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JUSTIFICACIÓ 

1. Diagnosi 

La situació de confiament que va provocar la pandèmia  va fer sorgir noves maneres 

d’organització pedagògica i de comunicació en el nostre centre escolar. La nostra 

actuació educativa ha girat al voltant dels eixos següents: 

- Equip Directiu: s’ha tingut una comunicació constant amb videoconferències i 

videotrucades per gestionar tot el centre. 

- Comunitat Educativa: s’ha tingut una comunicació constant amb els diferents 

agents de la comunitat educativa per poder organitzar criteris d’actuació i obtenir 

informació directa del municipi. 

- Claustres i cicles via meet setmanals per establir els punts d’actuació concrets en 

funció de l’evolució de la pandèmia i les instruccions rebudes des del Departament. 

En aquestes reunions virtuals es concretaven les activitats a desenvolupar en cada 

grup, la periodicitat i els canals de comunicació freqüent amb les famílies (correu 

electrònic, telèfon, videoconferències, web de l’escola).  

Les tasques pedagògiques a desenvolupar per l’alumnat han estat enviades via 

correu electrònic a l’educació infantil, i mitjançant l’aplicació classroom a la primària. 

Les dificultats principals sorgides a l’Educació Infantil han anat en relació a l’ús de 

les eines per part  d’algunes famílies i la baixa participació tant en les 

videoconferències com en el retorn de les tasques. Aquests aspectes es pretenen 

resoldre mitjançant el lliurament d’informació detallada de les eines  a utilitzar (via 

tutorials i a les reunions d’inici de curs) i amb un feedback freqüent amb les famílies 

adaptant i flexibilitzant horaris. 

A Educació Primària, especialment en els primers cursos, la manca de coneixement 

de les eines a emprar per part de les famílies i alumnes ha estat la principal dificultat 

trobada. És per aquest motiu que, de cara al proper curs escolar, s’han prioritat 

l’aprenentatge de les diverses eines a utilitzar dins l’horari escolar. Aquestes 

dificultats han anat disminuint en els cursos següents, ja que l’alumnat ha mostrat 

més autonomia en el domini de les eines digitals i han mostrat una bona resposta 

tant en el retorn de les tasques com en  la participació en les videoconferències. 

 

  



2. Organització dels grups estables 

A l’hora d’organitzar els grups s’ha buscat l’equilibri entre les indicacions de salut, la 

qualitat educativa i emocional. Cada grup de convivència tindrà dos docents estables, 

un serà el tutor/a que impartirà la major part de la docència, i l’altre serà un docent 

temporal que impartirà les especialitats que té reconegudes i els desdoblaments per 

treballar en grups més reduïts en el cicle.  

Les mestres especialistes s’han ubicat en els diferents cicles coma tutores per reduir el 

nombre d’alumnes per grup. 

Així mateix, cada grup de convivència té un únic espai aula i espai d’esbarjo rotatiu. 

En la  següent taula s’especifica els professionals i grups de convivència del centre: 

Grups Alumnes Docents Espai 

P3 16 E: Maribel Fente (reducció 2/3) 

E: Silvia Sánchez (reducció ½) 

TEEI: Vanessa Mañas (25h) 

E: Aula P3 

P4 13+13 E: Helena Hinojosa (16.30h) 

E: Eva Sabariego (20h) 

T: Antònia Torrents (6h.) 

E: Aula P4 A 

E: Aula P4 B 

P5 11 E: Yolanda Garcia (20 h) 

E: Silvia Sánchez (5 h) 

PAE: Alicia Garcia (14 h) 

E: Aula P5 

1r 20 E: Maria Martínez (24 h) 

E: Laia Comellas (12.30 h) 

E: Aula 1r 

E: Aula Reforç 

2n 19 E: Montserrat Fargas (24h) 

E: Dolors Jiménez (10 h) 

E: Aula 2n 

E: Aula EE 

3r 12+12 E: Joana Ferrer (24h) 

E: Silvia López (20 h) 

E: Aula 3r A 

E: Aula 3r B 

4t 14 E: Alba Grau (24 h) 

E: Silvia López (4 h) 

E: Aula 4t 

 

5è A 12 E: Josep Subirats (21 h) 

E: Meritxell Casas (4 h) 

T: Cristina Garrido (1.30h) 

E: Aula 5è A 

T: Gimnàs 

5è B 11 E: Meritxell Casas (16 h) 

E: Cristina Garrido (13.30) 

E: Aula 5è B 

T: Gimnàs 

6è 16 E: Montserrat Torné (24 h) E: Aula 6è 



E: Meritxell Casas (4 h) 

T: Cristina Garrido (1.30h) 

T: Gimnàs 

* E: Estable   T:Temporal 

 L’especialitat d’educació física es farà a l’aire lliure (sempre que sigui possible) 

i amb les mesures de seguretat i higiene (rentat de mans i pla de neteja 

especificat a l’apartat 8). En dies de pluja o amb condicions climatològiques que 

impedeixin l’activitat exterior, s’utilitzarà el gimnàs (garantint la neteja i 

desinfecció entre grups i ventilació). En el cas que aquestes condicions no es 

puguin complir es farà a l’aula estable del grup. 

En la resta de grups només es rentaran les mans a l’entrada i a la sortida del 

gimnàs i queda anul·lat el canvi de samarreta. 

Cada tutor/a impartirà l’educació física del seu nivell i l’especialista del centre 

(Cristina Garrido) farà la del cicle superior ja que és docent estable d’aquest cicle. 

 L’especialitat de llengua anglesa l’impartiran les cinc mestres que tenen 

reconegudes aquesta especialitat en el centre. Una a cada cicle ja que aquest 

curs també s’impartirà la plàstica en anglès. 

 L’especialitat de música l’impartiran els tutors i les mestres que la tenen 

reconeguda en els seus respectius grups estables. 

 L’especialista d’educació especial serà l’única docent que passarà per 

diferents grups estables fent l’atenció de l’alumnat amb necessitats específiques 

de suport educatiu. 

 

3. Criteris organitzatius dels recursos per a l’atenció de l’alumnat amb 

necessitat específica de suport educatiu 

L’alumnat amb necessitat específica de suport educatiu serà atès per la mestra 

d’educació especial dins l’espai de biblioteca (amb mascareta i seguint les mesures 

higièniques indicades).  

La vetlladora formarà part del grup estable de P5 ja que és on es necessita aquest suport 

intensiu amb un alumne amb dictamen. 

A primària s’han desdoblat matèries per poder atendre la diversitat de l’alumnat amb 

més dificultats. Aquest docent és un referent estable de cada cicle. Els criteris d’actuació 

es definiran entre aquest equip docent, la mestra d’educació especial i EAP. 



La mestra d’educació especial, la psicopedagoga de l’EAP i altres serveis externs 

s’ubicaran en l’espai estable de la Biblioteca del centre i seguiran els criteris de distància, 

mans i mascareta. Les coordinacions específiques amb cada un dels membres externs 

i famílies concretes (EAP, CDIAP, CREDA, CSAM..) es faran via telemàtica, telefònica i 

correu electrònic, i en cas que es requereixi presencialitat, es desenvoluparan seguint 

les normes de seguretat i higiene. 

 

4. Organització de les entrades i sortides, i fluxos de circulació 

De moment aquest curs no es podran entrar al centre patinets, bicicletes ni dispositius 

mòbils. 

Hi ha dos espais d’entrades i sortides diferents: Educació Infantil i Educació Primària. El 

professorat recollirà el grup a l’entrada corresponent i l’entregarà a la sortida pel mateix 

accés. Hi ha dos torns per a cada entrada.  

L’horari dels grups que entrin en el primer torn serà de 8.50 a 12.20 i de 14.50 a 16.20. 

L’horari dels grups que entren en el segon torn serà de 9 a 12.30 i de 15 a 16.30. 

 Per l’entrada d’Educació Infantil entren dos grups de convivència a cada torn.  

1r torn: P5 i P3 

2n torn: P4 

 Per l’espai d’Educació Primària entren tres grups de convivència per torn que 

es divideixen en dos recorreguts (accés principal i lateral fins a la planta de baix 

del centre). 

1r torn: 1r, 2n (accés principal)  

2n torn: 3r (accés principal) i 4t, 5è, 6è (accés lateral pis de baix) 

Hi ha habilitat un espai comú entre l’entrada d’Educació Infantil i d’Educació Primària 

pels germans i hauran de portar la mascareta. 

Accés Grup Horari matí Horari tarda 

Principal. Accés  

vestíbul  (primària) 

1r 8:50 – 12.20h 14.50 - 16:20 h 

2n 8:50 – 12.20 h 14.50 - 16:20 h 

3r (*) Porta principal 

petita 

9:00 h – 12.30h 15 - 16:30 h 

P3 8:50 – 12.20h 14.50 - 16:20 h 



Principal lateral 

(Infantil) 

P4 (*) 9:00 – 12.30h 15 - 16:30 h 

P5 (entrada aula pel 

menjador) 

8:50 – 12.20h 14.50 - 16:20 h 

Principal  

Accés aula (rampa) 

4t 9:00– 12.30 h 15 - 16:30 h 

5è A 9:00 – 12.30h 15 - 16:30 h 

5è B 9:00 – 12.30h 15 - 16:30 h 

6è 9:00 – 12.30h 15 - 16:30 h 

(*) Aquests grups estaran desdoblats la gran majoria d’hores lectives amb una mateixa 

persona i un espai estable per cada subgrup.  

A l’entrada de cada espai hi haurà el gel hidroalcohòlic per fer la neteja de mans. 

L’ús de mascareta serà obligatori en les entrades, sortides i moviments en el 

centre per als alumnes majors de sis anys. Durant els primers quinze dies també 

serà obligatòria durant tota la jornada escolar fins que es consideri un grup 

estable i sanitat ens enviï les actualitzacions pertinents. 

Per als menors de sis anys és recomanable a les entrades i sortides del centre. 

Hi ha tres fluxos de circulació ben definits per evitar contactes entre diferents grups de 

convivència. 

1. Els alumnes d’educació infantil P3 i P4 entraran a les aules per l’espai exterior 

del pati seguint els torns especificats i usen els lavabos de l’aula. Els alumnes 

de P5 entren per l’espai menjador i arriben a l’aula pel passadís d’educació 

infantil. Com que l’aula no té lavabo interior, usaran el lavabo del passadís 

d’infantil seguint les normes d’higiene especificades en l’apartat 8. 

2. Els alumnes de CI i 3r entren per l’accés principal i usen els lavabos del primer 

pis seguint les normes d’higiene especificades en l’apartat 8. 

3. Els alumnes de 4t i CS entren per l’accés lateral del pis de baix i usen els lavabos 

de la planta de baix seguint les normes d’higiene especificades en l’apartat 8. 

Pel què fa a les famílies, no podran accedir al recinte escolar a no ser que ho indiqui el 

personal del centre seguint totes les mesures de protecció establertes, utilitzant 

mascareta i sempre mantenint la distància de seguretat. 

Els progenitors/tutors legals dels alumnes hauran d’haver entregat signada la declaració 

responsable (veure annex 1) en relació a la situació de pandèmia generada per la 

Covid-19. És requisit obligatori per accedir al centre. 



Els pares o tutors legals són els responsables d’aplicar les mesures de prevenció i fer el 

checklist abans de portar els seus fills/es a l’escola (veure annex 2). Cal tenir en compte 

que el mal de coll i el refredat nasal (amb o sense mocs) són molt habituals en infants i 

només s’haurien de considerar símptomes potencials de COVID-19 quan també hi ha 

febre o altres manifestacions de la llista. 

S’exigirà la màxima puntualitat en l’arribada i la sortida de l’escola, en els horaris i espais 

establerts per cada grup estable. Si un alumne/a del primer torn arriba tard s’haurà 

d’esperar que el segon torn finalitzi l’entrada. 

Excepcionalment, en el procés d’adaptació de P3, pot entrar un progenitor per 

acompanyar l’infant fins la porta de l’aula, sempre amb mascareta posada i aplicant les 

mesures de seguretat establertes. 

 

5. Organització de l’espai d’esbarjo 

Els patis estaran sectoritzats i rotaran diàriament mantenint el grup de convivència 

estanc. En els accessos al pati i el retorn a les aules es farà ús de la mascareta i la 

neteja de mans amb gel hidroalcohòlic. La mascareta la guardaran en bosses de paper 

o de roba en una caixa del grup estable quan les recomanacions sanitàries ho permetin. 

L’equip docent estable farà la vigilància del seu grup estable. 

 Pati Educació Infantil 

Hi ha quatre franges diferenciades en el mateix pati. Cada dia de la setmana els nens/es 

del grup de convivència rotaran per l’espai que els hi toqui. L’entrada i la sortida al pati 

serà esglaonada. 

 

 Zona 1: Sorral 

 Zona 2: 1r molla, tub i 2n molla 

 Zona 3: estructura fins a 3r molla 

 Zona 4: balancí fins a la tanca 

 

 

 

 

 

 

 P3 P4A P4B P5 

Dilluns Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4 

Dimarts Zona 2 Zona 3 Zona 4 Zona 1 

Dimecres Zona 3 Zona 4 Zona 1 Zona 2 

Dijous Zona 4 Zona 1 Zona 2 Zona 3 

Divendres Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4 



 

 Les zones aniran canviant al llarg del mes. Cada setmana (dilluns), es canviaran 

les zones de grup perquè quedin ben repartides al llarg del curs. 

Ex: Les zones del grup de P5 passaran a P3, les de P3 a P4 i així 

successivament. 

 

 Pati Educació Primària 

Tenim set grups estables de primària que es distribuiran per  7 espais  del centre, 

repartits entre el pati i les aules de cada grup de convivència. L’espai del pati estarà 

dividit en 6 zones ben delimitades i l’altre espai restant serà l’aula de cada grup-

classe. L’entrada i la sortida al pati serà esglaonada començant en franges de 5 

minuts. 

 

 Zona 1: pista  1 

 Zona 2: sorral 

 Zona 3: grades  

 Zona 4: sorra 

 Zona 5: pista 5 

 Zona 6: ping pong 

 Zona 7: sorra estructura 

 

 Les zones aniran canviant al llarg del mes. Cada setmana (dilluns), es canviaran 

les zones de grup perquè quedin ben repartides al llarg del curs. 

Ex: Les zones del grup de 1r passaran a 2n, les de 2n a 3r i així successivament. 

 

L’alumnat esmorzarà a la seva aula per garantir així el rentat de mans abans i 

després de l’àpat. Cada grup estable tindrà un material propi per cada sector del 

pati. 

 

 1r 2n 3r 4r 5è A 5è B 6è 

Dilluns Zona 1 Zona  6 Zona 4 Zona 2 Zona 7 Zona 5 Zona 3 

Dimarts Zona 2 Zona  7 Zona 5 Zona 3 Zona 1 Zona 6 Zona 4 

Dimecres Zona 3 Zona  1 Zona 6 Zona 4 Zona 2 Zona 7 Zona 5 

Dijous Zona 4 Zona  2 Zona 7 Zona 5 Zona 3 Zona 1 Zona 6 

Divendres Zona 5 Zona  3 Zona 1 Zona 6 Zona 4 Zona 2 Zona 7 



6. Relació amb la comunitat educativa 

Totes les informacions i actualitzacions relacionades amb la situació pandèmia 

s’enviaran des del correu electrònic del centre al correu electrònic de les famílies i el 

personal de centre. 

 

 Difusió i informació del pla d’organització i del protocol d’actuació Covid-19 

- S’informarà del pla d’obertura i del protocol d’actuació Covid-19 a les famílies 

en les reunions de les primeres setmanes del setembre. Aquests documents 

estaran publicats a la pàgina web de l’escola. 

 

 Comunicació amb les famílies: la informació arribarà a les famílies mitjançant el 

correu electrònic a l’adreça que han facilitat al centre. Segons el tipus 

d’informació es faran servir els següents correus: 

- a8016094@xtec.cat : les comunicacions oficials de centre (ex: 

matriculació, calendari, tancament de centre,...) 

 

- correu de cicle: cada cicle usa el seu correu electrònic a l’adreça de les 

famílies per informar d’aspectes del propi cicle (ex: sortides, materials que 

han de portar, orientacions metodològiques,...). Els correus de cicle de centre 

són els següents: 

infantil@escolasantmiquel.cat 

cicleinicial@escolasantmiquel.cat 

ciclemitja@escolasantmiquel.cat 

ciclesuperior@escolasantmiquel.cat 

  

- correu docent (nom del mestre o l’alumne més @escolasantmiquel.cat): 

en cas de confinament i/o tancament de centre, l’activitat lectiva escolar es 

fa a través del correu de centre de l’alumne. Les famílies disposen de l’usuari 

i contrasenya que el centre els ha fet arribar per poder consultar qualsevol 

aspecte amb l’activitat escolar. 

 

CANALS D’INFORMACIÓ 

a8016094@xtec.cat CENTRE 

cicle@escolasantmiquel.cat CICLE 

nomgrup@escolasantmiquel.cat GRUP 



nomalumne@escolasantmiquel.cat 

nommestre@escolasantmiquel.cat 

ALUMNE 

 

 Reunions de grup: En les reunions de principi de curs es facilitaran via correu 

electrònic de les famílies, els tutorials de les eines pedagògiques i 

plataformes digitals utilitzades pel centre 

* Les reunions de principi de curs seran telemàtiques i constaran de dos 

parts. La primera l’equip directiu exposarà totes les mesures relacionades 

amb el Pla d’Organització de centre i en la segona el/la mestre/a tutor/a de 

grup exposarà les explicacions més pedagògiques de funcionament de curs. 

Les dates de les reunions són: 

 P3 Dimarts 8 de setembre durant el matí amb cita prèvia. 

 1r Dilluns 7 de setembre a les 19.00 h. 

 3r Dimarts 8 de setembre a les 18.00 h. 

 5è Dimarts 8 de setembre a les 18.30 h. 

 P4 Dijous 3 de setembre a les 19.00h. 

 P5 Dijous 3 de setembre a les 18.30h. 

 2n Dimecres 9 de setembre a les 19.00h. 

 4t Dimecres 9 de setembre a les 19.30h 

 6è Dimarts 8 de setembre a les 19.00h. 

 

 Reunions individuals de seguiment: El seguiment amb les famílies el farem 

preferentment per telèfon, correu electrònic o videoconferència. En cas de 

fer una trobada presencial necessària, es farà mantenint les mesures de 

seguretat (control de temperatura, neteja mans, distància i mascareta). 

L’alumnat nouvingut serà atès pel mestre tutor corresponent. 

 

 Atenció a les famílies:  En cas necessari, les famílies podran concertar hora 

per resoldre dubtes via telefònica amb l’equip directiu en l’horari de dimarts i 

dijous de 9 a 10 i, dilluns i dijous de 15 a 15,45h. En cas necessari d’entrevista 

individual, caldrà reservar cita prèvia i es farà seguint les normes sanitàries  

 

7. Servei de menjador 

El servei de menjador escolar, que inclou l’àpat i les activitats posteriors fins a l’inici de 

l’activitat lectiva, s’organitza en els següents espais habilitats: 



 Menjador escolar 

 Espais esbarjo  

 Els alumnes d’educació infantil utilitzaran els lavabos de l’aula respectiva i el 

grup de P5 utilitzarà el lavabo del passadís infantil 

 Els alumnes de primària utilitzaran els lavabos del pati utilitzant les 

mascaretes i el rentat de mans. 

Abans i després del servei del menjador, els nens/es s’hauran de rentar les mans i els 

alumnes de primària portar la mascareta posada fins que comencin l’àpat. Igual que a 

l’esbarjo de mig matí, l’alumnat pot guardar la seva mascareta dins la bossa i a la caixa 

corresponent del seu grup estable. 

Es faran dos torns de menjador. El primer torn serà de 12.20 a 13.20 i el segon torn 

començarà a les 13.30. En el primer torn dinaran els alumnes de P3, P4, P5, 1r i 2n; en 

el segon torn menjaran els alumnes de 3r, 4t, 5è i 6è. 

Cada grup estable menjarà a la seva taula i hi haurà una distància de 1,5 metres entre 

les taules dels diferents grups estables.  

La font d’aigua del menjador només es farà servir per omplir les gerres i ampolles, no 

per beure-hi individualment.El menjar es serveix en plats individuals, evitant així 

compartir-lo. No es posaran amanides, ni setrilleres, ni cistelles de pa al centre de la 

taula. L’aigua estarà en una gerra i serà una persona adulta responsable qui la serveixi 

en iniciar l’àpat. Després durant l’àpat pot haver un encarregat per taula de l’aigua. 

L’adult responsable serà el qui pari i despari la taula. En funció de l’evolució de la 

pandèmia aquestes responsabilitats les tornaran a dur a terme l’alumnat. 

Hi haurà dos entrades diferenciades per al menjador. Els alumnes d’educació infantil 

entraran pel lateral i els alumes d’educació primària entraran per la porta principal 

d’accés al menjador. 

Quan acabin de dinar, els alumnes sortiran al pati i ocuparan el sector de pati que hagin 

ocupat a l’hora d’esbarjo. Es podran utilitzar espais interiors en cas de pluja o mal temps 

seguint en tot moment les mesures de sanitat. Un cop acabat el servei el monitoratge 

haurà de desinfectar els espais utilitzats, així com garantir la ventilació correcta dels 

mateixos. 

Aquest curs no es rentaran les dents per impossibilitat de complir les mesures de 

seguretat. 



El professorat i personal PAS que facin ús del servei de menjador escolar utilitzaran dos 

espais diferenciats (sala de mestres i biblioteca) per garantir el respecte de les normes 

sanitàries. 

En el cas del tancament del centre per a les activitats docents, la cuina podrà romandre 

oberta per fer els menús de l’alumnat amb ajut de menjador. 

 

8. Pla de neteja 

El servei de neteja del centre és contractat per l’Ajuntament. Aquest pla el defineix 

l’Ajuntament (amb l’empresa de neteja) i el fa arribar al centre per poder-lo incorporar al 

pla d’organització. Per a fer-ho es segueixen les indicacions de l’Annex 2 del Pla 

d’actuació en el marc de la pandèmia elaborat pel Departament de Salut i el document 

del Departament amb les orientacions, informacions i condicions per a l’empresa de 

neteja.  

Les mesures de ventilació, neteja i desinfecció que es segueixen són: 

 

 

 

Ventilació 

La porta de l’aula romandrà oberta si hi ha algú dins l’espai. Preferiblement 

les finestres haurien d’estar obertes mentre estigui el grup dins l’aula/espai. 

Si per climatologia no és possible s’obriran les finestres durant 10 minuts 

diversos cops al dia: 

- Al finalitzar la sessió o cada hora. 

- A les estones d’esbarjo del matí. 

- Al finalitzar les classes: migdia i tarda. 

El docent de l’espai estable és el responsable de la ventilació. 

 

 

Desinfecció 

Aules: 

- L’alumnat de primària netejarà les taules passant un drap humit amb el gel 

de 70º abans d’anar al pati i al migdia. Les mestres d’infantil es faran càrrec 

d’aquesta desinfecció. 

- Si és un espai compartit es desinfectarà en finalitzar la sessió (el GCE que 

n’hagi fet ús).  

- L’alumnat/docent desinfectarà els dispositius TIC després del seu ús. 

- El docent desinfectarà la seva taula i els objectes que hagi usat. 

 

 

Neteja 

S’ha acordat un reforç de 4h30 per donar resposta a la normativa 

actual. Aquestes hores s’ubiquen 2h30 en horari de migdia per netejar 

aquells espais d’ús comú de diferents grups estables (lavabos i 

superfícies comunes) i 2h en ampliació d’horari de tarda. 

Veure annex 3 amb pla planificació de la ventilació, neteja i 

desinfecció de l’escola. 



El conserge de l’escola serà l’encarregat de fer la comprovació diària de les tasques de 

comprovació que s’han de realitzar (veure annex 4). 

9. Extraescolars i acollida 

L’espai d’acollida matinal es farà al menjador i hi haurà una taula destinada a cada grup 

estable d’alumnes. Quan acabi l’acollida la monitora netejarà i ventilarà l’espai i 

desinfectarà les taules i cadires. Quan les condicions climatològiques ho permetin es 

farà ús de l’espai exterior, sempre respectant les mesures de seguretat.  

Cada infant pot anar acompanyat d’un únic adult fins a l’espai de l’acollida. Abans 

d’entrar al centre s’ha de rentar les mans amb gel hidroalcohòlic i portar la mascareta 

posada. 

Quan finalitzi el període d’acollida, les tutores de cada grup estable d’infantil recolliran 

els nens i nenes per anar a les seves respectives aules.  L’alumnat de Primària aniran 

sols cap a les seves aules amb la mascareta posada i la neteja de mans pertinent. 

Les activitats extraescolars en la franja de migdia queden anul·lades per la impossibilitat 

de complir les mesures de seguretat. Les de tarda suposen una barreja d’alumnes dels 

diferents grups estables, per aquest motiu, queden anul·lades i s’ofereix un espai 

d’acollida de tarda. 

 

 

10.  Activitats complementàries 

En les diferents sortides i activitats complementàries es farà ús de la mascareta. Es 

prioritzen les activitats que es fan dins el propi centre (prioritzant que sigui la figura 

experta qui es desplaci i segueixi les indicacions de salut amb pantalla i distància) i les 

sortides a l’entorn.  

Les sortides d’un dia es faran amb grups estables de cicle i es prioritzarà llocs on només 

hi hagi el nostre centre fent la sortida (on també es farà ús de la mascareta durant tota 

la sortida). 

Les colònies estan planificades per al mes d’abril a Can Bajona, tot i que es prendran 

les decisions pertinents en funció de l’evolució de la pandèmia. 

 

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

Els Consells Escolars es faran via telemàtica.  



 

DATES 

1r trimestre dimecres 30 de setembre a les 20.00 hores 

2n trimestre dimecres 3 de febrer a les 20.00 hores 

3r trimestre dimecres 30 de juny a les 20.00 hores 

 

Els claustres es faran en dilluns preferentment de forma telemàtica i cada docent estarà 

al seu espai estable. En funció de les decisions i treball a desenvolupar es pot organitzar 

la reunió en un espai obert respectant les mesures de distància i higiene indicades. 

La Xarxa de Competències Bàsiques es farà en dilluns (alternant amb claustre) en un 

espai obert respectant les mesures de distància i higiene indicades. En cas de no poder 

mantenir la distància es portarà mascareta, es ventilarà l’espai abans i després del seu 

ús i desinfectarà el material utilitzat. 

Les reunions de comissions es faran en dimarts amb mascareta, distància de seguretat 

i en els espais següents: 

- Comissió TAC: a l’aula d’informàtica. 

- Comissió Biblioteca: a la biblioteca. 

- Comissió pedagògica: a la sala de mestres on cadascú seurà al seu lloc. 

Els cicles es faran en dimarts preferentment en un espai estable amb connexió 

telemàtica.  

Les formacions, línia metodològica de centre i espais d’aprenentatge es faran en dijous. 

Es prioritzarà fer-les telemàticament i quan això no sigui possible, es faran en un espai 

a l’aire lliure o en l’espai del gimnàs respectant les mesures de distància i higiene 

indicades. 

 

12.  Protocol d’actuació en cas de detectar un possible cas de COVID-19 

 En cas d’una persona que comença a desenvolupar símptomes compatibles amb 

la COVID-19 es seguiran els següents passos: 

1. El docent del grup estable el portarà al despatx de visites del centre on hi ha tot 

el material sanitari del centre i li col·locarà una mascareta quirúrgica a l’alumne i 

amb ell/a mateix/a. 

2. Aquest mateix docent o un membre de l’equip directiu trucarà la família per tal 

que vingui a buscar a l’infant. 

3. En cas de presentar símptomes de gravetat es trucarà també a la infermera 

referent del municipi i/o al 061. 



4. La direcció del centre contactarà amb el servei territorial d’Educació per informar 

de la situació. 

La família ha de contactar amb el seu CAP de referència i valorar la situació per fer 

les actuacions necessàries. Si s’ha de realitzar una PCR, l’infant i la família amb qui 

conviu hauran d’estar en aïllament al domicili fins a conèixer el resultat. En cas que 

la prova surti positiva, Salut Pública serà l’encarregada de la identificació, aïllament 

i seguiment dels contactes estrets. La decisió  en relació que es prengui a l’escola 

estarà coordinada  per l’autoritat sanitària, pels serveis territorials d’Educació i salut 

pública. Cal comunicar-ho a l’Ajuntament a través dels Serveis Territorials. 

L’escalada de decisions en relació amb el tancament de l’activitat presencial del 

centre educatiu dependrà de l’autoritat sanitària. 

 Es farà el seguiment dels casos indicant els següents aspectes: 

Alumne/a 

Dia i hora detecció 

Explicació protocol seguit i observacions (incloure el nom de la persona que ha fet 

les actuacions i el nom del familiar que ha vingut a buscar l’infant) 

Persona de salut amb qui es manté el contacte i centre d’atenció primària 

La directora serà la persona referent del centre pels contactes amb salut i farà el 

seguiment del cas. 

La directora del centre és la responsable COVID del centre i s’encarregarà de l’aplicació 

Traçacovid. 

 

13. Seguiment del pla 

L’equip directiu conjuntament amb la comissió pedagògica seran els responsables de 

l’avaluació i el seguiment d’aquest pla de reobertura i organització del curs 20-21.  

Es farà un anàlisis trimestral amb les pertinents propostes de millora. 

 

14. Pla d’acollida per a Educació infantil i Primària 

El pla d’acollida de l’alumnat s’organitzarà tenint en compte els factors familiars i socials 

que s’han viscut en aquesta pandèmia.  



Per garantir un bon acompanyament tant a l’alumnat com a les famílies, l’escola ha 

compartit el següent document (vegeu graella) on s’especifiquen les possibles 

actuacions a dur a terme al llarg del curs.  

PLA D’ACOLLIDA ESCOLA SANT MIQUEL (CRETDIC a la Catalunya Central) 

 

 

 

 

1. La comunicació 
amb les famílies 

 

1.- Poder rebre la informació de la vivència dels seus fills durant 
aquest temps tan d'aspectes relatius a l'aprenentatge, com, sobretot, 
LA VIVÈNCIA EMOCIONAL del confinament (estats d'ànim, 
motivacions, si hi ha hagut alteracions emocionals, que trobava a 
faltar, pors que ha manifestat). La relació amb els companys i 
familiar, com ha estat? 

 2.- Situacions estressants que s'hagin produït: dols, pèrdues 
econòmiques...  
3.- Informació que volem comunicar a les famílies i expectatives 
mútues 

 

 

2. Informació i 
anticipació 

 

Tenir CLARA la informació que volem compartir amb l'alumnat: 
TENIR ACORDADA UNA VERSIÓ, UN RELAT amb el claustre i adaptat 
per nivells . 

 

 

 

 

3. Activitats de 
rebuda. 

 

1.- Referents molt clars, tutors o altres docents que siguin assignats.  
2.- Participació de les famílies els primers dies explicant o aportant 
alguna cosa significativa del confinament (manualitat, vídeo, 
joc, recepta...  
3.- Tenir cura de l'ambient: música, espais amb retolació, qui farà la 
benvinguda personalitzada.  
4.- Si és possible, fer agrupacions d'alumnat i  parlar i  
compartir les seves experiències. 
 5.-Respectar el silenci dels que no volen parlar, ja ho faran. Importa 
que l'adult estigui DISPONIBLE I ATENT.  
6.- Destinar TEMPS, no cal apressar-los els primers dies.  
7.- Buscar múltiples formes d'expressió (formes plàstiques diverses 
que poden recollir l'experiència que tots hem compartit)... 
8.- Es pot introduir tècniques de MINDFULNESS (de reducció del 
neguit)  
9. .- Lectures i materials audiovisuals sobre el dol, la incertesa... 

 

 

 

 

 

4. Acompanyament 
emocional 

 

 

1.- OBSERVAR, per acompanyar, identificar possibles indicadors 
d'alerta 

 2.- Anotar el relat personal, l'estat d'ànim, la motivació per 
l'aprenentatge  
3.- Observem canvis significatius respecte a com era l'alumne abans 
del confinament?  
4.- Esdeveniments significatius que han pogut passar i com és la seva 
vivència. 
5. Comptar amb els assessors psicopedagògics : EAP, Orientadors 

 

 

Les entrevistes amb les famílies que ho necessitin es faran prioritàriament de forma 

virtual, i si alguna família demana fer-la presencial, es tindran en compte les mesures 



de seguretat pertinents (mascareta, neteja de mans, control de temperatura,  neteja de 

l’espai i distància de seguretat). 

L’adaptació dels alumnes de P3 es realitzarà seguint les pautes marcades per garantir 

en tot moment les mesures de seguretat establertes.  Hi haurà tres dies d’adaptació per 

aquests alumnes i podran estar a l’aula acompanyats per un familiar (sempre amb 

mascareta).  Per tal d’afavorir aquesta adaptació es faran dos grups en diferents 

horaris.  Els tres primers dies d’adaptació no és recomanable que es quedin a dinar a 

l’escola. 

Només es permetrà l’accés a l’escola  a  aquelles famílies que 

prèviament  hagin  demanat dia i hora, i sempre seguint el protocol establert en el centre: 

mascareta posada, control de temperatura, neteja de mans i distància de 1,5m.  

El personal docent i el personal PAS de l’escola (secretària i conserge), a l’arribada de 

l’escola es prendran la temperatura i faran la neteja de mans pertinents.  S’accedirà a 

l’escola per la porta lateral, abans de les 8.50 (primera entrada d’alumnes) per no 

coincidir amb les famílies i facilitar l’accés a l’escola sense aglomeracions. Per circular 

pels espais del centre caldrà anar amb la mascareta posada.  

Per motius organitzatius, el SEP fora de l’horari lectiu no es podrà dur a terme. 

 

15.  Pla de treball d’Educació Infantil en confinament 

EDUCACIÓ INFANTIL 

Mètode de treball i recursos didàctics previstos 

Activitats planificades i preparades en format Presentació i enviades via correu 

electrònic de l’alumnat. Aquestes activitats seran globalitzades i adaptades a les 

necessitats de cada grup. 

També se’ls lliurarà (en el moment del confinament) el quadernet de matemàtiques i 

un dossier en format paper amb diferents activitats planificades. 

Mitjà i periodicitat del contacte amb el grup 

Diari 

Mitjà i periodicitat del contacte individual amb l’alumne/a 

Grup reduït i/o individual en cas necessari 

Mitjà i periodicitat del contacte amb la família 



* Es realitzarà una videoconferència (a través del meet de l’alumne) inicial i final en 

el cas que el confinament tingui una durada quinzenal. Si es preveu una durada més 

llarga, aquest contacte via videoconferència serà setmanal per donar a conèixer les 

informacions concretes en relació al nostre centre. 

 

16.  Pla de treball d’Educació Primària en confinament  

EDUCACIÓ PRIMÀRIA 

Mètode de treball i recursos didàctics previstos 

La planificació pedagògica s’organitza a través de l’entorn Gsuite (correu electrònic, 

calendari, meet, presentacions, formularis i classroom).  

També se’ls lliurarà (en el moment del confinament) els llibres individuals (que 

també disposen el format digital) per continuar amb el treball de classe presencial de 

manera virtual. 

Mitjà i periodicitat del contacte amb el grup 

Diari 

Mitjà i periodicitat del contacte individual amb l’alumne/a 

Grup reduït i/o individual en cas necessari 

Mitjà i periodicitat del contacte amb la família 

* Es realitzarà una videoconferència (a través del meet de l’alumne) inicial i final en 

el cas que el confinament tingui una durada quinzenal. Si es preveu una durada més 

llarga, aquest contacte via videoconferència serà setmanal per donar a conèixer les 

informacions concretes en relació al nostre centre. 
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ANNEX 1 Declaracions responsables per a les famílies 

  



 

 

  



ANNEX 2  

 

  



ANNEX 3 

PLANIFICACIÓ DE LA VENTILACIÓ, NETEJA I DESINFECCIÓ EN L’ESCOLA SANT MIQUEL 

V = ventilació    *= neteja i desinfecció    N= neteja 

 

 Abans de 
cada ús 

Després de 
cada ús 

Diàriament ≥ 1 vegada al 
dia 

Responsable Comentaris 

ESPAIS COMUNS I EQUIPAMENTS 

Ventilació de 
l’espai 

   
V 

Docent 
Conserge 

Mínim 10 minuts 3 
vegades/dia 

Manetes i poms de 
portes i finestres 

   
* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Personal de neteja 
(matí i tarda) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baranes I 
passamans, 
d’escales i 

ascensors 

   
* 

Superfície de 
taulells I 
mostradors 

   
* 

Cadires I bancs    
* 

Grapadores i 
altres utensilis 

d’oficina 

   
* 

Aixetes    
 

Botoneres dels 

ascensors 

  
* * 

Personal neteja tarda  
 
 
 
 

Netejar amb un drap 
humit amb alcohol 

propílic 70º 

Ordinadors, 

sobretot teclats I 

ratolins 

   
* 

Personal de neteja 
(matí I tarda) 

Nens i personal 
docent que en fa ús 

Màquines 

expenedores, 

nevera i 

electrodomèstics 

   
 

Telèfons I 
comandaments a 
distància 

 
* 

  
 

 
Qui faci ús 

Interruptors 
d’aparell 

electrònics 

    

* 
Personal de neteja 

(matí I tarda) 

Fotocopiadores    
* 

Conserge I docents 

 

 



 

  

 Abans de 
cada ús 

Després de 
cada ús 

Diàriament ≥ 1 vegada al 
dia 

Responsable Comentaris 

AULES I ESPAIS DE JOC 
INTERIORS 

8’50h a 16 :30h 

Ventilació de 
l’espai 

   
V 

 Mínim 10 minuts 3 
vegades/dia 

 

Superficies o 
punts de 
contacte 
freqüent amb 

les mans 

   N Personal de neteja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El docent estable 
desinfectarà les 

joguines, peces de 
roba i material d’aula 
del seu espai estable 
durant el dia quan en 

faci ús. 

 
Netejar amb un drap 

humit amb alcohol propílic 
70º 

Terra   
* 

  

Materials de 
jocs 

 N 
* 

 També si hi ha un canvi 
de grup d’infants 

   
Les joguines de plàstic 
dur poden rentar-se al 

rentaplats 

Joguines de 
plàstic 

 N 
* 

 

Joguines o 
peces de roba 

  
* 

 Rentadora (≥60ºC) 
 

Fundes de 
matalàs i coixí 

    Rentadora (60º) a casa 
setmanalment 

Gimnàs   
* 

 El gimnàs s’ocuparà el mínim 
ja que procurarem fer tota 
l’educació física a l’exterior 

Aules EI3 a 6è   
* 

 8’50h a 16.30h estan 
ocupades.  

Altres aules i 
sales 

  
* 

 8’50h a 16.30h estan 
ocupades 

 
 
 

  
 
 
 

 
 

   



 

 

 

  

 Abans de 
cada ús 

Després de 
cada ús 

Diàriament ≥ 1 vegada al 
dia 

Responsable Comentaris 

   
 

   

MENJADOR 

Ventilació de 

l’espai 

    
V 

 Mínim 10 minuts 3 
vegades/dia 

Superfícies on 
es prepara el 
menjar 

* * 
  Cuiner  

Plats, gots,   
 

  Cuiner  

coberts... * 
 

   

   

   

   

Fonts d’aigua    
* 

Monitoratge i/o 
cuiner 

 

 

Taules, safates…  
* * 

  Especialment al canvi de grup 
En principi es fan dos torns 
Deixen 10 minuts pel canvi.  
 
12’20 a 13’20h i 13’30 
a 14’30h  
 
 

Taulells 
 * 

  

Utensilis de 
cuina  * 

  

Taules per a 

usos diversos 
* * 

  

Terra    
* 



 

 

 

*Adaptat de: “Caring for Our Children: National Health and Safety Performance Standards. National Resource Center for Health and Safety 

in Child Care and Early Education (NRC) University of Colorado College of Nursing” amb les indicacions de la Sub -direcció General de 

Seguretat Alimentària i Protecció de la Salut l’Agència de Salut Pública de Catalunya. 

 

 

 

 

  

 Abans de 
cada ús 

Després de 
cada ús 

Diàriament ≥ 1 vegada al 
dia 

Responable Comentaris 

LAVABOS i  DUTXES 
8’50h a 16 :30h 

Ventilació 

de l’espai 

   
V 

 Mínim 10 
minuts 3 
vegades/dia 

Rentamans 
   *  

 
Personal de neteja 

(matí-tarda) 

 
Especialment després 

de l’ús massiu 
(després del pati, 

després de dinar) i 
sempre al final de la 

jornada. 

Inodors 
   * 

Terra i altres 

superfícies 
   * 

Dutxes 
 *   

 

Cubells de 
brossa   *  

 



ANNEX 4 

C= en curs    F= Fet 

 

 

ANNEX 5 

Alumne/a 

Dia i hora detecció 

Explicació protocol seguit i observacions (incloure el nom de la persona que ha fet 

les actuacions i el nom del familiar que ha vingut a buscar l’infant) 

 

 

 

Persona de salut amb qui es manté el contacte i centre d’atenció primària 

La directora serà la persona referent del centre pels contactes amb salut i farà el 

seguiment del cas. 

 

 

 

  

Acció C F 

S’ha efectuat la ventilació de totes les aules i espais de l’escola durant un 

mínim de 10 minuts? 

  

Tots els dispensadors de sabó de lavabos, cuina i aules disposen de sabó 

suficient? 

  

Hi ha tovalloles d’un sol ús a tots els rentamans?   

Tots els dispensadors de gel hidroalcohòlic disposen de gel suficient?   

S’ha dut a terme la neteja i desinfecció de les superfícies de major contacte 
(poms de les portes, baranes, interruptors, bancs, polsadors 

ascensor, etc.)? 

  

S’ha dut a terme la neteja i desinfecció de totes les aules i espais 

docents? 

  

S’ha dut a terme la neteja i desinfecció dels lavabos?   

S’ha realitzat la neteja i desinfecció de les fonts d’aigua?   

S’ha realitzat la neteja i desinfecció dels equips informàtics?   

S’ha realitzat la neteja i desinfecció del material escolar?   

S’ha realitzat la neteja i desinfecció de jocs i joguines?   



ANNEX 6 

A: Assolit      AP: Assolit parcialment    NA: No assolit 

 

RESPONSABLES: Equip Directiu i Comissió Pedagògica 

 

INDICADORS SETEMBRE A AP NA 

Es disposa d’un pla de ventilació, neteja i desinfecció?    

Es disposa d’un pla d’actuació davant d’un cas sospitós?    

S’ha demanat a totes les persones treballadores del centre educatiu que les que presentin 
condicions considerades de risc o que estiguin embarassades es posin en contacte amb el 
Servei de Prevenció de Riscos Laborals? 

   

El personal docent i no docent del centre ha rebut els equips de protecció (mascaretes)?    

Tots els espais habilitats per a les activitats lectives disposen de ventilació?    

S’ha realitzat la neteja i manteniment dels equips de climatització?    

El personal docent i no docent ha rebut tota la informació necessària respecte de les mesures 
de protecció i prevenció?  

   

Les famílies han rebut tota la informació necessària respecte de les mesures de protecció i 
prevenció? 

   

Totes les famílies han signat la declaració responsable?    

S’ha organitzat un pla per evitar les aglomeracions de famílies durant les entrades i les sortides 
del centre educatiu? 

   

Es disposa d’un pla alternatiu davant d’un hipotètic canvi d’escenari epidemiològic?    

Es disposa de material educatiu suficient per a poder garantir l’educació a distància en cas d’un 
nou confinament?  

   

 

 

 

 

  

PROPOSTA DE MILLORA TRIMESTRAL 
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