ja 

tenim. 

 

 La pàgina web de l’escola , el correu electrònic i el toKapp seguiran sent eines 

de referència per a alumnes i famílies on anirem penjant les novetats i 

informacions importants. 

- A Educació Primària classes virtuals durant el matí que inclouran part 

teòrica i part pràctica. També es prepararan tasques per fer fora d’aquestes 

classes virtuals.  

- A Educació Infantil es farà una connexió diària de 30 minuts 

aproximadament. El grup es dividirà en dos per tal que no siguin tan 

nombrosos. Aquestes connexions seran sempre voluntàries. Es mirarà l’horari 

que millor vagi a les famílies ja que es connectaran si hi ha adults per fer-ho.  

Els tutors/es dels grups podran modificar l’horari en funció de les necessitats 

del seu alumnat.  

Estratègies educatives (alumnat vulnerable) 

En cas de confinament caldrà aplicar les estratègies següents: 

- Contactar via telemàtica/telefònica amb l’alumne i la família. 

- Acompanyament emocional per part de la tutora. 

- Contactes amb agents externs  SSB i mestra EE, si s’escau. 

- Facilitar els dispositius i connexions necessàries, conjuntament amb 

l’Ajuntament i el Departament. 
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Acompanyament emocional i acció tutorial 

En cas de nous confinaments, per a cada grup s’establirà un horari de: 

- Videoconferències individuals amb l’alumnat (quan sigui necessari). 

- Videoconferències grupals (1 tutoria setmanal). 

- Tutories individuals virtuals amb les famílies.  

L’horari d’aquests acompanyaments emocionals es pactarà amb la família i es 

procurarà que sigui sempre dins de l’horari lectiu: de 9 a 16:30hores.  

Treball docent 

En cas de nous confinaments, el professorat s’organitzarà telemàticament a 

través de la plataforma Meet. 

Els matins els dedicarem als grups estables (tutories) 

Les tardes les dedicarem a coordinacions amb els docents: reunions de 

treball/formació /coordinacions, Claustres, Consells escolars i Reunions 

d’equips directius. 

 

 

 

 

 


