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INTRODUCCIÓ 

Aquest Pla d’Actuació que es presenta a continuació pretén regular el           

funcionament del curs 2020-21. Segueix les directrius del Departament         

d’Educació i de Salut, recull les propostes del professorat, prioritza la salut de             

les persones i concreta les particularitats que cadascú es pot trobar. 

Pretén establir les bases per tal que el proper curs es pugui reprendre amb les               

màximes garanties, buscant l’equilibri entre protecció de la salut de les           

persones als centres educatius, la correcta gestió de la pandèmia i el dret de              

totes les persones a una educació de qualitat. 

L’aprenentatge ha de poder continuar amb la màxima normalitat, seguint les           

instruccions sanitàries, i garantint la funció social de l’educació. 

 

 

Aquest Pla d’Actuació el presentarem a través de l’espai web per tal de fer-ne              

difusió. 

 

 

 

 

 

 

 



1.ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA, EN UNA SITUACIÓ DE PANDÈMIA COM        
L’ACTUAL I EN CAS DE CONFINAMENT PARCIAL O TANCAMENT DEL          
CENTRE 

Diagnosi de com s’ha actuat en els diferents àmbits educatius 

Aquesta diagnosi ja ens serveix com a full de ruta pel proper curs tot tot i que hi 
ha més concreció en les actuacions, sobretot pel que fa a l’activitat pedagògica 
amb l’alumnat. 

A.Contacte amb les institucions i direccions generals del 
Departament d'Educació 

Responsables Pla estratègic Actuació 

Director Contacte amb les 
institucions 
educatives 

Mantenir contacte via telemàtica o per telèfon       
amb les institucions, direccions generals,     
inspecció, junta de directors... per tal d’estar       
informat de tots els canvis efectuats de la situació         
d’emergència que impliquin directament a la      
comunitat educativa. Cal estar plenament     
informats de tots els canvis ja que el ser una          
situació nova, estem sotmesos a informacions      
noves i canviants. 

 

Indicador Instrument 

Reunions virtuals assistides i contacte     
telemàtic amb les institucions, inspecció i      
juntes de direcció 

Convocatòries rebudes per mail 

  

      B. Manteniment de la cohesió de l’equip docent i organització del          
treball de l’equip docent 

Responsables Pla estratègic Actuació 

 Director/a Traspàs 
d’Informació 
Institucional 

Recollir i passar la informació que arribi dels        
diferents organismes del Departament d’Educació     
que cregui oportuna a tot el claustre. És important         
ser transparent i intentar passar la informació que        
sigui útil i necessària per a tot el claustre. Els          
canals utilitzats seran via mail o      
videoconferències. 



Equip directiu  Claustre Virtual - 

  

Videoconferències 

Un cop a la Setmana es fa un Claustre Virtual          
amb tot l’equip docent a través d’una       
videoconferència. 

L’equip directiu és qui crea la reunió virtual i         
lidera el claustre amb els punts a tractar. 

Aquest Claustre servirà per seguir mantenint el       
contacte directe amb tot l’equip docent i poder        
compartir els sentiments amb la resta de       
companys. S’exposen temes com: 

- Intercanvi de sentiments personals sobre l’estat       
d’emergència 
- Informacions vàries derivades del Departament      
d’Educació 
- Valoracions de les pràctiques portades per       
instrumental i GES. 
- Es decideixen la línia pedagògica a seguir 
- Valoracions del contacte amb els alumnes 

Coordinadors de 
nivell 
(Instrumental i 
GES) 

 Reunions de nivell 

 

Videoconferències 

  

Aquestes reunions de nivell serveixen per: 

- anar orientant les tasques dels alumnes, 
- el contacte amb  l’alumnat 
- temes informatius que afecten directament a       
cada nivell. 
Són reunions de treball on en petit grup s’aporten         
idees, materials pels alumnes, propostes, temes      
relacionats amb l’avaluació... 

Secretari/a Actes de les 
reunions. 

Les actes de totes les reunions es compartiran a         
la carpeta del Drive-Confinament-Claustres.    
D’aquesta manera tota la informació queda      
guardada a l’abast de tots els docents per si cal          
revisar-la, modificar-la... 

 Equip docent Treballar amb el 
Drive 

Treballar sempre que es pugui amb el Drive, dins         
la carpeta confinament, i penjar totes les tasques        
que es vagin elaborant. 

  

Indicador Instrument 

Número d’actes de claustres    
virtuals fetes 

Número d’actes de reunions virtuals de cicle 



  C. Contacte amb l’alumnat 

Responsables Pla estratègic Actuació 

Equip docent  Traspàs 
d’informació via 
Correu / 
Whatsapp 

- Informar als alumnes via correu dels plans de         
contingència que es porten a terme al centre 

- Als alumnes més vulnerables se’ls envia la        
informació a través de WhatsApp o en el cas         
que sigui necessari el tutor/referent truca per       
telèfon. 
- Facilitar a l’alumnat el dispositiu, ordinador i 
connexió (que facilitarà l’Ajuntament), segons el 
registre elaborat al Centre durant la preinscripció. 

Tutors/es Traspàs 
d’informació via 
WhatsApp 

El WhatsApp és un altre canal de comunicació        
que els tutors de cada curs farà servir per         
comunicar-se directament amb els alumnes que      
no et pots comunicar via mail. 

Tutors/es Trucades 
telefòniques i  
vídeoconferències 

És important mantenir contacte amb l’alumnat      
també a nivell telefònic en els casos que es         
cregui convenient. És un canal més personal i        
bidireccional. L’objectiu d’aquestes trucades és     
saber com viuen la situació i transmetre’ls calma        
a nivell dels aprenentatges 

Cal que se sentin acompanyats en aquests       
moments i que sàpiguen que com a tutors/es        
estem al seu costat per ajudar-los en qualsevol        
dubte que els hi sorgeixi tant a nivell educatiu         
com emocional... 
Aquestes trucades també serveixen per explicar      
les feines, per intercanviar impressions del treball       
proposat... 
Per tal que la comunicació arribi bé als alumnes,         
en els casos que la comunicació oral no sigui         
fluïda es parlarà amb la persona que ells        
designin. 

Tutors/es Traspàs 
d’informacions via 
mail 

El mail és un altre canal de comunicació per 
compartir amb l’alumnat algunes activitats que 
han anat fent al llarg del confinament (vídeos, 
fotos de feines fetes, recull de textos,...) 

Responsable TAC 
  

Informacions a la 
pàgina WEB de 
l’escola 

Es penjaran informacions vàries i recursos 
telemàtics de cada nivell i  àmbit educatiu. 



  
Tutor i Equip 
docent 

Propostes de 
treball als 
alumnes i 
videoconferències 

És important durant aquest confinament tenir      
contacte amb tot l’alumnat. La figura del tutor és         
imprescindible en aquests casos. 
Segons els nivells es porta a terme una        
modalitat o altre. 
I1: s’ha fet principalment contacte telefònic. 
I2/I3: algun alumne ha pogut fer tasques online        
la resta ha estat contacte telefònic. 
GES 1 i 2: cada dia un docent penjava al          
classrooom activitats per fer de les seves       
matèries. 
Acordem:  
I1: elaborar a inici de curs un dossier amb         
activitats ja que s’ha vist que no tenen recursos         
per treballar on line. 
I2: fer un híbrid entre classroom i dossier,        
segons els recursos que tenen els alumnes.. 
Per la resta de nivells (I3, GES 1 i 2) hem           
demanat un domini d’alta al Google suite.  
Les primeres setmanes de curs es prepara els        
alumnes per treballar amb aquesta plataforma,      
perquè de totes maneres es pugui utilitzar com        
una eina més dins i fora de l’aula. 

  

Indicador Instrument 

a. Nombre d’alumnat contactats via     
mail. 
b. Nombre d’alumnat contactat via     
telèfon 
c. Grau de satisfacció dels tutors en       
la relació a l’alumnat 
d.Índex d’alumnes que han participat     
a les videoconferències. 
e. Índex d’alumnes que han realitzat      
el 70% de les tasques proposades 

a. Registre dels tutors d’alumnat contactades per       
mail 
b. Registre dels tutors d’alumnat contactades per       
mail 
c. Acte del claustre final 
  
d. Registre dels alumnes que han assistit a cada 
videoconferència 
e. Graella d’avaluació. 

  

D. Canals de comunicació amb altres entitats 

Responsables Pla estratègic Actuació 



Equip directiu Comunicació 
amb l’ 
Ajuntament 

La directora estarà en contacte per telèfon i/o via         
Mail amb l’Ajuntament per gestionar diferents      
temes. 
Dotar un punt de recollida per l’alumnat que han         
estat absents el dossier que s’ha preparat i donat. 

Equip directiu i   
coordinadora de  
formació bàsica 

Entitats: 
Projecte i Vida 

PFI 
AMPANS 

En cas que faci falta, ens posarem en contacte         
amb les entitats per gestionar els entrebancs que        
puguin sorgir. 

 

Indicador Instrument 

Nombre de contactes realitzats amb     
les diferents Institucions. 

Registre dels contactes realitzats. 
  

 

 

2. ORGANITZACIÓ DE GRUPS D’ALUMNES, PROFESSIONALS I ESPAIS 
 

Grups Horari Dies Alumnes Docents Espais 

Català1 10.45-12.15 dlls i dmc 20 1 Aula 8/4 

 15.00 a 16.30 20 1 Aula 8/4 

I2 10.45-12:15h dmt, djs i dv 20 1 Aula 8/4 

I3 9.30 a 10.30 de dl a dv 20 2 Aula 8/4 

I3 19./19.30 a 21h dlls, djs i dv 20 2 Aula 6/4 

GES 1 17 a 21.00 dlls a dv 20 3 Aula 5/4 

GES 2 17.00 a 21.00 dlls a dv 20 3 Aula 8/4 

TIC 19 a 21 dmts i djs 10 1 Aula 4 

Atenció 
alumnat 

21 a 21.30 
18:45 a 19:15 
12 a 13h. 

dilluns 
dimarts 

dimecres 

1/4 Equip 
directiu 

Aula 7 

 

L’horari de l’aula d’informàtica (4) es farà un específic per tal que tots els grups 
hi puguin passar 

S’ha passat la graella de l’organització a l’ajuntament perquè n’estigui informat 
de les necessitats del centre. 



El punt que veiem més complicat són els lavabos ja que només n’hi ha 3 en tot 
el centre que compartim tots docents i alumnes. 

 

3. ORGANITZACIÓ D’HORARIS I GESTIÓ D’ENTRADES I SORTIDES 
 

Grup Accés entrada Accés sortida Horari 
entrada 

Horari 
sortida 

català 
dlls-dmc 

Porta entrada Porta entrada 10.45 12.15 

I2  
dmts-djs-dv 

Porta entrada Porta entrada 10.45 12.15 

I3 
dlls a dv 

Porta entrada Porta entrada 9.30 10.30 

català 
dlls-dmc 

Porta entrada Porta entrada 15.00 16.30 

I3 
dlls-dm-dj 

Porta entrada Porta entrada 18.50 
19.20 

20.50 
20.50 

GES 1 Porta emergència Porta emergència 17.00 20/21.00 
GES 2 Porta entrada Porta entrada 17.00 20/21.00 
TIC 
dmts i djs 

Porta entrada Porta emergència 19.10 21.10 

 
 

4. PLA D’ACTUACIÓ EN CAS DE DETECTAR UN POSSIBLE CAS DE           
COVID-19 
 

Davant d’una persona que comença a desenvolupar símptomes compatibles 
amb la COVID-19 al centre educatiu:  

1. Se l’aïlla en a un espai en cas que no pugui marxar o si presenta 
símptomes de gravetat que es trucarà al 061. 

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. En cas de menors es contacta amb la família; si és major d’edat amb la 
persona que ens digui, en cas que l’hagin de venir a buscar. 

4. 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.  

5. 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, la persona 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 

 

 

5. PLA DE VENTILACIÓ, NETEJA I DESINFECCIÓ 
 

Higiene de mans 

S’ha de requerir el rentat de mans en els alumnes a l’arribada i a la sortida                
del centre educatiu 

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 estudiants, 

▪ Com a mínim una vegada cada 2 hores. 

Es garantirà diversos punts de rentat de mans, amb disponibilitat de sabó o             
dosificador i tovalloles d’un sol ús. 

 

Neteja, desinfecció i ventilació 

Es ventilaran les aules després de cada ús.  

Es netejaran, desinfectaran i ventilaran les aules després de cada canvi de            
grup i periòdicament els lavabos. L’alumnat participarà en la desinfecció amb el            
material d’aula que s’hagi utilitzat. 

S’informa a l’ajuntament dels horaris de canvi de grups per poder fer efectiva             
aquesta desinfecció. 

 

Requisits d’accés al centre educatiu 

Quan es realitzi la matrícula, l’alumnat haurà de signar un document on es             
responsabilitzarà dels 2 punts següents per tot el curs escolar: 

● Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos,         
dificultat respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre         
infecciós 

● Que no ha estat en contacte estret amb un positiu confirmat o            
simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors. 



 

REFERÈNCIES 

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

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

Preguntes freqüents i guia per a l'elaboració del pla d'organització dels centres            
educatius per al curs 2020-2021. 

Aclariments per als centres públics de titularitat del Departament d’Educació en           
el curs 2020- 2021 

 

 

ANNEXES 

Declaració responsabilitat  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://documents.espai.educacio.gencat.cat/IPCNormativa/DisposicionsInternes/Pla-escoles-2020-21.pdf
https://documents.espai.educacio.gencat.cat/IPCNormativa/DisposicionsInternes/Pla-escoles-2020-21.pdf
https://documents.espai.educacio.gencat.cat/IPCNormativa/DisposicionsInternes/Instruccions-curs-2020-2021.pdf
https://documents.espai.educacio.gencat.cat/IPCNormativa/DisposicionsInternes/Guia-curs-2020-2021-PMF.pdf
https://documents.espai.educacio.gencat.cat/IPCNormativa/DisposicionsInternes/Guia-curs-2020-2021-PMF.pdf


Diligència per a fer constar que aquest Pla d’Actuació de centre pel curs             

2020-2021, ha estat consensuat en el Consell Escolar d’escola el dia 10 de             

setembre, estan presents tots els membres que el componen. 

  

I com a directora de l’escola, l’aprovo. 

  

I perquè consti on convingui ho signo amb el Vist i Plau de la directora. 

  

  

La secretària Vist i Plau La directora 

  

  

Montse Boix                                                                    Núria Mallén 
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Declaració responsable d’alumnes majors de 18 anys (batxillerat i altres 
ensenyaments) 

 
Dades personals 

Nom de l’alumne/a DNI/NIE/Passaport  

 
Centre educatiu Curs 

 

Declaro, responsablement:  

1. Que durant els darrers 14 dies i en aquest moment: 

 No presento cap simptomatologia compatible amb la covid-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea...) o 

amb qualsevol altre quadre infecciós. 

 No he estat positiu de covid-19 ni he conviscut amb persones que siguin o hagin estat positives.  

 No he estat en contacte estret amb cap persona que hagi donat positiu de covid-19 ni que hagi tingut 
simptomatologia compatible amb aquesta malaltia.  

2. (Seleccioneu una de les dues opcions) 
 

 Que no pateixo cap de les malalties següents:  

 Malalties respiratòries greus que necessiten medicació o dispositius de suport ventilatori. 

 Malalties cardíaques greus. 

 Malalties que afecten al sistema immunitari (per exemple, aquells infants que necessiten tractaments 

immunosupressors). 

 Diabetis mal controlada. 

 Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus. 
 

 Que pateixo alguna de les malalties següents i que he valorat amb el meu metge/metgessa la idoneïtat de reprendre 

l’activitat escolar:  

 Malalties respiratòries greus que necessiten medicació o dispositius de suport ventilatori. 

 Malalties cardíaques greus. 

 Malalties que afecten el sistema immunitari (per exemple, aquells infants que necessiten tractaments 

immunosupressors). 

 Diabetis mal controlada. 

 Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus. 
 

3. Que el meu fill/a, si no té cap contraindicació (infants menors de 6 anys, persones amb problemes respiratoris, que tinguin 
dificultat per llevar-se la màscara per si soles o que tenen alteracions de conducta que facin inviable la seva utilització, acudirà  
al centre amb mascareta. 
 

3. Que em prendré la temperatura abans de sortir de casa per anar al centre educatiu i que, en el cas que tingui febre o 
presenti algun dels símptomes compatibles amb la covid-19, no assistiré al centre. 
 

4. Que conec l’obligació d’informar el centre educatiu de l'aparició de qualsevol cas de covid-19 en el nostre entorn familiar, 
d’informar de la realització de la prova PCR al/la nostre/a fill/a 

I, perquè així consti, als efectes de la meva incorporació al centre educatiu ________________________________________, 

signo la present declaració de responsabilitat i consento explícitament el tractament de les dades que hi ha en aquesta 

declaració.  

Informació bàsica sobre protecció de dades personals:  
Alumnes de centres educatius de titularitat del Departament d'Educació 
Responsable del tractament: La direcció del centre educatiu. 
Finalitat: Per gestionar l'acció educativa. 
Drets de les persones interessades: Podeu sol·licitar l’accés, la rectificació, la supressió o la limitació del tractament de 
les vostres dades.  Podeu trobar tota la informació relativa als drets de les persones interessades i com exercir-los en el  web 
del Departament d'Educació. 
Informació addicional sobre aquest tractament: http://ensenyament.gencat.cat/ca/Detall/alumnes-centres-departament 
 

Lloc i data  

 

Signatura  

http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/proteccio-dades/drets-persones-interessades/
http://ensenyament.gencat.cat/ca/Detall/alumnes-centres-departament
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Declaració responsable per a les famílies d’alumnes d’educació secundària 
obligatòria, batxillerat i cicles formatius (per a alumnes menors de 18 anys) 
 
Dades personals 
Nom i cognoms del pare, mare o tutor/a DNI/NIE/Passaport  
 
Nom de l’alumne/a Curs 
 

Declaro, responsablement:  

1. Que el meu fill/a, durant els darrers 14 dies i en aquest moment: 

• No presenta cap simptomatologia compatible amb la covid-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea...) o 
amb qualsevol altre quadre infecciós. 

• No ha estat positiu de covid-19 ni ha conviscut amb persones que siguin o hagin estat positives.  

• No ha estat en contacte estret amb cap persona que hagi donat positiu de covid-19 ni que hagi tingut 
simptomatologia compatible amb aquesta malaltia.  

2. (Seleccioneu una de les dues opcions) 
 

 Que el meu fill/a no pateix cap de les malalties següents:  

• Malalties respiratòries greus que necessiten medicació o dispositius de suport ventilatori. 
• Malalties cardíaques greus. 
• Malalties que afecten al sistema immunitari (per exemple, aquells infants que necessiten tractaments 

immunosupressors). 
• Diabetis mal controlada. 
• Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus. 

 

 Que el meu fill/a pateix alguna de les malalties següents i que he valorat amb el seu metge/metgessa o pediatre/a la 
idoneïtat de reprendre l’activitat escolar:  

• Malalties respiratòries greus que necessiten medicació o dispositius de suport ventilatori. 
• Malalties cardíaques greus. 
• Malalties que afecten el sistema immunitari (per exemple, aquells infants que necessiten tractaments 

immunosupressors). 
• Diabetis mal controlada. 
• Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus. 

 

3. Que el meu fill/a acudirà al centre amb mascareta, excepte si és menor de 6 anys, o si l’ús de la mascareta té alguna 
contraindicació per a ell/a (persones amb problemes respiratoris, que tinguin dificultat per llevar-se la màscara per si soles o 
que tenen alteracions de conducta que facin inviable el seu ús). 
 

4. Que prendré la temperatura al meu fill/a abans de sortir de casa per anar al centre educatiu i que, en el cas que tingui febre o 
presenti algun dels símptomes compatibles amb la covid-19, no assistirà al centre. 
 

5. Que conec l’obligació d’informar el centre educatiu de l'aparició de qualsevol cas de covid-19 en el nostre entorn familiar, 
d’informar de la realització de la prova PCR al/la nostre/a fill/a. 

I, perquè així consti, als efectes de la incorporació del meu fill/a __________________________________________ , al centre 

educatiu  ____________________________________________________________, signo la present declaració de 

responsabilitat i consento explícitament el tractament de les dades que hi ha en aquesta declaració.  

Informació bàsica sobre protecció de dades personals:  
Alumnes de centres educatius de titularitat del Departament d'Educació 
Responsable del tractament: La direcció del centre educatiu. 
Finalitat: Per gestionar l'acció educativa. 
Drets de les persones interessades: Podeu sol·licitar l’accés, la rectificació, la supressió o la limitació del tractament de 
les vostres dades.  Podeu trobar tota la informació relativa als drets de les persones interessades i com exercir-los en el  web 
del Departament d'Educació. 
Informació addicional sobre aquest tractament: http://ensenyament.gencat.cat/ca/Detall/alumnes-centres-departament 
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