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1. Contingut del pla d’obertura 

1.1 Diagnosi 
 

El col·legi Sagrada Família és un centre d’una sola línia, que imparteix els ensenyaments des de 

EI fins a l’ESO. 

Disposa de dos edificis: l’edifici principal situat a la Plaça Carles III, nº 9 i un pavelló situat al carrer 

Fundadors. Fins ara,  l’alumnat de totes les etapes cursava les classes a l’edifici principal, deixant 

el pavelló per a la realització de l’Educació Física, el Laboratori i la Tecnologia. 

Tenint en compte la situació actual s’ha considerat adequat distribuir els cursos de la següent 

manera per tal de descongestionar les entrades i les sortides de l’alumnat, evitant així les 

aglomeracions. 

Edifici principal: EI, EP, 1r i 2n d’ESO. 

Pavelló: 3r i 4t d’ESO. 

1.2 Organització dels grups estables 

 

Els grups estables que es mantindran durant el curs 2021-2022 seran els següents: 
 

CURS  

NIVELL  

GRUP 

NOMBRE 

D’ALUMNES 

PROFESSO- 

RAT ESTABLE 

 

ALTRES DOCENTS 

que intervenen 

(amb mesures de 

seguretat) 

Personal 
d’atenció 
educativa, 
que intervé 
en aquest 
grup (TIS, 
educador/a 
EE, TIE, 
Aux d’EE, 

monitors... 

Personal 
d’atenció 
eductiva 
que intervé 
puntual-
ment en 
aquest 
grup (amb 
mesures 
de 
seguretat): 
professió-
nals SIEI, 
SIAL, 
monitors...) 

ESPAI 

estable 
d’aquest 
grup 

P3 
 

26 Roser 
Castellà 
 

M.Carmen Ferré 

Adeline Colleran 

Anna Ferreres 

 0  0  003 

 P4  
  

19 Marta Pérez 
 

M.Carmen Ferré 

Adeline Colleran 

Mireia Vila 

Anna Ferreres 

 0  0  002 

P5 
 

24 Sílvia 
Reverter 

M.Carmen Ferré 
Adeline Colleran 

Anna Ferreres 

Mireia Vila 

 0  0  001 
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1r EP 
 

17 Belén Gil 1 (Anglès) 
1 (E.F. i Escacs) 
1 (ViP) 
1 (Racons de 
Matemàtiques) 

 0  0  104 

2n EP 
 

20 Mª José 
Barbero 

1 (Anglès) 
1 (E.F. i Escacs) 
1 (ViP i racons de 
Matemàtiques i 
suport) 
1 (Música) 

 0  0  102 

3r EP 23 Faustino 
Pedraza 

1 (Anglès) 
1 (E.F. i Escacs) 

1 (ViP) 

1 (Tallers de 

Matemàtiques) 

1 (Música) 

 1 (suport) 

 0  0  101 

4t EP 23 Juliana Rita 
Antoni 

1 (ViP) 
1 (E.F. i Escacs) 
1(Ref.Català i 
Castellà) 
1(Tallers de 
Matemàtiques) 
1 (Música) 

 0  0  201 

5è EP 26 Lara Grau 1 (ViP) 
1 (Anglès i 
complementàries) 

1 (E.F. i Escacs) 

1 (Reforç 

Matemàtiques i 

Castellà) 

 0  0  202 

6è EP 23 Marta Obiol 1 (E.F. i Escacs) 

1(Anglès i 
Complementàries) 
1 (Música) 

 0  0  203 

1r ESO 
GRUP 13 

29 Anna Fèlix 1 (Matemàtiques) 

1 (Socials i 

Castellà) 

1 (Música) 

1 (Religió) 

1 (Tecno i Biologia 

i VIP) 

1 (E.F.) 

1 (Català) 

 0  0  301 

2n ESO 
GRUP 14 

27 Mercè 
Carceller 

1 ( Matemàtiques) 

1 (Socials ) 

1 (F i Q) 

1 (Música) 

1 (Religió) 

1 (Tecno) 

 0  0  306 
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1 (E.F.) 

1 (Català) 

 

3r ESO 
GRUP 15 

25 Llúcia Mauri 
 

1 ( Matemàtiques) 

1 (Socials ) 

  1 ( Anglès i castellà) 
  1 ( Biologia i 
Tecnologia)  
1 (Religió) 

1 (VIP i FiQ) 

1 (E.F.) 

1 (Català) 

 

 0  0 Pavelló  
Aula     
tecnologia 

4t ESO 
GRUP 16 

22 Flor Manette 1( Català)  

1 (Castellà) 

1 (Anglès) 

1 (Socials) 

1 (E.F.) 

1 (Religió) 

1 (F i Q) 

1 (Biologia) 

1 (Alemany) 

 0  0 Pavelló 
Aula antic      
laboratori 

 
 
 

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

 

El criteri d’atenció a l’alumnat amb NEE és atendre a aquests dins de l’aula, preferentment, amb el 

suport d’un docent i el suport de la vetlladora en l’alumnat que ho requereixi. 

A ESO aquesta atenció es durà a terme en les matèries de: Matemàtiques i  Castellà. 

1.4 Organització de les entrades i sortides 
 

Les entrades i sortides s’organitzaran de la següent manera: 

Edifici principal situat a la plaça Carles III, número 9.  Disposa de dos accessos per la Plaça  

Carles III i un pel carrer Sant Antoni. 

Per l’accés 1 de la plaça Carles III, número 9,  es realitzaran les entrades i sortides de l’alumnat  

De P3, P4, i P5. Cada grup d’EI té assignat un camí amb diferents colors: P3 camí vermell, P4 camí 

blau i P5 camí groc. 

Per l’accés 2 del la plaça Carles III, número 9, es realitzaran les entrades i sortides de l’alumnat 

de 1r, 2n i 3r d’EP. 
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Per l’accés 3, del carrer Sant Antoni es realitzaran les entrades i sortides de l’alumnat de 4t, 5è, 

6è, 1r i 2n d’ESO. 

A l’edifici del pavelló hi ha tres accessos: accés 1 pel carrer Fundadors; accés 2 pel carrer Sant 

Joaquin i accés 3 pel carrer Sant Tomàs. 

Accés 1 pel carrer Fundadors entrarà i sortirà l’alumnat de 3r i 4t d’ESO. 

 

CURS-NIVELL-GRUP TIPUS D’ACCÉS HORA D’ENTRADA I DE 
SORTIDA 

P3: camí vermell Accés 1  Entrada 9:00h.- Sortida 12:55h. 
 Entrada 15:00h.- Sortida  
 16:55h. 

 P4: Camí blau 

 

Accés 1   Entrada 9:00h.- Sortida 13:00h. 
 Entrada 15:00h.- Sortida  
 17:00h. 

 P5: Camí groc  Accés 1   Entrada 9:00h.- Sortida 13:00h. 
 Entrada 15:00h.- Sortida  
 17:00h. 

 1r EP (amb mascareta) 

 

 Accés 2  Entrada 9:00h.- Sortida 13:00h. 
 Entrada 15:00h.- Sortida  
 17:00h. 

 2n EP (amb mascareta) 

 

 Accés 2  Entrada 9:00h.- Sortida 13:00h. 
 Entrada 15:00h.- Sortida  
 17:00h. 

 3r EP (amb mascareta)  Accés 2   Entrada 9:00h.- Sortida 13:00h. 
 Entrada 15:00h.- Sortida  
 17:00h. 

 4t EP (amb mascareta)  Accés 3  Entrada 9:00h.- Sortida 13:00h. 
 Entrada 15:00h.- Sortida  
 17:00h. 

 5è EP (amb mascareta)  Accés 3   Entrada 9:00h.- Sortida 13:00h. 
 Entrada 15:00h.- Sortida  
 17:00h. 

6è EP (amb mascareta)  Accés 3  Entrada 9:00h.- Sortida 13:00h. 
 Entrada 15:00h.- Sortida  
 17:00h. 

 1r ESO (amb mascareta) 
 Dilluns 
  
 

 Accés 3  
 
 
 Accés 1 
 
 
 Accés 3 

 Dilluns, 
 Entrada 8:55h.- Sortida 13:25h. 
 Entrada 15:05h.- Sortida 17:05h. 
 Dimarts, dimecres, dijous i  
 divendres. 
 Entrada 7:55h. 
 Sortida 13:25h. 
 Dimarts, dimecres i dijous i  
 Entrada 15:05h.- Sortida 17:05h. 
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 2n ESO (amb mascareta)  
 Dilluns 
 GRUP 14 

 Accés 3  
 
 
 Accés 1 
 
 
 Accés 3 
  
 

 Dilluns, 
 Entrada 8:55h.- Sortida 13:25h. 
 Entrada 15:05h.- Sortida 17:05h. 
 Dimarts, dimecres, dijous i  
 divendres. 
 Entrada 7:55h. 
 Sortida 13:25h. 
 Dimarts, dimecres i dijous   
  Entrada 15:05h.- Sortida 17:05h 

 3r ESO (amb mascareta)  Accés 1 pavelló  Dilluns 
 Entrada 8:55h.- Sortida 13:25h. 
 Dimarts, dimecres, dijous i  
 divendres 
 Entrada 7:55h.- Sortida 13:25h. 
 Dilluns, dimarts, dimecres i dijous 
 Entrada 15:00h.- Sortida 17:00h. 

 4T ESO (amb mascareta)  Accés 1 pavelló  Dilluns 
 Entrada 8:55h.- Sortida 13:25h. 
 Dimarts, dimecres, dijous i  
 divendres 
 Entrada 7:55h.- Sortida 13:25h. 
 Dilluns, dimarts, dimecres i dijous 
 Entrada 15:00h.- Sortida 17:00h 

 

Observacions: 

Per garantir les mesures de prevenció a les entrades i sortides del centre, així com en els 

passadissos i llocs de concurrència, els alumnes d’EP i ESO i, el personal del centre educatiu, 

han de portar la mascareta fins arribar a l’aula del grup estable. 

L’ús de mascaretes, segons instruccions de Salut i Educació, serà obligatori en tot moment 

a partir dels sis anys fins noves instruccions. 

1.5 Organització de l’espai d’esbarjo 

 

Els grups estables es mantindran durant l’esbarjo.  

El centre disposa del pati de l’edifici principal i de la pista del pavelló. 

El pati de l’escola de l’edifici principal es dividirà en tres sectors: 

Sector 1 espai situat davant de la porta de P5; sector 2 espai situat davant classe de P4; sector 3 

espai situat davant la porta de P3. situat entre la porta de la Capella fins a la porteria. 
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La pista del pavelló es dividirà en tres sectors per acollir l’alumnat de 4t, 5è i 6è i en quatre sectors 

per a l’alumnat d’ESO. 

Sector 1: de la porta principal a la primera columna. 

Sector 2: de la primera columna a la segona. 

Sector 3: de la segona columna fins a la tercera. 

Sector 4: de la tercera columna fins a la quarta. 

Educació Infantil 

Edifici principal 

P5: espai del pati sector 1. 

P4: espai del pati sector 2. 

P3: espai del pati sector 3. 

Educació Primària 

Edifici principal 

1r: sector 3 

2n: sector 2 

3r: sector 1 

Pavelló 

4t: sector 1 

5è: sector 2 

6è: sector 3 

ESO 

Pavelló 

1r: sector 4 

2n: sector 3 

3r: sector 2 

4t: sector 1 

Durant el recorregut d’anada i tornada de l’aula al pati tot l’alumnat de primària i ESO i el  

professorat portarà posada la mascareta. 
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CURS-NIVELL-GRUP HORA DE PATI 

P3 

P4  

P5 

 Sector 3. De 10:00h. a 10:30h. 

 Sector 2. De 10:00h. a 10:30h. 

 Sector 1. De 10:00h. a 10:30h.  

1r EP 

2n EP 

3r EP 

 Sector 3. De 10:30h. a 11:00 h. 

 Sector 2. De 10:30h. a 11:00h. 

 Sector 1. De 10:30h. a 11:00h.  

 

4t EP 

5è EP 

6è EP 

 Pista pavelló 

Sector 1. De 10:30h. a 11:00h. 

 Sector 2. De 10:30h. a 11:00h. 

 Sector 3. De 10:30h. a 11:00h. 

 

1r ESO 

2n ESO 

3r ESO 

4t ESO 

 Pista pavelló 

Sector 4. De 11:00h. a 11:30h. 

 Sector 3 . De 11:00h. a 11:30h. 

 Sector 2. De 11:00h. a 11:30h. 

 Sector 1. De 11:00h. a 11:30h. 

 

 
L’alumnat de P3 fins a 3r EP no portarà mascareta durant l’esbarjo per estar en un espai a l’aire 
lliure sectoritzat i amb el seu grup bombolla. 
 
L’alumnat que faci l’esbarjo al pavelló haurà de portar la mascareta per ser un lloc tancat. 
 

 

1.6 Relació amb la comunitat educativa 
 

El document sobre el Pla d’organització es penjarà a  la plataforma i a la pàgina web on les 

famílies podran consultar-lo. Davant de qualsevol dubte podran dirigir-se als tutors/es 

respectius o a l’Equip directiu per tenir els aclariments pertinents. 

 

Les sessions de reunió del Consell Escolar es realitzaran presencialment mantenint les  

mesures higièniques i de seguretat i sempre amb la mascareta posada. 

 

Davant de situacions excepcionals, es faran telemàticament. 
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Procediments de comunicació amb les famílies. 

El centre disposa d’una plataforma digital EDUCAMOS com a eina de comunicació amb les 

famílies. Mitjançant aquesta plataforma s’informa els pares/mares, a través d’avisos i 

circulars, de tota la informació relacionada amb el funcionament i planificació del curs. 

Cada progenitor disposa, dins de la plataforma del centre, d’una adreça de correu 

electrònic mitjançant la qual es pot comunicar amb qualsevol docent o membre de l’equip 

directiu. 

La plataforma també disposa de l’ aplicació  TEAMS per poder realitzar videoconferències 

garantint la seguretat dels usuaris. 

Durant el primer període de confinament, les famílies i els docents ja van estar fent ús 

d’aquesta plataforma com a eina de comunicació i de treball. 

 
Reunions de grups: 

Farem les trobades d’inici de curs amb les famílies durant la primera i segona setmana de 

setembre de forma presencial seguint les mesures de seguretat, mantenint la distància i l’ús 

de mascaretes i amb la màxima ventilació possible. Només podrà assistir un tutor per 

alumne/a. Els cursos de 3r i 4t d’ESO realitzaran les reunions d’inici de curs 

telemàticament. 

Cada grup classe te assignat un horari de reunions de pares/mares: 

 

ETAPA INFANTIL 
 

DATES I HORES 

P3 

 

P4  

 

P5 

 

Dijous dia 2 de setembre. Saló d’actes 

Hora: 18:00h. 

Dijous dia 2 de setembre. Aula 002  

Hora: 18:15h. 

Dijous dia 2 de setembre. Aula 003  

Hora: 18:30h. 
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ETAPA E. PRIMÀRIA 
 

DATES I HORES 

1r 

 

2n  

 

3r 

 

4t 

 

5è 

 

6è 

Dilluns dia 6 de setembre. Saló d’actes. 

Hora:18:00h. 

Dilluns dia 6 de setembre. Aula102 

Hora:18:15h. 

Dilluns dia 6 de setembre. Aula101 

Hora:18:30h. 

Dimarts dia 7 de setembre. Aula 201 

Hora: 18:00h. 

Dimarts dia 7 de setembre. Aula 202 

Hora: 18:15h. 

Dimarts dia 7 de setembre. Saló d’actes. 

Hora: 18:30h. 

 
 
ETAPA ESO 

 
DATES I HORES 

1r 

 

2n 

 

3r 

 

4t 

 

Dijous dia 9 de setembre. Capella 

Hora: 18:00h.  

Dijous dia 9 de setembre. Aula 302 

Hora: 18:15h. 

Dijous dia 9 de setembre. Online 

Hora: 18:00h. 

Dijous dia 9 de setembre. Online. 

Hora: 18:15h. 
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  REUNIONS INDIVIDUALS DE SEGUIMENT: 

 

El seguiment amb les famílies es farà presencialment,  mantenint les mesures de seguretat. 

En funció de la situació de la pandèmia, les comunicacions amb les famílies es farà per 

videoconferència o telefònicament. Si la família ho requereix es farà telemàticament. 

 

1.7 Servei de menjador 
 

A l’espai de menjador es mantindran els grups estables. Tot l’alumnat portarà la mascareta 

posada tant a les pujades com a les baixades.  Cada grup ocuparà sempre la mateixa taula.  

En el cas que hi hagi un augment d’alumnat que sol·liciti el servei de menjador, els de Cicle 

Superior menjaran en un segon torn amb els d’ESO. 

En acabar de dinar, l’alumnat baixarà al pati mantenint les distàncies de seguretat i amb la 

mascareta posada. En cas de mal temps s’habilitarà una aula del primer pis per a l’alumnat 

d’EP i ESO i el saló d’actes per als d’EI. Cada grup estarà acompanyat per la seva monitora 

de menjador. 

 

Per afavorir el manteniment de les mesures de seguretat, atès que disposem d’un espai 

reduït de menjador, farem torns: 

 

CURS-NIVELL-GRUP HORA DE DINAR ESPAI 

EI: P3, P4 i P5 12:50h. Menjador 

EP: 1r a 6è 13:00h. Menjador 

ESO: 1r a 4t 13:30h. Menjador 
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1.8 Pla de neteja 

Al llarg del dia cada alumne es farà responsable de la desinfecció de la seva taula i cadira 

en cas que faci ús d’un espai que no és el del seu grup estable. 
 

1.9 Transport 
 

El centre no requereix de transport escolar. 
 

1.10 Extraescolars i acollida 
 

Acollida 
 
Per realitzar l’acollida, el centre habilitarà  l’aula 103, ubicada a la primera planta. A l’entrada 

estarà la monitora d’acollida esperant-los  que els proporcionarà el gel hidroalcohòlic per rentar-

se les mans, un cop dins, aniran fins l’aula habilitada respectant la distància de seguretat d’1,5 

metres amb la resta de persones que estiguin a l’espai d’acollida. 

 

Quan finalitzi el període d’acollida, els infants seran acompanyats a la seva aula de referència, i 

tant els responsables com els infants hauran de portar les mascaretes. Al finalitzar l’horari 

d’acollida la persona responsable de l’aula ventilarà i netejarà l’espai. 

 

Extraescolars 

 

El centre realitzarà, a partir del mes d’octubre, activitats extraescolars: 

 

Organitzades pel centre: anglès. 

Organitzades per l’AMPA: psicomotricitat, bàsquet, judo, cuina, zumba kids, repàs, robòtica i 

tallers creatius. 
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1.11 Activitats complementàries (sortides i activitats externes) 
 

 

SORTIDA DATA GRUPS 
CLASSE 

ESPAIS 

Festivitat del 
Pare Palau 
 
 
 
 

5-11-2021 EP 
 
 
 

Mirador del 
Garbí 
 
Sectoritzat 
per cursos  
 

Festivitat del 
Pare Palau 

5-11-2021 ESO Mirador del 
Garbí 
 
Sectoritzat 
per cursos 
 

Dijous 
Llarder 

24-02-2022 EP Mirador del 
Garbí 
 
Sectoritzat 
per cursos 
 

Dijous 
Llarder 

24-02-2022 ESO Sortida a la  
Foradada 
 

Sortida fi de 
curs  

Maig 2022  
Data per 
concretar. 

EI Mas d’en 
Joan. 
(Penyíscola) 
 

Colònies fi 
de curs 

Maig 2022  
Data per 
concretar. 

EP 
CI-CS 
 
 
 
 
 
 
 
CM 

Vallclara. 
Compartiran 
la casa de 
colònies 
amb grups 
estables del 
mateix 
centre. 
 
Capella 

Jumpland 
Aventura 
Cambrils 
 
 
Jumpland 
Aventura 
Cambrils 

Maig 2022 
Data a 
concretar 

ESO  
1r i 2n 
 
 
 
3r 

Viatjarà en 
un autobús. 
 
 
 
Viatjaran en 
un autobús. 
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Viatge fi de 
curs  

Març 2021 
Data 
pendent 
 
 

4t Per 
determinar 
destinació 
peninsular. 

Treball de 
síntesi 
Tàrraco 
 

7-06-2022 
 
 
 

1r, 2n i 3r 
 
 
 

Viatge en 
bus. 

 

 

Es tindran en compte les mesures de seguretat i portaran les mascaretes posades 

sempre durant els desplaçaments. 

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

 

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

 

Si es detecta una sospita de cas de covid-19, s’aïllarà  l’alumne en un espai habilitat, li posarem la 

mascareta i evitarem que toqui joguines, baranes, etc..,  estarà acompanyat per la persona 

responsable de custodiar-lo que prendrà les precaucions necessàries fins que el vinguin a buscar.  

Els responsables de trucar a la família seran les cap d’estudis o el director 

ÒRGANS TIPUS DE REUNIÓ FORMAT DE LA 
REUNIÓ 

PERIODICITAT/ 
 

TEMPORITZACIÓ 

Equip directiu Planificació Presencial Una per setmana 

Comissions de treball i 
pastoral 

Coordinació Presencial Una per trimestre 

Claustres Planificació ,  
informació i acords 

Presencial Una per trimestre 

Reunions 
d’avaluacions 

EP  
 
ESO 

Presencial 
 
Presencial 

Una per trimestre 
 
1r trimestre: inicial i 
 trimestral 
2n trimestre: trimestral i de 
 recuperacions de 
 matèries de cursos 
 anteriors. 
3r trimestre: trimestral, 
 ordinària i extraordinària  
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Els responsables de trucar als serveis sanitaris ( telf.  061) i seguir les seves indicacions seran el 

director o sotsdirectora. 

Es seguiran les directrius que marqui Traçacovid i Salut. 

DETECCIÓ DE POSSIBLES CASOS PER SIMPTOMATOLOGIA COMPATIBLE AMB LA 

COVID-19 
 

 
CASOS 
POTENCIALS 

 
ESPAI 
HABILITAT PER 
A L’AÏLLAMENT 

 
PERSONA 
RESPONSABLE 
DE REUBICAR 
L’ALUMNE/A I 
CUSTODIAR- LO 
FINS QUE EL 
VINGUIN A 
BUSCAR 
 

 
PERSONA 
RESPONSABLE 
DE TRUCAR A 
LA FAMÍLIA 

 
PERSONA 
RESPONSABLE 
DE COMUNICAR 
EL CAS ALS 
SERVEIS 
TERRITORIALS 

 
E. INFANTIL 
 
P3 
 
 
 
 
P4 
 
 
 
 
P5 

 
 
 
TUTORIA PARES 1 
 
 
 
 
TUTORIA PARES 1 
 
 
 
 
 
TUTORIA PARES 1 

 
 
 
Roser Castellà o 
docent que es 
trobi a l’aula 
 

Marta Pérez o 
docent que es 
trobi a l’aula 
 
 
 
Sílvia Reverté 

 
 
 
CAP EI i EP 
(Anna 
Ferreres) 
o  
Director 
(Xavier Audí) 

 

 

 

Director 

Xavier Audí 

Sotsdirectora 

Belén Gil 

 
1r EP 
 
 
 
 
2n EP 
 
 
 
 
 
3r EP 

 
TUTORIA PARES 1 
 
 
 
 
 
TUTORIA PARES 1 
 
 
 
 
 
TUTORIA PARES 1 

 
Belén Gil o 
docent que es 
trobi a l’aula 
 
 
Mª José Barbero 
o docent que es 
trobi a l’aula 
 
 
 
Faustino 
Pedraza o 
docent que es 
trobi a l’aula 

 

 
 CAP EI i EP 
 (Anna Ferreres) 
 o  
 Director 
 (Xavier Audí) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Director 

Xavier Audí 

Sotsdirectora 

Belén Gil 
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4t EP TUTORIA PARES 1 Juliana Rita 
Antoni o docent 
que es trobi a 
l’aula 

  
 

 

5è EP 
 
 
 
 
 6è 

TUTORIA PARES 1 
 
 
 
 
 
TUTORIA PARES 1 

Lara Grau o 
docent que es 
trobi a l’aula 
 
 
Marta Obiol  o 
docent que es 
trobi a l’aula 

 
  
 

 

  
 

   

     

1r ESO 
 
 
 
 
 
 
2n ESO 
 

 

TUTORIA PARES 1 
 
 
 
 
 
 
 
TUTORIA PARES 1 

  Anna Fèlix  o  
  docent que es  
  trobi a l’aula 
 
 
 
 
Mercè Carceller 
o docent que es 
trobi a l’aula 
 

  CAP ESO 
(Inma Cartes) 
Director 
(Xavier Audí) 
 
 
 

  Director 

Xavier Audí 

Sotsdirectora 

Belén Gil 

 

 

 

3r ESO 
 

Vestidor 1r pis 
pavelló 
 

 Llúcia Mauri o 
 docent que es 
 trobi a l’aula 
 

 

   
 

 

 4t ESO Vestidor 1r pis 
pavelló 

 Flor Manette o 
 docent que es  
 trobi a l’aula 
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1.14 Seguiment del pla 
 
Breu planificació de l’avaluació i seguiment d’aquest pla de reobertura del setembre. 

 
 

Responsables 

 

Titular, Mª José Muñoz 
Director, Xavier Audí 
Sotsdirectora, Belén Gil 
Cap d’estudis EI i EP, Anna Ferreres 
Cap d’estudis ESO, Inma Cartes 

 

Indicadors si no 

Es disposa d’un pla de ventilació, neteja i desinfecció?   

Es disposa del pla d’actuació davant d’un cas sospitós?   

S’ha demanat a totes les persones treballadores del centre educatiu que les que 
presentin condicions considerades de risc o que estiguin embarassades es posin 
en contacte amb el Servei de Prevenció de 

Riscos Laborals? 

  

El personal docent i no docent del centre ha rebut els equips de 

protecció (mascaretes)? 

  

Tots els espais habilitats per a les activitats lectives disposen de 

ventilació? 

  

S’ha realitzat la neteja i manteniment dels equips de climatització?   

El personal docent i no docent ha rebut tota la informació necessària 

respecte de les mesures de protecció i prevenció? 

  

Les famílies han rebut tota la informació necessària respecte de les 

mesures de protecció i prevenció? 

  

Totes les famílies han signat la declaració responsable?   

S’ha organitzat un pla per evitar les aglomeracions de famílies durant 

les entrades i les sortides del centre educatiu? 

  

Es disposa d’un pla alternatiu davant d’un hipotètic canvi d’escenari 

epidemiològic? 

  

Es disposa de material educatiu suficient per a poder garantir l’educació 

a distància en cas d’un nou confinament? 

  

 

 

Propostes de millora trimestrals... 
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2 Concrecions per a les diferents etapes 
 

2.1 Pla d’acollida de l’alumnat d’infantil 
 
L’alumnat de P3, podrà fer l’adaptació progressiva durant la primera setmana. 

L’alumnat de P3  podrà accedir al centre acompanyat d’un progenitor  a les entrades i a 

les sortides. A partir del segon trimestre, si es considera oportú, serà la tutora qui, a la 

sortida, acompanyarà el grup classe fins la porta on repartirà els nens/-es a les seves 

famílies. 

Un docent se n’encarregarà de posar gel hidroalcohòlic a l’alumnat. 

 

Totes aquelles famílies que accedeixin hauran de portar mascareta i posar-se el gel 

hidroalcohòlic a l’entrada  i hauran de mantenir la distància de seguretat d’1’5 metres. 

 

2.2 Pla de treball del centre educatiu en confinament 

 
2.2.1. Com planifiquem el seguiment dels alumnes 

 

A finals del mes de juny el centre va realitzar una enquesta a les famílies per tal de saber 

com havia funcionat el treball online durant aquest confinament. A partir del buidatge de 

les enquestes hem rebut la informació que ens permetrà fer els canvis oportuns de cara 

un possible confinament. 

Els mitjans de contacte amb l’alumnat i les famílies serà el següent: 

EI: correu electrònic de la plataforma digital del centre EDUCAMOS per a l’enviament,  

recollida de tasques, informes del seguiment dels aprenentatges i l’aplicació TEAMS per 

portar a terme les videoconferències.  

EP: tant el cicle inicial com el cicle mitjà , correu electrònic de la  plataforma digital del 

centre EDUCAMOS per l’enviament, recollida de tasques, informes del seguiment dels 

aprenentatges i l’aplicació TEAMS per portar a terme les videoconferències. 

EP: cicle superior, correu electrònic de la  plataforma digital del centre EDUCAMOS per 

l’enviament, recollida de tasques, informes del seguiment dels aprenentatges i l’aplicació 

MEET. 
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ESO: correu electrònic de la  plataforma digital del centre EDUCAMOS, informes del 

seguiment dels aprenentatges i l’aplicació MEET per portar a terme les 

videoconferències. 

En el cas  dels alumnes més necessitats, el centre ja es va posar en contacte amb els 

serveis socials de l’ajuntament per tal de donar resposta a les necessitats dels alumnes 

menys afavorits. 

A l’inici del curs recordarem a les famílies les aplicacions que ja es van utilitzar durant el 

període de confinament del curs anterior. 

2.2.2. Com farem l’acompanyament dels alumnes ordinaris amb més 

dificultats? 

 

Per tal d’atendre els alumnes amb NESE i NEE, que tenen un PI, les persones 

responsables d’atendre aquest l’alumnat seran els respectius tutors/es en coordinació 

amb: 

EI: Anna Ferreres 

EP: Mireia Vila 

ESO: Inma Cartes 

 

Les persones responsables coordinades amb la tutora i l’orientadora del centre 

prepararan les activitats adaptades, estaran en contacte amb l’alumnat i realitzaran una 

atenció individualitzada online. 

2.2.3. Coordinació del professorat 
 

Les reunions de l’equip directiu es faran cada dimecres telemàticament.  

Cada 15 dies es realitzarà una reunió de l’equip docent per etapa/cicle. Les reunions es 

portaran a terme a primera hora del matí per preparar el treball amb els alumnes i fer el 

seguiment d’aquests. 

El claustre es reunirà un cop al mes  telemàticament per tal de portar un seguiment de 

la feina que s’està realitzant, per fer una coordinació  i poder fer un acompanyament 

emocional. 



 
 
 

21 
 

Abans de cada reunió el professorat coneixerà l’ordre del dia i en acabar la reunió 

s’aixecarà acta dels acords presos. 

Al final de curs es va fer una diagnosi de les necessitats TIC del professorat. Cada 

professor buscarà la formació més adequada  a les seves necessitats. El centre disposa 

d’una coordinadora TIC que dona resposta als dubtes que sorgeixen i portarà a terme 

una formació de centre. 

En les diferents etapes les aplicacions i programes que utilitzarem durant l’aprenentatge 

i per les que hauran de formar-se el professorat seran les següents: 

 

EP:  

Cicle superior: el professorat s’haurà de formar en MOODLE 

 

2.2.4. El temps dels alumnes dedicats a l’aprenentatge. 
 

 

Les càrregues de treball 

Variaran d’acord amb el nivell educatiu. Combinarem l’ensenyament online amb 

l’aplicació TEAMS o MEET depenent de l’etapa.  

EI: connexió online dilluns, dimecres i divendres de 30’. El grup de P3 i P5 es dividirà  

en dos grups, els grups de P4 es mantindran. Cada grup connectarà una sessió per dia. 

Els horaris de connexió de l’etapa d’infantil serà el següent: 

P3 

Horari dilluns  dimecres  divendres 

10:30h.-

11:00h. 

Videoconferència 

Grup 1 

 Videoconferència  

Grup1 

 Videoconferència  

Grup1 

      

11:15h.-

11:45h. 

Videoconferència 

Grup 2 

 Videoconferència 

Grup 2 

 Videoconferència 

Grup 2 
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P4 

Horari dilluns  dimecres  divendres 

10:30h.- 

11:00h. 

Videoconferència 

Grup 1 i Grup 2 

 Videoconferència  

Grup 1 i Grup 2 

 Videoconferència  

Grup1 i Grup 2 

 

P5 

Horari dilluns  dimecres  divendres 

10:30h.-

11:00h.  

Videoconferència 

Grup 1 

 Videoconferència  

Grup1 

 Videoconferència  

Grup1 

      

11:15h.-

11:45h. 

Videoconferència 

Grup 2 

 Videoconferència 

Grup 2 

 Videoconferència 

Grup 2 

 

EP: 

1r i 2n : connexió online diària d’1h , en dues sessions de 30 ‘, a més a més del temps 

dedicat a la realització de tasques. Cada grup es dividirà en dos.  Les connexions es 

realitzaran: Grup 1 de les  9:30h. fins les 10:00h., i de les 11:30h. fins les 12:00h. Les 

connexions del Grup 2 es realitzaran  de les 10:30h. fins les 11:00h. i de les 12:15h. fins 

les 12:45h. 
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HORARI 1r EP i 2n EP 

Horari dilluns dimarts dimecres dijous divendres 

9:30h.- 

10:00h 

Videoconferència 

Grup 1 

Videoconferència  

Grup 1 

Videoconferència  

Grup1 

Videoconferència  

Grup1 

Videoconferència  

Grup1 

      

10:30h- 

11:00h 

Videoconferència 

Grup 2 

Videoconferència  

Grup 2 

Videoconferència 

Grup 2 

Videoconferència 

Grup 2 

Videoconferència 

Grup 2 

      

11:30h- 

12:00h. 

Videoconferència 

Grup 1 

Videoconferència 

 Grup 1 

Videoconferència 

Grup1 

Videoconferència 

Grup1 

Videoconferència 

Grup 1 

      

12:15h- 

12:45h. 

Videoconferència 

Grup 2 

Videoconferència 

Grup 2 

Videoconferència 

Grup 2 

Videoconferència 

Grup 2 

Videoconferència 

Grup 2 

3r i 4t: connexió online diària d’ 1hora i 30 minuts en tres sessions de 30’ cadascuna 

amb tot el grup, a més a més del temps dedicat a la realització de tasques. Les 

connexions es realitzaran a partir de les 9:30h. del matí.  

HORARI 3r EP i 4t EP 

Horari dilluns dimarts dimecres dijous divendres 

9:30h- 

10:00h. 

Videoconferència 

Tot el grup  

Videoconferència  

Tot el grup 

Videoconferència  

Tot el grup 

Videoconferència  

Tot el grup 

Videoconferència  

Tot el grup 

      

10:30h- 

11:00h. 

Videoconferència 

Tot el grup  

Videoconferència 

Tot el grup 

Videoconferència 

Tot el grup 

Videoconferència 

Tot el grup 

Videoconferència 

Tot el grup 

      

11:30h- 

12:00h. 

Videoconferència 

Tot el grup 

Videoconferència 

Tot el grup 

Videoconferència 

Tot el grup 

Videoconferència 

Tot el grup 

Videoconferència 

Tot el grup 
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5è i 6è: connexió online diària d’1 hora i 30 minuts, en 3 sessions de 30’ amb tot el grup, 

a més a més del temps dedicat a la realització de tasques. Totes les connexions es 

realitzaran a partir de les 9:00h. del matí. 

HORARI 5è EP i 6è EP 

Horari dilluns dimarts dimecres dijous divendres 

9:00h- 

9:30h. 

Videoconferència 

Tot el grup  

Videoconferència  

Tot el grup 

Videoconferència  

Tot el grup 

Videoconferència  

Tot el grup 

Videoconferència  

Tot el grup 

      

10:00h- 

10:30h. 

Videoconferència 

Tot el grup  

Videoconferència 

Tot el grup 

Videoconferència 

Tot el grup 

Videoconferència 

Tot el grup 

Videoconferència 

Tot el grup 

      

11:00h- 

11:30h. 

Videoconferència 

Tot el grup 

Videoconferència 

Tot el grup 

Videoconferència 

Tot el grup 

Videoconferència 

Tot el grup 

Videoconferència 

Tot el grup 

 

 En tota la etapa, en les diferents connexions s’aniran treballant les diferents matèries.  

ESO: 

1r, 2n, 3r i 4t :es seguirà l’horari de classe i l’alumnat que estigui confinat, es connectarà 

des de casa. 

 

2.2.5. Protocols de treball 
 

Les activitats a realitzar es faran arribar a través dels correus electrònics i diferents 

plataformes. En el correu s’especificarà la matèria i el curs a qui va destinat. 

Durant les sessions online es farà l’explicació  i es donaran les orientacions pertinents 

per a  la realització de les tasques. 

EI: l’enviament de les tasques serà via online i la recollida de les activitats serà a partir 

del divendres de la mateixa setmana. Les connexions online serviran per fer activitats 

interactives amb els alumnes (com per exemple: contes, cançons, jocs, i altres 

aprenentatges...). 
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EP:  l’enviament de les tasques serà via online , el seguiment de les tasques serà diari. 

Durant les connexions online es portaran a terme les explicacions de les tasques. Es 

penjarà a la plataforma del TEAMS un document on s’especificarà la planificació de 

l’horari a les famílies per que siguin sabedors de l’hora i la matèria que tindran cada dia. 

Mitjançant el correu electrònic de la plataforma del centre EDUCAMOS, les famílies i els 

alumnes es podran posar en contacte amb el professorat per l’aclariment de dubtes i, si 

s’escau, es concretarà una connexió online individual. 

 

Presentació de les tasques realitzades:  

EI: serà via correu electrònic per la plataforma del centre EDUCAMOS. 

EP: 

C. Inicial : serà via correu electrònic per la plataforma del centre EDUCAMOS. 

C. Mitjà : serà via correu electrònic per la plataforma del centre EDUCAMOS , en cas 

que les matèries no tinguin format digital. 

C. Superior: serà via MOODLE en cas que les matèries no tinguin format digital. Les 

matèries de l’editorial Edebé On plus es treballaran amb aquesta plataforma. 

ESO: 

El professorat informarà a l’alumnat de l’entrega de les tasques. Durant les connexions  

online, cada professor farà les explicacions pertinents. A través del xat del MOODLE i 

CLASSROOM es  formularan els diferents dubtes i es realitzaran els aclariments.  

L’alumnat confinat, haurà de penjar a les diferents plataformes les activitats realitzades 

en la data prevista. 

El centre elaborarà unes instruccions sobre l’actitud en les sessions online, i es donarà 

a conèixer a les famílies. 

 

2.2.6. Espais i altres condicions pel treball online: 
 

Es donaran unes pautes a les famílies sobre quines han de ser les condicions de l’espai 

de treball, hàbits i rutines. 

 

 



 
 
 

26 
 

2.2.7.  Tutories d’alumnes 
 

A totes les etapes es destinarà una  sessió online de  tutoria de grup setmanal. 

Les famílies podran demanar una tutoria individualitzada sempre que sigui necessari 

dins l’horari programat. 

A les tutories de grup es donarà suport emocional, seguiment d’organització de l’alumne 

i es treballarà sobre temes planificats en la programació del PAT. 

Els tutors/es quinzenalment realitzaran una coordinació online amb tot l’equip docent 

per fer un seguiment de l’alumnat. 

2.2.8. Hardware, software i coneixements TIC: 
 

Tot l’alumnat haurà de disposar d’un ordinador amb càmera , micròfon  i connexió 

internet. Els ordinadors hauran de disposar del sistema operatiu Windows 10, el 

Microsoft office o Open office, i el centre vetllarà per garantir les eines digitals i la 

connectivitat necessàries a l’alumnat desfavorit.  

A l’inici de curs, a partir  d’EP, ensenyarem a l’alumnat les diferents aplicacions i 

programes bàsics per tal  que estiguin familiaritzats en cas de confinament. 

Les famílies podran rebre un assessorament per part de la coordinadora TIC sobre l’ús 

de les diferents eines de treball. 

Tots els pares i l’alumnat disposaran del correu corporatiu de la plataforma del centre. 

 

2.2.9. Currículum i activitats complementàries. 
 

En cas de confinament es seguirà el currículum del curs en l’etapa d’EP i ESO, amb 

propostes que fomentin la competència d’aprendre a aprendre i l’autonomia personal.  

Les activitats complementàries formaran part de la planificació setmanal. Es prioritzarà 

el treball dels continguts clau de cada matèria. 

2.2.10. Protecció de dades. 
 

Les famílies hauran de firmar una autorització per a la realització de les 

videoconferències. També hauran d’autoritzar l’ús de la imatge dels alumnes per 

realitzar publicacions relacionades en activitats escolars a les xarxes socials i a la pàgina 

web del centre.  
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L’alumat serà informat de que no podrà publicar ni fer cap ús de la imatge  d’un altre 

company.  

Totes les activitats es realitzaran mitjançant la plataforma del centre EDUCAMOS i a 

més, utilitzarem les eines G-Suite que garanteixen la protecció de dades. 

 

NOTA. El pla presentat està subjecte a qualsevol modificació  de l’estat de la pandèmia, 

així com a possibles modificacions internes  d’acció de millora. 

 

 


