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1. Diagnosi del centre  

 

El 12 de març del 2020 es produeix el tancament de l’escola a causa de la pandèmia 

COVID-19 que en un principi era per 15 dies. La comissió Pedagògica del centre va 

acordar fer un pla de treball de 15 dies pels alumnes comptant que els alumnes tornarien, 

es van repartir llibres socialitzats i es van elaborar dossiers de treball. 

 

Un cop acabat aquest període i declarat l’estat d’alarma per la pandèmia,  l’escola es va 

organitzar i va elaborar un pla de treball a nivell de centre tenint en compte els següents 

criteris: 

1. Localitzar a tots els alumnes de l’escola. 

2. Tenir comunicació bidireccional amb les famílies. 

3. Fer un seguiment emocional dels alumnes i un acompanyament a les famílies. 

4. Elaborar propostes educatives que arribessin a tots els alumnes, utilitzant diferents 

canals de comunicació. 

5. Elaborar un pla de contingència. 

 

A continuació hi ha un recull de les diverses actuacions que es van dur a terme durant 

el confinament  el curs 2019-2020: 

 Per tal de localitzar i fer un seguiment emocional dels alumnes, es van adjudicar entre 

10 i 12 alumnes per docent a l’escola, 2 docents per grup classe. Tots els mestres van 

adoptar la figura de tutors i van realitzar contactes setmanals amb totes les famílies. 

Es van poder localitzar la totalitat de les famílies. Es van realitzar videoconferències 

de grups-classe cada setmana per fer un seguiment als alumnes i un bon 

acompanyament emocional. 

 Per poder tenir comunicació amb les famílies, la coordinadora LIC va gestionar els 

grups de whatsapp de famílies, i la coordinadora TAC es va encarregar d’activar 

DINANTIA a aquelles famílies que no el tenien instal·lat. Actualment només hi ha 2 

famílies que no han pogut activar l’aplicació. La Comissió Dinantia va decidir obrir la 

comunicació bidireccional per poder mantenir contacte amb les famílies i així poder 

rebre el treball elaborat pels alumnes. 
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 Pel que fa a la línia de treball i l’elaboració de propostes educatives, educació infantil, 

cicle inicial i cicle mitjà es van fer a través de l’aplicació DINANTIA (visible a través de 

mòbil, tablet i ordinador). Tot i així hi ha hagut alumnes que no ens van fer arribar les 

propostes per DINANTIA i els mestres es van adaptar a rebre les propostes per 

diferents canals de comunicació: email corporatiu i whatsapp. Els alumnes de Cicle 

Superior van utilitzar el programa classroom i es valora molt positivament.  Els 

alumnes que no van poder fer seguiment via on-line per manca de dispositius o de 

coneixements informàtics se’ls hi va fer arribar dossiers i es va fer un seguiment 

telefònic. 

 Creació de la comissió alumnes vulnerables. Aquesta comissió estava formada per la 

directora del centre i la Tècnica d’Integració Social. Es van considerar dos tipologies 

d’alumnes vulnerables: alumnes amb una situació precària, manca de seguiment 

familiar i que no van fer cap proposta i alumnes que no disposaven d’aparells 

tecnològics, connexions, errors en l'aplicació DINANTIA o classroom i per tant no 

podien fer propostes.  

Els alumnes amb situacions precàries se’ls va fer un seguiment exhaustiu i els casos 

d’alt  risc se’ls va fer el seguiment amb la comissió social conjuntament amb Serveis 

Socials i l’EAP de l’escola. Els alumnes amb problemes informàtics es van derivar a la 

coordinadora TAC que els va fer l’acompanyament perquè poguessin dur a terme les 

propostes.  

 El Departament d’Educació ens va dotar de 8 connexions WIFI a 8 famílies de 

l’escola. L’escola va cedir 21 portàtils a aquells alumnes que ho necessitaven 

prioritzant en primer terme, a aquelles famílies que estaven incomunicades i els 

alumnes de 6è de primària. L’Ajuntament va cedir 8 ordinadors amb connexió WIFI a 

aquells alumnes de 5è que no tenien dispositiu. Així doncs, tots els alumnes de Cicle 

Superior van tenir dispositiu i connexió WIFI, aquest fet ha estat molt positiu atès que 

quasi tots els alumnes van poder fer les propostes educatives.  

 Pel que fa a l’organització general de centre s’han fet diverses reunions 

telemàtiques per tal de coordinar tota la xarxa educativa: 

 Reunió setmanal d’equips de cicle. 

 Reunió setmanal de coordinació pedagògica. 

 Dos reunions setmanals d’equip directiu. 

 Reunió setmanal de comissió vulnerable. 
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 Reunió setmanal de riscos laborals 

 Reunió setmanal de comissió social. 

 Una reunió de Claustre mensual. 

 Una reunió CAD mensual. 

 

A la memòria del curs 2019-2020 s’ha fet el recull de les necessitats tecnològiques  i 

formatives tant de les famílies com dels docents per tal de tenir el punt de partida pel 

curs 2020-2021.   

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Bpo_yxX7r1M5E3LF7Y91fW1LqTFNpQRE 
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2. Organització dels grups estables 

 

Els grups estables estan formats per un conjunt d’alumnes, amb el seu tutor o tutora. 

Poden formar part d’aquest grup estable altres docents o personal de suport educatiu si 

la major part de la seva jornada laboral transcorre en aquest grup.  

Un dels punts febles que hi ha a l’escola El Gegant del Rec és la manca d’espais, estem 

esperant la construcció del nou edifici. Per aquest motiu, actualment tenim dificultats per 

poder desdoblar els diferents grups atès que no tenim aules per poder ubicar-los. 

Segons la nova normativa l’aforament de la sala de mestres és de 8 docents, així doncs, 

hem d’habilitar el hall per utilització dels membres del Claustre i la Sala de mestres per 

fer reunions. 

Hem organitzat l’escola en  grups-classe estables. Aquests grups s’han fet tenint en 

compte el principi d’equitat i inclusió educativa, segons les següents categories: gènere, 

necessitats educatives especials, aula d’acollida, nivell socioeconòmic i llengua.  
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Organització de grups d’alumnes, professionals i espais 

 

 
Grups 

 
Alumnes 

Docents PAE Espai 

Estable Temporal Estable Temporal Estable Temporal 

Grup 1 16 Ingrid Labian Núria Donat Gemma Gussiñé - Aula 1 Pati exterior 

Grup 2 16 Andrea Roca Núria Donat Gemma Gussiñé - Aula 2 Pati exterior 

Grup 3 16 Ferran Llorà 
Sílvia Riera 

Núria Donat Gemma Gussiñé 1 TIS 
1EE 

Aula 3 Pati exterior 

Grup 4 16 Alba Ros Núria Donat 
Sílvia Riera 

Gemma Gussiñé 1 TIS 
1EE 

Aula 4 Pati exterior 

Grup 5 16 Judith Obiols Núria Donat Gemma Gussiñé 1 TIS 
1EE 

Aula 5 Pati exterior 

Grup 6 17 Marta Gonzalez Núria Donat 
Malva Vila 

Quico Serra 

 1 TIS 
1EE 

Aula 6 Pati exterior 

Grup 7 17 Gemma Puig Montse Melció 
Malva Vila 

Quico Serra 

Núria Donat 

- 1 TIS 
1EE 

Aula 7 Pati exterior 

Grup 8 17 Carla Garcia Malva Vila 
Quico Serra 

Janina Ponsatí 

Núria Donat 

- 1 TIS 
1EE 

Aula 8 Pati exterior 

Grup 9 17 Griselda 
Palomeras 

Malva Vila 
Quico Serra 

Núria Donat 

- 1 TIS 
1EE 

Aula 9 Pati exterior 

Grup 10 17 Magda Vila Malva Vila 
Quico Serra 

Janina Ponsatí 

Núria Donat 

- 1 TIS 
1EE 

 

Aula 10 Pati exterior 

Grup 11 16 Anna Sanahuja Bibiana Núñez 
Quico Serra 
Xevi Alsina 

Davínia Díaz 

- 1 TIS 
1EE 
1AA 

Aula 11 Pati exterior 

Grup 12 16 Clàudia Planells Quico Serra 
Xevi Alsina 

Davínia Díaz 

Lucia  1 TIS 
1EE 
1AA 

Aula 12 Pati exterior 

Grup 13 16 Magalí Masó 

 

Quico Serra 
Xevi Alsina 

 

- 1 TIS 
1EE 
1AA 

Aula 13 Pati exterior 

Grup 14 16 Virginia Garcia 

 

Quico Serra 
Xevi Alsina 

Davínia Díaz 

 1 TIS 
1EE 
1AA 

Aula 14 Pati exterior 

Grup 15 16 Marina Álvarez Quico Serra 
Xevi Alsina 

Davínia Díaz 

 1 TIS 
1EE 
1AA 

Aula 15 Pati exterior 

Grup 16 18 Marta Núñez Quico Serra 
Xevi Alsina 

Davínia Díaz 

 1 TIS 
1EE 
1AA 

Aula 16 Pati exterior 
Menjador 



 
Generalitat de Catalunya 
Departament d’Educació                                  Ptge. de Joan Güell,1 -  17190  Salt                       
Escola El  Gegant del Rec                                Tel. 972 232 127 -  Mail  b7008298@xtec.cat 

 

 

7 

Grup 17 18 Maria Romero Sónia Colls 
Xevi Alsina 

Davínia Díaz 
Mestra GEP 

 1 TIS 
1EE 
1AA 

Aula 17 Pati exterior 
Menjador 

Grup 18 18 Jordi Palomeras Sónia Colls 
Xevi Alsina 

Davínia Díaz 
Mestra GEP 

 1 TIS 
1EE 
1AA 

Aula 18 Pati exterior 
Menjador 

Grup 19 18 Eva Ardanaz Sónia Colls 
Xevi Alsina 

Davínia Díaz 
Mestra GEP 

 1 TIS 
1EE 
1AA 

 
Aula 19 

Pati exterior 
Menjador 

Grup 20 18 Marta Giron Sónia Colls 
Xevi Alsina 

Davínia Díaz 
Mestra GEP 

 1 TIS 
1EE 
1AA 

 
Aula 20 

Pati exterior 
Menjador 

Grup 21 15 Adrià Bernat Sónia Colls 
Carme Gutiérrez 

Ingrid B 
Laura Costal 

 1 TIS 
1EE 
1AA 

 
Aula 21 

Pati exterior 
Menjador 

Grup 22 15 Ingrid de la 
Barrera 

Sónia Colls 
Carme Gutiérrez 

Adrià Bernat 

 1 TIS 
1EE 
1AA 

 
Aula 22 

Pati exterior 
Menjador 

Grup 23 9 Anna Zamora Sónia Colls 
Carme Gutiérrez 

Ingrid B 
Laura Costal 

 1 TIS 
1EE 
1AA 

 
Aula 23 

Pati exterior 
Menjador 
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3. Criteris organitzatius dels recursos per a l’atenció de l’alumnat amb 

necessitat específica de suport educatiu  

 

Valorant les conseqüències del confinament en el desenvolupament cognitiu, afectiu i 

social de l’alumnat, en aquest apartat s’exposen breument els criteris que s’han seguit per 

poder organitzar l’acompanyament, seguiment i atenció directa de l’alumnat amb 

dificultats especials. 

 

Tenint en compte les mesures universals, addicionals i intensives que ja portarem a terme 

al centre i  sempre tenint en compte el treball en el grup estable i el treball personalitzat, la 

mestra d'educació especial, la mestra d’aula d'acollida i la TIS atendran a l’alumnat que es 

valori sempre complint les normes de seguretat COVID consensuat amb la Comissió 

d’Atenció a la Diversitat.  

 

Els alumnes amb necessitats educatives  seran atesos a l’aula d'educació especial, en 

grups de 5 sempre i quan siguin del mateix grup estable i de 3 alumnes si son de diferents 

grups. A l’aula d’acollida s’atendran en grups estables. La TIS  atendrà els alumnes 

prioritàriament dins l’aula segons els criteris de vulnerabilitat i sempre seguint els 

protocols de neteja i protecció, en el cas que s’hagi de fer una intervenció emocional la 

durà a terme a la tutoria 5.  

 

Per fer el trasllat dels grups estables a les aules corresponents caldrà que alumnes i 

mestres vagin amb mascareta i segueixin el recorregut que s’ha establert. 

Els professionals dels serveis educatius (CRETDIC, CREDA, EAP,...) i dels CEEPSIR que 

fan  assessorament  al centre podran entrar al centre i a les aules mantenint la distància 

física recomanada, han de portar mascareta i aplicar les mesures d’higiene i  prevenció. 

També hi poden accedir, si és necessari, els professionals municipals. 
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4. Organització d’horaris i gestió d’entrades i sortides  

 

 
 

4.1. Entrades i sortides 

 

Els alumnes hauran de portar la mascareta fins que accedeixin a l’aula del seu grup 

estable. Es recomana que pares i mares només accedeixin a l’interior del recinte escolar 

en el cas que ho indiqui el personal del centre, seguint totes les mesures de protecció 

establertes, utilitzant mascareta i sempre mantenint la distància de seguretat. Els adults 

que acompanyin els infants o joves han de ser els mínims possibles per a cadascun d’ells 

i han de complir rigorosament les mesures de distanciament físic de seguretat i ús de 

mascareta, limitant tant com sigui possible la seva estada al centre educatiu. 

 

Al nostre centre disposem 5 entrades i els alumnes s’han distribuit tenint en compte la 

proximitat a l’aula, és per això que obrirem portes a les 8:50h i deixarem que els alumnes 

accedeixin de manera esglaonada a l’escola i amb mascareta.  

Durant els últims anys el fet d’obrir una mica abans ha estat molt positiu perquè no es 

produeixin aglomeracions. 
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Accés Grup Horari entrada 
matí 

Horari sortida 
matí 

Horari entrada 
tarda 

Horari sortida 
tarda 

 

Entrada hort 

23 8.50 a 8.55 h 12.20 a 12.25h 14.55 a 15h 16.20 a 16.25 h 

7 8.55 a 9.00 h 12.20 a 12.25h 14.55 a 15h 16.20 a 16.25 h 

1 9 a 9.05h 12.20 a 12.25h 14.55 a 15h 16.30 a 16.35 h 

8 9.05 a 9.10 12.25 a 12.30h 14.55 a 15h 16.25 a 16.30 h 

2 9.10 a 9.15h 12.25 a 12.30h 14.55 a 15h 16.35 a 16.40 h 

 

 

Entrada principal 

3 8.50 a 8.55 h 12.20 a 12.25h 14.55 a 15h 16.20 a 16.25 h 

4 8.55 a 9h 12.25 a 12.30h 14.55 a 15h 16.25 a 16.30 h 

5 9 a 9.05 12.20 a 12.25h 14.55 a 15h 16.30 a 16.35 h 

6 9.05 a 9.10 12.25 a 12.30h 14.55 a 15h 16.35 a 16.40 h 

 9 9.10 a 9.15h 12.25 a 12.30h 14.55 a 15h 16.35 a 16.40 h 

 

 

Zona picnic 

17 8.50 a 8.55 h 12.20 a 12.25h 14.55 a 15h 16.20 a 16.25 h 

18 8.55 a 9h 12.25 a 12.30h 14.55 a 15h 16.25 a 16.30 h 

13 9 a 9.05h 12.20 a 12.25h 14.55 a 15h 16.30 a 16.35 h 

14 9.05 a 9.10h 12.25 a 12.30h 14.55 a 15h 16.35 a 16.40 h 

10 9.10 a 9.15h 12.25 a 12.30h 14.55 a 15h 16.35 a 16.40 h 

 

Entrada passera 

11 8.50 a 8.55 h 12.20 a 12.25h 14.55 a 15h 16.20 a 16.25 h 

12 8.55 a 9h 12.25 a 12.30h 14.55 a 15h 16.25 a 16.30 h 

15 9 a 9.05h 12.20 a 12.25h 14.55 a 15h 16.30 a 16.35 h 

16 9.05 a 9.10 12.25 a 12.30h 14.55 a 15h 16.35 a 16.40 h 

 

Entrada menjador 

21 8.50 a 8.55 h 12.20 a 12.25h 14.55 a 15h 16.20 a 16.25 h 

22 8.55 a 9h 12.25 a 12.30h 14.55 a 15h 16.25 a 16.30 h 

19 9 a 9.05h 12.20 a 12.25h 14.55 a 15h 16.30 a 16.35 h 

20 9.05 a 9.10h 12.25 a 12.30h 14.55 a 15h 16.35 a 16.40 h 

 

4.2.Circulació dins del centre 

En els passadissos i els lavabos vetllarem perquè no coincideixin més d’un grup estable. 

Quan coincideixin més d’un grup estable es mantindrà la distància interpersonal d’1,5 

metres i es portarà mascareta. 

4.3. Organització de l’espai d’esbarjo  

Per afavorir la seguretat de l’alumnat hem dividit les zones de pati per tal de que hi pugui 

accedir cada grup estable  sense haver-se de barrejar amb els altres cursos.  

A l’escola utilitzarem quatre espais : el pati  d’infantil, el de pati primària, el camp de futbol 

extern i les dues pistes pavimentades situades l'exterior, davant de la piscina municipal. 
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Els patis d’infantil i de primària els hem dividit en tres zones, el de la zona exterior disposa 

de dos espais i el camp de futbol un. 

Cada grup tindrà la seva zona assignada i el seu material de joc guardat a la seva aula i 

se’n farà responsable.  

Es realitzaran dos torns de pati, de 10.30h a 11h i de 11h a 11.30h.  

CURS-NIVELL-GRUP  ZONA  DEL PATI (rotatius) HORARI 

GRUP 1 ZONA INFANTIL 1 11.00h 

GRUP 2 ZONA INFANTIL 2 11.00h 

GRUP 3 ZONA INFANTIL 3 11.00h 

GRUP 4 ZONA INFANTIL 4 11.00h 

GRUP 5 ZONA INFANTIL 5 11.00h 

GRUP 6 ZONA INFANTIL 1 10.30h 

GRUP 7 ZONA INFANTIL 2 10.30h 

GRUP 8 ZONA INFANTIL 3 10.30h 

GRUP 9 ZONA INFANTIL 4 10.30h 

GRUP 10 ZONA INFANTIL 5 10.30h 

GRUP 11 ZONA PRIMÀRIA (FUTBOL)  11.00h 

GRUP 12 ZONA PRIMÀRIA (BÀSQUET)  11.00h 

GRUP 13 ZONA PRIMÀRIA (PÍCNIC) 11.00h 

GRUP 14 ZONA EXTERIOR (FUTBOL) 11.00h 

GRUP 15 ZONA EXTERIOR (FUTBOL) 11.00h 

GRUP 16 ZONA PRIMÀRIA (BÀSQUET) 10.30h 

GRUP 17 ZONA PRIMÀRIA (FUTBOL) 10.30h 

GRUP 18 ZONA PRIMÀRIA (PÍCNIC) 10.30h 

GRUP 19 ZONA EXTERIOR (BÀSQUET)  10.30h 

GRUP 20 ZONA EXTERIOR (BÀSQUET)  10.30h 

GRUP 21 ZONA EXTERIOR (BÀSQUET) 11.00h 

GRUP 22 ZONA EXTERIOR (BÀSQUET) 11.00h 

GRUP 23 ZONA EXTERIOR (BÀSQUET) 11.00h 
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5. Relació amb la comunitat educativa  

 

● Aquest curs escolar tenim previst fer 4 consells escolars i es realitzaran de manera 

telemàtica. 

● La difusió del pla es farà a la web de l’escola, s’obrirà un instagram de centre on 

s’anirà actualitzant les informacions que es pengen a la web i s’utilitzarà  l’aplicació 

DINANTIA que actualment totes les famílies de l’escola hi tenen accés menys 2. 

● Procediments de comunicació amb les famílies. La comunicació amb la família es 

farà via telefònica, telemàtica en el cas de reunions i a través de l’aplicació 

Dinantia. En el cas de fer una trobada presencial, es farà mantenint les mesures de 

seguretat.  

● Al mes de setembre es farà formació tant als mestres de l’escola com a les famílies 

de l’aplicació DINANTIA i Classroom. 

● Les reunions d’inici de curs amb les famílies es faran de forma telemàtica. Amb les 

famílies que això no sigui possible, les organitzarem, per grups estables, mantenint 

la distància de seguretat i, si no és possible, utilitzant la mascareta.  

● Reunions individuals de seguiment. El seguiment amb les famílies el farem 

preferentment per telèfon i correu electrònic. En cas de fer una trobada presencial, 

es farà mantenint les mesures de seguretat. En funció de la situació de pandèmia i 

si la família pot es podran fer per videoconferència.  
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6. Servei de menjador  

 

A l’espai de menjador els grups estables han de mantenir-se i garantir que hi hagi una 

distància de seguretat respecte altres grups estables.  

L’aforament del menjador escolar és de 90 comensals. Per tal de mantenir la separació 

entre les taules de grups diferents s’ha organitzat els següents torns de menjador: 

1r torn. Grups de l’1 al 7 de 12.15h a 13.00h 

2n torn. Grups del 8 al 15 de 13.15h a 14.00h. 

3r torn. Grups del 16 al 23 de 4t, 5è i 6è 14.15h a 15.00h. 

Es reorganitzarà un cop tinguem les llistes definitives dels alumnes que hi ha al menjador. 

Hi haurà entre torn i torn 15 minuts per dur a terme les tasques de neteja, desinfecció i 

ventilació del menjador.  

Els alumnes s’hauran de rentar les mans abans i després de cada àpat a la zona 

adjudicada de WC.  

El menjar s’ha de servir en plats individuals, evitant compartir-lo (no es posaran amanides, 

ni setrilleres, ni cistelles del pa al centre de la taula). L’aigua pot estar en una gerra però 

es recomana que sigui una persona adulta responsable qui la serveixi o bé un únic infant  

encarregat durant tot l’àpat. Els infants que per raons del projecte pedagògic realitzin 

tasques del tipus parar i desparar taula, o d’altres, ho faran exclusivament per al seu grup 

de convivència. En cas que l’alumnat reculli el menjar a la línia d’autoservei, cal mantenir 

la distància a la filera. 

El professorat i el personal d’administració i serveis del centre podrà fer ús del servei de 

menjador escolar sempre que sigui possible la seva ubicació en un espai clarament 

diferenciat de l’ocupat per l’alumnat i mantenint en tot moment la distància de seguretat 

d’1,5 metres entre els adults i amb l’alumnat. El professorat i el personal d’administració i 

serveis han d’utilitzar obligatòriament la mascareta en el menjador excepte quan estiguin 

asseguts a la taula fent l’àpat. L’escola habilitarà 3 espais per menjador del personal del 

centre: Sala de mestres (aforament 8), aula d’informàtica (aforament 12), aula de música 

(aforament 12) i biblioteca (12). Les tasques de neteja i desinfecció seran a càrrec del 

personal del centre.  

Les activitats posteriors als àpats s’han de realitzar, preferiblement, a l’aire lliure, amb 

ocupació diferenciada d’espais per a cada grup estable. En el cas del menjador hauran 
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d’utilitzar mascareta atès que no es pot assegurar l’ocupació organitzada d’espais per 

manca de monitoratge. 

En cas de pluja els alumnes d’infantil podran utilitzar l’aula de psicomotricitat. Els alumnes 

del segon torn de menjador utilitzaran el porxo dels mòduls i els alumnes de 4t, 5è  i 6è  

s’intentaran organitzar a les dels grups estables pertinents segons el monitoratge 

disponible. Caldrà tenir en compte la normativa de ventilació i desifecció abans de 

l’entrada dels alumnes de la tarda. 

 

7. Pla de neteja  

 

El servei de neteja de l’escola el realitzarà el servei de desinfecció, prèvia neteja dels 

espais. 

Tota la ventilació s’ha de realitzar mitjançant ventilació natural, obrint finestres, que la 

realitzarà el personal del centre i el servei de neteja.  

 

AULES I ESPAIS DE GRUP INTERIORS: es realitzarà una neteja diària mínima per part 

del servei de neteja tenint en compte que en les aules i espais de grup interiors sempre hi 

hauran els mateixos grups de convivència. D’altra banda, els docents amb l’ajuda dels 

alumnes realitzaran una desinfecció i neteja de l’aula 2 cops al dia: abans d’anar al pati i 

abans d’anar a dinar. Cada aula disposarà de líquid desinfectant. 

 

ESPAIS COMUNS I EQUIPAMENTS: Per aquells espais ocupats per persones/grups 

diferents d’edat adulta i amb grups diferents als de “convivència estables”, la neteja i 

desinfecció de l’espai utilitzat serà diària. S’evitarà al màxim compartir el material 

d’aquestes zones.  

Pel que fa a les zones comunes que comparteixen els docents, aquests hauran de netejar 

i desinfectar l'espai utilitzat després del seu ús. L’escola facilitarà esprais desinfectants als 

diferents espais comuns. 

Les zones comunes que utilitzen els alumnes es desinfectaran després del seu ús i el 

mestre, conjuntament amb els alumnes, que l’han utlitzat serà el responsable de la neteja. 

Pels espais d’ús utilitzat per persones/grups diferents amb freqüència com són els 

lavabos, s’han establert fins a tres neteges diàries per part del servei de neteja, donat que 

no són zones de pas i són susceptibles de dispersió partícules. Les neteges es realitzaran 
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després de l’estona d’esbarjo, després del servei de menjador i al acabar la jornada del 

centre.  

 

MENJADOR: El servei de menjador és extern i serà sota la seva responsabilitat el 

compliment de les premisses establertes en el present document.  

 

A continuació es trasllada la planificació de les actuacions de neteja i desinfecció: 

 

ESPAIS COMUNS I EQUIPAMENTS 

 

 PERSONAL 
DEL 

CENTRE 

SERVEI DE 
NETEJA 

ASSIDUÏTAT COMENTARIS 

Ventilació de l’espai x x  Si les condicions 
climatològiques ho 
permeten es tindran les 
finestres obertes, en 
cas contrari la 
ventilació es realitzarà 
2 cops al dia pel 
personal del centre i un 
cop el dia el servei de 
neteja (mínim 10 
minuts). 

Manetes i poms de 
portes i finestres 
 

x x 1 cop/dia  

Superfícies de taulells i 
mostradors 

x x  Després de cada ús el 
personal del centre i 1 
cop el dia el personal 
de neteja. 

Cadires i bancs  x   

Grapadores i altres 
utensilis d’oficina 
comuns 

x  Després de 
cada ús 

El material comú serà 
l’indispensable. 

Aixetes  x 1 cop/dia  

Ordinadors, teclats i 
ratolins 

x x  Després de cada ús el 
personal del centre i 1 
cop el dia el personal 
de neteja. 
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Telèfons  x   

Comandaments a 
distància 

x  Després de 
cada ús. 

 

Interruptors d’aparells 
electrònics 

x  Després de 
cada ús. 

 

Fotocopiadores x  Després de 
cada ús. 

 

 

 

AULES I ESPAIS DE JOC INTERIORS 

 

 PERSONAL 

DEL 

CENTRE 

SERVEI DE 

NETEJA 

ASSIDUÏTAT COMENTARIS 

Ventilació de l’espai x x  Si les condicions 

climatològiques ho 

permeten es tindran les 

finestres obertes, en 

cas contrari la 

ventilació es realitzarà 

2 cops al dia pel 

personal del centre i un 

cop el dia el servei de 

neteja (mínim 10 

minuts). 

Superfícies o punts de 

contacte freqüent amb 

les mans 

 

 x 1 cop/dia Després de cada ús el 

personal del centre 

(quan l’ús no sigui per 

part d’una persona del 

grup de convivència 

estable) i 1 cop el dia el 

personal de neteja. 

Terra  x 1 cop/dia  
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Materials de joc x   A cada canvi de grup 

d’infants i després de 

cada ús. 
Joguines de plàstic x   

Joguines o peces de 

roba 

x  1 cop/dia Rentadora 60º. 

 

 

LAVABOS 

 

 PERSONAL 
DEL 

CENTRE 

SERVEI DE 
NETEJA 

ASSIDUÏTAT COMENTARIS 

Ventilació de l’espai x x  Si les condicions 
climatològiques ho 
permeten es tindran 
les finestres obertes, 
en cas contrari la 
ventilació es 
realitzarà 
2 cops al dia pel 
personal del centre i 
un cop el dia el 
servei de neteja 
(mínim 10 minuts). 

Rentamans  x 3 cops/dia  

Inodors  x 3 cops/dia  

Terra i altres 
superfícies 

 x 3 cops/dia  

Cubells de brossa o 
compreses 

 x 1 cop/dia  

 

 

MENJADOR 

 

 ASSIDUÏTAT COMENTARIS NOTA 
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Ventilació de l’espai Una o més 

vegades el 

dia 

Mínim 10 

minuts 3 

vegades/dia 

El servei de menjador és 

extern i serà sota la seva 

responsabilitat el 

compliment d’aquestes 

premisses. 
Superfícies on es 

prepara el menjar 

Abans i 

després de 

cada ús 

 

Plats, gots, coberts... Després de 

cada ús. 

Amb aigua 

calenta: rentats 

a elevada 

temperatura. 

Sense aigua 

calenta: 

desinfecció en 

dilució de 

lleixiu al 0,1% 

Fonts d’aigua Una o més 

vegades al 

dia 

 

Taules Abans i 

després de 

cada ús 

 

Utensilis de cuina Després de 

cada ús. 

  

Taules per a usos 

diversos 

Abans i 

després de 

cada ús 

  

Terra Una o més 

vegades al 

dia. 
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8. Extraescolars i acollida  

 

Les activitats extraescolars i l’espai d’acollida, quan suposin una barreja d’alumnes dels 

diferents grups estables, caldrà fer-les aplicant la distància de seguretat o utilitzant la 

mascareta.  

Les tasques de neteja, ventilació i desinfecció aniran a càrrec del responsable de 

l’activittat 

 

ACTIVITAT NOMBRE 
D’ALUMNES 

GRUPS DELS 
QUALS 

PROVENEN 
ELS 

ALUMNES 

RESPONSABLE ESPAI ON ES 

REALITZA 

L’ACTIVITAT 

Acollida 
matinal 

10 Infantil i 
primària 

Monitor Biblioteca 

Orquestra 
Mifegínia 

18 Alumnes 
d’ESO 

Comissió 
ConArte 

Psicomotricitat 

Anglès 10 alumnes per 
grups.  

Educació 
Infantil 
1r, 2n i 3r 
4t, 5è i 6è 

 EI: Aula P4B 

1r, 2n i 3r: Biblioteca 

4t, 5è i 6è: Aula de 

5èA 

Conarte 
(en horari 
lectiu) 

2 grups de 23 
alumnes (grups 
estables) 

4t Comissió 
Conarte 

Psicomotricitat 

 

 

 

 

Els alumnes de primària que fan acollida matinal aniran a les aules corresponents seguint 

el recorregut establert a partir de les 9h i amb mascareta. 

Pel que fa als alumnes d’educació infantil, el monitor responsable de l’acollida matinal 

serà l’encarregat d’acompanyar-los a les aules a partir de les 9h. 

Els alumnes que fan l’activitat extraescolar d’anglès  serà el mestra responsable dels 

alumnes qui els acompanyarà a l’aula on es realitzarà l’activitat, sempre amb la mascareta 

posada. 
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Orquestra Mifegínia. La directora de l’Orquestra i el mestre d’Educació musical seran els 

responsables de les entrades dels alumnes de l’orquestra. 

 

9. Activitats complementàries  

Es tindran en compte les mesures de seguretat quan fem sortides i altres activitats 

complementàries, tant les del mateix centre com les del lloc on es fa l’activitat i en el 

transport, quan aquest sigui necessari.  

Es prioritzaran les sortides a l’entorn proper que siguin a l’aire lliure i prenent les mesures 

seguretat establertes.  

 

10. Reunions dels òrgans unipersonals i col·lectius de coordinació i 

govern  

Les reunions amb un nombre elevat de persones es realitzaran telemàticament, per la 

resta de reunions s’utilitzaran els diferents espais habilitats de l’escola. 

 

 

ÒRGANS  TIPUS DE REUNIÓ  FORMAT DE LA 

REUNIÓ  

TEMPORITZACIÓ  

Equip directiu  Planificació  Presencial  Dues per setmana  

Reunions d’Equips 

de cicle 

Coordinació/planific

ació 

Presencial Setmanal 

Reunió 

Coordinadores de 

cicle   

Coordinació  Presencial Setmanal 

Reunió comissions 

pedagògiques 

Planificació  Presencial Quinzenal 

Trobades  

pedagògiques  

Línia d’escola Presencial Quinzenal 

Claustre Planificació Telemàtic Mensual  



 
Generalitat de Catalunya 
Departament d’Educació                                  Ptge. de Joan Güell,1 -  17190  Salt                       
Escola El  Gegant del Rec                                Tel. 972 232 127 -  Mail  b7008298@xtec.cat 

 

 

22 

CAD Planificació Presencial/telemàti

c 

Mensual 

Programació 

mestre paral.lels 

Organització  Presencial Setmanal 

Atenció Famílies Informatives Telemàtiques/prese

ncial 

Una o dues anuals 

Reunions inici de 

curs 

Informatives Telemàtiques/prese

ncial 

Anual 

Comissió social Coordinació Presencial Quinzenal 

Comissió Pla de 

convivència 

Línia d’escola Presencial Setmanal 

Coordinacions Coordinació Presencial Setmanal 
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11. Protocol d’actuació en cas de detectar un possible cas de covid-19  

 

El responsable de la coordinació i la gestió de la COVID-19 al centre és la directora. 

No poden assistir al centre l’alumnat, les persones docents i altres professionals que 

tinguin símptomes compatibles amb la COVID-19, així com aquelles persones que es 

troben en aïllament per diagnòstic de COVID-19 o en un període de quarantena 

domiciliària per haver tingut contacte estret amb alguna persona amb símptomes o 

diagnosticada de COVID-19. 

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

seu aïllament, així com dels seus contactes més estrets, és una de les mesures més 

rellevants per mantenir entorns de seguretat i preservar al màxim l’assoliment dels 

objectius educatius i pedagògics.  

Quan es detecta a una persona que comença a desenvolupar símptomes compatibles 

amb la COVID-19 al centre educatiu: 

1. Se l’ha de portar a un espai separat d’ús individual, en el cas d’alumnes d’infantil es 

portarà a la sala de reunions al mòdul de música i biblioteca. A primària si és un 

alumne de Cicle Inicial se l’aillarà a la Tutoria de 2n, Cicle Mitjà a la tutoria de 3r i 

Cicle Superior a la tutoria de 6è. La coordinadora de Riscos Laborals habilitarà els 

espais amb un kid de COVID-19. 

2. Un dels dos mestres estables del grup-classe haurà d’acompanyar a l’alumne en 

tot moment. 

3. 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). 

4. S’ha de contactar amb la família per tal que vingui a buscar l’infant. El mestre de 

suport es posarà en contacte amb  l’equip directiu que s’encarregarà de posar en 

contacte amb la família i farà les gestions pertinents. 

5. En cas de presentar símptomes de gravetat, des de la direcció del centre, es 

trucarà també al 061. 

6. El centre ha de contactar amb el servei territorial d’Educació per informar de la 

situació i a través d’ells amb el servei de salut pública. 

 

La família o la persona amb símptomes ha de contactar amb el seu CAP de referència per 

valorar la situació i fer les actuacions necessàries. Si es decideix realitzar una PCE per a 
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SARS-COV-2, l’infant i la família amb qui conviu hauran d’estar en aïllament al domicili 

fins conèixer-ne el resultat. Salut Pública serà l’encarregada de la identificació, aïllament i 

seguiment dels contactes estrets. 

 

En el cas que es doni un cas positiu s’ha d’informar a l’Ajuntament a través de Serveis 

Territorials. Salut és qui decideix si es tanca el centre. Durant el curs es podran donar 

casos de tancaments parcials o total de centre. De manera orientativa serien: 

● Cas positiu en un o més membres d’un grup de convivència estable→ tot el grup de 

convivència estable té consideració de contacte estret, per tant s’hauria de 

plantejar la quarentena de tot el grup de convivència, durant 14 dies després del 

darrer contacte amb el cas, amb vigilància d’aparició de nous casos. Per tant, 

interrupció de l’activitat lectiva presencial per a aquest grup. 

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

convivència diferents d’un mateix espai (un edifici, un torn, una ala d’un edifici…)  → 

tot el grup de convivència estable pot tenir consideració de contacte estret, per tant, 

i depenent de la valoració de vigilància epidemiològica, es podria plantejar la 

quarantena dels grups de convivència d’aquell espai, durant 14 dies després del 

darrer contacte amb el cas, amb vigilància d’aparició de nous casos. Per tant, 

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

● Cas positiu en dos o més membres no convivents que pertanyent a grups de 

convivència en diferents espais→ tot el grup de convivència estable té consideració 

de contacte estret, per tant s’hauria de plantejar la quarantena dels grups de 

convivència afectats, durant 14 dies després del darrer contacte amb el cas, amb 

vigilància d’aparició de nous casos. A més, es podria plantejar la interrupció de 

l’activitat presencial del centre educatiu, també durant 14 dies. 



 
Generalitat de Catalunya 
Departament d’Educació                                  Ptge. de Joan Güell,1 -  17190  Salt                       
Escola El  Gegant del Rec                                Tel. 972 232 127 -  Mail  b7008298@xtec.cat 

 

 

25 

 

 

12. Concrecions per a l’educació infantil. Pla d’acollida de l’alumnat.  

Pendent de concretar conjuntament amb les tutores.  

Es preveu l’entrada de les famílies al centre durant el període d’adaptació que serà de 8 

dies. Els alumnes de P3 faran l’adaptació del 14 de setembre al 23 de setembre del 2020. 

Es faran dos grups de cada nivell i un grup vindrà al matí i un altre grup vindrà a la tarda. 

Només podrà entrar un familiar al recinte escolar tenint en compte les normes d’higiene, 

seguretat de protecció contra el COVID-19.  

 

 

13. Pla de treball del centre educatiu en confinament  

 

A nivell de centre en cas de confinament total o parcial ens organitzarem de la següent 

manera: 

- Tots els mestres tutoritzaran entre 10 i 12 alumnes. En el cas de confinar un grup 

estable, els mestres assignats a aquest grup faran el seguiment telemàtic sempre 

sigui possible. 

- Els mestres faran el seguiment i acompanyament emocional dels infants. El 

seguiment consisteix en enviar i controlar que els alumnes facin les tasques 

encomanades, en el cas que no ho facin a final de la setmana hauran de posar-se 

en contacte amb les famílies. 

- El mestres faran les propostes al seus alumnes, recolliran els retorns a través del 

classroom. 

- Els mestres han de continuar programant i elaborant les propostes de la seva 

especialitat el dia acordat a cada cicle i avaluant la seva àrea o projecte. 

- Es realitzaran videotrucades setmanals i tutories diàries a aquells alumnes que ho 

requereixin per tal de guiar el treball dels alumnes. 

- Els retorns de les propostes educatives per part dels alumnes serà com data límit 

els divendres a la tarda. 

- Per part dels mestres caldrà fer un retorn de cada una de les tasques que els 

alumnes ens envien.  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/145mpGG8rCeLqWz35U2v6WOlcTAmeN6Rv3VqHpUQTzqQ/edit#gid=375811840
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- S’utilitzaran les eines google per mantenir el contacte amb els alumnes, hangouts, 

classroom, drive i meet. 

 

Pla de treball Educació Infantil 

A Educació Infantil es proposa una tasca diària amb la possibilitat de retorn. 

 

PROPOSTA D’HORARI SETMANAL 

dilluns dimarts dimecres dijous divendres 

Psicomotricitat/

Llenguatge 

matemàtic 

Conte Manualitat Experiments Música/Anglès 

 

 

 

Pla de treball Cicle Inicial 

A Cicle Inicial es proposarà una tasca diària, el retorn el poden fer diàriament o com a 

molt tard el divendres.  

 

PROPOSTA D’HORARI SETMANAL 

dilluns dimarts dimecres dijous divendres 

Matemàtiques Català/ Català 

(biblioteca) 

Música/ 

English 

E. Física/ 

Plàstica 

Medi/Castellà 
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Pla de treball Cicle Mitjà 

A Cicle Mitjà les tasques de tota la setmana es proposaran els dilluns i s’aniran fent els 

retorns de les activitats durant la setmana.  

 

PROPOSTA D’HORARI SETMANAL 

dilluns dimarts dimecres dijous divendres 

LLengua 

catalana 

Matemàtiques English 

/E.Física 

Medi/Castellà Música 

Plàstica 

 

 

 

Pla de treball Cicle Superior 

A Cicle Superior les tasques de tota la setmana es proposaran els dilluns i s’aniran fent 

els retorns de les activitats durant la setmana. El dimecres es farà el retorn de les 

activitats de mates i de comprensió lectora, el divendres de la resta.  

L'especialitat d'anglès proposarà una activitat cada setmana i es farà el retorn els 

divendres.  

Educació Física, Art i música proposarà un activitat quinzenalment  i farà el retorn els 

divendres. 

 

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 

P3 Plans de treball 
Classroom 

Meet 
Setmanal 

Meet/hangouts 
diari 

setmanal/ 
dinantia o 
telefònic 

P4 Plans de treball 
Classroom 

Meet 
Setmanal 

Meet/hangouts 
diari 

setmanal/ 
dinantia o 
telefònic 

P5 Plans de treball Meet Meet/hangouts setmanal/ 
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Classroom Setmanal diari dinantia o 
telefònic 

1R Plans de treball 
Classroom 

Meet 
Setmanal 

Meet/hangouts 
diari 

setmanal/ 
dinantia o 
telefònic 

2N Plans de treball 
Classroom 

Meet 
Setmanal 

Meet/hangouts 
diari 

setmanal/ 
dinantia o 
telefònic 

3R Plans de treball 
Classroom 

Meet 
Setmanal 

Meet/hangouts 
diari 

setmanal/ 
dinantia o 
telefònic 

4T Plans de treball 
Classroom 

Meet 
Setmanal 

Meet/hangouts 
diari 

setmanal/ 
dinantia o 
telefònic 

5È Plans de treball 
Classroom 

Meet 
Setmanal 

Meet/hangouts 
diari 

setmanal/ 
dinantia o 
telefònic 

6È Plans de treball 
Classroom 

Meet 
Setmanal 

Meet/hangouts 
diari 

setmanal/ 
dinantia o 
telefònic 

 

Avaluació del Pla de contingència 

L’equip directiu vetllarà per la concreció i execució del pla. S’avaluarà i es 

prendran les decisions necessàries conjuntament amb els membres de la 

comissió Pedagògica.  

 


