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INTRODUCCIÓ

Aquest document ha estat elaborat partint dels documents donats pel Departament

i  contextualitzant-los  segons  les  característiques  específiques  del  centre  en  que  ens

trobem i l’entorn. 

Durant el curs 20-21 no es pot garantir enlloc l’aparició de casos de COVID-19,

l’únic que pot evitar mesures extensives com les que es van aplicar durant el curs 19-20

és la detecció i intervenció ràpida i efectiva en aquests casos. Per això cal que tots, com a

comunitat  educativa  (famílies,  docents,  alumnat,  etc…),  siguem  conscients  de  la

responsabilitat sobre l’èxit que l’escola romangui oberta tot el curs. Aquesta responsabilitat

recaurà  sobre  cadascuna  de  les  peces  de  l’escola,  que  som tots.  Seguir  les  pautes

donades pel Departament d’educació i el de Salut serà indispensable per poder-ho fer

possible. 

La importància de garantir el dret a l’educació i a la protecció de l’infant fan que

l’obertura amb la màxima normalitat possible dels centres educatius sigui una prioritat.

L’obertura  de les  escoles  és  alhora  una necessitat  i  un  repte.  Un confinament

perllongat pot tenir diversos efectes sobre la salut dels infants tant física com emocional.

Aquests efectes poden ser més grans en aquells de nivell socioeconòmic més desafavorit

o en aquells que tenen una dificultat d’aprenentatge. 

Aquest  pla  pretén  establir  les  bases  per  tal  de  que  el  curs  2020-21  es  pugui

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

dels alumnes i treballadors de l’escola i el dret de tots infants a una educació de qualitat. 

La proposta es basa en els  valors de seguretat,  salut,  equitat  i  tindrà vigència

durant  tot  el  curs  2020-21.  La  finalitat  del  pla  és  la  d’emmarcar  la  nostra  tasca

organitzativa  i  pedagògica  i  orientar-nos  en  la  presa  de  decisions  en  els  possibles

escenaris  que  es  puguin  donar  al  llarg  del  curs,  d’acord  amb  els  criteris  que  fixa

l’administració: 

✔ Una acció educativa de qualitat i d’equitat. 

✔  La màxima presencialitat de l’alumnat a l’escola durant tot el curs. 

✔ Agrupaments estables que permetin establir  la traçabilitat  de forma

eficaç en cas de brot. 

✔  Una atenció inclusiva de tot l’alumnat. 

Aquest Pla ha estat supervisat per la Inspecció Educativa i  aprovat pel  Consell

Escolar  en  data...........................................  També estarà  a disposició  de  la  Comunitat

Educativa i disponible a la web del Centre.
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DIAGNÒSI

Proposem l’organització entorn a grups de convivència estables. Es tracta de grups

estables d’alumnes, amb la seva tutora i altres mestres o personal de suport educatiu amb

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

En el cas d’Infantil mantenim 3 grups a cada nivell perquè entenem que serà difícil

que els infants puguin mantenir una distància d’1 metre entre ells. Per tant garantirem

l’aula estable amb 2 docents estables i la resta de mestres entraran amb mesures de

seguretat. També aplicarem mesures de prevenció, com el rentat de mans, que es detalla

més endavant.

Pel que fa a Primària fem 4 grups a cada nivell (A, B, C i D) per tal d’assegurar, en

la distribució de l’alumnat, una distància interpersonal mínima d’1 metre. 

Les  entrades  a  l’escola,  els  desplaçaments  fins  l’aula  i  al  lavabo  es  faran  amb  la

mascareta posada. 

HIGIENE

Els infants es rentaran les mans:

• A l’arribada i a la sortida de l’escola.

• Abans i després dels àpats.

• Abans i després d’anar al WC.

• Abans i després de les diferents activitats (també de la sortida al pati)

El personal que treballa al centre es rentarà les mans:

• A l’arribada al centre, abans del contacte amb els infants.

• Abans i després d’entrar en contacte amb els aliments, dels àpats dels infants i dels

propis.

• Abans i després d’acompanyar un infant al WC.

• Abans i després d’anar al WC.

• Abans i després de mocar un infant (amb mocadors d’un sol ús)

• Com a mínim una vegada cada 2 hores.

MASCARETA

En entrar al centre els alumnes i el personal del centre han de portar la mascareta

fins a la seva aula. Els passadissos i als lavabos hauran de portar mascareta.
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ORGANITZACIÓ DELS GRUPS ESTABLES/ESPAIS

Els grups estables es mantindran junts en el màxim d’activitats al llarg de la jornada

lectiva, tant a l’aula com al pati.. Cada grup ocuparà la mateixa aula estable i sempre serà

el mateix alumnat. Els docents i/o personal de suport educatiu que es relacioni amb més

d’un grup estable portaran mascareta quan no puguin mantenir una distància d’1,5 metres

amb els infants. 

En el cas de Primària, l’organització de l’espai de l’aula assegurarà una distància

interpersonal mínima d’1 metre en la distribució de l’alumnat al voltant de la taula. Cada

cop que hi hagi un canvi de grup es desinfectarà l’espai i el material d’ús comú.
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GRUP NOMBRE
D’ALUMNES

DOCENTS ESTABLES ALTRES DOCENTS
(amb mascareta en esapi tancats si

no es pot garantir distància
interpersonal d’1,5 m)

PERSONAL
D’ATENCIÓ

EDUCATIVA QUE
INTERVÉ

PERSONAL D’ATENCIÓ
EDUCATIVA QUE

INTERVÉ
PUNTUALMENT

ESPAI
ESTABLE

ALTRES ESPAIS

P3A 25 TUTORA
SUPORT

PEDAGOGIA  TERAPÈUTUCA TEI AULA P3A AULA PSICO P3
AULA JOC SIMBÒLIC P3
PATI P3

P3B 25 TUTORA
SUPORT

PEDAGOGIA  TERAPÈUTUCA TEI AULA P3B

P3C 26 TUTORA
SUPORT

PEDAGOGIA  TERAPÈUTUCA TEI AULA P3C

P4A 25 TUTORA
SUPORT

PEDAGOGIA  TERAPÈUTUCA
SUPORT

EQUIP SIEI AULA P4A AULA PSICO P4/P5
AULA JOC SIMBÒLIC P4/P5
BIBLIOTECA INFANTIL
PATI P4/P5P4B 25 TUTORA

SUPORT
PEDAGOGIA  TERAPÈUTUCA
SUPORT

AULA P4B

P4C 25 TUTORA
SUPORT

PEDAGOGIA  TERAPÈUTUCA
SUPORT

AULA P4C

P5A 26 TUTORA
SUPORT

PEDAGOGIA  TERAPÈUTUCA
SUPORT

AULA P5A

P5B 25 TUTORA
SUPORT

PEDAGOGIA  TERAPÈUTUCA
SUPORT

 AUXILIAR AULA P5B

P5C 25 TUTORA
SUPORT

PEDAGOGIA  TERAPÈUTUCA
SUPORT

AUXILIAR AULA P5C

1A 19 TUTORA
SUPORT

ANGLÈS
MÚSICA
EDUCACIÓ FÍSICA
PEDAGOGIA TERAPÈUTUCA

AULA 1A AULA ANGLÈS PRIMÀRIA
GIMNÀS
ESPAIS SECTORITZATS PATI
MENJADOR

1B 20 TUTORA
SUPORT

ANGLÈS
MÚSICA
EDUCACIÓ FÍSICA
PEDAGOGIA TERAPÈUTUCA

AULA 1B



1C 19 TUTORA
SUPORT

ANGLÈS
MÚSICA
EDUCACIÓ FÍSICA
PEDAGOGIA TERAPÈUTUCA

AULA 1C

1D 20 TUTORA
SUPORT

ANGLÈS
MÚSICA
EDUCACIÓ FÍSICA
PEDAGOGIA TERAPÈUTUCA

AULA 
MÚSICA 
PRIMÀRIA

2A 18 TUTORA
SUPORT

ANGLÈS
MÚSICA
EDUCACIÓ FÍSICA
PEDAGOGIA TERAPÈUTUCA

EQUIP SIEI AULA 2A

2B 19 TUTORA
SUPORT

ANGLÈS
MÚSICA
EDUCACIÓ FÍSICA
PEDAGOGIA TERAPÈUTUCA

AULA 2B

2C 19 TUTORA
SUPORT

ANGLÈS
MÚSICA
EDUCACIÓ FÍSICA
PEDAGOGIA TERAPÈUTUCA

AULA 2C

2D 18 TUTORA
SUPORT

ANGLÈS
MÚSICA
EDUCACIÓ FÍSICA
PEDAGOGIA TERAPÈUTUCA

AULA 
ANGLÈS 
PRIMÀRIA

3A 19 TUTORA
SUPORT

ANGLÈS
MÚSICA
EDUCACIÓ FÍSICA
PEDAGOGIA TERAPÈUTUCA

AULA 3A

3B 19 TUTORA
SUPORT

ANGLÈS
MÚSICA
EDUCACIÓ FÍSICA
PEDAGOGIA TERAPÈUTUCA

AULA 3B

3C 19 TUTORA
SUPORT

ANGLÈS
MÚSICA
EDUCACIÓ FÍSICA
PEDAGOGIA TERAPÈUTUCA

AULA 3C
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3D 20 TUTORA
SUPORT

ANGLÈS
MÚSICA
EDUCACIÓ FÍSICA
PEDAGOGIA TERAPÈUTUCA

AULA 4C

4A 20 TUTORA
SUPORT

ANGLÈS
MÚSICA
EDUCACIÓ FÍSICA
PEDAGOGIA TERAPÈUTUCA

AULA 4A
AULA MÚSICA SUPERIOR
BIBLIOTECA SUPERIOR
AULA INFORMÀTICA PRIMÀRIA
AULA INFORMÀTICA SUPERIOR
GIMNÀS
ESPAIS SECTORITZATS PATI

4B 18 TUTORA
SUPORT

ANGLÈS
MÚSICA
EDUCACIÓ FÍSICA
PEDAGOGIA TERAPÈUTUCA

AULA 4B

4C 21 TUTORA
SUPORT

ANGLÈS
MÚSICA
EDUCACIÓ FÍSICA
PEDAGOGIA TERAPÈUTUCA

AULA 
ATELIER

4D 19 TUTORA
SUPORT

ANGLÈS
MÚSICA
EDUCACIÓ FÍSICA
PEDAGOGIA TERAPÈUTUCA

AULA 
BIBLIOTECA 
PRIMÀRIA

5A 19 TUTORA
SUPORT

ANGLÈS
MÚSICA
EDUCACIÓ FÍSICA
PEDAGOGIA TERAPÈUTUCA

AULA 5A

5B 19 TUTORA
SUPORT

ANGLÈS
MÚSICA
EDUCACIÓ FÍSICA
PEDAGOGIA TERAPÈUTUCA

AULA 5B

5C 19 TUTORA
SUPORT

ANGLÈS
MÚSICA
EDUCACIÓ FÍSICA
PEDAGOGIA TERAPÈUTUCA

EQUIP SIEI AULA 5C

5D 19 TUTORA
SUPORT

ANGLÈS
MÚSICA
EDUCACIÓ FÍSICA
PEDAGOGIA TERAPÈUTUCA

AULA 
LABORATOR
I



6A 20 TUTORA
SUPORT

ANGLÈS
MÚSICA
EDUCACIÓ FÍSICA
PEDAGOGIA TERAPÈUTUCA

AULA 6A

6B 21 TUTORA
SUPORT

ANGLÈS
MÚSICA
EDUCACIÓ FÍSICA
PEDAGOGIA TERAPÈUTUCA

AULA 6B

6C 20 TUTORA
SUPORT

ANGLÈS
MÚSICA
EDUCACIÓ FÍSICA
PEDAGOGIA TERAPÈUTUCA

AULA 6C

6D 20 TUTORA
SUPORT

ANGLÈS
MÚSICA
EDUCACIÓ FÍSICA
PEDAGOGIA TERAPÈUTUCA

AULA 
ANGLÈS 
SUPERIOR
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CRITERIS ORGANITZATIUS DELS RECURSOS PER A L'ATENCIÓ

DE L'ALUMNAT AMB NESE

Comptem amb el referent de Pedagogia Terapèutica per a cada comunitat Petits,

Mitjans i Grans.  Aquestes professionals assessoraran en l'elaboració d'adaptacions i de

Plans Individualitzats així com l'atenció directa amb l'alumnat dintre del grup estable.

Comptem  també  amb  L'equip  SIEI  que  vetllarà  per  l'atenció  a  l'alumnat  que

requereix aquest suport dintre del seu grup estable, sempre que sigui possible.

L’auxiliar  que realitzarà la seva intervenció amb l'alumnat assignat dintre del grup

estable i la TEI que realitzarà la seva tasca dintre del curs de P3.

També hem distribuït mestres de suport per a cada nivell per tal de poder tenir dos

mestres a l'aula o bé generar algun desdoblament. Finalment en el nostre Pla mantindrem

les especialitats al llarg de la Primària.

Les sessions de treball setmanal amb la psicopedagoga de l’EAP de referència a

l’escola,  així  com les  sessions  de  la  CAD,  i/o  atenció  a  l’alumnat,  es  faran  amb les

mesures de prevenció i seguretat sanitària, com a personal extern. Pel que fa a la relació

amb les famílies i l’EAP es recomana que es prioritzin els formats telemàtics sempre que

sigui possible. 
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ORGANITZACIÓ  DE  LES  ENTRADES  I  SORTIDES

FLUXOS DE CIRCULACIÓ

Per evitar l’aglomeració de persones hem establert circuits i organitzat la circulació

dels diferents membres de la comunitat educativa en llocs i moments determinats.

Les entrades i sortides del centre es faran de manera esglaonada, tenint en compte

el  nombre  d’accessos  i  el  nombre  de  grups  estables.  L’escola  identificarà  tots  els

accessos possibles, marcant quins grups accediran per cada punt. L’entrada i la sortida es

farà per un o diversos grups estables i en intervals de 10 minuts cadascun. L’alumnat

haurà de mantenir la distància de seguretat, portar la mascareta fins que accedeixi a l’aula

del seu grup estable i rentar-se les mans.

Per tal d’evitar barreja de fluxos de circulació d’alumnes de diferents comunitats, és

molt important respectar els torns d’entrada i sortida que s’han establert. En cas que un

infant arribi al centre fora del seu horari haurà d’esperar en el lloc que se li indiqui fins que

sigui la seva hora d’entrada per accedir a la seva aula estable.

Accés de les famílies a l’interior del recinte escolar:

• A l’entrada, només els acompanyants dels infants de P3 i fins la porta de l’aula

estable.

• A la sortida:

• P3:  fins  la  porta  de  l’aula  estable  per  recollir  l’infant.  (Veure  accessos  i

horaris)

• P4/P5: fins la porta de l’aula estable que surt al pati de P4/P5 per recollir

l’infant. (Veure accessos i horaris)

• De 1r fins a 4t: fins la zona del pati indicada amb el nom del grup per recollir

l’infant.

11



CURS HORA D’ENTRADA - TIPUS D’ACCÉS HORA DE SORTIDA - TIPUS D’ACCÉS

1R (amb mascareta) 9h-9,10h - C/Sometent i Pujada a l’aula per porta 2 12’20h-12,30h - C/Sometent i baixada de l’aula per porta 2 fins zona 
exterior senyalitzada amb el nom del grup.

15h-15,10h - C/Sometent i Pujada a l’aula per porta 2 16’20h-16,30h - C/Sometent i baixada de l’aula per porta 2 fins zona 
exterior senyalitzada amb el nom del grup.

2n (amb mascareta) 9,10h-9,20h - C/Sometent i Pujada a l’aula per porta 2 12’30h-12,40h - C/Alcoi 1-  i baixada de l’aula per porta 2 fins zona exterior
pati senyalitzada amb el nom del grup.

15,10h-15,20h - C/Sometent i Pujada a l’aula per porta 2 16’30h-16,40h - C/Alcoi 1-  i baixada de l’aula per porta 2 fins zona exterior
pati senyalitzada amb el nom del grup.

3r (amb mascareta) 9h-9,10h - C/Alcoi 1-  i Pujada a l’aula per porta 3 12’20h-12,30h - C/Alcoi 1-  i baixada de l’aula per porta 3 fins zona exterior
pati senyalitzada amb el nom del grup.

15h-15,10h - C/Alcoi 1-  i Pujada a l’aula per porta 3 16’20h-16,30h - C/Alcoi 1-  i baixada de l’aula per porta 3 fins zona exterior
pati senyalitzada amb el nom del grup.

4t (amb mascareta) 9,10h-9,20h - C/Alcoi 1-  i Pujada a l’aula per porta 3 12’30h-12,40h - C/Alcoi 1-  i baixada de l’aula per porta 3 fins zona exterior
pati senyalitzada amb el nom del grup.

15,10h-15,20h - C/Alcoi 1-  i Pujada a l’aula per porta 3 16’30h-16,40h - C/Alcoi 1-  i baixada de l’aula per porta 3 fins zona exterior
pati senyalitzada amb el nom del grup.

5è (amb mascareta) 9,10h-9,20h - C/Alcoi 2-  i Pujada a l’aula per porta 4 12’30h-12,40h - C/Alcoi 2- i baixada de l’aula per porta 4 

15,10h-15,20h - C/Alcoi 2 -  i Pujada a l’aula per porta 4 16’30h-16,40h - C/Alcoi 2-  i baixada de l’aula per porta 4 

6è (amb mascareta) 9h-9,10h - C/Alcoi 2-  i Pujada a l’aula per porta 4 12’20h-12,30h - C/Alcoi 2-  i baixada de l’aula per porta 4

15h-15,10h - C/Alcoi 2-  i Pujada a l’aula per porta 4 16’20h-16,30h - C/Alcoi 2-  i baixada de l’aula per porta 4 

P3(adult amb mascareta recull 
infant a l’ aula de P3)

9,10h-9,20h - Av. Béjar - rampa i entrada per porta 5 o 6 12,20h-12,30h - C/Alcoi 2-  i sortida de l’edifici per porta 5 o 6

15,10h-15,20h -Av. Béjar - rampa i entrada per porta 5 o 6 16,20h-16,30h - C/Alcoi 2-  i sortida de l’edifici per porta 5 o 6



P4 9h-9,10h - Av. Béjar-  i entrada a l’edifici pel passadís de P4
(infants entren sols)

12’20h-12,30h - Av. Béjar-  
(adult amb mascareta recull l’infant a la porta de l’aula de sortida al pati)

15h-15,10h - Av. Béjar- i entrada a l’edifici pel passadís de P4
(infants entren sols)

16’20h-16,30h -Av. Béjar-  
(adult amb mascareta recull l’infant a la porta de l’aula de sortida al pati)

P5 9,10h-9,20h - Av. Béjar-  i entrada a l’edifici pel passadís de P5
(infants entren sols)

12’30h-12,40h - Av. Béjar-  
(adult amb mascareta recull l’infant a la porta de l’aula de sortida al pati)

15,10h-15,20h -Av. Béjar -  i entrada a l’edifici pel passadís de P5
(infants entren sols)

16,30h-16,40h - Av. Béjar-  
(adult amb mascareta recull l’infant a la porta de l’aula de sortida al pati)

LOCALITZACIÓ DELS DIFERENTS ACCESSOS

ACCÉS LOCALITZACIÓ

PORTA 1 ACCÉS A L’ ESCALA DE FERRO - DEL PASSADÍS DE C.INICIAL  AL PATI DAVANT GIMNÀS/LAVABOS EXTERIORS

PORTA 2 ACCÉS A LES ESCALES DE C.INICIAL FINS HALL PRINCIPAL DAVANT DESPATXOS

PORTA 3 ACCÉS A LES  ESCALES DE C.MITJÀ FINS PLANTA BAIXA ATELIER/MIKUYOGUI I PORTA DE VIDRE DAVANT SALA DE CALDERES

PORTA 4 PORTA DE VIDRE EDIFICI SUPERIOR DAVANT ROCÒDROM

PORTA 5 PORTA DE VIDRE EDIFICI SUPERIOR DAVANT P3A

PORTA 6 PORTA DE VIDRE EDIFICI SUPERIOR DAVANT P3C
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ORGANITZACIÓ DEL TEMPS D'ESBARJO

Per tal que la sortida al pati sigui esglaonada organitzarem l’espai d’esbarjo establint diferents torns i sectorizant-lo per tal que en cada zona

hi hagi un grup estable. 

ESBARJO DELS PETITS:

NIVELL HORA DEL PATI ESPAI

P3 10H-10,30H P3A
10,30H-11,00H P3B
11,00H-11,30H P3C

Cada grup sortirà sol al pati de P3.

P4 10,15H-10,45H
Entre el torn de P4 i de P5 deixem un marge de 15’ per garantir una 
circulació d’infants sense aglomeracions.

Pati de P4/P5 dividit en 3 sectors, un per cada grup estable. Cada dia es canviarà de 
sector.

P5 11,00H-11,45H Pati de P4/P5 dividit en 3 sectors, un per cada grup estable. Cada dia es canviarà de 
sector.
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ESBARJO DELS MITJANS I GRANS

Pel que fa als mitjans i grans, també cal procurar que els grups estables es mantinguin durant l’espai d’esbarjo i així afavorir el 

manteniment de les mesures de seguretat. Per això organitzem que cada comunitat fa el pati en un torn diferent, accedint per llocs 

diferents i en intervals diferents: de 5 minuts per evitar aglomeracions i encreuaments de grups de la mateixa comunitat i de 10 minuts 

entre el 1r torn i el 2n torn. 

Un cop al pati, els grups estables se situaran en un dels 10 sectors diferents (porxo 1, porxo 2, porxo 3, porxo 4, pista 1, pista 2, sorra 1, 

sorra 2, aula i gimnàs), canviant cada dia i tenint un dia de pati a l’aula. Els divendres, els 4 grups de 3r i els 4 grups de 6è sortiran al parc 

de Can Roca en el torn respectiu i duent la mascareta posada.

NIVELL BAIXADA 
AL PATI

ACCÉS PUJADA 
DEL PATI

ACCÉS NIVELL BAIXADA 
AL PATI

ACCÉS PUJADA DEL 
PATI

ACCÉS

1R 10,30H porta 2 11,00h porta 2 4T 11,15H porta 3 (4A,4B.4C)
porta 2 (4D)

11,45h porta 3 (4A,4B.4C)
porta 2 (4D)

2N 10,35H porta 1 11,05h porta 1 5È 11,20H porta 4 11,50h porta 4

3R 10,30H porta 3 11,00h porta 3 6È 11,15H porta 5 11,45h porta 5
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SECTORITZACIÓ ESPAIS PATI 

SECTORITZACIÓ  I  DISTRIBUCIÓ  DE  GRUPS  ESTABLES  MITJANS  I  GRANS  A

L’ESBARJO 

MITJANS 10,30H - 11,05H GRANS 11,15H - 11,50H

DLL DT DX DJ DV DLL DT DX DJ DV

2C 2B 2D 2A 1A 5C 5B 5D 5A 4A

3C 3B 3A 3D 1B 6C 6B 6A 6D 4B

2B 2C 3C 3A 1C 5B 5C 6C 6A 4C

2A 2D 3D 3B 1D 5A 5D 6D 6B 4D

3A 3C 2A 2B 2A 6A 6C 5A 5B 5A

3B 3D 2C 2D 2B 6B 6D 5C 5D 5B

1C 1C 1A 1A 2C 4C 4C 4A 4A 5C

1B 1D 1D 1B 2D 4B 4D 4D 4B 5D

1A 1B 1C 1D 4A 4B 4C 4D

1D
2D
3D

1A
2A
3A

1B
2B
3B

1C
2C
3C

4D
5D
6D

4A
5A
6A

4B
5B
6B

4C
5C
6C

3A
3B
3C
3D

6A
6B
6C
6D



RELACIÓ AMB LA COMUNITAT EDUCATIVA

Es imprescindible que pares, mares o d'altres acompanyants només accedeixin a

l’interior dels edificis de l’escola en el cas que ho indiquin els i les mestres seguint totes

les mesures de protecció establertes, utilitzant mascareta i sempre mantenint la distància

de seguretat. 

Els  adults  que  acompanyin  els  infants  han  de  ser  els  mínims  possibles  per

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 a l’escola. 

Durant els primers dies de setembre durem a terme les reunions telemàtiques o bé

presencials,  garantint  el  compliment  de  les  normes  de  seguretat,  per  informar  de

l'organització del curs 2020-21.

Utilitzarem la Plataforma Tokapp com a canal principal de comunicació així com la

web , l'email i el telèfon.

Per les famílies de P3 establirem una sèrie d'accions que anirem detallant durant

els primers dies de setembre. 

Preferentment, realitzarem totes les reunions, ja siguin individuals o de grup, en

format  telemàtic.  També  totes  aquelles  que  siguin  necessàries  per  a  informar  del

seguiment dels infants.

Les reunions de Consell  Escolar  també es realitzaran en format  telemàtic  i  els

acords presos tindran plena validesa.

Establirem  mecanismes  per  reforçar  la  col·laboració  amb  l'AFA del  centre  per

treballar de forma conjunta.
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SERVEI DE MENJADOR

Per poder atendre tots els usuaris de menjador en l’horari habitual farem torns i

infantil dinarà a les seves aules. També sortiran al pati utilitzant la mateixa sectorització

d’espais.

 A l'inici del curs concretarem amb l'Empresa SERHS el Pla de funcionament del

Menjador.

NIVELL - GRUP HORA DE DINAR ESPAI

INFANTIL 12’30H AULES

1R-2N 12’30H MENJADOR

3R-4T 13’15H MENJADOR

5È-6È 14H MENJADOR

PLA DE NETEJA

Tot i que aquest pla es concretarà al setembre, a continuació adjuntem algunes de

les mesures generals:

Es ventilaran les instal·lacions interiors cada dia abans de l’entrada i la sortida de

l’alumnat. Al llarg de la jornada escolar es ventilaran, mínim 10 minuts cada vegada, tres

cops al dia. 

A les  aules,  se  seguirà  el  mateix  procediment.  Si  és  possible,  es  deixaran les

finestres i portes obertes durant les classes. 

Les  mesures de neteja  d’espais  utilitzats  per  diversos grups estables  (aula  joc

simbòlic P3, aula joc simbòlic P4/P5, aula psico P3, aula psico P4/P5, biblioteca infantil,

biblioteca  superior,  aula  informàtica  superior,  aula  informàtica  primària,  aula  música

superior). 

NETEJA I DESINFECCIÓ:caldrà netejar i desinfectar els espais segons el pla de neteja i

desinfecció del centre i quan hi hagi un canvi de grup dins la mateixa aula.
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Abans de cada ús Després de cada ús Diàriament Mínim un cop al dia Setmanalment Comentaris

ESPAIS COMUNS I EQUIPAMENTS

Ventilació de l’espai Mínim 10 minuts, 3 cops al dia

Manetes i poms de 
portes i finestres

X

Baranes i passamans, 
d’escales i ascensors

X

Superfície de taulells i 
mostradors

X

Cadires i bancs X

Grapadores i altres 
utensilis d’oficina

X

Aixetes X

Botoneres ascensor X

Ordinadors, sobretot teclat
i ratolí

X

Telèfons i comandament a
distància

X

Interruptors d’aparells 
electrònics

X

Fotocopiadores X



Abans de cada ús Després de cada ús Diàriament Mínim un cop al dia Setmanalment Comentaris

AULES I ESPAIS DE JOC INTERIORS

Ventilació de l’espai X X Mínim 10 minuts, 3 cops al dia

Superfícies o punts de 
contacte freqüent amb les 
mans

X

Terra X

Materials de joc X X

Joguines de plàstic X X

Joguines o peces de roba Mínim ús possible

Aules de grup estable X

Aules d'especialitat X X

Altres Aules X X

Gimnàs X X

MENJADOR

Ventilació de l’espai X X Mínim 10 minuts, 3 cops al dia

superfície on es prepara el
menjar

X

plats, gots, coberts X X

Fonts d’aigua X X

Taules, safates X X
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Abans de cada ús Després de cada ús Diàriament Mínim un cop al dia Setmanalment Comentaris

Taulells X X

Utensilis de cuina X X

Taules per a diversos usos X X

Terra i altres superfícies X

LAVABOS

Ventilació de l’espai X X Mínim 10 minuts, 3 cops al dia

Rentamans X X

Terra i altres superfícies X X

Inodors X X

ZONES DE DESCANS

Ventilació de l’espai X X Mínim 10 minuts, 3 cops al dia

Llits X

Llençols X

Terra X
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EXTRAESCOLARS I ACOLLIDA

Les activitats extraescolars estan pendents de ser aprovades pel Consell Escolar.

La proposta inicial és no fer extraescolars durant l'estona de migdia per facilitar que no hi

hagin més interferències entre els  grups estables.  Aquesta mesura també facilitarà la

gestió del temps de migdia respecte als fluxos de circulació i els espais necessaris durant

aquest temps.

Pel que fa a les extraescolars en horari de tarda es concretarà la oferta a inicis de

setembre d'acord amb l'AFA

ACOLLIDA MATINAL:

De 8h a 9h amb mascareta al gimnàs o un altre espai prou ampli per garantir la

distància de seguretat.

Cada infant anirà acompanyat per un únic familiar. Abans d’entrar al centre s’ha de

rentar les mans i un cop a dins ha de mantenir la distància de seguretat d’1,5 metres amb

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

L’acompanyant ha d’accedir al centre amb mascareta posada.

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

referència, i tant els responsables com els infants han de portar les mascaretes posades.

Acabat l’horari  d’acollida es ventilarà, netejarà i  desinfectarà el  gimnàs o l'espai

utilitzat.

ORGANITZACIÓ  DE  LES  SORTIDES  I  ACTIVITATS

COMPLEMENTÀRIES

L'equip  Directiu  ha  optat  per  establir  els  criteris  de  realització  d'activitats

complementàries fora del centre a inicis de Setembre. Aquest ajornament ens permetrà

tenir més informació sobre l'estat de la pandèmia i acordar amb el claustre els criteris

sobre sortides i colònies per al proper curs. Tindrem en compte aquells grups que durant

aquest curs no han pogut realitzar colònies a l'hora de programar les del  proper curs

2020-21.
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REUNIONS  DELS  ÒRGANS  UNIPERSONALS  I  COL·LECTIUS  DE

COORDINACIÓ I GOVERN

ÒRGANS TIPUS DE 
REUNIÓ

FORMAT DE LA 
REUNIÓ

PERIODICITAT/
TEMPORITZACIÓ

Equip directiu Planificació
Presencial  amb
mascareta

Dos per setmana

Equip de comunitat petits Planificació
Presencial  amb
mascareta

Una per setmana

Equip  de  comunitat
mitjans

Planificació
Presencial  amb
mascareta

Una per setmana

Equip de comunitat grans Planificació
Presencial  amb
mascareta

Una per setmana

Equip  de  comissions
pedagògiques

Planificació
Presencial  amb
mascareta

Una per setmana

Sessió avaluació de cada
nivell

Avaluació Telemàtica Una per trimestre

Claustre Acords/Seguiment Telemàtic Bimensual

Nivells Planificació
Presencial  amb
mascareta

Una per setmana

CAD Acords/Seguiment
Presencial  amb
mascareta

Una per setmana

Consell escolar Acords Conjunts Telemàtica Trimestral

Famílies enllaç Gestió/Seguiment Telemàtica Trimestral
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PROTOCOL EN CAS DE DETECTAR UN POSSIBLE CAS DE COVID-

19

REQUISITS PER ACCEDIR A L'ESCOLA:

 ● Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, 

dificultat respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre 

infecciós.

 ● No convivents o contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia

compatible en els 14 dies anteriors. 

CONTROL DE SIMPTOMES:

Les famílies han de fer-se responsables de l’estat de salut dels seus fills i filles. A

l’inici del curs, signaran una declaració responsable a través de la qual: 

▪  Faran constar que són coneixedores de la situació actual  de pandèmia

amb el risc que això comporta i que, per tant, s’atendran a les mesures que puguin ser

necessàries en cada moment. 

▪  Es  comprometen  a  no  portar  l’infant  a  l’escola  en  cas  que  presenti

simptomatologia compatible amb la COVID-19 o l’hagi presentat en els darrers 14 dies i a

comunicar-ho immediatament a la direcció de l’escola i a sanitat per tal de poder prendre

les mesures oportunes. 

GESTIÓ DE CASOS:

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

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

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

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

per haver tingut contacte estret amb alguna persona amb símptomes o diagnosticada de

COVID-19. 
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Protocol  d’actuació  en  cas  de  detectar  una  sospita  de  cas: Davant  d'una

persona  que  comença  a  desenvolupar  símptomes  compatibles  amb  la  COVID-19  a

l’escola: 

1. Es porta a un espai separat d'ús individual.

2. Es  col·loca  una  mascareta  quirúrgica  (tant  a  la  persona  que  ha  iniciat

símptomes com a la persona que queda al seu càrrec). 

3. Es contacta amb la família per tal que vingui a buscar l’infant.

4. En cas de presentar símptomes de gravetat es truca també al 061. 

5. L’escola  contacta  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  els  facultatius  decideixen  realitzar  una  PCR per  a  SARS-CoV-2,  l’infant  i  la

família amb qui conviu hauran d’estar en aïllament al domicili fins conèixer-ne el resultat.

 En cas que finalment es confirmi el  cas, Salut Pública serà l'encarregada de la

identificació, aïllament i seguiment dels contactes estrets.  

La comunicació entre els serveis territorials d’Educació i salut pública garantirà la

coordinació  fluïda,  en  última  instància,  entre  l’escola  i  els  serveis  territorials  que  pot

incloure, en determinats casos, el tancament total o parcial de l’escola.

Les decisions en relació amb el tancament de l’activitat presencial a l’escola serà el

resultat de la valoració, sobre el terreny, per part de l’autoritat sanitària. Si hi ha un cas

positiu se’n farà la comunicació a l’Ajuntament a través dels Serveis Territorials. 
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CASOS POTENCIALS ESPAI HABILITAT PER A 
L’AÏLLAMENT

PERSONA RESPONSABLE 
DE REUBICAR L’INFANT 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

Alumnes de l’etapa infantil  o 
Primària

Aula de Mikuyogui Docent del grup estable o 
docent que el té a l’aula en el 
moment de la detecció

Tutora o membre de l’equip 
directiu.

Direcció del centre

SEGUIMENT DE CASOS

ALUMNE/A DIA I HORA DE DETECCIÓ EXPLICACIÓ DEL 
PROTOCOL SEGUIT I 
OBSERVACIONS (incloure el
nom de la persona que ha fet 
les actuacions i el nom del 
familiar que l’ha vingut a 
buscar)

PERSONA DE SALUT AMB 
QUI ES MANTÉ EL 
CONTACTE I CENTRE 
D’ATENCIÓ PRIMÀRIA

PERSONA REFERENT DEL 
CENTRE PELS 
CONTACTES AMB SALUT 
(mantindrà el contacte amb 
salut i farà seguiment del cas)
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SEGUIMENT DEL PLA

Aquest  pla  s'ha  elaborat  seguint  les  directrius  del  Departament  d'Educació  i

s'acabarà de concretar en el moment de la seva aprovació en Consell Escolar durant els

primers dies de Setembre.

Cal dir que durant els primers dies d'aplicació caldrà modificar i ajustar alguns dels

seus punts. La durada de la seva aplicació està prevista per a tot el curs 2020-21 tot i que

som conscients de la incertesa que ens planteja el nou curs.

RESPONSABLES EQUIP DIRECTIU I COORDINACIÓ

INDICADORS A concretar

PROPSTES DE MILLORA TRIMESTRALS A concretar

CONCRECIONS DE L'ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA

L'escola està treballant en dos escenaris hipotètics. El primer d'ells es basa en la

presencialitat mantenint els aspectes abans esmentats de seguretat. El segon es basa en

la possibilitat de mantenir l'activitat lectiva en confinament. 

En el primer dels escenaris aquest pla està dissenyat per treballar mantenint el

Projecte  Educatiu  de  l'escola  però  amb  algunes  concrecions  que  detallarem  més

endavant en funció de l'etapa.

Pel que fa al  segon, hem recollit  les aportacions que ens han fet  les famílies i

l'alumnat respecte a algunes qüestions i  propostes respecte al  període que hem estat

confinats i que s'anirien concretant en cas necessari.

CONCRECIONS PER EDUCACIO INFANTIL

Escenari de normalitat

● Es mantindran grups estables sense interaccions.

● Treball a l'aula de forma significativa, vivencial i globalitzada

● Període inicial d'adaptació horària per als infants de P3

● Activitats de revisió i recuperació d'aprenentatges del trimestre anterior.

● Activitats d'acollida dels infants després del període de confinament.



● Treball diversificat i per racons dintre de l'aula.

● Propostes obertes i globalitzades.

● Possibilitat de suports dintre de l'aula i desdoblament en alguns casos.

● Atenció a les necessitats individuals dels infants.

Escenari 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/A

MITJÀ I 
PERIODICITAT 
DE CONTACTE 
AMB LA FAMÍLIA

P3 P4 P5 Vídeos de Suport
emocional.

Vídeos 
explicatius 
d'aprenentatges.

Propostes 
didàctiques 
obertes i 
específiques 
seguint el 
currículum 
d'educació Infantil
i les seves àrees.
Descoberta d'un 
mateix, 
descoberta de 
l'entorn i 
comunicació i 
llengutages en 
diferents formats 
(web, pdf, etc)

Pàgina Web, 
setmanalment

email, segons 
necessitat.

Videoconferències
amb mig grup 1 o 
2 cops per 
setmana.

Setmanal

Videoconferència/
email/telefònica

Setmanal.

Videoconferència/e
mail/telefònica
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CONCRECIONS PER EDUCACIÓ PRIMÀRIA

Escenari de normalitat

● Es mantindran grups estables sense interaccions. Cada nivell  tindrà 4 grups en

comptes de 3.

● Treball  a  l'aula  de  forma  significativa  i  globalitzada  mantenint  el  context

d'aprenetatge.

● Manteniment de les especialitats (Anglès, Música i Educació Física.

● Activitats de revisió i recuperació d'aprenentatges del trimestre anterior.

● Activitats d'acollida dels infants després del període de confinament.

● Propostes obertes i globalitzades.

● Possibilitat de suports dintre de l'aula i desdoblament en alguns casos.

● Atenció a les necessitats individuals dels infants.
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Especialitats

NIVELL 
EDUCATIU

ANGLÈS E. FÍSICA MÚSICA SUPORT INTERNIVELL

1R 2 x 45’ grup sencer setmana 1h 30’ grup sencer 
setmana

1h 30’ grup sencer 
setmana

1h 30’ grup sencer internivell
2 x 45’ grup sencer internivell

2N 2 x 45’ grup sencer setmana 1h 30’ grup sencer 
setmana

1h 30’ grup sencer 
setmana

4 franges de 30’ abans de fer música
1h 30’ grup sencer internivell
2 x 45’ grup sencer internivell

3R 2 x 45’ mig grup setmana
45’ grup sencer setmana

1h 30’ grup sencer 
setmana

1h 30’ grup sencer 
setmana

4 franges de 30’ abans de fer música
1h 30’ grup sencer internivell
45’ grup sencer internivell

4T 2 x 45’ mig grup setmana
45’ grup sencer setmana

1h 30’ grup sencer 
setmana

1h 30’ grup sencer 
setmana

3 franges de 45’ de mig grup amb tutora
2 x 45’ grup sencer reforç internivell 
1h 30’ grup sencer reforç internivell

5È 2 x 45’ mig grup setmana
45’ grup sencer setmana

1h 30’ grup sencer 
setmana

1h grup sencer setmana
45’ mig grup quinzenal

3 franges de 45’ de mig grup amb tutora
2 x 45’ grup sencer reforç internivell 
1h 30’ grup sencer reforç internivell

6È 2 x 45’ mig grup setmana
2 x 45’ grup sencer setmana

1h 30’ grup sencer 
setmana

3 franges de 45’ de mig grup amb tutora
2 x 45’ grup sencer reforç internivell 
1h 30’ grup sencer reforç internivell



Escenari 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/A

MITJÀ I 
PERIODICITAT 
DE CONTACTE 
AMB LA FAMÍLIA

1R, 2N i 3R Vídeos de Suport 
emocional.

Vídeos explicatius 
d'aprenentatges.

Ús del Classroom 
per treballar les 
propostes del 
Context.

Classes Online

Formularis

Activitats 
d'avaluació

email, segons 
necessitat.

Videoconferències
amb mig grup 1 o 
2 cops per 
setmana.

Videoconferències
setmanals amb tot
el grup

Setmanal

Videoconferència/
email/telefònica

Setmanal.

Videoconferència/e
mail/telefònica

4T, 5È i 6È Vídeos de Suport 
emocional.

Vídeos explicatius 
d'aprenentatges.

Ús del Classroom 
per treballar les 
propostes del 
Context.

Classes Online

Formularis

Activitats 
d'avaluació

email, segons 
necessitat.

Videoconferències
amb mig grup o 
grup sencer 
diàriament.

Setmanal

Videoconferència/
email/telefònica

Setmanal.

Videoconferència/
email/telefònica
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