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1. Introducció 
 
Aquest document pretén ser una guia per a l’elaboració del pla d’obertura del curs 2021- 

2022 per a tots els centres educatius. També és l’expressió d’una part de l’autonomia dels 

centres i, d’acord amb les Instruccions de la Secretaria de Polítiques Educatives i al Pla 

d’actuació en el marc de la pandèmia elaborat amb el Departament de Salut, té la voluntat 

de ser una ajuda per poder fer una proposta d’obertura adequada a la singularitat de cada 

centre. Pot ser modificat en qualsevol moment degut a l’estat de la pandèmia en cada 

moment. 

 
2. Contingut del pla d’obertura 

 
a. Diagnosi: 

 

Les ràtios i grups classe estables pel curs 21-22 seran els següents:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P3 A 21 

P3 B 21 

P4 A 17 

P4 B 16 

P4 C 17 

P5 A 18 

P5 B 17 

P5 C 18 

1r A 23 

1r B 23 

1r C 22 

2n A 18 

2n B 17 

2n C 14 

3r A 18 

3r B 18 

3r C 18 

4t A 17 

4t B 19 

4t C 18 

5è A 20 

5è B 19 

5è C 19 

6è A 17 

6è B 15 

6è C 17 
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Total d’alumnat al centre: 478 alumnes. 

 

b. Organització dels grups estables: 
 

 

L’escola realitzarà el desdoblament de tots 

els grups, menys P3 perquè la ràtio és baixa, 

per millorar la seva seguretat i traçabilitat en 

el cas de la detecció d’algun cas.  

 

Aquests grups estables, sempre aniran 

amb la seva mascareta a partir de 1r de 

primària, es distribuiran en diferents aules 

de l’escola i no tindran contacte amb els 

companys del seu nivell. En el cas de 

produir-se contacte (hora del pati). 

 

Tots els alumnes del centre esmorzaran a 

les seves aules per evitar que es treguin la 

mascareta al pati i ho faran 10 min abans. 

 

Les fonts estaran tancades i beuran amb les 

seves ampolles que hauran de portar de 

casa. 

L’escola mantindrà tots els seus grups de 

manera estable, per evitar, en la mesura de 

les nostres possibilitats, el seu contagi. 

D’aquesta forma també serà més fàcil 

controlar la seva traçabilitat en el cas de 

detectar un cas de contagi.  

 

A les NOFC de l’escola podeu mirar els 
criteris que s’han fet servir per la creació dels 
grups estables. 

Respectat el criteris d’inclusió de l’alumnat 
amb dificultats, l’escola ha realitzat canvis 
per millorar la seva atenció. No hi haurà SEP 
POST-LECTIU durant aquest curs per 
afavorir les entrades i sortides del centre 
escolar. 

Durant aquest curs, no es realitzaran 

metodologies actives (ambients lliure 

circulació, tallers, activitats inter nivells, 

jornades culturals,...). 
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c. Per nivells, s’enumeren els grups estables que es mantindran durant el curs 2021-2022: 
 

 

GRUP 

 

NOMBRE 

ALUMNES 

 

PROFESSORAT 

ESTABLE 

 

 

ALTRES 

DOCENTS 

 

 

PERSONAL 

ATENCIÓ 

INDIV. 

 

(intervé en 

aquest grup) 

 

PAE 

 
(Intervé 

puntualment 

SIEI) 

 

 
ESPAI 

ESTABLE 

GRUP 

 

P3 A 21 2 3 1 2 
Aula 6 

 

P3 B 21 1 3 1 2 Aula 5 

P4 A 17 2 3 0 2 Aula 4 

 
P4 B 

 
17 2 3 0 2 Aula 3 

P4 C 17 1 3 0 2 Aula 8 

P5 A 18 1 3 0 2 Aula 2 

P5 B 17 1 3 0 2 Aula 1 

P5 C 18 1 3 0 0  Biblioteca 

1r A 23 1 3 0 2 Aula  16 

1r B 23 1 3 0 0 Aula 13 

1r C 22 1 3 0 0 Aula 15 

2n A 18 1 3 0 0 Aula 11 

2n B 17 1 3 0 2 Aula 12 
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2n C 14 1 3 0 0 Aula 10 

3r A 18 2 3 0 0 Aula 28 

3r B 18 1 3 0 2 Aula 29 

3r C 18 1 3 0 0 Aula 25 

4t A 17 1 3 0 0 Aula 22 

4t B 19 1 3 0 0 Aula 23 

4t C 18 1 3 0 0 Aula 24 

5è A 20 1 3 0 0 Aula 26 

5è B 19 1 3 0 0 Aula 14 

5è C 19 1 3 0 0 Aula 27 

6è A 17 1 3 0 2 Aula 21 

6è B 15 1 3 0 2 Aula 18 

6è C 17 1 3 0 0 Aula 17 

 

Si es fan subgrups dins del mateix grup estable (desdoblament, etc.), es mantindran les 

mateixes mesures. La mascareta sempre serà obligatòria a partir de 1r de primària.  

Pel principi d’inclusivitat i de mantenir el grup estable, es realitzaran els suports dintre de l’aula 

(2 professionals estables del grups, docent + PAE, mascareta per poder fer l’atenció educativa 

dins l’aula). 

 

Els criteris per la confecció dels nous grups estables han sigut aprovats per claustre i 

per consell escolar i han quedat reflectits a les NOFC de l’escola (document que està 

penjat a la pàgina web per la seva consulta). 
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L’equip docent ha realitzat aquest nous grups estables de forma homogènia pels seu bon 

funcionament, tot i entenem que és impossible que siguin del “gust” de tothom. 

Aquest grups són inamovibles per raons d’organització del centre, ja que, un petit canvi 

implicaria canviar el PLA D’OBERTURA DE CENTRE i la traçabilitat del grup i familiars.
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d. S’enumeren les activitats o matèries que estan subjectes a aquesta circumstància: 
 

 

ACTIVITAT 

o 

MATÈRIA 

GRUPS 

ESTABLES 

 

(D’on provenen 

els grups) 

DOCENT 

HORARI 

 

(Nombre d’hores 

o sessions 

setmanals) 

OBSERVACIÓ 

 
(si escau) 

Religió 1rA a 6èC 1 1 sessions Aula 20 

Música P3A a 6èC 

3 

“no jornades 

senceres” 

1 sessions Aula grup estable 

E. Física / 
Psicomotricitat 

P3A a 6èC 

6 

“no jornades 

senceres” 

1-2 sessions 

Pati primària, 
gimnàs, Pati 

infantil, exteriors 
escola 

(muntanya). 

Anglès P3A a 6èC 

4’5 

“no jornades 

senceres” 

1-4 sessions Aula grup estable 

SIEI / E.Especial P3A a 6èC 

5 

“no jornades 

senceres” 

... 
Aula multisen. 

Aula 19 

 

e. 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 vulnerable, en aquest apartat explicaré breument els criteris que hem seguit per poder 

organitzar l’acompanyament, seguiment i atenció directa de l’alumnat amb especials dificultats. 

Per tal de tractar correctament la diversitat d’aula, l’escola planteja diverses metodologies 

actives que ajuden a adaptar-se a tot el ventall de diversitat d’alumnat que acollim al centre. No 

tots som iguals i per tant, no tots aprenem de la mateixa forma.  

Partint d’aquesta base, i per tal de reforçar aquest tractament a la diversitat, ens plantegem el 

següent: 

 

 Nens/es amb dificultat a qualsevol àrea instrumental. 

 

 Detecció del problema per part del/de tutor/a. 

 Estudi i diagnòstic de l’estat de desenvolupament de l’alumne/a a partir de tècniques i 

activitats de mediació i interpretació específiques que permeten conèixer les possibles 
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diferències o dificultats en el procés de maduració personal. 

 Reunió orientativa dels pares amb el/la tutor/a i amb l’equip de suport. 

 Actuació conjunta de l’equip de suport amb el/la tutor/a del curs, i/o  pares  de l’alumne/a per 

a dur a terme els acords presos per tal de donar resposta a la problemàtica diagnosticada. 

 

 L’equip de suport està integrat pels següents professionals: 

 

 Mestres de Pedagogia Terapèutica i/o educació especial. 

 Professors/es de reforç. 

 L’E.A.P. (Equip d’Assessorament Psicopedagògic). 

 AULA SIEI dotada amb una mestra d’educació especial i una tècnica d’educació 

especial. 

 

Finalment, hi ha unes hores de Suport Personalitzat dins de l’horari lectiu i unes hores de Suport 

Personalitzat fora del horari: SEP post lectiu, tot i que aquest any i degut a la pandèmia el SEP 

post-lectiu queda anul·lat. 

L’escola sempre seguirà els criteris establerts en el Pla d’actuació en el marc de la pandèmia 

elaborat amb el Departament de Salut. 

 

 

 

MESURES ACTUACIONS 

 
 
 
 
 

Universals 

- Programacions generals de les àrees i activitats adequades a la diversitat de 
l’alumnat. 

- Suport a l’aula (doblament de professorat i desdoblaments de grup, dins 

el mateix grup estable). 

- Agrupaments en cicles. 

- Acció tutorial (assemblees i tutories individualitzades).  

- Pla d’acollida de l’alumnat. 

- Projecte Emocional. 

- Treball de coeducació. 

 

Addicionals 

- SEP (lectiu). SEP post-lectiu (es reiniciarà tant aviat com les circumstàncies de 
l’escola ho permetin) 

- Reforços a l’aula (atenció individual i en petit grup).  

- Atenció a l’alumnat nouvingut. 

- Atenció per part de la mestra d’EE. 

Intensives  
- Plans Individualitzats. 

- Assessorament per part de la mestra d’EE o atenció per part de les 
professionals SIEI. 
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REUNIONS 

Activitat Agents implicats Temporització 

 
Coordinació primària 

secundària 

Cap d’estudis 
Mestres de cicle superior 
Mestres institut 
EAP 

 
 3r trimestre 

 

Coordinació primària 
Llar d’infants 

Equip directiu 
Mestres infantil 
Mestres llars 

 
 1r trimestre 

 

Coordinació EAP 
  Psicopedagoga EAP 
 Comissió atenció diversitat 
 Equip docent (segons 
necessitat) 

 

3 cops al mes 

Coordinació CRP  Representant CRP 

 Equip Directiu 
2 Cops al curs 

 

CDIAP/ CSMIJ Psicopedagoga EAP 
Equip docent (segons 
necessitat) 

Puntualment segons 

necessitat 

 

C       Coordinació professionals 

àmbit privat 

Logopeda Psicòleg/oga / 
Reeducador/a 
Comissió atenció a la diversitat 
Equip docent (segons 
necessitat) 

 
 

Mínim una al curs 

 

 

Comissió social 

Assistenta Social 
Comissió atenció diversitat 
Psicopedagoga EAP 
Equip directiu 

 
 1 cop al trimestre 

 

 

Reunió CAD 

Comissió atenció diversitat 
Coordinadors de cicle 
Equip directiu 
Equip docent (segons 
necessitat) 

 
 
 1 al trimestre 

 

Coordinació AMPA 

Representants AMPA 
Equip Directiu 

1 al trimestre i segons 
necessitat 

Reunions amb entitats de 

l’entorn 

Representants de l’entitat 
Equip Directiu 

 Puntualment segons  
 necessitat 
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 HORA
RI 

ENTRADES  SORTIDES ACCÈS 

E
N

T
R

A
D

A
 D

IR
E

C
T

A
 

A
U

L
A

 i
 R

: 
P

O
R

X
O

 

P3 A 
MATÍ 9:00h 
TARDA 15:00h 

MATÍ 12:25h 
TARDA 16:25h 

Porta de dalt A 

P3 B 
MATÍ 9:00h 
TARDA 15:00h 

MATÍ 12:25h 
TARDA 16:25h 

Porta de dalt A 

P4 A 
MATÍ 9:05h 
TARDA 15:05h 

MATÍ 12:25h 
TARDA 16:25h 

Porta de dalt A 

P4 B 
MATÍ 9:05h 
TARDA 15:05h 

MATÍ 12:25h 
TARDA 16:25h 

Porta de dalt A 

P4 C 
MATÍ 9:05h 
TARDA 15:05h 

MATÍ 12:25h 
TARDA 16:25h 

Porta de dalt A 

F
IL

A
 H

O
R

T
 

R
: 

P
O

R
X

O
 P5 A 

MATÍ 9:05h 
TARDA 15:05h 

MATÍ 12:25h 
TARDA 16:25h 

Porta de dalt B 

P5 B 
MATÍ 9:05h 
TARDA 15:05h 

MATÍ 12:25h 
TARDA 16:25h 

Porta de dalt B 

P5 C 
MATÍ 9:05h 
TARDA 15:05h 

MATÍ 12:25h 
TARDA 16:25h 

Porta de dalt B 

F
IL

A
 R

E
IX

A
 I

 P
U

J
A

D
A

 

E
M

E
R

G
È

N
C

IA
, 

1
rC

 e
n

tr
a

d
a

 p
e

r 

D
A

L
T

- 
B

 i
 s

o
rt

id
a
 p

e
r 

p
a

ti
 

IN
F

A
N

T
IL

 a
l 

fi
n

a
l 

d
e

l 
to

t.
 

1r A 
MATÍ 9:00h 
TARDA 15:00h 

MATÍ 12:25h 
TARDA 16:25h 

Porta de baix 

1r B 
MATÍ 9:00h 
TARDA 15:00h 

MATÍ 12:25h 
TARDA 16:25h 

Porta de baix 

1r C 
MATÍ 9:00h 
TARDA 15:00h 

MATÍ 12:25h 
TARDA 16:25h 

Porta de dalt B 

2n A 
MATÍ 9:00h 
TARDA 15:00h 

MATÍ 12:25h 
TARDA 16:25h 

Porta de baix 

2n B 
MATÍ 9:00h 
TARDA 15:00h 

MATÍ 12:25h 
TARDA 16:25h 

Porta de baix 

2n C 
MATÍ 9:00h 
TARDA 15:00h 

MATÍ 12:25h 
TARDA 16:25h 

Porta de baix 

E
S

C
A

L
A

 
IN

T
E

R
IO

R
 3r A 

MATÍ 9:00h 
TARDA 15:00h 

MATÍ 12:25h 
TARDA 16:25h 

Porta de baix 

3r B 
MATÍ 9:00h 
TARDA 15:00h 

MATÍ 12:25h 
TARDA 16:25h 

Porta de baix 

3r C 
MATÍ 9:00h 
TARDA 15:00h 

MATÍ 12:25h 
TARDA 16:25h 

Porta de baix 

F
IL

A
 R

E
IX

A
 I

 P
U

J
A

D
A

 

E
M

E
R

G
È

N
C

IA
 

4t A 
MATÍ 9:05h 
TARDA 15:05h 

MATÍ 12:30h 
TARDA 16:30h 

Porta de baix 

4t B 
MATÍ 9:05h 
TARDA 15:05h 

MATÍ 12:30h 
TARDA 16:30h 

Porta de baix 

4t C 
MATÍ 9:05h 
TARDA 15:05h 

MATÍ 12:30h 
TARDA 16:30h 

Porta de baix 

5è A 
MATÍ 9:05h 
TARDA 15:05h 

MATÍ 12:30h 
TARDA 16:30h 

Porta de baix 

5è B 
MATÍ 9:05h 
TARDA 15:05h 

MATÍ 12:30h 
TARDA 16:30h 

Porta de baix 

5è C 
MATÍ 9:05h 
TARDA 15:05h 

MATÍ 12:30h 
TARDA 16:30h 

Porta de baix 
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f. Organització de les entrades i sortides: 
 
L’escola compta amb tres entrades/sortides pels vora 478 alumnes. Dos entrades per infantil 

(porta de dalt A i B) i una entrada per primària (porta de baix). 

 

Dividim els alumnes de forma que tenen accessos i horaris diferents en funció del curs. A més 

a més, per accedir al seu grup estable, ho faran amb diferent itineraris, fent servir també 

l’escala d’emergència, l’accés a l’hort i sempre amb mascareta (infantil inclòs en els 

desplaçaments fora de la seva aula) 

 

Al quadre resum poden veure els diferents horaris, espais i diferents itineraris de cada grup 

estable. Cada tutor/a serà l’encarregat de vigilar de que es compleixin totes les mesures 

marcades per aquest protocol. 

 

Pel que fa al transport escolar, l’escola ha pactat amb l’ajuntament de Calafell que l’entrada es 

realitzarà a les 9:10h i la sortida a les 16:20h per evitar les entrades i sortides massificades i 

realitzar-les de forma esglaonada com marquen les directrius de Departament d’Educació. 

 

Recordeu que el servei de transport és un servei que pertany a l’Ajuntament i 

no a l’escola. 

 

Tot l’alumnat haurà d’accedir al centre amb mascareta i l’entrada es farà esglaonada 

amb intervals de 5 min. L’ordre d’entrada està resumit al quadre del punt (f). 

En qualsevol cas, per garantir les mesures de prevenció a les entrades i sortides del 

centre, així com en els passadissos i llocs de concurrència, els alumnes i el personal 

del centre educatiu han de portar la mascareta fins arribar a l’aula del grup estable, a 

banda de procurar mantenir la distància de seguretat. 

 

“L’escola prendrà la temperatura als alumnes del 
centre de manera aleatòria durant les entrades i 
sortides.” 

 
g. Organització de l’espai d’esbarjo: 
 

Procurarem que els grups estables es mantinguin durant l’espai d’esbarjo. Caldrà que 

l’alumnat mantingui la distància de seguretat i portar mascareta.  

 

Per afavorir el manteniment de les mesures de seguretat farem torns: 

IN
T

E
R

IO
R

 6è A 
MATÍ 9:05h 
TARDA 15:05h 

MATÍ 12:30h 
TARDA 16:30h 

Porta de baix 

6è B 
MATÍ 9:05h 
TARDA 15:05h 

MATÍ 12:30h 
TARDA 16:30h 

Porta de baix 

6è C 
MATÍ 9:05h 
TARDA 15:05h 

MATÍ 12:30h 
TARDA 16:30h 

Porta de baix 
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CURS - NIVELL - GRUP HORA DE PATI 

P3-P4-P5 11:00h-11:30h en 3 espais dividits (Pati 

infantil) 

1r i 2n de primària  

11:00h-11:30h en 3 espais dividits (Pati 

primària) 

 

3r i 4t de primària 

5è i 6è de primària 

 

Els espais estaran degudament delimitats i controlats pels mestres. Aquest espais seran rotatius i 
desinfectats en el cas que calgui. 
 
 

h. Relació amb la comunitat educativa: 
 

Farem referència als següents punts: 
 

- La previsió de les sessions del consell escolar es que siguin telemàtiques. En el 

cas que millori la situació actual de pandèmia, les sessions del consell escolar 

passaran a ser presencials. 
 

- El procediment de difusió i informació del pla d’organització, així com tota la 

informació del centre a les famílies es realitzarà via mail i es penjarà a la pàgina 

web de l’escola. La previsió respecte a l’organització de les reunions de tutoria 

amb les famílies es que siguin telemàtiques via plataforma ZOOM. En el cas en 

que es reuneixin les condicions favorables, el tutor/a la realitzarà en un espai 

obert (pati,porxo,...). 
 

Possibles reunions: 
 

- Reunions de grups: Les trobades d’inici de curs amb les famílies durant el 

primer trimestre es realitzaran de forma telemàtica. Amb les famílies que això no 

sigui possible, les organitzarem de manera presencial sempre i quan s’acrediti la 

seva impossibilitat. Donada aquesta situació, es mantindrà la distància de 

seguretat, i la mascareta serà d’ús obligatori per part de tots els implicats. 



Generalitat de Catalunya 
Departament d’Educació 
Escola La Ginesta                                                                                                
Segur de Calafell 
 

13  

 
 
 

- Reunions individuals de seguiment: El seguiment amb les famílies es farà presencial i 
complint totes les mesures de seguretat. En funció de la situació de pandèmia i si la 
família pot, es podran fer per videoconferència un cop acordat entre les dues parts. 
 

 

i. Servei de menjador: 
 

A l’espai de menjador els grups estables els mantindrem per garantir que hi hagi una distància de 

seguretat respecte altres grups estables. Quan això no sigui possible, caldrà mantenir la distància 

de seguretat entre tots els comensals. 

Recordem que el servei de menjador és un servei que ofereix l’AMPA i no és de l’escola com a 

tal. 
 

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

menjador, farem torns: 
 

 

CURS - NIVELL – GRUP 

 

 

HORA DEL MENJADOR ESCOLAR 

P3-P4-P5 d’infantil Dinaran a les 12:30h a les seves aules 

ordinàries i respectant el seu grup estable. 

1r, 2n i 3r de primària 1r torn a les 12:35h 

4t, 5è i 6è de primària. 2n torn a les 13:35h 

 
*Els horaris són aproximats i poden variar segons la velocitat dels grups classe a l’hora de dinar. 

 

 

A partir de 1r de primària, cada alumne desinfectarà amb aigua i sabó, de forma autònoma, l’espai 

que ha fet servir per tal de fomentar i treballar els hàbits de neteja i higiene. “Serà responsabilitat 

dels monitors repassar l’espai després de la desinfecció dels alumnes”. D’aquesta manera 

l’espai es pot fer servir en diferents torns. 

 

 

Els usuaris del menjador, només entraran en contacte amb el seu grup estable i mantindran la 

distància amb els altres grups estables.
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j. Pla de neteja: 
 

Quan un espai es faci servir al llarg d’un mateix dia per diferents grups estables, el 

procediment serà el següent: 

 

- Cada alumne desinfectarà amb aigua i sabó l’espai que ha fet servir. 

- Cada alumne portarà el seu material (material individual). 

- El mestre responsable en aquell moment serà l’encarregat de revisar la desinfecció 

feta pels alumnes i repassar-la si fos convenient. 

 

Al finalitzar el dia l’empresa contractada per l’Ajuntament netejarà i desinfectarà tots els 

espais comuns i totes les aules dels diferents grups estables. Igualment l’escola ha demanat 

a l’ajuntament, una persona de neteja que estigui durant tot l’horari lectiu per anar netejant i 

desinfectant tot els espais (restem a l’espera de l’ajuntament). 

En qualsevol cas, i dins del conjunt d’actuacions de sensibilització que el centre portarà a 

terme amb l’alumnat sobre mesures higièniques davant la prevenció de contagi per la covid- 

19, es recomana que el mateix alumnat, quan estigui utilitzant un espai que no és el del seu 

grup estable (cas d’un laboratori, per exemple), aquest col·labori en les actuacions de neteja 

de superfícies i estris utilitzats abans d’abandonar l’espai i possibilitar el seu nou ús en 

bones condicions. 
 
 

k. Transport: 
 

Pel que fa al transport escolar, l’escola ha pactat amb l’ajuntament de Calafell que l’entrada es 

realitzarà a les 9:10h i la sortida a les 16:20h per evitar les entrades i sortides massificades i 

realitzar-les de forma esglaonada com marquen les directrius de Departament d’Educació. 

 

Recordeu que el servei de transport és un servei que pertany a l’Ajuntament i no a 

l’escola. 

 

Tot l’alumnat haurà d’accedir al centre amb mascareta i l’entrada es farà esglaonada amb 

intervals de 5 min. L’ordre d’entrada està resumit al quadre del punt (f). 

En qualsevol cas, per garantir les mesures de prevenció a les entrades i sortides del centre, 

així com en els passadissos i llocs de concurrència els alumnes i el personal del centre 

educatiu han de portar la mascareta fins arribar a l’aula del grup estable, a banda de procurar 

mantenir la distància de seguretat. 

 
l. Extraescolars i acollida: 

 

Com les activitats extraescolars i l’espai d’acollida estan gestionades per l’AMPA restem a 

l’espera de que comuniquin a l’escola aquesta gestió. 
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Caldrà preveure el trasllat dels alumnes des del lloc de l’activitat extraordinària a l’aula del 

grup estable, sobretot en el cas dels alumnes més petits que hauran d’anar acompanyats. En 

tot cas, durant aquests trasllats sempre caldrà portar mascareta si no es pot assegurar el 

manteniment de la distància de seguretat. Grups 10 alumnes màxim. 

 

 

m.  Activitats complementàries: 
 

Respecte a les sortides que el centre té previstes i considerant que es barregen grups 

estables, el criteri principal que es farà servir és l’ús de la mascareta i la distància de seguretat 

sempre que es pugui. 

 

A més, en la mesura del possible, s’intentarà no coincidir amb cap altra escola durant la 

realització de les propostes. 

 

Abans de realitzar una sortida el centre parlarà amb els responsables de l’activitat per tal de 

determinar si les condicions i els protocols que ofereixen per dur-la a terme són suficients; en 

cas contrari es podrà anul·lar l’activitat per part de l’escola. 

 

 

 

n. Reunions dels òrgans unipersonals i col·lectius de coordinació i govern: 
 

Quan siguin reunions amb un nombre elevat de persones que es trobin treballant al centre es 

prioritzarà realitzar-les en espais oberts o telemàticament millorar la traçabilitat del personal,

ACTIVITAT 
NOMBRE 

D’ALUMNES 

GRUPS DELS 

QUALS 

PROVENEN 

ELS 

ALUMNES 

PROFESSIONAL 

RESPONSABLE 

ESPAI ON 

ES 

REALITZA 

L’ACTIVITAT 

Batucada     

Anglès     

Acollida     
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ÒRGANS TIPUS DE REUNIÓ 
FORMAT DE 

LA REUNIÓ 
TEMPORITZACIÓ 

Equip directiu Planificació Presencial 
Dues per 

setmana 

Cicles 
Traspàs 

d’informació 

Presencial lloc 

obert 
Una per setmana 

Comissió 

pedagògica 

Traspàs 

d’informació 

Presencial lloc 

obert 
Una per setmana 

Nivell Coordinació 
Presencial lloc 

obert 
Una per setmana 

Comissions Coordinació 
Presencial lloc 

obert 
Una per setmana 

Reunions 

famílies 
Informació curs 

Telemàtica/ 

presencial (pactat) 
Una per setmana 

 
 
 

o. Protocol d’actuació en cas de detectar un possible cas de covid-19: 
 

Si es detecta una sospita d’un cas els passos que seguirà el centre seran els següents:  

 

- Aïllar a l’infant i en la mesura del possible al seu grup estable. 

- Ubicar al nen/a i a la persona que el cuidarà en una aula (ludoteca infantil) amb equips 

de seguretat individual 

- Trucar a la família i al centre de salut del municipi per informar-los. Restar a l’espera 

d’indicacions i/o confirmació del cas. En cas greu trucar al 061. 

- Un cop l’alumne doni positiu restarà al seu domicili durant el temps que sanitat 

requereixi.  

- En cas de positiu, l’equip directiu avisarà a l’inspector i al departament d’educació i 

restarà a l’espera de les indicacions oportunes. 

- El director del centre omplirà l’aplicatiu dissenyat per la gestió d’aquestes dades i el 

seu seguiment. 
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L’escola realitzarà un seguiment dels cassos juntament amb la família, la persona referent del 
CAP del municipi i mantindrà informat degudament al departament d’educació.  
 
El seguiment dels casos serà confidencial i es farà mitjançant aquest quadre resum: 

 

ALUMNE/A 
DIA I HORA 

DE 
LA DETECCIÓ 

EXPLICACIÓ 
DEL 

PROTOCOL 
SEGUIT I 

OBSERVACIONS 

  

 

PERSONA DE 
SALUT AMB 

QUI ES MANTÉ 
EL CONTACTE 

I CENTRE 
D’ATENCIÓ 
PRIMÀRIA 

PERSONA 
REFERENT 

DEL CENTRE 
PELS 

CONTACTES 
AMB SALUT 

  

(Incloure el nom 
de la 

persona que ha 
fet les 

actuacions i el 
nom del familiar 
que l’ha vingut a 

buscar) 

 

 (mantindrà el 
contacte amb 

salut i farà 
seguiment del 

cas) 

 
 
 

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 

Qualsevol 
alumne del 

centre 

Ludoteca 
educació infantil 

Docent del grup 

estable o 

docent que el té 

a l’aula en el 

moment de la 

detecció. 

Tutor/a o un 

membre de 

l’equip 

directiu. 

Equip 

directiu 
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p. Seguiment del pla 
 

Per tal de seguir, modificar, si escau, i vetllar pel compliment exhaustiu d’aquest pla d’obertura 
de centre, al setembre l’escola durà a terme una planificació del seguiment, avaluació i 
incorporació de possibles millores que serà el següent: 
 

 

RESPONSABLES: Equip directiu 

POSSIBLES INDICADORS: 
 
- Les entrades són esglaonades i segures. 
- Es desinfecten correctament els espais compartits amb els diferents grups estables. 
- En els moments de coincidència entre diferents grups estables es fa servir la mascareta. 
- Davant d’un possible cas es segueix correctament el protocol fixat. 

 

PROPOSTES DE MILLORA TRIMESTRALS: 
 
- Es farà servir un document “Drive” compartit amb el claustre on, tots els membres del 

personal docent i no docent que treballen a l’escola, podran aportar idees i/o millores per 
reconduir possibles accions menys segures. 
 

 
3. Concrecions per a l’educació infantil 

 
a. Pla d’acollida de l’alumnat 

 

Durant la primera setmana del curs escolar (13 al 17 de setembre de 2021) es durà a 

terme el període d’adaptació dels alumnes de P3.  

 

Totes les famílies hauran rebut tota la informació necessària sobre a quin grup 

d’adaptació assistirà el seu fill/a i sobre quin serà el protocol d’entrades i sortides 

marcat en aquest pla d’obertura de centre en la reunió d’inici de curs. Aquest es durà a 

terme al setembre abans de l’inici del curs escolar. 

 

Així doncs, cada classe de P3 (A, B), es dividirà en dos grups. Grup A (horari 

d’adaptació: 9:15h a 10:40h) i grup B (horari adaptació 11:00h a 12:25h). Aquest serà 

l’horari durant els dies 13, 14 i 15 de setembre. 

El dia 16 de setembre els alumnes del grup A i el grup B assistiran tot el matí ( 9:15h-

12:30h), però no a la tarda. 

 

A partir del dia 17 de setembre ja podran assistir al centre amb normalitat i en 

horari de matí i tarda i podran gaudir de servei de menjador i/o autobús si ho 

sol·liciten. 

 

En aquest període les tutores de referència rebran suport d’altres mestres, TEI i equip 

SIEI per poder fer una atenció més individualitzada als infants. Els mestres hauran de 

portar en tot moment la mascareta. 
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Les famílies hauran d’acomiadar-se dels seus fills/es amb mascareta i de forma 

afectuosa i lleugera a l’entrada de l’escola. Durant l’adaptació, les famílies podran 

recollir als seus fills/es per l’interior de l’escola (porta de la seva aula) de forma 

endreçada i esglaonada. I el tutor/a aclarirà els seus dubtes i neguits. 
 

b. Pla de treball del centre educatiu en confinament 
 

L’escola ja té contractada la plataforma educativa “CLICK EDU” per millorar el seu 

funcionament i, poc a poc, anirem implementant més mòduls. (Preguem paciència, ja que 

tot i que hem fet formacions referents al seu funcionament, és una plataforma molt 

complexa). 

 

Aquesta plataforma ajudarà a que la relació família-escola sigui més fluida i fàcil. 

 

A més, i per tal d’estar més preparats, els cicles han creat durant aquest curs, una borsa de 

recursos, materials i activitats amb objectius concrets i continguts per tal de tenir una sèrie 

de recursos virtuals per fer servir en cas d’un nou confinament. Aquesta tasca s’ha realitzat 

en equip per tal d’afavorir la pràctica docent en cas d’un nou confinament. 

 

Les famílies es podran comunicar amb els docents sense problemes mitjançant la plataforma 
educativa i en cas que fos necessari es podrien acordar sessions individuals de forma puntual. 
 

 

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 

 

 

Les tutores 

enviaran vídeos 

explicant les 

propostes i 

words amb les 

pautes clares 

per resoldre la 

proposta. 

 

Es faran 

reunions 

grupals un cop 

a la setmana 

Es retornaran 

les respostes 

de les activitats. 

Considerem 

que els infants 

són petits per 

tal de fer 

videoconferènci

es amb les 

tutores de 

forma 

individual, per 

això apostem 

per sessions. 

Per plataforma 

digital el 

contacte serà 

fluït i 

bidireccional. 

 

Es faran 

reunions 

grupals 1 cop a 

la setmana. 

P4 

P5 

 

Es faran 2 

sessions a la 

setmana. Es 

dividirà el grup 

en dos i es 

plantejarà 

alguna activitat 

competencial. 
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4. Concrecions per a l’educació primària  
 

a. Pla de treball del centre educatiu en confinament 
 

Per tal de poder fer front a un possible confinament i amb les experiències prèvies que hem 

tingut el passat curs 2020-2021 l’escola ha contractat una plataforma educativa per solucionar 

els problemes i les mancances amb les que ens vam trobar prèviament.  

 

Com ja sabeu, la plataforma contractada és “Click Edu” i ajudarà a que la relació família escola 
durant un confinament sigui més fluida i la tramesa i recepció de les tasques a fer sigui més 
intuïtiva i fàcil per tota la comunitat educativa. 
 
Totes les activitats seran competencials i globals i es tindrà en compte que es pugui tenir i/o 
trobar el material a casa. 
Els especialistes també tindran hores de videoconferència per reunir-se amb els infants i 
resoldre possibles dubtes de les feines encomanades. 
 
Les famílies es podran comunicar amb els docents sense problemes mitjançant la plataforma 
educativa i en cas que fos necessari es podrien acordar sessions individuals de forma puntual. 
 
S’han sol·licitat llicències digitals a les editorials per tal de poder continuar amb els mateixos 
materials des de casa i aquest any s’ha apostat per la disminució de llibres en augment de 
materials més globals , manipulatius i més digitals. 
 

NIVELL 

EDUCATIU 

MÈTODE DE 

TREBALL I 

RECURSOS 

DIDÀCTICS 

PREVISTOS 

MITJÀ I 

PERIODICITAT 

DEL 

CONTACTE 

AMB EL GRUP 

MITJÀ I 

PERIODICITA

T DEL 

CONTACTE 

INDIVIDUAL 

AMB 

L’ALUMNE/A 

MITJÀ I 

PERIODICITAT 

DE CONTACTE 

AMB LA 

FAMÍLIA 

CICLE INICIAL  

 

Activitats 

competencials i 

materials 

manipulatius 

que puguin 

trobar fàcilment. 

Recursos 

digitals i 

llicències 

digitals de 

llibres per poder 

treballar de 

forma on-line. 

2 sessions 

videoconferènci

a amb el 

tutor/a. 
 

 

Només hi 

haurà contacte 

individual com 

a tal si la 

família i/o els 

tutors/es ho 

consideren 

necessari. Es 

treballarà en 

gran grup, o 

grup reduït. 

Per plataforma 

digital el 

contacte serà 

fluït i 

bidireccional. 

 

Les famílies 

tenen accés a 

poder participar 

en les 
videoconferències 

realitzades. 

CICLE MITJÀ 

2 sessions 

videoconferència 

amb el tutor/a + 1 

sessió amb els 

especialistes 

alternant entre 

música i anglès. 

CICLE 

SUPERIOR 

3 sessions 

videoconferència 

amb el tutor/a + 1 

sessió amb els 

especialistes 

alternant entre 

música i anglès. 
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Això és només una proposta en cas de confinament i pot patir modificacions segons les noves 
necessitats. Per tal de finalitzar aquest pla d’obertura de centres volem puntualitzar que 
aquest any hem suprimit l’oferta del SEP post lectiu per tal d’agilitzar i tenir més control de 
l’alumnat, sobre tot en la part de protocol d’entrades i sortides del centre. 
 

 

Atentament, 

La direcció del centre. 

 

 
 

 

Segur de Calafell,  1 de setembre de 2021 

 


