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1.     OBJECTIUS DEL DOCUMENT 

Aquest Pla d’actuació pretén establir les bases per tal que el curs 2020-2021 es 

pugui reprendre amb les màximes garanties, buscant l’equilibri entre protecció 

de la salut de les persones als centres educatius, la correcta gestió de la 

pandèmia i el dret de tots infants i joves a una educació de qualitat. El Pla 

d’actuació de l’escola Sobirans es complementa amb les Instruccions per al 

curs 2020-2021 de la Secretaria de Polítiques Educatives. En una societat amb 

grans incerteses, cal que l’escola pugui treballar amb la màxima normalitat 

possible. 

L’aprenentatge als centres educatius ha de poder continuar amb la màxima 

normalitat, seguint les instruccions sanitàries, i garantint la funció social de 

l’educació. L’escola ha de ser un entorn segur, amb el risc mínim assumible. 

  

2.     VALORS EN QUÈ ES BASA LA PROPOSTA 

Seguretat 

Amb les mesures que es proposen i la col·laboració imprescindible de tots els 

integrants de la comunitat educativa –incloses les famílies–, els centres 

educatius han de continuar sent espais on l’activitat educativa es pugui dur a 

terme d’una manera segura i confortable. Cal recordar que, segons el 

coneixement actual, infants i adolescents són un col·lectiu de risc molt baix 

respecte la COVID-19, tant pel que fa a l’afectació clínica que desenvolupen, 

com el seu paper poc important en la dinàmica epidèmica d’aquest coronavirus. 

Salut 

La salut dels alumnes, docents i altres persones treballadores dels centres 

educatius és una prioritat per als Departaments d’Educació i de Salut. Totes les 

mesures estan adreçades a reduir la transmissió del virus i a millorar la 

traçabilitat de casos i contactes. 
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Equitat 

El període de confinament ha tingut efectes desiguals en els diferents grups de 

població. Sovint, aquelles persones pertanyents a col·lectius de major 

vulnerabilitat, n’han patit -o n’estan patint-les conseqüències d’una manera més 

acusada. L’assistència als centres permet una socialització dels infants i 

adolescents que té un gran valor. El tancament de les escoles ha fet palesa la 

bretxa digital i cognitiva existent entre alumnes. Al mateix temps l‘afrontament 

de la pandèmia ha requerit la discontinuació d’uns serveis presencials d’atenció 

a les dificultats d’aprenentatge i desenvolupament. 

Per tot plegat, la proposta actual vol afavorir la presencialitat sense renunciar a 

la seguretat d’alumnes i personal docent i no docent dels centres educatius. 

Vigència 

Totes les mesures proposades seran vigents al llarg del curs escolar i en 

coherència amb la realitat dels centres educatius del seu entorn. El marc que 

es proposa s’adaptarà si es canvia el context epidemiològic. 

  

3. PRINCIPIS BÀSICS DE PREVENCIÓ, HIGIENE I PROMOCIÓ DE LA 

SALUT 

Els dos pilars en el moment actual de control de la pandèmia són la disminució 

de la transmissió del virus i l’augment de la traçabilitat dels casos. 

  

1.1.   Grups de convivència i socialització molt estables 

 

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 dels casos i dels seus 

contactes. Es tracta de grups estables d’alumnes, amb el seu tutor o tutora, i en 

el marc dels quals es produeix la socialització de les persones que l’integren. 

Poden formar part d’aquest grup estable altres docents o personal de suport 
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educatiu i a l’educació inclusiva si la major part de la seva jornada laboral 

transcorre en aquest grup. 

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

quotidiana. Això permet que, junt amb les evidències creixents sobre el poc 

paper d’infants i joves en la propagació de l’epidèmia, no sigui necessari 

requerir la distància física interpersonal de seguretat establerta en 1,5 metres 

(o la superfície equivalent de seguretat de 2,5 m2), ni l’ús de la mascareta, en 

aquests grups de convivència estables. En aquestes condicions, des d’un punt 

de vista de salut, té molta més importància centrar els esforços organitzatius en 

garantir l’estabilitat i l’estanqueïtat d’aquest grup, amb la finalitat de preservar la 

capacitat de traçabilitat, que no pas en fixar el nombre d’integrants del grup. 

En el cas que terceres persones s'han 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. 

  1.2. Mesures de prevenció personal 

Distanciament físic 

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). 
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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. 

 

1.3. Higiene de mans 

Es tracta d’una de les mesures més efectives per preservar la salut dels 

alumnes 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 dels àpats. 

·         Abans i després d’anar al WC 

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

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. 

·         Abans i després d’anar al WC. 

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

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

.         Com a mínim una vegada cada 2 hores. 

Cal que es garanteixi l’existència de diversos punts de rentat de mans, amb 

disponibilitat de sabó amb dosificador i tovalloles d’un sol ús. En punts 

estratègics (menjador, zona d’aules...) es recomana la col·locació de 

dispensadors de solució hidroalcohòlica per a ús del personal de l’escola. 

Cal que es col·loquin pòsters i cartells informatius explicant els passos per a un 

correcte rentat de mans en els diversos punts de rentat de mans. 
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1.4.  Ús de mascareta 

INFANTIL 

En entrar els alumnes i el personal han de portar la mascareta fins a la seva 

aula. Dins l’aula els infants se la podran treure. No la tutora/or. A la sortida de 

l’escola, els alumnes i el personal del centre han de portar la mascareta fins a 

la sortida al carrer. En els passadissos i als lavabos hauran de portar 

mascareta tant si  coincideixen com no  amb altres grups estables. 

Per a les sortides per l’entorn immediat, els infants portaran la mascareta fins 

que no tornin dins l’aula. 

PRIMÀRIA 

En entrar els alumnes i el personal han de portar la mascareta fins a la seva 

aula. Obligatòria per als especialistes quan imparteix classes a diferents grups 

és a dir, quan no forma part del grup de convivència estable i no es pugui 

mantenir la distància d’1,5 metres. 

No és obligatòria si s’està amb el grup de convivència dins de l’aula. Indicada 

fora del grup quan no es pugui mantenir la distància d’1,5 metres.Tipus de 

mascareta: Higiènica amb compliment de la norma UNE. 

Personal docent i no docent: Recomanable en els grups estables.  

Tipus de mascareta: Higiènica amb compliment de la norma UNE. 

En entrar al centre els alumnes i el personal del centre han de portar la 

mascareta fins a la seva aula. En els passadissos i als lavabos hauran de 

portar mascareta si coincideixen puntualment amb altres grups estables. 

 

4.  PROTOCOL DE LA GESTIÓ DE CASOS 

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

director/a. En la seva absència serà la cap d’estudis. 
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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.  

Davant d'una persona que comença a desenvolupar símptomes compatibles 

amb la COVID-19 al centre educatiu PROTOCOL: 

El personal docent disposaran del seu telèfon mòbil a l’aula. En cas d’urgència, 

trucaran a la direcció per iniciar el protocol. 

1. El/a director/a, cap d'estudis o secretària de l’escola acompanyarà a 

l’alumne/a a un aula individual. Portarà mascareta quirúrgica i guants posats, 

mascareta quirúrgica per l’alumne/a, termòmetre i 4 bosses de plàstic (2 per 

precintar el material d’ús personal que l’alumne s’endurà i 2 per precintar la 

mascareta i guants propis.Sortiran de l’aula amb la mascareta posada i amb gel 

hidroalcohòlic posat a les mans. En cap cas, farà aquest acompanyament un 

altre alumne/a. 

2. Tan bon punt arribin a l’aula d’acompanyament, es prendrà la temperatura de 

l’alumne/a (seguirem els barems oficials per determinar si l’alumne té febre o 

no, consultar apartat de símptomes). Quan arribi la família de l’alumne/a amb 

símptomes haurà de contactar amb el seu CAP de referència per valorar la 

situació i fer les actuacions necessàries. Si es decideix realitzar una PCR per a 

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

domicili fins conèixer-ne el resultat. En cas que finalment es confirmi el cas, 

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

contactes estrets 

4. En cas de presentar símptomes de gravetat s’ha de trucar també al 061. 
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3. Secretaria contactarà amb la família per tal que vingui a buscar l’infant 

urgentment. 

5. El centre ha de contactar amb el servei territorial d’Educació per informar de 

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

 

 

 5. REQUISITS D’ACCÉS AL CENTRE 

 Important per accedir al centre: 

      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/a 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. 

 5.1 Control de símptomes 

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

A l’inici del curs, signaran una declaració responsable a través de la qual: 
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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 

i/o l’alumne/a ha de comunicar al centre si ha presentat febre o algun altre 

símptoma. En cas que la situació epidemiològica ho requerís es podria 

considerar la implementació d’altres mesures addicionals com la presa de 

temperatura a l’arribada a l’escola. 

 

6. DIAGNOSI  

Arrel del confinament, l’escola va haver de reorganitzar-se per donar resposta 

tant a les famílies com a l’alumnat davant de la nova situació que ens tocava 

viure. Calia reflexionar i valorar quins aspectes eren els més immediats per 

continuar amb la tasca educativa. 

En primer lloc es va prioritzar no perdre la comunicació amb les famílies tant 

per donar suport emocional com per donar continuïtat a l’activitat docent pel 

que vam establir un PLA COMUNICACIÓ que contemplava les eines que 

faríem servir durant el període lectiu en confinament: 

 Comunicació escola/famílies 

Per a comunicats generals informatius o avisos, hem utilitzat el correu 

electrònic i la pàgina web. A cada correu que enviem els recordem que a la 

web poden trobar aquesta i altra informació d’interès del Departament.  En 

casos concrets la comunicació ha estat per via telefònica. D’altra banda també 

es va activar el servei de telegram allotjat a Nodes per fer difusió d’informacions 

puntuals importants. 

Comunicació tutors/es-especialistes/famílies 

Els tutors han estat els interlocutors directes amb les famílies per continuar 

amb l’orientació i treball acadèmic així com per donar suport emocional i 

atendre totes aquelles inquietuds que anaven sorgint. Les eines de 
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comunicació que s’han utilitzat han estat el correu electrònic, blog, trucades, 

videoconferències i el moodle (portal Eix). 

 

En segon lloc vam acordar i establir L’ORGANITZACIÓ INTERNA de l’equip 

docent amb la finalitat de consensuar quins acords metodològics eren els més 

adients a la nova situació per donar donar coherència , a tots els nivells 

educatius, de la tasca pedagògica que havíem  de realitzar en una situació 

desconeguda i totalment diferent a la que era la dinàmica habitual en el centre. 

 

Es van establir els següents que son els que ja realitzàvem amb escola 

presencial: 

- Equip Directiu: coordinació setmanal els dilluns i sempre que sigui 

necessari si es detecta alguna qüestió que així ho requereixi. A l’inici del 

confinament aquesta coordinació era diària doncs es presentaven 

situacions d’àmbit familiar o escolar que requeria una decisió prèvia  i 

intervenció posterior.  

- Equip de coordinació: setmanalment els dimarts i dijous. En aquesta 

coordinació també assistien els especialistes per tal de coordinar les 

tasques així com els membres de la comissió de biblioteca i escola 

verda. 

L’equip directiu i l’equip de coordinació es reunien setmanalment els dimarts 

.   Coordinació tutors, MEE , cap d’estudis i direcció (CAD internes):  

- CAD/Comissió Social: amb una  periodicitat  quinzenal o cada tres 

setmanes en funció de les necessitats.   

- Claustres: amb una periodicitat quinzenal o cada tres setmanes. 

En totes les reunions s’enviava prèviament una ordre del dia, s’aixecava acta , 

fent constar que es feia per videoconferència i es compartia pel drive a tots els 

membres del claustre. 

D’altra banda, vam continuar amb les planificacions mensuals internes amb 

l’objectiu de registrar quines actuacions calia fer durant aquell mes. Les 

compartiem al drive d’aquesta manera els/les mestres podien fer la seva 
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planificació tenint en compte els claustres, les coordinacions, els cicles, atenció 

famílies/alumnes, preparació de tasques, formacions online (innovamat, 

moodle)... 

Per a les coordinacions i comunicacions entre el professorat es van utilitzar el 

correu electrònic, el drive per compartir documents i les videoconferències. 

 

En tercer lloc, vam plantejar-nos com havien de ser les ACTIVITATS 

CURRICULARS per l’alumnat i quines eines i estratègies utilitzaríem tenint en 

compte les diferents situacions familiars. 

Per una banda es van consensuar uns objectius mínims per a cada nivell i a 

partir d’aquí, elaborar les activitats el màxim de competencials. Les tasques 

setmanals que s’enviaven eren per fer-se al llarg de la setmana amb un màxim 

de cinc activitats. Combinàvem les de caire més acadèmic amb les més 

lúdiques i creatives i totes elles contemplaven les diferents àrees curriculars 

així com les dimensions que volíem treballar de manera específica. Vam donar 

pautes de com fer-les i també unes recomanacions horàries flexibles tenint en 

compte les diferents situacions familiars.   

A partir d’una selecció de continguts mínims per repassar durant el trimestre, 

els tutors d’un mateix nivell programaven repartint-se la feina per àrees i també 

per domini d’alguna tecnologia concreta. S’enviaven màxim 5 activitats i es va 

programar la rotació d’àrees. Es personalitzaven les activitats en aquells 

alumnes que necessitaven adaptacions així com també en aquells altres que 

demanaven feines d’ampliació. Cada tutor/a rebia el retorn de les seves àrees 

així com també els especialistes els rebien de les seves. S’ha tingut especial 

cura amb alumnes SIEI i d’altres que presentaven alguna dificultat 

d’aprenentatge significativa. D’altra banda, per fer el seguiment i/o 

acompanyament tutorial amb l’alumnat,  els tutors/es convocaven els alumnes 

per videoconferència  un cop per setmana, prioritzant l’acompanyament a nivell 

emocional. 
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El tipus d’activitat combinava característiques diferents: activitats en línia 

autocorrectives, format PDF, reptes... funcionals, atractives, significatives i 

globalitzades en la línia d’un projecte de treball.  

Seleccionàvem en quines tasques s’havia de fer retorn per poder fer un 

seguiment i recollir evidències del progrés d’aprenentatge.  

 

VALORACIÓ 

De l’experiència viscuda a nivell de centre escolar se’n deriven alguns aspectes 

que incorporarem en el nostre projecte educatiu: 

Al llarg del confinament el professorat ens hem anat formant amb eines digitals, 

plataformes, nous recursos tecnològics... Fent una valoració més intensiva 

acordem que cal una formació docent en competència digital amb la finalitat 

d’incorporar els recursos TAC en les rutines diàries a l’aula i també amb 

l’objectiu d’anar familiaritzant l’alumnat en l’ús de les noves tecnologies per 

arribar a una competència digital autònoma.   

La pandèmia ha accelerat  aquest procés, que ja estava contemplat en el 

nostre projecte educatiu, i que ara és necessari no només davant d’un altre 

possible confinament sinó també perquè pretenem establir una cultural digital a 

nivell de centre com a complement de l’activitat docent per enriquir les 

propostes educatives i al mateix temps que l’alumnat del centre incorpori 

l’aprenentatge telemàtic.    

Un altre dels aspectes a considerar és el de garantir una educació inclusiva i 

d’equitat de tot l’alumnat . Amb el confinament, el cost social ha estat important 

incrementant la bretxa social i condicionant un percentatge d’alumnes que  han 

experimentat una educació online empobrida. Es fa evident que caldrà  

compensar aquestes desigualtats  potenciant entorns acollidors, 

d’acompanyament i d’orientació vers les famílies i alumnat i, sobretot amb una 

actuació docent que consideri les necessitats educatives i les dificultats 

d’aprenentatge. 
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7. ORGANITZACIÓ DELS GRUPS ESTABLES 

Curs 

Nivell 

Grup 

Nombre 

d’alumne

s 

Professora

t 

estable 

Altres docents 

que 

intervenen 

Personal 
d’atenció 
educativa, 
que intervé 
en aquest 
grup (TIS, 
educador/a 
EE, TIE, Aux 
d’EE, 
monitors...  

 

Personal 
d’atenció 
eductiva 
que intervé 
puntualme
nt en 
aquest 
grup (amb 
mesures 
de 
seguretat): 
professiona
ls SIEI, 
SIAL, 
monitors...)  

ESPAI 
estable 
d’aquest 
grup  

 

P3A  Silvia G. 1 anglès 1 TEI 

1 reforç 

1 MEE Aula 

ordinària 

P3B  Tutor/a2 1 anglès 1 TEI 

1 reforç 

1 MEE Aula 
ordinària 

P4A  Tutor/a 3 1 anglès 1 reforç 1 MEE Aula 
ordinària 

P4 B  Mònica A. 1 anglès 1 reforç 1 MEE Aula 
ordinària 

P5  Vero R. 1 anglès 1 reforç 1 MEE Aula 
ordinària 

1r  Silvia R. 
 

1 anglès 

1 religió 

 1 MEE  
1 MEE SIEI 

Aula 
ordinària 

2n  Rosa B. 1 anglès 

1 religió 

 1 MEE Aula 
ordinària 

3rA  Verònica 
V. 

1 música 

1 EF 

1 anglès 

1 religió 

1 educadora 

EE  

1 MEE SIEI Aula 
ordinària 

3rB  Jordina R. 1 música 

1 EF 

1 anglès 

1 religió 

1 educadora 

EE  

1 MEE SIE Aula 
ordinària 

4tA  Manuela  
S. 

1 anglès 

1 música 

1 EF 

1 religió 

 1 MEE SIEI Aula 
ordinària 

4tB  Paula J. 1 anglès 

1 música 

1 EF 

  Aula 
ordinària 
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1 religió 

5èA 

 

 

 Joan J. 1 anglès 

1 música 

1 religió 

  Aula 
ordinària 

5èB  Clara F. 1 anglès 

1 música 

1 religió 

 1 MEE SIE Aula 
ordinària 

6èA  Gisela B. 1 anglès 

1 música 

1 religió 

 1 MEE  Aula 
ordinària 

6èB  Georgia 1 anglès 

1 música 

1 religió 

 1 MEE SIEI 
1 MEE 

Aula 
ordinària 

 

Quan fem subgrups, per a optatives o, en algun cas, per a suports educatius 

fora de l’aula, si aquest fet comporta la barreja d’alumnes de diferents grups 

estables, caldrà mantenir la distància de seguretat o, quan no sigui possible, 

utilitzar la mascareta. Si hi ha desdoblaments serà en els grups més 

nombrosos i hauran d’anar sempre a la mateixa aula de suport, de tal manera 

que no la comparteixin amb cap altre grup (aules de suport disponibles: música, 

anglès, biblioteca, informàtica, aula reforç de cicle inicial) 

 

8. CRITERIS ORGANITZATIUS DELS RECURSOS PER A L’ATENCIÓ DE 

L’ALUMNAT AMB NECESSITAT ESPECÍFICA DE SUPORT EDUCATIU 

 

Per tal de poder un acompanyament, seguiment i atenció directa a l’alumnat 

amb especials dificultats els criteris organitzatius i metodològics que 

seguirem son els següents: 

Criteris organitzatius 

● El suport a l’alumnat amb especials dificultats per part de la MEE, es farà 

prioritàriament dins l’aula ordinària llevat d’aquells casos puntuals que 

requereixin una atenció més personalitzada a l’aula d’educació especial. 

Se li assignarà un màxim de 4 grups del mateix cicle per tal de tenir un 

major control de la traçabilitat. Per la resta de grups, s’intentarà que 
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algun mestre vinculat al cicle assumeixi l’atenció d’educació especial per 

aquells alumnes del seu cicle. 

● Per a l’atenció dels alumnes SIEI, també es prioritzarà el màxim d’hores 

dins l’aula ordinària amb el suport específic. En cas de necessitat, es 

faran actuacions puntuals a l’aula SIEI. 

● L’atenció del professional del CREDA farà les sessions individuals amb 

l’alumne/a en concret dins d’un espai fixe per aquesta tasca educativa. 

● El suport TEI de P3 entrarà a les dues aules per fer l’atenció i seguiment. 

Criteris metodològics 

● Ajudar a desenvolupar les diferents intel·ligències. 

● Docència compartida/personalitzada.   

● Contextualitzar els aprenentatges.  

● Partir del seu nivell de coneixement perquè l’aprenentatge sigui 

significatiu.  

● Donar flexibilitat en el temps de realització de les tasques.  

● Fer una adequació curricular per als casos que ho requereixin (PI) on es 

recolliran les actuacions concretes per a la singularitat de l’alumne/a en 

qüestió. 

 

En totes les situacions es mantindran les mesures de seguretat i higiene 

establerts en la Pla d’actuació en el marc de la pandèmia elaborat amb el 

departament de Salut. 

 

9. ORGANITZACIÓ DE LES ENTRADES I SORTIDES 

Al nostre centre tenim quatre accessos d’entrada i de sortida. Dividim l’alumnat 

de forma que tenen accessos diferents en funció del curs. Hi haurà unes 

senyals i marques que delimiten els llocs on han d’esperar, tant a 

l’exterior com a l’interior de l’edifici així com la ruta d’accés a l’aula. 

 

Es deixarà intervals mínims de temps perquè els grups no coincideixin a les 

entrades i sortides així com en els passadissos. 
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CURS-NIVELL-GRUP    

 
 

 
TIPUS D’ACCÉS 

 
HORA D’ENTRADA I 
DE SORTIDA 

 
PERSONES AMB 
ACCÉS RESTINGRIT 

P3 A/B 
Recomanable 
mascareta 

Porta d’infantil 
 

Entrada 9h  
Sortida 16:25h 

Només un 
progenitor fins al 
pati amb mascareta 

P4A/B 
Recomanable 
mascareta 

Porta d’infantil Entrada 8:55h  
Sortida 16:20h 

Només un 
progenitor fins al 
pati amb mascareta 

P5 
Recomanable 
mascareta 
 

Porta de cicle 
inicial (caminet de 
sorra) 

Entrada 9h  
Sortida 16:25h 

Només un 
progenitor fins al 
pati de P5 amb 
mascareta. 

1r (amb mascareta) 
 

Porta de cicle 
inicial (caminet de 
sorra) 

Entrada 9h 
Sortida 16:30h 

Només un 
progenitor fins al 
pati de 1r amb 
mascareta. 

2n (amb 
mascareta) 
 

Porta de cicle 
inicial (caminet de 
sorra) 

Entrada 9h 
Sortida 16:30h 

Només un 
progenitor fins al 
pati de 2n amb 
mascareta. 

3rA/B (amb 
mascareta) 
 

Porta del pati gran Entrada 9h 
Sortida 16:30h 

Cap progenitor té 
accés al recinte 
escolar. 

4tA/B (amb 
mascareta) 
 

Porta del pati gran Entrada 9h 
Sortida 16:30h 

Cap progenitor té 
accés al recinte 
escolar 

5èA/B (amb 
mascareta) 
 

Porta principal Entrada 9h 
Sortida 16:30h 

Cap progenitor té 
accés al recinte 
escolar 

6èA/B (amb 
mascareta) 
 

Porta principal Entrada 9h 
Sortida 16:30h 

Cap progenitor té 
accés al recinte 
escolar 

 

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

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

alumnes i el personal del centre educatiu han de portar la mascareta fins arribar 

a l’aula del grup estable, a banda de procurar mantenir el 1,5 metres de 

distància de seguretat. 

 

10. FLUXOS DE CIRCULACIÓ 

Per evitar aglomeració de persones en un lloc del centre s’establiran circuits i 

s’organitzarà la circulació dels diferents membres de la comunitat educativa en 

llocs i moments determinats. En els passadissos i els lavabos s’ha de vetllar 
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perquè no coincideixin més d’un grup estable. Quan coincideixin més d’un grup 

estable caldrà mantenir la distància interpersonal d’1,5 metres i portar 

mascareta. 

 

11. ÚS DE L’ASCENSOR 

L'ús de l’ascensor està reservat per a les persones que presenten dificultats per 

a la mobilitat i el seu personal de suport, si s’escau. L’ús serà esporàdic. 

 

12. ORGANITZACIÓ DE L’ESPAI D’ESBARJO 

 

Cal procurar que els grups estables es mantinguin durant l’espai d’esbarjo. 

Cada grup estable estarà junt i quan comparteixin l’espai amb altres grups, han 

de mantenir entre ells la distància sanitària. Quan no es mantingui la distància 

interpersonal de 1’5 metres caldrà l’ús de mascaretes. 

Atès que disposem de tres espais (pati petits/mitjans/gran) com a zona de pati, 

l’organització serà la següent: 

CURS-NIVELL-GRUP ZONA DE PATI HORA DE PATI 

P3A/B Pati dels petits 10:30 a 11h 

P4A/B Pati dels petits 11a 11.30 h 

P5 Pati dels mitjans 10:30 a 11h 

1r Pati dels mitjans 11 a 11:30h 

2n Pati dels mitjans 11 a 11:30 h 

3rA/B Pati dels grans 10:30 a 11:00h 

4tA/B Pati dels grans 10:30 a 11:00h 

5èA/B Pati dels grans 11:00 a 11:30h 

6èA/B Pati dels grans 11:00 a 11:30h 

 

Per a l'ús dels lavabos a l’hora del pati, els docents que fan vigilància vetllaran 

per a que es mantinguin els grups estables en el mateix lavabo. 

 

13. ESPAI GIMNÀS 

Sempre que les condicions ho permetin, l’educació física es realitzarà a l’aire 

lliure -a l’espai del pati-, evitant la franja horària de major exposició solar durant 
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els mesos de calor. Si l’activitat té lloc a l’exterior i/o es mantenen els grups 

estables no serà necessari l’ús de mascareta.En el cas d’un ús temporal 

d’algun espai de manera compartida entre diferents grups cal preveure que en 

cada canvi de grup cal fer una neteja i desinfecció i la ventilació abans de 

l’ocupació de l’espai per un altre grup. 

En casos puntuals l’espai del gimnàs pot ser utilitzat per a altres activitats 

lectives. 

 

14. ESPAIS DE REUNIÓ I TREBALL PER AL PERSONAL. 

COORDINACIONS ÒRGANS UNIPERSONALS 

En els espais de reunió i treball per al personal s'estableixen les mesures 

necessàries per garantir el distanciament físic de seguretat de 1,5 metres, i és 

obligatori l’ús de mascareta si això no pot garantir-se. Cal tenir presents totes 

les mesures sanitàries pel que fa a les màquines de cafè i venda automàtica 

(vending). S’ha d’evitar en la mesura del possible que es comparteixin equips, 

dispositius, estris o altres instruments o accessoris i s’ha de prestar especial 

atenció a la correcta ventilació de l’espai.  

Per a les reunions amb un nombre elevat de persones s’utilitzarà la modalitat 

telemàtica. 

 

15. MESURES ESPECÍFIQUES PER A EDUCACIÓ INFANTIL 

Les famílies/ tutors legals de P3-P4-P5 només accediran a l’interior del recinte 

escolar en el cas que ho indiqui el personal del centre seguint totes les 

mesures de protecció establertes, utilitzant mascareta i sempre mantenint la 

distància de seguretat, limitant tant com sigui possible, la seva estada als 

accessos al centre educatiu. 

 

PLA D’ACOLLIDA 

NIVELL PROCEDIMENT 

P3 Només un progenitor del fill/a tindrà accés al recinte escolar en 
l’entrada i sortida sempre amb mascareta i mantenint una 
distància de 1’5m. 
 
Període d’adaptació: 

Durant aquest  període, es permetrà només un progenitor l’accés a 
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l’aula, sempre que el personal docent valori la necessitat , vetllant 
en tot moment pel compliment de les mesures de seguretat i 
higiene. 

P4 Període d’acollida: 
Tenint en compte que l’alumnat ha estat en confinament durant tres 
mesos, durant la segona quinzena de setembre establirem aquest 
període. Es permetrà l’accés a l’aula durant 10 minuts, a un 
progenitor  sempre que el personal docent valori la necessitat , 
vetllant en tot moment pel compliment de les mesures de seguretat 
i higiene. 

P5 A les entrades i sortides, només un progenitor de l’alumne/a podrà 
accedir al recinte escolar. En cap cas entraran dins l’aula i s’hauran 
d’esperar al pati per a l’entrega i recollida del fill/a. En cas de pluja 
els alumnes romandran dins l’aula fins a la recollida.  
 

 

 

16. ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES 

Caldrà tenir en compte les mesures de seguretat a les sortides i altres activitats 

complementàries, tant les del mateix centre com les del lloc on es fa l’activitat i 

en el transport, quan aquest sigui necessari.  

 

CRITERIS D’ORGANITZACIÓ: 

- El grup estable serà acompanyat pel tutor/ de referència i un o dos 

docents més que habitualment fan docència al grup. 

- Caldrà portar mascareta des de la sortida del centre escolar, inclòs dins 

l’autocar, fins al lloc de destí.  

- Caldrà seguir totes les mesures d’higiene i seguretat una vegada 

l’alumnat es troba al lloc de destí. 

- Per a les sortides d’entorn més immediat, tot l’alumnat i els docents 

hauran de portar la mascareta de seguretat. 

- A l’arribada al centre escolar, caldrà rentar-se les mans. 
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17. RELACIÓ AMB LA COMUNITAT EDUCATIVA 

 

 
● Previsió de les sessions del consell escolar i claustre: Es  realitzaran 

prioritàriament via telemática (Meet). En cas de fer-les presencials, es 

mantindran la distància de seguretat.  

● Reunions de cicle i/o coordinacions, comissions: presencials 

mantenint la distància de seguretat.  

● Previsió de les reunions d’inici de curs: Farem les trobades d’inici de 

curs amb les famílies durant la segona quinzena de setembre de forma 

telemàtica. Amb les famílies que això no sigui possible, les organitzarem, 

per grups estables, mantenint la distància de seguretat i utilitzant la 

mascareta .  

 

● Procediments de comunicació i difusió de les informacions amb les 

famílies: La difusió de les informacions així com les comunicacions es 

faran via telemàtica utilitzant diferents mitjans (via telefònica,correu 

electrònic, pàgina web, Moodle ,Telegram i TPVescola) 

 

● Reunions individuals de seguiment: El seguiment amb les famílies es 

faran preferentment per telèfon i correu electrònic. En cas de fer una 

trobada presencial, es farà mantenint les mesures de seguretat. En 

funció de la situació de pandèmia i si la família pot, es podran fer per 

videoconferència. 

 

18. EXTRAESCOLARS I ACOLLIDA 

Document adjunt 

 
19. SERVEI DE MENJADOR 
Document adjunt 

 

20. PLA DE NETEJA  
 

Document adjunt 
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21. SEGUIMENT DEL PLA 

 

RESPONSABLES 
- Directora 
- Cap d’estudis (en cas d’absència de la directora) 

POSSIBLES INDICADORS 
- Registre setmanal de les absències escolars 
- Motius de les absències 
- Registre setmanal de la neteja del centre 
- Coordinacions setmanals sobre l’organització interna  
- Coordinació setmanal amb el serveis de menjador i l’ampa 

PROPOSTES DE MILLORA TRIMESTRALS 
- En funció de la informació recollida en els indicadors, es faran els 

ajustaments necessaris. 
- Recollida i valoració trimestral de l’organització del centre i modificació 

dels acords pel següent trimestre.  
 

 

 

22. PLA DE TREBALL DEL CENTRE EDUCATIU EN CONFINAMENT 

 

PLA EDUCATIU EN LÍNIA 

  

   PLA DE COMUNICACIÓ 

1.- COMUNICACIÓ AMB LES FAMÍLIES I L’ALUMNAT  

Comunicació escola/famílies 

Per a comunicats generals informatius o avisos, utilitzem el correu electrònic i 

també, algunes de les informacions les pengem a la pàgina web. D’altra banda 

també tenim activat el telegram de l'àgora.   

Comunicació tutors-especialistes/famílies 

Els tutors son els interlocutors directes amb les famílies. Ells son els que 

contacten setmanalment amb elles i els alumnes per personalitzar 
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l’ensenyament i aprenentatge (tutories) tot donant suport, mantenir el vincle , 

detectar necessitats, orientar, resoldre dubtes... 

Les eines de comunicació que utilitzem per aquesta intercomunicació son el 

correu electrònic, blog, trucades, videoconferències en petit grup o individuals... 

En aquest moments estem gestionant incorporar el portal EIX . En breu ho 

volem activar. 

Comunicació MEE/famílies 

En reunió de CAD, vam reorganitzar l’assignació dels alumnes que les MEE 

estaven atenent degut a la baixa de la Jordina. També vam concretar qui seria 

l’interlocutor en cadascun dels casos. En alguns casos hem prioritzat el tutor i 

en altres les MEE. Això no vol dir que un o altre moment puntual, ambdós 

contactin amb la família. Però és important mantenir el referent de cara 

aquestes famílies.  Entre tots els implicats ens hem coordinat i arribat acords. 

Els contacte amb les famílies i alumnes nese és més habitual per incidir una 

mica més en l’aspecte més emocional. El mateix fem amb les que son més 

vulnerables a nivell de risc social . 

 2.- COORDINACIÓ DEL PROFESSORAT 

Es mantindran les coordinacions següents: 

-    Equip Directiu: coordinació setmanal els dilluns i sempre que 

sigui necessari si detectem alguna qüestió que així ho requereixi per fer un 

seguiment  en l’àmbit familiar, dels cicles i d’algun nivell en concret. 

-    Equip de coordinació: setmanalment els dimarts i dijous. En 

aquesta coordinació també assisteixen els especialistes per tal de coordinar 

les tasques així com els membres de la comissió de biblioteca i escola 

verda. 

-    L’equip directiu i l’equip de coordinació es reuneixen setmanalment els   

     dimarts i els divendres. 
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-    Coordinació tutors, MEE , cap d’estudis i direcció (CAD internes): 

Les coordinacions son al llarg de la setmana (amb temps i alumnes 

concrets) per acabar de concretar i fer seguiment dels ajustaments en les 

activitats que es fan arribar aquestes famílies. 

-       CAD/Comissió Social: La periodicitat serà quinzenal o cada tres 

setmanes sempre i quan no sorgeixi algun tema que s’hagi de tractar de 

manera més immediata.   

-    Claustres: amb una periodicitat quinzenal. 

En totes les reunions s’envia prèviament una ordre del dia, s’aixeca acta , es fa 

constar que és per videoconferència i es fa difusió a tots els membres del 

claustre. 

D’altra banda, seguirem amb les planificacions mensuals amb l’objectiu de 

registrar quines actuacions cal fer durant aquell mes. Les pengem al drive i 

d’aquesta manera els mestres poden fer la seva planificació tenint en compte 

els claustres, les coordinacions, els cicles, atenció famílies/alumnes, preparació 

de tasques, formacions online (innovamat, moodle).... 

 

3.- PROPOSTA D’ACTIVITATS CURRICULARS PER L’ALUMNAT  

A partir dels objectius mínims establerts per a cada nivell elaborem les activitats 

el màxim de competencials i motivadores.   

Les tasques que enviarem a les famílies son per fer al llarg de la setmana amb 

un màxim de cinc activitats. Combinem les de caire més acadèmic amb les més 

lúdiques i creatives i totes elles contemplen les diferents àrees curriculars així 

com les dimensions que volem treballar de manera específica. Orientem en 

quines franges poden realitzar-les sense establir hores concretes ja que cada 

situació familiar és diferent. 

Les activitats combinen característiques diferents: activitats en línia 

autocorrectives, format PDF, reptes... son funcionals, atractives, globalitzades 
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sempre a partir d’un eix temàtic i en la línia d’un projecte de treball. Adaptem 

les activitats als alumnes que tenen dificultat així com aquells que necessiten 

de més complexitat. Seleccionem en quines tasques cal retorn i aleshores 

nosaltres fem seguiment i avaluem com està sent el progrés d’aprenentatge de 

cada alumne. Fem una atenció personalitzada. 

Al llarg de la setmana els tutors mantenen el contacte amb tots i cadascun dels 

alumnes tant pel retorn de les tasques i el seu seguiment com per crear una 

estona distesa de conversa. En cada enviament de tasques, expliquen què i 

com s’han de fer les activitats , quin és l’objectiu i els criteris d’avaluació 

procurant  que siguin el màxim d’autònomes possible tenint  en compte les 

possibilitats de cada família i les habilitats de cada alumne.   

Hem estructurat les activitats de manera que es treballin totes àrees curriculars 

quinzenalment. A nivell intern tenim una planificació que ens guia per tal de 

combinar les dimensions de cada àrea. S’han incorporat les rúbriques 

d’autoavaluació per a que l’alumne sigui conscient del que va aprenen. També 

els orientem a que es facin un calendari de registre per saber les activitats que 

van realitzant, anotar-se els dubtes… 

Per al seguiment específic de l’alumnat NESE: 

-    Atenció  personalitzada 

-       Seguiment i contacte més sovintejat amb la família 

-       Adaptació de les tasques 

-       Coordinació amb MEE, CAD i Serveis Socials 

Per a la gestió de les tasques utilitzem el moodle (Portal Eix). 

Les plataformes i aplicacions a utilitzar seran:  

- Live worksheet: tots els cicles: Activitats interactives/autocorrectives 

-Fiction express: Tasques de comprensió lectora només cicle superior 

-Llicències digitals de les editorials 


