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1. Introducció 
 

En el moment actual i venint de la situació de pandèmia generada per la COVID-19 cal que 

l’escola  es reorganitzi per tal de protegir i garantir el dret a l’educació dels infants. En 

aquest sentit, cal pensar les mesures organitzatives i pedagògiques adequades per tal que 

l’obertura dels centres educatius es pugui realitzar amb la màxima normalitat i esdevingui 

una realitat. 

L’obertura de les escoles és alhora una necessitat i un repte. Un confinament perllongat pot 

tenir diversos efectes sobre la salut dels infants tant física com emocional. Aquests efectes 

poden ser més grans en aquells de nivell socioeconòmic més desafavorit o en aquells que 

tenen una dificultat d’aprenentatge. 

El pla que presentem pretén: 

- Donar màxima estabilitat al projecte educatiu de l’escola. 

- Assegurar, en la mesura del possible, la salut de la comunitat educativa fent especial 

incís en els aspectes sanitaris establerts pel Departament de salut relacionats amb la 

prevenció: grups estables per assegurar la traçabilitat, higiene de mans, distància 

social i ús de mascaretes en els moments indicats. 

- Fer una bona gestió de la pandèmia, tenint presents els casos que es puguin donar 

al centre. 

- Establir les bases per a un treball de conscienciació de la comunitat educativa al 

voltant de la situació sòcio-sanitària que estem vivint, per tal de promocionar 

l’entesa i complicitat entre els diferents membres de la mateixa i una resposta 

adequada a cada situació. 

La proposta es basa en els valors de seguretat, salut i equitat i tindrà vigència durant tot el 

curs 2020-21 per  a assegurar: 

- Una acció educativa de qualitat i d’equitat. 

- La màxima presencialitat de l’alumnat a l’escola durant tot el curs. 

- Agrupaments estables que permetin establir la traçabilitat de forma eficaç en cas de 
brot. 

- Una atenció inclusiva de tot l’alumnat. 
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2. Consideracions generals  

 
El pla d’organització de centre pel Curs 2020-21 està subjecte a les indicacions que es rebin des 

del Departament d’Educació pels seus diversos canals. 

 
Atenent a la situació permanentment canviant, aquesta llista de comunicats, instruccions, 

decrets, recomanacions i orientacions pot ser ampliada. 

 

- Protocol de gestió de casos de COVID 19 als centres educatius (13.08.2020). 

- Informe de mesures per a l’obertura dels centres escolars (25.08.2020) 

- Aclariments per als centres públics de titularitat del Departament d’Educació en el 

curs 2020-2021 (30.07.2020) 

- Preguntes més freqüents i Guia per elaborar el pla d’organització de centres pel el 

curs 20-21 (09.07.2020) 

- Pla d’actuació per al curs 2020-2021 per a centres educatius em el marc de la 

pandèmia (03.07.2020) 

- Instruccions per al curs 2020-2021 per als centres educatius de Catalunya 

(30.06.2020) 
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3. Principis bàsics de seguretat i higiene de l’escola 

 

Per a assegurar la seguretat i la higiene a l’escola cal treballar al voltant de dos eixos 

fonamentals:  

- Higiene i desinfecció. 

- Grups estables i traçabilitat. 

- Ús de mascareta 

Entenem que amb les instruccions del Departament de Salut podrem treballar en un control 

de la pandèmia que ens permetrà mantenir l’escola oberta el màxim de temps possible.  

D’altra banda, però, caldrà dissenyar i implementar un Entorn Virtual d’Aprenentatge 

adequat a l’alumnat per tal de promocionar i assegurar l’aprenentatge de l’alumnat i si 

escau, per a ser usat en casa de tancament preventiu de l’escola. 

El pla que elaborem se sustentarà en diversos aspectes que tot seguit descriurem. 

 

3.1 Grups de convivència estables 

Seguint les indicacions del Departament de Salut, es proposa l’organització entorn a grups de 

convivència estables.  

El seu principal valor és la facilitat que dona en la traçabilitat de possibles casos que s’hi donin: 

permetent una identificació i gestió precoç i eficaç dels casos i dels seus contactes.  

L’organització a l’entorn de grups de convivència estables per tal de facilitar la traçabilitat de 

casos possibles que es donin al centre educatiu. Això permet que no sigui necessari requerir la 

distància física interpersonal, ni l’ús de la mascareta. 

En aquestes condicions, des d’un punt de vista de salut, té més importància centrar els 

esforços organitzatius a garantir l’estabilitat i l’estanqueïtat d’aquest grup, amb la finalitat de 

preservar-ne la capacitat de traçabilitat, que no pas a fixar el nombre d’integrants del grup. En 

el cas que terceres persones s’hagin de relacionar amb aquests grups (docents i altres 

professionals de suport educatiu) o en cas que diferents grups s’hagin de relacionar entre si, 

s’han de complir rigorosament les mesures de protecció individual, especialment el 

manteniment de la distància física de seguretat d’1,5 metres i, quan no sigui possible, l’ús de la 

mascareta. 
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Amb relació als grups de convivència estables, els grups en el 2n cicle d’educació infantil i a 

primària no han de ser superiors als 20 alumnes amb caràcter general i, a secundària, s’han de 

reduir sempre que sigui possible. En qualsevol cas, quan no sigui possible reduir els grups, 

entès això com a excepcionalitat i d’acord amb el pla propi de cada centre, s’arbitraran altres 

mesures preventives i de seguretat. 

 

3.2 Mesures de prevenció personal 

3.2.1 Higiene de mans 

Es tracta d’una de les mesures més efectives per preservar la salut de l’alumnat així com la del 

personal docent i no docent. 

En infants i adolescents, s’ha de requerir el rentat de mans: 

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

- Abans i després d’anar al WC (infants continents). 

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

- Abans i després dels àpats (esmorzar a l’aula o menjador) 

En el cas del personal que treballa al centre, el rentat de mans s’ha de dur a terme: 

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

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

propis. 

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

- Abans i després d’anar al WC. 

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

- Com a mínim una vegada cada 1,5  hores.  

Per a les persones de la comunitat educativa que accedeixen a l’escola (sempre amb cita 

prèvia): 

- En el moment d’entrada a l’escola i de sortida de l’escola. 

En aquest sentit s’habilitaran diversos punts amb dispensadors de solució hidroalcohòlica. 

 

3.2.2 Distanciament social 
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Segons la Resolució SLT/1429/2020, de 18 de juny, per la qual s'adopten mesures bàsiques de 

protecció i organitzatives per prevenir el risc de transmissió i afavorir la contenció de la 

infecció per SARS-CoV-2, la distància física interpersonal de seguretat, tant en espais tancats 

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

seguretat de 2,5 m2 per persona, i és  exigible en qualsevol cas excepte entre persones que 

tinguin un contacte proper molt habitual, com és el cas dels grups de convivència estables. 

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

seguretat establerta en 1,5 metres (o la superfície equivalent de seguretat de 2,5 m2). 

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

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

 

3.2.3 Ús de mascaretes 

L’escola no oferirà mascaretes als seus alumnes en cas de que el seu ús sigui obligatori. Els 

alumnes i les seves famílies són els responsables de portar a la seva mascareta de casa. 

 

3.2.4 Control de temperatura 

El control de símptomes es basa en la responsabilitat de les famílies avaluació diària de l’estat 

de salut dels infants. En aquest sentit, es comprometen a no portar l’infant al centre educatiu 

en cas que presenti simptomatologia compatible amb la covid-19 o l’hagi presentat en els 

darrers 14 dies i a comunicar-ho immediatament als responsables del centre educatiu per tal 

de poder prendre les mesures oportunes. 

Amb relació al control de símptomes, es farà un control diari de la temperatura dels alumnes, 

que s’efectuarà a dins de l’edifici, un cop arribin a les aules. 

 

3.3 Requisits per accedir a l’escola 

Segons la normativa indicada anteriorment esdevenen requisits d’obligat compliment per a 

Col·lectiu Indicació Tipus de mascareta 

Educació infantil (p3-
p5) 

No obligatòria Higiènica amb 
compliment de la 

norma UNE 

Educació Primària (de 

1r a 6è) 

Obligatòria quan la situació epidemiològica ho 
requereix (risc moderat, alt o molt alt) 

 

Higiènica amb 
compliment de la 
norma UNE 

Personal docent i 
no docent 

Obligatòria Higiènica amb 
compliment de la 
norma UNE 
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qualsevol persona de la comunitat educativa per accedir a l’escola: 

- Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, dificultat 

respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós. 

- No convivents o contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia compatible 

en els 14 dies anteriors. 

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-CoV2, es valorarà de manera 

conjunta –amb la família o persones tutores i el seu equip mèdic de referència–, les 

implicacions a l’hora de reprendre l’activitat educativa presencialment al centre educatiu.  

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

COVID-19: 

- Malalties respiratòries greus que necessiten medicació o dispositius de 

suport respiratori. 

- Malalties cardíaques greus. 

- Malalties que afecten el sistema immunitari (per exemple aquells 

infants que requereixen tractaments immunosupressors). 

- Diabetis mal controlada. 

- Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus. 

En el cas del personal docent i no docent de l’escola que tingui contacte amb els infants, les 

persones de risc elevat de malaltia greu per coronavirus seran avaluades pel servei de 

prevenció de riscos laborals de titularitat del centre per valorar si poden estar en contacte amb 

els infants. Les condicions de risc engloben: 

- Les malalties cròniques, com la hipertensió arterial, la diabetis, els problemes cardíacs 

o pulmonars i les immunodeficiències,  

- L’obesitat mòrbida.  

- Les dones embarassades es consideren un col·lectiu d’especial consideració.  

Les persones del grup de risc han de ser valorades pel servei de prevenció de riscos laborals, 

propi o extern, de la titularitat.  

També caldrà contemplar els requisits d’accés als centres educatius de persones pertanyents a 

altres entitats o empreses de cara a la gestió de vulnerabilitats i/o contactes. 

3.4  Control de la simptomatologia 

Les famílies han de fer-se responsables de l’estat de salut dels seus fills i filles. A l’inici del curs, 



Pla d’organització de centre. Escola Serraparera  ����-����

 

 

signaran una declaració responsable a través de la qual: 

 
- Faran constar que són coneixedores de la situació actual de pandèmia amb el risc que 

això comporta i que, per tant, s’atendran a les mesures que puguin ser necessàries en 

cada moment. 

- Es comprometen a no portar l’infant o adolescent al centre educatiu en cas que 

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

darrers 14 dies i a comunicar-ho immediatament als responsables del centre educatiu 

per tal de poder prendre les mesures oportunes. 

 
Les famílies disposaran d’una llista de comprovació de símptomes.  

La família ha de comunicar al centre si l’alumne/a ha presentat febre o algun altre símptoma.  

 

3.5 Neteja, desinfecció i ventilació 

El pla de neteja, desinfecció i ventilació de que l’escola seguirà per aquest curs 2020- 21 a 

estat adaptat a les característiques i recursos dels que disposa el centre. 

Pel que fa a cadascun d’aquests aspectes destaquem: 

- La ventilació és una de les principals mesures de prevenció de contagis en espais 

interiors.  

És 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 durant, almenys, 10 minuts cada 

vegada. 

Totes les aules han de poder ser adequadament ventilades. Si és possible, es deixaran 

les finestres obertes. 

- La neteja i la posterior desinfecció d’espais s’ha de realitzar amb una periodicitat 

almenys diària. 

Cal garantir la desinfecció freqüent d’aquelles superfícies d’ús més comú com el poms 

de les portes, les baranes de les escales, etc.  

Les taules de les aules i del menjador s’han de netejar i desinfectar després de les 

activitats i dels àpats, respectivament. 

En aquest sentit, considerem necessari l’augment de personal de neteja al centre i que 

una persona de l’empresa adjudicatària del servei faci la desinfecció dels espais 

comuns(lavabos) i elements com baranes, poms,... 

Les zones exteriors són espais de baix risc de transmissió del coronavirus. Per aquest motiu, 

s’aconsella utilitzar espais com el pati per a la realització d’aquelles activitats puguin fer-se a 
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l’aire lliure. 

 

Tot seguit detallem els aspectes relacionats amb el Pla de neteja previst i els ítems específics 

relacionats amb cinc àmbits: 

- Espais comuns i equipaments 

- Aules i espais de joc interiors 

- Menjador 

- Lavabos, dutxes 

- Zones de descans 

 

 

 

 

 

 

+ = 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 

   
+ 

 Durant l’estona 
d’esbarjo 
L’hora de Menjador 
Sortida dels nens/es a 
les 16:30h 

Manetes i poms de 
portes i finestres 

   �  Personal de neteja 
A dins l’aula amb el 
producte reservat per a 
cada grup estable I el 
paper assecant. 

Baranes i 
passamans, 
d’escales  

   �  Personal de neteja 

Superfície de 
taulells i 
mostradors 

 n  �  Personal de neteja 
Personal que en faci ús. 

Cadires i bancs    �  Personal de neteja 
Especialment en les 
zones que contacten 

amb les mans 

Grapadores i altres 
utensilis 

d’oficina 

   �  Amb el producte 
desinfectant de què 
disposem a l’aula 
humidificarem un 
tovalló de paper a les 
9.00h 
Personal de neteja, la 
resta del dia 

Aixetes    �  Personal de neteja 

� La neteja s’ha de fer de forma prèvia a les actuacions de desinfecció per garantir l’eficàcia dels desinfectants. 
� Els productes s’han d’utilitzar seguint les indicacions de les etiquetes i adoptant les mesures de precaució 

indicades. 
� Cal fer neteja i desinfecció més d’una vegada al dia en espais utilitzats successivament per persones/grups 

diferents amb més freqüència com lavabos, espais multi activitats, sales de reunions amb reunions 
successives, menjadors amb diferents torns, zones d’elevada freqüència de pas i recepció, etc. 

� La ventilació es tant important com la neteja en especial on hi ha presència continuada de persones. 
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Ordinadors i tauletes, 

sobretot teclats i 

ratolins 

   �  Després de l’ús 
d’ordinadors I tauletes 
els propis alumnes 
faran una desinfecció 
de l’equip que han 
usat. 
 
Amb el producte 
desinfectant de què 
disposem a l’espai 
humidificarem un 
tovalló de paper i 
netejarem la pantalla 
després de cada ús. 

Telèfons i 
comandaments a 
distància 

   
� 

 

Interruptors 
d’aparell 

electrònics 

   �  

Fotocopiadores    �  

 

+ = ventilació 

� = neteja i desinfecció  
n = neteja 

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 

   �  En el cas del terra, es 

desinfectarà I netejarà un 
cop al dia per part del 
personal de neteja. 

Les taules de les aules es 
netejaran dos cops al 
dia(alumnat I personal de 
neteja) 

Terra    �   

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

   
Les joguines de 
plàstic dur poden 
rentar-se al 
rentaplats 

Joguines de plàstic  n �   

Joguines o peces de 
roba 

  �   Un cop a la setmana 
rentadora (≥60ºC) 

 MENJADOR 

Ventilació de 

l’espai 

   +  Mínim 10 minuts 
3 vegades/dia 

Superfícies on es 
prepara el menjar 

� �    Personal del menjador 
 

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    �  Personal del menjador 

Taulells  �    Personal del menjador 

Utensilis de cuina  �    Personal del menjador 

Taules per a usos 

diversos 

� �    Personal del menjador 

Terra    �  Personal del menjador 

 

 

3.6 Promoció de la salut i el suport emocional 
 

La situació de confinament i la pandèmia poden haver tingut conseqüències emocionals per a 

molts infants. El dol per la pèrdua d’un familiar o l’angoixa per la situació viscuda poden estar 

presents en un nombre significatiu d’infants. També pot ser necessari adaptar-se a les 

diferents situacions de l’alumnat en relació amb els aprenentatges adquirits durant els mesos 

de confinament.  

La tornada a l’escola representa una bona oportunitat per detectar i abordar situacions no 

resoltes. En aquest sentit, preveiem diversos aspectes organitzatius que han de facilitar 

treballar aquesta arribada a l’escola: 

- Adaptació a P3 

- Adaptació a P4 

- Durant les primeres setmanes cal que es realitzin activitats que ajudin a l’adaptació 

progressiva de l’alumnat al nou curs i als canvis en el centre educatiu. 

LAVABOS 

Ventilació 

de l’espai 

   +  Mínim 10 minuts 3 
vegades/dia 

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

Inodors    �  

Terra i altres 

superfícies 

   �  

Dutxes  �    No es faran servir 

Cubells de brossa, 

compreses 

  �   Personal de neteja 

ZONES DE DESCANS 

Ventilació 

de l’espai 

   +  Mínim 10 minuts 3 

vegades/dia 

Bressols i llits   �   També quan canvia 

l’infant que l’utilitza 
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D’altra banda, la pandèmia actual brinda una oportunitat única per a consolidar alguns hàbits, 

conductes i aprenentatges que són imprescindibles en qualsevol context: 

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

- Actuar amb responsabilitat per protegir els més vulnerables. 

- Rentar-se les mans de manera freqüent i sistemàtica. 

- Treball transversal sobre la pandèmia i el coneixement del que ha succeït. 

 

3.7 Gestió de casos 

 

El responsable de la coordinació i la gestió de la COVID-19 al centre és el director del centre.  

El director haurà de vetllar per assegurar una bona conscienciació de la comunitat educativa al 

voltant de les normes i recomanacions preventives sobre la COVID-19.  

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

símptomes compatibles amb la COVID-19, així com aquelles persones que es troben en 

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

contacte estret amb alguna persona amb símptomes o diagnosticada de COVID-19. 

En un entorn de convivència com és un centre escolar, la detecció precoç de casos i el seu 

aïllament, així com dels seus contactes més estrets, és una de les mesures més rellevants per 

mantenir entorns de seguretat i preservar al màxim l’assoliment dels objectius educatius i 

pedagògics.  

Per a tal efecte es preveu un Protocol d’actuació i gestió de casos en casos de possible COVID-

19. 

 

 

3.7.1 Protocol d’actuació i gestió de casos en casos de possible COVID-19. 

 

Davant la sospita que un alumne/a o un membre del personal docent o no docent presenti 

simptomatologia compatible amb la COVID-19 es procedirà seguint les actuacions indicades: 

1. Es portarà la persona afectada al Despatx d’Educació Física.   

2. Les dues persones s’hauran de desinfectar les mans amb el gel hidroalcohòlic 

disponible a l’aula en qüestió (2 pots degudament identificables). 

3. Ambdues persones s’hauran de col·locar mascaretes FFP2 que hi haurà disponibles a la 
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mateixa aula (2 bosses degudament identificables). 

4. La direcció del centre es posarà en contacte amb la família per tal de que vingui a 

buscar l’infant el més aviat possible. (termini màxim, 1h). 

5. En cas que la persona amb símptomes presenti un quadre greu (febre molt alta o 

dificultat respiratòria evident) ens posarem en contacte amb el 061. 

6. La direcció del centre contactarà amb el Servei Territorial al Vallès Occidental per 

informar de la situació i notificar la incidència. 

7. La família és la encarregada de contactar amb el seu CAP de referència per valorar la 

situació i fer les actuacions necessàries.  

Si el CAP considera oportú fer una PCR per SARS-CoV-2, tant l’infant com la seva 

família hauran de restar en aïllament domiciliari fins conèixer el resultat. 

a. En cas de que el resultat sigui positiu és Salut Pública l’encarregada de 

comunicar aquesta situació als Serveis Territorials del Vallès Occidental 

perquè s’activi la gestió de la identificació, aïllament  i seguiment dels 

contactes estrets. 

b. En el cas de que el resultat sigui negatiu, l’alumne no es podrà 

incorporar al centre fins que el símptomes manifestats no hagin 

desaparegut almenys durant un mínim de 24h. 

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. 
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- 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 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. 

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

convivència en diferents espais � tot el grup de convivència estable té consideració 

de contacte estret, per tant s’hauria de 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, és podria plantejar la interrupció de 

l’activitat presencial del centre educatiu, també durant 14 dies. 

Els equips d’atenció primària de referència dels centres educatius estaran a disposició dels 

equips directius dels centres per a mesures de consell sanitari sobre la COVID-19. Per tant, els 

equips d’atenció primària han d’identificar una o diverses persones, segons correspongui, 

responsables d’aquesta interlocució amb els centres educatius que, preferiblement, podran 

ser les infermeres del Programa salut i escola. En el cas que el centre no en tingui, ho serà la 

direcció. 

 

3.8 Accions contràries a la convivència  
 

Qualsevol vulneració dels principis bàsics de seguretat i higiene de l’escola que es descriuen 

en aquest pla serà considerada una falta greument perjudicial per a la convivència en el 

centre i implicarà, com a mesura preventiva, la no possibilitat de l’alumne o família d’assistir 

al centre. 
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4. Organització de centre 

Atenent a les instruccions que dicten els Departaments d’Educació i Salut, l’escola fixarà tres 

escenaris: 

 

- Presencialitat: Atenent als criteris fixats per les Instruccions per al curs 2020- 21 dels 

centres educatius de Catalunya, els centres, en l’exercici de la seva autonomia, 

hauran de buscar fórmules organitzatives durant tot el curs 2020- 21, que 

garanteixin la màxima presencialitat de tot l’alumnat. 

A l’escola hem procurat mantenir gran part de l’essència del nostre projecte 

educatiu, sobretot les diferents especialitats que el nostre alumnat desenvolupa a 

l’escola: llengua anglesa, educació física, educació musical,... 

 

- Confinament parcial: En el cas de produir-se un brot del virus localitzat en algun 

moment del curs, es consideraran hipotètics escenaris de virtualitat, en algun 

agrupament d’alumnes que s’atendran segons les directrius marcades en el Pla de 

confinament de centre. 

 

- Tancament del centre: Si les autoritats sanitàries així ho disposen, l’acció educativa 

s’haurà de garantir des del primer dia de confinament i de manera virtual. 

 
- En relació al treball virtual preveiem les següents accions: 

o Creació d’un EVA (Entorn Virtual d’Aprenentatge) amb Google Classroom. 

Aquest EVA esdevindrà una plataforma de treball habitual en situació de 

presencialitat. 

o Manteniment del NODES de centre com a eina de comunicació amb la 

comunitat educativa. 

o Revisió de les possibilitats de connectivitat de l’alumnat de l’escola. 

 

4.1  Calendari  

 
El curs 2020-21 s’iniciarà el 14 de setembre de 2020 i finalitzarà el 22 de juny de 2020.  

 

De les especificitats del calendari es parlarà a la comissió permanent del Consell Escolar de 

centre i es presentaran al mateix plenari del mateix la primera setmana de setembre de 2020. 

 

 

 



Pla d’organització de centre. Escola Serraparera  ����-����

 

 

 

4.2 Horari  
 

- Horari Ordinari: de 9:00 a 12:30 i de 15:00 a 16:30 

- Jornada Continuada: de 9:00 a 13:00 

- Servei d’Acollida: de 8:00 a 9:00 i de 16:30 a 18:30 a càrrec de l’AMPA. 

- Servei de menjador: de 12:30 a 15:00 h a càrrec de l’empresa La Vostra Cuina, SA 

L’entrada i sortida es farà de forma esglaonada de 08:45 a 09:00, de les 12:15 a les12:30, de les 

15:00 a les 15:15 i de 16:30 a les 16:45. 

 

4.3 Entrades i sortides  
 

Les entrades i sortides del centre es faran de manera esglaonada, tenint en compte el nombre 

d’accessos i el nombre de grups estables. 

Per a un bon funcionament de les mateixes es preveuen diverses actuacions que tot seguit 

especifiquem: 

Actuació Temporització Responsable Destinataris 
Conscienciació de la 
comunitat educativa 

Reunions per meet al setembre 
- 1 de setembre � claustre telemàtic 

- 8 de setembre � cicle infantil i inicial 

- 9 de setembre � cicle mitjà i superior 

Director Comunitat 
educativa 

Conscienciació de 
l’alumnat del centre 

Al llarg del curs Tutors i tutores Alumnat 

Famílies delegades de 
control d’entrades i 
sortides  

Al llarg del curs Cap d’Estudis Comunitat 
educativa 

Agents cívics de control 
dels accessos 

Al llarg del curs Ajuntament Comunitat 
educativa 

 

El Protocol d’entrades i sortides al centre es farà de la següent manera: 

Entrades 

Grup  Espai-porta  Horari matí     Horari tarda  Consideracions 

P3 A Plaça Les Palmeres 9:00h  15:00h  Les famílies (1 sola persona) entren 
amb els alumnes fins al porxo de 
l’entrada a les aules on deixen els 
alumnes al personal encarregat. 
Posteriorment, surten per la porta de la 
pista de bàsquet individualment. 

P3 B Plaça Les Palmeres 9:00h  15:00h  

 

P4 A C/ La Clota 9:00h  15:00h  Les mestres els van a buscar i fan les 
filles al lloc assignat de la pista de 
futbol. Després els duen a les classes. 

P4 B C/ La Clota 9:00h  15:00h  
P5 A C/ Diagonal 9:00h  15:00h  
P5 B C/ Diagonal 9:00h  15:00h  
 

1r A Plaça Les Palmeres 8:45 h 14:45h Els alumnes de 2n fan files a la rampa 
de la biblioteca i l’escala del costat. 1r B Plaça Les Palmeres 8:45 h 14:45h 
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2n A Plaça Les Palmeres 8:45 h 14:45h Posteriorment, accedeixen els de 1r
que hauran fet les files pertinents a la 
zona exterior (Plaça de les Palmeres) 

2n B Plaça Les Palmeres 8:45 h 14:45h 

    

3r A C/La Clota 8:45 h 14:45h Les mestres els van a buscar i fan les 
filles al lloc assignat de la pista de 
futbol. Després els duen a les classes, 
entrant per l’escala d’emergència 

3r B C/La Clota 8:45 h 14:45h 
4t A C/La Clota 8:45 h 14:45h 
4t B C/La Clota 8:45 h 14:45h 
    

5è A C/ Diagonal 8:45 h 14:45h Les mestres de 5è  els van a buscar i fan 
fila al pati interior en tres files 
degudament separades A-B-C. 
Les files de l’alumnat de 6è esperen al 
carrer als punts marcats per a tal 
efecte. 

5è B C/ Diagonal 8:45 h 14:45h 
5è C C/ Diagonal 8:45 h 14:45h 
6è A C/ Diagonal 8:45 h 14:45h 
6è B C/ Diagonal 8:45 h 14:45h 
6è C C/ Diagonal 8:45 h 14:45h 

 

Caldrà organitzar l’ús de les portes i la zona d’accés de manera que l’alumnat entri en fila per 

cadascun dels costats de la porta, de manera que podran accedir dos grups al centre de 

manera simultània.  

 

 

Sortides 

Grup  Espai-porta  Horari migdia     Horari tarda Consideracions 

P3 A Plaça Les Palmeres 12:30h 16:30 h Es disposen els alumnes de manera 
ordenada a les parets de P3 i de l’edifici 
d’administració i les famílies, de manera 
ordenada, entren, els recullen i surten 
per la porta del costat del gimnàs. 
Cal que les famílies respectin l’ordre de 
la fila establert. 

P3 B Plaça Les Palmeres 12:30h 16:30 h 

     

P4 A C/ La Clota 12:30h 16:30 h Les mestres treuen les files fina la porta 
del Carrer La Clota on els alumnes seran 
recollits per les famílies de manera 
ordenada. 
Cal que les famílies respectin l’ordre de 
la fila establert. 

P4 B C/ La Clota 12:30h 16:30 h 

     

P5 A C/ Diagonal 12:30h 16:30 h Les mestres treuen les files fins la porta 
del Carrer Diagonal on els alumnes 
seran recollits per les famílies de 
manera ordenada. 
Cal que les famílies respectin l’ordre de 
la fila establert. 

P5 B C/ Diagonal 12:30h 16:30 h 

     

1r A Plaça Les Palmeres 12:15h 16:15h En primer lloc sortiran els alumnes de 
les dues aules de 1r de manera 
ordenada I les mestres entreguen els I 

1r B Plaça Les Palmeres 12:15h 16:15h 
2n A Plaça Les Palmeres 12:15h 16:15h 

GRUPS A GRUPS B 
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2n B Plaça Les Palmeres 12:15h 16:15h les alumnes a les famílies. 
Posteriorment, es repeteix el mateix 
procés amb l’alumnat de 2n. 
Cal que les famílies respectin l’ordre de 
la fila establert. 

    

3r A C/La Clota 12:15h 16:15h En primer lloc sortiran els alumnes de 
4t, sols, de manera ordenada. Els tutors 
els acompanyaran fins a la sortida. 
Les famílies de 3r esperaran for a I de 
manera ordenada a què les tutores 
entreguin els infants. 

3r B C/La Clota 12:15h 16:15h 
4t A C/La Clota 12:15h 16:15h 
4t B C/La Clota 12:15h 16:15h 

    

5è A C/ Diagonal 12:15h 16:15h Els tutors acompanyen de manera 
ordenada els alumnes a les portes de 
sortida que surten sols. 

5è B C/ Diagonal 12:15h 16:15h 
5è C C/ Diagonal 12:15h 16:15h 
6è A C/ Diagonal 12:15h 16:15h 
6è B C/ Diagonal 12:15h 16:15h 
6è C C/ Diagonal 12:15h 16:15h 

 

Abans d’arribar a l’aula de cada grup-estable els alumnes i els professionals hauran de dur 

mascareta. A l’hora de sortir en les files i de manera ordenada tant alumnes com professionals 

hauran de dur, també, la mascareta. 

En qualsevol cas, els adults que acompanyin els infants o joves han de ser els mínims possibles 

(un acompanyant per alumne) per a cadascun d’ells i han de complir rigorosament les mesures 

de distanciament físic de seguretat i ús de mascareta, limitant tant com sigui possible la seva 

estada als accessos al centre educatiu. En aquest sentit, i per facilitar les entrades i sortides i 

evitar aglomeracions, és important que només vingui un familiar o persona referent a l’escola 

a buscar els infants.  

En cap cas, les famílies podran entrar a l’escola sense cita prèvia a fer gestions. Per a gestionar 

les cites prèvies les famílies s’hauran de posar en contacte amb el centre educatiu a través de: 

- Correu electrònic: a8028783@xtec.cat 

- Telèfon: 936 92 27 42 
 

Per a d’altres gestions o reunions amb la tutora o qualsevol mestre, serà sempre el 

professional del centre qui recomanarà l’accés a l’edifici, malgrat haurà de ser en comptades 

ocasions i molt ben justificades. 

Pel que fa a les reunions de grup, seguiment tutorial,... es faran de manera prioritària de 

manera telemàtica. 
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4.4 Fluxos de circulació  
 
Els professionals que treballen al centre hauran de vetllar perquè no coincideixin en els 

passadissos i lavabos més d’un grup-estable per mantenir la distància de seguretat i evitar 

aglomeracions. Quan coincideixin més d’un grup estable caldrà mantenir la distància 

interpersonal d’1,5 metres i portar mascareta. 

Es marcaran els recorreguts adequats al terra per moure’s pels diferents espais de l’edifici 

quan es consideri necessari. 

Caldrà fer un treball de conscienciació amb la comunitat educativa per a respectar aquestes 

indicacions. 

 

4.5 Temps d’esbarjo 
 

La sortida al pati es farà a les 10.15 h per als cursos de 1r a 6è i a les 11.00 h per als cursos de 

p3 a 2n 

Cada grup-estable, acompanyat preferentment del seu tutor/a o del seu mestre de referència, 

anirà a la zona assignada de pati. Els grups estables no es podran relacionar entre ells a l’hora 

del temps d’esbarjo i tindran una zona de joc assignada en la qual rotaran de manera 

setmanal.  

Les portes de sortida i entrada seran les següents: 

Grup  Espai-porta Horari Espai 
P3 A Porta menjador o porta P3 11:00 h Pati infantil espai assignat  

P3 B Porta menjador o porta P3 11:00 h Pati infantil espai assignat  

   

P4 A Porta blanca pati 11:00 h Pati infantil espai assignat  

P4 B Porta blanca pati 11:00 h Pati infantil espai assignat  

P5 A Porta blanca pati 11:00 h Pati infantil espai assignat  

P5 B Porta blanca pati 11:00 h Pati infantil espai assignat  

   

1r A Porta accés aulari 10:15 h Pati primària espai assignat 

1r B Porta accés aulari 10:15 h Pati primària espai assignat 

2n A Porta accés aulari 10:15 h Pati primària espai assignat 

2n B Porta accés aulari 10:15 h Pati primària espai assignat 

    

3r A Porta i escales d’emergència 10:15 h Pati primària espai assignat 

3r B Porta i escales d’emergència 10:15 h Pati primària espai assignat 

4t A Porta i escales d’emergència 10:15 h Pati primària espai assignat 

4t B Porta i escales d’emergència 10:15 h Pati primària espai assignat 

    

5è A Porta accés aulari 10:15 h Pati primària espai assignat 

5è B Porta accés aulari 10:15 h Pati primària espai assignat 

5è C Porta accés aulari 10:15 h Pati primària espai assignat 

6è A Porta accés aulari 10:15 h Pati primària espai assignat 

6è B Porta accés aulari 10:15 h Pati primària espai assignat 

6è C Porta accés aulari 10:15 h Pati primària espai assignat 
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Pati infantil (de p3 a p5 d’11:00 a 11:30 h) 

 

 

Pati primària (de 1r a 6è de 10.15 a 10.45 h) 
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En quant a l’ús de material a l’hora del pati quedarà a supervisió i neteja de cada mestre tutor 

que el farà servir al llarg de la setmana. S’habilitaran unes caixes de material per a cada grup 

estable i un cop es canviï el material caldrà netejar-lo i desinfectar-lo. 

Pel que fa als espais seran rotatius i de manera setmanal. 

 

4.7 Adaptació i acollida a  P3 i P4 

De cara a un inici adaptat preveiem diverses actuacions que han d’ajudar a tot l’alumnat del 

centre en aquest sentit. Considerem que aquest és un aspecte rellevant ja de per si, que 

enguany prendrà encara més rellevància. 

En aquest sentit, per tant, preveiem les següents actuacions 

 

Actuació  Nivell Destinataris Temporització 
Adaptació P3 Alumnes i famílies Cinc primers dies de curs 

Adaptació P4 Alumnes  2 primers dies de curs 

Reunió informativa 
famílies 

P3 Famílies 7 de setembre en dos torns:  
-11.30 h (Grup A) 
-13.00 h (Grup B) 

Primer dia de 
retrobament 

P4-6è Alumnat 1r dia de curs 

 

4.7.1 Adaptació a P3 
 

Considerem que l’adaptació per a l’alumnat de P3 és un dels aspectes principals per a una bon 

arribada i coneixement de l’escola dels nous alumnes i famílies del centre. 

Per a assolir aquest aspecte preveiem la següent organització al llarg de la primera setmana de 

curs (de dilluns 14 a divendres 18 de setembre). 

 

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 
De 9.15 a 10.15 
Grups A1 i B1 

De 9.15 a 10.15 
Grups A1 i B1 

De 9.00 a 10.30h 
Grup A1 i B1 

De 9.00 a 10.30h 
Grup A1 i B1 

De 9.00h a 12.30 h 
Ambdós grups 
sencers De 10.45 a 11.45 

Grups A2 i B2 
De 10.45 a 11.45 
Grups A2 i B2 

De 11.00 a 12.30h 
Grup A2 i B2 

De 11.00 a 12.30h 
Grup A2 i B2 

De 15.15 a 16.15 
Grups A3 i B3 

De 15.15 a 16.15 
Grups A3 i B3 

*Entrevistes de les 
tutores amb les 
famílies 

*Entrevistes de les 
tutores amb les famílies 

*Entrevistes de les 
tutores amb les famílies 

*Les entrades i sortides es faran per la Porta de la Plaça de Les Palmeres 

A partir de dilluns 21 de setembre l’alumnat de p3 inicia el seu horari habitual. 
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4.7.2 Adaptació a P4 

Donades les circumstàncies excepcionals de l’acabament del curs 2019-2020 considerem que 

és important oferir dues jornades d’adaptació a l’alumnat de P4.  

Hem de pensar que són alumnes que en condicions habituals ja precisen d’un període 

d’adaptació que en moltes ocasions no els podem oferir. L’adaptació serà opcional i voluntària 

de cara a les famílies. 

Tenint això present proposem dos dies d’adaptació amb la següent organització 

Dilluns 14 (* amb les tutores del curs anterior) Dimarts 15 (* amb les noves tutores) 
De 9.15 a 10.30 
Grups A1 i B1 

De 9.15 a 10.30 
Grups A1 i B1 

De 10.45 a 12.00 
Grups A2 i B2 

De 10.45 a 12.00 
Grups A2 i B2 

De 15.10 a 16.25 
Grups A3 i B3 

De 15.10 a 16.25 
Grups A3 i B3 

*Les entrades i sortides es faran per la Porta del Carrer La Clota. 
 

 

A partir de dimecres 16 de setembre es preveu el desenvolupament de l’horari habitual dels 

alumnes d’aquests grups. 
 

4.7.3 Recomanacions per als períodes d’acollida a l’educació infantil 
 

A) Espai 
 

 

42 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
B) Persona acompanyant 
 
Requisits d’accés: la persona acompanyant no pot participar en el període d’acollida si presenta 
símptomes compatibles amb la COVID-19 o els ha presentat en els darrers 14 dies. Tampoc no hi podrà 
participar si ha tingut contacte estret amb una persona amb la COVID-19 confirmada o amb 
simptomatologia compatible en els darrers 14 dies. 
 
Persones de risc: aquelles persones acompanyants que pateixin una malaltia de risc davant de la COVID-
19 (diabetis, malaltia cardiovascular -inclosa la hipertensió-, malaltia hepàtica crònica, malaltia 
pulmonar crònica, malaltia renal crònica, immunodeficiència, càncer en fase activa, obesitat mòrbida) 
així com dones embarassades, hauran d’avaluar la conveniència de participar en el període d’acollida 
amb el seu equip mèdic de referència. 
 

Aire lliure: és recomanable que el període d’acollida es realitzi, encara que sigui de manera parcial, en un 
espai exterior del centre educatiu (pati). 

 
Ventilació: a les aules, caldrà ventilar adequadament, almenys durant 10 minuts 3 vegades al dia i quan 
canviï el grup de persones que hi ha a l’interior. 

 
Ocupació: en cap cas es podrà superar l’ocupació que preveu que cada  persona disposi d’un espai de 2,5 
m² a l’interior de l’aula, inclosos infants, persones acompanyants i persones educadores. 

 
Neteja i desinfecció: caldrà netejar i desinfectar els espais segons el pla de neteja i desinfecció del centre 
i quan hi hagi un canvi de grup dins la mateixa aula. 
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Nombre d’acompanyants: cada infant només podrà ser acompanyat per una sola persona.  
 
Contacte i distància: la persona acompanyant només podrà tenir contacte amb el seu infant i haurà de 
mantenir la distància de seguretat (1,5 metres) amb la resta de persones de l’aula (inclosos infants, 
persones acompanyants i persones educadores). 
 
Rentat de mans: la persona acompanyant s’haurà de rentar les mans amb aigua i sabó o gel 
hidroalcohòlic abans d’accedir al centre educatiu i també abans d’entrar a l’aula. També es recomana 
rentat de mans a la sortida del centre educatiu. 
 

Mascareta: la persona acompanyant ha d’accedir al centre educatiu amb una mascareta higiènica o 
quirúrgica correctament posada i dur-la al llarg de tota l’activitat. 
 
 

4.8 Activitats, sortides i colònies 

 
Es programaran, a la PGA, les activitats, sortides i colònies del curs, amb les adaptacions que 

calgui ateses les mesures de prevenció i seguretat sanitària. 

 

En el cas de les sortides, sempre cal mantenir la distància interpersonal d’1,5 metres i portar 

mascareta quan no es pugui preservar la distància. 

 

En el cas de les colònies es mantindran els grups estables. Es prioritzaran les  activitats a l’aire 

lliure i es seguiran les mesures de prevenció i higiene habituals: distància física de seguretat, 

rentat de mans, etc. 

 

El curs 2020-21 aniran de colònies, si la situació de pandèmia ho permet, els grups que 
s’especifiquen a continuació: 
 

Curs Dates Lloc  Acompanyants 
P5 1 i 2 d’octubre La Llobeta, Aiguafreda Tutores i mestres de suport 

2n 17-19 març La Marinada, Cambrils Tutores i mestres de suport 

3r * 26-28 d’octubre La Marinada, Cambrils  Tutores i mestres de suport 

6è 2-4 de juny Cala Montjoi, Roses Tutores i mestres de suport 

 
* Els alumnes de 3r fan colònies degut a què el curs passat no van poder fer-les pel tancament del centre i les activitats programades 

 

4.9 Distribució d’espais  
 

Els grups d’alumnes estables tindran assignat un espai referent on desenvoluparan la major 

part de la jornada lectiva. 

Puntualment, de forma excepcional, si l’ocupació dels espais ho permet, es podrà utilitzar 

l’aula de desdoblament de cada cicle. Aquestes aules només es podran fer servir una vegada 

al dia o dos si es tracta del mateix grup estable i hauran de ser desinfectades un cop s’hagin 

utilitzat (el material comú també). Les aules i espais que faran aquesta funció seran: 
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Cicle Aula 
Infantil Aula petita infantil 

Inicial Aula petita inicial 

Mitjà Biblioteca  

Superior Aula Plàstica 1 

 

Aquests desdoblaments es faran coincidir amb l’especialitat de música i d’altres mestres de 

suport. En l’organització prevista, l’especialista de música es quedarà a l’aula del grup estable a 

fer la música i el mestre tutor i la meitat del grup estable aniran a l’aula esmentada per 

treballar amb mig grup. 

La rotació de diversos grups en un mateix dia serà la mínima i cada cop que hi hagi un canvi de 

grup s’haurà de netejar i desinfectar el mobiliari i el material d’ús comú. 

Dins dels espais referents dels grups estables s’establirà un perímetre delimitat de mínim 3m2, 

al voltant de la taula del/la mestre/a i del monitor interactiu i la pissarra, on els/les docents no 

estables d’aquest grup i el Personal d’Atenció Educativa (PAE) podran desenvolupar la seva 

tasca docent o de suport mantenint la integritat del grup i el distanciament físic amb l’alumnat. 

L’organització de l’espai de l’aula d’un grup estable haurà 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, haurà de tenir en compte aquesta distància. 
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5. Alumnat 
 

5.1 Grups estables 
 

L’organització de l’alumnat del centre en grups estables de relació és un dels aspectes més 

rellevants en relació a l’organització del mateix ja que facilita la traçabilitat del virus i el seu 

control per evitar la seva ràpida propagació. 

L’ensenyament serà presencial per a tots els alumnes de de l’escola. Cal garantir aquesta 

presencialitat en la mesura del possible. El possible escenari B de virtualitat només esdevindrà 

en casos de confinaments parcials o total, aconsellat sempre per les autoritats sanitàries. 

 

 L’especialista de música desenvoluparà l’especialitat en condicions de seguretat: 

- Distanciament social: es farà sempre amb ½ grup classe o grup redu 

- A l’aula de referència del grup estable en qüestió 

- L’altre ½ grup anirà amb la tutora o tutor a l’aula de desdoblament corresponent a cada cicle. 

Els especialistes d’anglès faran sempre les sessions amb el grup estable dins de l’aula de referència estable i hauran 
de mantenir la distància de seguretat de 1,5 m o dur la mascareta. 

Els especialistes d’Atenció a la diversitat i mestres de suport intervindran sempre amb els grups de cicle als quals 
estan adscrits i hauran de mantenir la distància de seguretat d’1,5 m o dur la mascareta. 

Els especialistes d’Educació Física faran sempre les sessions al pati. En cas que les condicions externes 
(meteorologia,...) no ho permetin es farà la sessió dins de l’aula. 

 

En cas d’incorporació d’algun alumne al llarg del curs per matrícula viva s’assignarà a un grup 
estable concret. 

Grups Alumnes 
Docents      PAE Espai 

Estable 
Temporal 

(especialistes/suport) 
Estable Estable Temporal 

 Nombre 
Nombre i 

nom 
Nombre i nom 

Nombre i 
suport 

Nom Nom (horari) 

P3A 19 Yolanda Rojano Montse Parés 
Suport INF 
Cristina Castro 
Vetlladora  

 

TEI-Vanessa Aula p3A Vestíbul 

P3B 20 Núria Díez  TEI-Vanessa Aula p3B Vestíbul 

P4A 23 Maria Cerezo  Aula p4A Aula petita INF 

P4B 23 Alba Quesada  Aula p4B Aula petita INF 
P5A 24 Eli Gil  Aula p5A Aula petita INF 
P5B 23 Conxita Monclús  Aula p5B Aula petita INF 

1rA 24 Judit Moraga Maribel Mir  (música) 
Montse Vallejo 
Reforç COVID EE 
Cristina M. 
Reforç PRI 
 

 Aula 1r A Aula petita INICIAL 

1rB 24 Lídia Raimundo  Aula 1r B Aula petita INICIAL 
2nA 25 Sandra Rodríguez  Aula 2n A Aula petita INICIAL 
2nB 25 Bea Dorado  Aula 2n B Aula petita INICIAL 

3rA 24 Montse Marcos Maribel Mir  (música) 
Jenni Flores 
Reforç COVID EE 
Cristina M. 
Reforç PRI 
 

 Aula 3r A Biblioteca 

3rB 24 Jesi Rodríguez  Aula 3r B Biblioteca 

4tA 13 Mónica Muñoz Fran Mateo Aula 4t A Biblioteca 
4tB 13 Guillem Alemay   Biblioteca 

5èA 17 Eduard García Maribel Mir  (música) 
Ignasi Millan 
Reforç PRI 
Naroa Ortega 
 

Fran Mateo  Aula 5è A Aula Plàstica 1 

5èB 17 Helena Moreno Fran Mateo  Aula 5è B Aula Plàstica 1 
5èC 18 Mónica Pareja  Aula 6è A Aula Plàstica 1 
6èA 17 Pilar Cajaraville Fran Mateo  Aula 6è B Aula Plàstica 1 
6èB 17 Xavier Lopera  Aula anglès Aula Plàstica 1 
6èC 16 Manoli Moledo  Aula audiovisuals Aula Plàstica 1 
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5.2 Horaris alumnat 

La realització dels horari de l’alumnat s’ha fet tenint present la distribució horària oficial a 

Primària i Infantil. 

Pel que fa a les especialitats s’han mantingut totes a la Primària. 

Els criteris que han orientat la realització dels horaris són: 

- Grup estable 

- Traçabilitat 

- Manteniment de les especialitats 

- Equips estables de mestres per cicle educatiu: els mestres que entren als diversos 

grups-estables d’un cicle només interaccionen amb aquells grups estables de manera 

que cerquem seguir marcant al màxim la traçabilitat. 

Tot seguit s’annexa l’esborrany dels horaris per al curs 20-21, que podrà ésser modificat en 

funció de les necessitats observades o dels canvis de normativa sanitària que es puguin anar 

produint. 
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5.2.1 Horari Educació Infantil  

SESSIÓ HORARI NV dilluns dimarts dimecres dijous divendres 

1a 9h a 9.55h  A B A B A B A B A B 

  P3  
 

         

  P4           

  P5        GF GF  

2a 9:55h a 10:50h P3           

  P4           

  P5        GF GF  

 10.30 a 11          
ESMORZAR 

       

 11h a 11:45h       ESBARJO        

3a 11:45h a 12:30h P3           

  P4           

  P5 ANGLÈS 1/2   ANGLÈS 1/2   ANGLÈS 1/2   ANGLÈS1/2 

             

4a 15:00h a 15:45h P3 MÚSICA   MÚSICA PSICO      

  P4 PLÀSTICA  PSICO  MÚSICA   MUSICA   

  P5   PLÀSTICA    MUSICA  PSICO MUSICA 

5a 15:45h a 16:30h P3      PSICO     

  P4 PLÀSTICA   PSICO       

  P5   PLÀSTICA       PSICO 
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5.2.2 Horari Cicle Inicial 

SESSIÓ HORARI NV dilluns dimarts Dimecres dijous divendres 

A B A B A B A B A B 

1a 9h a 9:45H 1R  MUSICA1/2 MUSICA1/2        
2N     MUSICA1/2   MÚSICA 1/2  EF 

2a 9:45 H A 10’30H 1R  MUSICA1/2 MUSICA1/2        
2N     MÚSICA 1/2   MUSICA1/2  EF 

 10:30 h a 11 h 
 

 
ESBARJO 

3 a 
 

11  a 11:45 h 
 

1R ANGLÈS    ANGLÈS       

2n     ANGLÈS   ANGLÈS EF  

4 a 11:45 A 12:30 h 1r ANGLÈS   ANGLÈS       

2n     ANGLÈS   ANGLÈS EF  
             

5 a 15h a 15:45 h 
 

1R     EF ANGLÈS 1/2  ANGLÈS1/2 EF   
2N ANGLÈS 1/2   ANGLÈS 1/2       

6 a 15:45h a 16:30h 1R     EF   EF   

2N           
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5.2.3 Horari Cicle Mitjà  

SESSIÓ HORARI NV dilluns dimarts Dimecres dijous divendres 

A B A B A B A B A B 

1a 9h a 9:45h 
3R 

      
 

    

4T 
    

 
 
 

     

2a 9:45h a10:30h 3R           

4T           

 10:30 h a 11:h 
 

 
                                                                                             ESBARJO  

3 a  
11:  a 11:45 h 
 
 

3R 
 
 

  MUSICA1/2 ANGLÈS  
 

MUSICA1/2 ANGLÈS   

4T 
  ANGLÈS    

 
    

 
11’45 a 12’30h 

3R    MUSICA 1/2 ANGLÈS  MUSICA1/2 ANGLÈS   

4T 
  ANGLÈS      ANGLÈS 1/2  

             

4 a  
15h a 15:45 h 
 

3R EF   EF  ANGLÈS 1/2 ANGLÈS 1/2          

4T 
MUSICA ½ 
JENNI 

       EF  

5 a  
15:45h a 16:30h 3R 

EF   EF      
 

 

4T 
MUSICA ½ 
JENNI 

      
 

  EF  
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5.2.4 Horari Cicle Superior 

SESSIÓ HORARI NV dilluns dimarts Dimecres dijous divendres 
A B A B A B A B A B 

1a 9h a 9:45 5è PLÀSTICA 1/2   PLÀSTICA 1/2 CASTELLÀ    ANGLÈS   
6è     PLÀSTICA 1/2   PLÀSTICA 1/2   

2a 9:45h a10:30h 5è PLÀSTICA 1/2 CASTELLÀ CASTELLÀ PLÀSTICA 1/2     ANGLÈS  
6è     PLÀSTICA 1/2   PLÀSTICA 1/2   

 10:30 h a 11:h 
 

 
       ESBARJO                                              ESBARJO                                   ESBARJO 

3à 11: a 11:45h 5è EF ANGLÈS   EF      CASTELLÀ 

6è 
MUSICA1/2 

 ANGLÈS  
 

       EF 
      EF  

ANGLÈS  

4à 11:45 A 12:30 h 5è          EF ANGLÈS         EF       

6è MUSICA1/2  ANGLÈS          EF        EF  ANGLÈS 

  
 

     
 

     

5à 15h a 15:45 h 
 

5è PLÀSTICA 1/2   PLÀSTICA 1/2   MUSICA 1/2   MUSICA 1/2 
6è    MÚSICA 1/2 PLÀSTICA 1/2   PLÀSTICA 1/2   

6a 15:45h a 16:30h 5è PLÀSTICA 1/2   PLÀSTICA 1/2   MUSICA 1/2   MUSICA 1/2 

6è    MUSICA 1/2 PLÀSTICA 1/2   PLÀSTICA 1/2   
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6. Personal del centre: professorat i PAS 

Tots els treballadors i treballadores han de declarar les condicions de vulnerabilitat, casos, 

contactes estrets i simptomatologia de COVID19. 

 

Els grups d’especial vulnerabilitat segons el que ha establert l’autoritat sanitària són: persones 

amb diabetis, malaltia cardiovascular, inclosa la hipertensió, malaltia hepàtica crònica, malaltia 

pulmonar crònica, malaltia renal crònica, immunodeficiència, càncer i dones embarassades. 

 

El servei sanitari del servei de prevenció de riscos laborals de la titularitat del centre, haurà 

d’avaluar la presència de personal treballador especialment sensible a la COVID- 19, en el marc 

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

mesures específiques de protecció. 

 

En el cas del personal que treballa al centre el rentat de mans es durà a terme: 

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

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

propis. 

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

- Abans i després d’anar al WC. 

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

- Com a mínim una vegada cada 2 hores.. 

Totes les aules disposaran d’un dispensador o ampolla manual de gel hidroalcohòlic per al 

personal docent que accedeixi a l’aula així com a la sala de mestres, consergeria, lavabo dels 

docents i zona de despatxos. 

Perquè l’equip docent i PAS pugui entrar a l’escola caldrà complir els següents requisits: 

- Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, dificultat 

respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós. 

- No convivents o contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia compatible 

en els 14 dies anteriors. 
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6.1 Distribució de mestres: 

A cada membre de l’equip docent amb l’especialitat d’infantil o primària se li assignarà a un 

grup de convivència i socialització estable i un espai del centre. 

Dintre d’aquest espai assignat i amb el seu grup no serà necessari que requereixi la distància 

física interpersonal de seguretat establerta d’1,5m ni l’ús de mascareta sempre que no tingui 

una indicació expressa. 

Els docents no estables, el PAE, els professionals dels serveis educatius i altres professionals 

podran entrar a les aules però hauran de mantenir la distància física recomanada, (zona 

delimitada), hauran de portar mascareta i aplicar les mesures d’higiene i prevenció i hauran de 

registrar-se al full de registre que hi haurà disponible a cada aula. 

 

6.2 Equips de treball 

Es cercarà una organització dels docents el màxim d’estable possible intentant fer equips 

tancats per cicles on els especialistes passin pel mínim de grups possibles. 

En aquest sentit, es preveu la següent organització: 
 

6.2.1  Cicle infantil 

P3A P3B P4A P4B P5A P5B Mestres 
suport 

Yolanda Rojano Núria Díez Alba Quesada Maria Cerezo Eli Gil Conxita Monclús Montse Parés  

Cristina Castro Cristina Castro Cristina Castro Cristina Castro Cristina Castro Cristina Castro Cristina Castro 

Suport infantil 1 

Vetlladora 

TEI TEI  

 

Espais d’aprenentatge No es podran fer. La metodologia i activitats emprades en els espais es farà dins de cada 
grup estable. 

Psicomotricitat No es podrà fer ús del gimnàs  
Es promourà una activitat física i motriu al pati 

Música La faran les tutores sota l’assessorament de la mestra de música. 
Creació del  Sites música infantil 

Educació especial Montse Vallejo 
Jenni (alumnat SIEI) 
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6.2.2 Cicle inicial 

   

 

6.2.3 Cicle mitjà 

 

1rA 1rB 2nA 2nB 

Judit Moraga Lídia Raimundo Bea Dorado Sandra Rodríguez 

Mónica P Mónica P Mónica P Mónica P 

Cristina M Cristina M Cristina M Cristina M 

Especialista de música Especialista de música Especialista de música Especialista de música 
Suport EE 

Àrea Mestre 

Tutoria Judit, Lídia Raimundo, Bea, Sandra 

EF Bea, Judit 

Es farà sempre l’educació física al pati. En cas que circumstàncies de qualsevol tipus no 
permetin que no es pugui fer al pati es farà a l’aula de referència del grup estable i caldrà 
treballar amb contingut audiovisual que programarà el mestre en qüestió. 

Anglès Judit i lídia 

Haurà de fer classe amb mascareta quan les condicions de distància de seguretat ho 
aconsellin, per  apropar-se als alumnes,... 

Atenció diversitat Suport EE 1 
L’especialista assignat al cicle passa pels 4 cursos del cicle 

Música Especialista de música 

Per tal de minimitzar al màxim els riscos de contagi es farà sempre amb ½ grup, fet que 
facilita en gran mesura prendre unes mesures d’higiene correctes (rentat de mans), 
mantenir una distància de seguretat i, si es considera, s’usarà la mascareta i pantalla facial 
per part de la mestra. 

3rA 3rB 4t 4t B 

Jesi R Montse M Mónica M Guillem 

Jenni  Jenni   Jenni  Jenni 

Suport Covid EE 

Suport Covid EE Suport Covid EE Suport Covid EE 

Especialista de música Especialista de música Especialista de música  

  Fran (AEE)  

Àrea Mestre 

Tutoria Jesi, Montse M, Mónica i Guillem 

EF Guillem i Jesi 

Es farà sempre l’educació física al pati. En cas que circumstàncies de qualsevol tipus 
no permetin que no es pugui fer al pati es farà a l’aula de referència del grup 
estable i caldrà treballar amb contingut audiovisual que programarà el mestre en 
qüestió. 

Anglès Guillem i Montse M. 

Haurà de fer classe amb mascareta quan les condicions de distància de seguretat ho 
aconsellin, per  apropar-se als alumnes,... 

Atenció diversitat Jenni 

Música Especialista de música 
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6.2.4 Cicle superior 

  

 

 

6.3 Reunions docents, institucionals i amb agents externs 

Les reunions es regiran pels principis bàsics de seguretat i higiene de l’escola i es podran fer, 

sempre que es respectin aquests, presencialment en espais prèviament ventilats i desinfectats. 

Si les reunions no es poden fer presencialment, l’eina de comunicació serà el Hangouts Meet 

vinculat a la Gsuite corporativa del centre atenent a que és un entorn fiable i segur.  L’equip 

directiu, coordinadores,... fixarà al calendari les reunions i, si s’escau, l’enllaç d’accés a les 

mateixes. 

Per tal de minimitzar al màxim els riscos de contagi es farà sempre amb ½ grup, fet 
que facilita en gran mesura prendre unes mesures d’higiene correctes (rentat de 
mans), mantenir una distància de seguretat i, si es considera, s’usarà la mascareta i 
pantalla facial per part de la mestra. 

 5èA 5èB 5è C 6èA 6èB 6è C 

Edu Elena 
Mónica P  

Pilar Xavier 
Mónica Pareja 

Manoli Manoli Manoli Manoli Manoli  

Edu Edu Edu Ignasi Ignasi Ignasi 

Especialista de 

música 
Especialista de 

música 
Especialista de 
música 

Especialista de 
música 

Especialista de 
música 

Especialista de 
música 

Naroa Naroa Naroa Naroa Naroa Naroa 

 Mestre suport Cicle Superior  

Fran (AEE) Fran (AEE) Fran (AEE) Fran (AEE) Fran (AEE) Fran (AEE) 

Àrea Mestre 

Tutoria Pilar, Edu, Elena, Mónica P, Manoli, Xavi 

EF Edu 5è i Ignasi 6è 

Es farà sempre l’educació física al pati. En cas que circumstàncies de qualsevol tipus 
no permetin que no es pugui fer al pati es farà a l’aula de referència del grup estable i 
caldrà treballar amb contingut audiovisual que programarà el mestre en qüestió. 

Anglès Manoli 

Haurà de fer classe amb mascareta quan les condicions de distància de seguretat ho 
aconsellin, per  apropar-se als alumnes,... 

Atenció diversitat Naroa Ortega +1/3  
Fran (AEE) 

Música Especialista de música 

Per tal de minimitzar al màxim els riscos de contagi es farà sempre amb ½ grup, fet 
que facilita en gran mesura prendre unes mesures d’higiene correctes (rentat de 
mans), mantenir una distància de seguretat i, si es considera, s’usarà la mascareta i 
pantalla facial per part de la mestra. 
La mestra i/o personal de neteja desinfectarà l’aula a l’acabament de la segona sessió 
per part de cada grup estable que coincidirà amb les hores de sortida al pati, al migdia 
i a la tarda. 
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- Reunions amb famílies i persones de fora del centre educatiu: aquestes reunions han 

de ser telemàtiques, a excepció d’aquelles que siguin com màxim de 10 persones i 

imprescindibles de fer presencialment, i en les quals sempre cal aplicar totes les 

mesures de prevenció (mascareta, distància, rentat de mans, neteja, desinfecció i 

ventilació de l’espai, etc.). En els casos en què les reunions no puguin ser telemàtiques 

pel perfil de les persones convocades, s’habilitaran des del centre educatiu altres 

mecanismes de comunicació a través del telèfon mòbil. 

- Reunions entre professionals del centre educatiu: aquestes reunions han de ser 

telemàtiques, a excepció d’aquelles que siguin com màxim de 10 persones i 

imprescindibles de fer presencialment, i en les quals sempre cal aplicar totes les 

mesures de prevenció (mascareta, distància, rentat de mans, neteja, desinfecció i 

ventilació de l’espai, etc.). Durant tot l’horari escolar, cal mantenir la distància i usar la 

mascareta entre els i les professionals, també fora del recinte educatiu, i en les 

entrades i sortides dels centres. 

 

7. Serveis complementaris  

 

7.1 Menjador 

El servei de menjador escolar, que inclou l’àpat i les activitats posteriors fins a la  represa de 

l’activitat lectiva s’organitza en els espais habilitats a tal efecte. 

Cal tenir en compte que el menjador escolar és un espai on poden coincidir diversos grups 

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

mantenir la separació entre les taules de grups diferents. En cas que en una mateixa taula hi 

hagi alumnes de més d’un grup caldrà deixar una cadira buida entre ells per garantir la 

distància.  

En menjadors molt concorreguts és recomanable valorar la realització de més torns dels 

habituals per evitar la coincidència d’un gran nombre d’infants en un mateix espai. Entre torn i 

torn cal fer la neteja, desinfecció i ventilació del menjador. 

Si, per nombre d’usuaris, l’organització no permet assegurar les indicacions de seguretat 

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

pandèmia per COVID-19”, es contemplarà, la utilització dels espais estables de cada grup, 

prioritzant els grups d’educació infantil i, si escau, de cicle inicial que estan a la planta baixa. 
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L’empresa gestora del menjador haurà d’establir un pla d’actuació on fixi monitoratge estable 

per cada grup d’infants i els espais on es desenvoluparà l’activitat. 

La recollida i retorn de l’alumnat es farà a l’aula de cada grup i la circulació als diferents espais 

es farà evitant aglomeracions i contacte entre grups. 

El menjar s’ha de servir en plats individuals, evitant compartir-lo (no es posaran amanides, ni 

setrilleres, ni cistelles del pa al centre de la taula). L’aigua pot estar en una gerra però es 

recomana que sigui una persona adulta responsable qui la serveixi o bé un únic infant 

encarregat durant tot l’àpat. Els infants que per raons del projecte pedagògic realitzin tasques 

del tipus parar i desparar taula, o d’altres, ho faran exclusivament per al seu grup de 

convivència. 

L’espai d’esbarjo haurà de fer-se mantenint els grups estables i evitant contactes entre grups. 

Cada grup estable tindrà un espai assignat al pati on desenvoluparà les diferents activitats 

previstes per l’empresa gestora del menjador. Quan no sigui possible utilitzar l’espai pati, per 

exemple per pluja, els alumnes de cada grup estable restaran al seu espai habitual lectiu. En 

cas que calgués compartir espai entre diferents grups estables serà pertinent l’ús de la 

mascareta i guardar la distància de seguretat de 1,5 m per alumne. 

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

menjador escolar. A tal efecte quedarà com a espai assignat per a menjar la sala de mestres. 

En tot cas caldrà guardar la distància de seguretat d’1,5 metres entre els adults. En cas que hi 

hagi massa concurrència de gent a la sala de mestres s’establiran dos torns per a menjar o 

s’haurà de fer ús de les aules de cada grup estable que hauran de ser ben ventilades, netejades 

i desinfectades després de l’àpat. 

Vist això es durà a terme la següent proposta organitzativa: 

 

Torn Horari Cursos Alumnes aproximats Espai 
Torn 1 De 12.30 a 13.30 P3-a P5 66 Aula  del grup estable 

Torn 2 De 12.30 a 13.30 1r a 3r 48 Menjador 

Torn 3 De 13.40 a 14.40 De 4t a 6è 60 Menjador 

 

7.2 Servei d’acollida 

El servei d’acollida matinal i de tarda que ofereix l’AMPA s’organitza en dos horaris: 

- Matí: de 8h a 9h  

- Tarda: de 16.30 ha 17.30 h 
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En ambdós casos caldrà desenvolupar les activitats d’acollida a espais exteriors del centre 

(pati) preferentment a la zona dels pins. En cas que per qualsevol motiu això no pugui ser així, 

el servei d’acollida es realitzarà a l’espai del gimnàs/menjador per tal de garantir les mesures 

de distanciament social. En tots els casos la mascareta serà necessària. Un cop acabat l’horari 

d’acollida caldrà ventilar, netejar i desinfectar l’espai. 

Cada infant haurà d’anar acompanyat per un únic familiar. Abans d’entrar al centre s’haurà de 

rentar les mans amb gel hidroalcohòlic i un cop dins haurà de mantenir la distància de 

seguretat d’1,5 metres amb la resta de persones que estiguin a l’espai d’acollida. 

Quan finalitzi el període d’acollida, els infants seran acompanyats a la seva zona de referència, 

i tant els responsables com els infants hauran de portar les mascaretes. 

 

7.3 Extraescolars 

A l’escola es podran dur terme les extraescolars previstes en la programació general anual i 

aprovades pel Consell Escolar de centre. Sempre caldrà mantenir la distància interpersonal 

d’1,5 metres i portar mascareta quan no es pugui preservar la distància i això sigui possible per 

la naturalesa de l’activitat realitzada. 

Es formaran grups estables de participants, basats en els grups estables de l’organització 

escolar lectiva, per tal de vetllar en la mesura del possible per la traçabilitat. Abans de 

l’activitat els alumnes s’hauran de rentar les mans en qualsevol cas. 

 

Es prioritzarà en tots els casos l’ús de l’espai exterior per a totes les activitats de moviment i 

esportives, que no es podran dur a terme dins del gimnàs (quedarà restringit el seu ús a les 

activitats lectives programades). 

L’empresa gestora de les activitats extraescolars elaborarà un Pla d’actuació que posarà a 

disposició de la direcció de l’escola i de les famílies del centre i que serà aprovat en Consell 

Escolar. 

Les despeses generades per les extraescolars seran assumides per l’organitzador de l’activitat. 
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8. Organització pedagògica  

El Departament d’Educació en el seu document INSTRUCCIONS PER AL CURS 2020-2021 DELS 

CENTRES EDUCATIUS DE CATALUNYA marca uns criteris d’organització pedagògica que caldrà 

mantenir i preservar al llarg del curs vinent. 

Atès que el curs 2019-2020 ha finalitzat en un context de pandèmia, es proposa que la 

PGA del curs 2020-2021 faci èmfasi en els següents aspectes: 

1) Educació i acompanyament emocional de l’alumnat (activitats orientades al 

retrobament, l’intercanvi de situacions viscudes...) 

2) Acció tutorial i orientació en col·laboració amb les famílies, amb la incorporació 

d’estratègies per compensar les desigualtats dels entorns familiars. 

3) Impuls a l’aprenentatge autònom i creatiu per part dels alumnes, amb propostes 

que aprofundeixin en la competència d’aprendre a aprendre, per tal de capacitar 

l’alumne a autoregular-se. 

4) L’impuls a la cultura digital. Incorporar l’aprenentatge telemàtic i garantir la 

incorporació d’estratègies per a fomentar la competència digital dels docents i 

dels alumnes, prioritzant aquells amb una baixa capacitació digital. 

5) Impulsar les xarxes de col·laboració entre docents i centres com un element clau 

per l’intercanvi d’experiències innovadores i avançar vers la transformació del 

sistema. 

 

8.1 Acció tutorial  

El/la tutor/a de cada grup és el/la responsable de centralitzar tota la informació de cada 

alumne. 

 
El/la tutor/a ha de vetllar per: 

• L'assoliment progressiu de les competències bàsiques. 

• Coordinació de tots els mestres que incideixen en un mateix alumne/a. 
 
El tutor/a haurà d’establir canals de comunicació fluids amb les famílies per tal de guiar-les, 

acompanyar-les i assessorar-les en aspectes acadèmics i emocionals. 

La comunicació es farà principalment per correu electrònic, l’agenda d’aula, entrevistes 

presencials i, si s’escau, pel Meet vinculat al compte corporatiu. 
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A l’inici del curs, dins de les primeres setmanes de curs, el/la tutor/a haurà de contactar 

amb totes les famílies cara a recollir informació rellevant cara a una possible situació de 

confinament parcial o total: 

- Disponibilitat d’un dispositiu digital per el treball a casa. 

- Disponibilitat d’una connexió a internet estable i de bona qualitat que permeti el 
treball a casa. 

- Disponibilitat d’un espai adequat per treballar i concentrar-se. 

- Disponibilitat de dispositius de reprografia a la llar. 

- Disponibilitat d’un suport mínim d’una hora diària per part d’un adult. 

- Situació laboral de la família. 

 

8.2 Avaluació diagnòstica 

A l’inici de curs, es passaran les proves d’avaluació diagnòstica previstes per al tercer trimestre 

del curs 2019-20, cara a ajustar la programació d’aula a l’estat real de l’alumnat. 

 

Curs Prova 
P4 Activitats internes 

P5 Activitats internes 

1r Activitats internes 

2n ACL 
Velocitat Lectora 
Resolució de problemes 

3r Prova diagnòstica 2n 
http://csda.gencat.cat/ca/arees_d_actuacio/avaluacions-consell/avaluacio-
diagnostica-primaria/diagnostica-2020/ 

4t Prova diagnòstica 3r 
http://csda.gencat.cat/ca/arees_d_actuacio/avaluacions-consell/arxiu-
avaluacions-estudis/avaluacio-diagnostica/diagnostica-tercer-2017/ 

5è Prova diagnòstica inici 5è 
http://csda.gencat.cat/ca/arees_d_actuacio/avaluacions-consell/arxiu-
avaluacions-estudis/avaluacio-diagnostica/diagnostica_2011-2012/ 

6è Proves de Cb de 6è: català, castellà, matemàtiques, anglès i coneixement del 
medi 
http://csda.gencat.cat/ca/arees_d_actuacio/avaluacions-consell/avaluacio-sise-
primaria/prova_2018/proves-corregides/ 

 

8.3 Agrupaments 

L’organització dels horaris haurà d’evitar agrupaments d’alumnes que trenquin els grups 

estables i impliquin barreges amb altres grups o professionals. 

Els desdoblaments seran l’excepció i els grups internivell i/o intergrups estaran prohibits. 
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8.4 Atenció a la diversitat 

El Departament d’Educació fixa els següents criteris: 

- Garantir una educació equitativa i inclusiva amb propostes didàctiques que contemplin 

la diversitat i les diferències entre l’alumnat des del principi amb estratègies 

educatives que facilitin el compromís de l’alumnat i recursos del disseny universal per 

a l’aprenentatge (DUA). 

- Afavorir agrupaments de l’alumnat que afavoreixin l’atenció inclusiva impedint la 

composició d’agrupacions homogènies per nivells d’aprenentatge ni per necessitat de 

mesures i suports addicionals o intensius. 

- Establir mecanismes d’avaluació dels aprenentatges escoltant l'alumnat, dialogant i 

potenciant la funció reguladora de l’avaluació. 

- Pel que fa a l’alumnat amb NEE, es prioritzarà l’atenció directa i la integració del 

Personal d’Atenció Educativa (PAE) i de els/les especialistes de Pedagogia Terapèutica i 

Audició i llenguatge, en els grups estables on siguin més necessaris. 

Això implicarà que podrà haver-hi alumnat sense una intervenció directa per part d’aquests 

professionals. Aquesta intervenció serà efectuada pels docents estables de cada grup amb un 

acompanyament per part dels/de les especialistes de Pedagogia Terapèutica i Audició i 

llenguatge, sempre mantenint les normes de seguretat. 

8.5 El material escolar (propi i comú) 

Caldrà tenir molta cura de l’ús que es faci del material a l’escola. En aquest sentit es preveu 

que cada alumne tingui el seu material propi guardat a capses o estoigs destinats a tal efecte. 

Aquests han de preveure que hi pugui haver tot el material d’ús habitual i quotidià per a cada 

alumne. 

Per a activitats de caire grupal es podrà compartir el material com a màxim en grups de 4 

alumnes i caldrà vetllar perquè aquests alumnes sempre comparteixin el mateix material i, 

alhora, perquè es faci una neteja i desinfecció després del seu ús. 

A Educació Física es facilitarà que el material que es faci servir per a dur a terme les diverses 

unitats didàctiques (UD) de cada nivell quedi esglaonat i que només el faci servir un mateix 

grup estable. A l’acabament de cada UD el mestre serà el responsable de netejar i desinfectar 

el material en qüestió ja que passarà a ser utilitzat per un altre grup estable. 
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Pel que fa al material relacionat amb recursos TAC  per exemple ordinadors portàtils o 

tauletes es farà una reorganització del mateix per cicles. Cada dia, un dels grups estables de 

cada cicle disposarà el material en qüestió durant tota la jornada. Al final de la jornada, el 

mestre tutor del grup estable serà el responsable de la neteja i la desinfecció del mateix, ja 

que, a l’endemà, passarà a ser usat per un altre grup estable. 

8.6 L’escola digital 

L’escenari B que plantegem a l’escola respon a la possibilitat de confinament amb què ens 

trobem de cara al proper curs 2020-2021. 

L’experiència viscuda al llarg d’aquest final de curs, el treball realitzat i les reflexions fetes en el 

Consell Escolar de centre i els diferents equips de treball ens porta a establir diverses 

modificacions i uns objectius més rellevants de cara a una possible escola en confinament. 

Volem garantir al màxim el dret a l’educació dels infants de la nostra comunitat educativa i per 

això considerem que hem de fer un pas endavant en alguns aspectes: 

1. Localització de les necessitats dels alumnes en quant a possibilitats de connexió a nivell 

telemàtic. 

2. Inversió per dotar al centre de suficients equipaments digitals per poder cedir a tot l’alumnat 

que ho necessiti de forma immediata. 

3. Implementació d’un Entorn virtual d’aprenentatge (EVA) basat en la tecnologia de Google 

Classroom per a l’alumnat de Primària 

Aquest EVA s’iniciarà a principi de curs i la idea és que coexisteixi amb el treball presencial. 

Entenem que ha de ser un espai habitua de treball per diverses de les tasques que proposen els 

mestres. 

4. Establiment d’un o diversos espais Site de recursos, destinats a vehicular les propostes 

educatives de tots els cursos. 

5. Formació del professorat en eines Gsuite, fent especial incís en Google Classroom i Site 

a. S’aconsella als mestres que duguin a terme la formació prevista en el PFZ que iniciarà 

el 1r trimestre del curs vinent 

b. Es farà una píndola formativa en Google Classroom (telemàtica) a principi de curs a 

càrrec de la comissió TAC: gestió, administració del grup-classe, tasques, retroacció 

amb l’alumnat,... 

6. Treball més específic i intensiu de la competència digital a les aules. 
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8.7 Organització en cas de confinament parcial o tancament del centre  

En el supòsit que un, diversos o tots els grups del centre s’hagin de confinar, l’acció educativa i 

formativa a distància haurà d’estar assegurada des del primer dia. 

L’equip docent, seguint les instruccions que puguin arribar des de les autoritats sanitàries 

elaborarà un Pla de Contingència per respondre a la situació que es basarà en els següents 

aspectes: 

- Elaboració de packs de treball a casa: material fungible, material didàctic, dispositiu 

digital i connectivitat. Guia d’aplicació i de contacte amb el professorat. 

- Reducció del professorat per grup. Centralització de la comunicació i tasques en la 

figura del/la tutor/a i un mestre/a de suport. 

- Establiment de franges fixes d’acompanyament i consulta via Google Meet. 

- Establiment ràpid de canals de comunicació amb les famílies. 

- Establiment ràpid i eficaç d’un punt d’intercanvi i facilitació de tasques, preferiblement 

Google Classroom. 
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9. Disposicions finals 

Aquest Pla d’organització de centre ha sigut aprovat en la sessió ordinària del Consell Escolar 

de Centre celebrada el 9 de setembre de 2020 amb l’aprovació de tots els membres. 

Serà un Pla flexible que incorporarà els canvis i instruccions que es puguin anar marcant pels 

departaments de Salut i Educació en funció de l’evolució de la pandèmia. 

 

 

 

Cerdanyola del Vallès, 9 de setembre de 2020 
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