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PLA D’ACTUACIÓ 2020-2021 

. Documents de referència 

Aquest pla ha estat redactat d’acord amb els següents documents marc elaborats pel 

Departament d’Educació: 

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

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

pandèmia per COVID-19 

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

educatius per al curs 2020-2021 

0. Diagnosi 

L’experiència del confinament i haver treballat d’una manera totalment diferent a la que 

és habitual, ens ha portat a valorar totes les actuacions realitzades per tal de fer les 

propostes de millora per a dos escenaris possibles el curs 20/21, la presencialitat i la 

presencialitat combinada amb la virtualitat en cas d’un nou confinament. 

El claustre ha fet tot un seguit de valoracions i aportacions en relació a la planificació 

del curs vinent que incloem en aquest pla. 

 

1. Organització general 

1.1 Organització dels grups estables 

D’acord amb les instruccions del Departament d’Educació que marca la ràtio màxima 

d’alumnes per grup de 25, es mantindran el nombre de grups classe que hi havia 

planificat. Tot i així, hi haurà algun canvi d’aula per tal d’ocupar les classes més grans 

del centre i deixar per a altres usos les més menudes. 

S’organitzaran entorn a grups de convivència estables. El seu principal valor és la 

facilitat que dona en la traçabilitat de possibles casos que poden aparèixer: 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 educatiu.  
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- Organització de tutories, especialitats i personal d’atenció educativa: Sempre 

que siga possible, els mestres especialistes i PAE s’organitzaran per nivells i 

per edificis per tal de poder minimitzar el trànsit de persones diferents pels 

diversos espais del centre.  

 

- Espais: 

 

. Educació Infantil: 

A Educació Infantil es faran els següents canvis: 

- Les classes de P4 A i P4 B (Curs 19/20) passarien al lloc on estan situades 

actualment les classes de Música i P5 A (Curs 19/20) respectivament. 

Les aules marcades amb color blau queden buides. 

- Planta baixa 

P3 B  P4 A P4 B  X  

P3 A X   X P5 A P5 B 

 

- 1ª planta 

Ioga TAC EI 

Taules llum Aula EE 

 

. Cicle Inicial: 

- Planta baixa 

5è D 3r C 1r B 

 3r B 1r A 

 

- 1ª planta 

3r A 2n B 4t B 

 2n A 2n C 
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. Cicle Mitjà: 

En aquest edifici la classe de 3r C (Curs 19/20) quedarà buida per les seues 

dimensions i passarà a la classe del costat, 3r A (Curs 19/20). 

4t A 4t C X X 

 

. Cicle Superior: 

Aula d'idiomes – 5è C 6è A 6è B 6è C 

5è B  SIEI 5è A 

 

La classe que el curs (19/20) ocupava el grup de 6è C passarà a ser la classe SIEI, ja 

que és una aula menuda i amb les circumstàncies actuals no és viable tenir-hi un grup 

classe de 18 o 19 alumnes. 

S’habilitarà l’aula d’idiomes per tal que puga ser un espai classe per a acollir un grup 

d’alumnes, concretament 5è C. 

Dins de la PGA 19/20 hi havia una actuació en relació a l’aula d’idiomes i la seua 

adequació a les necessitats metodològiques. Aquest projecte va quedar aturat pel 

confinament. Per al curs 20/21 hem vist la necessitat d’utilitzar aquest espai per a un 

grup estable d’alumnes. Per tant, s’habilitarà l’aula i, en el moment en què es puga, 

serà una aula flexible per a l’aprenentatge d’idiomes. 

Grups estables d’alumnes: 
-          Grup d’alumnes que no superen els 25 
-          Tutor o tutora 
-          Mestres especialistes i personal d’atenció educativa organitzats per nivells i 

edificis 

 

1.2 Organització de les entrades i sortides 

Per a poder definir aquesta proposta s’ha treballat conjuntament amb l’ajuntament per 

tal de garantir una mobilitat segura amb els recursos humans i materials necessaris. 
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. Autobús escolar:  

A l’escola arriben alumnes amb transport escolar provinents de diferents barris situats 

dins del municipi: Barri Castell, Els Valentins, La Miliana, Sant Joan del Pas i d’altres 

llocs disseminats. 

a. Ubicació: 

Aquest curs es canviarà la parada de l’autobús que estarà ubicada al costat de la porta 

4 per tal que els alumnes puguen entrar directament a l’escola. Per aquest motiu, les 

dues primeres setmanes hi haurà una persona del centre per a explicar als alumnes 

per on han d’entrar. Tal i com es feia els cursos anteriors, el TIS del centre espera tots 

els dies els alumnes d’Educació Infantil que els acompanya fins a la classe respectiva.  

 

. Portes d’entrada: 

1. Porta pàrquing cotxes: entrada alumnes EI i edifici CM 

2. Porta corredissa: entrada alumnes edifici CI  

3. Porta menuda (porter automàtic): entrada alumnes edifici CS 

4. Porta menuda (entrada bicicletes): entrada alumnes edifici CS 

 

. Horaris i grups d’entrada 

Porta 1 

4t A, 4t B 8.50 13.50 

 

P4 A, P4 B, P5 A, P5 B 9.00 14.00 

P3 A, P3 B 9.10 14.10 

 

1. P4 A, P4 B: rampa 

2. P5 A, P5 B: porta costat institut  

3. P3 A, P3 B: Porta principal 

Porta 2 

Grups  Entrades  Sortides  

5è D, 4t B, 3r A, 3r B, 3r C 8.50 13.50 

1r A, 1r B, 2n A, 2n B, 2n C 9.00 14.00 
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Porta 3: porter automàtic 

Grups  Entrades  Sortides  

5è B, 5è C, 6è A 8.50 13.50 

 

Entrada: porta principal edifici 

Porta 4: porta bicicletes 

Grups  Entrades  Sortides  

5è A, 6è B, 6è C 8.50 13.50 

 

Entrada: Porta posterior 

 

. Sectorització de carrers per tal que estiguin distribuïdes les entrades i sortides: 

Carrer Vidal i Barraquer Avinguda Generalitat 

Porta 4 Porta 3 Porta 2 Porta 1 

 

Es faran uns  cartells informatius per a posar a totes les portes en què hi haurà una 

persona per al control de les entrades. 

Els dies previs a l’inici de curs s’enviarà tota la informació a les famílies a través 

d’infografies.  

 

Entrades i sortides: 
-          Autobús escolar 
-          Entrades i sortides dels alumnes esglaonades en el temps 
-          Distribució de l’entrada i sortida dels alumnes per les diferents portes 
-          Sectorització dels carrers per a l’entrada i sortida 
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. Fluxos de circulació: 

- Alumnes: S’intentarà evitar el flux de circulació durant les hores lectives. En 

qualsevol moment que entra o surt el grup estable, haurà d’anar acompanyat 

del mestre corresponent, tutor o especialista. 

- Gestions al centre:  

- Persones externes: Les persones que hauran de fer alguna gestió al 

centre, ho faran en un horari establert que no podrà coincidir amb les 

entrades i sortides de l’alumnat al centre o al pati, per tal d’evitar 

acumulació de persones. 

Aniran a consergeria i de d’allí se les acompanyarà o derivarà al lloc 

corresponent. 

1.3 Organització de l’espai d’esbarjo 

Entrades i sortides esbarjo: 

Cada grup d’alumnes sortirà amb el mestre que tenen en aquell moment a l’aula i, en 

acabar el pati, hi haurà un mestre o mestra a l’entrada de cada edifici per tal de 

garantir que es complisquen les mesures de seguretat. 

Per tal de delimitar els espais, els primers dies de classe els alumnes poden fer-ho 

amb les pedres que  hi ha al pati. Buscarem diferents possibilitats per a solucionar 

aquesta qüestió, tot i que en cap cas seran actuacions que suposen espais tancats i 

sense connexió entre ells. 

. Horari: 

1r torn: 11.00 

2n torn: 11.30 

. Distribució grups i horaris Educació Infantil: 

11.00 h: P3 A, P4 A i P5 A 

11.30 h: P3 B, P4 B i P5 B 

. Distribució grups i horaris Primària 

11.00 h: 1r (2 grups), 4t (3 grups), 5è (4 grups) 

11.30 h: 2n (3 grups), 3r (3 grups), 6è (3 grups) 

. Alumnes 1r i 2n: Pati Cicle Inicial  2 / 3 espais diferenciats 

. Alumnes 3r i 4t: Pati Cicle Mitjà  tres espais diferenciats 

. Alumnes 5è i 6è: 3 / 4 espais diferenciats  
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- Entrades del pati: 

- Alumnes 3r i 4t edifici Cicle Inicial i 5è D: Per tal de no trobar els 

alumnes de Cicle Inicial, marxaran del pati i aniran al seu edifici per la 

part del pàrquing de cotxes actual. 

- Alumnes de 5è i 6è de l’edifici de Cicle Superior: Entrada i sortida del 

pati per la porta posterior de l’edifici per tal de no coincidir amb l’alumnat 

de Cicle Inicial. 
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Plànol general del pati 

 

 

 

Pati Educació Infantil 

Els espais del pati d’Educació Infantil 

s’utilitzen de maneres diferents segons 

l’època de l’any, ja que una part és molt 

ombrívola i l’altra és molt assolellada. 

 

Per aquest motiu es proposen dues 

opcions. Al plànol queden marcades les 

zones de joc i les sortides per als 

diferents grups classe. 

 

 

 

Pati Cicle Superior 

El curs 20/21 hi haurà 4 grups d’alumnes 

de 5è nivell i 3 de 6è nivell, per això s’ha 

distribuït l’espai de dues maneres 

segons cada moment. 

 

La pista multiusos no està marcada 

perquè de moment no es pot utilitzar ja 

que s’han de fer unes obres 

d’arranjament de desperfectes produïts 

durant el temporal Glòria del gener 

passat. 
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Pati Cicle Mitjà 

Distribuït en tres espais per als tres 

grups que hi ha a 3r nivell i a 4t. 

 

 

 

 

 

 

 

Pati Cicle Inicial 

A Cicle Inicial hi haurà dos grups a 1r 

nivell i tres a 2n nivell. Per aquest motiu 

hi ha dues distribucions diferents 

 

 

Patis: 
-          Torns de patis: 11.00 i 11.30 
-          Distribució dels grups classe estable en un espai concret del pati 
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. Distribució Espais Educatius: La distribució d’espais es farà a partir de l’elaboració 

dels horaris generals i en concret dels especialistes de l’àrea per tal que no 

coincidisquen al mateix espai diferents grups. 

Espais disponibles: 

Pista  

Pati CI 

Pista posterior edifici CS 

Passadís central 
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2 Relació amb la comunitat educativa 

Continuarem utilitzant els sistemes de comunicació amb la comunitat educativa que 

teníem establerts. Tot i així, a partir de l’experiència durant el confinament, hem posat 

en funcionament o hem potenciat d’altres eines amb l’objectiu de tenir una 

comunicació fluïda amb tots els membres de la comunitat educativa. 

- Famílies: 

o Llista de difusió a través del whatsapp: Informació general de centre 

o Correu electrònic de les famílies: Gestió de documentació 

o Mestres tutors i especialistes: Class dojo a EI, CI i CM. Classroom CS 

o Entrevistes: aplicació meet o trucada telefònica, sempre que no es puga 

fer d’una manera presencial. 

- Alumnes: 

o Class dojo i Classroom 

o Correu electrònic domini @escolaulldecona.cat a Cicle Superior 

- AMPA: reunions periòdiques cada 3 setmanes presencials o meet 

- Ajuntament: Reunions setmanals presencials o meet 

- Consell Escolar: 

o Reunions a través de l’aplicació meet, sempre que no puguen ser 

presencials. 

Relació amb la comunitat educativa: 
-          Famílies 
-          Alumnes 
-          AMPA 
-          Ajuntament 
-          Consell escolar 
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3 Serveis 

3.1 Servei de menjador 

El menjador escolar del centre està gestionat per la Fundació Ulldecona. 

D’acord amb les dades d’inscripció dels darrers cursos, i com que disposem d’un espai 

ampli de menjador en relació al nombre de possibles alumnes usuaris, es mantindran 

els horaris i espai de menjador del curs passat. Tot i així, al setembre, se’n 

concretaran tots els detalls d’acord amb el número d’alumnes inscrits en aquell 

moment. 

Menjador escolar: 
-          Mateix horari 
-          Mateix espai 

 

3.2 Pla de neteja 

Annex 1 

3.3 Transport escolar 

En el cas del transport escolar col·lectiu s’aplicarà la normativa vigent respecte a les 

mesures preventives davant la COVID-19.  

Al transport escolar, on tots els infants han d’anar asseguts, es podran utilitzar la 

totalitat dels seients. Quan el nivell d’ocupació ho permeta, s’ha de procurar la màxima 

separació entre els usuaris.  

Els infants han d’accedir al transport amb la mascareta col·locada, exceptuant aquells 

per als quals l’ús de la mascareta està contraindicada. Caldrà fer ús de la mascareta 

durant tot el trajecte i fins que arriben a l’aula.  

A les parades de bus escolar, quan es recullen i deixen els infants, és molt important 

que entre les unitats familiars es mantinga una distància física adequada i es porten 

posades les mascaretes. Cal evitar l’acumulació de famílies en un espai reduït. El 

centre haurà de buscar fórmules organitzatives, amb els recursos propis, per atendre  

dins les seues instal·lacions l'alumnat de transport obligatori mentre no puga accedir a 

la seua aula amb la resta d'alumnat del mateix grup, pels motius organitzatius d'horaris  

diferenciats d'entrada i sortida. També s'haurà de preveure l'espera fins poder accedir 

al transport escolar de tornada al domicili.  



Pla d’actuació 2020-2021 

Escola Ramón y Cajal - Ulldecona 

17 

 

 

. Espais d’espera a l’arribada: 

- Educació Infantil: Aula PDI 

- Cicle Inicial: Aula EE 

- Edifici CM: Passadís central exterior 

- Edifici CS: Entrada principal i posterior  

 

Transport escolar: 
-          Ús de mascareta durant el trajecte i fins arribar a l’aula 
-          Orientació dels alumnes en arribar al centre 
-          Acompanyament alumnes Educació Infantil 
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3.4 Acollida matinal i extraescolars 

Acollida matinal 

Els centres han d’habilitar un espai que permeta mantenir la distància interpersonal  

d’1,5 metres i, quan no siga possible, tant el responsable de l’acollida com els infants 

han de portar mascareta.  

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

de rentar les 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 estiguen a l’espai d’acollida.  

L’acompanyant ha d’accedir al centre amb mascareta.  

Quan finalitze el període d’acollida, els infants són acompanyats a la seua aula de  

referència, i tant els responsables com els infants han de portar les mascaretes. 

Acabat l’horari d’acollida cal ventilar, netejar i desinfectar l’espai. 

Acollida matinal: 
- Espai específic per a l’acollida 
- Infant acompanyat per un familiar 
- Mantenir la distància de seguretat o ús de mascareta 
- Ventilació de l’espai 
- Acompanyament dels infants a l’aula: ús de mascareta 

 

Activitats extraescolars 

A les activitats extraescolars d’un centre hi poden participar infants de  diferents edats i 

grups estables. Es recomanable que en el marc de l’extraescolar la composició del 

grup de participants siga el més constant possible per facilitar-ne la traçabilitat. 

Normes: 

- Cal rentar-se les mans abans i després de l’activitat.  

- Dins de l’aula, mantenir la distància mínima de seguretat. Si no és possible, cal 

utilitzar mascareta.  

- Caldrà desinfectar les superfícies de les taules després de cada grup.  

- Garantir la ventilació dels espais (almenys abans i després de la classe). 
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. Espais: 

Per a la realització de les activitats extraescolars i l’acollida matinal s’utilitzaran aules 

buides i només es farà aquesta activitat durant el dia per tal que en acabar la jornada 

es puga netejar per a ser utilitzada l’endemà. 

. Acollida matinal: Aula 3r C (Curs 19/20) 

. Activitats extraescolars: 

- Aula Pine: Anglès (dimarts i dijous), Minecraft (dimecres) 

- Aula informàtica: Robòtica (dilluns) 

- Aula ioga: Meditació (dilluns)  

- Biblioteca: Àrab  

Activitats extraescolars: 
-          Espai específic per a l’activitat 
-          Mantenir la distància de seguretat o ús de mascareta 
-          Composició del grup el més constant possible 

-      Ventilació de l’espai 
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4 Organització interna 

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

Organització de les diverses reunions que es fan dins de la comunitat educativa: 

. Personal del centre:  

- Equip directiu: Combinació reunions presencials i virtuals 

- Reunió de coordinació: Presencial 

- Reunió de nivell: Presencial 

- Reunió de cicle: Presencial 

- Reunió de claustre: Virtual 

. Horaris reunions presencials.  

- Matí: de 8.00 a 8.45 - dilluns tarda de 15.30 - 17.30 

En cas de no poder ser presencials, s’organitzarien a les tardes. 

. Comunitat educativa: 

- Reunió amb les famílies: Presencial i/o virtual 

- Reunió AMPA: Presencial i/o virtual 

- Reunió regidoria Educació: Presencial 

- Reunió Consell Escolar: Virtual 

Reunions dels òrgans unipersonals i col·lectius de coordinació i govern: 
-          Personal del centre 
-          Comunitat educativa 
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5 Organització pedagògica  

  

Presencial 

  

Virtual 

1. Acollida de l’alumnat:  

- General 

- Alumnat P3  

. Acompanyament de l’alumnat i famílies  

2. Planificació del curs des d’un punt de vista competencial 

a. Treball coordinat entre cicles 

b. Definició dels rols de cadascun dels membres del claustre: tutors, 

especialistes i PAE 

c.  Recursos: 

i. Class dojo - Classroom - meet 

d.  Materials: 

i. Material alumnes - Llibres socialitzats - Dispositius i connectivitat de 

l’alumnat 

e. Organització de les àrees: 

i. Religió i Valors 

f. Criteris d’avaluació. Avaluació formativa 

g. Adequació de les metodologies 
intergrupals: 

i. Tastets - TAC - Biblioteca 

escolar 

h. Projectes de centre 

i. A l’escola mengem més 

fruita - Escacs 

i. SEP 

j. Activitats complementàries 

- Planificació de les tasques a realitzar 

3. Treball de claustre 

4. Comunicació amb les famílies 
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5.1 Acollida de l’alumnat 

 

El claustre considera que l’inici de curs serà un moment molt important per a la 

represa del contacte entre l’alumnat i l’escola, per això caldrà destinar el temps 

necessari a l’acollida amb diferent tipologia d’activitats: cohesió de grup, 

dinàmiques d’educació emocional, kinesiologia, preparació de les reunions d’inici 

de curs amb les famílies, iniciar el tema que serà fil conductor de les activitats 

generals del centre, entre d’altres. 

 

. Pla d’acollida de l’alumnat de nova incorporació a Educació Infantil: 

o Alumnes P3: 

▪ Reunions amb les famílies abans de l’inici de les classes: es 

reuniran els pares i l’alumne amb el seu tutor o tutora. Dies: 3, 4, 

7 i 8 de setembre 

▪ Reunió informativa virtual: 9/9/20 

▪ L’acollida es realitzarà del 14 al 18 de setembre en horari de 

9.00 a 11.00 

● Del 14 al 16 de setembre: entraran petits grups 

● Dia 17 i 18 de setembre: Tot el grup d’alumnes de 9.00 a 

11.00 

5.2 Planificació del curs des d’un punt de vista competencial 

 

5.2.1 Treball coordinat entre els cicles 

Treball coordinat entre els cicles per tal de veure quins aspectes de la planificació 

general del curs 19/20 no s’han treballat com es volia a causa del confinament. 

Caldrà fer una planificació del curs de continuïtat entre els aspectes pendents del curs 

anterior i els del curs actual, sense que hi haja un trencament. 

 

 

 



Pla d’actuació 2020-2021 

Escola Ramón y Cajal - Ulldecona 

23 

 

En el cas de confinament parcial o total del centre, es continuarà amb la tramesa 

setmanal d’activitats. Es planificarà amb tot l’equip docent per tal de no sobrecarregar 

l’alumnat així com la tipologia d’activitats que s’encomanen.  

Es continuarà la planificació de l’aula tot i adaptant les activitats a la situació. En cap 

cas, però, suposarà seguir el mateix horari que es fa a l’escola d’una manera 

presencial. 

 

Seran activitats avaluables. S’enviaran en dilluns a primera hora, i l’alumnat tindrà tota 

la setmana per a fer el retorn de les tasques. 

 

En el cas que fos un confinament llarg, s’establirien, com hem fet durant el 3r trimestre 

del curs 19/20, unes activitats en família per tal de cohesionar la comunitat educativa. 

 

5.2.2 Definició dels rols de cadascun dels membres del claustre: tutors, 

especialistes, PAE: 

Creiem necessari que tothom qui interactua amb l’alumnat dels diferents grups classe, 

puga col·laborar en tot el procés de contacte amb alumnes i famílies, revisió de les 

tasques, resolució de dubtes diversos, acompanyament en relació a la competencial 

digital, entre d’altres. 

5.2.3 Recursos 

Recursos tecnològics com són les tauletes, els chromebooks, els ordinadors portàtils i 

els monitors tàctils.  

Des de l’inici de curs es treballarà a fons amb l’alumnat a través dels entorns virtuals 

d’aprenentatge Class dojo (EI, CI i CM) i Classroom (CS) per tal que coneguen 

aquestes plataformes i que les puguen utilitzar tant a l’aula com a casa si hem de 

tornar a estar en confinament, total o parcial. 

Per a poder treballar amb aquestes plataformes necessitem: 

- Correu electrònic de les famílies d’Educació Infantil, CI i CM per al Class dojo. 

- Correu electrònic de l’alumnat de CS-domini de l’escola: @escolaulldecona.ca 

 

Una altra plataforma que ens ha estat molt útil i que pensem continuar utilitzant és el 

meet amb les següents funcionalitats: 

. Resolució de dubtes en relació a la proposta d’activitats en situació de 

confinament 

. Contacte sistemàtic amb les famílies en temps presencial i/o virtual 
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5.2.4 Materials 

S’iniciarà el curs amb el material de què disposen els alumnes al centre, ens referim 

tant a nivell de llibres i quaderns com a la resta de material escolar que utilitzen els 

alumnes. Aquesta decisió ha estat presa pensant en la situació econòmica complicada 

en què es troben moltes famílies i pel fet de fer una continuació del treball iniciat el 

curs anterior i que no es va poder completar a causa del tancament de l’escola. Per 

tant, s’ha reduït molt la llista de material que es demana cada curs. 

Ja s’ha explicat a les famílies que el nou material que s’anirà necessitant es 

comunicarà tal i com vaja sorgint la necessitat d’adquirir-lo i amb la previsió suficient 

perquè tothom es puga organitzar. 

 

Per una altra banda, a Cicle Mitjà i Cicle Superior els alumnes disposen de llibres 

socialitzats per a treballar les següent àrees: Català, Castellà, Matemàtiques i Anglès. 

 

A final del curs 19/20 vam fer un registre de tota la informació que teníem sobre la 

connectivitat i dispositius de l’alumnat, cosa que ens anirà molt bé per a actuar des 

d’un primer moment per a poder cobrir les diferents necessitats en aquest àmbit amb 

l’ajuda del Departament d’Educació i de l’ajuntament en relació a la connectivitat. 

 

5.2.5 Organització de les àrees 

Religió / Valors 

Els requeriments de neteja dels espais que utilitzen diferents grups ens fa difícil 

organitzar l’àrea de Religió i Valors tal i com ho fem habitualment. Per aquest motiu, i 

mentre dure la situació de pandèmia, es faran les dues àrees conjuntes, amb el 

tutor/tutora i la mestra que imparteix l’àrea de Religió. Els continguts que es treballaran 

amb l’alumnat seran aquells aspectes comuns a les dues àrees. 

En el moment en què ja no hi haurà requeriments de neteja tan estrictes, es faran totes 

dues àrees per separat. 

 

 

 

 

 

 



Pla d’actuació 2020-2021 

Escola Ramón y Cajal - Ulldecona 

25 

 

 

5.2.6 Criteris d’avaluació. Avaluació formativa 

S’establiran uns criteris d’avaluació que tindran en compte, entre d’altres aspectes, els 

següents: 

5.2.6.1 Retorn de les activitats 

5.2.6.2 Adequació/Correcció 

5.2.6.3 Competència digital 

5.2.6.4 Presentació dins del termini establert 

5.2.6.5 Autoavaluació de l’alumnat 

Tant des d’un punt de vista presencial com virtual, els alumnes han de fer la valoració 

del seu procés d’aprenentatge a través de les rúbriques, bases d’orientació, entre 

d’altres.  

En una situació de confinament encara pren més valor aquesta autoavaluació, per això 

també incidirem en aquests aspectes a l’inici de curs. 

Creiem que cal aprofundir en l’avaluació formativa i anar reduint a poc a poc 

l’avaluació sumativa. 

5.2.7 Adequació de les activitats intergrups a la nova situació 

5.2.7.1 Tastets dins de les àrees 

Durant els darrers cursos s’han incorporat activitats que aprofundeixen en el treball 

competencial a l’aula. 

Una d’aquestes activitats són els Tastets, tallers variats i que permeten la interrelació 

d’alumnes dels diferents grups classe. Es mantindran amb una proposta d’activitats 

adaptada a la situació i es realitzaran en el moment en què hi hauria dos mestres a 

l’aula. 

5.2.7.2 TAC dins de les àrees amb dos mestres a l’aula 

A Educació Primària hi havia una hora a l’horari destinada al treball de les TAC a l’aula 

d’informàtica. Els darrers dos cursos es partia el grup: la meitat anava a l’aula 

d’informàtica amb el mestre que impartia la sessió i l’altra meitat es quedava a l’aula 

amb el mestre tutor. 

Aquest curs els alumnes no aniran a l’aula d’informàtica i el treball d’aquestes eines es 

farà a l’aula quan hi haurà dos mestres. Es farà un horari de disponibilitat dels 

dispositius que tenim al centre i es treballarà la competència digital de l’alumnat dins 

de les diferents àrees.  
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5.2.7.3 Biblioteca escolar 

En el moment actual en què ens trobem de pandèmia, no veiem viable l’ús de l’espai 

físic de la biblioteca escolar a l’hora del pati, ja que suposa l’assistència de diferents 

grups d’alumnes i que no podran formar un grup estable.  

Tot i així, veiem necessari de poder oferir als xiquets i xiquetes la possibilitat de llegir a 

l’hora del pati. Alguns cicles han proposat la possibilitat de traure unes capses o 

cistelles al pati. Els alumnes poden portar també el seu propi llibre per a llegir. 

S’establiria un espai per a la lectura així com unes normes pensades per alumnes i 

mestres a l’aula. Si funciona bé es pot fer extensiu a tots els cicles. 

 

5.2.8 Projectes de centre: 

Hi haurà continuació dels projectes de centre tot i que alguns no es podran portar a 

terme de la mateixa manera, per això, proposem per al curs 20/21 adequar-los a la 

situació actual:  

5.2.8.1 A l’escola mengem més fruita 

Enguany hem decidit no participar en aquesta proposta per la situació sanitària en que 

ens trobem i que fa inviable el procés que seguim al centre per a la neteja i repartiment 

de la fruita als alumnes. 

Tot i així, per tal de mantenir aquest hàbit saludable proposarem e les famílies de tenir 

el dimecres com a dia en què tots els alumnes de l’escola porten per a esmorzar 

alguna cosa de fruita. 

5.2.8.2 Escacs  

D’una manera progressiva s’havien incorporat els escacs a tota l’Educació Primària. 

L’organització que proposem per a continuar amb aquest projecte el curs 20/21 és la 

següent:  

. Hi haurà una sessió quinzenal d’escacs  

. Es distribuiran els escaquers i els jocs de peces entre els diferents nivells per tal 

que tots els grups tinguen el material necessari però que l’utiltzen en dies diferents, tot 

i que els alumnes els netegen en acabar la sessió. 

. S’utilitzaran també recursos TAC per al treball dels escacs: fer partides virtuals, 

jocs d’estratègia, entre d’altres. 
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5.2.9 SEP 

Aquest curs s’ha decidit no realitzar el SEP fora de l’horari lectiu pel fet que en la 

nostra organització hi assisteixen els alumnes de diferents grups classe, i per tant, no 

podran formar un grup estable. Considerem que és més convenient utilitzar aquestes 

hores d’atenció a la diversitat per a treballar-les dins dels grups estables. 

 

L’horari marc del centre per a l’alumnat és de 9.00 a 14.00 hores. A les tardes, mentre 

es fan activitats extraescolars i fins que marxen els alumnes usuaris de transport, hi ha 

d'haver sempre alguna persona al centre. Per aquest motiu, s’establiran uns torns 

setmanals perquè cada tarda, de dilluns a dijous, i en horari de 15.30 a 16.30, hi haja 2 

persones al centre fins a l’hora en què marxa l’autobús per a solucionar qualsevol 

incidència que es pogués produir. 

 

5.2.10 Activitats complementàries 

Podríem agrupar les activitats complementàries en dos apartats: 

- Sortides per l’entorn més proper: Habitualment planifiquem sortides pel poble i 

pels voltants a peu o amb bicicleta. Proposem d’ampliar aquestes propostes de 

sortides dins del mateix municipi per a visitar i conèixer espais importants de la 

nostra història i dins del terme municipal podem visitar entorns naturals i 

històrics molt variats adequats a tots els nivells de l’alumnat. Caldria comptar 

amb els recursos que ens ofereix l’Oficina de Turisme o d’altres serveis 

educatius i culturals de la comarca. 

- Sortides i colònies de final de curs a d’altres pobles o ciutats de Catalunya: Les 

sortides es planificaran a partir de l’inici de curs, i sempre que les condicions 

sanitàries ho permeten, s’intentarà portar-les a terme.  

Activitats complementàries: 
- Sortides per l’entorn més proper 

- Sortides i colònies de final de curs 
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5.3 Treball de claustre 

El treball de claustre haurà d’estar centrat en una part important a fer la preparació per 

a una altra situació de confinament tot i tenint en compte els següents punts: 

- Treball amb l’entorn virtual d’aprenentatge 

- Aprofundiment en el treball competencial a l’aula 

- Avaluació formativa 

o Informes d’avaluació 

- Altres punts de la PGA lligats al PdD vigent 

Tot i que estarà focalitzat el treball per a un altre possible confinament, són aspectes 

que han estat reflexionats i que tindran continuïtat en la línia de centre. 

5.4 Comunicació amb les famílies 

. Formació bàsica TAC per a les famílies 

Creiem necessari oferir a les famílies una formació bàsica sobre l’ús de la tecnologia 

que utilitzaran els seus fills i filles, per exemple, adjuntar una foto o un document a un 

correu electrònic, conèixer el funcionament del Class dojo i el Classroom des del punt 

de vista de les famílies… 

Hi hauria dues possibilitats d’organització de la formació: 

- Famílies d’un grup classe al vestíbul de l’escola. Impartida pels mateixos 

mestres del grup classe estable, amb l’acompanyament d’un mestre bon 

coneixedor de les eines que es presenten. Aquesta formació es realitzaria a la 

tarda, fora de l’horari lectiu. 

- Dues o tres persones, famílies del grup estable. Aquestes reunions en petit 

grup es podrien fer el dia de les entrevistes amb les famílies. Impartida pels 

mateixos mestres del grup classe estable, amb l’acompanyament d’un mestre 

bon coneixedor de les eines que es presenten. 

. Llista de difusió: whatsapp 

. Correu electrònic 

. Plataforma Class dojo i Classroom 

. Reunions amb tutors i especialistes 

A part de l’ús del Class dojo o Classroom per al treball amb l’alumnat i com a mitjà de 

comunicació amb la família, es planificaran les trobades individuals durant el període 

de confinament per tal d’acompanyar la família i l’alumne d’una manera sostenible per 

a totes les parts implicades. 

El mitjà de les trobades pot ser a través del meet o bé converses telefòniques. 
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6 Mesures de prevenció personal 

Distanciament físic  

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 tinguen 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.  

 

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 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,11  

▪ 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, 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.  

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

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

recomana la col·locació de dispensadors de solució hidroalcohòlica per a ús del 

personal de l’escola.  
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- Dispensadors de solució hidroalcohòlica: Entrades de cada edifici 

 

S’han d’afavorir mesures adaptades a l’edat de l’infant (vídeos, cançons...) per 

promoure el rentat de mans correcte i la seua importància.  

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

correcte rentat de mans en els diversos punts establerts per a aquesta finalitat.. 

Ús de mascareta  

Col·lectiu Indicació Tipus de mascareta 

2n cicle d’educació  

infantil (3-6 anys) 

No obligatòria Higiènica amb compliment de 

la norma UNE 

Primària No 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. 

Higiènica amb compliment de 

la norma UNE 

Personal docent i 

no docent 

Recomanable en els grups estables.  

Obligatòria per al personal quan imparteix 

classes a diferents grups, quan no forma part 

del grup de  

convivència estable i no es puga mantenir la 

distància d’1,5 metres. 

Higiènica amb compliment de 

la norma UNE 

 

. Emmagatzematge material de protecció personal: Secretaria i distribució a la resta 

d’espais. 

 

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

a  la seua aula. En els passadissos i als lavabos hauran de portar mascareta si 

coincideixen  puntualment amb altres grups estables. 

Mesures de prevenció personal: 
- Distanciament físic: 1,5 m 
- Higiene de mans 
         . En entrar i sortir del centre 
         . Ús de sabó amb dosificador o solució hidroalcohòlica 
- Ús de mascareta: 
            . Tothom en entrar al centre i fins a l’aula 
            . En els passadissos i lavabos 
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Requisits d’accés als centres educatius  

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

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

L’absència de simptomatologia ha de ser sense haver pres cap fàrmac. 13  

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

en els 14 dies anteriors.  

Requisits accés als centres educatius: 
- Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19 o 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 presente una malaltia crònica d’elevada complexitat que puga 

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.  

▪ Diabetis mal controlada.  

▪ Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus.  

Infants amb malaltia crònica de complexitat que puga augmentar el risc de 
gravetat en cas de contraure la infecció per SARS-CoV2: 
- Valoració conjunta amb la família i equip mèdic de referència 

 

En el cas del personal docent i no docent de l’escola que tinga 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.  
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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.  

Persones de risc Personal docent i no docent del centre: 

- Valoració servei de prevenció de riscos laborals  

 

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:  

▪ 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 puguen ser 

necessàries en cada moment.  

▪ Es comprometen a no portar l’infant al centre educatiu en cas que presente 

simptomatologia compatible amb la COVID-19 o l’haja 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 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.  

 

Control de símptomes per part de les famílies: 
- Inici de curs: Signatura declaració responsable 
- Comunicació al centre si ha presentat febre o algun altre símptoma 

 

Neteja, desinfecció i ventilació  

L’escola ha de disposar d’una planificació de ventilació, neteja i desinfecció adaptada a  

les característiques del centre.  

La ventilació és una de les principals mesures de prevenció de contagis en un 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 durant les classes.  
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La neteja i la posterior desinfecció d’espais s’ha de realitzar amb una periodicitat 

almenys diària. S’han de seguir les recomanacions de Neteja i desinfecció en 

establiments i locals de concurrència humana. 

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.  

Es recomana, sempre que siga possible, mantenir les portes obertes, evitant així més 

contacte amb les manetes de les portes.  

Neteja, desinfecció i ventilació: 
- Ventilació dels espais interiors abans de l’entrada i sortida d’alumnes 
- Ventilació 3 vegades durant el dia durant 10 minuts 
- Si és possible, finestres obertes durant les classes 
- Neteja i desinfecció almenys diària 
- Desinfecció freqüent de les superfícies d’ús comú 

 

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 que puguen fer-se a l’aire lliure. Per a la seua neteja i desinfecció s’han de 

seguir les indicacions establertes en el document Neteja i desinfecció en espais 

exteriors de concurrència humana.  

Zones exteriors: 
- Espais de baix risc de transmissió del coronavirus 

 

Gestió de residus  

Es recomana que els mocadors i tovalloles d'un sol ús utilitzats per a l'assecat de 

mans  o per a la higiene respiratòria es llancen en contenidors amb bosses, 

preferiblement  amb tapa i pedal. El material d’higiene personal, com mascaretes, 

guants i altres residus personals d’higiene, són considerats com a fracció resta i, per 

tant, s’han de llençar al contenidor de rebuig.  

En el cas que alguna persona presente símptomes mentre està al centre, cal tancar en 

una bossa tot el material utilitzat a l'espai d'ús individual on s'ha aïllat la persona i 

introduir aquesta bossa tancada en una segona bossa abans de dipositar-la amb la 

resta de residus tal com s’ha indicat al paràgraf anterior.  

Gestió de residus: 
- Guants i mascaretes: contenidor de rebuig 

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1XqWpuCH-OqtYh-wOBJmgnTOCPsqBlkgK
https://drive.google.com/drive/folders/1XqWpuCH-OqtYh-wOBJmgnTOCPsqBlkgK
https://drive.google.com/drive/folders/1XqWpuCH-OqtYh-wOBJmgnTOCPsqBlkgK
https://drive.google.com/drive/folders/1XqWpuCH-OqtYh-wOBJmgnTOCPsqBlkgK
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Promoció de la salut i suport emocional  

La situació de confinament i la pandèmia poden haver tingut conseqüències 

emocionals per a molts infants i adolescents. 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. Es proposa que les primeres setmanes es realitzen activitats que 

permeten adaptació progressiva de l’alumnat al nou curs i als canvis en el centre 

educatiu.  

D’altra banda, la pandèmia actual brinda una oportunitat única per a consolidar alguns  

hàbits i conductes 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. 

 

Promoció de la salut i suport personal: 
- Tenir cura d’un mateix i de les persones que envolten 
- Actuar amb responsabilitat per protegir els més vulnerables 

 

Protocol d’actuació en cas de detectar un possible cas de COVID-19 

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

directora.  

Com a mesura prèvia: 

- No han d’assistir al centre: 

o l’alumnat, les persones docents i altres professionals que tinguen 

símptomes compatibles amb la COVID-19, 

o 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.  
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Actuacions davant d’una persona que comença a desenvolupar símptomes 

compatibles amb la COVID-19 al centre educatiu:  

1. Se l’ha de portar a un espai separat d'ús individual: 

 - Educació Infantil: Aula PDI (Curs 19/20) 

- Edifici Cicle Inicial: Aula Acollida (Curs 19/20) 

 - Edifici Cicle Mitjà: Aula Pine 

 - Edifici Cicle Superior: Tutoria AMPA 

 

2. S’ha de col·locar una mascareta quirúrgica (tant a la persona que ha iniciat 

símptomes com a la persona que quede al seu càrrec).  

3. S’ha de contactar amb la família per tal que vinga a buscar l’infant.  

4. En cas de presentar símptomes de gravetat s’ha de trucar també al 061.  

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 família o la persona amb símptomes ha 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 confirme el cas, Salut  

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

estrets.  
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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:16  

 

∙ 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.  

 

∙ 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.  
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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  corresponga, 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 tinga, ho serà la direcció. 

 

7 Seguiment del pla 

Aquest d’actuació per al curs 20/21 es presenta de forma provisional el dia 22 de juliol, 

a la sessió de claustre i de consell escolar. 

S’hi han incorporat els aspectes pedagògics i organitzatius que ens permetran iniciar el 

curs d’una manera el més normalitzada possible, si la situació global ho aconsella. 

A l’inici del mes de setembre s’adjuntaran la resta de concrecions del pla, 

principalment les que fan referència als horaris i personal que intervé a cadascun dels 

grups classe. 

Mensualment es farà una revisió del pla i s’adequaran aquells aspectes que 

considerem necessaris. 
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ANNEXOS (s’hi inclouran els següents documents): 

- Declaració responsable (famílies) 

- Llista de comprovació de símptomes (famílies) 

- Cartells diversos: 

o Cartell general mesures protecció 
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ANNEX 1 

Protocol de neteja i desinfecció 

de superfícies o espais del 

centre escolar Ramón y Cajal 

d'Ulldecona. 
1.Neteja i desinfecció espais interiors: 

Hi haurà tres persones encarregades de la neteja de cada espai 

que s'utilitza per a l'activitat. (s'entén com a espai les aules, zones 

comuns, wc, oficines, consergeria, vestidors, menjador...). 

Cada dia, després de l’estona d’esbarjo, es netejaran els lavabos. 

També es netejarà tot el material com (material esportiu, material de 

dintre de l'aula), cal penjar-hi una graella que permeti anotar i 

registrar el moment en què s'ha netejat, desinfectat i el producte 

utilitzat. 

Aquesta graella estarà penjada a cada edifici on estarà especificat 

la persona responsable de la neteja/desinfecció i constarà dia, hora 

i productes utilitzats. 

La ventilació ha de ser periòdica, un mínim de tres cops al dia 

durant deu minuts, a més a més de la ventilació a l'inici i finalització 

de la jornada. 

 

2.Neteja i desinfecció espais exteriors: 

 

La brigada municipal serà l'encarregada de fer la desinfecció dels 

espais exteriors (entrades al recinte escolar, patis i pista d'esport). 

També tindran una graella on estarà especificat la persona 

responsable de la neteja/desinfecció i constarà dia, hora i productes 

utilitzats. 
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