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1. Introducció 

 Trets d’identitat de l’escola i diagnosi 

L’Escola Tagamanent, és un centre públic d’infantil i primària, que es troba al municipi 

de La Garriga (Vallès Oriental). Tenim una metodologia oberta a les famílies, 

participativa amb la comunitat educativa i amb l’objectiu clar de posar l’alumne al 

centre de l’aprenentatge. Volem nens i nenes imaginatius, autònomes, democràtics, 

artístiques, sensibles i que vegin el món amb una mirada crítica, que els permeti gaudir 

d’allò que volen i intentar millorar el seu entorn. 

Per fer-ho, començarem a utilitzar els projectes, els centres d’interès, els ambients, els 

racons d’aula i els espais. Ens organitzem a través de comunitats (petits, mitjans i grans) 

que ens ajudaran a compartir les necessitats i interessos dels nens i les nenes. També 

buscarem la globalització dels continguts i l’aprenentatge significatiu a través dels 

projectes finalistes. 

Des del mes de març de 2020 l’escola s’ha vist afectada per la pandèmia declarada a 

nivell mundial i que ha obligat a dur a terme canvis organitzatius i pedagògics durant el 

curs 2019/2020 i tindrà incidència sobre el normal funcionament durant el curs 

2020/2021.  

Entenent que l’escola no renuncia a la seva identitat i als seus objectius fixats al PEC i al 

PdD, aquest document pretén clarificar l’adaptació que farà l’escola, organitzativament 

i pedagògica, per tal d’adaptar-la a la nova realitat sorgida de les normatives i 

instruccions proporcionades pels Departament de Salut i d’Educació de la Generalitat 

de Catalunya.  

 Objectius del pla d’organització del centre 

Aquest Pla d’organització pretén establir les bases del curs 2020/2021, 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 els infants i els joves a una educació de qualitat. 

Aquest Pla persegueix els següents objectius: 

 Malgrat la pandèmia, tots els infants i adolescents han de tenir accés a 

l’educació en condicions d’equitat.  

 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.  

 A través de les mesures proposades, el centre ha d’estar en condicions de 

contribuir al control de l’epidèmia i a la ràpida identificació de casos i de 

contactes. 

 L’escola ha de ser fidel al seu PEC i als projectes que se’n deriven del PdD, 

adaptant-los a aquesta nova realitat escolar.  
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2. Organització de centre 

 Calendari:  

El pla d’organització del centre s’ha elaborat durant el mes de juliol del 2020 i tindrà 

vigència durant tot el curs escolar 2020/2021. L’inici serà l’1 de setembre de 2020 i la 

finalització serà el 31 d’agost de 2021. 

 

Es preveu el següent calendari: 

Esdeveniment Data prevista 

Inici de l’activitat del professorat 1 de setembre de 2020 

Inici de l’activitat lectiva 

Inici del primer trimestre 

De P4 a 6è 14 de setembre de 2020 

P3: adaptació els dies 14, 15, 16 i 17 de setembre 

Festiu de l’administració 1 d’octubre de 2020 

Festiu de l’administració 12 d’octubre de 2020 

Festa de lliure elecció 7 de desembre de 2020 

Festiu reglat 8 de desembre de 2020 

Finalització del primer trimestre 21 de desembre (jornada intensiva 8:30h a 12:30h) 

Festivitats d’hivern Del 22 de desembre de 2019 al 7 de gener de 2021 

Inici del segon trimestre 8 de gener de 2021 

Festa de lliure elecció 15 de  febrer de 2021 (Carnestoltes) 

Finalització del segon trimestre 26 de març de 2021 

Festivitats de primavera Del 27 de març al 5 d’abril de 2021 

Inici del tercer trimestre 6 d’abril de 2021 

Festa de lliure elecció 30 d’abril de 2021 

Festa de lliure elecció 24 de maig de 2021 

Jornada intensiva a l’escola Del 7 de juny al 18 de juny (8:30h a 12:30h) 

Finalització del tercer trimestre 22 de juny de 2021 

Finalització de l’activitat docent 2 de juliol de 2021 

 

 Horari:  

L’horari lectiu de l’escola serà de 8:30 a 12:15 i de 14:50 a 16:30. Els grups entraran de 

manera esgraonada per portes diferents i hi haurà un horari singular per a cada 

comunitat, que estarà indicat a les i diferents portes d’accés al centre. 

Cada alumne de cada comunitat farà 5h diàries de docència, però ho farà en horaris 

diferenciats per tal d’assegurar unes entrades i sortides esgraonades i poca densitat 

d’acompanyants fora de l’escola. 

Per la porta de les oliveres i de la vinya entrarà un grup cada 10 minuts i per la porta del 

cedre entraran dos grups separats per una línia al mig del carrer. Es farà la neteja de 

mans i presa de temperatura (com a mínim durant els primers dos mesos). 
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 Entrades i sortides i itineraris dins el centre 

Les entrades i les sortides es faran per les tres portes exteriors de les que disposa el 

centre: entrada de la vinya, entrada del cedre i entrada de les  oliveres. 

Curs Entrada i 

sortida matí 

Entrada i 

sortida tarda 

Porta d’accés 

exterior* 

Porta d’accés interior* 

P3  

8:50h – 12:15h 

 

15:55h - 

16:30h 

Cedre  Porta exterior aula P3 

P4/P5 Petits A Oliveres Porta ext. aula P4/P5 

P4/P5 Petits B Cedre Porta ext. aula P4/P5 

P4/P5 Petits C  Vinya Porta ext. aula P4/P5 

1r  

8:40h – 12:15h 

 

14:55h - 

16:20h 

Oliveres Porta porxo 

2n/3r Mitjans A Cedre Porta principal 

2n/3r Mitjans B Cedre Porta porxo 

2n/3r Mitjans C  Vinya Escales d’emergència 

4t/5è Grans A  

8:30h – 12:05h 

 

14:50h - 

16:15h 

Vinya Escales d’emergència 

4t/5è Grans B Cedre Escales d’emergència 

4t/5è Grans C Cedre Porta principal 

6è Oliveres Porta porxo 

*Veure plànols de l’escola en els documents annexos. 

Per tal d’elaborar les entrades i les sortides s’han seguit les instruccions del 

Departament d’Educació que obliga a fer entrades esgraonades de 10 minuts entre els 

grups estables que tingui el centre. Les sortides dels grans seran de 5 minuts de 

diferència amb els mitjans perquè la major part marxen sols. Entre mitjans i grans hi 

haurà 10 minuts de diferències per poder fer una sortida acompanyada dels infants.  

Per la porta de les oliveres i de la vinya entrarà i sortirà un grup i per la porta de l’avet 

ho faran dos grups. Els/les germans/es, de diferents comunitats, que permanent vulguin 

entrar i sortir de manera conjunta ho hauran de comunicar al correu de l’escola.  

El professorat acompanyarà l’alumnat a l’entrada i a la sortida de l’escola, des de l’aula 

fins la porta que tingui adjudicada el grup estable. Els desplaçaments per l’escola seran 

amb mascareta i seguint l’itinerari indicat. Queda prohibida l’entrada a altres aules que 

no formin part del grup estable de l’alumne/a. 

 

 Esbarjo 

L’esbarjo s’iniciarà amb el pati dividit en quatre espais pels grups de mitjans i grans i 

quatre espais per la comunitat de petits. El quadre horari serà: 

Comunitat Horari Espais 

Petits 10:45h – 11:15h 4 (espais només per infantil 

Mitjans 10:30h - 11:00h 4 (2 pista + 2 pati de sorra) 

Grans 10h - 10:30h 4 (2 pista + 2 pati de sorra) 

*Veure plànols del pati en els documents annexos. 
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Cada grup tindrà assignat una zona d’esbarjo concreta de dilluns a dijous i no 

interactuarà amb els alumnes d’altres zones d’esbarjo. Els divendres, respectant les 

mesures de seguretat i higiene podran escollir la zona del pati on vulguin jugar, així com 

tindran l’oportunitat d’interactuar amb alumnes d’altres grups però de la mateixa 

comunitat. El quadre serà el següent: 

Comunitat Grup Dilluns Dimarts Dimecres Dijous 

 

Petits 

P3 Aules Sorral Moreres Tobogan 

Petits A Sorral Moreres Tobogan Aules 

Petits B Moreres Tobogan Aules Sorral 

Petits C Tobogan Aules Sorral Moreres 

 

Mitjans 

1r Pista 1 Caseta Pista 2 Tennis taula 

Mitjans A Caseta Pati 2 Tennis taula Pista 1 

Mitjans B Pista 2 Tennis taula Pista 1 Caseta 

Mitjans C Tennis taula Pista 1 Caseta Pista 2 

 

Grans 

Gran A Pista 1 Caseta Pista 2 Tennis taula 

Gran B Caseta Pati 2 Tennis taula Pista 1 

Gran C Pista 2 Tennis taula Pista 1 Caseta 

6è Tennis taula Pista 1 Caseta Pista 2 

 

3. Organització dels grups 

 Grups estables 

L’escola, per tal de dissenyar l’organització dels grups estables, s’ha regit pels següents 

criteris: 

- Seguiment de la ràtio de 20 alumnes marcada pel Departament d’Educació. 

Facilitant un incidència més baixa en el cas d’una quarantena en un grup. 

- Assegurar el grup estable familiar, amb un nombre reduït d’alumnes per tal que 

puguin rebre una atenció més individualitzada i un seguiment més proper per tal 

de fer un bon acompanyament emocional.  

- Vetllar pel manteniment del projecte, barrejant l’alumnat i potenciant 

l’intercanvi i l’aprenentatge entre iguals i alumnes de diferents edats. 

- Gaudir d’unes aules grans per a grups molt reduïts. 

- Mantenir els grups de P3, 1r i 6è com a grups estables sense barreja per tal de 

fer un bon acolliment, un canvi d’etapa o una finalització de la primària. 

- Aprofitament dels espais de psicomotricitat i l’aula de mestres per tal de dur a 

terme activitats com teatre i dansa o desdoblaments o reforços. 

- Continuar amb les especialitats de de llengua anglesa, educació artística i 

educació física. 

- Treballar en grups més reduïts amb l’entrada mínima de diferents docents. 

- Priorització de les comunitats, potenciant les coordinacions entre els tutors i 

tutores de diferents nivells. 
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Comunitats Grup i tutor/a 

Petits 1 grup de P3 + 3 grups de P4/P5 

Mitjans 1 grup de 1r + 3 grups de 2n/3r 

Grans 1 grup de 6è + 3 grups de 4t/5è 

 

Curs Nº alumnes Alumnes per aula Docents estables Espai 

P3 23 23 1 + TEEI Aula música 

P4/P5 43 14/15 3 Aules infantil 

1r 21 21 1 Aula polivalent 

2n/3r 51 17 3 Aules primària  

4t/5è 48 16 3 Aules primària 

6è 26 26 1 + reforç Aules primària 

 

 Criteris organitzatius dels recursos per l’atenció de l’alumnat amb 

necessitat específica de suport educatiu 

L’escola, per tal d’assegurar un bon acolliment de l’alumnat i el seu desenvolupament 

emocional i d’aprenentatges, mantindrà els grups estables de l’any anterior per facilitar 

la coordinació dels alumnes amb NEE i amb NESE amb els diferents especialistes i 

personal extern (CREDA, EAP, treballador social de l’ajuntament, logopeda, psicologia i 

educació inclusiva). 

Per fer-ho es seguirà amb les trobades setmanals de la CAD o CAD social, així com el 

seguiment de l’alumnat dins i fora de l’aula. 

L’educació inclusiva de l’escola, seguirà donant suport a les tutories i a les especialitats, 

prioritzant la inclusió dins de l’aula i, de manera puntual, podrà atendre a l’alumnat fora 

de l’aula (proves individuals, tutories, resolució de conflictes, etc). 

Tots aquests professionals intervindran dins de l’escola seguint les instruccions 

universals decretades pel Departament de Salut (higiene de mans, mascareta, 

distanciament de seguretat quan sigui possible). Seguint aquest criteri, totes les 

entrevistes que es puguin realitzar de manera telemàtica seran prioritzades. 

 

 Material escolar 

Tal i com s’ha anat fent a llarg dels últims cursos, es prioritza l’ús del material 

comunitari de manera habitual dins l’aula. El material individual d’ús diari de l’alumnat 

serà responsabilitat de l’alumnat que el mantindrà amb les seves pertinences dins de 

l’aula on hi hagi el grup estable. 

El material didàctic (biblioteca, jocs, material manipulatiu, etc) es compartirà de manera 

puntual. Es prioritzarà que l’utilitzi un grup cada dia i es desinfectarà a l’acabar la 

jornada lectiva. Aquesta tasca de desinfecció també podrà ser duta a terme per 

l’alumnat amb l’acompanyament dels docents. 
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S’ha pres les següents decisions referent a la comunitat de petits: 

- De manera provisional, deixarem d’utilitzar les tovalloles de roba. En el seu lloc 

utilitzarem paper de mans d’ús individual d’un sol ús.  

- Deixarem de fer servir els gots de plàstic. 

- La jaqueta es penjarà al penja robes de l’aula i la motxilla al passadís una vegada 

s’hagin canviat el calçat. 

- Les famílies de P3 i de P4 continuaran portant una muda de recanvi que es 

quedarà a l’escola. 

S’ha pres les següents decisions que afectaran a l’escola: 

- Caldrà que tots els alumnes portin una ampolla d’aigua d’ús individual que 

s’haurà de portar i retornar plena cada dia a la motxilla. 

- Les comunitats de petits i de mitjans faran ús dels sabaters, traient-se les 

sabates cada vegada que hagin d’entrar a l’aula. Caldrà que l’alumnat porti un 

parell de sabatilles còmodes sense cordons. 

- Els alumnes de primària, deixaran la jaqueta i la motxilla als calaixos individuals 

que tenen assignats al passadís. 

- Els patinets o bicicletes es podran deixar a la zona exterior habilitada amb 

aquesta finalitat. 

 

 Els primers dies a l’escola  

L’escola prioritzarà els primers dies d’escola l’acompanyament emocional dels infants, 

els jocs i les dinàmiques de grup per tal que els infants expressin emocions i sentiments 

que han anat acumulant durant aquest darrer curs. 

Es donarà especial importància a les acollides dels alumnes: 

- Alumnes nouvinguts: es farà un entrevista prèvia amb la família abans de 

començar el curs escolar. Es treballarà a la tutoria a través dels padrins d’aula 

que acompanyaran als alumnes a conèixer l’edifici i els companys. La primera 

setmana podrà acompanyar l’alumne nouvingut un familiar directe fins a l’aula 

per tal de fer el seu acompanyament.   

- Alumnes de P3: l’escola farà un acolliment dels alumnes amb una adaptació de 

quatre dies, del 14 al 17 de setembre. Els tres primers dies es partirà el grup en 

dos i faran horari de 9:00h a 10:30h o de 11:00h a 12:30h. El quart dia vindran 

tots els alumnes junts de 9:00h a 12:00h. A les tardes la tutora realitzarà les 

entrevistes d’inici de curs. Prèviament, a la setmana del 6 al 10 de setembre, es 

farà una trobada amb els infants i amb un familiar dins l’aula de P3 perquè 

tinguin un primer contacte amb l’escola. L’escola facilitarà a les famílies que ho 

vulguin que puguin acompanyar els infants el primer mes del curs. 

- Alumnes de P4: donat el moment excepcional, facilitarem l’adaptació de 

l’alumnat de P4 permetent l’entrada d’un familiar durant els primers 15 dies. 

 

 



PLA D’ORGANITZACIÓ DE L’ESCOLA TAGAMANENT                 CURS 2020-2021 

 

4. Organització del personal docent i no docent 

 Criteris pedagògics i organitzatius 

De manera excepcional i durant el curs escolar 2020/2021 l’escola farà unes 

adaptacions organitzatives, seguint criteris higiènic-sanitaris que en molts casos no 

responen al projecte educatiu i el projecte de direcció. 

Tot i això, seguirem respectant al màxim el lliure desenvolupament de l’infant i situant-

lo al centre de l’aprenentatge. 

Com ja s’ha esmentat en el punt dels grups estables les premisses seran les ja 

explicades. Cal afegir que: 

- L’escola mantindrà l’organització horària i pedagògica dividint l’horari lectiu en 

franges per tal d’organitzar els reforços, els especialistes i l’entrada mínima de 

docents de referència per a cada comunitat. 

- Es continuarà treballant per ambients a infantil i per espais a primària (fins a 5è). 

Es valorarà l’opció de continuar barrejant els grups de manera puntual amb 

totes les mesures de seguretat i depenent l’evolució de pandèmia. 

- Tots els nivells treballaran per racons d’aula, per afavorir l’autonomia, 

l’aprenentatge individual a través de l’assoliment de continguts curriculars  i la 

interacció entre iguals (grup estable). 

- Tota l’escola, segons el seu procés maduratiu, treballarà per projectes finalistes i 

competencials, de manera globalitzada i interdisciplinar, que partiran de 

l’interès de l’alumnat o d’un centre d’interès proposat pels docents o l’entorn. 

- Es donarà continuïtat al projecte Emociona’t realitzant activitats de dansa i 

teatre a totes les comunitats i seguint les normes sanitàries esmentades. 

- En referència a l’entrada de familiars dins de l’escola: 

o Les famílies de P3 i P4 podran accedir al centre durant el període 

d’adaptació que estipuli el centre, adoptant les mesures sanitàries. 

o La resta de famílies, malauradament, veuran minvada la seva entrada al 

centre dins l’horari lectiu. Fora de l’horari lectiu, les famílies no podran 

accedir al recinte (entrades i sortides). Es prioritzaran les entrevistes 

telemàtiques i es reduiran les reunions de grup o comunitat de manera 

presencial. 

o L’escola contempla mecanisme de participació de les famílies en les 

festivitats, però aniran subjectes a les recomanacions dels departaments 

de la Generalitat i a l’evolució de la pandèmia. 

 

- Organització del personal docent i no docent 

Durant el curs escolar 2020/2021 l’escola organitzarà el personal docent: 

 L’entrada del personal docent serà a partir de les 8:00 fins les 8:25. 

 La sortida serà a partir de les 16:30 fins les 17h. 

 Caldrà realitzar una revisió de l’horari personal per tal que s’ajusti als criteris 

donats per l’equip directiu i que queden recollits en aquest document. Cada 
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docent haurà de revisar els horaris per tal que s’ajustin a la resta de grups i a 

la resta de personal docent. 

 Es prioritzaran les trobades pedagògiques i organitzatives per comunitats a 

les exclusives. Continuaran el consell de direcció, les comissions de docents i 

la programació i planificació de nivells. 

 Els claustres pedagògics es faran als migdies (mínim cada 3 setmanes) i els 

organitzatius (1 cada mes) es faran en horari de tarda de manera telemàtica.  

L’escola organitzarà el personal no docent: 

 S’entén per personal no docent, el personal PAS, la vetlladora i la TEEI.  

 Cadascú/a entrarà segons el seu horari personal, confirmant-lo amb l’ED. 

 Durant les primeres setmanes de setembre es realitzaran trobades entre 

el personal no docent i l’equip directiu per tal d’establir tasques, 

responsabilitat i pla de treball. 

 

- Reunions dels òrgans unipersonals i col·lectius de coordinació i govern 

Seguint les recomanacions del Departament de Salut, totes aquelles reunions amb un 

nombre elevat de participants s’intentarà que es facin de manera telemàtica. 

En el següent quadre es detallen quines i com seran les reunions: 

Òrgans Tipus de reunió Format de la reunió Periodicitat 

Equip directiu Planificació Presencial Dues per setmana 

Consell de direcció Coordinació Presencial Una per setmana 

Claustre pedagògic Planificació Presencial Una cada 3 setmanes 

Claustre organitzat. Coordinació Telemàtic Una cada 3 setmanes 

Comissions Coordinació Presencial Una cada mes* 

Comunitats Planificació Presencial Dues per setmana 

Consell Escolar Coordinació Híbrid Una al trimestre* 

Cafès amb ED Informatives Híbrid Una al trimestre* 

Comissions mixtes Coordinació Presencial Dues l’any* 

Reunions d’aula Informatives A concretar Una a l’any 

Reunions tutoria 

amb família 

Informatives 

Coordinació 

Híbrid Dues l’any* 

Reunions amb 

especialistes 

Informatives 

Coordinació 

Híbrid A demanda 

* Com a mínim 

 

5. Serveis complementaris oferts pel centre 

 Acollida 

L’escola, a través de l’AFA, oferirà els serveis d’acollida matinals i de tarda. El centre 

habilitarà l’espai del menjador per poder oferir el servei. El centre vetllarà per complir 

amb les condicions que es demana per a poder oferir l’acollida: 
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- Permetre el manteniment de la distància interpersonal d’1,5 metres (quan no sigui 

possible, tant la responsable de l’acollida com els infants hauran de portar 

mascareta).  

- SAM: al matí, cada infant haurà d’anar acompanyat per un únic familiar. Abans 

d’entrar al centre s’haurà de fer el rentat de mans amb gel hidroalcohòlic i un cop 

dins ha de mantenir la distància de seguretat d’1,5 metres amb la resta de persones 

que estiguin a l’espai d’acollida. L’alumne/a i l’acompanyant hauran d’accedir al 

centre amb mascareta. Dos minuts abans de l’hora estipulada per l’entrada del 

grup estable al qual pertanyin els alumnes, els tutors o tutores passaran a recollir 

els alumnes per l’acollida i acompanyaran els infants amb els seu companys. Aquest 

recorregut s’haurà de fer amb mascareta.  

- SAT: el tutor/a acompanyarà l’infant a l’espai de menjador on es farà l’acollida de 

tarda. La normativa serà la mateixa que a l’acollida matinal.   

- Quan acabi l’horari d’acollida matinal caldrà ventilar, netejar i desinfectar l’espai. A 

la tarda, se n’ocuparà l’equip de neteja. 

 

 Menjador 

El servei de menjador escolar, ofert per l’AFA, que inclou l’àpat i les activitats posteriors 

fins a la represa de l’activitat lectiva s’organitzarà en diferents espais del centre.  

Preferiblement l’activitat de menjador es farà a l’espai habitual, tot i que es contemplen 

altres espais per tal de donar més flexibilitat. Es preveu l’ús de les aules de la comunitat 

de petits per tal de poder menjar dins l’aula del grup estable. La tutora del grup 

començarà els hàbits relatius al menjador a partir de les 12h. 

Normativa a tenir en compte al menjador escolar: 

- Els torns seran: 

 P3, P4, P5 i 1r menjaran a la seva aula de referència a les 12:20h. 

 2n i 3r menjaran al menjador a les 12:20h. 

 4t i 5è menjaran al menjador a les 13:10h. 

 6è menjaran al menjador a les 14:05h 

- Al 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.  

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

- Cal garantir el rentat de mans abans i després de l’àpat.  

- 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 continuaran realitzant tasques de parar i desparar taula o de desinfecció 

per al seu grup de convivència.  
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- Si l’espai utilitzat no és el menjador cal garantir les condicions de seguretat 

alimentària per al trasllat i servei dels aliments. No cal utilitzar elements isotèrmics.  

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

servei de menjador escolar utilitzant l’aula de mestres i desinfectant i ventilant 

abans i després dels àpats. 

- El personal del menjador haurà d’utilitzar obligatòriament la mascareta, excepte 

quan estiguin amb el seu grup de convivència estable de menjador.  

- Les activitats posteriors als àpats s’han de realitzar, preferiblement, a l’aire lliure, 

amb ocupació diferenciada d’espais per a cada grup estable.  

- S’utilitzaran els espais interiors pertanyents al mateix grup estable.  

 

 Extraescolars  

L’escola, a través de l’AFA, ofertarà activitats extraescolar previstes en la seva 

programació general anual. Sempre caldrà mantenir la distància interpersonal d’1,5 

metres i dur mascareta. Excepcionalment es podrà fer sense mascareta quan no sigui 

possible per la naturalesa de l’activitat realitzada. En la mesura del possible es formaran 

grups estables de participants.  

*Veure Annex 6 de recomanacions per a les activitats extraescolars del document pla 

d’actuació al curs 2020-2021 per a centres educatius en el marc de la pandèmia. 

 

6. Activitats complementàries 

 Sortides, excursions i colònies 

L’escola decidirà durant el primer trimestre, atenent a les recomanacions del 

Departament de Salut la possibilitat de realitzar sortides fora del municipi. En el cas de 

realitzar sortides dins o fora del municipi aquestes es programaran a la PGA amb les 

mesures de prevenció i seguretat sanitària que requereixin. En el cas de les sortides, 

sempre caldrà mantenir la distància interpersonal d’1,5 metres i portar mascareta quan 

no es pugui preservar la distància.  

El centre mantindrà les colònies de P3 a 6è posposades en el curs anterior i prepararà el 

viatge de final de curs de 6è pel maig o juny del 2021. El centre prioritzarà el 

manteniment dels grups estables, les activitats a l’aire lliure i es seguiran les mesures de 

prevenció i higiene habituals. 

 

 Activitats dins del centre 

El centre mantindrà, en la mesura que sigui possible, totes les activitats que realitza 

l’escola de manera habitual. 

- Projecte Emociona’t: els alumnes de P3 a 3r realitzaran l’activitat de dansa i els 

alumnes de 4t a 6è faran teatre. 

- Celebracions de l’escola: s’adaptaran a la situació d’emergència sanitària i es 

considerarà la seva celebració emprant les mesures de seguretat fixades pel 
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Departament de Salut en aquell instant. La voluntat de l’escola és obrir les festes a 

la comunitat. Per tant, es cercaran espais i fórmules que ho permetin sempre que 

sigui possible. La retransmissió en directe, la seqüenciació en diferents dies i la 

celebració d’actes parcials es decidirà des de l’equip del Consell de Direcció abans 

de cada celebració. L’equip directiu, a la Programació General Anual (PGA) fixarà 

quines festes es celebraran i en quines dates. 

- Piscina i activitats ACE: l’escola continuarà participant d’aquestes activitats 

organitzades per l’Ajuntament de La Garriga seguint tots els protocols higiènics i 

sanitaris. 

- Altres activitats pedagògiques: el claustre decidirà, segons el moment en que es 

trobi la situació sanitària, la idoneïtat de les activitats i intentarà realitzar-les 

proposant diferents alternatives.   

 

7.  Mesures de protecció i prevenció  

 Rentat i/o desinfecció de mans 

Es tracta de les mesures més efectives per a preservar la salut dels infants així com del 

personal docent i no docent. 

En infants, es requerirà 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 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’anar d’acompanyar un infant al lavabo. 

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

 Com a mínim una vegada cada 2 hores. 

L’escola garantirà: 

 Punts de rentat de mans, amb disponibilitat de sabó amb dosificador i tovalloles 

d’un sol ús.  

 Col·locació de dispensadors de solució hidroalcohòlica. 

 No es farà ús dels guants  

 

 Mascaretes 

 Educació infantil(3-6 anys): No és obligatòria, però es valorarà el seu ús en els 

desplaçaments i a l’esbarjo, si no es pot mantenir la distància entre grups. 

 Educació primària (6-12 anys)  

 No obligatòria quan s’estigui amb el grup de convivència a dins l’aula del 

grup estable o en una altra aula prèviament desinfectada. 
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 Obligatòria a l’entrada i sortida de l’escola, per anar al lavabo i per 

desplaçar-se per dins del centre. En el cas de compartir espai amb un altre 

grup caldrà l’ús de la mascareta. 

 Es valorarà la seva aplicació a l’hora de l’esbarjo. 

 Personal docent: 

 No obligatòria quan es formi part del grup de convivència. 

 Obligatòria a l’entrada i sortida de l’escola i per desplaçar-se per dins del 

centre. En totes les reunions amb personal docent o no docent. Quan 

s’entri en aules que no formin part del seu grup de convivència. 

 Personal no docent: obligatòria de manera permanent. 

 El Departament d’educació proporcionarà mascaretes quirúrgiques, guants, gel 

hidroalcohòlic i dispensadors i termòmetres de distància. 

*Tota aquesta reglamentació sobre l’ús de la mascareta queda supeditada a altres 

normatives que puguin anar sorgint des dels diferents departaments de la Generalitat. 

  

 Ventilació, neteja i desinfecció d’espais 

Es recomana seguir les següents pautes de ventilació: 

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

la sortida dels infants i 3 vegades al dia, almenys 10 minuts cada vegada.  

 Totes les aules han de poder ser adequadament ventilades. Si pot ser es 

deixaran les finestres obertes. 

Es recomana seguir les següents pautes generals de neteja i desinfecció: 

 La neteja i la posterior desinfecció d’espais de tota l’escola es realitzarà amb una 

periodicitat almenys diària. Els espais més concorreguts com lavabos,  

passadissos o aules compartides caldrà una neteja a mig matí. 

 La neteja dels espais és fonamental i sempre s’ha de fer de forma prèvia a les 

actuacions de desinfecció. Permet eliminar la brutícia i la matèria orgànica de les 

superfícies i, si no és eliminada, pot interferir amb els desinfectants i minimitzar-

ne la seva eficàcia. Els desinfectants, en canvi, destrueixen o inactiven els 

microorganismes.  

 Per a la neteja es poden usar els detergents tensioactius que s’utilitzen 

habitualment, que s’hauran d’aplicar en la concentració i condicions d’ús que 

indiqui l’etiqueta de cada producte. 

 Les actuacions de neteja i desinfecció hauran d’incidir especialment en tots 

aquells elements, superfícies o zones d’ús més comú que poden tenir més 

contacte amb les mans.  

 El material emprat per un grup de convivència i que no canviï d’aula no caldrà 

desinfectar-lo durant el dia. El material que es comparteixi amb més d’un grup 

de convivència caldrà procedir a la desinfecció per tal de tornar-lo a fer servir. 
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 Les aules s’organitzaran amb alumnes responsables que portaran a terme la 

neteja i desinfecció dels espais amb la supervisió de les mestres. Aquesta neteja 

anirà complementada amb la neteja del migdia a càrrec del servei de neteja. 

 S’ha fet una distribució dels lavabos per aules per tal de reduir el màxim el 

nombre d’alumnes. Els lavabos disposaran de solució de neteja perquè l’alumnat 

faci una neteja prèvia i posterior al seu ús.  

Caldria valorar l’opció de disposar d’una persona de neteja per tal de fer una neteja 

constant dels espais comuns, dels lavabos en els canvis d’esbarjo i de les aules de reforç 

o desdoblament compartides. 

 

 Protocol d’actuació en cas de detecció d'aparició de simptomatologia 

compatible amb COVID 19  

Si es presenta la sospita de que un alumne, un membre del personal docent o no 

docent presenta símptomes compatibles amb la COVID-19 es seguiran els següents 

passos:  

- S’aïllarà l’infant o el docent a l’aula polivalent L’infant haurà de ser acompanyat 

d’un adult i, ambdós, s’hauran de desinfectar les mans.  

- La persona que es faci càrrec de la persona que presenta simptomatologia 

compatible amb la COVID-19 i s’haurà d’equipar amb mascareta quirúrgica, pantalla 

facial i guants.  

- A la persona que presenta símptomes se li posarà una mascareta quirúrgica 

- El/la tutor/a o algun membre de l’equip directiu es posarà en contacte amb la 

família per tal de que vingui a buscar l’infant el més aviat possible (termini màxim, 

1h). 

- Si la persona amb símptomes presenta un quadre greu: febre molt alta o dificultats 

respiratòries, l’escola es posarà en contacte amb el 061.  

- La direcció del centre es posarà en contacte amb els SSTT Mares-Vallès Oriental i 

notificarà la incidència.  

- La família serà l’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.  

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

comunicar aquesta situació als Serveis Territorials del Maresme-Vallès 

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

dels contactes estrets (referent epidemiològic).  

o En el cas de que el resultat sigui negatiu, l’alumne no es podrà incorporar 

al centre fins que el símptomes manifestats no hagin remès un mínim de 

24h. En qualsevol cas, l’escalada de decisions en relació al tancament de 

l’activitat presencial en un grup classe o del centre en general serà el 

resultat de la valoració sobre el terreny per part de l’autoritat sanitària.  
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- A mode orientatiu els motius pels quals es decretés una quarantena i/o tancaments 

parcial o total de l’escola serien: 

o 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 

aquest grup.  

o 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. 

o 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.  

 

En el cas que un membre de l’equip de neteja, cuina, monitoratge de menjador o 

extraescolars presenti símptomes de COVID-19 seguirà el mateix protocol i serà 

l’autoritat sanitària corresponent la que decidirà les possibles actuacions que es derivin 

en el cas d’un cas confirmat com a positiu. 

 

Accions contraries 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 d’assistir al centre.  

  

8. Pla de treball del centre en confinament 

Tal i com ja es va fer en el marc del primer confinament que va afectar a l’escola del 

març al juny de 2020, s’ha creat un pla de treball per tal de fer el seguiment dels 

alumnes que no podran assistir a l’escola en el cas d’un confinament esporàdic durant 

el curs 2020/2021. 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.  
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- Elaboració de pacs de treball a casa a través del Classroom: material didàctic i 

dispositiu digital (en el cas de famílies vulnerables).  

- Guia d’activitats i de contacte amb el professorat.  

- Centralització de la comunicació i tasques en la figura del/la tutor/a i dels mestres 

especialistes o de suport adscrits a la comunitat.  

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

- Establiment ràpid de canals de comunicació amb les famílies.  

- En cas de que la semipresencialitat respongui a la necessitat d’establir grups més 

reduïts i aprofitar al màxim els espais del centre, l’escola elaborarà un Pla 

organitzatiu basant-se en el Pla d’obertura del juny de 2020. 

 

9. Seguiment del Pla d’Organització de centre 20/21 

A continuació es detallen les accions per tal de fer l’aprovació i la difusió del pla: 

- Aprovació de la proposta del pla per part de la inspecció educativa (juliol de 2020). 

- Posada en comú del pla amb el consell de direcció del centre format per l’equip 

directiu i les coordinadores de les comunitats. 

- Presentació del pla al claustre (setembre de 2020). 

- Aprovació del pla definitiu per part de la inspecció educativa (setembre de 2020). 

- Aprovació del pla per part del consell escolar (setembre de 2020). 

- Presentació a l’AFA per tal de coordinar les activitats no lectives del centre 

(acollida, menjador i extraescolars). 

- Informació del pla a les famílies a través d’una circular i tres reunions amb les 

diferents comunitats. 

 

A continuació es detallen les accions per tal de fer el seguiment del pla: 

- Reunions amb el consell de direcció i del claustre durant els mesos de setembre i 

octubre per tal de fer la valoració de l’aplicació del pla. 

- Reunions d’inici de curs amb les famílies a finals de setembre. 

- Reunió amb les representants d’aula a través de les reunions de cafès amb l’equip 

directiu durant el primer trimestre. 


