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1. OBJECTIU D’AQUEST DOCUMENT 

Aquest Pla d’Actuació estableix les bases per tal que el curs 2021-22 es pugui 

dur a terme amb les màximes garanties, buscant l’equilibri entre la protecció 

de la salut de les persones als centres educatius, la correcta gestió de la 

pandèmia i el dret de tots els infants i joves a una educació de qualitat. 

En una societat amb grans incerteses, cal que l’escola pugui treballar amb la 

màxima normalitat possible. Cal donar continuïtat a l’aprenentatge aplicant les 

mesures sanitàries de protecció que siguin necessàries. 

 Malgrat la pandèmia, tots els infants i adolescents han de tenir accés a 

l’educació en condicions d’equitat. 

 L’aprenentatge als centres educatius ha de poder continuar amb la màxima 

normalitat, seguint les instruccions sanitàries, i garantint la funció social de 

l’educació. 

 L’escola ha de ser un entorn segur, amb el risc mínim assumible. 

 A través de les mesures proposades, els centres educatius han d’estar en 

condicions de contribuir al control de l’epidèmia i a la ràpida identificació de 

casos i de contactes. 

 

2. VALORS EN QUÈ ES BASA LA PROPOSTA 

2.1. 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. 

Les evidències científiques han demostrat que infants i adolescents són 

un col·lectiu de risc molt baix respecte la COVID-19, tant pel  que  fa  a  
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l’afectació  clínica  que  desenvolupen,  com  el  seu  paper  poc  important  en  la  

dinàmica  epidèmica  d’aquest virus. 

 

2.2. Salut 

La salut dels i les alumnes, docents i altres persones treballadores dels 

centres educatius és una prioritat per als Departaments d’Educació i de Salut. Totes 

les mesures estan adreçades a reduir la transmissió del virus i a millorar la 

traçabilitat de casos i contactes. 

 

2.3. Equitat 

El període de confinament va tenir efectes desiguals en els diferents 

grups de població. Sovint, aquelles persones pertanyents a col·lectius  de  major  

vulnerabilitat,  van  patir  -  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 va fer palesa la bretxa 

digital i cognitiva existent entre alumnes. 

Per  tot  plegat,  aquesta  proposta  garanteix  la  presencialitat,  sense  

renunciar  a  la  seguretat  d’alumnes  i  personal  docent  i  no docent dels centres 

educatius. 

2.4. Vigència 

Totes  les  mesures  proposades  seran  vigents  al  llarg  del  curs  escolar  

2021-2022.  No  obstant  això,  aquestes  mesures  s’avaluaran  i s’adaptaran en 

funció de l’evolució del context epidemiològic i dels avenços en el Pla de 

vacunació i en la immunitat de grup. 
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3. PRINCIPIS BÀSICS DE PREVENCIÓ, HIGIENE I PROMOCIÓ DE LA SALUT 

3.1. Grups de convivència estable 

Es  manté  la  proposta de l'organització a l’entorn de grups de 

convivència estable. El seu principal valor, tal com s’ha demostrat durant  el  curs  

2020-2021,  és  la  facilitat  que  ofereix  en  la  traçabilitat  dels  possibles  casos  que  

s’hi  donin,  atès  que  permet  una identificació i gestió precoç 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 els integren. Poden 

formar part d’un grup estable altres docents o personal de suport educatiu i 

d’educació inclusiva. 

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

molt quotidiana. Això permet que no sigui necessari requerir distància física 

interpersonal de seguretat establerta en 1,5 metres 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 a garantir l'estabilitat i 

estanquitat d’aquest grup, amb la finalitat de preservar la capacitat de 

traçabilitat, que no pas a fixar el nombre d’integrants del grup. 

En  el  cas  de  persones  que  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 

protecció individual, especialment la ventilació i l’ús de la mascareta. 
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3.2. Mesures de prevenció personal 

3.2.1. Distanciament físic 

La distància física interpersonal de seguretat, tant en espais tancats com 

en l’aire lliure, s’estableix en 1.5 metres, en general, amb l’equivalent a un espai de 

seguretat de 2,5 m2 per persona, i és exigible en qualsevol cas, excepte entre 

persones que tinguin un contacte proper molt habitual, com és el cas dels grups 

de convivència estables. 

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 

2,5m2. 

Entre  alumnes  de  diferents  grups  estables  serà  obligatori  l’ús  de  la  

mascareta.  Si  les  condicions  epidemiològiques  evolucionen favorablement  els  

diferents  grups  estables  podran  treure’s  la  mascareta  guardant  sempre  la  

distància  1,5m  entre  els  seus membres. Els mestres que facin classe en un grup 

del qual no formen part com a mestre del grup estable hauran de mantenir la 

distància de seguretat i dur la mascareta. 

 

3.2.2. Ús de la mascareta 

En  funció  de  la  immunitat  assolida  amb  la  vacunació,  el  context  

epidemiològic  i  la  normativa  vigent,  l’ús  de  la  mascareta  és susceptible de patir 

variacions de cara al nou curs escolar 2021-2022. 

Així doncs, i fins que no s’indiqui el contrari, l’ús de la mascareta serà el 

següent: 

Col·lectiu Indicació 

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

No obligatòria. 
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De 1r a 6è de primària Es valorarà segons context i 
n normativa. 

Personal docent i no docent Obligatòria. 

 

L’alumnat de primària, mentre el context i la normativa no indiquin el 

contrari, hauran de portar obligatòriament la mascareta durant tota la jornada 

escolar, és a dir, en les entrades i en les  sortides,  dins  l’aula  encara  que estiguin 

amb el seu grup de convivència estable i als espais com els passadissos i els 

lavabos. També hauran de dur la mascareta sempre que tinguin contacte amb altres 

grups estables. 

Els alumnes portaran una funda per a la mascareta per tal de poder 

guardar-la, si és el cas. La funda haurà d’estar marcada amb el nom de l’alumne/a. 

Es recomana que la funda sigui de roba ja que és un material transpirable. 

La mascareta indicada en l’àmbit educatiu és de tipus higiènic en 

compliment de la norma UE. 

 

3.2.3. Higiene de mans 

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

les alumnes, així com la del personal docent i no docent. S’haurà de requerir el 

rentat de mans en els infants: 

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

 Abans i després d’esmorzar i de dinar. 

 Abans i després d’anar al lavabo. 

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

En el cas del personal de l’escola, el rentat de mans s’ha de dur a terme: 
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 A l’arribada del centre, abans del contacte amb els infants. 

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

propis. 

 Abans i després d’acompanyar un infant al lavabo. 

 Abans i després d’anar al lavabo. 

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

 Com a mínim una vegada cada 2 hores. 

Totes  les aules de tutoria i d’especialitat, així com els diferents lavabos, 

disposaran de dispensadors de sabó i de paper de mans d’un sol ús. A més, a les 

diferents portes d’entrada de l’edifici hi haurà dispensadors de gel hidroalcohòlic. 

Els alumnes d’educació infantil faran la desinfecció de mans abans d’entrar 

a les aules  on  trobaran  dispensadors  de  gel hidroalcohòlic. 

Els  alumnes  de  cicle  inicial  disposaran  de gel hidroalcohòlic a la seva 

entrada habitual. 

Els alumnes de cicle mitjà i cicle superior disposaran de gel 

hidroalcohòlic a la seva  porta d’accés al passadís. 

Hi haurà mestres en el moment de les entrades controlant que els alumnes 

es posin el gel hidroalcohòlic adequadament. 

A més, es tindrà en compte treballar amb l’alumnat altres mesures de 

prevenció com: 

 Tossir i esternudar utilitzant la part interna del colze. 

 Utilització de mocadors d’un sol ús. 

 Evitar en la mesura del possible, compartir objectes i material si no 

és estrictament necessari. 
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 Evitar circular lliurement per l’escola. 

 

3.2.4.  Requisits d’accés a l’escola 

Podran accedir al recinte escolar: 

➢ Les persones que presentin absència de simptomatologia 

compatible amb la COVID-19 (febre o febrícula per sobre de 37,5ºC, tos, dificultat 

per respirar, mal de coll*, refredat nasal*, fatiga, dolors musculars i/o mal de cap, 

mal de panxa amb vòmits o diarrea, pèrdua d’olfacte o gust en infants grans i 

adolescents, malestar…) o amb qualsevol quadre infecciós.  

 

➢ Les persones no convivents o que no hagin tingut contacte estret 

amb positiu confirmat o simptomatologia compatible en els 10 dies anteriors. 

En cas que l’alumne/a presenti una malaltia crònica d’elevada 

complexitat que pugui augmentar el risc de gravetat en cas de contraure la 

infecció 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, en infants i joves, es consideren 

malalties o condicions de risc per a complicacions de la COVID-19: 

 Malalties respiratòries greus (fibrosi quística, displàsia broncopulmonar, 

asma greu...). 

 Malalties cardíaques greus (amb repercussió hemodinàmica i/o que 

necessiten tractament mèdic). 

 Malalties que afecten el sistema immunitari (per exemple 

aquells infants que requereixen tractaments immunosupressors). 
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 Altres: diabetis tipus 1 amb mal control metabòlic, diàlisi, 

drepanocitosi, obesitat greu en adolescents…). 

La  situació  de  pandèmia  demana  una  proposta  educativa  

personalitzada  per  a l’alumnat que no s’ha reincorporat als centres educatius. 

Així s’estableixen aquests criteris per a l’atenció personalitzada de l’alumnat en 

temps de situació de pandèmia per la covid-19: 

 Alumnat amb malalties cròniques complexes d’elevada vulnerabilitat 

enfront de la covid-19. 

 Alumnat que conviu amb una persona que presenta una 

malaltia molt greu i d’elevada vulnerabilitat enfront de la covid-19. 

 

Les famílies hauran d’informar al centre educatiu de l’aparició de 

qualsevol cas de COVID-19 en l’entorn familiar de l’infant i mantenir un contacte 

estret amb l’escola davant de qualsevol incidència. 

Cap persona podrà accedir al recinte escolar si: 

- Està en aïllament per ser positiu de COVID-19. 

- Està en espera del resultat d’una PCR o una altra prova de 

diagnòstic de COVID-19 (excepte si ha estat un cribatge poblacional o un cribatge 

de tota l’escola). 

- Conviu amb una persona diagnosticada de COVID-19. 

- Conviu amb una persona que està en espera del resultat d’una 

PCR o d’una altra prova de diagnòstic molecular per ser un cas sospitós (no si es 

tracta d’un contacte estret assimptomàtic o s’ha fet una PCR per a cribatge). 

- Està en aïllament preventiu per ser contacte estret d’un positiu per 

COVID-19. 
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-     Sí que poden anar a l’escola els contactes de contactes estrets, és a 

dir, aquells infants o professionals de l’àmbit educatiu que conviuen amb una 

persona que està fent quarentena per ser contacte estret d’un cas positiu. Per 

exemple, els fills o filles del professorat en quarentena o els germans o germanes 

d’alumnes en quarentena poden fer vida normal, a diferència dels convivents 

d’un cas positiu. 

En el cas del personal docent i no docent de l’escola que tingui 

contacte amb els infants i que tingui risc elevat de malaltia greu per 

coronavirus, seran avaluades pel servei de prevenció 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, diabetis, hipertensió, 

obesitat mòrbida o alguna malaltia crònica, com ara una malaltia 

cardiovascular, malaltia hepàtica crònica, malaltia  pulmonar  crònica,  malaltia  

renal crònica, malaltia neurològica o neuromuscular crònica, 

immunodeficiència congènita o adquirida, o càncer. Les dones embarassades  

es  consideren  un  col·lectiu  d’especial consideració. Les persones del grup de 

risc han de ser valorades pel servei de prevenció de riscos laborals propi o 

extern, de la titularitat. També caldrà contemplar els requisits d’accés als 

centres educatius de persones pertanyents a altres entitats o empreses de 

cara a la gestió de vulnerabilitats i/o contactes. 

En tots aquests casos la pauta de vacunació completa pot fer variar la 

decisió que s’ha de prendre. 

 

3.2.5. Control de símptomes 

Les  famílies  han  de  fer-se  responsables  de  l’estat  de  salut  dels  fills  i  

filles  o  de  si  mateixos.  A  l’inici  de  curs,  han  de  signar  una declaració 

responsable a través de la qual: 
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 fan constar que són coneixedores de la situació actual de 

pandèmia amb el risc que això comporta i que, per tant, s’atindran a les 

mesures que puguin ser necessàries en cada moment. 

  es  comprometen  a  no  portar l’infant al centre educatiu en cas que 

presenti simptomatologia compatible amb la COVID-19 o l’hagi presentat en 

els darrers 10 dies i a comunicar-ho immediatament als responsables del 

centre educatiu per tal de poder prendre les mesures oportunes. 

 

Les famílies vigilaran diàriament l’estat de salut dels seus fills i filles prenent-

los la temperatura abans d’anar a l’escola, comprovant que no sigui superior 

a 37.5ºC. Aquesta temperatura no es pot haver reduït amb antitèrmics. Les 

famílies disposaran d’una llista de comprovació de símptomes (vegeu l’annex 

1) i en el cas que el seu fill/a hagi presentat febre o qualsevol altre símptoma 

compatible amb la covid-19, ho haurà de comunicar al centre. 

En cas que la situació epidemiològica ho requereixi es pot considerar la 

implementació d’altres mesures addicionals com la presa de temperatura a 

l’arribada a l’escola. 

 

3.3. Ventilació, neteja i desinfecció 

D’acord amb l’evidència científica més recent, la ventilació és una de les 

principals mesures de prevenció de contagis en espais interiors, és per 

això que l’escola comptarà amb una planificació mesures de ventilació 

que és la següent: 

 La ventilació dels espais interiors serà natural i es farà mitjançant 

finestres i portes. Aquesta ventilació serà creuada i contínua i per a una 

major efectivitat es farà provocant fluxos d’aire creuats, obrint finestres i 

portes que es trobin oposades entre si per tal que corri l’aire, de manera 
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que faci un escombrat de l’aire interior i es renovi amb l’aire exterior. 

Aquestes finestres i portes estaran obertes el màxim d’hores possibles. 

 La ventilació serà continuada al llarg  del  dia  i  es  mantindran  les  portes i 

les finestres obertes un mínim de 20 centímetres, entre 10 i 15 minuts cada 

hora lectiva. 

 Es repartirà l’obertura entre totes les finestres de l’aula per aconseguir una 

millor ventilació ja que és més eficaç obrir de manera parcial diverses 

finestres que obrir al màxim una sola finestra, encara que la superfície 

oberta total sigui la mateixa. 

 Es mantindrà una lleugera obertura de portes i finestres de les zones comunes 

(passadissos i vestíbuls) a l’exterior. 

   Es ventilaran les aules i estances a partir del moment en què arribi 

l’alumnat, durant l’activitat lectiva i al final de la jornada. Es buscarà  l’equilibri  

entre  la  ventilació i el confort tèrmic, escalfant les aules amb les finestres 

tancades abans de l’arribada dels alumnes, com a mínim una hora. Al final 

de la jornada s’obriran totes les finestres i les portes de les aules com a 

mínim 30 minuts. 

 Gimnàs i Aula de Psicomotricitat. Es prioritzarà que les activitats 

esportives es portin a terme a l’aire lliure. En casos excepcionals, quan això 

no sigui possible, es mantindrà l’espai permanentment ventilat amb totes les 

portes i finestres obertes. 

 Lavabos. Els lavabos estaran permanentment ben ventilats amb les 

portes exteriors obertes durant tota la jornada escolar. Es desinfectaran 

cada migdia i en finalitzar la jornada escolar. 

 Menjador.  En  el  moment  de  menjar  no  s’utilitzarà  la  mascareta,  per  

la  qual  cosa,  hi  haurà  una  ventilació  màxima amb totes les portes i 

finestres obertes de manera continuada. 



Pla d'Actuació  21-22  

 

15 

 

Les zones exteriors són espais de baix risc de transmissió del coronavirus, és per 

aquest motiu, que sempre que sigui possible i depenent del tipus d’activitat 

utilitzarem espais a l’aire lliure com el pati. 

La  nova  evidència mostra que la via de transmissió a través de les superfícies 

és molt menys rellevant del que s’havia considerat inicialment. Per aquest 

motiu, durant el curs 2021-22 no serà necessària l’aplicació dels protocols de 

neteja establerts per al curs 2020-21. 

 

3.4. Gestió de casos 

Aquest curs 21-22 aplicarem el protocol vigent de Gestió de casos covid-19 als 

centres educatius. 

Davant d’una persona que comenci a desenvolupar símptomes compatibles 

amb la COVID-19 a l’escola: 

1. El portarem a un espai separat d'ús individual ben ventilat i es 

contactarà amb el director/a del centre. 

2. Sempre  que  no  hi  hagi  contraindicació  per  a  l’ús de 

la mascareta, li col·locarem una mascareta quirúrgica 

(tant a la persona que ha iniciat els símptomes com a 

la persona que quedi al seu càrrec). 

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

4. En cas de presentar símptomes de gravetat trucarem també al 061. 

5. Recomanarem a la família que contacti amb el centre 

d’atenció primària de referència per valorar la situació. 

Es recomana que sigui el CAP de referència de la 

persona, del sistema públic de salut, per tal de facilitar 

la traçabilitat del contagi i el seguiment epidemiològic. 

La cita s’ha de concertar abans de 24h. 
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6. Contactarem  amb  els  Serveis  Territorials  d’Educació  per  informar  

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

Si els símptomes s’inicien fora de l’horari escolar o en dies no lectius, 

la família o la persona amb símptomes ha de contactar amb el CAP per valorar la 

situació i fer les actuacions necessàries. Si la família visita un servei mèdic 

privat la recollida de contactes no es podrà fer en el moment de la sospita 

clínica. Serà el professional sanitari qui haurà d’alertar el Servei de Vigilància 

Epidemiològica Territorial de referència quan es constati el resultat positiu. 

Al Centre d’Atenció Primària: 

1. El  pediatre/a  o  metge/essa  de  família  atendrà  el  cas en les 

primeres 24 hores d’inici dels símptomes i decidirà si escau la 

realització d’un test PCR o d’un test antigènic ràpid. Aquesta prova 

en la mesura del possible es farà en les primeres 24 hores després 

de l’inici dels símptomes. 

2. En   el  cas  que  s’hagi realitzat la PCR per descartar infecció per 

Covid, s’indicarà l’aïllament domiciliari de la persona atesa en 

espera del resultat de la prova. 

3. En  cas  que  s’estableixi  el  diagnòstic  de  cas  confirmat,  la  família  

i/o  la  persona  amb  confirmació  del  cas, segons l’edat, serà 

entrevistada pel gestor COVID de l’EAP que s’encarregarà de les 

tasques següents: 

- Si no estan donats d’alta, tramitar l’alta de ‘La Meva Salut’ i 

explicar-ne el funcionament. 

- Fer la recollida de contactes estrets de l’entorn familiar i no 

escolar i registrar que es tracta d’un cas escolar. Si el 

menor, per qualsevol raó, no ha estat en contacte  amb  

l’escola en les 48h prèvies a l’inici dels 

símptomes/confirmació diagnòstica, no es marcarà com a 

‘escolar’ a la puntuació de recollida. 
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- Informar la persona, i les persones amb qui conviu, en el 

cas d’un menor, que hauran de fer quarentena durant 10 

dies. Explicar-los tot el procés i valorar la presència de 

persones vulnerables en el domicili, i sí és el cas. 

Si  s’ha  realitzat  una  PCR,  estarem  davant  d’un  cas  sospitós  pendent  

de  confirmació.  En  aquest  cas,  mentre  no  es  disposi  del resultat de la prova, 

els adults que no treballin a cap centre escolar podran anar a treballar prenent 

les mesures adequades i els germans que pertanyin a un centre educatiu 

(encara que sigui diferent del cas sospitós) hauran d’estar confinats. 

El referent COVID escola serà la persona encarregada de les tasques 

següents: 

- Contactar amb els centres educatius de forma proactiva per 

establir una línia directa de comunicació i poder estar a 

disposició dels dubtes que puguin generar-se. 

- Informar i atendre els dubtes que plantegen els centre educatius 

sobre la manera de procedir i els circuits d’atenció. 

- Cercar dins del CAP, el/la professional que pot resoldre la 

consulta, en el cas que com a referent COVID no la pugui 

resoldre. 

- Si hi ha un cas positiu a una de les seves escoles de referència, cal 

que doni suport al procés de recollida de PCR al GCE i a la gestió 

dels resultats. 

- Comunicació fluïda amb l’escola per a l’intercanvi d'informació. 

- Coordinació amb l’Escola, l’equip d’atenció primària (EAP) i Salut 

Pública. 
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Mentre s’està en espera del resultat de la PCR de l’infant amb símptomes 

(s’ha fet PCR i no test d’antígen): 

- No està indicat el confinament dels contactes estrets del GCE (Grup 

de Convivència Estable). 

- Només es confinaran els germans i germanes i convivents adults de 

l’infant que estudiïn o treballin a un centre educatiu. Si el resultat és 

negatiu poden incorporar-se al centre educatiu. 

- En cas de confirmació d’infecció per Covid (PCR  positiva), els 

germans i familiars que són contactes estrets han de fer quarentena 

durant  10  dies,  i  en  el  marc  de  la cerca activa de casos, es 

realitzarà una PCR a aquests germans i altres familiars convivents. Un 

resultat negatiu d’aquest test als contactes no eximeix de la 

necessitat de mantenir la quarentena en els convivents durant els 

10 dies que dura el període màxim d’incubació. 

 

- La quarentena es pot allargar si surten més casos positius en fer les 

proves PCR al GCE, de manera que s’allargarà 10 dies del contacte 

amb els nous casos positius. 

- Si  per  alguna  raó,  passats  els  10  dies  de  quarentena  d’un  GCE,  

no  es  disposa  del  resultat  de  les  PCR  d’aquest  grup,  la 

quarentena s’ha de realitzar comptant 10 dies des del darrer cop 

que van estar en contacte amb l’aula aquests alumnes entre ells. 

- Si un alumne/a no s’ha realitzat la PCR com a membre d’un GCE 

per manca d’autorització o per alguna altra raó, ha de completar la 

quarentena igualment com la resta dels seus companys i companyes. 

- No serà necessària la realització d’una PCR de control ni l’obtenció 

d’un certificat mèdic per al retorn al centre educatiu. 
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Mentre s’està en espera del resultat d’una PCR com a contacte estret: 

- No està indicat el confinament de les persones convivents. Per tant, 

els pares o tutors legals i els germans i germanes d’un contacte 

estret no es consideren contactes estrets d’un cas i no han de fer 

quarentena fins a tenir els resultats. 

 

En el cas de famílies que consultin un servei mèdic privat o una mútua, 

serà responsabilitat del professional sanitari que ha atès la sospita alertar el 

Servei de Vigilància Epidemiològica Territorial de referència de la persona 

atesa en el moment que constati un resultat  positiu.  Caldrà  que  la  família  ho  

notifiqui  al  centre  educatiu  i  que  es  realitzi  l’estudi  de  contactes  a  través  

del  CAP. 

La persona o família del menor rebrà el resultat: si és negatiu, a través 

de l’aplicació La Meva Salut, d’un SMS i/o a través d’una trucada des del centre 

sanitari. Si és positiu, se li comunicarà a través d’un professional sanitari. 

Quan es confirmi un cas positiu: 

1. Les direccions dels centres escolars han d’informar els pares o 

tutors legals dels infants del grup de convivència estable que els 

seus infants són contactes estrets d’un cas i que han de començar 

la quarentena domiciliària, evitant les sortides i les interaccions  

fora  d’aquest  àmbit  a  partir  de  la  sortida  de  l’escola.  

S’adjuntarà  una  carta  on  s’especifica  com  fer  la quarentena 

amb els infants i on s’informa d’on i quan es realitzarà la prova al 

GCE (grup convivència estable). 

2. En el cas que la confirmació del cas positiu sigui durant l’horari 

escolar, el GCE i els altres possibles contactes estrets del cas positiu 

retornaran directament als respectius domicilis per iniciar la 

quarentena (no podran realitzar activitats extraescolars). 
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3. Si el resultat del cas positiu es dona fora de l’horari escolar, els 

alumnes se citaran a l’escola per realitzar la prova. Si apareixen 

casos durant el cap de setmana, les mostres es realitzaran tan 

aviat com sigui factible, d’acord amb el centre educatiu i la unitat 

de presa de mostres. S’informarà a les famílies de la data i el lloc. 

4. Donada la innocuitat de la prova i com que la gran part dels 

contagis es produeixen en l’àmbit familiar, es recomana que, 

excepte en algun cas puntual, els pares i mares no acompanyin els 

infants durant la presa de la mostra, per tal de no augmentar 

l’exposició si algun és positiu. Tot i això, i sempre que l’organització del 

centre ho permeti, es permetrà l’entrada d’un familiar en el cas d’alumnes 

d’educació infantil. 

 

4. ORGANITZACIÓ DEL CENTRE 

El curs començarà de manera presencial el 13 de setembre del 2021. 

El Departament d’Educació informa que l’ensenyament serà presencial 

per a tot l’alumnat de tots els ensenyaments des d’educació infantil fins als 

ensenyaments postobligatoris. 

4.1. Grups de convivència estable 

Els  grups de  convivència estable estan formats per un conjunt d’alumnes, 

amb el seu tutor o tutora. Poden formar part d’aquest grup estable altres 

docents o personal de suport educatiu. 

Aquest grup s’haurà de mantenir junt en el màxim d’activitats al llarg de 

la jornada lectiva i a l’interior de l’edifici haurà d’ocupar, de manera general, 

el mateix espai físic. El grup d’alumnes haurà de ser sempre el mateix. 

Després de considerar diverses opcions d’agrupament dels alumnes i 

seguint les instruccions i recomanacions del Departament d’Educació i de Salut 
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lligades a l’evolució actual de la pandèmia, en les condicions actuals, té molta 

més importància centrar els esforços organitzatius a garantir l'estabilitat i 

estanquitat d’aquest grup, amb la finalitat de preservar la capacitat de 

traçabilitat, que no pas a fixar el nombre d’integrants del grup. Per aquest 

motiu, aquest curs 2021-22 creiem convenient restablir la ràtio dels grups a 25-

26 alumnes. 

Considerarem doncs un grup estable, cada grup-classe de 25-26 

alumnes d’un mateix curs. Cada tutoria esdevindrà un grup estable de 

convivència i no es duran a terme activitats on es barregin alumnes de 

diferents grups. Cada grup estable tindrà el seu tutor/a i un espai referent que 

serà l’aula de tutoria. 

Els alumnes d’un mateix grup estable es mantindran junts en totes les 

activitats al llarg de la jornada lectiva a l’aula. Al pati els alumnes de diferents 

grups estables podran barrejar-se sempre i quan portin la mascareta. 

Cada grup tindrà assignat el seu mestre tutor i els/les mestres especialistes 

realitzaran les seves tasques entre els diferents grups, tenint molt presents les 

normes de seguretat i higiene. 

En aquests grups estables, no serà necessari mantenir la distància física 

interpersonal de seguretat establerta en 1,5 metres.  

En el cas que en alumnes de diferents grups estables hagin de compartir el 

mateix espai, s’establirà la distància de seguretat d’1,5 metres entre els 

alumnes de diferents grups i els alumnes hauran de dur obligatòriament la 

mascareta. 
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4.2. Organització dels espais del centre 

4.2.1. Espais docents per a grups estables 

S’utilitzaran com a espais docents per a un grup d’alumnes, les aules de 

tutoria  i també les aules o espais específics com l’aula de música, les aules de 

suport, l’aula de ciències, la biblioteca i el gimnàs. 

Cada grup tindrà la seva aula de tutoria i un altre espai de referència per 

quan es desdobli el grup o es faci alguna activitat en grup reduït. 

Les aules de suport, la biblioteca i el gimnàs podran ser utilitzades per 

diferents grups estables en un mateix dia i sempre s’hauran de ventilar i 

desinfectar les superfícies després del seu ús. 

4.2.2. Menjador 

L’espai  de  menjador  inclou  l’àpat  i  les  activitats  posteriors  fins  a  la  

represa  de  l’activitat  lectiva.  Els  àpats  tindran  lloc  a  l’espai habitual del 

menjador escolar. En aquest espai hi podran coincidir diversos grups estables. 

Els integrants d’un mateix grup estable hauran de seure junts en una o més 

taules però caldrà mantenir la separació d’1,5 metres entre les taules de grups 

estables diferents. En el cas que en una mateixa taula hi hagi alumnes de grups 

diferents, caldrà deixar una cadira buida entre ells per a garantir  la  distància,  tot  

i  que  s’evitarà  que  es  doni  aquesta  situació,  ja  que  per  aforament  del  

menjador  serà  pràcticament impossible. 

S’organitzaran torns d’entrada i sortida al menjador per als diferents grups. 

Davant la nova evidència que la transmissió del virus és molt poc 

probable a través de les superfícies, les recomanacions principals al menjador 

consisteixen en la ventilació entre torn i torn de menjador, el rentat de mans 

abans i després dels àpats i la disposició de l’alumnat per grups de convivència 

estable. 
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El personal docent i no docent que faci ús del servei de menjador, 

ho haurà de fer en un espai diferenciat de l’alumnat i mantenint la distància 

d’1,5 metres. També hauran d’utilitzar obligatòriament la mascareta quan circulin 

pel menjador. 

L’estona de pati posterior als àpats es realitzarà a l’aire lliure i a diferència 

d’aquest curs no hi haurà sectoritzacions que diferenciïn els espais per a cada 

grup, amb excepció dels alumnes d’infantil que no porten mascareta, els quals faran 

ús del pati d’infantil i l’aula assignada, en cas que sigui necessari. 

L’ús que es farà de la mascareta anirà en funció de l’evolució de la pandèmia i 

les instruccions dels Departaments  d’Educació i Salut. 

Atès que disposem d’un espai ampli de menjador en relació amb el nombre d’alumnes 

que es queden a dinar, es mantindran els horaris i espai de menjador del curs passat. 
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HORARI MENJADOR 

CURS-NIVELL-GRUP HORA DE DINAR ESPAI 

P3 - P4- P5 12.30h -13.30h Menjador 

1r, 2n, 3r i 4t 12.45h - 13.45h Menjador 

5è i 6è 12.30h -13.30h Menjador 

 

Espais: 

Durant l’horari de menjador es podran utilitzar els següents espais del pati: Pista, àgora i 

grades. Caldrà que l’empresa Serunion decideixi de quina manera es vol organitzar en 

funció del nombre d’alumnes. 

Lavabos: 

Es podrà fer ús exclusivament dels lavabos del pati. L’alumnat d’educació Infantil podrà 

utilitzar els lavabos de les aules. 

Recollida d’alumnes: 

L’alumnat d’educació Infantil anirà cap al menjador, on hi haurà un/a monitor/a esperant 

l’arribada del alumnes. 

Pel que fa als alumnes d’educació Primària, sortiran al pati (tal com feien fins ara) i 

esperaran al/la monitor/a amb la mascareta posada. 

Aquest curs 21-22 no es sectoritzarà el pati per als diferents grups. 

 

4.2.3. Gimnàs 

Es prioritzarà que l’educació  física  es  faci  a l’aire lliure sempre que sigui possible. 

Quan les condicions meteorològiques no ho permetin  l’activitat  física  es  realitzarà  
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a  l’interior  del  gimnàs  i  posteriorment  s’haurà  de  ventilar  l’espai  i  desinfectar  

el  material utilitzat, si és el cas. 

4.2.4. Patis 

Les mesures que es prendran durant el curs 21-22 poden canviar segons la 

situació epidemiològica del moment. 

En  la  presa  de  decisions  sobre  l’organització  dels  patis  d’aquest  

curs  21-22,  hem  tingut  en  compte les dificultats d’organització horària que 

suposa fer dos torns de pati diferenciats. S’ha valorat positivament el fet 

d’esmorzar a l’aula. Així doncs, tot l’alumnat esmorzarà a l’aula i sortirà 

al pati en la mateixa franja horària.  

Serà obligatori l’ús de la mascareta per als alumnes de primària, ja que 

es permetrà la interacció de diferents grups de convivència. Podran deixar de 

fer ús de la mascareta quan la situació epidemiològica ho permeti. 

Es sectoritzarà el pati per als 5 grups d’infantil ja que no fan ús de la 

mascareta. No es sectoritzarà el pati per als alumnes de primària, ja que 

aquests portaran la mascareta. 

Les diferents zones del pati estaran vigilades per un mestre/a, el qual 

haurà de portar la mascareta sempre. Els mestres que facin vigilància de pati 

hauran  de  posar  especial  atenció  amb  l’aforament  dels  lavabos del pati i 

vigilar que els alumnes hi vagin de manera  esglaonada.  Els  alumnes  d’infantil  

utilitzaran  els  lavabos  de  les  seves  aules  durant  l’estona  d’esbarjo  si  és  

necessari.  Els alumnes de primària disposaran del lavabo de l’àgora i dels lavabos 

dels vestuaris. 

En cas de pluja o mal temps cada grup estable es quedarà a la seva aula 

de tutoria i els responsables de vigilar pati faran la guàrdia al passadís. 
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4.3. Fluxos de circulació. Entrades i sortides 

Per  evitar  l’aglomeració  de  persones  s’establiran  circuits  i  

s’organitzarà  la  circulació  dels  diferents  membres  de  la  comunitat 

educativa en llocs i moments determinats. 

Les  entrades  i  sortides  de  l’escola  es  faran  de  manera  esglaonada  

tenint  en  compte  el  nombre  de  grups  estables,  el  nombre d’accessos i 

seguint els horaris establerts. 

Els alumnes i les famílies hauran de ser molt puntuals tant en l’entrada 

com en la recollida  dels  seus fills/es, així com també caldrà que facin un 

comiat i una recollida ràpids per tal d’evitar aglomeracions en els punts 

d’accés. 

Per  tal  de  guardar  la distància de seguretat, aconsellem que les famílies 

s’esperin pels voltants de l’escola fins que no s’obrin les portes i que vinguin 

en l’horari establert. 

L’escola també recomana que els adults que acompanyin els infants 

siguin els mínims possibles per a cadascun d’ells, evitant així que no conflueixin 

tantes persones en les hores de les entrades i les sortides.  Les  famílies  hauran  

de  complir rigorosament les mesures de distanciament físic de seguretat i l’ús 

de la mascareta. 

Es  limitarà  tant  com  sigui  possible  l’estada  de  les  famílies  als  accessos  

de  l’escola.  Les  famílies  només  accediran  a  l’interior  del recinte escolar en el 

cas que ho indiqui un professional del centre seguint totes les mesures de 

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

seguretat. 

Tots els alumnes hauran d’entrar al recinte escolar pels punts d’accés 

assignats amb mascareta, s’hauran de rentar les mans amb gel hidroalcohòlic 

quan arribin a l’entrada assignada i hauran de guardar la distància de 

seguretat sempre que sigui possible. 
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Quadre d’entrades i sortides per al curs 2021-22: 

GRUP ACCÉS Hora d'entrada Hora sortida 

 

Infantil 

 

Entrada Principal 

9h 12.30h 

15h 16.30h 

 

Cicle Inicial 

Entrada Principal.  

Accés a l'edifici per la 

porta de cicle inicial. 

8.55h 12.25h 

14.55h 16.25h 

 

Cicle Mitjà 

Entrada costat camp 

de futbol. 

8.55h 12.25h 

14.55h 16.25h 

 

Cicle Superior 

Entrada costat camp 

de futbol. 

9h 12.30h 

15h 16.30h 

 

Les famílies hauran de dur mascareta sempre que accedeixin al recinte 

escolar i també en el cas que no puguin mantenir la distància mínima d’1.5m 

amb les altres famílies i alumnes. 

 

5. ORGANITZACIÓ DE GRUPS D’ALUMNES, DE PROFESSIONALS I D’ESPAIS 

Per norma general el material serà d’ús individual però els alumnes 

podran compartir el material didàctic d’aula dins d’un mateix grup estable. 

Totes les aules  disposaran de material manipulatiu de matemàtiques, un recull de 

jocs didàctics i lúdics i un recull de llibres i revistes en les seves biblioteques 

d’aula. 

Aquest curs 2021-22,  tampoc  es  podran  organitzar  projectes  i  activitats 

barrejant alumnes de diferents grups, fins que la normativa no indiqui  el  contrari.  

La  realització de celebracions conjuntes, així com celebracions i activitats obertes 
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a les famílies, estaran subjectes a les instruccions dels Departaments d’Educació i 

de Salut. 

El següent quadre contempla l’organització dels grups i els docents:  

MESTRES TUTORS 

P3 Ari Caritg 

P4 A Sílvia Oliva 

P4 B Nuri Saiz 

P5 A TerePino 

P5 B Cristina Pagès 

1r JuditChennoufi 

2A Marina Gironès 

2B Sàlvia Gifre 

3A Carles Fibla 

3B Patri Nolla 

4A Eva García 

4B Dolors Calveras 

5A Laia Tarrero 

5B Esther Pérez 

6A Martí Terradas 

6B Anna Ponsí 

 

6. CRITERIS ORGANITZATIUS DELS RECURSOS PER A L’ATENCIÓ DE L’ALUMNAT 

AMB NECESSITAT ESPECÍFICA DE SUPORT EDUCATIU (NESE) 

Considerem  essencial  recuperar  l’equip d’atenció a la diversitat,  per  tal  

d’atendre  l’alumnat  amb necessitats específiques de suport educatiu. 

Tenint en compte que l’atenció a la diversitat de l’alumnat és una de les 

nostres prioritats, i que constatem que hi ha hagut un augment d’alumnes amb 

necessitats específiques, aquest curs 21-22 hem cregut convenient organitzar 

el curs tal i com ho hem estat fent sempre, és a dir, respectant les 

especialitats. 

Prendrem com a referència les prioritats d’atenció decidides a la CAD tot valorant les 

conseqüències del confinament en el desenvolupament cognitiu, afectiu i social de 

l’alumnat més vulnerable. 



Pla d'Actuació  21-22  

 

29 

 

Pel que fa a l’organització de les mesures universals, se situen sobretot en les decisions 

relatives a com ensenyar i com avaluar, i en les consegüents decisions relatives a espais, 

temps, personal i recursos materials. Aquestes mesures pretenen garantir l’atenció i el 

suport a tot l’alumnat i inclouen el conjunt d’accions de reforç i ampliació que cada docent 

preveu a fi i efecte d’ajustar la programació general del grup a les necessitats de tots els 

alumnes. Això comporta la diversificació dels procediments i les activitats d’aprenentatge i 

d’avaluació, tant des de la perspectiva organitzativa com metodològica, i no suposen cap 

flexibilització ni adaptació del currículum. 

 Actuacions a realitzar per part dels tutors i/o tutores dins del seu grup/aula estable: 

●  Potenciar i estendre l’avaluació inicial i incloure components qualitatius que 

permetin valorar l’estat emocional de l’alumne. 

●     Dur a terme una ràpida revisió dels continguts d’aprenentatge de tots els 

cursos, des d’un doble criteri: flexibilitzar l’exigència de continguts 

d’aprenentatge de tots els cursos, revisant les prioritzacions d’aprenentatges i 

buidant de temari allà on calgui. Aplicar una lògica competencial i de sabers 

imprescindibles pensats en clau de cicle o etapa. 

●  Realitzar programacions multinivell. Per tal d’aconseguir la individualització, la 

flexibilitat i la inclusió de totes i tots els/les alumnes a l’aula ordinària sense 

distinció ni exclusió pel seu nivell d’habilitats. 

●  Ampliar el temps dedicat a l’acció tutorial tant amb els i les estudiants com amb 

les seves famílies de manera que es pugui fer un seguiment de l’evolució de les 

necessitats més urgents. 

●  Els especialistes d’atenció a la diversitat (professionals del SIEI, mestre/a d’EE i 

mestre/a Mall) faran l’assessorament als tutors i/o tutores  del grup/aula estable.  

Donades les circumstàncies viscudes hem de parar especial atenció als alumnes NESE i,  

a banda de les mesures i els suports universals, quan aquestes no són suficients per 
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lluitar contra les barreres per a l’aprenentatge, la socialització i la participació dels 

alumnes, seran necessàries més que mai  mesures i suports addicionals i intensius. 

Mesures addicionals: 

●  Priorització d’atenció dins el grup estable, atenent als i les alumnes amb 

necessitats específiques de suport especial (NESE). 

●  Atenció personalitzada (mitjançant petit agrupament del mateix grup estable). 

Priorització d’atenció en: 

-    Cura i higiene personal 

-    Mobilitat i desplaçaments 

-    Regulació del comportament i la interacció 

-    Salut i seguretat 

-    Processos cognitius i d’aprenentatge 

-    Comunicació i llenguatge  

●  Els especialistes d’atenció a la diversitat (professionals del SIEI, mestre/a d’EE i 

mestre/a Mall) orientaran i ajudaran als tutors i les tutores a elaborar el pla 

d’intervenció de l’alumne/a amb NESE. 

 Mesures intensives: 

●  Suport individualitzat a alumnes NEE (amb dictamen) dins de l’aula ordinària. 

●  Els especialistes d’atenció a la diversitat (professionals del SIEI, mestre/a d’EE i 

mestre/a Mall) orientaran i ajudaran als tutors i les tutores a elaborar el pla de 

suport individualitzat (PI). 

●  Des del SIEI, en els casos que sigui possible, s’atendran en grups reduïts 

estables, en cas contrari s’atendran de manera individualitzada.  
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7. ORGANITZACIÓ DE LES ACTIVITATS EXTRAESCOLARS I DE L’ACOLLIDA 

Aquest curs 21-22  tal  i  com  indica  la  normativa,  l’AFA podrà organitzar 

activitats extraescolars així com l’acollida matinal.  

7.1. Acollida de matí  

L’acollida de matí , en cas que es dugui a terme, es farà al menjador ja 

que és un espai prou gran per garantir que alumnes de diferents grups 

estables mantinguin la distància de seguretat. La persona responsable de 

l’acollida i els alumnes usuaris del servei hauran de portar la mascareta tota 

l’estona que duri el servei d’acollida mentre les condicions epidemiològiques no 

permetin el contrari. 

Els  alumnes  d’educació infantil que facin ús de l’acollida matinal, 

vindran amb un únic familiar, el qual podrà accedir f ins l’entrada principal 

de l’edif ici, utilitzant sempre la mascareta. Els alumnes de primària es dirigiran 

sols fins al menjador sense cap acompanyant. 

Els  alumnes  es  posaran gel hidroalcohòlic abans d’accedir al menjador. Un 

cop finalitzada l’acollida, els alumnes de primària es dirigiran a les seves files. La 

monitora d’acollida acompanyarà als alumnes d’infantil a les seves aules de 

referència. 

La monitora de l'activitat realitzarà la ventilació i la neteja de les superfícies 

utilitzades. 

7.2. Activitats extraescolars 

En cas de realitzar-se activitats extraescolars, aquestes hauran  de  

ser  grups  constants,  és  a  dir,  s’hauran  de  mantenir  constants  durant  el  

període corresponent a un curs per tal de facilitar la traçabilitat. 

Els  grups  constants  que  es constitueixen per a la realització d’activitats 

fora de l’horari escolar tenen com a objectiu mantenir la traçabilitat però no 

permeten la relaxació de les mesures de protecció; és per això que caldrà 
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dur a terme aquest servei aplicant les mesures de seguretat de distància d’1,5 

metres i mascareta. 

Sempre que sigui possible i les característiques de l’activitat ho permetin, 

les activitats hauran de tenir lloc a l’aire lliure. Si les activitats  tenen  lloc  a  

l’interior,  hauran de fer-se amb les finestres obertes. En tot cas, caldrà ventilar 

l’espai abans del primer ús i després de l’últim, a cada canvi de grup i cada 

hora, durant un temps mínim de 5 minuts. 

Els grups constants de les activitats extraescolars no tenen perquè 

coincidir amb els grups de convivència estables de l’horari lectiu. Els grups 

constants poden estar formats doncs per infants de diferents edats i de 

diferents grups. La normativa recomana treballar amb grups petits, sempre que 

sigui possible, per facilitar la traçabilitat. 

Es recomana evitar al màxim les noves incorporacions a un grup constant 

durant el curs i mantenir sempre el mateix monitor/a. 

És  important  que  el  monitor/a  realitzi  un  registre  diari  de  l’assistència  

dels  integrants  del  grup  estable  per  tal  de  facilitar  la traçabilitat dels casos. 

En finalitzar les classes, els alumnes es dirigiran al pati on els estaran 

esperant els monitors de les activitats, rentaran mans i berenaran. A l’hora de 

la recollida, el familiar que vingui a buscar l’infant s’haurà d’esperar a fora del 

recinte escolar fins que el monitor/a li entregui el seu fill/a. 

A l’inici de curs l’escola i l’AFA pactaran els espais on es realitzaran les 

extraescolars. 
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8. ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES I SORTIDES 

Els centres poden dur a terme les activitats previstes en la programació 

general anual, pel que fa a sortides i colònies, amb les adaptacions que calgui 

ateses les mesures de prevenció i seguretat sanitària. 

En el cas de les sortides, sempre caldrà mantenir la distància 

interpersonal d’1,5 metres entre diferents grups estables i portar mascareta 

mentre les condicions epidemiològiques no permetin el contrari. 

Es prioritzaran  les  sortides  en  l’entorn més proper durant tot el curs 

escolar. Les sortides es faran amb cada grup estable i es podran fer per cicles 

complint les ràtios establertes i les mesures de seguretat. 

Les  colònies  i  les  sortides  d’un  dia  s’organitzaran  en  grups  constants  

de  convivència,  que  seran  coincidents  amb  els  grups  de convivència estable 

definits per a l’activitat lectiva. 

 

9. RELACIÓ AMB LA COMUNITAT EDUCATIVA 

El principal mitjà de comunicació amb la comunitat educativa serà 

l ’aplicació TokApp.). Les informacions i comunicacions   generals   d’escola   es   

faran   arribar   per aquest canal de comunicació   i   paral·lelament   es   

penjaran   al  web  de  l’escola  

De moment, totes les reunions amb els diferents sectors de la comunitat 

educativa es faran de manera telemàtica, especialment quan siguin reunions 

amb un nombre elevat de persones. 

9.1. Reunions d’inici de curs 

 Abans de l’inici de curs El  Pla  d’Actuació  es  penjarà  a  la  web  de  

l’escola  perquè  sigui consultable per tota la comunitat educativa. 
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 Les reunions de pares es faran telemàticament abans de començar el 

curs: 

P3 7 de setembre 1r 9 de setembre 4t 10 de setembre 

P4 8 de setembre 2n 9 de setembre 5è 7 de setembre 

P5 8 de setembre 3r 10 de setembre 6è 7 de setembre 

 

9.2. Comunicacions i entrevistes amb les famílies 

Les entrevistes amb els tutors i/o especialistes han de ser concertades mitjançant 

l’agenda de l’alumne o via Tokapp dins de l’horari establert per a cadascun dels 

professionals. Els tutors/es també podran concertar entrevista a les famílies a través de 

les esmentades vies de comunicació. 

Es prioritzarà la modalitat virtual de les entrevistes mentre que les condicions 

epidemiològiques no permetin el contrari. En els casos en què la comunicació 

telemàtica o per via telefònica amb les famílies sigui complicada, les entrevistes es 

podran fer de manera presencial. 

 

9.3. Reunions dels òrgans de govern del centre 

 El  claustre  de  mestres,  fins  que  no  s’indiqui  el  contrari,  es  

reunirà  telemàticament.  Les  reunions  de  cicle, la formació interna i les 

avaluacions es faran de manera presencial sempre que es pugui guardar 

la distància de seguretat. Totes les reunions es faran amb mascareta 

mentre les condicions epidemiològiques no permetin el contrari. 

  El consell escolar es reunirà 1 cop per trimestre preceptivament i un 

cop a principi i a final de curs. El curs 2021-22, mentre no s’indiqui el 

contrari, les reunions es faran telemàticament. En el cas de fer-se 

presencialment, es farà en un espai prou ampli perquè  els  membres  

del  consell  escolar  puguin  guardar  la  distància  de  seguretat  entre  

ells.  L’ús  de  la  mascareta  serà obligatori mentre les condicions 

epidemiològiques no indiquin el contrari.  
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10. ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA EN CAS DE CONFINAMENT 

Es pretén que la tornada a l’escola el curs 21-22 sigui totalment presencial però en cas 

que la situació sanitària requereixi un confinament parcial o total, l’escola disposarà d’una 

estructura organitzativa flexible per fer front a aquests episodis a partir 

de les següents actuacions: 

 Detecció de situacions vulnerables. Per una banda, es tindran en compte les 

situacions de vulnerabilitat social per tal d’activar de manera ràpida i eficient els agents 

que intervenen amb les famílies desfavorides. Per altra banda, a partir  de la informació 

que es va recollir durant la situació de confinament i la que es reculli properament, 

s'establiran els recursos i les mesures digitals per garantir l’accés i el seguiment virtual 

dels aprenentatges de tots els alumnes. L’escola s’assegurarà que totes les famílies 

disposin d’un correu electrònic i detectarà aquelles famílies que no disposin de connexió 

ni d’equipaments.  

 

 Entorn d’Aprenentatge virtual: L’equip directiu juntament amb el coordinador 

TAC hem decidit continuar utilitzant la plataforma Moodle Eix, tal i com hem estat fent 

durant el curs 20-21. 

Cada grup classe disposarà del seu entorn, en el qual es penjaran tasques setmanals 

i es farà servir en cas de confinament.   

 

 Plans de treball virtuals. Amb la previsió de que pugui haver-hi alguns 

casos de confinament durant el curs 21-22, seguirem amb els Plans de  

treball virtuals. Els/les  mestres  acompanyaran  els  Plans  de  Treball  amb 

explicacions  a  través  de  videoconferències  amb  el grup-classe. 

S’establirà una videoconferència (Google Meet) mínima setmanal. Les 

mestres d’educació infantil preparan uns petits dossiers de treball a casa 

per tal que totes les famílies puguin gaudir de material imprès en cas que 

es produís el tancament d’algun grup. 
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El Pla de treball del centre educatiu en el cas de confinament d’algun grup 

serà el següent:, els tutors/es es posaran en contacte amb les famílies via TokApp per 

explicar el Pla de funcionament que s’establirà mentre duri el confinament del grup.  

 

11. ORGANITZACIÓ DE L’ACOLLIDA DELS ALUMNES DE P3 

Durant la primera setmana de curs els  alumnes  de  P3  realitzaran  el  

període  d’acollida  i  començaran  esglaonadament  en  dos grups diferenciats, els 

quals vindran al matí i a la tarda diferenciadament seguint l’horari següent: 

GRUP DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

1 (12 alumnes) matí tarda matí tarda Tot el dia 

2 (11 alumnes) tarda matí tarda matí Tot el dia 

  

Està previst que divendres dia 10 les famílies puguin venir a l’escola a portar el material 

necessari i a conèixer la mestra dels seus fills/es. Aleshores sel’s informarà del grup al 

qual pertanyen els seus fills/es. 

 


