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1. INTRODUCCIÓ 

 

El curs 2020-2021, el nostre centre es va organitzar per tal de garantir el dret de l’educació 

i la protecció de l’alumnat procurant garantir la màxima normalitat.  

Com a tots els centres, vam començar amb un 100% de presencialitat. Al llarg del curs  

només vam tenir quatre grups confinats. 

 

Per tal d’elaborar el document d’aquest Pla d’Actuació 2021-2022, s’ha consultat els 

documents que el Departament d’educació ha posat a disposició de les escoles:  

Pla d’actuació per al curs 2021‐2022 per a centres educatius en el marc de la pandèmia i Gestió 

de casos de covid-19 als centres educatius 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:https://educacio.gencat.cat/web/shared/continguts_per_compartir/ENS/salut-escola/documentacio/escoles/2021-2022/20210830-pla-actuacio-centres-2021-2022.pdf
mailto:file:///D:/Users/Gestio/Downloads/20210906-gestio-casos-covid-centres-2021-2022%20(1).pdf
mailto:file:///D:/Users/Gestio/Downloads/20210906-gestio-casos-covid-centres-2021-2022%20(1).pdf
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2. ORGANITZACIÓ DELS GRUPS ESTABLES 

Els grups estables del centre seran els propis de grup. És a dir, cada curs serà un grup 

estable. Cada grup disposarà de la seva aula i amb un/a mestre/a (en alguns casos 2) que 

formarà part d’aquest grup estable. 

 

GRUPS 
NOMBRE 

D’ALUMNES 

MESTRE/A 
ESTABLE 

ALTRES 
DOCENTS 

Auxiliar EE 
ESPAI 

ESTABLE 
DEL GRUP 

P3 24 Inés Casanovas 
Carme París 
Elisenda Suari 
Cristina Garcia 
Montse Rovira 

 
TEI Aula P3 

P4 24 Núria Baeza  Aula P4 

P5 26 Patry Villadangos  Aula P5 

1r 25 Júlia Marsà 

Núria Blasco  
Montse Rovira  
Cristina Garcia 

Lídia Oriol 

Aula 1r 

2n 21 Marta Quevedo 

Montse Rovira 
Ana Pérez 
Cristina Garcia 

 Aula 2n 

3r 26 Laura Laiza 

Montse Rovira 
Núria Blasco 
Ana Pérez 

Lídia Oriol 

Aula 3r 

4t 26 
Cristina 
Malagelada 

Montse Rovira 
Carles Mauri 
Ana Pérez 
Pilar Garcia 

 

Aula 4t 

5è 25 
Carles Mauri 
 

Roser Matavacas 
Montse Rovira 
Pilar Garcia 

 

Aula 5è 

6è 27 Anna Gelonch 
Montse Rovira 
Carles Mauri 

 
Aula 6è 

 

Aquesta graella es modificarà en funció de la plantilla. 

No es faran activitats o matèries amb barreja d’alumnes de diferents grups estables. 

Sempre que hi hagi atenció en grup reduït o desdoblament, serà amb alumnat del mateix 

grup estable. 
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3. CRITERIS ORGANITZATIUS DELS RECURSOS PER ATENDRE L’ALUMNAT NESE 

Al centre disposem d’una plaça d’Educació Especial, això es tradueix en 24h d’atenció a 

l’alumnat. Pel curs vinent ens han assignat una dotació de mestra de reforç covid. Això farà 

que les diferents aules disposin de diverses hores amb dues mestres dins l’aula i per tant, 

es podrà atendre millor la diversitat.  

Per afavorir la traçabilitat, designarem una persona d’Educació Especial per Educació 

Infantil i cicle inicial, una per cicle mitjà i una altra per cicle superior. L’atenció es combinarà 

amb intervencions dins l’aula i en grup reduït quan es consideri oportú. Així mateix es farà 

càrrec de mantenir el contacte i seguiment d’aquests alumnes en cas de confinament. 

Sempre que intervingui la mestra de manera presencial, es farà mantenint la distància de 

seguretat d’1.5m i/o amb mascareta. 

4. ORGANITZACIÓ DE LES ENTRADES I SORTIDES 

L’escola disposa de 4 entrades, les anomenarem de la següent manera: 

 - Entrada 1 (accés del Passatge dels Rosers). 

 - Entrada 2 (barri primària). 

 - Entrada 3 (barri infantil). 

 - Entrada 4 (porta de la riera del Gorg). 

A les 8.50h i a les 14.50h la conserge iniciarà l’obertura de portes començant per l’entrada 

1 i acabant per l’entrada 4 (prevista abans de les 9h).  

A les sortides, es començarà a obrir a les 12.20h i a les 16.20h per l’entrada 4 (Riera del 

Gorg).  

A la següent graella s’especifica la distribució dels grups: 

ENTRADA GRUPS OBSERVACIONS 

1 
3r,4t, 5è i 

6è 

Entraran amb mascareta i es situaran fent fila al porxo davant 
la vidriera de la seva aula, on hi haurà la mestra i un 
dispensador amb gel hidroalcohòlic. En acabar les classes 
sortiran per les vidrieres de l’aula i per la mateixa porta 
exterior. 

2 

1r 

Entraran amb mascareta i es situaran fent fila a la zona 
senyalitzada, on hi haurà la mestra i un dispensador amb gel 
hidroalcohòlic. Els pares els poden acompanyar fins a baix i 
baixar-los a recollir. 

2n 

Entraran amb mascareta i es situaran fent fila a la zona 
senyalitzada, on hi haurà la mestra amb gel hidroalcohòlic. 
Els pares els deixaran a dalt perquè baixin sols les escales, 
els poden observar des de la reixa. A l’hora de recollir també 
caldrà que estiguin a la reixa de dalt perquè la mestra els vegi 
i deixi pujar als nens/es. 
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3 P5 

La mestra recollirà a l’alumnat que farà fila al costat de 
l’entrada. La recollida també es farà al costat de la porta. 
En cas de pluja no es farà fila fora, s’acompanyarà a 
l’alumne/a a la porta de l’aula. 

4 

P3 

Els primers dies els pares podran entrar una estoneta dins 
l’aula, i faran l’entrada esglaonada prevista. Passats uns dies, 
només podrà accedir una persona adulta i acompanyar a 
l’alumne/a fins a la porta de l’aula. L’adult haurà d’anar 
sempre amb mascareta. La recollida també es farà a la 
mateixa aula i per la mateixa porta. 

P4 

Les primeres setmanes un progenitor podrà acompanyar a 
l’alumne/a fins l’aula. Quan creiem que sigui possible, es farà 
fila dins el pati al costat de la porta. L’adult haurà d’anar 
sempre amb mascareta. La recollida es farà des del primer 
dia al costat de la porta exterior. En cas de pluja no es farà 
fila fora, s’acompanyarà a l’alumne/a a la porta de l’aula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es continuarà prenent la temperatura als infants abans d’accedir a l’aula, fins que es 

puguin relaxar les mesures. 

En casos molt excepcionals les famílies que ho necessitin, podran demanar accedir a 

l’edifici per la rampa interior. Així com aquelles famílies amb germans a diferents cicles, 

poden posar-se en contacte amb la direcció del centre i es buscarà la millor solució. 

En cas de pluja intensa, les entrades i sortides de primària es mantindran pel mateix accés. 

Primer i segon, baixaran i faran fila a l’interior de l’edifici. De tercer a sisè podran estar sota 

el porxo davant de la vidriera de cada aula. A P3, P4 i P5, baixaran per la rampa i 

accediran a l’escola per l’interior, és important que intentin mantenir distàncies i caminar el 

més a la dreta possible. Veure el plànol següent: 
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5. ORGANITZACIÓ DE L’ESPAI D’ESBARJO 

Farem distinció entre infantil i primària: 

EDUCACIÓ INFANTIL 

Es fan dues zones en el pati d’infantil, una és la zona lateral on hi ha l’estructura amb 

tobogan i l’altra la de davant les aules. Donat que hi ha tres grups d’infantil, s’ha de fer 

algun tipus de torn. Hi haurà dues franges horàries de pati: 

De 10’45 a 11’15h: P5 

De 11,15 a 11’45h: P3 i P4 (aniran fent rotació de les dues zones). 

Pel que fa a les joguines de pati, es repartiran en tres capses, una per a cada aula. 

D’aquesta manera les joguines seran per grups estables que s’encarregaran de recollir-les. 
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EDUCACIÓ PRIMÀRIA 

Repartim el pati en 4 zones. Els mestres faran torns de pati en les diferents zones. Queda 

repartit de la següent manera: 

ZONA 1 

Part de dalt lateral amb cistelles de bàsquet.  
Part de dalt davantera, amb el gran porxo de davant les 
aules i taules de pícnic. 
Si es considera oportú es reconvertirà en tres zones. 

- Amb 
mascareta. 

- Utilitzen els wc 
interiors. 

ZONA 2 Mitja pista (la de més a prop de les rampes). - Sense 
mascareta. 

- Utilitzen els wc 
del pati. 

ZONA 3 Mitja pista (la de més a prop d’infantil). 

ZONA 4 Espai de sorra dels pins. 

 

Hi haurà rotació de zones, cada setmana gaudiran d’una zona diferent. Si plou cadascú 

jugarà a la seva aula. Els mestres faran torns de pati. 

Aquest és el plànol: 

 

 

6. RELACIÓ AMB LA COMUNITAT EDUCATIVA 

Pel que fa als formats de les reunions es farà de la següent manera: 

- Els Consells Escolars es realitzaran telemàticament, no obstant, si en algun cas es troba 

oportú, es pot utilitzar la biblioteca de l’escola, ja que és un espai ampli que permet la 

trobada dels 16 membres del Consell Escolar.  

- El Pla es farà públic a les famílies a través de la pàgina web del centre, així com les 

informacions d’inici de curs que es faran en format telemàtic. 

 - El dimecres 8 de setembre a les 17h es farà la reunió informativa amb les famílies de P3 

(en format virtual). 
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- Aquest curs la jornada de portes obertes de P4 a 6è, es farà presencial el dijous 9 de 

setembre, de 9 a 11h, amb cita prèvia. Caldrà mantenir la distància de seguretat i es farà 

ús de la mascareta. De 12 a 14h en format telemàtic també amb cita prèvia.  

P3 farà portes obertes presencial amb cita prèvia el dijous 9 i el divendres 10.  

 

- Les reunions d’inici de curs d’aula amb cada tutor/a es faran de forma telemàtica a finals 

de setembre. 

- Amb les famílies la comunicació continuarà sent via correu electrònic, agenda escolar o 

telefònic. En el cas de les entrevistes es poden combinar de forma presencial o telemàtica. 

Quan siguin presencialment caldrà mantenir les mesures de seguretat de 1’5m o ús de 

mascaretes. 

- A l’escola s’utilitzen les eines Gsuite. Les famílies i alumnat de cicle superior ja coneixen 

el seu funcionament. L’alumnat de cicle mitjà s’està familiaritzant amb les eines i a cicle 

inicial cal donar les credencials aquest curs. Caldrà preveure quines famílies necessitaran 

dispositiu en cas de confinament de l’aula. 

 

7. SERVEI DE MENJADOR 

En principi hi haurà dos torns de menjador: 

- Educació infantil: l’alumnat dina de 12’30 a 13’30h. Cada grup estable té el seu 

monitor. És molt recomanable que quan pugin al menjador ho facin amb mascareta. 

Després de dinar l’alumnat de P3 fa la migdiada a l’aula de psicomotricitat (amb les 

gandules). Els nens i nenes de P4 i P5 utilitzaran les seves aules i wc si es 

necessita o bé sortiran al pati que estarà dividit en dues zones, una per a cada grup 

estable. Poden fer rotacions per dies o setmanes. Si algun d’ells fa extraescolars de 

migdia, caldrà preveure el flux dels diferents grups (veure horaris d’extraescolars de 

migdia). 

- Educació primària:  

 Cicle Inicial: caldria que cada grup estable tingués el seu monitor. Dinen de 

12’30 a 13’30h i les taules es repartiran per grups estables. Si no és possible, 

caldrà que deixin uns cadira buida enmig. Quan surtin al pati, ho podran fer a 

la pista separant les dues zones per grups. 

 Cicle Mitjà i Superior: caldria que cada grup estable tingués un monitor. Dinen 

de 13’30 a 14’30h i les taules es repartiran per grups estables. Si no és 

possible, caldrà que deixin una cadira buida enmig. Si només es pot tenir un 

monitor per cada dos grups estables els alumnes hauran d’anar amb 

mascareta quan no puguin mantenir la distància de seguretat d’1’5 metres. 

Pel pati d’abans de dinar es poden utilitzar quatre zones diferenciades per 

grups (zona dels pins, dividir la pista amb dues zones i la zona de dalt on hi 

ha cistelles). La zona del porxo de dalt també es podria utilitzar, però cal tenir 

en compte que potser estan fent extraescolars a les aules i podrien molestar. 
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En qualsevol cas, sempre que al pati no es puguin mantenir les distàncies caldrà l’ús de la 

mascareta. Si en una zona només hi ha el grup de convivència estable no caldrà 

mascareta. 

Les monitores del menjador i personal de cuina hauran de dur la mascareta posada en tot 

moment. 

Caldrà preveure els torns per anar al wc, i que no coincideixin alumnes de diferents grups 

estables. 

 

8. PLA DE NETEJA 

- La neteja i desinfecció d’espais es farà al final de cada jornada.  

- Es ventilaran les aules tres cops al dia: a les 9h, a l’hora del pati i a les 12’30h, deixant les 

vidrieres obertes durant mínim 10 minuts. Disposem de filtres HEPA a tots els espais. 

- Les portes de les aules estaran obertes per evitar que l’alumnat toqui els poms i per 

afavorir la ventilació. 

- A les aules hi haurà dispensador de gel hidroalcohòlic, de sabó de mans i de paper. Així 

com també caldrà que la paperera tingui tapa que s’obri amb pedal. 

- La directora portarà el control de la graella de neteja dels espais. 

- L’empresa de menjador s’encarregarà de fer la neteja i desinfecció de l’espai de cuina i 

menjador, i entre els dos torns d’àpats.  

 

Pel que fa a la neteja i higiene, es tindran en compte les següents mesures: 

RENTAT DE 
MANS 

Alumnat 

A l’arribada i a la sortida de l’escola. 
Cada cop que es vagi al wc. 
Abans i després dels àpats. 
Abans i després de les activitats en diferents espais que 
no són la seva aula. 

Personal 

A l’arribada al centre. 
Abans i després d’entrar en contacte amb qualsevol 
aliment. 
Abans i després d’anar al wc i/o acompanyar-hi un infant. 
Com a mínim una vegada cada dues hores. 

S’alternarà l’ús de solució hidroalcohòlica i de sabó. 
Es treballarà el rentat de mans correcte, i hi ha cartells explicatius davant 
les piques. 
Es vetllarà perquè sempre hi hagi paper de mans i sabó als dispensadors. 
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ÚS DE 
MASCARETA 

Infantil 
(Molt 

recomanable) 

A les entrades a l’escola fins arribar a l’aula. 
En el servei de permanències. 
En el recorregut cap al menjador. 
Quan hagin de coincidir amb algun altre grup. 

Primària 
(Obligatòria) 

A les entrades a l’escola fins arribar a l’aula. 
En els canvis de classe o passadissos de l’escola. 
Servei de permanències. 
En el recorregut cap al menjador. 
Quan hagin de coincidir amb algun altre grup. 

Mestres 

Dins altres grups, sempre que no es pugui mantenir la 
distància d’1,5m. 
A les entrades a l’escola fins arribar a l’aula. 
Als passadissos o espais on es pot coincidir amb altres 
grups. 

Personal  
Obligatori l’ús de mascareta sempre que no es pugui 
mantenir 1,5m de distància. Molt recomanable en tot 
moment. 

AIGUA 

No es podrà beure aigua de les fonts del pati ni de les aixetes de les aules. 

Infantil 
Portaran una tassa amb nansa ben marcada que es 
retornarà per rentar cada dia. 

Primària Caldrà portar una ampolla d’ús individual. 

 

A continuació es concreta el pla de neteja per espais i elements: 
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AULES  I ESPAI DE JOCS INTERIORS 

VENTILACIÓ DE 
L’ESPAI 

   X  

Mínim tres cops al dia 
durant 10 minuts (9h, 11h 

i  12.30h) 
Les portes de les aules 

sempre estaran obertes. 

SUPERFÍCIES DE 
CONTACTE D’ÚS 

  X X  
Sempre que calgui en les 

aules compartides. 
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FREQÜENT AMB LES 
MANS 

Un cop al dia en les aules 
de grup estable. 

TERRA   X    

JOGUINES      X 
Cada grup estable tindrà 

les seves joguines 

ESPAIS COMUNS I EQUIPAMENTS 

VENTILACIÓ DE 
L’ESPAI 

   X  
Mínim tres cops al dia 

durant 10 minuts (9h, 11h 
i 12.30h) 

TAULES I CADIRES 
D’ESPAI D’ACOLLIDA 

 X     

MATERIAL SALA DE 
MESTRES 

X X    Cada mestre que l’utilitzi 

ESTRIS DE DESPATX    X   
Per part empresa de 

neteja 
 

ORDINADORS, 
TECLAT I RATOLINS 

DESPATX 
  X   

ORDINADORS, 
TECLATS I RATOLINS 

  X   

Material electrònic: 
netejar amb un drap amb 

alcohol propílic de 70º 

FOTOCOPIADORES   X   

TELÈFONS I 
COMANDAMENTS A 

DISTÀNCIA 
  X   

IPAD’S, 
CHROMEBOOKS, I 

PANTALLES DIGITALS 
 X    Solució adequada 

TAULELL 
CONSERGERIA 

   X   

BARANES, POMS, 
MANETES  

  X    

MENJADOR 

VENTILACIÓ DE 
L’ESPAI 

   X  

Les portes estaran 
obertes 

Després de cada torn 
mínim 10minuts 

SUPERFÍCIE ON ES 
PREPARA MENJAR 

X X     

UTENSILLS DE 
CUINA DE CUINA 

 X    Rentaplats 

UTENSILLS QUE 
S’UTILITZEN PER 
MENJAR I BEURE 

 X    Rentaplats 

TAULES I X X     

TERRA   X    

Totes les aules i espais comuns disposen de filtres HEPA . 
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9. EXTRAESCOLARS I ACOLLIDA 

Els horaris provisionals del curs vinent pel que fa a extraescolars són els següents: 

  DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

Migdia 
12.30 h 
  

 
Anglès 3r Anglès 5è i 4t Anglès 3r Anglès 5è i 4t 

 

Gimnàs de la 
felicitat de 3r a  

6è 
 

Guitarra 3r a 6è 
 

Migdia 
13.30 h 
  
  

Gimnàs de la 
felicitat P3 a P5 

Anglès 1r i 2n Anglès P4 Ukelele 1r i 2n Anglès 1r i 2n 

Musicant 1er 
 

Gimnàs de la 
felicitat 1r i 2n  

Anglès P5 

    
Musicant P4 

16.30 - 
17.00 h 

BERENAR BERENAR BERENAR BERENAR BERENAR 

Tarda 
17.00 h -
18.00 h  

Inic. esport de P3 a 
P5 

Robótica de 1r a 
6è 

Inic. esport de P3 a 
P5 

Mecanografía/Inf
ormática  

Judo de P5 a 6è Musicant P5 Judo de P5 a 6è Musicant P3 
 

     Tenis de P5 a 6è Tenis de P5 a 6è Tenis de P5 a 6è Tenis de P5 a 6è 
 

      

 
          

 
TEA Academy Eurostage Esalma Meca Oriola 

 

Les mestres o monitors/es que es fan càrrec d’aquestes activitats han de dur sempre la 

mascareta o mantenir la distància de seguretat. 

Els grups poden ser de 15 alumnes però es recomana 10. 

Pel que fa als espais que s’utilitzaran: 

- L’anglès del migdia: els nens i nenes de P4 i P5 faran servir l’aula de l’AMPA, que només 

tindrà aquest ús. L’alumnat de primària el farà a les seves aules, mantenint el grup estable i 

el seu espai. 

- Les activitats que depenen de l’Eurostage, hauran de tenir en compte per la recollida de 

l’alumnat, les condicions descrites en el pla per les sortides de cada curs. Caldrà acordar 

en quin espai es reuniran tots els que fan les activitats i caldrà que hi vagin amb 

mascareta. 

- Les activitats de l’Oriola es faran a les seves instal·lacions, caldrà preveure com es farà la 

recollida i hauran de tenir en compte de separar degudament els alumnes de diferents 

grups estables. 
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Pel que fa a l’acollida, l’espai que fins ara s’ha utilitzat per tal efecte és suficientment gran 

com per repartir els grups estables amb taules diferents. Per tant, l’alumnat que vingui a 

l’acollida matinal entrarà per l’entrada principal i es situarà a l’espai de consergeria destinat 

al seu grup. 

 

10. ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES 

Caldrà tenir en compte les mesures de seguretat quan fem sortides i altres activitats 

complementàries, tant les del mateix centre com les del lloc on es fa l’activitat i en el 

transport, quan aquest sigui necessari. 

Es seguiran sempre les instruccions que doni el Departament. 

 

11. REUNIONS DELS ÒRGANS UNIPERSONALS I COL•LECTIUS DE COORDINACIÓ I 

GOVERN 

S’estableix el caràcter general de les següents reunions: 

Claustres i/o 
Reunions de 
cicle 

Infantil 
Presencial a la tutoria 
d’infantil Dijous de 12’30 a 

13’30h. 
Primària Presencial a la biblioteca 

Comissions 

Aprenentatge 
cooperatiu 

Sala de mestres 

Dimarts de 12’30 a 13’30h 
STEAMcat Aula informàtica 

LIC 
Biblioteca i 
revista 

Biblioteca 

Claustres 
pedagògics 

Presencials a la biblioteca 
Dilluns de 12’30 a 13’30h 
(un cop al mes). 

Entrevistes 
famílies 

Telemàtica Dimecres 12.30 a 13.30h 

Equip directiu Presencials a la sala de mestres A determinar 

Consell escolar Telemàtic o presencial a la biblioteca 

 

 

Les reunions d’inici de curs: 

- Famílies P3: dijous 8 de setembre a les 17h (telemàtica). 

- Reunions d’aula: finals de setembre les tutories de grup (telemàtica). 
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12. PROTOCOL D’ACTUACIÓ DAVANT D’UN POSSIBLE CAS DE COVID-19 

Les famílies, han de fer-se responsables de l’estat de salut dels seus fills/es i caldrà que 

signin una declaració responsable a través de la qual: 

-   Faran constar que són coneixedores de la situació pandèmia. 

- 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. 

Si una família detecta símptomes cal que es posi en contacte amb el seu CAP de 

referència. 

La responsable de la coordinació i la gestió de la COVID-19 al centre és la directora. 

 Si es detecta que un/a alumne/a té febre abans d’arribar a l’aula, es quedarà a l’exterior 

del recinte, s’avisarà a la persona encarregada de trucar a la família i als serveis 

territorials per activar el protocol. 

 Si dins l’escola hi ha algun/a alumne/a que presenta simptomatologia compatible amb la 

COVID-19, se’l portarà a un espai habilitat a consergeria sota la vigilància i cura de la 

conserge. Tant l’alumne/a com la persona que se’n fa càrrec hauran de posar-se la 

mascareta. La directora trucarà a la família i als serveis territorials per activar el protocol. 

En cas de simptomatologia greu s’avisarà al 061. 

Si la simptomatologia s’inicia fora de l’horari escolar o en dies no lectius, la família o la 
persona amb símptomes ha de contactar amb el seu CAP de referència o, fora de l’horari 
del CAP, amb els centres d’urgències d’atenció primària (CUAP), per valorar la situació i fer 
les actuacions necessàries. 
 
Els alumnes o professionals dels centres educatius amb simptomatologia compatible amb 
covid-19 que hagin tingut una infecció confirmada amb prova diagnòstica de SARS-CoV-2 
(TAR o PCR) en els 90 dies anteriors no s’han de considerar casos sospitosos de nou, tret 
que hi hagi una alta sospita clínica que ho són.  

Les persones de l’àmbit educatiu (alumnes o professionals) que són contactes estrets i que 
estan correctament vacunades o han passat la malaltia (amb una prova diagnòstica que 
així ho confirmi TAR o PCR) en els 180 dies anteriors a l’últim contacte amb el cas, no cal 
que facin quarantena (tot i que sí que caldrà que segueixin escrupolosament les mesures 
de seguretat).  
 

La prova diagnòstica als contactes estrets s’ha de fer tant en persones vacunades com en 
no vacunades: 
 

 Les persones vacunades i/o que han passat la malaltia en els darrers 6 mesos se’ls 
ha de fer un TAR el mateix dia o l’endemà; si el resultat és negatiu, poden continuar 
les classes presencials i no fer quarantena. (Test que es farà a les farmàcies) 

 Les persones no vacunades o amb pauta incompleta se’ls ha de fer una PCR entre 
el 4t i el 6è dia i han de fer quarantena durant 10 dies, independentment del resultat 
de la PCR. Aquestes proves es poden fer en punts centralitzats, al CAP, o en els 
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indrets on sigui més operatiu; atenció primària del territori és qui decideix la millor 
opció. 

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

coordinació fluïda pel seguiment de l’epidemiologia. I en determinats casos pot preveure un 

tancament parcial o total 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. 

 

 

 

 

13. SEGUIMENT DEL PLA 

Les persones responsables que aquest pla es dugui a terme són: 

- Pilar Garcia (Directora) / Roser Matavacas 

- Roser Matavacas (Cap d’Estudis)/ Núria Blasco 

Les encarregades d’obrir i tancar les portes del centre a l’hora indicada és la conserge, 

Laura Campuzano. Alhora serà l’encarregada de prendre la temperatura i estar amb un 

alumne amb simptomatologia fins que arribi la família. La conserge o la directora seran les 

encarregades de trucar a la família. 

Cada mestr@ s’encarregarà de: 

- Fer el seguiment del rentat de mans. 

- Rebre l’alumnat a les 9 i a les 15h. 

- Prendre la temperatura a l’alumnat abans d’entrar a l’aula. 

- Portar un bon control de la zona de pati que toca per agilitzar la sortida al pati i el 

possible creuament amb d’altres grups. 

- Ventilar correctament la classe i deixar la porta interior oberta. 

- Vigilar el flux de circulació quan un/a alumne/a vol anar al wc. 

Pel que fa a les entrades i sortides, s’anirà valorant el seu funcionament. En funció de les 

valoracions es modificarà el pla. 

De cara a un confinament parcial o total del centre, es duran a terme les accions 

determinades en el pla, però estaran en constant revisió tenint en compte totes les 

variables (grups confinats, nombre de mestres disponibles, dies que duri l’aïllament...). 

Seguirem les instruccions dictades pel Departament d’Educació. 
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14. CONCRECIONS PER A L’EDUCACIÓ INFANTIL 

14.1. Pla d’acollida de l’alumnat 

L’alumnat de P3 farà entrada esglaonada els tres primers dies de setembre, tampoc es 

podrà fer ús del servei de permanències ni menjador. Es permetrà que els pares entrin la 

primera setmana a l’aula amb mascareta. A partir de la segona setmana, només podrà 

accedir un progenitor al pati i acompanyar a l’alumne/a fins a la seva aula.  

14.2. Pla de treball del centre educatiu en confinament 

Un cop valorat el pla seguit durant el tercer trimestre del curs 2019-20, es preveu que en 

cas de confinament d’alguna aula el centre s’organitzarà de la següent manera: 

 
Activitats de 

Psicomotricitat, 
llengua, mates i 

manualitats 

GLIFING 

(Lectura 
online amb 

PC, portàtil o 
tauleta) 

BMATH 

(App 
matemàtiques 
amb qualsevol 

dispositiu) 

CONTACTE 
AMB LA 
FAMÍLIA 

CONTACTE 
AMB 

L’ALUMNE 

P3 
   

 
Preferiblement 
per parelles o 
grups de 3. 

P4 
   

 

En petits grups. 

P5 
   

 

 S’enviaran per 
correu electrònic 
a les famílies. Es 
faran vídeos per 

motivar 
l’alumnat. 

La mestra farà 
el seguiment a 

través de la 
plataforma. 

La mestra 
tindrà un retorn 
del treball de 

l’alumnat. 

Via correu i 
sempre que 

sigui necessari a 
través del 

MEET. 

Via MEET  

 

 

15. CONCRECIONS PER A L’EDUCACIÓ PRIMÀRIA 

Pla de treball del centre educatiu en confinament 

Aquest curs 2021-2022 no hi haurà SEP de matemàtiques ni de català. 

Caldrà preveure la quantitat d’alumnes de cada aula que necessitaria dispositiu per 

continuar amb la formació telemàtica en cas que sigui necessari. 
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Quan calgui aplicar el confinament d’un grup, es preveuen una sèrie d’actuacions que es 

concretaran un cop fets els horaris. Es tindran en compte les sessions de videoconferència 

que pot fer la mestra estable del grup que també estarà confinada i/o els diferents 

especialistes que entren a l’aula i seguiran treballant des de l’escola. Caldrà tenir molt clar 

quins materials s’haurà d’endur l’alumnat si es dona el cas de confinament del grup. A 

continuació es plantegen unes graelles de caire orientatiu, la cap d’estudis farà uns horaris 

de cada aula en confinament tan bon punt estiguin fets els horaris de les diferents aules. 

 

CICLE INICIAL 

R
E

C
U

R
S

O
S

 D
ID

À
C

T
IC

S
 

P
R

E
V

IS
T

O
S

 

GLIFING 

App per a l’aprenentatge i consolidació de la lectura. La 
mestra farà el seguiment de cada alumne a través de la 
plataforma. 

INNOVAMAT 

Plataforma per a l’aprenentatge de les matemàtiques. Cada 
alumne segueix el seu propi ritme i les mestres tindran el 
retorn de com ho van fent. 

Activitats de 

les diferents 
àrees 

S’enviaran activitats de les diferents àrees a través del correu 
electrònic. Caldrà que les activitats estiguin explicades o bé a 
través de classes amb el MEET o de tutorials explicatius per 
la pròpia mestra. 

MITJÀ I PERIODICITAT 
DEL CONTACTE AMB EL 

GRUP 

El/la mestre/a es comunicarà amb el grup a través de 
videoconferències amb l’eina MEET, com a mínim un cop al 
dia. A 1r es començarà en grups reduïts i a 2n també es faran 
sessions amb mig grup. 
S’elaborarà un horari específic de confinament tenint en 
compte l’horari d’aula, on quedaran estipulades les sessions 
de videoconferència. 

MITJÀ I PERIODICITAT 
DEL CONTACTE AMB 

L’ALUMNE 
A través del correu electrònic i videoconferències grupals. 

MITJÀ I PERIODICITAT 
DE CONTACTE AMB LA 

FAMÍLIA 

A través del correu electrònic i per videoconferència quan 
sigui necessari. 
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CICLE MITJÀ 
R

E
C

U
R

S
O

S
 

D
ID

À
C

T
IC

S
 

P
R

E
V
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T

O
S

 INNOVAMAT 

Plataforma per a l’aprenentatge de les matemàtiques. Cada 
alumne segueix el seu propi ritme i les mestres tindran el 
retorn de com ho van fent. 

Activitats de 

les diferents 
àrees 

S’enviaran activitats de les diferents àrees a través del 
classroom o del correu electrònic dels alumnes i les famílies. 
Caldrà que les activitats estiguin explicades o bé a través de 
classes amb el MEET o de tutorials explicatius per la pròpia 
mestra. 

MITJÀ I PERIODICITAT 
DEL CONTACTE AMB EL 

GRUP 

Els mestre es comunicarà amb el grup a través de 
videoconferències amb l’eina MEET. El contacte bé amb el 
grup sencer o bé amb mig grup serà diari. S’elaborarà un 
horari específic de confinament tenint en compte l’horari 
d’aula, on quedaran estipulades les sessions de 
videoconferència. 

MITJÀ I PERIODICITAT 
DEL CONTACTE AMB 

L’ALUMNE 

A través del correu electrònic, classroom i videoconferències 
grupals. 

MITJÀ I PERIODICITAT 
DE CONTACTE AMB LA 

FAMÍLIA 

A través del correu electrònic i per videoconferència quan 
sigui necessari. 

CICLE SUPERIOR 

 

R
E

C
U

R
S

O
S

 

D
ID

À
C

T
IC

S
 

P
R

E
V
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T

O
S

 

Activitats de 

les diferents 
àrees 

S’enviaran activitats de les diferents àrees a través del 
classroom o del correu electrònic dels alumnes i les famílies. 
Caldrà que les activitats estiguin explicades o bé a través de 
classes amb el MEET o de tutorials explicatius per la pròpia 
mestra. 

MITJÀ I PERIODICITAT 
DEL CONTACTE AMB EL 

GRUP 

Els mestre es comunicarà amb el grup a través de 
videoconferències amb l’eina MEET. El contacte serà diari 
amb gran grup, on s’explicaran alguns continguts i es 
corregiran les tasques. S’elaborarà un horari específic de 
confinament tenint en compte l’horari d’aula, on quedaran 
estipulades les sessions de videoconferència. 

MITJÀ I PERIODICITAT 
DEL CONTACTE AMB 

L’ALUMNE 

A través del correu electrònic, classroom i videoconferències 
grupals. 

MITJÀ I PERIODICITAT 
DE CONTACTE AMB LA 

FAMÍLIA 

A través del correu electrònic i per videoconferència quan 
sigui necessari. 

 

En el cas que un alumne del centre hagi de fer un aïllament domiciliari però el seu grup 

resti al centre, es parlarà amb la família per buscar la millor opció. Se li assignaran tasques 

i se li donarà l’opció de seguir algunes classes que s’estan fent al centre via MEET. 


