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1. INTRODUCCIÓ  

A continuació, i a causa de la Pandèmia existent que fa reorganitzar el nostre sistema 

educatiu tal com l’hem conegut fins ara, es presenta el pla d’obertura del curs 20-21 de 

l’Escola Pau Vila.  

 

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

reprendre amb les màximes garanties de seguretat, 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 els infants i joves a una educació de qualitat. Amb les mesures que es proposen 

i la col·laboració imprescindible de tots els integrants de la comunitat educativa –

incloses les famílies–, l’escola ha de continuar sent un espai on l’activitat educativa es 

pugui dur a terme d’una manera segura i confortable. 

 

Els dos pilars en el moment actual de control de la pandèmia són la disminució de la 

transmissió del virus amb mesures de protecció i l’augment de  mesures per  la 

traçabilitat dels casos.  

2. MESURES ORGANITZATIVES I DE PREVENCIÓ INDIVIDUAL 

2.1.  Grups de convivència i socialització molt estables  

Proposem l’organització entorn a grups de convivència estables. 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 integren. Es tracta, per tant, d’un grup de persones 

que tenen una relació propera i molt quotidiana. Això permet que no sigui necessari 

requerir la distància física interpersonal de seguretat i l’ús de la mascareta, en 

aquests grups de convivència estables. (sempre i quan l’estat de la Pandèmia no ho 

requereixi). Els grups estables funcionaran com una petita família. 

 

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 protecció individual, 

especialment l’ús de la mascareta.  

2.2. Mesures de prevenció personal  

Distanciament físic   

La distància física interpersonal de seguretat s’haurà de mantenir en tot l’espai de l’escola 

i per tots els membres de la comunitat educativa, excepte quan el grup estable estigui a la 
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classe amb el seu tutor/a. S’intentarà que els nens/es mantinguin la distància d’un metre 

dins l’aula sempre que sigui possible. 

 

Higiene de mans  

Es requereix el rentat de mans obligatori en els següents moments: 

▪ 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 (també de la sortida al pati).  

Es faran servir tovallons d’un sol ús per l’assecament de mans. 

 

 

Ús de la mascareta 

 

Col·lectiu  Indicació  

 

Tipus de mascareta  

 

2n cicle d’educació infantil (3-6 

anys) 

No obligatòria Higiènica amb compliment de 

la norma UNE  

 

 

 

De 1r a 6è de primària 

Segons la situació actual de la 

Pandèmia és OBLIGATÒRIA, 

a tots els espais de l’escola 

Higiènica amb compliment de 

la norma UNE  

 

 

 

Personal docent i no docent 

Segons la situació actual de la 

Pandèmia és OBLIGATÒRIA, 

a tots els espais de l’escola 

Higiènica amb compliment de 

la norma UNE  

 

En entrar al centre els/les alumnes i el personal del centre han de portar la mascareta fins a la 

seva aula. En els passadissos i lavabos hauran de portar mascareta si coincideixen puntualment 

amb altres grups estables.  

 

 

Pla de ventilació, neteja i desinfecció  

L’escola disposa d’una planificació de la ventilació, neteja i desinfecció adaptada a les 

característiques del centre (vegeu l’annex 2). 

Es ventilaran les instal·lacions interiors com a mínim abans de l’entrada i la sortida dels 

alumnes i 3 vegades més durant el dia durant, almenys, 10 minuts cada vegada. Sempre 

que el temps ho permeti es deixaran les finestres obertes de les classes quan l’alumnat 

també hi siguin dins.  

Es farà una neteja i desinfecció de l’espai, com a mínim, una vegada al dia. 



3 
 

Es garanteix la desinfecció freqüent d’aquelles superfícies d’ús més comú com els poms 

de les portes, les baranes de les escales, etc. Les taules de les aules i del menjador es 

netejaran i desinfectaran després de les activitats i dels àpats, respectivament.  

Es potenciaran els espais exteriors de l’escola sempre que sigui possible per minimitzar el 

risc de contagi.  

3. REQUISITS D’ACCÉS ALS CENTRES EDUCATIUS: 

Tots els membres de la comunitat educativa es fan responsables de complir els següents 

requisits per poder accedir al centre: 

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

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

- No conviure o estar en contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia 

compatible en els 14 dies anteriors. 

- Casos en què l’alumne/a presenti una malaltia crònica o no que pugui augmentar 

el risc de gravetat en cas de contraure la infecció per COVID-19 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.  

Es consideren malalties de risc per a complicacions de la COVID-19: ▪ Malalties 

respiratòries greus que necessiten medicació 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. 

- 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 prevenció de riscos laborals de titularitat del centre per valorar si poden 

estar en contacte amb els infants. 

- 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.  

3.1. Control de símptomes  

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

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

 

 ▪  Faran constar que coneixen la situació actual de pandèmia i que, per tant, s’atendran a 

les mesures que puguin ser necessàries en cada moment. 
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 ▪ 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 14 dies i 

a comunicar-ho immediatament a l'equip directiu del centre educatiu. 

 

Les famílies disposaran d’una llista de comprovació de símptomes (vegeu l’annex 1). La 

família i/o l’alumne/a ha de comunicar al centre si ha presentat febre o algun altre 

símptoma. Les famílies es fan responsables de prendre la temperatura als seus fills/es 

abans de venir a l’escola per assegurar que venen en bon estat de salut. Igualment, 

l’escola prendrà la temperatura als alumnes a l’arribada a l’escola o al arribar a la classe 

segons el curs. 

 

3.2. Pla d’actuació en cas de detectar un possible cas de COVID-19  

Davant d’un membre de la comunitat educativa que comença a desenvolupar símptomes 

compatibles amb la COVID-19 l’escola prendrà les següents mesures: 

 

1. Es portarà a l’alumne/a a un espai separat d'ús individual, a la nostra escola serà al 

despatx de cap d’estudis, situat a la zona de secretaria. És una sala d’ús individual que té 

ventilació (una finestra gran) i  vigilat per secretaria i consergeria. 

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

a la persona que quedi a càrrec seu).  

3. Es contactarà amb la família per tal que vingui a buscar l’alumne/a. És important que 

els telèfons que tingui l’escola estiguin operatius. 

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

 5. L’escola contactarà 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 (prova per detectar COVID-19), l’infant i la família amb 

qui conviu hauran d’estar en aïllament al domicili fins a 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. 

Tot el grup de convivència estable d’un cas positiu pot tenir consideració de 

contacte estret. Per tant, es planteja la quarantena durant 14 dies amb la interrupció 

de l’activitat lectiva presencial per a aquest grup.  

 

L’alumne/a en qüestió es podrà reincorporar a l’escola quan el seu estat de salut sigui 

l’adequat i amb el justificant mèdic corresponent. 
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4. ORGANITZACIÓ DEL CENTRE  

El curs començarà de manera presencial el dia 14 de setembre, si no hi ha cap 

contraindicació. La nostra finalitat, degut al temps de confinament que han patit els 

alumnes, és la 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.  

Tindrem en compte alguns criteris que creiem importants: 

 

- Vetllar per la cohesió dels grups estables, tenint en compte la traçabilitat, els 

espais i el material per motius de salut i prevenció de la pandèmia de COVID-19 

en infants i adults. 

- Facilitar i aprofundir en  l’acció tutorial per acollir i orientar la salut emocional 

del grup estable.  

- Minimitzar el nombre de persones adultes que es relacionen amb cada grup 

estable per motius de prevenció de salut i de la pandèmia. 

- Optimitzar la gestió dels recursos humans (docents i de suport) per atendre la 

diversitat. 

- Facilitat el desdoblament del grup estable (mig grup).  

- Afavorir el coneixement i respecte del medi ambient, aprofitant els recursos 

culturals, institucions i entitats properes (Muntanya de Montjuïc), com una manera 

propera, segura, ecològica i econòmica. 

4.1. Alumnat  

A l’escola configurarem un grup estable per a cada nivell, de P3 a 6è. Aquestes classes 

per nivell tindran 25 alumnes. 

 

Aquests grups estables tindran assignat un espai de classe concret, on s’estaran la 

majoria de l’horari lectiu, a excepció d’educació física que es farà al pati a l’aire lliure de 

forma prioritària o alguna estona que podran accedir a alguna aula polivalent, on s'haurà 

de fer neteja de l’espai i mobiliari abans i després d’anar-hi. 

 

Cada grup estable tindrà assignat un/a tutor/a referent per fer el seu acompanyament i 

docència el nombre més gran d’hores possibles. A part, dins de cada classe entraran els 

mestres especialistes, per complementar la docència del grup: anglès, música i educació 

física. La mestra de NESE i les vetlladores també atendrà als nens/es amb necessitats 

educatives específiques.  
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4.1.1 Normativa sobre els alumnes, el seu material i la mobilitat dins l’escola 

1. A partir de 1r (>6anys) cada alumne haurà de portar la seva mascareta posada, 

abans d’entrar a l’escola, mentre s’entra al centre escolar,  es puja i baixa per les 

escales o per qualsevol espai d'ús comunitari. Segons la situació actual de la 

Pandèmia és OBLIGATÒRIA, a tots els espais de l’escola. 

2. Queda totalment prohibit portar material de treball de casa, ni llapis i bolígrafs, ni 

llibretes. Aquest material està col·lectivitzat a l’escola i es farà servir el que tenen 

disponible a les seves classes com a mesura de prevenció. 

3. En cap cas es podrà compartir material entre els diferents grups estables. En cas 

de necessitat sempre s’hauran de netejar i desinfectar. 

4. A partir de 1r de primària es deixarà portar una ampolla d’aigua personalitzada 

amb el seu nom, per evitar sortir al lavabo. Aquesta ampolla haurà d’estar tancada 

i guardada durant les hores de classe a la pròpia motxilla de l’alumnat. A educació 

infantil seguiran fent servir el seu got personal. 

5. A partir de 1r 1 alumne/a encarregat per classe podrà anar  a secretaria a portar 

els llistats de menjador, a cercar material o fotocòpies. Sempre s’haurà d’anar amb 

la mascareta posada i mantenir la distància de seguretat d’1.5m 

6. Es podrà fer servir el racó de la calma, ja que és un espai que està a dins de la 

classe de cada grup estable. El racó de la calma del grup de 6è que estava fora de 

l’aula, excepcionalment aquest curs escolar 2020-21 es farà dins de la seva pròpia 

aula. 

7. Es podran realitzar les reunions de delegats/es i comissions com les d’Espais C, 

però tant l’alumnat com el professorat haurà de portar mascareta i mantenir la 

distància de seguretat d’1.5m 

4.2 Distribució dels espais de classe  

PLANTA GRUPS ESCALA D'ACCÉS 

Planta Baixa P3 -P4- P5 Accedeixen per les classes. P3 
pel pati petit del menjador. 

 
Primera Planta 

3r- 5è Escala 1 (secretaria) 

4t- 6è Escala 2 (Infantil) 

 
Segona Planta 

1r Escala 1 (secretaria) 

2n Escala 2 (Infantil) 
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4.3 Entrades i Sortides 

L’organització de les entrades i sortides de l’escola les farem aprofitant els amplis espais 

del pati i diferents portes d'accés a l’edifici de l’escola per poder mantenir les distàncies 

entre els diferents grups estables. Cada alumne/a s’haurà de dirigir a la zona assignada. 

 

HORA GRUP PORTA 

8:45 5è Porta 1 (secretaria) 

8:45 6è Porta 2 (passadís Infantil) 

8:50 Obertura portes del pati 

 
 
 
 
 
 

9:00h 

1r Porta 1 (secretaria) 

2n Porta 2 (passadís Infantil) 

P3 Porta pati petit menjador 

P4 - P5 Per les respectives portes 

3r Porxo  

4t Porxo  

A continuació  

(quan la respectiva porta d'accés 

quedi lliure) 

3r Porta 1 (secretaria) 

4t Porta 2 (passadís Infantil) 

 

És molt important, respectar els horaris d’entrada i sortida, ja que aquestes mesures 

només funcionaran si tota la comunitat educativa les respecta. En cas d’arribar més tard 

de les 9h el nen/a juntament amb l’adult s’haurà d’esperar fora del centre fins que 

tots els/les alumnes que estiguin dins hagin arribat a les seves aules. 
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Portes d’entrada i sortida educació infantil: P3, P4 i P5  

 

 

 

 

Portes d’entrada i sortida  Porta 1 (Secretaria: 1r, 3r i 5è) 

Porta 2 (Ed Infantil: 2n, 4t i 6è)  

 

 

 

 

Llocs assignats de recollida de grups CM (3r i 4t) i CS (5è i 6è) 
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La sortida a les 12.30 h dels nens/es que no es queden a dinar la faran per la porta de 

secretaria, mantenint la distància de seguretat, excepte en el cas d’educació infantil que 

es continuarà fent a les seves classes. 

 

L’entrada a les 15h es farà de la mateixa manera que a les 12.30 h 

 

La sortida a les 16.30h es farà en els mateixos punts establerts que al matí a les 9h. 

 

● Ed infantil: s’obriran les portes a les 16.20 h per si s’han de recollir a germans més 

grans. 

● Ed Primària (5è i 6è) sortiran a les 16:25 i aniran a la pista els alumnes que vagin 

acompanyats amb el familiar. Els nens/es que marxen sols no caldrà que vagin 

fins la pista però si que s’acomiadin del tutor/a. 

● Ed Primària: a les 16.30 h, sortiran primer els grups de 3r i 4t fins al porxo, on 

estaran el familiar acompanyant de cada alumne/a. Els nens/es que marxen sols 

no caldrà que vagin fins la pista però si que s’acomiadin del tutor/a. 

 

Abans d’aquesta hora ningú pot accedir al centre en cap moment i una vegada s’hagi 

recollit a l’alumnat tothom ha de marxar del centre. Està estrictament prohibit quedar-se al 

pati ni fer ús de les estructures ni de la pista. 

 

S’haurà d’avisar a través de l’agenda de cada alumne/a si aquest/a ha de marxar per anar 

al metge, a teràpia o altres motius fora de l’horari establert anteriorment. La persona que 

el/la ve a buscar entrarà a secretaria per avisar i esperarà fora al seu fill/a. És important 

no interrompre la jornada lectiva de l’alumnat si es pot evitar. 

4.4 Patis  

La sortida al pati es farà esglaonada, en 2 torns, excepte P3 que tindrà el seu propi pati. 

El pati es distribueix en quatre espais diferents, en el que cada grup estable farà la seva 

estona d’esbarjo, depenent dels dies, sempre tenint en compte que a cada espai només hi 

haurà un grup estable. Aquest grup estarà tota l’estona del pati junt, sense compartir espai 

amb altres grups. Quan no es mantingui la distància interpersonal d’1’5 metres caldrà l’ús 

de mascaretes. ( excepte quan la situació de la Pandèmia estableixi la obligatorietat de 

dur-la sempre) 

Les escales per pujar i baixar del pati seran sempre les mateixes que es fan servir a l’hora 

d’entrar i sortir de l’escola. A les 11h,  si coincideixen un grup que puja i un altre que baixa 

al pati, en aquest cas sempre es farà servir el criteri, que el grup que està a fora, a l’aire 

lliure s’esperarà, perquè l’altre grup passi i no barrejar els grups estables. 
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  DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

 
 
 
 
 

10h3
0 - 
11h 

P3 PATI 
CARGOLS 

PATI  
CARGOLS 

PATI  
CARGOLS 

 

PATI  
CARGOLS 

PATI  
CARGOLS 

P4 P PETIT SORRAL PISTA JARDINET P PETIT 

P5 SORRAL P PETIT JARDINET PISTA SORRAL 

1r PISTA JARDINET SORRAL TERRASSA JARDINET 

2n JARDINET PISTA TERRASSA SORRAL PISTA 

 
11h0
0 - 

11h3
0 

3r TERRASSA SORRAL PISTA JARDINET TERRASSA 

4t SORRAL TERRASSA JARDINET PISTA SORRAL 

5è PISTA JARDINET SORRAL PATI ESTRET 
SECRETARIA 

JARDINET 

6è JARDINET PISTA PATI ESTRET 
SECRETARIA 

SORRAL PISTA 

4.5 Circulació dins del centre  

En els passadissos i els lavabos s’ha de vetllar perquè no coincideixin més d’un grup 

estable. Quan coincideixin caldrà mantenir la distància interpersonal d’1,5 metres i portar 

mascareta.  

 4.6 Ascensors  

S’han de reservar els ascensors per a les persones que presenten dificultats per a la 

mobilitat i el seu personal de suport, si s’escau. L’ús serà esporàdic.  

4.7 Menjador  

 MENJADOR ACTIVITATS 

12h30 a 13h30 / ó 
 

P3 
P4 
P5 
1r 
2n 

3r 
4t 
5è 
6è 
 

13h45 a 14h45  
 

3r 
4t 
5è 
6è 

P3 Migdiada 
P4 
P5 
1r 
2n 
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MENJADOR Cada grup estable tindrà un/a monitor/a fixa, que acompanyarà 

al grup, des de recollir-lo al seu espai, passant pel lavabo per 

fer el rentat de mans. Estarà tota l’estona amb l’alumnat a 

l’hora de dinar i posteriorment, sortiran del menjador per fer les 

activitats. 

ACTIVITATS Les activitats preferentment es faran a l’espai de referència del 

grup, a excepció dels dies assignats per fer alguna activitat a 

algun dels espais del pati. 

 

El servei de menjador es durà a terme en l’espai del menjador com ja es feia habitualment 

però s’organitzaran 2 torns per dinar per grups de P3 fins a 2n i de 3r fins a 6è 

 

L’alumnat d’un mateix grup estable ha de seure junt en una o més taules. Es mantindrà la 

separació entre les taules de grups diferents. A l’hora de recollir el menjar a la línia 

d’autoservei, cal mantenir la distància a la filera i entrar per grups classe. Entrarà el 

següent grup quan el primer ja estigui assegut a la seva taula corresponent. 

 

Es garanteix el rentat de mans abans i després de l’àpat. El menjar s’ha de servir en plats 

individuals, evitant compartir-lo.  

 

Entre torn i torn es farà la neteja, desinfecció i ventilació del menjador. 

El professorat i el personal d’administració i serveis del centre dinarà a la sala de 

mestres, que és el lloc assignat a la nostra escola pel dinar dels adults, es farà mantenint 

en tot moment la distància de seguretat d’1,5 metres entre els adults. El professorat i el 

personal d’administració i serveis han d’utilitzar obligatòriament la mascareta en el 

menjador excepte quan estiguin asseguts a la taula fent l’àpat. 

 

 

PATIS/ESPAIS DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

 
12:30 

a 
13:45 

 
 

     

3r: jardinet 
4t: terrassa/aula 

5è: sorral 
6è: pista 

3r: pista 
4t: jardinet 

5è: terrassa/aula 
6è: sorral 

3r: sorral 
4t: pista 

5è: jardinet 
6è:terrassa/aula 

3: terrassa/aula 
4t: sorral 
5è: pista 

6è:jardinet 

3r :jardinet 
4t: terrassa/aula 

5è: sorral 
6è: terrassa/aula 

 
13:30 

a 
14:45 

 
 

     

P4: sorral 
P5: aula 

1r: jardinet/aula 
2n: pista 

P4: aula 
P5: sorral 
1r: pista 

2n: jardinet/aula 

P4: sorral 
P5: aula 

1r: jardinet/aula 
2n: pista 

P4: aula 
P5: sorral 
1r: pista 

2n:jardinet/aula 

P4: sorral 
P5: jardinet 

1r: aula/terrassa 
2n: pista 
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4.8 Gimnàs  

Es recomana que l’educació física es realitzi a l’aire lliure - a l’espai del pati - sempre que 

sigui possible (en el cas d’infantil es necessita altre material que convé fer-lo servir al 

gimnàs), evitant la franja horària de major exposició solar durant els mesos de calor. Si 

l’activitat té lloc a l’exterior i/o es mantenen els grups estables no serà necessari l’ús de 

mascareta. L’espai del gimnàs pot ser utilitzat per a altres activitats lectives. Els vestidors 

en què es pugui garantir que hi ha neteja i desinfecció entre grups i amb bona ventilació 

es podran utilitzar. Tenim algunes hores assignades d’utilització del gimnàs. Després de 

l’ús de l’espai es farà una neteja del mateix, perquè pugui entrar un altre grup. 

4.9 Espais de reunió i treball per al personal  

 

En els espais de reunió i treball per al personal docent i no docent s’establiran les 

mesures necessàries per garantir el distanciament físic de seguretat d’1,5 metres i és 

obligatori l’ús de mascareta. Cal tenir presents totes les mesures sanitàries pel que fa a 

les màquines de cafè i altres electrodomèstics d’ús comú. 

 

S’ha d’evitar en la mesura del possible que es comparteixin equips, dispositius, estris o 

altres instruments o accessoris i s’ha de prestar especial atenció a la correcta ventilació 

de l’espai. Pel que fa a la neteja, desinfecció i ventilació d’aquests espais s’ha de seguir 

l’establert en l’apartat 2.2. 

 

REUNIÓ ESPAI 

Equip Directiu Direcció 

Coordinació Direcció 

CAD Direcció 

Claustre Mediateca / Aula Digital / Gimnàs/Telemàtic 

Cicle Biblioteca / Mediateca / Tutories 

Comissions de l'àmbit Docent Biblioteca / Mediateca 

Consell escolar Aula Digital / 6è 

Comissions del Consell escolar Direcció / Aula Digital/ Telemàtic 

4.11 Acollida matinal  

L’acollida de 8 a 9 h es realitzarà al porxo mentre faci bon temps, a partir de la temporada 

de tardor/hivern es realitzarà al gimnàs on es pot habilitar diferents espais separats per 

l’alumnat de cada grup estable. Es tindrà en compte la distància i separació entre els 

grups i en finalitzar es farà  la neteja, desinfecció i ventilació del gimnàs. 
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4.12  Adaptació de P3  

Durant aquest període les famílies dels infants poden acompanyar-los al pati de P3 

seguint les mesures de prevenció i seguretat establertes a l’apartat de l’acollida matinal. 

Durant aquest procés d’adaptació només podrà participar un adult per cada alumne/a 

(pare, mare o familiar). 

● Dia 14 de setembre: 

Aquest dia es fan grups de 8/9 alumnes. Entren a la classe amb un familiar, guarden les 

coses, estan una estona a la classe i després van al pati on a partir de l’endemà es farà 

l’entrada. Durant l’hora i mitja estan sempre amb el pare o mare i el/la tutor/a i la TEI. 

L’horari serà el següent: 

- de 9h a 10’30h   

- de 11h a 12’30h  

- de 15h a 16’30h 

 

● Dies 15, 16 i 17 de setembre:  

L’horari serà de 9h a 12,30h, sense servei de menjador. Tots els nens/es entren 

directament al pati de P3 i s’estan una estona amb el pare o mare acompanyant. Els 

familiars aniran marxant a poc a poc. Els nens/es surten per la porta de ferro al costat de 

la classe a les 12.30h 

● Dies 18 i 21 de setembre:  

L’horari serà de 9h a 15h amb servei de menjador i migdiada. Tots els nens/es entren 

directament al pati de P3 i els familiars fan el mateix (es queden una estoneta i marxen). 

Els nens/es surten per la porta de ferro del costat de la classe a les 15h. Els que no es 

queden a dinar marxen a les 12’30h  i no tornen a la tarda. 

● A partir del 22  de setembre:  

Entren pel pati de P3 igualment i els familiars hauran de quedar-se a la valla del pati. La 

sortida serà com sempre per la porta de ferro a les 16’20h. Els que no dinen a l’escola 

poden tornar a la tarda a les 15h i entrar per la porta de la classe. 

4.13 Sortides i colònies  

L’escola pot dur terme les activitats previstes en la seva programació general anual, pel 

que fa a sortides i colònies, amb les adaptacions que calguin, ateses les mesures de 

prevenció i seguretat sanitària.  

En el cas de les sortides, sempre cal mantenir la distància interpersonal d’1,5 metres i 

portar mascareta.  
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En el cas de les colònies es mantindran els grups estables i es posposen a final de curs 

excepte 6è que en la mesura del possible es farà com tots els anys ja que només hi va el 

grup estable. Es prioritzaran les activitats a l’aire lliure i es seguiran les mesures de 

prevenció i higiene habituals: distància física de seguretat, rentat de mans, etc.  

L’escola resta a l’espera de l’evolució de la Pandèmia per decidir quines sortides o 

colònies es podran dur a terme. 

4.14 Extraescolars  

L’AFA, que és qui gestiona les activitats a la nostra escola, pot dur terme les extraescolars 

previstes en la seva programació general anual. Després de la darrera reunió s’han 

establert els següents criteris prioritaris: 

- Possibilitat d’organitzar activitats dins dels mateixos grups estables. 

- En cas de no poder-los organitzar sempre caldrà mantenir la distància 

interpersonal d’1,5 metres i portar mascareta sempre i quan  això sigui possible 

per la naturalesa de l’activitat realitzada. 

 

HORA ESPAI DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

12:40 a           

13:40 AULA TIC 

        
ANGLÈS 

KIDS&US 5è 

              

13:45 a           

14:45 AULA TIC 

  ANGLÈS 

KIDS&US      

P4 

ANGLÈS 

KIDS&US         

1r 

ANGLÈS 

KIDS&US         

2n 

  

  
AULA 

PLÀSTICA 

  
ESCACS               

1r i 2n 

      

              

16:30 a     

17:45 PISTA 
FUTBOL 

SALA          6è 

SKATE                 

P4 - 6è 

PATINATGE          

P4 - 6è 

FUTBOL 

SALA          

3r 

INICIACIÓ 

FUTBOL         1r 

  

GIMNÀS 
URBAN 

DANCE     2n 

DANSA                 

P5 

JUDO                      

3r          

BATUCADA          

P4 - 6è 

JUDO                      

P5          

  
AULA 

MÚSICA 

IOGA                    

P5 

  
DANSA                 

P4 

TEATRE                

2n 

  

  

AULA TIC 

      
ROBÒTICA            

3r  

  

  
ONLINE 

amb 

PROFESSOR 

 

  

 

        

              

18:20 a     

19:05 PICORNELL 
PISCINA           

P3-6è 

        

MECANOGRAFIA  3r - 6è  
Podeu escollir dia i hora entre un ampli ventall en fer la inscripció online 
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En la mesura del possible es formaran grups estables de participants. A l’annex 6 

s’inclouen recomanacions específiques per a algunes de les activitats extraescolars.  

4.15 Relacions amb la Comunitat Educativa 

Totes les Reunions informatives, entrevistes, reunions de Comissions, Consell Escolars, 

s’efectuaran tenint en compte les mesures de seguretat establertes pel Pla d’actuació 

aprovat pel PROCICAT el dia 3 de juliol de 2020.  

 

En el curs escolar 2020-21, a causa de les mesures extraordinàries, durant la primera 

quinzena de setembre efectuarem unes reunions informatives per a les famílies. Aquestes 

reunions es faran al gimnàs, és un espai prou ample que ens permet situar les cadires 

amb 1’5 m de separació. 

 

Reunion Informatives inici de curs: es realitzaran per cicles, infantil (P3 té una reunió a 

part), inicial, mitjà i superior abans d’iniciar el curs. 

 

Reunions pedagògiques de curs: es realitzaran per cicles, infantil, inicial, mitjà i superior 

durant el mes d’octubre. La reunió de P3 es farà al mes de novembre en data a confirmar. 

Entrevistes personals amb cada família: es realitzaran al llarg de tot el curs 

5. ORGANITZACIÓ GRUPS D’ALUMNES, PROFESSORAT I ESPAIS 

Seguidament es presenta el quadre de l’organització del nombre d’alumnes,  el nombre de 

professionals que imparteixen classe en el grup (diferenciant si es tracta d’un tutor o tutora 

i/o mestre o mestra que forma part del grup estable o temporal o si només imparteix unes 

hores de classe a la setmana). També s’especifica el nombre de personal de suport 

educatiu, indicant el tipus de suport (diferenciant si forma part del grup estable o si només 

interactua amb el grup o part del grup en un horari acotat). S’exposa també l’espai estable 

que és l’espai de referència del grup i, si s’utilitza algun espai de manera puntual. Tenim 

dues persones de reforç Covìd que entren a les classes a fer reforç a tot el grup o a grup 

partit per poder treballar en grups més reduïts. 
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CURS / 
GRUP 

Nº 
ALUMNES 

PROFESS 
ESTABLE 

ALTRES 
MESTRES 

(amb 
mesures de 
seguretat) 

PERSONAL 
D’ATENCIÓ 
EDUCATIVA  

Personal 
puntual 
(EAP, 

Suport, 
monitora) 

ESPAI 
ESTABLE 
D’AQUEST 

GRUP 

P3 25 Natàlia de 
la Cruz 

Montse R 
(TEI) 

2 Especialist 
(EF i Mus) 

Mestra 
NESE 

(moments 
puntuals) 

2 
monitors/es 
menjador 

 
Aula P3 

P4 25 Alicia 
Carranza 

2 Especialist 
(EF i Mus) 

Mestra 
NESE 

1 monitor/a 
menjador 

Aula P4 

P5 26 Joan 
Carmona 

2 Especialist 
(Angl i Mus) 

Mestra 
NESE 

1 monitor/a 
menjador 

Aula P5 

1r 25 Julia 
Latorre 

3 Especialist 
(EF,Mu,Ang) 

Mestra 
NESE 

1 monitor/a 
menjador 

Aula 1r 

2n 25 Imma 
Estruch 

3 Especialist 
(EF,Mu,Ang) 

Mestra 
NESE 

1 monitor/a 
menjador 

Aula 2n 

3r 25 Àngela 
Brillas 

3 Especialist 
(EF,Mu,Ang) 

Mestra 
NESE 

1 monitor/a 
menjador 

Aula 3r 

4t 25 Trini Font 3 Especialist 
(EF,Mu,Ang) 

Mestra 
NEE 

1 monitor/a 
menjador 

Aula 4t 

5è 25 Meritxell 
Joan 

3 Especialist 
(EF,Mu,Ang) 

Mestra 
NESE 

1 monitor/a 
menjador 

Aula 5è 

6è 26 Roser 
Nogueira 

3 Especialist 
(EF,Mu,Ang) 

Mestra 
NESE 

1 monitor/a 
menjador 

Aula 6è 
 

6. ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA EN UNA SITUACIÓ DE PANDÈMIA COM 

L’ACTUAL 

Durant el primer trimestre del curs es recuperaran els continguts bàsics de cada curs que 

no es van poder treballar el curs 2019-20, tot i que els llibres del curs actual ja contemplen 

aquest repàs. En l’àmbit de la tutoria es treballarà per acompanyar emocionalment 

l’alumnat després de la situació de confinament i per tornar a establir vincles i aconseguir 

la cohesió de grup. 

7. ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA EN CAS DE CONFINAMENT PARCIAL O 

TANCAMENT DEL CENTRE. 

El centre ha establert una pla digital de confinament en cas que es tanqui parcialment una 

aula o hi hagi un confinament total. Dins d’aquest pla hi ha unes mesures i indicacions per 

portar a terme les tasques d’una manera adequada: 
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- Els nens/es portaran material a casa (llibres, quaderns, llibreta…) que hauran 

d’utilitzar una vegada el mestre/a hagi explicat la tasca a fer en les connexions 

establertes. 

- Durant les connexions amb els diferents mestres, els nens hauran d’anar vestits i 

no podran estar menjant mentre duri la connexió. 

- Les tasques realitzades s’hauran de retornar una vegada s’acabi la quarantena ja 

que els/les mestres la revisaran i avaluaran. 

 

Tots els alumnes de 1r a 6è tenen un correu personal dins la plataforma “google 

education” que dóna la possibilitat de mantenir el contacte personal amb el seu tutor/a i 

també amb mestres especialistes i altres professionals. Es demanarà autorització prèvia a 

les famílies. 

 

Tots/es els alumnes se’n portaran un llistat de feines i treballs per fer a casa de forma 

autònoma i telemàtica així com el material necessari de la classe, llibres, llibretes, 

carpetes, material fungible, en el seu estoig, necessari per poder realitzar la seva tasca 

diària. 

 

Els/les tutors/es i especialistes  es comunicaran i compartiran amb l’alumnat diverses 

propostes educatives per e-mail o bé a través de la plataforma virtual “Classroom” que 

els  permet fer el  seguiment i el retorn de les tasques que van proposant. Les tasques 

seran avaluades per tal de poder valorar l’evolució de l’alumne/a durant el període de 

confinament. 

 

Cada tutor/a es comunicarà diàriament amb el seu grup a través de videoconferència per 

plantejar el treball del dia seguint l’horari plantejat de forma presencial en la mesura del 

possible. 

 

1- Educació Infantil (P3,P4, P5) 

L’equip de mestres d’Infantil elaborarà uns temes monogràfics comuns a les tres classes, 

però amb activitats diverses segons el nivell. Aquests temes tindran continuïtat a l’escola 

quan tornin. Depèn de les propostes fetes s’emportaran material de l’escola per poder 

portar a terme les activitats proposades. 

 

Cada matí a les 9h els tutors/es es connectaran amb els alumnes per fer una benvinguda, 

realitzar les rutines diàries i explicar les tasques del dia. Les propostes del tema 

s’enviaran a les famílies per e-mail i estaran explicades per si algú no es pot connectar al 

matí. 
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Durant el període d’adaptació a P3 no es farà connexió al matí però si que s’enviaran 

igualment les propostes. 

 

Durant l’horari lectiu els tutors/es estaran a la disposició de les famílies que ho necessitin 

per contestar dubtes a través del correu o si cal per videotrucada. 

 

2- Primària, Grup de Mitjans (1r, 2n i 3r) 

Els alumnes de 1r a 3r tindran el següent funcionament: 

- Cada dia a les 9h tindran una connexió amb el tutor/a per fer una benvinguda i 

explicar les tasques del dia. Els tutors/es proposaran activitats relacionades amb el 

llibres que s’hauran emportat a casa o altres que no necessitin suport en paper. 

- La tutora també farà dues connexions setmanals. Aquesta connexió també serà 

amb ½ grup per poder atendre millor a l’alumnat. 

- Els especialistes de música i educació física es connectaran una vegada a la 

setmana en l’horari establert de l’escola. 

- El mestre d’anglès farà una connexió setmanal amb mig grup d’alumnes (és a dir, 

2 connexions setmanals pel mestre i una connexió pel nens/es en petit grup). 

 

3- Primària, Grup de Grans (4t, 5è i 6è) 

Els/les alumnes de 4t a 6è tindran el següent funcionament: 

- Seguiran el seu horari habitual de matèries per poder organitzar-se les feines 

diàries. La proposta és poder seguir el ritme de treball i horaris igual que durant 

l’horari lectiu, de manera que a partir de les 16h30 tinguin temps lliure durant la 

tarda. 

- Les tutores realitzaran 3 video-reunions setmanals, amb la següent organització: 

1) 1 video-reunió setmanal amb tot el grup, en l’hora de tutoria. 

2) 2 video-reunions setmanals en grups petits (de 8-9 alumnes) per poder repassar, 

ajudar informar, assessorar i fer l’acompanyament dels alumnes. 

3) 1 video-reunió setmanal amb els altres especialistes: música, anglès i educació 

física. 

- Segons les necessitats i l’acompanyament tutorial fet pels mestres es poden 

ampliar algunes video-reunions, si es considera necessari o important. 

- Al llarg de la jornada lectiva l’alumnat podran enviar e-mails per poder aclarir 

dubtes i fer consultes pertinents als/les mestres de la seva classe. 
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Si algun per causes de manca de connectivitat 

8. ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA EN CAS DE CONFINAMENT INDIVIDUAL PER 

CONTACTE AMB POSITIU DE COVID O CONFINAMENT PREVENTIU: 

L’escola ha consensuat una sèrie d’actuacions paral·lela al del confinament grupal per 

poder atendre als nens/es que es confinin de manera individual. 

- El tutor/a es posarà en contacte telefònicament amb la família una vegada aquesta 

hagi avisat a l’escola del confinament del nen/a. 

- Durant la mateixa setmana s’enviarà el contingut a treballar via e-mail per poder 

seguir els continguts que s’estan treballant a la classe. S’enviarà un e-mail 

setmanal amb les tasques a fer fins que duri la quarantena. 

- En cas d’allargar-se més es proposarà a la família de fer una videoconferència 

amb els company/es de classe. 

9. COMPLIMENT I RESPONSABILITAT. 

Aquest pla està organitzat per ser respectat per tots els membres de la comunitat 

educativa. Només així podrem aconseguir una escola segura i amb un bon funcionament 

per totes les persones que en formem part. Si algunes de les mesures establertes no es 

compleixen per part d’alguna persona integrant de la comunitat, l’equip directiu serà la 

persona que ho comuniqui a la inspecció educativa per arribar a unes mesures més 

estrictes. 

 

Demanem la col·laboració de tothom pel bé del nostre alumnat i dels vostres fills/es. 

10. ANNEXES: 

Els annexes esmentats en el pla es poden trobar en el següent enllaç: 

https://govern.cat/govern/docs/2020/07/03/15/51/965e6446-517c-48af-9cbf-

6de670ab3c7a.pdf 

 

https://govern.cat/govern/docs/2020/07/03/15/51/965e6446-517c-48af-9cbf-6de670ab3c7a.pdf
https://govern.cat/govern/docs/2020/07/03/15/51/965e6446-517c-48af-9cbf-6de670ab3c7a.pdf

