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La situació actual provocada pel COVID-19  ha fet necessària l’aplicació continuada d’una 

sèrie de mesures que canvien de manera notable el funcionament de la societat, i entre 

ella del sistema educatiu. Per aquest motiu cal que tota la comunitat educativa de l’escola  

Montserrat vetlli, es responsabilitzi i es comprometi en garantir els dos grans pilars per fer 

front la pandèmia: les mesures de protecció i la traçabilitat. 

La situació viscuda de confinament ens ha fet valorar encara més l’escola presencial. 

L’escola com a lloc de relacions socials, de suport emocional, de creixement personal i de 

coneixements que vetlla en tot moment per l’equitat. 

Aquest document ha estat elaborat seguint les instruccions del Pla d’actuació per al curs 

2020-2021 per a centres educatius en el marc de la pandèmia del Departament 

d’Educació. 

Les mesures i actuacions que es detallen a continuació volen garantir al màxim la 

seguretat al centre escolar. 

 

 1.   ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA, EN UNA SITUACIÓ DE PANDÈMIA COM 

L’ACTUAL I EN CAS DE CONFINAMENT PARCIAL O TANCAMENT DEL CENTRE 

 

 Situació de pandèmia actual 

Cada grup classe tindrà assignat un tutor o tutora amb el/la que formaran el grup 

estable. A més, a cada grup hi entraran els mestres especialistes corresponents (E.F. 

i Anglès, sempre i quan puguem disposar d’aquests) i, en aquells grups que hi hagi 

alumnes SIEI, entraran les mestres referents d’aquests alumnes. 

Els espais comuns (aula de ciències, aula de plàstica, aula d’informàtica, aula 

d’audiovisuals...) estaran assignats per dies i franges horàries específiques pels 

grups estables. Després de cada ús es farà la ventilació, la neteja i desinfecció 

pertinents. Els infants i mestres netejaran el lloc ocupat i els estris usats. 

Posteriorment, el servei de neteja ho farà amb major profunditat. 
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En situació de pandèmia actual, el nostre centre quedarà amb els grups classe 

següents: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Els germans bessons s’han posats junts al mateix grup 

Confinament parcial 

En cas de confinament parcial d’un grup classe o de diversos grups, el/la mestre/a 

tutor/a farà des de casa les classes online, tutories per videoconferències i, a través 

del classroom, es posaran i es farà l’acompanyament i el seguiment de les tasques. 

Els/les mestres especialistes també es connectaran amb el grup o grups confinats a 

través de videoconferència des de l’escola o a casa, i faran les classes online en la 

mateixa franja horària que aquell grup classe faria a l’escola.  

*L’horari telemàtic en cas de confinament parcial es facilitarà al setembre. 

NIVELL GRUP A GRUP B GRUP C 

P3 13  12  

P4 17 17  

P5 17 16  

1r 21 20  

2n 18 18 17 

3r 22 23  

4t 25 25  

5è 25 25  

6è 25 25  
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Tancament de centre 

En cas de confinament total amb tancament de centre, el mestre/a tutor/a i 

especialistes de cada grup faran des de casa les classes online, tutories per 

videoconferències i, a través del classroom, es posarà i es farà el seguiment de les 

tasques. L’organització horària setmanal es farà arribar al setembre a cada grup, amb 

dues sessions diàries de classes online i material de treball. 

A l’escola, l’alumnat sempre tindrà a punt per emportar-se a casa el material estipulat 

en cada cicle per, en cas de confinament parcial i total, poder agafar-lo i continuar 

treballant amb ell des de casa amb l’acompanyament telemàtic del docent. 

Les reunions de cicle, coordinació, claustres i de tutories amb pares, mares o tutors 

legals, se seguiran realitzant a través de videoconferències en les franges horàries 

establertes igual que en situació de normalitat. 

 

2.   ORGANITZACIÓ DE GRUPS D’ALUMNES, PROFESSIONALS I ESPAIS 

  

ORGANITZACIÓ AULA: GRUP ESTABLE 

Els diferents alumnes s’agrupen per nivells i en grups A, B o C i, junt amb la seva 

tutora/a, formen el grup estable. L’organització de l’espai de l’aula del grup estable 

ha d’assegurar, en la distribució de l’alumnat, una distància interpersonal mínima d’1 

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

taula, ha de tenir en compte aquesta distància. Tot i així, les últimes instruccions 

diuen que dins la seva aula, aquest grup estable no podrà estar sense mascareta, 

els nens i nenes l’hauran de dur tot l’horari escolar, tret aquells alumnes que no la 

puguin dur per algun motiu justificat, i guardant sempre aquest metre de distància 

entre cadires. L’ús de la mascareta anirà en funció de les instruccions sanitàries dels 

moment. Cada infant tindrà el seu material bàsic d’ús individual. El material col·lectiu 

usat aquell dia es deixarà en un espai de l’aula on serà desinfectat pel servei de 

neteja en acabar la jornada. 
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Cada grup estable tindrà una aula de referència, però de manera excepcional, quan 

l’activitat ho requereixi es podran utilitzar aules com: plàstica, ciències, informàtica… 

caldrà seguir el protocol establert per moure’s dins l’escola, ventilar l’aula estable i 

l’aula específica i, posteriorment al seu ús, caldrà netejar i desinfectar l’espai i el 

material utilitzat. Per anar a aquestes aules caldrà fer-ho amb previsió per tenir-ho tot 

enllestit i no coincidir amb cap altre grup. 

A cada grup estable hi entraran els diferents mestres especialistes i ho faran amb la 

mascareta i guardant les distàncies de seguretat. Cada mestra especialista haurà de 

signar a la graella de control de traçabilitat del grup estable on entri aquell dia (estarà 

en lloc visible dins l’aula). D’aquesta manera queda registre de tots els dies del curs i 

les mestres que hi han intervingut per si fos necessari. 

*Veure annex 1: Control traçabilitat docent (pàg.21) 

Els nens i nenes portaran cada dia la seva ampolla d’aigua, reduint així les anades al 

bany per beure i deixant-les només per a altres necessitats fisiològiques. Sempre 

que l’alumne/a surti de l’aula caldrà recordar-li que no es pot treure la mascareta i 

que s’ha de rentar les mans abans i després. 

Grups Alumnes Docents PAE Espai 

Estable Temporal Estable Temporal Estable Temporal 

P3 A 13 Tutora 1 especialistes  TEI   Aula   

P3 B 12 Tutora 1 especialistes TEI  Aula  

P4 A 17 Tutora 2 especialistes      Aula   

P4 B 17 Tutora 2 especialistes      Aula   

P5 A 18 Tutora  2 especialistes     Aula   
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P5 B 16 Tutora 2 especialistes    Aula   

1r A 20 Tutora  3 especialistes     Aula 1-4   

1r B 20 Tutora 3 especialistes     Aula 1-5   

2n A 18 Tutora 3 especialistes    Aula 1-3   

2n B 18 Tutora 3 especialistes    Aula 1-6   

2n C 17 Tutora 3 especialistes   Aula 1-2  

3r A 22 Tutora 3 especialistes     Aula 1-8   

3r B 22 Tutora 3 especialistes     Aula 1-11   

4t A 25 Tutora 3 especialistes     Aula 2-11   

4t B 25 Tutora 3 especialistes     Aula 2-8   

5è A 25 Tutora 3 especialistes    Aula 2-6   

5è B 25 Tutora 3  especialistes     Aula 2-4   



  Pla d’organització del centre - Escola Mare de Déu de Montserrat 

         Castellbisbal- Juliol del 2020 

 

7 
 

6è A 25 Tutora 3 especialistes    Aula 2-3   

6è B 25 Tutora 3 especialistes      Aula 2-2   

  

PATIS 

Per tal de poder gaudir de l’estona d’esbarjo a l’aire lliure i continuar garantint les mesures 

de seguretat necessàries, els horaris s’han vist modificats per torns (mirar quadrant 

següent) i s’han marcat unes directrius especials. 

Els nens i nenes de l’escola esmorzaran a l’aula. A l’hora assignada de pati recolliran el 

material, netejaran el seu espai, es rentaran les mans i esmorzaran. Després, es posaran 

la mascareta, es rentaran les mans i baixaran, acompanyats de la mestra per l’escala 

assignada, i es dirigiran a l’espai del pati que tinguin assignat aquell dia. Al pati podran 

jugar amb els seu grup estable i a la zona designada. A l’hora de recollir caldrà posar-se 

de nou la mascareta i, quan soni la música pujar a l’aula. La música serà l'avís d’esmorzar 

a l’aula del segon torn, facilitant el no creuament pel passadís entre diferents grups.  

    Mitjans: 1r, 2n i 3r     Grans: 4t, 5è i 6è 

10:30h-10:40h esmorzar a l’aula,    11:00h-11:10h esmorzar a l’aula 

10:40h baixada i esbarjo     11:10h baixada i esbarjo 

11:00h pujada a l’aula    11:30h pujada a l’aula 

 

A l’arribar a la porta de l’aula la tutora els donarà gel hidroalcohòlic si no s’ha realitzat 

rentat de mans. 

Hi haurà d’haver encarregats de ventilació d’aula que abans de sortir al pati obriran totes 

les finestres i deixaran les portes obertes per tal que l’aula es ventili mentre estan fent 

l’esbarjo (cal emplenar diàriament la graella control de ventilació). 
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*Veure annex 2: Control ventilació (pàg.22) 

 

ESPAI 
Mestra 

responsable  
Grup Nivell 

Horari 

d’entrada 

Horari de 

sortida 

Pati sorra i/o 

pista 

mestra tutora 

més TEI 
Infantil 

P3 i P4A o B 

P4A o B  P5 

10:30h 

11:00h 

11:00h 

11:30h 

Zona 

assignada per 

cada dia i grup 

mestra tutora i 

especialistes 

Grup de 

Mitjans 

1r 

2n 

3r 

10:30h 11:00h 

Zona 

assignada per 

cada dia i grup 

mestra tutora i 

especialistes 

Grup de  

Grans 

4t 

5è 

6è 

11:00h 11:30h 
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3.    ORGANITZACIÓ D’HORARIS I GESTIÓ D’ENTRADES I SORTIDES 

 

La nostra escola disposa de quatre accessos ben diferenciats. En situació de normalitat  

les entrades i sortides es realitzen per dues zones: porta d’infantil i de primària.  

A fi d’evitar aglomeracions s’han habilitat totes les portes d’accés del centre i s’han dividit 

els alumnes en intervals de 10 min per tal  d’agilitzar les entrades i les sortides, i evitant al 

màxim la reunió de grups de famílies a les portes de l’escola. 

 

 

ENTRADES 

 

Les famílies de primària evitaran en tot moment l’entrada al centre. Si en algun moment 

justificat és necessari, només podrà accedir un progenitor, sempre fent ús de la 

mascareta. Els alumnes de primària hauran d’accedir al recinte escolar amb mascareta 

fins arribar a la seva aula.  

Els alumnes d’infantil podran accedir a l’escola acompanyats d’un adult que sempre 

anirà amb mascareta i seguint les instruccions especificades en el document: horari, 

recorregut... 

Les comunicacions amb l’escola es realitzaran via email o per telèfon. En el cas de 

necessitar fer-ho presencialment, la família romandrà fora del recinte fins l’entrada de tots 

els infants, guardant el distanciament de 1,5m i amb mascareta.  

 

 

 



  Pla d’organització del centre - Escola Mare de Déu de Montserrat 

         Castellbisbal- Juliol del 2020 

 

11 
 

 

 

Accés 
Responsable 

porta 

Responsable 

porta 

(Substitut) 

Grup Acompanyants Nivell 
Horari 

d’entrada 

Porta 

placeta 

Carrer Olivar 

Silvia 

(Conserge) 

A definir al 

setembre 
Infantil 

Entrada pel 

passadís de les 

aules 

Sortida pel 

passadís psico 

P5 

P4 

P3 

8:50h 

9:00h 

9:10h 

Av. Pau 

Casals 

(Porta 

principal) 

Miquel 

(conserge) / 

Vicky 

(Directora) 

A definir al 

setembre 
C. Inicial 

Entrada porta 

escola 

Entrada porxo 

1r 

2n 

8:50h 

9:00h 

C/ Olivar 

(Reixa hort) 

Mireia 

(Secretaria) 

A definir al 

setembre 
C. Mitjà 

Entrada per la 

rampa pista 

coberta 

Sortida per les 

escales pista 

coberta 

3r 

4t 

8:50h 

9:00h 

Av. Pau 

Casals 

(Porta 

pàrquing) 

Carme P 

(Cap 

d’estudis) 

A definir al 

setembre 

C. 

Superior 

Entrada per 

l’accés de 

vianants del 

pàrquing 

5è 

6è 

8:50h 

9:00h 

Aquest horari comporta que tots els mestres i les mestres estiguin dins de l’escola a les 

8:45h per tal de ventilar les aules i col·locar-se en els llocs assignats abans de l’arribada 

dels alumnes. 

El primer dia de curs, 14 de setembre, totes les tutores rebran els seus grups a les zones 

exteriors assignades per fer l’acollida i l’acompanyament fins la seva aula. La primera 

setmana de curs, l’alumnat de 1r, que inicia la seva estada a l’edifici gran, romandrà al 

pati, amb el distanciament, mascareta i a l’espai marcat per accedir a l’aula. La mestra  
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farà aquest acompanyament a fi d’ensenyar el funcionament de les noves entrades 

autònomes de primària als infants. 

A la resta de cursos, les mestres tutores estaran a classe per rebre els infants i posar el 

gel hidroalcohòlic a cada nen i nena abans d’entrar a l’aula. 

Els/les mestres especialistes faran control en les zones interiors assignades i tindran cura 

que els infants portin la mascareta posada, mantinguin les distàncies pautades per 

normativa i circulin pel centre com està indicat, anada per la dreta i tornada per l’esquerra. 

*En el cas de les famílies amb més d’un infant a l’escola, l’entrada sempre es farà per la 

porta del fill/a més petit, el fill/a gran si el seu accés és per una porta diferent podrà entrar 

amb el seu germà/a petit/a i creuar per dins del pati seguint la senyalització establerta per 

circular. 
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              SORTIDES 

Accés 
Responsable 

porta 
Grup Nivell Lloc d’entrega 

Horari de 

sortida 

Porta placeta 

Carrer Olivar 
Silvia (Conserge) Infantil 

P5 

P4 

P3 

Porta d’aula 

16:20h 

16:30h 

16:20h 

Av. Pau Casals 

(Porta principal) 

Miquel 

(conserge) / 

Vicky (Directora) 

C. Inicial 

1r 

2n 

Porxo pati pedres 

16:20h 

16:30h 

C/ Olivar (Reixa 

hort) 

Mireia 

(Secretaria) 

C. Mitjà 

3r 

4t 

Pista coberta 

16:20h 

16:30h 

Av. Pau Casals 

(Porta pàrquing) 

Carme P 

(Cap d’estudis) 

C. Superior 

5è 

6è 

Porta pàrquing 

Av. Pau Casals 

16:20h 

16:30h 

               MIGDIA 

Els nens i nenes que no són usuaris/es del menjador escolar faran la sortida a les 12:30 i  

l’entrada a les 15:00h del migdia per les següents portes: 

Infantil: Placeta C/ Olivar 

Primària:  Cicle Inicial i C. Mitjà: porta principal Av. Pau Casals  

      C. Superior:  accés vianants pàrquing  
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Són menys alumnes els que marxen a dinar a casa per tant no hi ha perill 

d’aglomeracions a les portes. 

Els nens i nenes de transport escolar s’esperaran amb la seva tutora fins que els reculli la 

seva monitora. Hauran d’haver-se rentat les mans amb gel hidroalcohòlic, portar la 

mascareta (obligatòria a primària i recomanable a infantil) i mantenir la distància de 

seguretat de metre i mig amb els companys/es que no són del seu grup estable. En funció 

del nombre d’usuaris s’organitzarà el desplaçament d’aquests des de l’escola fins 

l’autocar. 

 

4.      PLA D’ACTUACIÓ EN CAS DE DETECTAR UN POSSIBLE CAS DE COVID-19 

En cas que es detecti un possible cas de COVID-19, el protocol a seguir serà el 

següent: 

EDIFICI D’INFANTIL 

- Posar la mascareta a l’infant i rentar les mans amb aigua i sabó. L’adult 

acompanyant també ha de dur la mascareta posada en tot moment. 

- La tutora del grup estable o docent que estigui a l’aula en el moment de la detecció 

portarà l’infant a la tutoria d’infantil previ avís a la coordinadora i a la direcció del 

centre telefònicament. La tutora s’esperarà a l’aula fins l’arribada del/a mestre/a de 

suport. 

- La tutora, un membre de l’equip directiu o l’administrativa de l’escola serà la 

persona responsable de  telefonar al pare, mare o tutor/a legal per informar del 

símptoma i que han de passar a recollir a l’infant en la major brevetat possible. 

- Si els símptomes són greus es trucarà al 061 

- Un membre de l’equip directiu contactarà amb Serveis Territorials del Vallès i, a 

través d’ells, amb el servei de salut pública. 

- La família contactarà amb el seu CAP de referència per valorar la situació i fer les 

actuacions necessàries. En cas que es confirmi el cas, salut pública serà 

l’encarregada de la identificació, aïllament i seguiment dels contactes estrets.  

- L’activitat del centre continuarà amb normalitat a l’espera del resultat.  
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EDIFICI DE PRIMÀRIA 

- Posar la mascareta a l’infant i rentar les mans amb gel hidroalcohòlic. L’adult 

acompanyant també ha de dur la mascareta posada en tot moment. 

- La tutora del grup estable o docent que estigui a l’aula en el moment de la detecció 

avisarà al/la mestre/a de guàrdia perquè es quedi amb el seu grup mentre aquesta  

porta l’infant a la sala d’AFA-EAP de la planta baixa.  

- La tutora, un membre de l’equip directiu o l’administrativa de l’escola serà la 

persona responsable de telefonar al pare, mare o tutor/a legal per informar del 

símptoma i que han de passar a recollir a l’infant en la major brevetat possible. 

- Si els símptomes són greus es trucarà al 061 

- Un membre de l’equip directiu contactarà amb Serveis Territorials del Vallès i, a 

través d’ells, amb el servei de salut pública. 

- La família contactarà amb el seu CAP de referència per valorar la situació i fer les 

actuacions necessàries. En cas que es confirmi el cas, salut pública serà 

l’encarregada de la identificació, aïllament i seguiment dels contactes estrets. 

- L’activitat del centre continuarà amb normalitat a l’espera del resultat.  

En qualsevol cas, l’escalada de decisions en relació al tancament de l’activitat presencial 

del centre educatiu serà el resultat de la valoració, sobre el terreny, per part de l’autoritat 

sanitària. Els elements de decisió del Departament per establir quarantenes i/o 

tancaments parcials o totals del centre serien: 

 cas positiu en un o més membres d’un grup de convivència estable 

 cas positiu en dos membres no convivents que pertanyen a dos grups de 

convivència diferents d’un mateix espai 

 cas positiu en dos o més membres no convivents que pertanyen a grups de 

convivència en diferents espais 

En tots els casos caldria plantejar la quarantena dels grups de convivència afectats, 

durant 14 dies després del darrer contacte amb el cas, amb vigilància d’aparició de 

nous casos. A més, es podria plantejar la interrupció de l’activitat presencial del 

centre educatiu durant 14 dies. 
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En el cas que el Departament ens comuniqui el tancament parcial o total del centre, 

s’informarà a les famílies de les instruccions i pautes sanitàries a seguir via mail i 

per grups de whatsapp d’aula. 

 

               5.     PLA DE VENTILACIÓ, NETEJA I DESINFECCIÓ 

 

La ventilació és una de les principals mesures de prevenció. És per això que serà 

necessari ventilar les instal·lacions interiors com a mínim abans de l’entrada i la sortida 

dels alumnes i 3 vegades més durant el dia, almenys 10 minuts cada cop. 

Per tal de realitzar el control, a cada aula hi haurà un full de registre amb les franges 

horàries establertes de ventilació on es marcarà un cop es faci la ventilació. 

 

*Veure annex 2: Control ventilació (pàg.22) 

 

VENTILACIÓ  

8:40h a 8:50h 

10:30h a 11h (P3, P4 A o B, 1r, 2n i 3r) 
11h a 11:30h (P4A o B, P5, 4t, 5è i 6è) 

12:30h a 15h 

16:30 a 16:40h 

Si és possible es deixaran les finestres obertes durant les classes. 

 

 

  Neteja i desinfecció  

 

Cada aula disposarà de gel hidroalcohòlic, sabó, desinfectant de superfícies apropiats, 

paper assecador de mans d’un sol ús i paperera amb tapa i d’obertura amb pedal. 
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Cal desinfectar amb freqüència els poms de les portes i les baranes de les escales. 

Sempre que sigui possible caldrà deixar les portes obertes, evitant així el contacte amb 

les manetes de les portes.  

 

El personal de neteja assignat romandrà al centre durant la jornada lectiva i desinfectarà 

els sanitaris dels dos edificis al llarg de la jornada al igual que els espais comuns utilitzats 

entre grup i grup. 

 

La desinfecció dels lavabos interiors de l’escola i els del pati de es realitzaran dos cops 

durant la jornada lectiva coincidint amb les franges horàries de més ús. 

 

L’alumnat dins del seu grup estable i dins dels espais i zones comuns col·laborarà en el 

manteniment neteja del seu espai i material utilitzat. 

 

Es vetllarà perquè el servei de neteja realitzi la ventilació, neteja i desinfecció diària de les 

aules i dels espais de treball i joc així com del material utilitzat. 

 

Es demanarà un full de control per la neteja dels diferents espais. 

 

D’igual manera la ventilació, neteja i desinfecció del maquinari informàtic, interruptors, 

manetes portes, baranes… del centre com a mínim un cop al dia. 

 

Al menjador, després de cada àpat, es netejaran i desinfectaran les taules i cadires 

respectivament i una desinfecció general diàriament. 

 

 

6. SERVEI DE MENJADOR 

 

 

A l’espai de menjador els grups estables han de mantenir-se i garantir que hi hagi una 

distància de seguretat respecte altres grups estables. Quan això no sigui possible, caldrà 

mantenir la distància de seguretat entre tots els comensals. 
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Atès que disposem d’un espai ampli de menjador en relació amb el nombre d’alumnes 

usuaris del servei, es mantindran els horaris i l’espai de menjador del curs passat amb les 

mesures de separació entre els grups no estables. En el cas que augmentés el nombre 

d’usuaris i no es pogués  mantenir el distanciament, es valoraria l’ocupació d’altres espais 

de l’escola. 

 

Es demanarà a l’empresa de menjador escolar la seva planificació i control de ventilació, 

neteja i desinfecció de l’espai, així com el seu pla d’organització anual amb els protocols 

sanitaris marcats. 

 

7. EXTRAESCOLARS I ACOLLIDA 

 

Un cop feta la consulta amb l’AFA i valorat en CE el centre no oferirà activitats 

extraescolars, com a mínim durant el primer trimestre, a fi d’evitar dins del recinte escolar, 

barreges d’alumnes de diferents grups estables. 

 

S’ha valorat incongruent realitzar activitats extraescolars, ja que durant l’horari lectiu es 

vetlla en tot moment i s’actua amb la màxima pulcritud en mobilitat pel centre i 

manteniment de grups estables. 

 

L’acollida es realitzarà al menjador del centre. Aquest és un espai ample on es pot 

garantir la distància que marca la normativa entre infants. 

 

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES 

 

A l’hora de programar i realitzar les sortides i les activitats-tallers dins o fora del centre, es 

tindrà en compte les mesures de seguretat, tant les del mateix centre com les del lloc on 

es fa l’activitat i, en el transport, quan aquest sigui necessari.  

 

 

 
Aquest document ha estat redactat amb les instruccions del mes de juliol del 2020. 
En tot moment  s’aniran  adaptant els protocols a les directrius que ens indiquin 
des del Departament d’Educació i les autoritats sanitàries. 
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FLUXOS DE CIRCULACIÓ 

 

ENTRADES I SORTIDES 
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CIRCULACIÓ DINS DE L’EDIFICI 
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ANNEX 1: Control traçabilitat docent 
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ANNEX 2: Control ventilació 

 

 


