
  Escola Ull de Vent 
  La Bisbal del Penedès

 

 

PLA D’ORGANITZACIÓ

CURS 2020

 

 

La Bisbal del Penedès 

PROVISIONAL 

 

 

 

 

PLA D’ORGANITZACIÓ

DEL CENTRE 

PER AL 

CURS 2020-2021 

 

PLA D’ORGANITZACIÓ 

 



  Escola Ull de Vent 
  La Bisbal del Penedès

 

PLA D’ORGANITZACIÓ DEL CENTRE PER AL CURS 2020

 

1. DIAGNOSI 

2. ORGANITZACIÓ DELS GRUPS ESTABLES

3. CRITERIS ORGANITZATIUS ELS 

AMB NECESSITAT ESPECÍFICA DE SUPORT EDUCATIU

4. ORGANITZACIÓ DE LES ENTRADES I SORTIDES

5. ORGANITZACIÓ DE L’ESPAI D’ESBARJO

6. RELACIÓ AMB LA COMUNITAT EDUCATIVA

7. SERVEI DE MENJADOR

8. PLA DE NETEJA 

9. TRANSPORT 

10. EXTRAESCOLARS I 

11. ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES

12. REUNIONS DELS ÒRGANS UNIPERSONALS I COL·LECTIUS DE 

COORDINACIÓ I GOVERN

13. PROTOCOL D’ACTUACIÓ EN CAS DE DETECTAR UN POSSIBLE CAS DE 

COVID-19 

14. SEGUIMENT DEL PLA

15. CONCRECIONS PER A L’EDUCACIÓ INFANTIL

a. Pla d’acollida de l’alumn

b. Pla de treball del centre educatiu en confinament

16. CONCRECIONS PER A L’EDUCACIÓ PRIMÀRIA

a. Pla De treball del centre educatiu en confinament

 

 

La Bisbal del Penedès 

PROVISIONAL 

PLA D’ORGANITZACIÓ DEL CENTRE PER AL CURS 2020

DELS GRUPS ESTABLES 

CRITERIS ORGANITZATIUS ELS RECURSOS PER A L’ATENCIÓ DE L’ALUMNAT 

AMB NECESSITAT ESPECÍFICA DE SUPORT EDUCATIU 

ORGANITZACIÓ DE LES ENTRADES I SORTIDES 

ORGANITZACIÓ DE L’ESPAI D’ESBARJO 

RELACIÓ AMB LA COMUNITAT EDUCATIVA 

SERVEI DE MENJADOR 

EXTRAESCOLARS I ACOLLIDA 

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES 

REUNIONS DELS ÒRGANS UNIPERSONALS I COL·LECTIUS DE 

COORDINACIÓ I GOVERN 

PROTOCOL D’ACTUACIÓ EN CAS DE DETECTAR UN POSSIBLE CAS DE 

SEGUIMENT DEL PLA 

CONCRECIONS PER A L’EDUCACIÓ INFANTIL 

Pla d’acollida de l’alumnat 

Pla de treball del centre educatiu en confinament 

CONCRECIONS PER A L’EDUCACIÓ PRIMÀRIA 

Pla De treball del centre educatiu en confinament 

 

PLA D’ORGANITZACIÓ DEL CENTRE PER AL CURS 2020-2021 

RECURSOS PER A L’ATENCIÓ DE L’ALUMNAT 

REUNIONS DELS ÒRGANS UNIPERSONALS I COL·LECTIUS DE 

PROTOCOL D’ACTUACIÓ EN CAS DE DETECTAR UN POSSIBLE CAS DE 

 

 



  Escola Ull de Vent 
  La Bisbal del Penedès

 

 

PLA D’ORGANITZACIÓ DEL CENTRE PER AL CURS 2020

 

1. DIAGNOSI 

 

Impacte del confinament en la salut dels 

La situació actual de pandèmia per coronavirus

sobre la salut de la infància i l’adolescència. D’entrada, les conseqüències que 

pugui tenir la pròpia malaltia en aquestes franges d’edat, malgrat que 

acostumen a fer quadres clínics molt lleus o asimptomàtics.

D’altra banda, existeixen altres possibles efectes lligats a la pròpia pandèmia, a 

les mesures de control i a l’afectació sobre la economia i els determinants 

socials de la salut. Així, les mesures poblacionals que s’han pres en relació amb 

la COVID-19, han implicat un co

no poguessin sortir dels seus domicilis durant setmanes, i que podria tenir 

conseqüències en la seva salut i desenvolupament.

En la primera franja d’edat, de 0 a 3 anys, els infants estan en un període 

crucial del seu desenvolupament psicomotor. La mobilitat, la descoberta de 

l’entorn i la interacció social són pilars fonamentals en el seu procés de 

maduració. 

En infants en edat escolar, la pèrdua de la rutina habitual, la separació dels 

amics i amigues i els canv

conseqüències en la seva salut física i emocional, i fer aparèixer dificultats en la 

regulació emocional i conductual.

En els adolescents, l’ús abusiu de les noves tecnologies així com l’aïllament 

social són dos dels riscos més grans que pot comportar la situació de 

confinament. 

Un dels aspectes que requereixen més atenció és l’efecte de la restricció de 

totes les sortides a l’exterior de les cases de la població d’infantil i adolescent.
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Impacte del confinament en la salut dels infants 

La situació actual de pandèmia per coronavirus pot tenir diversos efectes 

sobre la salut de la infància i l’adolescència. D’entrada, les conseqüències que 

pugui tenir la pròpia malaltia en aquestes franges d’edat, malgrat que 

acostumen a fer quadres clínics molt lleus o asimptomàtics. 

xisteixen altres possibles efectes lligats a la pròpia pandèmia, a 

les mesures de control i a l’afectació sobre la economia i els determinants 

socials de la salut. Així, les mesures poblacionals que s’han pres en relació amb 

19, han implicat un confinament dels infants, que ha provocat que 

no poguessin sortir dels seus domicilis durant setmanes, i que podria tenir 

conseqüències en la seva salut i desenvolupament. 

En la primera franja d’edat, de 0 a 3 anys, els infants estan en un període 

l seu desenvolupament psicomotor. La mobilitat, la descoberta de 

l’entorn i la interacció social són pilars fonamentals en el seu procés de 

En infants en edat escolar, la pèrdua de la rutina habitual, la separació dels 

amics i amigues i els canvis en l’entorn poden ser de gestió complexa i tenir 

conseqüències en la seva salut física i emocional, i fer aparèixer dificultats en la 

regulació emocional i conductual. 

En els adolescents, l’ús abusiu de les noves tecnologies així com l’aïllament 

són dos dels riscos més grans que pot comportar la situació de 

Un dels aspectes que requereixen més atenció és l’efecte de la restricció de 

totes les sortides a l’exterior de les cases de la població d’infantil i adolescent.
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En la primera franja d’edat, de 0 a 3 anys, els infants estan en un període 

l seu desenvolupament psicomotor. La mobilitat, la descoberta de 

l’entorn i la interacció social són pilars fonamentals en el seu procés de 

En infants en edat escolar, la pèrdua de la rutina habitual, la separació dels 

is en l’entorn poden ser de gestió complexa i tenir 

conseqüències en la seva salut física i emocional, i fer aparèixer dificultats en la 

En els adolescents, l’ús abusiu de les noves tecnologies així com l’aïllament 

són dos dels riscos més grans que pot comportar la situació de 

Un dels aspectes que requereixen més atenció és l’efecte de la restricció de 

totes les sortides a l’exterior de les cases de la població d’infantil i adolescent. 
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L’estudi “La salut de la infància confinada” aporta informació rellevant basada 

en una 7 

enquesta a 11.582 pares i mares o tutors legals de criatures d’entre 3 i 12 anys 

enl’àmbit de l’Estat espanyol, que van respondre el qüestionari en línia entre el 

4 i l’11 d'abril de 2020. Algunes de les principals conclusions van ser (14.04.2020) 

que el nivell educatiu dels progenitors determina clarament els hàbits de salut 

durant el confinament, les condicions dels habitatges on viuen el confinament 

són pitjors entre els nens i nenes 

gairebé la meitat de la població infantil ha vist deteriorada la seva salut 

emocional durant el confinament, segons els seus progenitors.

Alguns dels principals problemes de salut en infants i adolescents que 

agreujar- se a causa d’una situació de confinament perllongat son els que 

tenen que veure amb la salut mental, l’excés de pes, el dèficit de vitamina D, 

la miopia, entre altres. 

Tots aquests efectes són més grans en els infants en situació de vulnera

trencament de les rutines habituals provocat pel confinament pot tenir 

conseqüències molt més dramàtiques en infants amb trastorns dins l’espectre 

autista i altres trastorns de la conducta que en d’altres infants.

Un altre grup d’especial vulne

social. Factors com la pobresa, la precarietat de les condicions de l’habitatge 

(superfície petita, manca de balcons o terrasses, nombre de persones per 

habitatge) o la manca d’accés a les noves tecnologies 

rellevància especial en el període de confinament i poden agreujar situacions 

que ja eren dificultoses per a aquests infants.

Des de l’inici del període de confinament, algunes organitzacions socials han 

alertat del risc d’augment de casos 

Impacte del tancament escolar en la pandèmia

 

En l’actualitat, encara existeixen molts dubtes sobre l’impacte del tancament 

de les escoles en l’expansió del SARS
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de la infància confinada” aporta informació rellevant basada 

enquesta a 11.582 pares i mares o tutors legals de criatures d’entre 3 i 12 anys 

enl’àmbit de l’Estat espanyol, que van respondre el qüestionari en línia entre el 

20. Algunes de les principals conclusions van ser (14.04.2020) 

que el nivell educatiu dels progenitors determina clarament els hàbits de salut 

durant el confinament, les condicions dels habitatges on viuen el confinament 

són pitjors entre els nens i nenes de llars amb més dificultats econòmiques i que 

gairebé la meitat de la població infantil ha vist deteriorada la seva salut 

emocional durant el confinament, segons els seus progenitors. 

Alguns dels principals problemes de salut en infants i adolescents que 

se a causa d’una situació de confinament perllongat son els que 

tenen que veure amb la salut mental, l’excés de pes, el dèficit de vitamina D, 

Tots aquests efectes són més grans en els infants en situació de vulnera

trencament de les rutines habituals provocat pel confinament pot tenir 

conseqüències molt més dramàtiques en infants amb trastorns dins l’espectre 

autista i altres trastorns de la conducta que en d’altres infants. 
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rellevància especial en el període de confinament i poden agreujar situacions 

que ja eren dificultoses per a aquests infants. 

Des de l’inici del període de confinament, algunes organitzacions socials han 

alertat del risc d’augment de casos de maltractament infantil. 

Impacte del tancament escolar en la pandèmia 

En l’actualitat, encara existeixen molts dubtes sobre l’impacte del tancament 

de les escoles en l’expansió del SARS-CoV2. Per l’anomenat principi de 
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20. Algunes de les principals conclusions van ser (14.04.2020) 

que el nivell educatiu dels progenitors determina clarament els hàbits de salut 

durant el confinament, les condicions dels habitatges on viuen el confinament 

de llars amb més dificultats econòmiques i que 
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Alguns dels principals problemes de salut en infants i adolescents que poden 
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social. Factors com la pobresa, la precarietat de les condicions de l’habitatge 

(superfície petita, manca de balcons o terrasses, nombre de persones per 

adquireixen una 

rellevància especial en el període de confinament i poden agreujar situacions 

Des de l’inici del període de confinament, algunes organitzacions socials han 

En l’actualitat, encara existeixen molts dubtes sobre l’impacte del tancament 

CoV2. Per l’anomenat principi de 
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precaució, la majoria de països va

educatius en les primeres fases de la pandèmia. Inicialment, es va considerar 

que els infants podien tenir un paper en la transmissió del SARS

que tenen en l’expansió d’altres virus com, per exemple, el vi

Diferents estudis han posat de manifest les característiques principals de la 

transmissió del nou coronavirus, així com els grups d’edat als quals afecta amb 

major freqüència. D’acord amb aquestes noves evidències, a dia d’avui, 

algunes veus qüestionen el tancament dels centres educatius com a mesura 

efectiva per al control de l’expansió del virus (Expósito, 2020) (Davies, 2020) 

(Yung, 2020). 

Per tal de disposar d’una diagnosi acurada que ens ajudés avaluar l’acció 

educativa durant el confin

futur, l’escola va realitzar dues enquestes. La primera es va realitzar la setmana 

del 4 al 10 de maig per tal recollir dades sobre l’acció educativa i la segona es 

va realitzar en el marc de l’enquest

aspectes més globals sobre les accions dutes a terme durant el tercer trimestre.

Enquesta del 4 al 10 de maig.

Educació Infantil (propostes setmanals mitjançant correu electrònic, retorn 

voluntari i publicació de resum setmanal a la web).

 El 60% de les famílies van dedicar entre 1 i 2 hores diàries a realitzar les 

tasques encomanades.

 Distribució homogènia pel que fa a l’ús de dispositius 

opcions plantejades (mòbil, tauleta, portàtil i sobretaula).

 El 98% de les famílies considera la dificultat de les tasques coma 

adequada. 

 El 56% de les famílies considera que el volum de feines és adequat i el 

36% diu que són moltes activitats.

 El 65% de les famílies diu que els nens i nens necessiten ajuda de 

vegades i el 35% que necessiten molta ajuda.

Pel que fa al volum de participació en les activitats (des del punt de vista dels 

retorns rebuts) l’etapa d’Educació Infantil ha estat la que menys retorns ha 
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precaució, la majoria de països van optar pel tancament dels centres 
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que tenen en l’expansió d’altres virus com, per exemple, el vi

Diferents estudis han posat de manifest les característiques principals de la 

transmissió del nou coronavirus, així com els grups d’edat als quals afecta amb 

major freqüència. D’acord amb aquestes noves evidències, a dia d’avui, 

s qüestionen el tancament dels centres educatius com a mesura 

efectiva per al control de l’expansió del virus (Expósito, 2020) (Davies, 2020) 
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aspectes més globals sobre les accions dutes a terme durant el tercer trimestre.

Enquesta del 4 al 10 de maig. 

Educació Infantil (propostes setmanals mitjançant correu electrònic, retorn 

de resum setmanal a la web). 

El 60% de les famílies van dedicar entre 1 i 2 hores diàries a realitzar les 

tasques encomanades. 

Distribució homogènia pel que fa a l’ús de dispositius 

opcions plantejades (mòbil, tauleta, portàtil i sobretaula).

l 98% de les famílies considera la dificultat de les tasques coma 

El 56% de les famílies considera que el volum de feines és adequat i el 

36% diu que són moltes activitats. 

El 65% de les famílies diu que els nens i nens necessiten ajuda de 

vegades i el 35% que necessiten molta ajuda. 

Pel que fa al volum de participació en les activitats (des del punt de vista dels 

retorns rebuts) l’etapa d’Educació Infantil ha estat la que menys retorns ha 
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educatius en les primeres fases de la pandèmia. Inicialment, es va considerar 
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realitzat amb molta variació entre P3 (escassos reto

P5 (amb retorns de la majoria dels alumnes).

Educació Primària (propostes setmanals mitjançant portal moodle/eix de 1r a 

5è i GoogleClassroom a 6è

plataforma). El seguiment de les

participació augmentava amb l’edat (menys a 1r més a 6è). Del total dels 

alumnes només amb un 11% s’han tingut moltes dificultats per fer un seguiment 

acadèmic via telemàtica. En la majoria de casos aquestes difi

falta de connexió, de dispositiu que funcioni correctament i per falta de 

coneixements previs d’alumnes i famílies en l’ús de les plataformes).

 El 47% dels alumnes va dedicar entre 1 i 2 hores diàries a les tasques 

encomanades, el 30 més de

 Al voltant del 50% de les tasques es van fer amb ordinador portàtil, el 

30% amb ordinador de sobretaula i el 20% amb tauleta. En aquest punt 

cal destacar que l’únic dispositiu en el que es podien fer totes les feines 

eren ordinadors portàtils o de sobretaula (amb qualsevol sistema operatiu 

excepte IOS). 

 Al voltant del 90% de les respostes indiquen que el nivell de dificultat de 

les activitats ha estat adequat.

 Pel que fa a la quantitat d’activitats el 70% considera que

suficients el 20% moltes activitats i el 10% poques activitats.

 Pel que fa a l’ajuda necessària per fer les tasques fins a tercer el 70% 

necessita una mica d’ajuda i de quart a sisè el 80%. Entre el 10% i 15% 

necessiten molta ajuda i entre el 5%

 Finalment en aquesta enquesta el 70% responen que disposen d’una 

bona connexió per fer les activitats i el 30% responen que només de 

vegades tenen bona connexió.

Enquesta a les famílies final de curs.
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cal destacar que l’únic dispositiu en el que es podien fer totes les feines 

eren ordinadors portàtils o de sobretaula (amb qualsevol sistema operatiu 

Al voltant del 90% de les respostes indiquen que el nivell de dificultat de 

Pel que fa a la quantitat d’activitats el 70% considera que han estat 

 

Pel que fa a l’ajuda necessària per fer les tasques fins a tercer el 70% 

necessita una mica d’ajuda i de quart a sisè el 80%. Entre el 10% i 15% 

i el 10% no necessiten ajuda. 

Finalment en aquesta enquesta el 70% responen que disposen d’una 

bona connexió per fer les activitats i el 30% responen que només de 
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Conclusions 

 En general es torna a valorar molt positivament la feina del tercer 

trimestre. 

 Destaca la molt bona valoració de la comunicació amb els tutors.

 La comunicació amb els especialistes es valora una mica per sota.

 El pitjor valorat és la 
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2. ORGANITZACIÓ DELS GRUPS ESTABLES

 

De forma provisional l’escola determina que els alumnes es distribuiran en 

grups estables. Aquests

realitzaran desdoblament

elevat d’alumnes (25 en el moment de redacció del pla) i pel nombre 

significatiu de necessitats educatives especials (3 dictàmens i dos pendents)

es realitzarà desdoblament del grup de tercer

28 alumnes matriculats. 

grups de primer es tindran en compte el criteris establerts a les NOFC per 

establir grups i s’establiran dos grups heterogenis.

algun augment de plantilla es prioritzaria el desdoblament del grup de primer 

que té una ràtio de 25 alumnes.

Per tal de garantir una major traçabilitat dels possibles casos, tant en alumnes 

com en docents pel curs 2020

sensiblement no es duran a terme cap agrupació que inclogui la participació 

d’alumnes de més d’un grup estable. Així doncs per al curs 2020

duran terme; els espais de medi, els tallers de plàstica, els grups flexibles de 

matemàtiques, treballs per ambients a

En el moment en que aquesta organització es concreti en els horaris definitius 

s’intentarà en primer lloc que no hi hagi cap mestre compartit entre els grups 

de petits (Infantil), mitjans (1r, 2n i 3r) i grans (4t, 5è i 6è).

Cada grup tindrà un mestre estable, excepte 2n i 3r que en tindran dos i 

participació de com a màxim 2

mascareta en tot moment quan facin classe en cada un d’aquests grups 

estables. 

Grups estables que es mantindran durant el

Annex 1 
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ORGANITZACIÓ DELS GRUPS ESTABLES 

De forma provisional l’escola determina que els alumnes es distribuiran en 

grups estables. Aquests grups estables corresponen a 14 grups classe

desdoblaments del grup de primer tenint en compte el nombre 

elevat d’alumnes (25 en el moment de redacció del pla) i pel nombre 

significatiu de necessitats educatives especials (3 dictàmens i dos pendents)

es realitzarà desdoblament del grup de tercer perquè en aques

alumnes matriculats. Per tal de determinar els alumnes de cada un dels 

grups de primer es tindran en compte el criteris establerts a les NOFC per 

establir grups i s’establiran dos grups heterogenis. En cas de comptar amb 

lantilla es prioritzaria el desdoblament del grup de primer 

que té una ràtio de 25 alumnes. 

Per tal de garantir una major traçabilitat dels possibles casos, tant en alumnes 

com en docents pel curs 2020-2021 i mentre les condicions no millorin 

no es duran a terme cap agrupació que inclogui la participació 

d’alumnes de més d’un grup estable. Així doncs per al curs 2020

duran terme; els espais de medi, els tallers de plàstica, els grups flexibles de 

matemàtiques, treballs per ambients a Infantil... 

En el moment en que aquesta organització es concreti en els horaris definitius 

s’intentarà en primer lloc que no hi hagi cap mestre compartit entre els grups 

de petits (Infantil), mitjans (1r, 2n i 3r) i grans (4t, 5è i 6è). 

n mestre estable, excepte 2n i 3r que en tindran dos i 

participació de com a màxim 2 especialistes. Els especialistes hauran de dur 

mascareta en tot moment quan facin classe en cada un d’aquests grups 

Grups estables que es mantindran durant el curs 2020-2021: 

De forma provisional l’escola determina que els alumnes es distribuiran en 14 

grups classe. Es 

del grup de primer tenint en compte el nombre 

elevat d’alumnes (25 en el moment de redacció del pla) i pel nombre 

significatiu de necessitats educatives especials (3 dictàmens i dos pendents) i 

perquè en aquests moments té 

Per tal de determinar els alumnes de cada un dels 

grups de primer es tindran en compte el criteris establerts a les NOFC per 

En cas de comptar amb 

lantilla es prioritzaria el desdoblament del grup de primer 

Per tal de garantir una major traçabilitat dels possibles casos, tant en alumnes 

2021 i mentre les condicions no millorin 

no es duran a terme cap agrupació que inclogui la participació 

d’alumnes de més d’un grup estable. Així doncs per al curs 2020-2021 no es 

duran terme; els espais de medi, els tallers de plàstica, els grups flexibles de 

En el moment en que aquesta organització es concreti en els horaris definitius 

s’intentarà en primer lloc que no hi hagi cap mestre compartit entre els grups 

n mestre estable, excepte 2n i 3r que en tindran dos i la 

especialistes. Els especialistes hauran de dur 

mascareta en tot moment quan facin classe en cada un d’aquests grups 
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Als espais dels que disposa el centre caldrà afegir

Bisbalenca on els alumnes de 4t, 5è i 6è realitzaran algunes sessions d’Educació 

Física i algunes de les hores d’esbarjo.
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PROVISIONAL 

Als espais dels que disposa el centre caldrà afegir-hi el camp de futbol de la 

Bisbalenca on els alumnes de 4t, 5è i 6è realitzaran algunes sessions d’Educació 

Física i algunes de les hores d’esbarjo. 

hi el camp de futbol de la 

Bisbalenca on els alumnes de 4t, 5è i 6è realitzaran algunes sessions d’Educació 
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3. CRITERIS ORGANITZATIUS 

AMB NECESSITAT ESPECÍFICA DE SUPORT EDUCATIU

 

El principal criteri organitzatiu per tal de garantir l’atenció a l’alumnat amb 

necessitats específiques de suport serà l’establiment i el treball en grups amb 

ràtios baixes, fet que permet una major individualització de les tasques. 

D’aquesta manera dedicarem una part important dels recursos propis del 

centre a desdoblar els grups més nombrosos amb la següent prioritat; tercer, 

segon i primer (atenent al nombre total d’

dels grups). Tenint en compte aquest criteri tots els grups tindrien una ràtio 

d’entre 13 i 19 alumnes. 

En el moment de concreció dels horaris realitzada la darrera setmana d’agost 

s’ha valorat com a impossible organitz

falta de mestres en les franges en les que es realitza el suport. Per tant de cara 

al curs 20-21 no es realitzarà el SEP de 12:30 a 13:30.

En tercer lloc els tutors seran els principals responsables de l’atenció 

diversitat. Aquesta atenció a l’aula es realitzarà amb l’assessorament de la 

mestra d’educació especial i pot disposar dels recursos humans propis dins del 

grup estable (per exemple hores en que el grup faci una especialitat).

Dins de les actuacions p

pandèmia caldrà incloure

Social i la coordinació amb el Centre Obert.
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CRITERIS ORGANITZATIUS DELS RECURSOS PER A L’ATENCIÓ DE L’ALUMNAT 

AMB NECESSITAT ESPECÍFICA DE SUPORT EDUCATIU 

El principal criteri organitzatiu per tal de garantir l’atenció a l’alumnat amb 

necessitats específiques de suport serà l’establiment i el treball en grups amb 

aixes, fet que permet una major individualització de les tasques. 

D’aquesta manera dedicarem una part important dels recursos propis del 

centre a desdoblar els grups més nombrosos amb la següent prioritat; tercer, 

segon i primer (atenent al nombre total d’alumnes però també a les necessitats 

dels grups). Tenint en compte aquest criteri tots els grups tindrien una ràtio 

 

En el moment de concreció dels horaris realitzada la darrera setmana d’agost 

s’ha valorat com a impossible organitzar el SEP post lectiu, principalment per la 

falta de mestres en les franges en les que es realitza el suport. Per tant de cara 

21 no es realitzarà el SEP de 12:30 a 13:30. 

els tutors seran els principals responsables de l’atenció 

diversitat. Aquesta atenció a l’aula es realitzarà amb l’assessorament de la 

mestra d’educació especial i pot disposar dels recursos humans propis dins del 

grup estable (per exemple hores en que el grup faci una especialitat).

Dins de les actuacions previstes per pal·liar les desigualtats produïdes per la 

pandèmia caldrà incloure-hi la coordinació amb serveis socials a la Comissió 

la coordinació amb el Centre Obert. 

 

ELS RECURSOS PER A L’ATENCIÓ DE L’ALUMNAT 

El principal criteri organitzatiu per tal de garantir l’atenció a l’alumnat amb 

necessitats específiques de suport serà l’establiment i el treball en grups amb 

aixes, fet que permet una major individualització de les tasques. 

D’aquesta manera dedicarem una part important dels recursos propis del 

centre a desdoblar els grups més nombrosos amb la següent prioritat; tercer, 

alumnes però també a les necessitats 

dels grups). Tenint en compte aquest criteri tots els grups tindrien una ràtio 

En el moment de concreció dels horaris realitzada la darrera setmana d’agost 

principalment per la 

falta de mestres en les franges en les que es realitza el suport. Per tant de cara 

els tutors seran els principals responsables de l’atenció a la 

diversitat. Aquesta atenció a l’aula es realitzarà amb l’assessorament de la 

mestra d’educació especial i pot disposar dels recursos humans propis dins del 

grup estable (per exemple hores en que el grup faci una especialitat). 

revistes per pal·liar les desigualtats produïdes per la 

hi la coordinació amb serveis socials a la Comissió 
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4. ORGANITZACIÓ DE LES ENTRADES I SORTIDES

 

Tots els alumnes han d’anar amb mascareta des del moment que entren al 

centre fins que en surten. 

Es realitzarà control de temperatura en cada una de les 6 entrades a l’escola 

mitjançant termòmetres digitals. Als alumnes que, de forma justificada, hagin 

d’accedir a l’escola fora de l’horari habitual d’entrada també  se’ls farà 

control de temperatura. En cas de detectar una temperatura de més de 37,5º 

es procedirà a fer una segona comprovació i s’activarà el protocol de 

detecció de símptomes a l’escola o s’

Per tal de garantir la correcte circulació de l’alumnat s’explicaran als alumnes 

els fluxos de circulació per cada curs i estaran indicats amb cartelleria.

En el moment de les entrades els mestres s’ubicaran de tal 

moment el circuit quedi a la vista d’algun docent.

Per tal d’evitar aglomeracions es farà arribar informació a les famílies on 

s’indiqui que només podran accedir al centre quan s’indiqui específicament 

en el pla definitiu i amb mascareta.

que només es podrà romandre en els accessos del centre el temps 

imprescindible per acompanyar els/les alumnes. 

L’Ajuntament indicarà mitjançant cartelleria a l’exterior del centre que no es 

pot romandre en els accessos de l’escola més temps de l’imprescindible.
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Tots els alumnes han d’anar amb mascareta des del moment que entren al 

centre fins que en surten.  

Es realitzarà control de temperatura en cada una de les 6 entrades a l’escola 

mitjançant termòmetres digitals. Als alumnes que, de forma justificada, hagin 

’accedir a l’escola fora de l’horari habitual d’entrada també  se’ls farà 

control de temperatura. En cas de detectar una temperatura de més de 37,5º 

es procedirà a fer una segona comprovació i s’activarà el protocol de 

detecció de símptomes a l’escola o s’avisarà a la família si l’ha acompanyat.

Per tal de garantir la correcte circulació de l’alumnat s’explicaran als alumnes 

els fluxos de circulació per cada curs i estaran indicats amb cartelleria.

En el moment de les entrades els mestres s’ubicaran de tal manera que en tot 

moment el circuit quedi a la vista d’algun docent. 

Per tal d’evitar aglomeracions es farà arribar informació a les famílies on 

s’indiqui que només podran accedir al centre quan s’indiqui específicament 

en el pla definitiu i amb mascareta. També s’informarà i s’indicarà amb cartells 

que només es podrà romandre en els accessos del centre el temps 

er acompanyar els/les alumnes.  

mitjançant cartelleria a l’exterior del centre que no es 

accessos de l’escola més temps de l’imprescindible.

 

Tots els alumnes han d’anar amb mascareta des del moment que entren al 

Es realitzarà control de temperatura en cada una de les 6 entrades a l’escola 

mitjançant termòmetres digitals. Als alumnes que, de forma justificada, hagin 

’accedir a l’escola fora de l’horari habitual d’entrada també  se’ls farà 

control de temperatura. En cas de detectar una temperatura de més de 37,5º 

es procedirà a fer una segona comprovació i s’activarà el protocol de 

avisarà a la família si l’ha acompanyat. 

Per tal de garantir la correcte circulació de l’alumnat s’explicaran als alumnes 

els fluxos de circulació per cada curs i estaran indicats amb cartelleria. 

manera que en tot 

Per tal d’evitar aglomeracions es farà arribar informació a les famílies on 

s’indiqui que només podran accedir al centre quan s’indiqui específicament 

També s’informarà i s’indicarà amb cartells 

que només es podrà romandre en els accessos del centre el temps 

mitjançant cartelleria a l’exterior del centre que no es 

accessos de l’escola més temps de l’imprescindible. 
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5. ORGANITZACIÓ DE L’ESPAI D’ESBARJO

 

Els alumnes hauran d’esmorzar a les aules i no podran baixar ni carmanyoles ni 

menjar al pati. Els esmorzars comencen sempre 10 minuts abans de baixar al 

pati. 

Cada grup estable disposarà del seu propi material de pati.

Pels alumnes de l’edifici nou s’establiran 2 torns de pati, un per Infantil i un per 

als alumnes de Primària. Pels alumnes de l’edifici antic s’establirà un únic torn 

de pati. 

A l’edifici nou s’establirà una zona de pati per cada grup 

primària), l’ocupació d’aquests espais serà per rotació diària.

A l’edifici antic s’establirà una zona de pati per cada nivell (amb dos grups 

estables), en aquestes zones se

zones estaran al pati i la tercera al camp de futbol de la Bisbalenca. 

L’ocupació d’aquests espais serà per rotació setmanal.
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Els alumnes hauran d’esmorzar a les aules i no podran baixar ni carmanyoles ni 

menjar al pati. Els esmorzars comencen sempre 10 minuts abans de baixar al 

Cada grup estable disposarà del seu propi material de pati. 

Pels alumnes de l’edifici nou s’establiran 2 torns de pati, un per Infantil i un per 

als alumnes de Primària. Pels alumnes de l’edifici antic s’establirà un únic torn 

A l’edifici nou s’establirà una zona de pati per cada grup (5 per Infantil i 5 per 

primària), l’ocupació d’aquests espais serà per rotació diària. 

A l’edifici antic s’establirà una zona de pati per cada nivell (amb dos grups 

estables), en aquestes zones serà obligatori l’ús de l mascareta. Dos d’aquestes 

zones estaran al pati i la tercera al camp de futbol de la Bisbalenca. 

L’ocupació d’aquests espais serà per rotació setmanal. 

 

Els alumnes hauran d’esmorzar a les aules i no podran baixar ni carmanyoles ni 

menjar al pati. Els esmorzars comencen sempre 10 minuts abans de baixar al 

Pels alumnes de l’edifici nou s’establiran 2 torns de pati, un per Infantil i un per 

als alumnes de Primària. Pels alumnes de l’edifici antic s’establirà un únic torn 

(5 per Infantil i 5 per 

A l’edifici antic s’establirà una zona de pati per cada nivell (amb dos grups 

rà obligatori l’ús de l mascareta. Dos d’aquestes 

zones estaran al pati i la tercera al camp de futbol de la Bisbalenca. 
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6. RELACIÓ AMB LA COMUNITAT EDUCATIVA

 

En el moment de la redacció d’aquest Pla i tenint en compte l’alta 

participació de les reunions del Consell Escolar realitzades telemàticament el 

curs passat, les reunions del curs 2020

telemàtica establint-ne un mínim d’una pe

El Pla d’organització un cop exposat i aprovat per Claustre i Consell Escolar 

serà publicat a la pàgina web. D’aquesta publicació se’n farà difusió i 

s’enviarà l’enllaç mitjançant correu electrònic.

Reunions amb les famílies:

Tenint en compte la situació actual no es poden fer

centre i per tant totes les reunions es realitzaran de forma telemàtica

mitjançant l’aplicació Meet de Google (cada classe

correu). 

P3 Dimecres 7 d’octubre a les 

P4 Dijous

P5 Dimarts 6 d’octube a les 18:00

Primer Dijous 1 d’octubre

Segon Divendres 2 d’octubre

Tercer Dimecres 30 de setembre a les 17:30

Quart Dijous 24 de setembre a les 18:00

Cinquè Dilluns 28 de setembre a les 18:00

Sisè Dimarts
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RELACIÓ AMB LA COMUNITAT EDUCATIVA 

En el moment de la redacció d’aquest Pla i tenint en compte l’alta 

participació de les reunions del Consell Escolar realitzades telemàticament el 

curs passat, les reunions del curs 2020-2021 es programaran de forma 

ne un mínim d’una per trimestre. 

El Pla d’organització un cop exposat i aprovat per Claustre i Consell Escolar 

serà publicat a la pàgina web. D’aquesta publicació se’n farà difusió i 

s’enviarà l’enllaç mitjançant correu electrònic. 

Reunions amb les famílies: 

la situació actual no es poden fer reunions

centre i per tant totes les reunions es realitzaran de forma telemàtica

Meet de Google (cada classe rebrà el seu

Dimecres 7 d’octubre a les  

Dijous 8 d’octubre a les 

Dimarts 6 d’octube a les 18:00 

Dijous 1 d’octubre 

Divendres 2 d’octubre 

Dimecres 30 de setembre a les 17:30 

Dijous 24 de setembre a les 18:00 

Dilluns 28 de setembre a les 18:00 

Dimarts 29 de setembre a les 18:00 

En el moment de la redacció d’aquest Pla i tenint en compte l’alta 

participació de les reunions del Consell Escolar realitzades telemàticament el 

2021 es programaran de forma 

El Pla d’organització un cop exposat i aprovat per Claustre i Consell Escolar 

serà publicat a la pàgina web. D’aquesta publicació se’n farà difusió i 

reunions presencials al 

centre i per tant totes les reunions es realitzaran de forma telemàtica 

rebrà el seu enllaç per 
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Les reunions individuals es realitzaran 

(videoconferència o per telèfon)

preferentment, durant el segon trimestre.

una família, s’hauria de fer amb la participació d’un sol familiar, fora de l’horari 

lectiu, amb mascareta, mantenint la distància de seguretat i en zones exteriors 

de l’escola o ben ventilades.

De les valoracions del c

l’ús de dispositius i entorns virtuals a les famílies de primària. Es realitzaran 

formacions telemàtiques encaminades al coneixement de l’entorn Eix/Moodle 

i G-suite preferentment en el primer trimestr

En cas de confinament total o parcial en algun moment del curs les reunions 

s’hauran de fer totes de forma telemàtica.

La Bisbal del Penedès 

PROVISIONAL 

Les reunions individuals es realitzaran preferentment de forma telemàtica 

(videoconferència o per telèfon). Aquestes reunions es realitzaran, 

preferentment, durant el segon trimestre. En cas que fos imprescindible rebre 

una família, s’hauria de fer amb la participació d’un sol familiar, fora de l’horari 

lectiu, amb mascareta, mantenint la distància de seguretat i en zones exteriors 

de l’escola o ben ventilades. 

De les valoracions del curs passat s’extreu la necessitat de fer formacions en 

l’ús de dispositius i entorns virtuals a les famílies de primària. Es realitzaran 

formacions telemàtiques encaminades al coneixement de l’entorn Eix/Moodle 

suite preferentment en el primer trimestre. 

En cas de confinament total o parcial en algun moment del curs les reunions 

de forma telemàtica. 

preferentment de forma telemàtica 

Aquestes reunions es realitzaran, 

En cas que fos imprescindible rebre 

una família, s’hauria de fer amb la participació d’un sol familiar, fora de l’horari 

lectiu, amb mascareta, mantenint la distància de seguretat i en zones exteriors 

urs passat s’extreu la necessitat de fer formacions en 

l’ús de dispositius i entorns virtuals a les famílies de primària. Es realitzaran 

formacions telemàtiques encaminades al coneixement de l’entorn Eix/Moodle 

En cas de confinament total o parcial en algun moment del curs les reunions 
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7. SERVEI DE MENJADOR

 

ANNEX 7 

La Bisbal del Penedès 

PROVISIONAL 

SERVEI DE MENJADOR 
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8. PLA DE NETEJA 

 

En el cas de la nostra escola la contractació de la neteja correspon, en els dos 

edificis a l’Ajuntament, per tant és el responsable de definir el Pla de neteja per 

annexar-lo a aquest pla d’organització. Malgrat això els treballadors del centre 

tindran en compte les següents indicacions:

Ventilació de l’espai 

Ventilació de l’espai 

 

ESPAIS COMUNS (aula informàtica, aula música, gimnàs i biblioteca)

Els espais comuns no podran ser utilitzats el mateix dia per més d’un grup

Ventilació de l’espai 

Ventilació de l’espai 

 

Els/les alumnes hauran d’utilitzar, preferentment, material d’ús individual. 

En cas que s’utilitzi material d’ús comú 

dins del grup estable* 

En cas que s’utilitzi material d’ús comú 

entre diferents grups estables

 

La Bisbal del Penedès 
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En el cas de la nostra escola la contractació de la neteja correspon, en els dos 

edificis a l’Ajuntament, per tant és el responsable de definir el Pla de neteja per 

lo a aquest pla d’organització. Malgrat això els treballadors del centre 

tindran en compte les següents indicacions: 

AULA DEL GRUP ESTABLE 

Mínim 10 minuts: 

- Abans de començar 

- A l’hora del pati 

- A l’hora del descans del migdia

- Sempre que la temperatura ho 

permeti les finestres estaran obertes.

ESPAIS COMUNS (aula informàtica, aula música, gimnàs i biblioteca)

Els espais comuns no podran ser utilitzats el mateix dia per més d’un grup

Mínim 10 minuts: 

- Abans de començar 

- A l’hora del pati 

- A l’hora del descans del migdia

- Sempre que la temperatura ho 

permeti les finestres estaran obertes.

MATERIAL D’ÚS COMÚ 

Els/les alumnes hauran d’utilitzar, preferentment, material d’ús individual. 

En cas que s’utilitzi material d’ús comú Netejar i desinfectar un cop al dia

material d’ús comú 

entre diferents grups estables* 

Netejar i desinfectar després de cada 

ús. 

En el cas de la nostra escola la contractació de la neteja correspon, en els dos 

edificis a l’Ajuntament, per tant és el responsable de definir el Pla de neteja per 

lo a aquest pla d’organització. Malgrat això els treballadors del centre 

A l’hora del descans del migdia 

Sempre que la temperatura ho 

permeti les finestres estaran obertes. 

ESPAIS COMUNS (aula informàtica, aula música, gimnàs i biblioteca) 

Els espais comuns no podran ser utilitzats el mateix dia per més d’un grup 

A l’hora del descans del migdia 

Sempre que la temperatura ho 

finestres estaran obertes. 

Els/les alumnes hauran d’utilitzar, preferentment, material d’ús individual.  

Netejar i desinfectar un cop al dia 

Netejar i desinfectar després de cada 
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*S’ha d’evitar, en la mesura del possible, l’ús de material compartit, 

especialment entre grups estables.

ANNEX 8 

La Bisbal del Penedès 

PROVISIONAL 

, en la mesura del possible, l’ús de material compartit, 

especialment entre grups estables. 

 

, en la mesura del possible, l’ús de material compartit, 
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9. TRANSPORT 

 

L’encarregat del servei de transport és el Consell Comarcal del Baix Penedès. 

Un cop els alumnes arribin al centre i sempre a partir de les 8:50 a l’edifici nou i 

8:55 a l’edifici antic els alumnes entraran per l’accés corresponent i seguiran el 

circuit habitual per al seu curs. 

A partir de les 16:20 edifici nou i 16:35 edifici antic les monitores recolliran als 

usuaris dels punts de concentració (pati en cada un dels dos edificis) on 

s’esperaran amb mascareta i mantenint la distància  de seguretat amb 

vigilància a càrrec dels mestres.

Els alumnes hauran de portar la mascareta durant tot el trajecte dels autocars.

 

La Bisbal del Penedès 

PROVISIONAL 

L’encarregat del servei de transport és el Consell Comarcal del Baix Penedès. 

Un cop els alumnes arribin al centre i sempre a partir de les 8:50 a l’edifici nou i 

8:55 a l’edifici antic els alumnes entraran per l’accés corresponent i seguiran el 

bitual per al seu curs.  

A partir de les 16:20 edifici nou i 16:35 edifici antic les monitores recolliran als 

usuaris dels punts de concentració (pati en cada un dels dos edificis) on 

s’esperaran amb mascareta i mantenint la distància  de seguretat amb 

ilància a càrrec dels mestres. 

Els alumnes hauran de portar la mascareta durant tot el trajecte dels autocars.

 

L’encarregat del servei de transport és el Consell Comarcal del Baix Penedès. 

Un cop els alumnes arribin al centre i sempre a partir de les 8:50 a l’edifici nou i 

8:55 a l’edifici antic els alumnes entraran per l’accés corresponent i seguiran el 

A partir de les 16:20 edifici nou i 16:35 edifici antic les monitores recolliran als 

usuaris dels punts de concentració (pati en cada un dels dos edificis) on 

s’esperaran amb mascareta i mantenint la distància  de seguretat amb 

Els alumnes hauran de portar la mascareta durant tot el trajecte dels autocars. 
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10. EXTRAESCOLARS I ACOLLIDA

 

L’AMPA organitza, per al seus associats, acollida pels alumnes del centre en 

tres franges horàries: 

Servei Bon dia – de 8:00 a 9:00

Acollida – de 12:30 a 13:30

Hora d’estudi – de 16:30 a 18:30

Per tal de poder realitzar l’activitat les famílies hauran de signar una declaració 

responsable i la fitxa d’inscripció. Per tal de poder garantir la traçabilitat cal 

recollir les llistes cada cop que es realitzi el servei. 

Per aquest i per minimitzar el moviment entre alumnes dels dos edificis, els tres 

serveis es realitzaran en els dos edificis.

Edifici 

Nou 

Antic 

 

Els alumnes que participin al servei hauran de dur la mascareta, se’ls farà 

control de temperatura i disposaran de gel hidroalcohòlic. Es minimitzarà l’ús 

de material, es prioritzarà l’ús de material individual i en cas de ser necessari 

que fos compartit caldrà desinfectar

Durant el mes de setembre l’AMPA realitzarà un sondeig per tal decidir si es 

realitzaran activitats extraescolars que en cap cas començarien abans de 

l’octubre. 

L’Ajuntament conjuntament amb l’escola de música del Vend

l’escola una activitat d’iniciació a la música adreçada a alumnes de 5 i 6 anys. 

Aquesta activitat es realitzarà el dimarts de 16:30 a 17:30. El monitor de 

La Bisbal del Penedès 

PROVISIONAL 

EXTRAESCOLARS I ACOLLIDA 

L’AMPA organitza, per al seus associats, acollida pels alumnes del centre en 

de 8:00 a 9:00 

de 12:30 a 13:30 

de 16:30 a 18:30 

Per tal de poder realitzar l’activitat les famílies hauran de signar una declaració 

responsable i la fitxa d’inscripció. Per tal de poder garantir la traçabilitat cal 

llistes cada cop que es realitzi el servei.  

Per aquest i per minimitzar el moviment entre alumnes dels dos edificis, els tres 

serveis es realitzaran en els dos edificis. 

Espai interior Espai exterior

Biblioteca Pati (porxos)

Antic menjador Pati 

Els alumnes que participin al servei hauran de dur la mascareta, se’ls farà 

control de temperatura i disposaran de gel hidroalcohòlic. Es minimitzarà l’ús 

de material, es prioritzarà l’ús de material individual i en cas de ser necessari 

fos compartit caldrà desinfectar-lo. 

Durant el mes de setembre l’AMPA realitzarà un sondeig per tal decidir si es 

realitzaran activitats extraescolars que en cap cas començarien abans de 

L’Ajuntament conjuntament amb l’escola de música del Vendrell organitzen a 

l’escola una activitat d’iniciació a la música adreçada a alumnes de 5 i 6 anys. 

Aquesta activitat es realitzarà el dimarts de 16:30 a 17:30. El monitor de 

L’AMPA organitza, per al seus associats, acollida pels alumnes del centre en 

Per tal de poder realitzar l’activitat les famílies hauran de signar una declaració 

responsable i la fitxa d’inscripció. Per tal de poder garantir la traçabilitat cal 

Per aquest i per minimitzar el moviment entre alumnes dels dos edificis, els tres 

Espai exterior 

Pati (porxos) 

Els alumnes que participin al servei hauran de dur la mascareta, se’ls farà 

control de temperatura i disposaran de gel hidroalcohòlic. Es minimitzarà l’ús 

de material, es prioritzarà l’ús de material individual i en cas de ser necessari 

Durant el mes de setembre l’AMPA realitzarà un sondeig per tal decidir si es 

realitzaran activitats extraescolars que en cap cas començarien abans de 

rell organitzen a 

l’escola una activitat d’iniciació a la música adreçada a alumnes de 5 i 6 anys. 

Aquesta activitat es realitzarà el dimarts de 16:30 a 17:30. El monitor de 
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l’activitat recollirà als alumnes i els portarà a l’aula (Educació Especial de 

l’Edifici Nou), l’entrega a les famílies un cop acabada l’activitat es realitzarà a 

la porta de l’escola.   
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l’activitat recollirà als alumnes i els portarà a l’aula (Educació Especial de 

difici Nou), l’entrega a les famílies un cop acabada l’activitat es realitzarà a 

 

l’activitat recollirà als alumnes i els portarà a l’aula (Educació Especial de 

difici Nou), l’entrega a les famílies un cop acabada l’activitat es realitzarà a 
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11. ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES

 

El centre no programarà sortides durant el primer trimestre del curs 20

impliquin desplaçament fora de la Bisbal 

En funció de l’evolució de la pandèmia, durant el primer trimestre 

s’organitzaran les sortides del segon i tercer trimestre, seguint totes les 

indicacions de Salut i realitzarà les colònies dels alumnes de P5 a 6è previstes 

pel 31 de maig, 1 i 2 de juny.

La Bisbal del Penedès 

PROVISIONAL 

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES 

El centre no programarà sortides durant el primer trimestre del curs 20

impliquin desplaçament fora de la Bisbal del Penedès amb transport.

En funció de l’evolució de la pandèmia, durant el primer trimestre 

s’organitzaran les sortides del segon i tercer trimestre, seguint totes les 

indicacions de Salut i realitzarà les colònies dels alumnes de P5 a 6è previstes 

1 de maig, 1 i 2 de juny.  

El centre no programarà sortides durant el primer trimestre del curs 20-21 que 

del Penedès amb transport. 

En funció de l’evolució de la pandèmia, durant el primer trimestre 

s’organitzaran les sortides del segon i tercer trimestre, seguint totes les 

indicacions de Salut i realitzarà les colònies dels alumnes de P5 a 6è previstes 
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12. REUNIONS DELS ÒRGANS UNIPERSONALS I COL·LECTIUS DE COORDINACIÓ 

I GOVERN 

 

Per tal de desenvolupar les reunions i coordinacions caldrà evitar, en la mesura 

del possible, les reunions presencials i substituir

s’hagin de realitzar reunions presencials cal que sigui amb el menor nombre de 

persones possible, mantenint la distància de seguretat, fent ús de mascareta i 

utilitzant espais exteriors o ben ventilats. 

REUNIÓ TIPUS DE REUNIÓ

Claustre Coordinació

Equip Directiu Planificació

Coordinació 
coordinadors 

Planificació

Cicles Planificació

Nivell Planificació

Comissions Planificació

Sessions 
d’avaluació 

Coordinació

CAD Coordinació

Comissió Social Coordinació
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REUNIONS DELS ÒRGANS UNIPERSONALS I COL·LECTIUS DE COORDINACIÓ 

Per tal de desenvolupar les reunions i coordinacions caldrà evitar, en la mesura 

del possible, les reunions presencials i substituir-les per telemàtiques. 

s’hagin de realitzar reunions presencials cal que sigui amb el menor nombre de 

persones possible, mantenint la distància de seguretat, fent ús de mascareta i 

utilitzant espais exteriors o ben ventilats.  

TIPUS DE REUNIÓ FORMAT TEMPORITZACIÓ

Coordinació Telemàtica Mensual

Planificació Presencial Setmanal

Planificació Híbrida Setmanal

Planificació Presencial Setmanal

Planificació Presencial Setmanal

Planificació Telemàtica Setmanal

Coordinació Presencial Trimestral

Coordinació Híbrida Trimestral

Coordinació Híbrida Trimestral

 

REUNIONS DELS ÒRGANS UNIPERSONALS I COL·LECTIUS DE COORDINACIÓ 

Per tal de desenvolupar les reunions i coordinacions caldrà evitar, en la mesura 

les per telemàtiques. En cas que 

s’hagin de realitzar reunions presencials cal que sigui amb el menor nombre de 

persones possible, mantenint la distància de seguretat, fent ús de mascareta i 

TEMPORITZACIÓ 

Mensual 

Setmanal 

Setmanal 

Setmanal 

Setmanal 

Setmanal 

Trimestral 

Trimestral 

Trimestral 
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13. PROTOCOL D’ACTUACIÓ EN CAS DE DETECTAR UN POSSIBLE CAS DE 

COVID-19 

 

El responsable de la coordinació i la gestió de la COVID

director. L’escola ha designat un altre mestre de l’escola com a gestor CIVD 

del centre per tal donar suport al director en les tasques de coordinació.

No han d’assistir al centre l’a

que tinguin símptomes compatibles amb la COVID

persones que es troben en aïllament per diagnòstic de COVID

de quarantena domiciliària per haver tingut contacte estret

persona amb símptomes diagnosticada de COVID

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 

l’assoliment dels objectius educatius i pedagògics. Per tant, cada centre 

escolar tindrà un protocol molt clar d’actuació en cas de detectar una sospita 

de cas que ha d’incloure la ràpida coordinació entre els serv

d’Educació i de salut pública.

En essència, davant d'una persona que comença a desenvolupar símptomes 

compatibles amb la COVID

1. La persona que detecta els símptomes en un alumne/A l’

un espai separat d'ús indivi

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

iniciat símptomes com a la persona que quedi al seu càrrec).

3. El tutor/a o membre de l’equip directiu 

per tal que vingui a buscar l’infant o adolescent.

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 tr

La Bisbal del Penedès 

PROVISIONAL 

PROTOCOL D’ACTUACIÓ EN CAS DE DETECTAR UN POSSIBLE CAS DE 

responsable de la coordinació i la gestió de la COVID-19 al cen

director. L’escola ha designat un altre mestre de l’escola com a gestor CIVD 

del centre per tal donar suport al director en les tasques de coordinació.

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 

domiciliària per haver tingut contacte estret

persona amb símptomes diagnosticada de COVID-19. 

En un entorn de convivència com és un centre escolar, la detecció precoç de 

casos i el seu aïllament, així com dels seus contactes més estrets, és una de les 

mesures més rellevants per mantenir entorns de seguretat i preservar al màxim 

l’assoliment dels objectius educatius i pedagògics. Per tant, cada centre 

escolar tindrà un protocol molt clar d’actuació en cas de detectar una sospita 

de cas que ha d’incloure la ràpida coordinació entre els serv

d’Educació i de salut pública. 

En essència, davant d'una persona que comença a desenvolupar símptomes 

compatibles amb la COVID-19 al centre educatiu: 

La persona que detecta els símptomes en un alumne/A l’

d'ús individual (aula de medi planta baixa/antic menjador).

S’ha de col•locar una mascareta quirúrgica (tant a la persona que ha 

iniciat símptomes com a la persona que quedi al seu càrrec). 

El tutor/a o membre de l’equip directiu ha de contactar amb la família 

per tal que vingui a buscar l’infant o adolescent. 

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

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.

PROTOCOL D’ACTUACIÓ EN CAS DE DETECTAR UN POSSIBLE CAS DE 

19 al centre és el 

director. L’escola ha designat un altre mestre de l’escola com a gestor CIVD 

del centre per tal donar suport al director en les tasques de coordinació. 

lumnat, les persones docents i altres professionals 

19, així com aquelles 

19 o en període 

domiciliària per haver tingut contacte estret amb alguna 

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 

entorns de seguretat i preservar al màxim 

l’assoliment dels objectius educatius i pedagògics. Per tant, cada centre 

escolar tindrà un protocol molt clar d’actuació en cas de detectar una sospita 

de cas que ha d’incloure la ràpida coordinació entre els serveis territorials 

En essència, davant d'una persona que comença a desenvolupar símptomes 

La persona que detecta els símptomes en un alumne/A l’ha de portar a 

dual (aula de medi planta baixa/antic menjador). 

S’ha de col•locar una mascareta quirúrgica (tant a la persona que ha 

ha de contactar amb la família 

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

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

avés d’ells amb el servei de salut pública. 
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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

d’estar en aïllament al domicili fins conèixer

es confirmi el cas, Salut Pública serà l'encarregada de la identificació, 

aïllament i seguiment dels contactes estrets.

La comunicació entre els ser

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 determin

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 san

positiu se’n farà la comunicació a l’Ajuntament a través dels Serveis Territorials. 

De manera orientativa, els elements de decisió per a establir quarantenes i/o, si 

escau, tancaments parcials o total del centre serien:

• Cas positiu en un o més membres d’u

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,

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 a

edifici...)  tot el grup 

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 die

darrer contacte amb el cas, amb vigilància d’apari

interrupció de l’activitat lectiva presencial en l’espai afectat, també durant 14 

dies. 

La Bisbal del Penedès 
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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 confirmi el cas, Salut Pública serà l'encarregada de la identificació, 

aïllament i seguiment dels contactes estrets. 

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: 

u en un o més membres d’un grup de convivència estable 

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 

Cas positiu en dos membres no convivents que pertanyen a dos grups 

de convivència diferents d’un mateix espai (un edifici, un torn, una a

p 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 

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 

a amb qui conviu hauran 

ne el resultat. En cas que finalment 

es confirmi el cas, Salut Pública serà l'encarregada de la identificació, 

veis 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 

ats 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 

itària. 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 

n 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 

amb vigilància d’aparició de 

nous casos. Per tant, interrupció de l’activitat lectiva presencial per a aquest 

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 

ència 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 

ció de nous casos. Per tant, 

interrupció de l’activitat lectiva presencial en l’espai afectat, també durant 14 
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• Cas positiu en dos o més membres no convivents que pertanyen a grups 

de convivència en diferents espais 

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

plantejar la interrupció de l’activitat presencial del centre educatiu, també 

durant 14 dies. 

 

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

disposició dels equips directius dels 

sobre la COVID-19. Per tant, els equips d’atenció primària han d’identificar una 

o diverses persones, segons correspongui, responsables d’aquesta interlocució 

amb els centres educatius que, preferiblement, podran s

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

direcció. 

Annex 4 
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Cas positiu en dos o més membres no convivents que pertanyen a grups 

onvivència 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 

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

disposició dels equips directius dels centres per a mesures de consell sanitari 

19. Per tant, els equips d’atenció primària han d’identificar una 

o diverses persones, segons correspongui, responsables d’aquesta interlocució 

amb els centres educatius que, preferiblement, podran ser les infermeres del 

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

 

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

ència 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 

’aparició de nous casos. A més, és podria 

plantejar la interrupció de l’activitat presencial del centre educatiu, també 

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

centres per a mesures de consell sanitari 

19. Per tant, els equips d’atenció primària han d’identificar una 

o diverses persones, segons correspongui, responsables d’aquesta interlocució 

er les infermeres del 

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



  Escola Ull de Vent 
  La Bisbal del Penedès

 

14. SEGUIMENT DEL PLA

 

Aquest Pla es revisarà trimestralment per tal d’adaptar

canvis permanents que requereix la gestió de la pandèmia. 

Responsables: 

Les revisions i propostes de millora o  modificació es tractaran a la reunió de 

coordinadors que seran els encarregats de traspassar la informació cap als 

equips de cicle i d’aquests cap a l’equip directiu. 

Possibles indicadors: 

Recull de propostes a les

Enquesta a les famílies. 

Annex 4 seguiment de casos.

 

Propostes de millora: 
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SEGUIMENT DEL PLA 

Aquest Pla es revisarà trimestralment per tal d’adaptar-lo a la situació de 

canvis permanents que requereix la gestió de la pandèmia.  

Les revisions i propostes de millora o  modificació es tractaran a la reunió de 

coordinadors que seran els encarregats de traspassar la informació cap als 

equips de cicle i d’aquests cap a l’equip directiu.  

Recull de propostes a les coordinacions de Cicle. 

Annex 4 seguiment de casos. 

 

lo a la situació de 

Les revisions i propostes de millora o  modificació es tractaran a la reunió de 

coordinadors que seran els encarregats de traspassar la informació cap als 
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15. CONCRECIONS PER A L’EDUCACIÓ INFANTIL

 

a. Pla d’acollida de l’alumnat

Per tal de realitzar un procés 

entrada progressiva dels alumnes al centre en tres grups:

Per tal de tenir un primer contacte amb les famílies i puguin entregar el 

material, el 9 de setembre la tutora citarà a les famílies (una sola persona per 

infant) en intervals de 15 minuts. Aquesta primera

de P3 i pati, caldrà utilitzar la mascareta i l’entrada es realitzarà per la porta 

reixada. 

14 de setembre  

15 de setembre 

16 de setembre 

17 de setembre 

 

Els dies d’adaptació l’horari 

serà el pati de P3. Els alumnes podran entrar amb un acompanyant que 

entrarà amb mascareta.

Per les tardes es farà una entrevista personalitzada amb un responsable de 

cada família amb cita prèvia, les ent

mascareta. 

Per realitzar una entrada progressiva dels alumnes de P4, es deixarà com a 

opcional la possibilitat de fer horari de 9:00 a 12:30 el 14 i 15 de setembre.

b. Pla de treball del centre educatiu en confinament

Annex 5 

16. CONCRECIONS PER A L’EDUCACIÓ PRIMÀRIA

a. Pla De treball del centre educatiu en confinament

Annex 6 
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CONCRECIONS PER A L’EDUCACIÓ INFANTIL 

Pla d’acollida de l’alumnat 

Per tal de realitzar un procés d’adaptació de P3 a l’escola s’estableix una 

progressiva dels alumnes al centre en tres grups: 

Per tal de tenir un primer contacte amb les famílies i puguin entregar el 

material, el 9 de setembre la tutora citarà a les famílies (una sola persona per 

infant) en intervals de 15 minuts. Aquesta primera trobada es realitzarà a l’aula 

de P3 i pati, caldrà utilitzar la mascareta i l’entrada es realitzarà per la porta 

Grup 1 6 

Grup 2 7 

Grup 3 5 

Tots 18 

Els dies d’adaptació l’horari els alumnes serà de 9:00 a 12:30, l’espai de rebuda 

serà el pati de P3. Els alumnes podran entrar amb un acompanyant que 

entrarà amb mascareta. 

Per les tardes es farà una entrevista personalitzada amb un responsable de 

amb cita prèvia, les entrevistes es realitzaran a l’aula i amb 

Per realitzar una entrada progressiva dels alumnes de P4, es deixarà com a 

opcional la possibilitat de fer horari de 9:00 a 12:30 el 14 i 15 de setembre.

Pla de treball del centre educatiu en confinament 

CONCRECIONS PER A L’EDUCACIÓ PRIMÀRIA 

Pla De treball del centre educatiu en confinament 

d’adaptació de P3 a l’escola s’estableix una 

Per tal de tenir un primer contacte amb les famílies i puguin entregar el 

material, el 9 de setembre la tutora citarà a les famílies (una sola persona per 

trobada es realitzarà a l’aula 

de P3 i pati, caldrà utilitzar la mascareta i l’entrada es realitzarà per la porta 

els alumnes serà de 9:00 a 12:30, l’espai de rebuda 

serà el pati de P3. Els alumnes podran entrar amb un acompanyant que 

Per les tardes es farà una entrevista personalitzada amb un responsable de 

revistes es realitzaran a l’aula i amb 

Per realitzar una entrada progressiva dels alumnes de P4, es deixarà com a 

opcional la possibilitat de fer horari de 9:00 a 12:30 el 14 i 15 de setembre. 
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