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INTRODUCCIÓ 
 
 
El sistema educatiu vigent, és un sistema educatiu inclusiu que té com a finalitat afavorir el 
desenvolupament personal i social de tot l'alumnat mitjançant l’activitat educativa adreçada a 
atendre a la diversitat i l’assoliment d’una igualtat d’oportunitats i d’accessibilitat. Per 
aconseguir-ho és imprescindible mantenir tant com sigui possible, els centres educatius oberts, 
garantint la presencialitat de l’alumnat. 
 
La continuïtat de la situació de crisi sanitària ha fet necessària l’aplicació continuada de mesures 
que intervenen en el dia a dia de la nostra societat i també del sistema educatiu.  
La campanya de vacunació i l’evolució de les dades epidemiològiques obren un escenari 
diferent per al curs 2021-22, però mentre no s’obtingui la immunitat del grup, caldrà mantenir 
mesures. 
Aquestes mesures es basen en dos grans pilars per poder fer front a la pandèmia: les mesures 
de protecció i la traçabilitat. Per aconseguir-ho famílies, tutors legals, docents i la resta de 
personal no docent s’han de coresponsabilitzar en la mateixa línia. 
 

L’obertura de l’escola es basarà en les dades d’incidència de la malaltia, complint les activitats 
permeses que d’aquesta se’n derivin, sempre seguint la normativa vigent i les directrius del 
PROCICAT i les autoritats sanitàries. 
El col·legi informarà als pares, mares i tutors legals de totes les mesures que s’adoptin. 
 

Aquest document s’ha elaborat seguint les directrius dels documents publicats per 
l’Administració: 

• INSTRUCCIONS PER AL CURS 2021-2022 DELS CENTRES EDUCATIUS DE 
CATALUNYA DEL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ. 

• PLA D’ACTUACIÓ PER AL CURS 2021-2022 PER A CENTRES EDUCATIUS EN EL MARC 
DE LA PANDÈMIA DELS DEPARTAMENTS D’EDUCACIÓ I DE SALUT. 

• PROTOCOL DE LA GESTIÓ DE CASOS COVID-19 ALS CENTRES EDUCATIUS (curs 20-21). 
 

El present Pla ha estat aprovat per la Titularitat i posteriorment presentat al Consell Escolar 
el dia 3 de setembre. 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
2 

OBJECTIU 
 

El present Pla d’Obertura té per objectiu buscar un equilibri entre la protecció de la salut de 
les persones als centres educatius, la gestió de la pandèmia i el dret de tots els infants i joves 
a una educació de qualitat. 

 
En aquesta línia estableix les bases per tal de que el curs 2021-22 es pugui dur a terme tenint 
en compte:  

• La seguretat per tal que els centres educatius siguin entorns segurs, amb el mínim risc 
assumible, amb les mesures que es proposen i la col·laboració imprescindible de totes 
les persones que integren la comunitat educativa- incloses les famílies. 

• La salut, d’alumnes i treballadors  és una prioritat. Totes les mesures van adreçades a 
reduir la transmissió del virus i millorar la traçabilitat de casos i contactes. 

• L’equitat, per afavorir que tots els infants i adolescents tinguin accés a l’educació en les 
mateixes condicions. 

• La vigència, d’aquestes previsions, per a tot el curs 2021-2022, en coherència amb la 
realitat dels centres i del seu entorn, seguint en tot cas les instruccions de 
l’Administració. No obstant això, aquestes mesures s’avaluaran i s’adaptaran en funció 
del context epidemiològic i dels avenços del Pla de vacunació i en la immunitat de grup. 
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1. CONTINGUT DEL PLA D’ORGANITZACIÓ 
 

1.1 Diagnosi: Balanç del curs 2020-21 
 
El curs escolar 2020-21 es va començar amb la totalitat presencialitat de tots els cursos de totes 
les etapes obligatòries. 
El calendari escolar només es va veure modificat per part del Departament, amb la declaració 
del divendres dia 8 de gener com a dia no lectiu i conseqüentment amb la represa de les classes 
el dia 13 de gener, després de les vacances de Nadal. 
 
Les mesures establertes en el Pla d’Obertura del passat curs es van dur a terme amb rigorositat: 

● Estanqueïtat dels grups de convivència estables dins de l’escola (aules de referència, 
espais de pati...) 

● Entrades i sortides esglaonades. 
● Presa de temperatura. 
● Mesures d’higiene personal. 
● Ús de la mascareta. 
● Ventilació de les aules. 
● Neteja i desinfecció. 
● Contacte estret amb el referent Covid assignat al centre per a gestionar els casos (tant 

en dies lectius com en cap de setmana). 
● Informació a les famílies de l’existència de casos positius i del confinament del grup, en 

el mateix moment en què es va saber de la situació. 
 
La valoració de la presencialitat a l’escola ha estat molt positiva, malgrat això aquesta 
presencialitat es va veure reduïda amb el confinament dels grups de P4 ( EI), 3r, 5è i 6è (EP) i 1r 
(ESO).  
En tots els casos es va fer l’estudi de contactes amb la realització de les PCR en el propi centre 
a tots els alumnes que prèviament havien estat autoritzats per les famílies per a la seva 
realització. De l’estudi es va desprendre que només en algun cas es va donar un altre cas positiu 
dins del grup bombolla, sense que aquest fet pogués establir la relació entre els casos detectats. 
 
L’Equip Directiu va estar en tot moment pendent de les PCR que es duien a terme a tots els 
membres de la Comunitat Educativa i en el moment en què es va saber l’existència d’un cas 
positiu en un grup es va establir una comunicació directa des de la Direcció de l’escola amb les 
famílies del grup bombolla on s’havia detectat el cas, via correu electrònic per a donar 
informació del protocol que calia seguir, amb el referent Covid perquè gestionés l’estudi dels 
contactes directes i al Departament d’Educació a través del Traçacovid. 
 
Paral·lelament el tutor/a del grup confinat es van posar en contacte amb les famílies via correu 
electrònic, donant a conèixer l’horari que caldria seguir en el període de confinament i les 
instruccions per a dur-lo a terme. 
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En el cas de les etapes d’Infantil i de Primària, va ser el propi tutor (també confinat amb el grup) 
qui gestionava els horaris. En les classes telemàtiques també hi van intervenir els especialistes. 
En el cas d’ESO, l’horari el va gestionar l’Equip Directiu, cenyint-se a l’horari del grup classe 
presencial, perquè els professors havien també de seguir les classes presencials en el propi 
centre. 
En aquest cas només van suposar dos dies de confinament perquè va coincidir amb vacances. 
 
Les eines utilitzades van ser la creació d’entorns meet google utilitzats com a aules virtuals i la 
plataforma moodle. Es van ampliar les trobades virtuals com s'establia en el pla d’obertura, 
però van acabar sent més nombroses del que inicialment es preveia.  
 
Va haver-hi bona coordinació amb els mestres implicats i es va millorar en les activitats 
proposades, tant en el tipus d’activitat (no repetitives i assumibles) com en la quantitat. 
 
A mida que es va avançar en el curs es van començar a fer actuacions més directes amb els 
alumnes confinats aïlladament del seu grup, fent que participessin de les classes de l’aula i 
també poguessin fer controls amb aquesta modalitat en els grups d’ESO.  
Aquesta participació dels alumnes va ser voluntària i va ser molt ben valorada tant pels docents 
com pels alumnes que hi van participar. 
Creiem que seria bo de cara al curs vinent continuar-la i fer un horari d’assistència a l’aula amb 
caràcter més obligatori, atenent a cada situació en particular, fent més seguiment dels alumnes 
confinats sense el seu grup classe.  
 

Les reunions generals i les tutories amb les famílies es van realitzar majoritàriament en la 
modalitat telemàtica, però en algun cas també es van fer tutories amb la modalitat presencial, 
sempre amb un sol membre (mare, pare o tutor). 
 
A l’últim moment, degut a l’evolució de la pandèmia, es va poder celebrar la festa de graduació 
de 4t d’ESO oberta a les famílies, seguint el protocol establert pel Departament d’Educació i el 
Departament de Salut. 
 
 

1.2 Criteris generals amb la situació actual 
 
Per a què alumnes i treballadors dels centre puguin accedir a l’escola caldrà complir uns 
requisits establerts pel Departament d’Educació: 
 
REQUISITS D’ACCÉS AL CENTRE EDUCATIU: 

● Absència de simptomatologia compatible amb la covid-19 (febre o febrícula per sobre 
de 37,5 ºC, tos, dificultat per respirar, mal de coll*, refredat nasal*, fatiga, dolors 
musculars i/o mal de cap, mal de panxa amb vòmits o diarrea, pèrdua d’olfacte o gust 
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en infants grans i adolescents) o amb qualsevol altre quadre infecciós. 
*Com que el mal de coll i el refredat nasal (amb o sense mocs) són molt habituals en els infants,  
només s’haurien de considerar símptomes potencials de covid-19 si també hi ha febre o altres 
manifestacions de la llista de símptomes.  
L’absència de simptomatologia ha de ser sense haver pres cap fàrmac.  
 

● No convivents o contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia compatible 
en els 10 dies anteriors, encara que els resultats de les PCR hagin estat negatius (si no 
tenen la pauta de vacunació completa). 

 
Malalties concurrents o condicions de risc per a complicacions de la covid-19 en alumnes o 
treballadors seran valorades per part del professional mèdic. 
 
La família serà l’encarregada i la responsable de complir els requisits anteriors i d’avisar, tant a 
l’escola com al centre d’atenció primària (equip de pediatria o capçalera o trucar al 061). Totes 
les famílies hauran de signar un document conforme han llegit i accepten la nova normativa. 
 
Les instruccions establertes pel Departament de Salut i d’Educació pel present curs no 
consideren necessària la presa de temperatura de tot l’alumnat abans d’entrar a l’escola. No 
obstant, el centre reprendrà la temperatura a tots els alumnes abans de l'entrada a l'escola en 
el moment en què ho consideri necessari, atenent a l’evolució de la situació epidemiològica.   

 
 

GRUPS DE CONVIVÈNCIA ESTABLES 
 
L’organització dels alumnes de l’escola es farà basant-se amb els grups de convivència estables. 
Formaran part d’un mateix grup de convivència tots els alumnes del mateix curs i el seu tutor/a 
si la major part de la seva jornada laboral transcorre en aquest curs, com és el cas de l’Etapa 
Infantil i Primària. En el cas de Secundària el tutor no formarà part del grup. 
L’objectiu d’aquest tipus d’organització serà tant socialitzadora com acadèmica i facilitarà la 
traçabilitat dels casos. 

 
 
MESURES DE PREVENCIÓ PERSONAL: 

 
1. DISTANCIAMENT FÍSIC 

El distanciament físic no és necessari en els grups de convivència estables.  
En grups no estables (extraescolars, menjadors…): s’establirà la distància física 
interpersonal mínima d’1,5 m. 
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2. HIGIENE DE MANS (com a mínim) 
 

Alumnes: 
● A l’arribada i a la sortida del centre educatiu. 

● Abans i després dels àpats. 
● Abans i després d’anar al lavabo. 

● Abans i després de la sortida del pati. 

 
Docents i personal de serveis: 

● A l’arribada al centre. 

● Abans i després del contacte amb aliments. 

● Abans i després d’acompanyar a un alumne al lavabo. 
● Abans i després d’anar al WC. 

● Abans i després de mocar a un infant. 

● Com a mínim, una vegada / 2 hores. 

 
Tots els lavabos estaran previstos de sabó i paper per a poder eixugar-se les mans. A l’entrada 
de l’escola, així com a les entrades de les aules hi haurà dispensadors de solució hidroalcohòlica 
i cartells informatius de l’ús adequat del rentat i desinfecció de mans en punts estratègics 
(entrada, passadissos, lavabos…). 

 
 
 

3. ÚS DE LA MASCARETA 

 

L’ús de la mascareta és susceptible de patir variacions, depenent de la immunitat assolida amb 
la vacunació. La mascareta indicada en l’àmbit educatiu és de tipus higiènica en compliment de 
la norma UNE. 
En el moment d’iniciar el curs, l’ús de la mascareta serà el següent: 

 

Alumnes d'educació infantil (3-6 anys): No obligatòria. 
Alumnes d'educació primària (de 1r a 6è): Obligatòria.  
Alumnes d'Educació Secundària (de 1r a 4t): Obligada. 
Personal docent i no docent: Obligatòria. 
També serà obligatòria en les sortides educatives programades pel centre en les etapes d’ 

E. Primària i E. Secundària. 
No serà obligatòria en la realització d’activitats en el pati on hi participi només un grup 
bombolla. 
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Alumnes de l’aula d’acollida: 
L’horari tindrà en compte els grups estables, per tant els alumnes que intervinguin no caldrà 
que utilitzin mascareta, si quan estan en el grup de convivència estable no es requereix. En el 
moment de publicar aquest document la mascareta és obligatòria. 
 
Alumnes d’extraescolars (acollida matinal, escacs, anglès, teatre i guitarra): 
En el cas que en un grup d’activitats extraescolars i/o acollida matinal, coincideixin alumnes de 
diferents grups estables, hauran de portar mascareta i mantenir la distància de seguretat. 

 
 

1.3 Organització dels grups estables 
 

Durant l’horari lectiu es considera 
grup estable cada grup classe, no hi 
haurà cap activitat on interfereixin 
més d’un d’ells. 

Els grups seran estables dins de la seva 
heterogeneïtat i particularitat de cada 
curs. 

 

L’atenció a la diversitat es realitzarà 
preferiblement dins del mateix grup classe 
i pel que fa a l’aula d’acollida (que tindrà el 
seu espai propi) només atendrà als 
alumnes d’un mateix grup estable a la 
vegada. 

  

  
Pel que fa als desdoblaments, matèries 
optatives i matèries específiques de l’ESO, 
sempre es desenvoluparan en el mateix grup 
estable. 
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INFANTIL I PRIMÀRIA  
 

GRUPS ALUMNES PROFESSORAT 

Estable 

PROFESSORAT 

Temporal 

DOCENTS DE 
SUPORT EDUCATIU 

que intervenen 
(amb mesures de 

seguretat): 

PAE Estable Personal 
d’atenció 

educativa que 
intervé 

puntualment en 
aquest grup 

(amb mesures de 
seguretat): 

Espai Estable 

/(Temporal) 

P3 16 1 L. L. 1 1   Aula P3 

P4 13 1 B.M. 1    Aula P4 

P5 15 1 L.R. 

 

2 1   Aula P5 

1r 
EP 

20 1 J.B. 3 2   Aula 1r EP/ 
Hort dm16-

17 
Informàti
ca dll 16-

17. 

2n 
EP 

23 1 N.G. 3 2 Vetlladora Personal 
ONCE 

Aula 2n 
EP/  

Hort  
dv 15-16 

Informàtic 

dx 16-17. 

3r 
EP 

20 1 G.B. 2 3   Aula 3r 
EP/ 

Informàtic 
dm 16-17  
dj 15-16. 
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4t 
EP 

22 1 A.D. 2 3   Aula 4t EP/ 
Informàtic 
dm 15-16 
dv 15-16. 

5è 
EP 

25 1 N.V. 6 4   Aula 5è 
EP/ 

Informàtica 
dll 12-13 dx 

16-17. 

6è 
EP 

 25 1 A.S. 6 4   Aula 6è 
EP/ 

Informàtica 
dll 9-9:40 
dj10:40- 

11:30. 

 
 
 

SECUNDÀRIA 
 

GRUPS ALUMNES PROFESSORAT 

 TEMPORAL 
El tutor no forma part del grup 
estable perquè no imparteix 
suficients hores a la setmana amb 
el seu grup. 

DOCENTS DE SUPORT 
EDUCATIU i que 
intervenen (amb 
mesures de 
seguretat): 

Espai Estable 

/(Temporal) 

1r ESO 27 M.C./ 
E.T. 
S.V. 
X.P. 
M.F. 

MJ.D. 
A.S. 
C.T. 
J.R. 

4 

 
Aula 1r ESO/  

Informàtica  

dj 9:45-10:35 

Taller 
 

2n ESO 26 M.C./ 
E.T. 
S.V. 
X.P. 
M.F. 
M.C. 
MJ.D. 
A.S. 
J.R. 

2 

 
Aula 2n ESO/ 

Informàtica  

dx 11:05-12:10 

dj 8:00-9:45 

Taller 
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3r ESO 32 M.C./ 
E.T. 
M.F. 

MJ.D. 
M.C. 
C.T. 
J.R. 

 
Els mestres de suport 

també fan classe 
ordinària 

     Aula 3r ESO/           

Informàtica  

dx 12:10-13:15 

Taller 

4t ESO   25 M.C./ 
E.T. 
S.V. 
M.F. 

MJ.D. 
C.T. 
J.R. 

 
Els mestres de suport 

també fan classe 
ordinària. 

Aula 4t 

ESO/  

Taller 
 

 
 
 
Aula d'acollida  
 
Atendrà només en la mateixa franja horària als alumnes del mateix grup estable. 
La mestra haurà de portar sempre la mascareta i també els alumnes quan es desplacin a l’aula. 
L’ús de la mascareta a l’aula seguirà la normativa vigent. 

Els alumnes només utilitzaran el material personal que disposin. Després de cada intervenció 
en un grup estable diferent, caldrà desinfectar la taula i les cadires. 

 
 

1.4 Criteris organitzatius dels recursos per a l’atenció de l’alumnat amb 
necessitat específica de suport educatiu 

Els suports es faran dins de l’aula sempre que sigui possible. 
 

Es farà seguiment de tot l’alumnat i de manera especial als alumnes i a les famílies més 
vulnerables i a les quals és més difícil el contacte quan hi ha confinament. 

La psicopedagoga i les mestres que formen part de la CAD faran orientació a l’equip docent si 
es presenta algun cas que impliqui una atenció especial. 
 
 
 

1.5 Organització d’horaris i gestió d’entrades i sortides 

El centre disposarà de dues entrades pel carrer Ribes. Es farà una entrada i sortida esglaonada. 
Tots els alumnes hauran de portar mascareta fins a la seva aula. 
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Accés Grup Horari entrada i sortida 

MATÍ 

Horari entrada i sortida 
TARDA 

Principal  

Ribes, 

65 

3r ESO 8:00 – 13:10 14:40 – 16:40 

2n ESO 8:05 – 13:10 

Dimarts- Dimecres- 
Dijous 

14:45 – 16:45 

8:45 – 13:10 

Dilluns-Divendres 

14:45 – 16:45 

5è 8:50 – 12:50 14:50 – 16:55 

3r 8:55 – 12:55 14:55 – 17:00 

1r 9:00 – 13:00 15:00 – 17:05 

Infantil 
P3 (D) 
P4 (E) 

9:05 – 13:05 15:05 – 17:10 

Porta 

Secundària 

Ribes, 69 

4t ESO 8:00 – 13:10 14:40 – 16:40 

1r ESO 8:05 – 13:10 

Dimarts- Dimecres- 
Dijous 

14:45 – 16:45 

8:45 – 13:10 

Dilluns-Divendres 

14:45 – 16:45 
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 6è 8:50 – 12:50 14:50 – 16:55 

4t 8:55 – 12:55 14:55 – 17:00 

2n 9:00 – 13:00 15:00 – 17:05 

P5 9:05 – 13:05 15:05 – 17:10 

 
 

1.6 Organització de l’espai d’esbarjo 
 

CURS HORA DE PATI ESPAI PATI 

P3 11.05 a 11:30 Pati petit 

P4 11:05 a 11:30 ¼ Pati gran. 

P5 11:05 a 11:30 ¼ Pati gran. 

1r-2n EP 11:05 a 11:30 ½ Pati gran. 

3r-4t EP 11:30 a 12:00 Pati gran.* 

5è i 6è EP 11:30 a 12:00 Pati gran.* 
 

1r, 2n, 3r i 4t d’ESO 10:35 a 11:05 Pati gran. 

 
Tots els alumnes portaran mascareta quan comparteixin un mateix espai. Per aquest motiu, tots 
els alumnes exceptuant els alumnes d’EI portaran la mascareta en el moment de l’esbarjo. 
En un principi l’escola no preveu fer ús de l’espai extern a l’escola, però hem renovat la seva 
autorització per si l’evolució de la pandèmia ho requereix. 
* Es valorarà al llarg del curs la possibilitat de fer separació en cicles, mig pati cada cicle.   
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1.7 Relació amb la comunitat educativa 
 
Consell Escolar 
Les reunions de Consell Escolar es planificaran segons la normativa vigent. Es realitzarà una la 
primera setmana de setembre amb l’objectiu de donar a conèixer el Pla d’Organització per al 
curs 2021-22 i un cop finalitzada el document serà penjat al web de l’escola. 
Després de la convocatòria del Consell Escolar s'enviarà un correu electrònic a les famílies 
explicant les variacions d’entrades, sortides i la nova normativa derivada del Pla d’Organització. 
 
Reunions amb les famílies: 
Durant el mes de setembre es convocarà a les famílies telemàticament, oferint altres 
possibilitats a les famílies que tinguin dificultat per a realitzar-la amb aquesta modalitat. 
En aquesta reunió es donarà a conèixer també les concrecions del Pla d'Organització, les 
directrius educatives de cadascun dels cursos i es dedicarà la darrera part a explicar el Pla Digital 
en cas de confinament i a solucionar dubtes i preguntes d’accés a les plataformes digitals. 
 
Reunions de seguiment individual: 
El seguiment amb les famílies es farà preferentment per videoconferència, no obstant també 
s’oferirà la modalitat presencial per a aquelles famílies que tinguin dificultat, mantenint les 
mesures de seguretat. En cas que no sigui possible es farà per telèfon. 
 

1.8 Servei de menjador  
 

CURS HORA DE 
DINAR 

ESPAI 
provisional* 

HORA D’ESBARJO ESPAI 

P3 13:15 Aula de 5è actual. 
Separats amb 1,5 m 
de distància del grup 

de P4. 

Migdiada 14h Classe P3 

P4 13:15 Aula de 5è actual. 
Separats amb 1,5 m 
de distància del grup 

de P3. 

14h Mig Pati petit 

P5 13:15 Aula de 6è actual. 
Separats amb 1,5 m 
de distància del grup 

de 1r. 

14h Mig Pati petit 
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1r EP 13:10 Aula de 6è actual. 
Separats amb 1,5 m 
de distància del grup 

de P5. 

14h Mig Pati 
Gran amb 
mascareta 

(a) 

2n EP 13:10 Aula de 2n d’ESO 
actual. 

Separats amb 1,5 m 
de distància del grup 

de 3r 

14h Mig Pati 
Gran amb 
mascareta 

(a) 

3r EP 13:10 Aula de 2n d’ESO 
actual. 

Separats amb 1,5 m 
de distància del grup 

de 2n. 

14h Mig Pati 
Gran amb 
mascareta 

(a) 

4t EP 13:10 Aula de 3r d’ESO 
actual. Separats amb 

1,5 m de distància 
del grup de 5è 

14h Mig Pati 
Gran amb 
mascareta 

(a) 

5è EP 13:10 Aula de 3r d’ESO 
actual. Separats amb 

1,5 m de distància 
del grup de 4t. 

14h Mig Pati 
Gran amb 
mascareta 

(b) 

6è EP 13:10 Aula de 4t d’ESO 
actual. Separats amb 

1,5 m de distància 
del grup de 1r d’ESO. 

14h Mig Pati 
Gran amb 
mascareta 

(b) 

1r ESO 13:10 Aula de 4t d’ESO 
actual. Separats amb 

1,5 m de distància 
del grup de 6è. 

14h Mig Pati 
Gran amb 
mascareta 

(b) 
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2n  ESO 13:10 Aula de 1r d’ESO 
actual. Separats amb 

1,5 m de distància 
del grup de 3r i 4t 

d’ESO. 

14h Mig Pati 
Gran amb 
mascareta 

(b) 

3r ESO 13:10 Aula de 1r d’ESO 
actual. Separats amb 

1,5 m de distància 
del grup de 2n i 4t 

d’ESO. 

14h Mig Pati 
Gran amb 
mascareta 

(b) 

4t ESO 13:10 Aula de 1r d’ESO 
actual. Separats amb 

1,5 m de distància 
del grup de 2n i 3r 

d’ESO. 

14h Mig Pati 
Gran amb 
mascareta 

(b) 

 
*L’espai de menjador per l’hora de dinar és provisional degut a que en el moment de la 
publicació del Pla d’Organització encara no es tenen les dades definitives d’alumnes que 
participaran del menjador escolar definitiva. Els alumnes s’ubicaran en les classes més 
adequades tenint en compte la quantitat d’alumnes i les característiques de cada grup. 

 
 

1.9 Pla de neteja 
 
 

 Abans 
de cada 

ús 

Després 
de cada 

ús 

Diàriament Setmanalment Comentaris 

ESPAIS COMUNS I 
EQUIPAMENTS 

Ventilació de 
l’espai 

X X   La ventilació serà creuada. 
Sempre que sigui possible 
serà constant. 
En cas de que faci fred, 10 
minuts cada hora. 

Manetes i poms 
de portes i 
finestres 

  X  Es deixaran les portes 
sempre obertes i el mestre 
serà l’únic encarregat 
d’obrir i tancar les finestres. 
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Baranes i  
passama
ns 
d’escales 

  X   

Superfícies de 
taulells i 
mostradors 

 X   En cas de materials 
compartits, serà després de 
cada ús. 

Cadires i bancs   X  En les zones de contacte 
amb les mans. 

Utensilis 
d’oficina 

 X   Paper i/o drap humit 
amb alcohol propílic 70º 

Aixetes   X  No es podran utilitzar 
per a beure 
directament. 

Ordinadors, 
sobretot teclats i 
ratolins, i 
tauletes 

 X   Paper i/o drap humit amb 
alcohol propílic de 70º i/o 
tovalloletes adequades per 
a aquest ús. 

Telèfons  X   Drap humit amb alcohol 
propílic 70º i/o tovalloletes 
adequades per a aquest ús. 

Interrupto
rs 
d’aparell 
electrònic
s 

  X  La neteja d’aquest element 
es farà amb un drap humit 
amb alcohol propílic de 70º 
i/o tovalloleta adequada per 
aquest ús. 

Fotocopia
dores 

   X Com a norma general, és 
utilitzada per una sola 
persona, per aquest motiu la 
periodicitat serà setmanal. 
En cas de que l’ús sigui de 
més d’una persona es farà 
diàriament. 
S’utilitzarà per a la seva 
neteja un drap humit amb 
alcohol propílic de 70 º i/o 
una tovalloleta adequada 
per aquest ús. 
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Font del 
pati 

  X  Els alumnes hauran de 
portar a l’escola ampolla 
d’aigua d’ús individual. 
Es podrà utilitzar per a 
reomplir l’ampolla, sempre 
que els alumnes es netegin 
les mans amb gel abans de 
fer-ho. Hi haurà un 
dispensador de gel al costat. 

 
 

 Abans 
de cada 

ús 

Després 
de cada 

ús 

Diàriament Setmanalment Comentaris 

AULES I ESPAIS DE JOC 
INTERIORS 

Ventilació de 
l’espai (Aula)  

X X X  La ventilació serà 
creuada. Sempre que 
sigui possible serà 
constant. 
En cas de que faci fred, 
10 minuts cada hora. 

Superfície o 
punts de 
contacte 
freqüent amb 
les mans d’ús 
d’un sol grup. 

  X   

Terra   X   

Espai de 
migdiada a 
l’aula de P3. 

  X X Cada alumne tindrà el 
seu matalàs amb el seu 
llençol. 
Els matalassos es 
posaran amb una 
distància mínima de 
separació d’1 m. 
Els llençols de la 
migdiada són d’ús 
individual i es portarà a 
casa a rentar 
setmanalment. 
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Materials i joc a 
Infantil 

    X Els materials es faran 
servir només dins del 
grup estable. 

Materials 
manipulatius 

    X Els materials es faran 
servir només dins del 
grup estable. En cas en 
què sigui utilitzat per 
més d’un grup es 
netejarà després de cada 
ús.  

 
Els alumnes podran compartir materials portats des de casa sempre que compleixin condicions 
d’higiene. 

 
 

 Abans de 
cada ús 

Després de 
cada ús 

Diàriament Setmanalment Comentaris 

MENJADOR 

Ventilació de 
l’espai  

X X    

Superfícies on es 
prepara el 
menjar 

X X    

Plats, gots, 
coberts... 

 X    

Taules, safates X X    

Utensilis de 
cuina 

 X    

Taules per a 
usos diversos 

 X    

Terra  X    
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1.10 Extraescolars i acollida 
 
En el moment de la redacció del Pla d’Organització no tenim cap dada de nombre d'alumnes 
que participin en les activitats extraescolars. Es concretarà durant el mes de setembre que és 
quan es proposa. 
En cas de que realitzin l’activitat alumnes de diferent grups estables, es mantindrà la distància 
de seguretat entre ells.  
Les activitats extraescolars que es proposaran seran: 

● Guitarra. 
● Escacs. 
● Anglès. 
● Teatre. 

 
Dades provisionals d’Acollida Matinal:  

 
ACTIVITAT NOMBRE  

D’ALUMNES 
GRUPS DELS QUALS 
PROVENEN ELS 
ALUMNES 

PROFESSION 
AL 
RESPONSABL 
E 

ESPAI ON 
ES 
REALITZA 
L’ACTIVI 
TAT 

Acollida 
Matinal 

11 P3, P4, P5, 2n, 5è, 6è Hna. Sílvia Pendent 
(Aula P3) 

 
 
En el cas en què a les activitats d’acollida i extraescolars hi participin alumnes de diferents grups 
de convivència estables, es realitzaran amb mascareta tant per part dels alumnes com per part 
del professional responsable i es mantindrà la distància de seguretat. Els alumnes d’infantil 
seran exempts de l’ús de la mascareta mantenint la distància de seguretat. 
Els espais per a realitzar les activitats seran els més adequats atenent al nombre d’alumnes, els 
grups participants, l’activitat a realitzar i per mantenir la distància segons el nombre de 
participants. 
  
 

1.11 Activitats complementàries 
 
Les sortides educatives programades es faran sempre amb mascareta i seguint les mesures de 
prevenció i seguretat sanitàries, d’acord amb el pla sectorial vigent.  
Les activitats que es facin dins de l’escola es faran en grups estables sempre que sigui possible 
i en cas en què participin diferent grups estables s’aplicaran les normes de seguretat 
establertes. 
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1.12 Reunions dels òrgans unipersonals i col·lectius de coordinació i govern 

 

ÒRGANS TIPUS DE REUNIÓ FORMAT DE LA 
REUNIÓ 

PERIODICITAT/ 
TEMPORITZAC
IÓ 

Equip directiu Planificació i 
Coordinació 

*Presencial Sis per setmana 

Equip docent 
d’Infantil i 
Primària 

Coordinació *Presencial Una per setmana 

Equip 
docent 
Secundària 

Coordinació *Presencial Una per setmana 

Claustre general Coordinació *Presencial Com a mínim un 
al trimestre 

*Sempre es faran les reunions en un espai ampli, ventilat, mantenint la distància de seguretat 
i amb mascareta.  

 

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

Cal aplicar el protocol vigent de Gestió de casos covid-19 als centres educatius, quan es detecti 
un cas positiu o simptomatologia susceptible de ser covid-19 en un centre educatiu. 
El responsable de la coordinació i la gestió recaurà sobre la directora del centre. La primera 
persona de referència serà la conserge. 
 
Les famílies hauran de signar una declaració responsable per la qual es comprometen a seguir 
les normes establertes davant la COVID-19 i a mantenir informat al centre educatiu de qualsevol 
novetat al respecte i permetre l’intercanvi de dades personals entre els Departaments de Salut 
i d’Educació amb la finalitat de fer la traçabilitat de possibles contagis en relació a la gestió dels 
casos. 
 
Davant d’un possible cas de covid-19 l’escola seguirà el següent protocol: 

● Tant la persona que ha iniciat els símptomes com la que es quedi al seu càrrec 
(conserge) portaran mascareta quirúrgica. També en el cas dels alumnes d’ E. Infantil, 
sempre que no hi hagi cap contraindicació del seu ús. 

● Es portarà a un espai separat d’ús individual (biblioteca/despatx). 
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● Es desinfectarà l’espai i els utensilis utilitzats per l’alumne. 

● La conserge avisarà a la directora del centre. 
 

La directora del centre: 

● En el cas de què es tracti d’un alumne, la directora contactarà amb la família per tal 
que vingui a buscar-lo, en la major brevetat possible. 

● Es recomanarà a la família o a la persona que es traslladin al domicili i des d'allà 
contactin telefònicament amb el seu centre d’atenció primària. Es preferible que 
sigui un CAP (centre públic per facilitar la traçabilitat i el seguiment). En el cas de 
que la consulta es faci a un mèdic privat, serà responsabilitat del professional que 
hagi atès davant la sospita d’alertar al servei de Vigilància Epidemiològica 
Territorial. Si els símptomes són greus també es trucarà al 061. 

● Utilitzarà l’aplicatiu TRAÇACOVID per a informar al Departament de Salut i al 
Departament d’Educació, per a fer el seguiment i les comunicacions internes. 

 
El centre d’atenció Primària: 

● El professional (metge/pediatre) de la família decidirà si s’escau realitzar un test 
PCR (en les primeres 24 hores d’inici del símptoma). 

● En el cas de que es realitzi una PCR s’aïllarà domiciliàriament la persona atesa.  
● En el cas en que s’estableixi el diagnosi de cas sospitós la família i/o la persona serà 

entrevistada pel gestor COVID del CAP. 
● Juntament amb els serveis territorials d’Educació garantiran la comunicació fluïda 

entre el centre educatiu i els serveis territorials de vigilància epidemiològica 
encarregats de l’estratègia del control del brot. 

 
El servei de Vigilància Epidemiològica territorial: 

● Trucarà a l’escola i sol·licitarà el llistat de contactes escolars estrets (grup estable 
de convivència). 

● Informarà al Servei Territorial d’Educació. 

● Farà el seguiment dels resultats de les proves PCR. 

● Informarà de les mesures d’aïllament i quarantena necessàries després d’estudiar 
el cas. 

 
No es farà confinament del grup estable de convivència mentre s’estigui a l’espera del resultat 
de la prova. 
 
Quan el resultat de la prova PCR sigui positiu; la directora de l’escola trucarà al referent covid 
del centre i li enviarà escanejada la llista dels contactes directes del grup classe i les 
autoritzacions de les famílies per a la realització de les proves PCR. 
Es confinarà al grup (total o parcialment), informant a les famílies de l’existència d’un cas positiu 
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en el grup classe i s’informarà de com es gestionarà el seguiment dels contactes del grup: 
realització PCR, període de confinament… 
En el cas en què es confirmi l’existència d’un cas positiu en cap de setmana o festiu, la directora 
trucarà al servei de cap de setmana per a informar del cas. Paral·lelament enviarà la 
documentació al referent covid de l’escola i el trucarà a primera hora del primer dia no festiu 
per a sol·licitar el seguiment dels contactes directes. 
 
En cas en què s’hagi de fer un altre tipus d’actuació, el servei de Vigilància Epidemiològica 
territorial es posarà en contacte amb el Servei Territorial d’Educació i amb la direcció del centre 
per comunicar-li les primeres mesures a prendre i el plantejament de l’estudi del cas en el propi 
centre.   
 
Les decisions sobre el tancament de l’activitat presencial de tota l’escola serà resultat de la 
valoració, sobre el terreny, per part de l’autoritat sanitària en coordinació amb l’autoritat 
educativa.  

 
De manera orientativa en alumnes d’Educació Infantil i Educació Primària: 

En cas d’un cas + d’un o més membres d’un grup de convivència estable: quarantena durant 10 
dies de tot el grup, realització de PCR a tots els membres. Un resultat negatiu d’aquest test als 
contactes no eximeix de la necessitat de mantenir la quarantena durant 10 dies que dura el 
període màxim d’incubació.  

En cas d’un cas + d’un o dos membres no convivents que pertanyin a dos grups de convivència 
diferent d’un mateix espai estable: tot el grup de convivència estable pot tenir consideració de 
contacte estret, i per tant depenent de la valoració de vigilància epidemiològica, es pot 
recomanar la quarantena dels grups de convivència . Es farà la PCR a tots els membres del grup 
de convivència estable que sigui contacte estret d’un cas diagnosticat. Un resultat negatiu 
d’aquest test als contactes no eximeix de la necessitat de mantenir la quarantena durant 10 
dies que dura el període màxim d’incubació. 
 
En cas d’un + en dos membres no convivents que pertanyen a grups de convivència en diferents 
espais: tot el grup de convivència té consideració de contacte estret, per tant s’hauria de 
plantejar la quarantena dels grups afectats. Es realitzarà un test PCR a tots els membres que 
siguin contacte estret del cas diagnosticat. Un resultat negatiu d’aquest test als contactes no 
eximeix de la necessitat de mantenir la quarantena durant 10 dies que dura el període màxim 
d’incubació. 
 
En cas de sospita, els germans o familiars d’un cas, s’han de quedar a casa fins tenir els resultats, 
però no està indicat l’aïllament preventiu del grup de convivència dels germans; no obstant s’ 
establiran les mesures oportunes establertes des de Salut en els grups que intervenen. 
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Alumnes d’ESO 
Les famílies hauran de fer arribar a l’escola el certificat de vacunació per a poder gestionar el 
confinament dels grups d’aquesta etapa (si en el moment de l’inici de curs no es pot tenir accés 
a aquesta informació des de l’aplicatiu del traçacovid) 
En base a la situació específica del nivell de vacunació en referència a l’alumnat del grup de 
secundària on s’hagi produït l’existència d’un cas positiu, es procedirà a un confinament total o 
parcial del grup. 

 
1.14 Seguiment del pla 

 
Responsables:  

• Titularitat i Equip Directiu. 
 
Indicadors a tenir en compte: 

• Grups estables 
• Entrades i sortides de l’escola 
• Neteja 
• Patis 
• Pla Digital en cas de confinament. 

 
Propostes de millora: 
El Pla s’anirà revisant al llarg de tot el curs i de manera específica després de cada confinament 
per tal d’ajustar la resposta educativa en cas de que sigui necessari. 
Les propostes de millora que es desprenguin de les revisions es posaran en pràctica en el mateix 
moment en que es consideri necessari. 
Tot el Pla es revisarà al finalitzar el curs i se’n farà una valoració en la MA del curs 2020-21 i en 
les propostes de la PGA del curs 2022-23. 

 

 

 

2.CONCRECIONS PER A L’EDUCACIÓ INFANTIL 
 

2.1. Pla d’acollida de l’alumnat de P3 i alumnes nous d’ EP i ESO 
 

Els alumnes de P3 i els alumnes nous al centre podran venir a l’escola el dia 10 de setembre per 
conèixer a la mestra i l’aula. Només els alumnes de P3 podran ser acompanyats per una persona 
que haurà de portar mascareta. Per a la resta d’alumnes els seus pares hauran de deixar-los a 
la porta de l’escola i recollir-los al mateix lloc.  
No es fa període d’adaptació. Les famílies de P3 seran les úniques que podran accedir a l’interior 
de l’escola. Només podrà accedir una persona per alumne i serà obligatòria la mascareta. 
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2.2. Pla de treball del centre educatiu en cas de confinament 

 

NIVELL 
EDUCATIU 

MÈTODE DE 
TREBALL I RECURSOS 
DIDÀCTICS PREVISTOS 

MITJÀ I 
PERIODICITAT 
DEL 
CONTACTE 
AMB EL GRUP 

MITJÀ I 
PERIODICITAT 
DEL CONTACTE 
INDIVIDUAL 
AMB L’ALUMNE 

MITJÀ I 
PERIODICITAT 
DE CONTACTE 
AMB LA 
FAMÍLIA. 

INFANTIL Es donarà als 
alumnes un dossier 
en paper amb 
propostes 
d’activitats per a 
realitzar a casa si el 
confinament del 
grup es fa en 
període lectiu i per 
tant estan a 
l’escola. 

A través de 
Meet Google. 
Trobades amb 
tot el grup, una 
hora al matí i 
una hora a la 
tarda. 

Si l'alumne no 
es connecta a 
les trobades 
virtuals, es farà 
per via 
telefònica o per 
email. 
 
Si un sol 
alumne està 
confinat, la 
mestra es 
posarà en 
contacte amb 
la família i 
proposarà 
alguna activitat 
per a realitzar 
des de casa de 
manera 
autònoma. Si és 
possible es farà 
alguna 
connexió 
individual amb 
l’alumne (en 
funció de les 
possibilitats de 
cada família). 

A través de 
email, trobada 
virtual o 
telefònica a 
l’inici del 
confinament. 
 
També es 
mantindrà un 
contacte obert 
sempre que la 
família i la 
tutora ho 
consideri 
necessari. 
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3.CONCRECIONS PER A L’EDUCACIÓ PRIMÀRIA I L’ESO   

 
3.1 Pla de treball del centre educatiu en confinament 

 
EDUCACIÓ PRIMÀRIA 

NIVELL 
EDUCATIU 

MÈTODE DE 
TREBALL I RECURSOS 
DIDÀCTICS PREVISTOS 

MITJÀ I 
PERIODICITAT 
DEL CONTACTE 
AMB EL GRUP 

MITJÀ I 
PERIODICITAT 
DEL CONTACTE 
INDIVIDUAL 
AMB L’ALUMNE 

MITJÀ I 
PERIODICITAT 
DE CONTACTE 
AMB LA 
FAMÍLIA 

Cicle 
Inicial 

Els alumnes es 
portaran a casa els 
llibres i el material 
necessari per a 
poder treballar des 
de casa. 
Si el confinament 
ha tingut lloc en 
cap de setmana es 
preparà tot el 
material necessari 
en bosses i els hi 
entregarem als 
alumnes quan 
vinguin a fer-se la 
PCR. 
En cas en què 
triguin a fer-la o els 
dies previs a la 
prova, els 
professors 
responsables faran 
arribar el material 
per a fer la feina 
pel moodle o per 
correu electrònica 
escanejat, 
fotografiat... 

A través de 
Meet de 
Google. 
 
Trobades amb 
tot el grup: 
dues al matí i 
una a la tarda. 
 
En les trobades 
hi participaran 
els mestres que 
intervenen en 
el cicle, tenint 
un paper 
prioritari el 
tutor que 
estarà 
confinant amb 
el mateix grup. 
 
 

Si l'alumne no 
es connecta a 
les trobades 
virtuals, es farà 
un contacte 
telefònic o per 
correu 
electrònic a 
l’inici del 
confinament i 
sempre que es 
consideri 
necessari. 
 
Si un únic 
alumne està 
confinat se li 
faran trobades 
individuals per 
a fer-ne un 
seguiment. 
 
 

A través de 
email, trobades 
virtuals o 
telefòniques. 
 
A l’inici del 
confinament 
per a fer arribar 
l’horari i les 
instruccions per 
a fer efectives 
les classes 
virtuals. 
 
Es mantindrà 
un contacte 
obert quan la 
família o la 
tutora ho 
consideri 
oportú. 
 
 
 
 
 
 

Cicle 
Mitjà i 
Cicle 
Superior 

Els alumnes es 
portaran a casa els 
llibres i el material 
necessari per a 

A través de 
Meet de 
Google. 
 

Si l'alumne no 
es connecta a 
les trobades 
virtuals, es farà 

A través de 
email, trobades 
virtuals o 
telefòniques. 
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poder treballar des 
de casa. 
 
Si el confinament 
ha tingut lloc en 
cap de setmana es 
preparà tot el 
material necessari 
en bosses i els hi 
entregarem als 
alumnes quan 
vinguin a fer-se la 
PCR. 
En cas en què 
triguin a fer-la o els 
dies previs a la 
prova, els 
professors 
responsables faran 
arribar el material 
per a fer la feina 
pel moodle o per 
correu electrònica 
escanejat, 
fotografiat... 

Trobades amb 
tot el grup: 
dues al matí i 
una a la tarda. 
 
En les trobades 
hi participaran 
els mestres que 
intervenen en 
el cicle, tenint 
un paper 
prioritari el 
tutor que 
estarà 
confinant amb 
el mateix grup. 
 
Les classes 
telemàtiques 
no seran 
consecutives 
de manera que 
després de 
cada hora de 
classe tindran 
una hora de 
treball 
personal. 
A la classe on-
line de la tarda 
caldrà 
presentar la 
feina feta 
durant el matí. 
 
Al final seran al 
matí dues 
classes on-line i 
dues hores de 
treball personal 
i una a la tarda 
també en 
format on-line.  

un contacte 
telefònic o per 
correu 
electrònic a 
l’inici del 
confinament i 
sempre que es 
consideri 
necessari. 
A cicle superior 
també es podrà 
utilitzar el 
watshap si es 
considera 
oportú. 
 
Si un únic 
alumne està 
confinat se li 
faran trobades 
individuals per 
a fer-ne un 
seguiment. 
 

 
A l’inici del 
confinament 
per a fer arribar 
l’horari i les 
instruccions per 
a fer efectives 
les classes 
virtuals. 
 
Es mantindrà 
un contacte 
obert quan la 
família o la 
tutora ho 
consideri 
oportú. 
 

 



 
27 

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA  
 

NIVELL 
EDUCATIU 

MÈTODE DE 
TREBALL I 
RECURSOS 
DIDÀCTICS 
PREVISTOS 

MITJÀ I 
PERIODICITAT DEL 
CONTACTE AMB EL 

GRUP 

MITJÀ I 
PERIODICITAT DEL 

CONTACTE 
INDIVIDUAL AMB 

L’ALUMNE/A 

MITJÀ I 
PERIODICITAT DE 

CONTACTE AMB LA 
FAMÍLIA 

 

ESO Es combinaran les 
sessions de les 
classes 
telemàtiques amb 
les sessions de 
treball personal. 
  
A les classes 
virtuals es 
combinarà el 
treball per 
matèries amb el 
treball per 
projectes, sempre 
que sigui possible 
(pel moment en 
què es trobi el 
desenvolupament 
del projecte). 
  
Totes les matèries 
tindran assignades 
a l’horari alguna 
sessió (si el 
període de 
confinament és 
com a mínim de 
cinc dies lectius). 
  
L’espai del moodle 
dedicat a cada 
matèria serà 
utilitzat per a 
donar a conèixer 
les activitats que 
es consideri 
necessàries. 
  
En cas de que els 
alumnes no 
disposin del 

A través del 
correu 
electrònic 
corporatiu de 
cada alumne 
s’enviarà 
l’horari a tots 
els alumnes. 
Cada docent 
enviarà  
l’enllaç que 
caldrà utilitzar 
per a la 
realització de 
les classes 
virtuals, des 
de la 
plataforma 
Meet de 
Google. 
  
Hi haurà un 
mínim de 4 
sessions 
telemàtiques 
diàries per tal 
de garantir el 
seguiment de 
totes les 
matèries. 
Les classes 
virtuals  seran 
dutes a terme 
pels docents 
responsables 
de cada 
matèria, 
seguint 
l’horari 
establert. 

Si l’alumne no 
es connecta a 
les classes 
virtuals o no 
entrega les 
activitats, se li 
enviarà un 
missatge a 
través del 
Moodle de 
l’escola i/o del 
correu 
corporatiu. 
  
Si segueix 
sense 
mantenir 
contacte, es 
demanarà als 
delegats de 
curs que es 
comuniqui 
amb ell/a via 
watshap. 
  
El tutor en 
farà un 
seguiment 
acurat del cas 
en concret si 
les mesures 
anteriors no 
donen 
resultat o si se 
sap que la 
família està 
passant una 
situació 
complicada. 
 

En el moment 
en què es 
doni el 
confinament 
l’Equip 
Directiu i/o el 
tutor enviarà 
un correu 
electrònic a 
les famílies 
per tal de 
donar a 
conèixer 
l’horari de les 
classes 
virtuals que 
caldrà seguir. 
  
En cas de que 
l’alumne no 
participi de 
les activitats 
proposades 
en el període 
de 
confinament, 
el tutor es 
posarà en 
contacte amb 
la família a 
través de 
email, 
missatges a la 
plataforma 
Moodle, 
trobades 
virtuals o 
telefòniques. 
  
Es mantindrà 
un contacte 
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material necessari 
a casa, el docent 
responsable el 
facilitarà pel mitjà 
que consideri 
necessari 
(escanejat, 
fotografies...) 
 
En el cas en què 
tingui lloc un 
confinament 
parcial s’optarà 
per la modalitat 
síncrona, 
combinant el 
treball personal 
amb el seguiment 
del treball que es 
fa a l’aula. 

  
  

  

Si el 
confinament és 
parcial, la 
tutora i els 
docents 
responsables 
de cada 
matèria es 
posarà en 
contacte amb 
els alumnes 
confinats per 
tal de que 
pugui participar 
de les activitats 
de l’aula tant 
amb la 
modalitat de 
treball 
personal, com 
pel fet de que 
pugui participar 
de classes 
telemàtiques 
amb l’horari 
establert. 

obert sempre 
que el  tutor/a 
o la família ho 
consideri 
necessari. 
 
 
  

  
 

3.2 Matèries optatives i altres activitats a l’ESO 
 
A les matèries optatives o específiques a l’ESO tots els grups seran estables. No hi haurà 
barreja de grups-classe. 

 
Les aules disposades per a aquestes activitats seran l’espai estable i un espai temporal, que 
serà desinfectat després de cada ús. 

 
 

ACTIVITAT O 
MATÈRIA 

GRUP 
ESTABLE 
D’ORIGEN   

DOCENT SESSIONS 
SETMANALS 

OBSERVACIONS 
(si escau) 

MATÈRIES OPTATIVES 

Expressió i 
Comprensió 
(cast.) 

1r ESO E.T.E. 1h setmanal Durada anual 
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Destreses 
Matemàtiques 

1r ESO MJ.D.F. 1h setmanal Durada anual 

Cultura 
Clàssica 

2n ESO M.F.B. 1h /2h 
setmanal 

Durada 
anual. 

Petites 
investigacions 

2n ESO MJ.D.F. 1h /2h 
setmanals 

Durada 
anual. 

Francès  3r ESO E.T.E. 2h setmanals Durada anual 

Emprenedoria 3r ESO M.C.F. 2h setmanals Durada 
anual 

 
 

MATÈRIES 
ESPECÍFIQUES 

Biologia 4t ESO M.C.F. 3h setmanals Durada anual 

Economia 4t ESO MJ.D.F. 3h setmanals Durada anual 

Física i 
Química 

4t ESO M.C.F. 3h setmanals Durada anual 

Visual i 
Plàstica 

4t ESO C.T. 3h setmanal Durada anual 

Tecnologia 4t ESO M.C.F. 3h setmanals Durada anual 
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4.HORARIS DE GRUPS 
 
Els horaris dels grups concretats per matèries seran enviats a les famílies via correu 
electrònicament en el moment en què s’hagi confiant el grup, amb totes les indicacions per a 
poder-les dur a terme. 
 
A Educació Infantil i a Educació Primària als cicles d’Inicial i Mitjà, la tutora decidirà com 
organitza les matèries atenent al moment en què tingui lloc el confinament. Per aquest motiu 
només queda especificada la matèria a  l’hora on intervenen els especialistes. 
 
 

P3 DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

10:30 A 11:30 ESP. ANGLÈS  TUTORA TUTORA ESP. EXP ORAL  TUTORA 

      

15 A 16 TUTORA ESP. MÚSICA TUTORA TUTORIA TUTORIA 

 
 

P4 DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

10:30 A 11:30 TUTORA ESP. MÚSICA TUTORA TUTORA ESP. EXP ORAL  

      

15 A 16 ESP. ANGLÈS  TUTORA TUTORA TUTORA TUTORA 

 

P5 DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

10:30 A 11:30 TUTORA TUTORA TUTORA TUTORA TUTORA 

      

15 A 16 ESPECIALISTA ESPECIALISTA ESPECIALISTA ESPECIALISTA ESPECIALISTA 

  

1r DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

9:15 a 10:15 ESP MÚSICA TUTORA TUTORA TUTORA TUTORA 

 
Treball individual 

de l'alumne 
Treball individual 

de l'alumne 
Treball individual 

de l'alumne 
Treball individual 

de l'alumne 
Treball individual 

de l'alumne 

11: 15 a 12:15 TUTORA TUTORA TUTORA TUTORA TUTORA 

 
Treball individual 

de l'alumne 
Treball individual 

de l'alumne 
Treball individual 

de l'alumne 
Treball individual 

de l'alumne 
Treball individual 

de l'alumne 

15:15 a 16: 15 TUTORA TUTORA TUTORA TUTORA CASTELLÀ 
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2n DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

9:15 a 10:15 TUTORA TUTORA TUTORA TUTORA TUTORA 

 
Treball individual 

de l'alumne 
Treball individual 

de l'alumne 
Treball individual 

de l'alumne 
Treball individual 

de l'alumne 
Treball individual 

de l'alumne 

11: 15 a 12:15 TUTORA 
* DE 12 a 13 ESP 

MÚSICA 
TUTORA TUTORA TUTORA 

 
Treball individual 

de l'alumne 
Treball individual 

de l'alumne 
Treball individual 

de l'alumne 
Treball individual 

de l'alumne 
Treball individual 

de l'alumne 

15:15 a 16: 15 TUTORA TUTORA TUTORA CASTELLÀ TUTORA 

 

 

 

3r DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

9:15 a 10:15 TUTORA TUTORA TUTORA TUTORA TUTORA 

 
Treball individual 

de l'alumne 
Treball individual 

de l'alumne 
Treball individual 

de l'alumne 
Treball individual 

de l'alumne 
Treball individual 

de l'alumne 

11: 15 a 12:15 TUTORA TUTORA 
* DE 12 A 13 ESP 

MÚSICA 
TUTORA TUTORA 

 
Treball individual 

de l'alumne 
Treball individual 

de l'alumne 
Treball individual 

de l'alumne 
Treball individual 

de l'alumne 
Treball individual 

de l'alumne 

15:15 a 16: 15 TUTORA TUTORA ESP. ANGLÈS TUTORA TUTORA 

 

 

 

4t DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

9:15 a 10:15 TUTORA TUTORA TUTORA TUTORA ESP MÚSICA 

 
Treball individual 

de l'alumne 
Treball individual 

de l'alumne 
Treball individual 

de l'alumne 
Treball individual 

de l'alumne 
Treball individual 

de l'alumne 

11: 15 a 12:15 TUTORA ESP. ANGLÈS TUTORA TUTORA TUTORA 

 
Treball individual 

de l'alumne 
Treball individual 

de l'alumne 
Treball individual 

de l'alumne 
Treball individual 

de l'alumne 
Treball individual 

de l'alumne 

15:15 a 16: 15 TUTORA TUTORA TUTORA TUTORA TUTORA 
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5è DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

9:40 a 10:40 ANGLÈS MATES CASTELLÀ MATES CATALÀ 

 
Treball individual 

de l'alumne 
Treball individual 

de l'alumne 
Treball individual 

de l'alumne 
Treball individual 

de l'alumne 
Treball individual 

de l'alumne 

11:30 a 12:30 CATALÀ MEDI MATES TUTORIA RELIGIÓ 

 
Treball individual 

de l'alumne 
Treball individual 

de l'alumne 
Treball individual 

de l'alumne 
Treball individual 

de l'alumne 
Treball individual 

de l'alumne 

15:15 a 16: 15 MÚSICA CASTELLÀ PLÀSTICA CATALÀ MEDI 

 

 

6è DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

9:40 a 10:40 RELIGIÓ CASTELLÀ MATES CASTELLÀ CATALÀ 

 
Treball individual 

de l'alumne 
Treball individual 

de l'alumne 
Treball individual 

de l'alumne 
Treball individual 

de l'alumne 
Treball individual 

de l'alumne 

11:30 a 12:30 MATES CATALÀ MEDI MÚSICA MATES 

 
Treball individual 

de l'alumne 
Treball individual 

de l'alumne 
Treball individual 

de l'alumne 
Treball individual 

de l'alumne 
Treball individual 

de l'alumne 

15:15 a 16: 15 MEDI 
ANGLÈS de 14:50 

a 15:50 
PLÀSTICA CATALÀ TUTORIA 

 

 

A ESO, el mestre no estarà confinat amb el grup i combinarà les classes virtuals realitzades 
amb el grup confinat amb les presencials amb la resta de grups de l’escola. Per aquest motiu, 
l’horari quedarà supeditat a l’horari de tota l’ESO, tant pel que fa al dia en què es realitza 
cada matèria tant com a la franja horària establerta en l’horari presencial. 

Si el confinament suposa com a mínim una setmana lectiva es realitzaran classes virtuals de 
totes les matèries, fet que suposarà aproximadament 4 sessions diàries de classes virtuals. 
La resta d’hores seran de treball personal dels alumnes.  

En cas de confinament parcial del grup, es concretarà l’horari de les classes virtuals en base 
al moment acadèmic en què es produeixi. 

 

A tall d’exemple: 
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1r ESO DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

      

  
MATES 

  
CASTELLÀ 

 
MATES 

 
E.F. 

   
E.F. 

   

  
CATALÀ 

 
PLÀSTICA 

  
SOCIALS 

 
TECNO 

    
NATURALS 

 
TECNO 

 
PLÀSTICA 

      

  
CASTELLÀ 

 
CATALÀ 

 
RELIGIÓ 

 
ANGLÈS 

 
TUTORIA 

  
ANGLÈS 

 
SOCIALS 

 
MÚSICA 

 
NATURALS 

 

 

2n ESO DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

      

  
TECNO 

 
MÚSICA 

 
ANGLÈS 

  
MATES 

   
MATES 

   
E.F. 

  
ANGLÈS 

   
MÚSICA 

 
CASTELLÀ 

  
CATALÀ 

  
E.F. 

 
CASTELLÀ 

 
CATALÀ 

      

  
RELIGIÓ 

 
SOCIALS 

 
TECNO 

 
NATURALS 

 

   
TUTORIA 

 
NATURALS 

 
SOCIALS 
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3r ESO DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

      

  
E.F. 

 
BIOLOGIA 

 
E.F. 

 
CASTELLÀ 

 
SOCIALS 

  
MATES 

 
CASTELLÀ 

  
MATES 

 
PLÀSTICA 

  
PLÀSTICA 

 
F. Q. 

 
CATALÀ 

 
BIOLOGIA 

 
CATALÀ 

  
ANGLÈS 

  
F. Q. 

 
TECNO 

 
RELIGIÓ 

      

  
OPTATIVA 

 
TECNO 

 
SOCIALS 

  

   
TUTORIA 

 
ANGLÈS 

  

 

4t ESO DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

      

  
CASTELLÀ 

  
BIO / ECO 

 
TECNO 

 
CASTELLÀ 

  
CATALÀ 

 
ANGLÈS 

 
E.F. 

 
TUTORIA 

 

  
MATES 

 
MATES 

   
F Q  / V P 

   
F Q / V P 

 
CATALÀ 

 
E.F. 

 
ANGLÈS 

      

  
SOCIALS 

 
RELIGIÓ 

  
BIO/ ECO 

 

    
SOCIALS 

 
TECNO 
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