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1. Introducció 

 
L’actual evolució favorable de la pandèmia, així com la importància de garantir el dret a 

l’educació́ i a la protecció de l’infant fan que l’obertura amb la màxima normalitat possible 

dels centres educatius sigui una prioritat. El marc és un sistema educatiu inclusiu, que té la 

finalitat d'afavorir el desenvolupament personal i social de tot l’alumnat, mitjançant 

l'activitat educativa adreçada a atendre la diversitat de l'alumnat i l'assoliment d'una 

igualtat d'oportunitats i d'accessibilitat.  

 

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. 

Com ha exposat UNICEF, l’educació és una part essencial de la recuperació en una crisi: 

aporta normalitat, un sentit de la rutina, coneixements i habilitats necessàries per al 

desenvolupament, protecció en casos d'especial vulnerabilitat social i econòmica i serveix 

de pont per salvar les diferents bretxes socials, econòmiques i educatives a què s'enfronta 

part de la població. Com més aviat es restableixi l'activitat quotidiana d'escoles i centres 

educatius, abans es podran curar les ferides deixades per aquesta crisi.  

Malgrat això, continua la situació de crisi sanitària que fa necessària l’aplicació continuada 

d’una sèrie de mesures que canvien de manera notable el funcionament de la societat, i 

entre ella del sistema educatiu. Cal que responsables, famílies, persones educadores i la 

resta del personal de les escoles s’involucrin i es comprometin per a garantir els dos grans 

pilars per fer front la pandèmia: les mesures de protecció́ i la traçabilitat.  

Aquest Pla d’actuació pretén establir les bases per tal que el curs 2020-2021 es pugui 

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

persones als centres educatius, la correcta gestió de la pandèmia i el dret de tots infants i 

joves a una educació de qualitat.  

Els valors en què es basa aquesta proposta són:  

Seguretat: Amb les mesures que es proposen i la col·laboració imprescindible de tots els 

integrants de la comunitat educativa –incloses les famílies–, els centres educatius han de 

continuar sent espais on l’activitat educativa es pugui dur a terme d’una manera segura i 

confortable.  
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Cal recordar que, segons el coneixement actual, infants i adolescents són un col·lectiu de 

risc molt baix respecte la COVID-19, tant pel que fa a l’afectació clínica que desenvolupen, 

com el seu paper poc important en la dinàmica epidèmica d’aquest coronavirus.  

Salut: La salut dels alumnes , docents i altres persones treballadores dels centres educatius 

és una prioritat per als Departaments d’Educació́ i de Salut. Totes les mesures estan 

adreçades a reduir la transmissió́ del virus i a millorar la traçabilitat de casos i contactes.  

Equitat: El període de confinament ha tingut efectes desiguals en els diferents grups de 

població́. Sovint, aquelles persones pertanyents a col·lectius de major vulnerabilitat, n’han 

patit -o n’estan patint- les conseqüències d’una manera més acusada. L’assistència als 

centres permet una socialització dels infants i adolescents que té un gran valor. El 

tancament de les escoles ha fet palesa la bretxa digital i cognitiva existent entre alumnes. 

Al mateix temps l‘afrontament de la pandèmia ha requerit la discontinuació́ d’uns serveis 

presencials d’atenció a les dificultats d’aprenentatge i desenvolupament.  

Per tot plegat, la proposta actual vol afavorir la PRESENCIALITAT sense renunciar a la 

seguretat d’alumnes i personal docent i no docent dels centres educatius.  

Vigència: Totes les mesures proposades seran vigents al llarg del curs escolar i en 

coherència amb la realitat dels centres educatius del seu entorn. El marc que es proposa 

ha de ser fàcilment adaptable si es canvia el context epidemiològic.  

Hem d’emmarcar aquest Pla en els principis bàsics de prevenció, higiene i promoció de la 

salut per això, els dos pilars en el moment actual de control de la pandèmia són la 

disminució de la transmissió del virus i l’augment de la traçabilitat dels casos. 

Per això, treballarem amb les recomanacions del Departament d’Educació i el Departament 

de Salut i PROCICAT per tal de garantir com a objectiu primordial la presencialitat a l’escola 

per garantir una educació de qualitat, equitativa i inclusiva.  

2. Marc d’actuació 
 
Aquest Pla d’actuació per al Curs 2020-21 està basat en les Instruccions que es rebin del 
Departament i que poden anar subjectes a modificacions en funció de la situació de la 
Pandèmia per Covid-19. 
 
Instruccions per al Curs 2020-21 dels centres educatius de Catalunya 
 
Pla d’actuació per al curs 2020-21 per a centres educatius en el marc de la Pandèmia per 
COVID-19 
 
Preguntes més freqüents i Guia per elaborar el pla d’organització dels centres educatius 
per al Curs 2020-21 

https://drive.google.com/file/d/1bD3RmBURYVM-ZDVz7EBMGKVBpaXVSuJY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ssOafHSnOpU-nkLEcbdNLicKnGsRjS56/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ssOafHSnOpU-nkLEcbdNLicKnGsRjS56/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WgGQRBkWiZhLczaw1nvCk_C23PrhZTQ6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WgGQRBkWiZhLczaw1nvCk_C23PrhZTQ6/view?usp=sharing
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3. Principis bàsics de seguretat i higiene de l’escola 
 

3.1 Grups de convivència i socialització més estables 

Es proposa l’organització entorn a grups de convivència estables. El seu principal valor 

és la facilitat que dona en la traçabilitat de possibles casos que s’hi donin: permetent 

una identificació i gestió precoç̧ dels casos i dels seus contactes. Es tracta de grups 

estables d’alumnes, amb el seu tutor o tutora, i en el marc dels quals es produeix la 

socialització de les persones que l’integren. Poden formar part d’aquest grup estable 

altres docents o personal de suport educatiu i a l’educació́ inclusiva si la major part de 

la seva jornada laboral transcorre en aquest grup. Un docent i un professional o una 

professional de suport educatiu només pot formar part d’un únic grup estable.  

Es tracta, per tant, d’un grup de persones que tenen una relació propera i molt 

quotidiana. Això permet que, junt amb les evidencies creixents sobre el poc paper 

d’infants i joves en la propagació de l’epidèmia, no sigui necessari requerir la distància 

física interpersonal de seguretat establerta en 1,5 metres (o la superfície equivalent de 

seguretat de 2,5 m2), ni l’ús de la mascareta, en aquests grups de convivència estables. 

En aquestes condicions, des d’un punt de vista de salut, té molta més importància 

centrar els esforços organitzatius en garantir l’estabilitat i l’estanqueïtat d’aquest grup, 

amb la finalitat de preservar la capacitat de traçabilitat, que no pas en fixar el nombre 

d’integrants del grup. 10  

Si en el cas, que terceres persones s’hagin de relacionar amb aquests grups (docents i 

altres professionals de suport educatiu) o en cas que diferents grups s’hagin de 

relacionar entre si, s’han de complir rigorosament les mesures de protecció́ individual, 

especialment el manteniment de la distància física de seguretat d’1,5 metres i, quan no 

sigui possible, l’ús de la mascareta.  

3.2 Mesures de prevenció personal 
 

3.2.1.  Distanciament físic 

Per tant, en els grups estables no és necessari requerir la distància física interpersonal 

de seguretat establerta en 1,5 metres (o la superfície equivalent de seguretat de 2,5 

m2). L’organització de l’espai de l’aula d’un grup estable ha d’assegurar, en la 

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

3.2.2.  Higiene de mans 

Es tracta d’una de les mesures més efectives per preservar la salut dels alumnes així 

com la del personal docent i no docent.  
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En infants s’ha de requerir el rentat de mans:  

● A l’arribada i a la sortida del centre educatiu,  

● Abans i després dels àpats,  

● Abans i després d’anar al WC (infants continents) 

● Abans i després de les diferents activitats (també́ de la sortida al pati). 

En el cas del personal que treballa al centre, el rentat de mans s’ha de dur a terme:  

● 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. 11  

A totes les aules hi ha un punt de rentat de mans amb disponibilitat de sabó́ amb 

dosificador i tovalloles d’un sol ús. També cada aula i espai de l’escola disposarà d’un 

dispensador de solució hidroalcohòlica per a ús personal de l’escola. 

Es col·locaran pòsters i cartells pels diferents punts de rentat de mans informatius. 

Tanmateix s’adaptaran mesures explicatives i de conscienciació a l’edat de l’infant 

(vídeos, cançons...) per promoure el rentat de mans correcte i la seva importància.  

3.2.3. Ús de mascaretes 
 
Cap persona ni cap alumne podrà accedir al centre sense la mascareta.  
 

Col·lectiu Indicació Tipus de mascareta 

2n cicle d’educació́ infantil 
(3-6 anys)  
 

S’haurà de portar per 
realitzar les entrades i 
sortides del centre fins 
arribar al seu grup estable i 
sempre que la mestra/tutora 
ho indiqui si no es pot 
garantir la distància de 
seguretat. 

Higiènica amb compliment 
de la norma UNE  
 

Educació Primària Es recomana l’ús de 
mascareta dins el grup de 
convivència en que no 
garanteixin la distància de 
seguretat dins l’aula. Serà 
d’us obligatori fora del grup 
quan no es pugui mantenir la 
distància d’1,5 metres.  

Higiènica amb compliment 
de la norma UNE  
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Durant l’estona d’esbarjo es 
farà ús de la mascareta. 
(Segons l’estat de la 
pandèmia s’aniran rebent 
indicacions tot i ser grup 
estable). 

Personal docent i no docent 
Qualsevol persona que 
accedeixi al centre  
 

Recomanable en els grups 
estables. Obligatòria per al 
personal quan imparteix 
classes a diferents grups, 
quan no forma part del grup 
de convivència estable i no es 
pugui mantenir la distància 
d’1,5 metres. 
(Comencem el 14 de 
setembre amb mascaretes 
tot i ser grup estable. Segons 
l’evolució de la pandèmia 
s’aniran reben instruccions 
des de Salut). 

Higiènica amb compliment 
de la norma UNE  
 

 

3.2.4. Requisits per accedir al centre 
 
 

 

 
 

 
ALUMNES VULNERABLES: 

En cas que l’alumne presenti una malaltia crònica d’elevada complexitat que pugui 

augmentar el risc de gravetat en cas de contraure la infecció́ per SARS-CoV2, es valorarà de 

manera conjunta –amb la família o persones tutores i el seu equip mèdic de referència–, 

les implicacions a l’hora de reprendre l’activitat educativa presencialment al centre 

educatiu. Malgrat que l’evidència és escassa, es consideren malalties de risc per a 

complicacions de la COVID-19:  

● Malalties respiratòries greus que necessiten medicació́ o dispositius de 

suport respiratori.  

● Malalties cardíaques greus.  

●  Malalties que afecten el sistema immunitari (per exemple aquells infants 

que   requereixen tractaments immunosupressors).  

● Diabetis mal controlada.  

● Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus.  

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.  
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A l’escola estudiarem els casos conjuntament amb les famílies i els seus metges per tal 

d’avaluar la viabilitat de la presencialitat en cada un dels alumnes. En el cas que un alumne 

no pugui fer presencialitat la família ha de demanar al Departament d’Educació 

l’escolarització domiciliària.  

https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/6124-atencio-malaltia-
prolongada.html?category=7449fd1c-a82c-11e3-a972-000c29052e2c 

PERSONAL DOCENT: 

En el cas del personal docent i no docent de l’escola que tingui contacte amb els infants, 

les persones de risc elevat de malaltia greu per coronavirus seran avaluades pel servei de 

prevenció́ de riscos laborals de titularitat del centre per valorar si poden estar en contacte 

amb els infants. Les condicions de risc engloben les malalties cròniques, com la hipertensió́ 

arterial, la diabetis, els problemes cardíacs o pulmonars i les immunodeficiències, l’obesitat 

mòrbida. Les dones embarassades es consideren un col·lectiu d’especial consideració́. Les 

persones del grup de risc han de ser valorades pel servei de prevenció́ de riscos laborals 

propi o extern, de la titularitat. També́ caldrà̀ contemplar els requisits d’accés als centres 

educatius de persones pertanyents a altres entitats o empreses de cara a la gestió́ de 

vulnerabilitats i/o contactes.  

3.2.5. Control de la simptomatologia 
 

Les famílies són responsables de la salut dels seus fills/es i per tant, hauran de signar 
una Declaració responsable a través de la qual: 
 

● Faran constar que són coneixedors 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 o adolescent al centre educatiu en cas que 
presenti simptomatologia compatible amb la COVID-19 o l’hagi presentat en els 
darrers 14 dies i a comunicar-ho immediatament als responsables del centre 
educatiu per tal de poder prendre les mesures oportunes. 

 
A la web de l’escola i via Dinantia s’enviarà a les famílies una llista de comprovació de 
símptomes (Annex 1).  

La família ha de comunicar al centre si ha presentat febre o algun altre símptoma. En cas 

que la situació epidemiològica ho requerís es podria considerar la implementació 

d’altres mesures addicionals com la presa de temperatura a l’arribada a l’escola.  

Segons la situació epidemiològica en data 1 de setembre: Es prendrà la temperatura als 

alumnes abans d’entrar al centre.  

 

https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/6124-atencio-malaltia-prolongada.html?category=7449fd1c-a82c-11e3-a972-000c29052e2c
https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/6124-atencio-malaltia-prolongada.html?category=7449fd1c-a82c-11e3-a972-000c29052e2c
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3.2.6. Gestió de casos al centre (Protocol) 
 
El Departament d’Educació publica el Document de Gestió de casos: 
 
https://drive.google.com/file/d/1MsFpqI-XttR9gwUxGJU_uY94h5Du-
dB_/view?usp=sharing 
 

Què cal fer si se sospita que un alumne o alumna té símptomes de covid-19?  

● Se l’ha de portar a un espai separat d’us individual. L’Espai habilitat és un despatx 
de tutoria habilitat només per la gestió de casos.  
 

● 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). 
 

●  Es pren la temperatura. 
 

● S’ha de contactar amb la família per tal que vingui a buscar l’infant o adolescent. 
 

●  Si no es localitza a la família, caldrà romandre amb l’infant al centre.  
 

● Si presenta símptomes de gravetat s’ha de trucar al 061.  
 

● 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 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 fluida, en última instància, entre el centre educatiu i els serveis territorials 

de vigilància epidemiològica encarregats de l’estratègia de control de brot que pot 

incloure, en determinats casos, el tancament total o parcial del centre educatiu. En 

qualsevol cas, l’escalada de decisions en relació amb el tancament de l’activitat 

presencial del centre educatiu 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. De manera orientativa, els elements de decisió́ per a 

establir quarantenes i/o, si escau, tancaments parcials o total del centre 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 quarantena de tot el grup de convivència, durant 14 dies després 

https://drive.google.com/file/d/1MsFpqI-XttR9gwUxGJU_uY94h5Du-dB_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MsFpqI-XttR9gwUxGJU_uY94h5Du-dB_/view?usp=sharing
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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 pertanyen 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, és podria plantejar la 

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

Els equips d’atenció primària de referència dels centres educatius estaran a disposició 

dels equips directius dels centres per a mesures de consell sanitari sobre la COVID-19. 

Per tant, els equips d’atenció primària han d’identificar una o diverses persones, segons 

correspongui, responsables d’aquesta interlocució amb els centres educatius que, 

preferiblement, podran ser les infermeres del Programa salut i escola. En el cas que el 

centre no en tingui, ho serà la direcció.  

Segons el Departament tenim assignat un cap de referència: 

CODI SECTOR: 7867 SECTOR: BARCELONÈS NORD I MARESME 

CODI REGIÓ: 78 REGIÓ SANITÀRIA: METROPOLITANA NORD 

EAP 697 EAP: CIRERA MOLINS 

Tlf. CAP DE CIRERA 93 757 55 54 
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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 

Primària Aula de tutoria. 
Planta +1 

Tutora de 
l’alumne 

Equip Directiu o 
Administració 

Directora 

Infantil  Aula de tutoria. 
Planta +1 

Tutora de 
l’alumne 

Equip Directiu o 
Administració 

Directora 

 

Annex 2: Detecció de possibles casos per simptomatologia compatible amb la Covid-19. 

Annex 3: Seguiment de casos 

 

3.2.7. Promoció de la salut i suport emocional  

La situació de confinament i la pandèmia poden haver tingut conseqüències emocionals 
per a molts infants i adolescents. El dol per la pèrdua d’un familiar o l’angoixa per la 
situació viscuda poden estar presents en un nombre significatiu d’infants i adolescents. 
També pot ser necessari adaptar-se a les diferents situacions de l’alumnat en relació 
amb els aprenentatges adquirits durant els mesos de confinament. La tornada a l’escola 
representa una bona oportunitat per detectar i abordar situacions no resoltes. Es 
proposa que les primeres setmanes es realitzin activitats que permetin adaptació 
progressiva de l’alumnat al nou curs i als canvis en el centre educatiu.  

D’altra banda, la pandèmia actual brinda una oportunitat única per a consolidar alguns 
hàbits i conductes que són imprescindibles en qualsevol context:  

 Tenir cura d’un mateix i de les persones que envolten. 

 Actuar amb responsabilitat per protegir els més vulnerables. 

 Rentar-se les mans de manera freqüent i sistemàtica. 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1wGqPL2gdrtdsQIGBCatVxA_hVDh5KxW0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15-Dewvi_sn33N1M6ZwUC3NPN7jSCgiQO/view?usp=sharing
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3.2.8. Neteja, desinfecció i ventilació 
 

+ Ventilació                  * =neteja i desinfecció  n=neteja 
 

 Abans de 
cada ús 

Després de 
cada ús 

Diàriament ≥ 1 vegada 

al dia 

Setmanalment Comentaris 

ESPAIS COMUNS I EQUIPAMENTS 

Ventilació de 
l’espai 

   
+ 

 Mínim 10 min 3 
vegades al dia 

Manetes i 
poms de 
portes i 
finestres 

       

Baranes i 
passamans, 
d’escales i 
ascensors 

       Les persones 
usuàries 
tindran a 
l’abast 
desinfectant 
per anar 
netejant 

Superfície de 
taulells i 
mostradors 

       

Cadires i bancs       Especialment 
en les zones 
que 
contacten 
amb les 
mans 

Aixetes        
Botoneres dels 
ascensors 

      Material 
electrònic: 
netejar amb 
un drap 
humit amb 
alcohol 
propílic 70º 

Ordinadors, 
sobretot 
teclats i 
ratolins 

      

Telèfons i 
comandament
s a distància 

      

Interruptors 
d’aparell 
electrònics 

      

Fotocopiadora       
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 Abans de 
cada ús 

Després de 
cada ús 

Diàriament  1 vegada 
al dia 

Setmanalment Comentaris 

 AULES I ESPAIS 

Ventilació de 
l’espai 

   

+ 
 Mínim 10 min 3 

vegades al dia 

Superfícies o 
punts de 
contacte 
freqüent amb 
mans 

   *   

Terra    *   
Materials de 
jocs 

 n    També si hi ha un 
canvi de grup 
d’infants 
Les joguines de 
plàstic dur poden 
rentar-se al 
rentaplats 

Joguines de 
plàstic 

 n    

Joguines o 
peces de roba 

  *   Rentadora (60ºC) 

 Abans de 
cada ús 

Després de 
cada ús 

Diàriament  1 vegada 
al dia 

Setmanalment Comentaris 

 
 

 MENJADORS 
Ventilació de 
l’espai 

   

+ 
 Mínim 10 min 3 

vegades al dia 

Superfícies on 
es prepara el 
menjar 

* *     

Plats, gots, 
coberts... 

 *     

Taules * *     

Fonts d’aigua    *  
Taulells  *     

Utensilis de 
cuina 

 *     

Taules per a 
diversos usos 

* *     

Terra    *   
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3.2.9. Normes de convivència i seguretat 
 

Atenent que aquest Pla contempla les instruccions a seguir per garantir entre tota la 
Comunitat amb el recolzament del Departament d’Educació caldrà seguir les normes 
establertes. En cas de no seguir-les, es durà a terme el Reglament de Sancions recollits 
al Pla de Convivència del centre. 

 
 

4. Organització del centre 
 

Segons les Instruccions per al curs 2020-21 de la Secretaria de Polítiques educatives, 

l’ensenyament per als alumnes d’Infantil i Primària ha de ser presencial. Per tant, com a 

centre, dins de la nostra autonomia , buscarem fórmules organitzatives durant tot el curs 

per garantir com a element bàsic la PRESENCIALITAT de tots i totes els i les alumnes del 

nostre centre.  

En qualsevol cas, l’escalada de decisions en relació al tancament de l’activitat presencial 

del centre educatiu serà el resultat de la valoració, sobre el terreny, per part de l’autoritat 

sanitària. Els tancaments totals o parcials es determinaran el Protocol de Gestió de Casos. 

Calendari 

El curs 2020-21 comença el dia 14 de setembre i acaba el 22 de juny de 2020. 

Nadal: del 22 de desembre de 2020 al 7 de gener de 2021, ambdós inclosos. 

Setmana Santa: del 27 de març al 5 d'abril de 2021, ambdós inclosos. 

 

Dies de lliure disposició: 2 novembre, 7 de desembre, 15 de febrer, 21 de maig. 

 

 Abans de 
cada ús 

Després de 
cada ús 

Diàriament  1 
vegada al 

dia 

Setmanalment Comentaris 

 ZONA DE DESCANS: AULA PSICO 1R TRIMESTRE 
Ventilació de 
l’espai 

   

+ 
 Mínim 10 min 3 

vegades al dia 

Bressols i llits   *   També que canvia 
l’infant que 
l’utilitza 

Fundes i 
matalàs de 
coixí 

    Rentat a 60ºC 

Mantes     Rentat a 60ºC 

Terra  *     
Joguines   *    Rentadora (60ºC) 

https://drive.google.com/file/d/1bD3RmBURYVM-ZDVz7EBMGKVBpaXVSuJY/view?usp=sharing
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Jornada intensiva: 21 de desembre i del 7 al 22 de juny. 
 

4.1. Horari 
 
Horari ordinari: 9.00h a 12.30h i de 15.00h a 16.30h 
Jornada intensiva: 9.00h a 13.00h. 
Servei d’acollida: 8.00h a 9.00h; 12.30h a 13.00h; 16.30h a 17.00h 
 

4.2. Determinació de grups 

 

4.2.1. Criteris de configuració de grups 
 

La confecció dels grups ve determinada per les instruccions intentant fent prevenció 
dels contagis mitjançant la traçabilitat i procurant per l’equitat i la presencialitat dels 
alumnes al centre. 
Segons el nostre PEC els grups són heterogenis fent prevaldre la inclusió de tot 
l’alumnat garantint les seves necessitats individuals.  
 
Justificació dels grups: 
 
Per tal de confeccionar els grups hem tingut en compte els recursos tant materials 
com personals que aquest curs disposa el nostre centre: 
 
1. Espais amb les condicions adequades per tenir un grup d’alumnes. 
2. Personal en plantilla i mestres de reforç (6 mestres més aquest curs). 
3. Hem triplicat els grups començant per 6è perquè considerem que són més grans 

i ocupen més lloc.  
4. Les aules d’Infantil són prou àmplies i tenen els lavabos a dins. 
5. És més segur tenir-los en les aules d’Infantil i l’edifici està prou separat perquè 

tinguin la seva rutina lluny de l’edifici de primària. 
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GRUPS 
NIVELL  
 

NOMBRE 
D’ALUMNES 

MESTRES 
ESTABLES 

ALTRES 
DOCENTS 
(que 
intervenen 
amb 
seguretat) 

PERSONAL 
D’ATENCIÓ 
EDUCATIVA, 
que intervé 
en aquest 
grup (TIS, 
educador/a, 
EE, TIE, aux 
EE, 
monitors 

Personal 
d’atenció 
educativa 
que intervé 
puntualmen
t en aquest 
grup (amb 
mesures de 
seguretat): 
professional 
SIEI,SIAL, 
monitors 

ESPAI 
estable 
d’aquest 
grup. 

P3 A 21 1 1 TEI 
Educadora 
Social 
 

Vetllador/a 
SIEI 
 

Aula P3 A 

P3 B 21 1 1 TEI 
Educador 
social 

Vetllador/a 
SIEI 
Fisioterape
uta 

Aula P3 B 

P4 A 24 2 1 EE  Aula P4 A 

P4 B 24 1 1 EE Vetllador/a 
SIEI 

Aula P4 B 

P5 A 26 2 1 EE  Aula P5 A 

P5 B 25 1 1 EE  Aula P5 B 

1r A 25 1 2 EE Vetllador/a 
SIEI 
 

Aula 1r A 

1r B 26 1 2 EE  Aula 1r B 

2n A 18 1 1 EE Vetllador/a Aula 2n A 

2n B 18 1 1 EE  Aula 2n B 

2n C 18 1 1 EE Vetllador/a Sala de 
mestres 

3r A 18 1 1 EE Vetllador/a 
SIEI 

Aula 3r A 

3r B 18 1 1 EE  Aula 3r B 

3r C 17 2 1 EE  Aula 4t A 

4t A 17 1 1 EE Vetllador/a 
SIEI 

Aula 4t B 

4t B 17 1 3 EE Vetllador/a Aula 
d’anglès 

4t C 17 1 1 EE  Biblioteca 

5è A 17 1 1 EE  Aula 5è A 

5è B 18 1 1 EE  Aula 5è B 

5è C 18 1 1 EE  Aula 6è A 

6è A 17 1 1 EE Vetllador/a Aula 6è B 

6è B 16 1 1 EE  Aula de 
música 
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6è C 17 1 1 EE  Aula 
d’audiovisu
als  

 

Pel que fa a les docents especialistes o el personal d’atenció a la diversitat no 

estables dins d’un grup-classe, hauran de seguir les mesures de seguretat 

establertes, fent ús de la mascareta en tot moment i anotant les entrades en els 

diferents grups. 

A continuació es detallen els espais i grups de les diferents especialitats: 

Música: Hi haurà dos especialistes de música, repartits entre tres nivells cadascun. 

Es farà l’especialitat a l’aula ordinària de cada grup estable per evitar 

desplaçaments. 

Ed. Física: Hi haurà dos especialistes d’Educació física, repartits entre tres nivells 

de primària cadascun. L’especialitat es farà principalment a l’aire lliure. Si s’utilitza 

el gimnàs, s’haurà de programar la seva neteja i desinfecció abans d’entrar un altre 

grup estable. 

Anglès: Hi haurà dos especialistes d’anglès, repartits entre tres nivells cadascú. a 

més, hi haurà tres mestres de grups estables que impartiran l’anglès en el seu 

nivell. L’especialitat es farà a l’aula ordinària de cada grup estable per evitar 

desplaçaments.  

Quart/es tutors/es: Cada nivell tindrà assignada una quart/a tutor/a que només 

tindrà contacte amb aquells tres grups de nivell. Aquestes docents hauran de 

seguir les mesures de seguretat i fer ús de la mascareta en tot moment.  Les 

quartes tutores seran especialistes de l’escola o membres de l’Equip Directiu, 

durant les hores que no fan especialitat, i docents de reforç. S’assignarà una 

especialista que ja entri a aquell grup estable a impartir classes.  

En cas de necessitat de cobrir baixes per quarantenes, contagis o cura de fills 

confinats del personal docent, ha de prevaldre substituir amb les 4 persones del 

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

Els Departament d’Educació fixa els següents criteris:  

• Garantir una educació equitativa i inclusiva amb propostes didàctiques  

que contemplin la diversitat i les diferències entre l’alumnat des del principi 

amb estratègies educatives que facilitin el compromís de l’alumnat i recursos 

del disseny universal per a l’aprenentatge (DUA).  

• Afavorir agrupaments de l’alumnat que afavoreixin l’atenció inclusiva 

d’aprenentatge ni per necessitat de mesures i suports addicionals o intensius.  

• Establir mecanismes d’avaluació dels aprenentatges escoltant l'alumnat, 

dialogant i potenciant la funció reguladora de l’avaluació.  

Pel que fa a l’alumnat amb NEE, es prioritzarà l’atenció directa de les mestres de suport 

a la inclusió, Educadora Social i Vetlladors, en els grups estables on siguin més necessaris.  

Això implicarà que podrà haver-hi alumnat sense una intervenció directa per part 

d’aquests professionals. Aquesta intervenció serà efectuada pels docents estables de 

cada grup amb un acompanyament per part de l’equip MSI. 

Disposem de tres mestres de suport a la inclusió. Aquestes seran repartides en els 

diferents grups estables que necessiten aquest acompanyament. Faran el mateix paper 

que les especialistes i es mantindran sempre el contacte amb els mateixos grups 

estables.  

L’equip MSI farà la seva intervenció a l’aula ordinària majoritàriament. En moments 

excepcionals que necessitin fer un treball en petit grup, seran grups estables del mateix 

nivell i faran ús de la sala MSI, fent la neteja i desinfecció abans i després de l’ús i anotant 

a la graella de registre la seva entrada i els alumnes que han intervingut. 

L’educadora social tindrà la seva franja horària repartida en tres grups estables 

d’educació infantil. 

La TEI només farà intervenció en els dos grups de P-3.  

Pel que fa els professionals de fora del centre (EAP, CRETDIC i CREDA), hauran de seguir 

les mesures higièniques i de seguretat establertes en tot moment, igual que l’ús de la 

mascareta.  S’assignarà una sala de reunions per fer aquestes trobades amb els alumnes 

que ho requereixin, sempre que no es pugui fer el treball a l’aula ordinària. S’haurà de 

realitzar la seva neteja i desinfecció abans i després de l´ús de la sala i anotar a la graella 

de registre la seva entrada i l’alumne que ha intervingut.  
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6. Fluxos de circulació 
 
Per evitar aglomeracions de les persones anant d’un lloc a l’altre s’establiran  circuits per 

organitzar la circulació dels diferents membres de la comunitat educativa en llocs i 

moments determinats.  

Com a criteri general es circularà sempre per la dreta i es marcarà amb cartells el sentit de 

la circulació per fer suport visual.  

En els passadissos només tindrà accés els alumnes i mestres de l’escola. Les famílies, només 

tindran accés a les entrades i patis de l’escola, exceptuant les famílies de P3 que podran 

entrar a l’aula durant l’adaptació amb els seus fills i les seves filles.  

 

6.1. Organització de les entrades i sortides 
 

El centre disposa de 4 entrades d’accés, fet que suposa una bona gestió durant les entrades 

i les sortides escolars. S’han repartit en diferents horaris els grups que entren per la mateixa 

porta i hem prioritzat entrades directes a les aules, sense fer servir passadissos comuns. 

Durant les entrades i sortides, tots els alumnes i mestres hauran de portar la mascareta 

posada. 

 

Les entrades i sortides del centre s’han organitzat de manera esglaonada, tenint en compte 

el nombre d’accessos i el nombre de grups per cada nivell: 

 
 

NIVELL ACCÉS 

HORARI D’ENTRADA I 
SORTIDA MATÍ 

HORARI ENTRADA I 
SORTIDA TARDA 

CAMÍ DE LA PORTA FINS L’AULA 

ENTRADA SORTIDA ENTRADA SORTIDA ARRIBADA RECOLLIDA 

P3 Entrada 
principal 
d’Educació 
Infantil 

9:05h 12:35h 15:05h 16:35h 

Hi haurà només 
un 

acompanyant 
per alumne. 

Aquest, 
acompanyarà 

els nens i nenes 
fins l’accés de la 
porta de l’aula 
situat al pati 

gran d’educació 
Infantil.   

Hi haurà només 
un 

acompanyant 
per alumne. Les 

famílies 
recolliran els 

nens i nenes a 
l’aula per la 

porta d’accés al 
pati gran 

d’Educació 
Infantil. 
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P4 Entrada 
principal 
d’Educació 
Infantil 

 
 
 
 
 
 
 

8:55h 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

12:25h 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

14:55h 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

16:25h 
 
 
 
 
 
 
 
 

Els alumnes 
entraran per la 
porta d’Infantil 

sols com els 
altres anys.  

Les mestres els 
estaran 

esperant a les 
aules.  

Hi haurà només 
un 

acompanyant 
per alumne. Les 

famílies 
recolliran els 

nens i nenes a 
l’aula per la 

porta d’accés al 
pati gran 

d’Educació 
Infantil. 

 

P5 Porta 
d’accés al 
pati petit 

d’Educació 
Infantil des 

de 
l’exterior 

de l’edifici. 

Hi haurà només 
un 

acompanyant 
per alumne.  
Les mestres 

entraran sols i 
les mestres els 

estaran 
esperant a les 

aules. 

Hi haurà només 
un 

acompanyant 
per alumne. La 
recollida dels 

nens i nenes es 
farà al pati petit 

d’Educació 
Infantil. Les 

mestres aniran 
donant els nens 

i nenes al 
responsable de 
la recollida. Les 

famílies no 
entraran al pati.  
En cas de pluja 
entraran per la 
porta principal 

de l’edifici 
d’Educació 
Infantil i els 

recolliran a les 
aules per l’accés 

del pati.  
 

1r Porta 
principal 

(consergeri
a) 

9:05h 12.35h 15:05h 16:35h 

Els nens i nenes 
entraran sols 
per la porta 
principal de 

l’edifici 
d’Educació 

Primària 

Els nens i nenes 
sortiran per la 
porta principal 
de l’Edifici 
d’Educació 
Primària 
(consergeria). 
Les mestres 
aniran 
entregant els 
nens i nenes des 
del vestíbul. Les 
famílies 
s’esperaran fora 
de l’escola en el 
marcatge del 
terra de 
l’entrada de 



 

22 
 

 

l’escola. Les 
mestres aniran 
entregant els 
alumnes als 
responsables de 
la recollida.  

2n  Porta de 
ferro 

d’accés  al 
pati 

d’Educació 
Primària 

9:05h 12.35h 15:05h 16:35h Els nens i nenes 
entraran sols i 

les mestres 
estaran 

esperant-los a 
les columnes de 
colors del porxo 

del pati 
d’Educació 

Primària, faran 
files i pujaran a 

les aules per 
l’escala 

principal des de 
l’accés del pati 

d’Educació 
primària. 

Els nens i nenes 
baixaran amb 
les seves 
mestres per 
l’escala 
principal fins al 
pati de 
primària. On les 
famílies els 
recolliran a les 
columnes de 
colors del 
porxo. Els nens i 
nenes 
s’esperaran 
amb la teva 
mestra.  

3r Porta de 
ferro 

d’accés  al 
pati de 

d’Educació 
Primària 

9:00h 12:30h 15:00h 16:30h Els nens i nenes 
entraran sols 
per la porta 

d’emergència 
del costat de 
cadascuna de 
les seves aules 

des del pati 
d'Educació 
Primària. 

Les famílies es 
comunicaran 

amb la mestra 
per la finestra 
de l’aula i els 

alumnes 
sortiran sols per 

la porta 
d’emergència 

del costat de la 
seva aula fins al 
pati d’Educació  

primària.  
 

4t 
 

8:55h 12:30h 14:55h 16:30h 

5è 

Porta 
principal 

(consergeri
a) 

8:55h 12:30h 14:55h 16:30h 

Els nens i nenes 
entraran per la 
porta principal 

fins la seva aula. 
 

Els nens i nenes 
sortiran sols per 

la porta de 
consergeria.  

6è 

9:00h 12:30h 15:00h 16:30h 
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6.2. Circulació dins el centre 
 
S’ha fet una planificació de l’ús dels passadissos i lavabos perquè no coincideixi més d’un 
grup estable. Així com també l’ús que se’n farà dels lavabos. Degudament indicat el seu ús 
i els criteris d’utilització.  
 
Edifici d’Educació Primària 
 

PLANTA NIVELLS LAVABOS 

1 2n C, 5è A, 5è B, 5è C, 6è 
A, 6è B I 6è C. 

Un lavabo per a cada 
nivell  i a cada lavabo un 
per a cada grup. 0 1r A, 1r B, 2n A, 2n B  

-1 3r A, 3r B, 3r C, 4t A, 4t B I 
4t C 

 
Edifici d’Educació infantil 
 

PLANTA NIVELLS LAVABOS DE LES AULES 

0 P3, P4 i P5 Un lavabo per a cada grup. 

 

6.3. Ascensor 
 
L’ascensor estarà reservat per a les persones amb dificultats per a la mobilitat i el seu 
personal de suport. L’ús serà esporàdic.  
 

7. Organització de l’espai d’esbarjo 
 

7.1. Educació infantil  
 

CURS-NIVELL-GRUP HORA DE PATI ESPAI/ZONA 
Nº DE MESTRES 
RESPONSABLES 

P3 11:00-11:30h Pati petit d’Educació 
Infantil 

Cada mestra farà 
la vigilància del 
seu grup.  P4 11:00-11:30h Pati gran d’Educació 

Infantil dividit en 
dues zones (P4 i P5).  

P5 

 
 

7.2. Educació primària 
 
L’espai d’esbarjo del pati d’Educació primària es dividirà en tres zones de joc: porxo, pista i 

sorra. Aquestes tres zones s’alternaran entre els diferents nivells que comparteixen franja 

d’esbarjo. Anirà marcat per un calendari. Cada zona estarà dividida per tants espais com 

grups hi hagi en el nivell per tant els nens i nenes jugaran per grups estables.  



 

24 
 

 

Cadascuna de les tres zones seran vigilades pèrdues mestres del grup estable del nivell.  

 

CURS-NIVELL-GRUP HORARI D’ESBARJO ESPAI/ZONA 
Nº DE MESTRES 

RESPONSABLES 

1r-2n-3r 10:40-11:10h Porxo 

Pista 

Sorra  

2 mestres per 

zona = 6 mestres 4t-5è-6è 11:15-11:45h 

 

8. Relació amb la comunitat educativa 

Les relacions amb la comunitat educativa es veuran alterades en la mesura de presencialitat 

majoritàriament. Tot i així, el centre disposa de vies de comunicació per tal de gestionar les 

relacions i mantenir la comunitat educativa informada de tots els processos del centre. La 

posada en marxa virtual del tercer trimestre del curs 19-20 ens ha permès tenir a totes les 

famílies connectades a través de les vies de comunicació que tenim establertes al centre. 

Tot i així, els casos esporàdics són tractats per via telefònica. 

 

MITJANS DE 
RELACIÓ 

FORMAT DE LA 
REUNIÓ 

PERIODICITAT/ 
TEMPORALITZACIÓ 

Ampa Videoconferència Quan es necessiti 

Comissions 
menjador, festes 

Videoconferència 1 per trimestre 

Tutores-famílies Presencial/Videocon
ferència (segons 
estat de la 
pandèmia) 

Quan es demani (2 
durant el curs) 

Direcció-famílies Presencial/Videocon
ferència (segons 
estat de la 
pandèmia) 

Quan es demani 

Web del centre Informacions 
detallades 

Actualitzacions 
periòdiques 

Mail de centre Bidireccional Quan es necessiti 

Telèfon del centre 
fixe 

Sempre que l’escola 
sigui presencial 

Sempre disponible 

Telèfon mòbil En cas de 
confinament es 
comprarà un tlf 
mòbil 

Sempre disponible 



 

25 
 

 

 

 

9. Servei de menjador  
 
Els monitors i monitores del menjador recolliran els alumnes que es queden a dinar a les 
12:15h.  
En la web del centre estarà a disposició el Protocol de Menjador gestionat i coordinat 
amb l’escola i AMPA. 
 

10. Consergeria 

L’espai de consergeria estarà destinat només al personal de consergeria. Com en aquest 

espai està ubicada la fotocopiadora i altres estris per crear material que les mestres 

utilitzen habitualment, la guillotina i la plastificadora es podrà portar a un altre espai si és 

necessari.  

Les fotocòpies s’hauran d’enviar a consergeria amb temps suficient perquè el conserge 

pugui fer les còpies corresponents a cada grup o nivell. 

 

11. 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 l distància de seguretat o utilitzant la 
mascareta. 
 

11.1 Acollida 
 
L’hora d’acollida serà de 8:00 a 9:00h a l’espai de menjador, els nens i nenes estaran 
separats per grups estables.  
Les famílies deixaran els alumnes a la porta principal de L’edifici d’Educació Primària i 
s’avisarà a la monitor/a per mitjà del timbre, aquest/a recollirà a l’alumne/a a la porta i 
l’acompanyarà fins a l’espai d0acollida. Excepcionalment, si es tracta d’un alumne de P3, 
podrà entrar un acompanyant fins al vestíbul durant el temps d’adaptació de P3.  
 

11.2 Extraescolars 
 
Recollida dels alumnes: El/la monitor/a de cada activitat s’encarregarà de recollir els 
alumnes a la seva aula.  
Berenar: Es realitzaran a l’aula de referència de l’activitat extraescolar.  
Sortida dels alumnes: A determinar en funció del nombre d’alumnes a les activitats 
extraescolars que es facin.  
 
 



 

26 
 

 

Activitats complementàries que es fan al centre: 
 

ACTIVITAT Nº D’ALUMNES 
(a concretar al 
setembre) 

GRUPS DELS 
QUALS 
PROVENEN ELS 
ALUMNES 
(a concretar al 
setembre) 

PROFESSIONAL 
RESPONSABLE 

ESPAI ON ES 
REALITZA 
L’ACTIVITAT 

Inlingua   Grups estables 
de nivell 

Monitor/a 
Inlingua 

Aula grup A de 
cada nivell 

Zumba  Primària Núria Oleguer Gimnàs  

Taekwondo   Primària Núria Oleguer Gimnàs 

Multiesport 
Primària 

 Primària Monitor/a 
Delleure 

Pista 

Multiesport 
Infantil  

 Per nivells Monitor/a 
Delleure 

Pati d’infantil 
Aula de 
psicomotricitat 

Patinatge  Primària Monitor/a 
Delleure 

Pista 

Voleibol   Primària Monitor/a 
Delleure 

Pista 

 

12. Activitats complementàries 
 

12.1. Festes:  

Durant aquest curs escolar, la celebració de les diferents festes escolars s’adaptarà a la 

situació d’emergència sanitària i es considerarà la seva celebració emprant les mesures 

de seguretat fixades pel Departament de Salut en aquell instant.  

Durant el 1r trimestre, les festes es celebraran de manera interna i entre els grups del 

mateix nivell escolar (Castanyada i Nadal). 

Durant el 2n i 3r trimestre, segons l’evolució de la situació, es mirarà de fer les festes 

entre els cicles. 

Per demanda del Consell Escolar, si es fa alguna celebració interna en la que abans 

podien participar les famílies s’intentarà fer alguns vídeos per penjar-los a la web sempre 

complint la normativa de drets d’imatge dels i les alumnes.  

 

12.2. Sortides: 

Les sortides escolars es programaran prenent les mesures adequades. Es prioritzaran fer 

les sortides amb el mateix nivell i a llocs a l’exterior o aire lliure.  Durant la sortida, es 
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farà ús de la mascareta quan no es pugui preservar la distància  i caldrà mantenir una 

distància interpersonal d’1,5 mestres entre els dos grups estables. 

Pel que fa les colònies escolars, es planificaran amb els grups estables de nivell com altres 

anys. Les colònies programades són 1r, 3r i 5è durant el 1r trimestre. I 2n, 4rt i 6è durant 

el 3r trimestre. 

Com a mesura de seguretat, totes les sortides programades es verificaran abans d’anar 

per comprovar que l’empresa o lloc de destí compleixi les mesures de seguretat 

requerides, sinó és així, no es durà a terme. 

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

 
Les reunions es faran per via presencial i per videoconferència via Meet vinculat a la Gsuite 

corporativa del centre que és un entorn fiable, segur i s’ajusta a les normes es 

ciberseguretat per a la prestació de serveis a la modalitat de teletreball. El criteri utilitzat 

ha estat garantir la NO barreja de cicles: 

 

ÒRGANS TIPUS DE REUNIÓ FORMAT DE LA 
REUNIÓ 

PERIODICITAT/ 
TEMPORALITZACIÓ 

Equip directiu Planificació Videoconferència Tres per setmana 

Consell de direcció Planificació Videoconferència Una per setmana 

Equip de nivell Coordinació Presencial Dues per setmana 

Equip de cicle Coordinació Presencial Una per setmana 

Claustre Coordinació Videoconferència Una per mes o les 
que siguin 
necessàries segons la 
pandèmia. 

Consell escolar Coordinació Videoconferència Una per trimestre 

 

14. Seguiment del Pla 
 

RESPONSABLES Equip directiu 

POSSIBLES INDICADORS Verificació del compliment del pla 

PROPOSTES DE MILLORA TRIMESTRALS S’anirà avaluant el primer trimestre per 
fer les propostes de millora pertinents.  
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15. Concreció per a l’educació Infantil 
 

15.1. Pla d’acollida 
  
Adaptació P3:  
 
Setmana del 14 al 18 de setembre  
 
P3  

Horari De 9.15h a 9.45h* 9.45h a 12.30h 

Espais 
Aula 

Pati d’educació infantil 
Aula 

Mestres 
4 mestres a cada nivell 

repartides entre l’aula i el 
pati. 

4 mestres 

 
*Acompanyament famílies en aquesta franja. Un acompanyant per alumne/a.  

 
 
P3 B 

 DILLUNS, 21 
de set. 

DIMARTS, 22 
de set. 

DIMECRES, 
23 de set.  

DIJOUS, 24 
de set. 

DIVENDRES, 
25 de set. 

MATÍ 3 mestres 3 mestres 3 mestres 3 mestres 3 mestres 

TARDA 3 mestres 3 mestres 3 mestres 3 mestres 3 mestres 

 
Entrevistes amb les famílies de P3:  
 
Durant les tardes de la primera setmana de setembre es realitzaran les entrevistes amb les 

famílies per tenir més informació dels alumnes. Es realitzarà a l’aula de cada alumne tenint 

en compte la normativa de seguretat.  

  

 

 

 
 
Setmana del 21 al 25 de setembre 
 
P3 A 

 DILLUNS, 21 
de set. 

DIMARTS, 22 
de set. 

DIMECRES, 
23 de set.  

DIJOUS, 24 
de set. 

DIVENDRES, 
25 de set. 

MATÍ 3 mestres 3 mestres 3 mestres 3 mestres 3 mestres 

TARDA 3 mestres 3 mestres 3 mestres 3 mestres 3 mestres 
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15.2. Condicions de seguretat per les famílies que accedeixen a l’escola 

 

Cada infant ha d’anar acompanyat d’un únic familiar/tutor. Quan entri al centre haurà de 

rentar-se les mans amb gel hidroalcohòlic i se li prendrà la temperatura. Un cop dins ha de 

mantenir la distància de seguretat d’1,5 metres amb la resta de persones que estiguin a 

l’espai d’entrada dels alumnes.  

 

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

 

 

15.3. Pla de treball del centre educatius en 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 
PERIODICITATT 
DE CONTACTE 
AMB LA 
FAMÍLIA 

P3 Classroom  Videoconferèn
cia via Meet 
setmanalment, 
enviament 
diari de 
tasques via 
classroom.  

Correu 
corporatiu de 
l’escola i 
Classroom.  

Sempre que 
calgui contacte 
telefònic, 
correu 
electrònic i/o 
videonferència 
via Meet.  

P4 

P5 

 

16. Concrecions per a l’Educació Primària 

 
16.1. Pla de treball del centre educatiu en confinament 
 

NIVELL 
EDUCATIU 

MÈTODE DE 
TREBALL I 
RECURSOS 
DIDACTICS 
PREVISTOS 

MITJÀ I 
ERIODICITAT 
DEL CONTACTE 
AMB EL GRUP 

MITJÀ I 
PERIODICITAT 
DEL CONTACTE 
INDIVIDUAL 
AMB 
L’ALUMNE 

MITJÀ I 
PERIODICITAT 
DE CONTACTE 
AMB LA 
FAMÍLIA 

1r Classroom Videoconferèn
cia via Meet 
setmanalment, 
enviament 
diari de 

Correu 
corporatiu de 
l’escola i 
Classroom. 

Sempre que 
calgui contacte 
telefònic, 
correu 
electrònic i/o 

2n 
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tasques via 
classroom 

videonferència 
via Meet. 

3r Videoconferèn
cia via Meet 
diari, 
enviament 
diari de 
tasques via 
classroom. 
 

4t 

5è 

6è 

 

17. Diagnosi 
 
El dia 13 de març degut a la pandèmia per Covid-19 vam haver de tancar els centres 

educatius per garantir la salut de la població.  

Durant el confinament i sense previsió de tornar als centres a fer educació presencial, el 

Departament ens va instar a crear escoles virtuals per tal de donar resposta educativa i 

d’acompanyament emocional i de suport a tots i a totes les alumnes i les seves famílies. Ha 

estat un repte inigualable en temps de reacció per part dels col·lectius dels mestres davant 

la situació de confinament i conciliació familiar que com a sector també vam patir.  

A trets generals les actuacions van ser: 

 

1. Informació a les famílies de la situació per Covid-19 

2. Detecció de necessitats tecnològiques de cada família des de p3 a 6è 

3. Detecció per part del Departament de les necessitats tecnològiques de Primària i 

resposta amb dades i aparells. 

4. Activació Entorn Virtual d’Aprenentatge: Al nostre centre com ja treballem des de 

5è amb Classroom vam activar tots els grups des de p3 a 4t amb Classroom 

5. Formació per part de la Comunitat al Claustre i famílies mitjançant diferents 

formats. 

a) Formació per part d’un pare de la Comunitat a les mestres. 

b) Formació interna per part de la Comissió Tac amb vídeos, 

acompanyament telemàtic, telèfon. 

c) Formació a les famílies mitjançant vídeos a la web i acompanyament 

personalitzat per part de les tutores. 

d) Graduació de les activitats per nivells des de p3 a 6è amb activitats 

competencials. 

e) Graduació de les trobades virtuals mitjançant hangouts o meet segons el 

nivell des de p3 a 6è. 

f) Adaptacions als alumnes que ho han requerit segons necessitats 

familiars o dels alumnes. o 
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g) Seguiment telefònic, videoconferència als alumnes amb dificultats i a les 

seves famílies.  

h) Establir criteris d’avaluació segons instruccions del Departament. 

i) Tancament del Curs virtualment per part de tots els grups. 

 

Cal reconèixer la implicació del claustre en tots els nivells educatius per tal d’arribar a totes 

les famílies.  

 

Coses a millorar: 

 

1. Decàleg de normes d’ús de les eines tecnològiques davant de les trobades virtuals 

per part dels alumnes.  

 

 

 


