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1. DIAGNOSI 
 
A partir del dia 13 de març de 2020, davant la situació del confinament de la pandèmia del covid-19, l’escola va seguir una sèrie de                         
mesures per a poder continuar en la tasca educativa seguint les instruccions del departament d’Educació. 
Es busca quina plataforma utilitzarem durant el confinament, la manera de comunicar-se amb les famílies, creació d’un lloc web                   
per a compartir les experiències i emocions dels nens i nenes a casa. I com comunicar-nos entre el professorat i el personal                      
educatiu.  
 
Organització de treball.  

 
Comunicació equip docent i personal. 
Equip directiu. Grup whatsapp. Videoconferències.  
Comissió pedagògica. Coordinadors de cicle i equip directiu. Grup whatsapp i videoconferències. 
Equip de cicle. Grup whats app.  Videoconferències.  
Claustre. Videoconferència.  
CAD. Videoconferència. 
Comissió d’avaluació. Videoconferència. 

 
Comunicació amb les famílies.  
Telegram de l’escola. 
Pàgina web de l’escola. 
Correu electrònic.  
Videotrucades. En algun cas telèfon i whatsapp. 
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Plataforma de treball. 
Educació infantil, cicle inicial i mitjà. Google sites. (El retorn de les activitats es realitzava a partir del correu electrònic dels 
tutors amb el domini de l’escola) “jo em quedo a casa” 
Cicle superior. Google classroom. 
Lloc web on els alumnes han enviat totes les experiències i treballs que han realitzat a casa. “tot anirà bé”  

 
Valoració de les dificultats.  

 
Durant aquest període s’ha vist la necessitat de treballar molt més la competència digital, ja sigui de l’alumnat com del mateix 
professorat. Aquest s’ha valorat a través d’un formulari on s’ha valorat la futura formació i treball necessari davant la transformació 
digital del centre i la necessitat de formar la competència digital del professorat. 
D’altra banda també s’ha vist molta dificultat en la competència digital de certes famílies, l’ajuda de la TIS ens ha facilitat força la 
comunicació amb les famílies les quals els hi costa la comunicació digital i l’entrega de tasques digitalment.  
El nombre d’alumnat que no tenien dispositius ni connexió a internet, un cop localitzats, van tardar més d’un mes a rebre els 
dispositius que del mateix centre es van deixar i els tècnics de telefònica van recollir i una empresa de transport repartir. No el fet 
de tenir dispositiu va facilitar molt a segons quina família ja que l’important és saber utilitzar-ho i implicació de la família en fer-ho. 
La connexió d’internet que es facilitava també va fallar en alguns casos i el telèfon d’assistència no funcionava al 100%. 
 
Noves propostes.  

 
Fer una formació a les famílies de les plataformes digitals a utilitzar.  
Formació als docents davant les plataformes a utilitzar en un futur confinament i estar preparats per l’ocasió.  
Donar conèixer a les famílies la importància del compromís davant el treball telemàtic i la comunicació constant amb les famílies.  
Es valora el fet de poder fer més videotrucades amb les famílies de les que s’ha fet.  
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2. ORGANITZACIÓ DE GRUP ESTABLES:  ALUMNES, PROFESSIONALS I ESPAIS. 
 

 
GRUPS 

 
ALUMNES 

DOCENTS PAE ESPAI 

Estable Temporal Estable Temporal Estable Temporal 

P3A 20 Anna Herrera Laura Torres TEI Esther Font EAP CREDA 
Practicant 

P3 A  

P3B 20 Carmina Laboreo Laura Torres 
Susana Perez 

 EAP P3 B  

P4A 16 Andrea Peralta Susana Perez  EAP P4 A  

P4B 15 Consol Tarroja Susana Perez  EAP P4 B  

P4C 15 Maria Torres Susana Perez  EAP Biblioteca vella  

P5A 17 Núria Solé Susana Perez  EAP CREDA P5 A  

P5B 16 Rosa Mª Vilaseca Susana Perez  EAP CREDA P5 B  

P5C 16 Aida Mata 
 

Susana Perez  EAP CREDA EE  

1rA 17 Pilar Barril Marga Relaño 
Anna Piqué 
Laura Farré 

 
 

SIEI 
EAP 
Pepita 

1r A  

1rB 17 Anna Piqué Marga Relaño 
Pilar Barril 

 EAP CREDA 1r B  
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Laura Farré 
Auren Tuxans 

1rC 17 Marga Relaño Carme Guillaumet 
Pilar Barril 
Laura Farré 

 EAP  Música  

2nA 20 Neus Garcia Carme Guillaumet 
Marga Relaño 
Laia Rando 

 EAP 2n A  

2nB 20 Laia Rando Neus Garcia 
Marga Relaño 
Carme Guillaumet 

 EAP 2n B  

3rA 18 Eva Martínez Anna Saulé 
Ruben Peries 
Meritxel Barbosa 
Xavi Canales 

 EAP 3r A  

3rB 17 Ruben Peries  Anna Saulé 
Xavi Canales 
Eva Martínez 
Meritxell Barbosa 

 EAP 3r B  

3rC 17 Anna Saulé Samuel Llovet 
Xavi Canales 
Ruben Peries 
Meritxell Barbosa 

 1 Angels 
SIEI 

Aula de 
ciències 

 

4tA 17 Merce Angerri Samuel Llovet  EAP 4t A  
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Xavi Canales 
Ruben Peries 
Pilar Quiles 

4tB 17 Pilar Quiles Xavi Canales 
Ruben Peries 
Clara LLuch 

 EAP 4t B  

4tC 17 Clara LLuch Xavi Canales 
Ruben Peries 
Merce Angerri 

 EAP Aula idiomes  

5èA 17 Juanjo Genè Claudia Kiessling 
Mercè Brescó 
Lourdes Arboç 
Esther Blanc 

Educadora EE SIEI 5è A  

5èB 17 Claudia Kiessling 
 

Merce Brescó 
Miquel Bernal 
Meritxell Barbosa 

 EAP 5è B  

5èC 17 Lourdes Arbóç Claudia Kiessling 
Mercè Brescó 
Juanjo Genè 

  Aula acollida  

6èA 17 Gerard Sanmartin Esther Blanc 
Jordi Pujol 
Mercè Brescó 
Magda Solsona 

  6è A  

6èB 16 Miquel Bernal Esther Blanc   1 Pepita 6è B  
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Jordi Pujol 
Mercè Brescó 
Gerard Sanmartin 

SIEI 

6èC 17 Magda Solsona Esther Blanc 
Mercè Brescó 
Miquel Bernal 
 

  Aula 
informàtica 2 

 

 
 
3. CRITERIS ORGANITZATIUS DELS RECURSOS PER A L’ATENCIÓ DE L’ALUMNAT AMB NECESSITAT ESPECÍFICA DE SUPORT 
EDUCATIU . 
 
L’alumnat NESE que necessita vetlladora aquesta passarà a ser del grup estable. En el cas de que l’alumne tingui educació 
compartida la vetlladora podrà incidir en un altre grup classe sempre i quan compleixi les normes de seguretat, mascareta i 
distància 1,5 m., degut a que no serà el seu grup estable.  
Quan els nens i nenes vagin a la SIEI o aquest especialista vagi a la classe haurà de complir les normes de seguretat. Mascareta i 
distància 1,5 m. 
Els especialistes fora del centre que accedeixin a l’escola EAP, CREDA… cal que segueixin les normes de seguretat. Mascareta i 
distància 1,5 m i tinguin un espai assignat. 
 
Els alumnes NESE estaran sempre que es pugui dins del seu grup estable i seguiran les normes i el confinament, si es dona el 
cas, juntament amb el seu grup. 
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4. ORGANITZACIÓ D’HORARIS I GESTIÓ D’ENTRADES I SORTIDES. 
 
El nostre centre té quatre accessos d’entrada i de sortida (porta principal i  porta lateral del carrer escoles.  Porta del darrera de 
l’escola. Porta lateral del pati de l’entrada dels Putxinel·lis). Dividim els alumnes de forma que tenen accessos diferents en funció 
del curs. Entraran tots amb mascaretes i es col·locaran al pati fent fila en una distància d’1,5 m. Els alumnes es guiaran per unes 
marques que delimitaran el seu lloc a la fila.  
Per evitar aglomeracions a les portes, es marcarà una zona abans de la porta, on delimitarà el lloc per cada curs. 
 
Entrem amb la música fem files distància 1,5 m            TOTS ELS NENS I NENES AMB LA MASCARETA  

Accés  1R TORN 
MATI:      Entrada 8:55 h     Sortida 12:25 h 
TARDA:  Entrada 14:55 h  Sortida 16:25 h 

2n TORN 
MATÍ:       Entrada 9:05h         Sortida 12:35 h 
TARDA:   Entrada 15:05 h      Sortida 16:35 h 

Porta lateral pati 
 

P3 A 
Circuit pati educació infantil 

P3B 
Circuit pati educació infantil 

Porta del darrera P4 A/B/C 1r A/B/C 
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Zona del darrera Zona del darrera 

Porta lateral 
 c/ escoles 

P5 A/B/C 
Zona del darrera 

2n A/B 
Zona del darrera 

Porta Principal  
c/ escoles 

3R A/B/C 
4T A/B/C 

5È A/B/C 
6È A/B/C 

Pujarem i baixarem  per ordre a les aules de cada escala amb el tutor/a.  
Les famílies no podran accedir dins de la zona peatonal marcada. Només les de cicle inicial, P4 i P5  tant a l’entrar com al sortir.  
A dins de l’escola no entraran les famílies. 
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ORGANITZACIÓ ESCALES 
Els alumnes pujaran a les aules acompanyats del tutor/a seguint el següent ordre per escala. 

ESCALA1 
 

ESCALA 2 
 

ESCALA 3 

4tC 4TA 4T B 3R A 3R B 

5ÈB 6ÈA 6È B 2NA 2NB 

5ÈA 5ÈC 1RC 1RA 1RB 

 6ÈC 3RC P5A P5B 

  P4C P4A P4B 

   P5C  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. ORGANITZACIÓ DE L’ESPAI D’ESBARJO 
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Per afavorir el manteniment de les mesures de seguretat, farem torns per tal de mantenir els grups estables al pati. 
 
EDUCACIÓ INFANTIL 

  ROTATORI SETMANAL 

HORA CURS ZONA  
1 

ZONA 
2 

ZONA  
3 

10:00 h -  10:30 h P4 A/B/C  
Tenir establertes les normes del pati on inclou les pujades i baixades. 

 
Cada grup estable tindrà el seu  material, pot ser  el mateix que utilitzarà a 

PSICOMOTRICITAT 

10:30 h -  11:00 h P3 A/B 

11:00 h  - 11:30h P5 A/B/C 

 
EDUCACIÓ PRIMÀRIA 

 ROTATORI SETMANAL 

HORA CICLE PISTA 1 PISTA 2 PEDRES 1 PEDRES 2 PORXOS 1 PORXOS 2 

10:00 h 
10:30 h 

INICIAL  
Tenir establertes les normes del pati on inclou les pujades i baixades. 

 
 10:30 h  

11:00 h 
MITJÀ 

11:00 h 
11:30 h 

SUPERIOR 

6. RELACIÓ AMB LA COMUNIIAT EDUCATIVA 
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TIPUS CALENDARI FAMÍLIES MODALITAT 

REUNIÓ INICI DE CURS 4 SETEMBRE 4 grups 
DE 10 PERSONES 

P3 PRESENCIAL PATI PETIT - Les famílies vegin les 
aules  ja que no hi va haver portes obertes presencials. 

DIFUSIÓ PLA OBERTURA 
SETEMBRE 

SETEMBRE P3 A 6è Circulars i presentació:  web, telegram i correu 
electrònic. 

REUNIÓ INICI DE CURS  OCTUBRE P4 a 6è VIDEOCONFERÈNCIA 

REUNIONS INDIVIDUALS DURANT PRIMER 
TRIMESTRE (1a) 

P3 a 6è VIDEOCONFERÈNCIA i seguiment per correu 
electrònic. 

CONSELL ESCOLAR UN PER TRIMESTRE CONSELL 
ESCOLAR 

VIDEOCONFERÈNCIA 

 
COMUNICACIONS FAMÍLIES 

NOTES PUNTUALS TOTES LES 
FAMÍLIES 

TELEGRAM 

NOTÍCIES PÀGINA WEB/BLOGS 

FORMACIÓ FAMÍLIES MOMENTS 
OPORTUNS 

TOTES LES 
FAMÍLIES 

VIDEOCONFERÈNCIA O TUTORIALS VÍDEOS, 
INFOGRAFIES, PRESENTACIONS... 

 
 
 
 
7 SERVEI DE MENJADOR 
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A l’espai de menjador els grups estables es mantenen per tal de garantir les mesures de seguretat. Per poder atendre tots                     
els grups estables es realitzaran dos torns i habilitarem altres espais que faran la funció de menjador (gimnàs) 
Tindrem en compte a l’hora d’organitzar grups estables i torns que els dilluns, dimecres i divendres tindrem un nombre                   
força més elevat d’alumnes amb ajut de menjador. 

 
 

CURS-NIVELL-GRUP HORA DE DINAR ESPAI 

 
P3 I P4 

 
12:45 h  

 
Gimnàs 

 
P5 I 1R I 2N 

 
12:45 h - 13:45 h 

 
Menjador 

 
3R 4T 5È I 6È 

 
14:00 h - 14:45 h 

 
Menjador 

 
Abans i després del menjadors els nens i nenes hauran de romandre amb el grup estable i controlat a l’esbarjo de                     
menjador per les zones habilitades. (preveure-les en coordinació amb les monitores de menjador) Es procurarà que                
sempre sigui la mateixa monitora la responsable del mateix grup/s estables. 
 
Caldrà tenir en compte les següents pautes en l’ús del servei de menjador: 
 

● Rentar-se les mans abans i després de cada àpat. 
● Preveure la neteja, desinfecció i ventilació del menjador o altres espais emprats abans de l’ocupació per part d’un                  

altre grup.(torns) 
● Els alumnes de grups estables s’asseuran a la mateixa taula mantenint la separació d’ un metre i mig entre taules.En                    

cas de ser de diferents grups estables, si s’han d’asseure a la mateixa taula, esd deixarà com mínim una cadira                    
buida entre ells. 
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● L’aigua de la gerra la servirà sempre la  mateixa monitora responsable de cada taula quan sigui necessari. 
● La distància entre els alumnes quan emprin la safata per recollir els aliments i per deixar-la a l’acabar l’àpat, serà                    

sempre d’un metre i mig. 
● Es mantindran obertes  les portes i finestres del menjador o espais emprats com a tal . 
● El professorat i PAE que empri el servei de menjador duran la mascareta per entrar i solament se la trauran per a                      

menjar. Aquests s’asseuran en un espai diferenciat de l’alumnat i caldrà mantenir la distància d’un metre i mig. 
● Es procurarà que en el període anterior i posterior al servei de menjador escolar els alumnes realitzin activitats en                   

espais oberts (porxes i patis ) i es preveuran altres espais i monitores responsables dels grups estables en cas de                    
pluja o climatologia desfavorable (ludoteca, biblioteca,...) mantenint sempre les distàncies  i fent ús de la mascareta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. PLA DE NETEJA 
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PAUTES DE VENTILACIÓ 
 
És necessari ventilar les instal·lacions interiors com a mínim abans de l’entrada i la sortida dels infants i al llarg del dia el                       
màxim de temps possible 
Totes les aules poden ésser adequadament ventilades. Es procurarà deixar les finestres obertes el màxim de temps                 
possible. 
 
PAUTES GENERALS DE NETEJA I DESINFECCIÓ 
  
La neteja i la posterior desinfecció d’espais es realitzarà amb una periodicitat almenys diària. Se seguiran les                 
recomanacions de neteja i desinfecció en establiments i locals de concurrència humana (enllaç) i en el cas de que sigui                    
necessari les de neteja i desinfecció en espais exteriors de concurrència humana.(enllaç) 
La neteja dels espais és fonamental i sempre s’ha de fer de forma prèvia a les actuacions de desinfecció. Permet eliminar                     
la brutícia i la matèria orgànica de les superfícies i, si no és eliminada, pot interferir amb els desinfectants i minimitzar-ne la                      
seva eficàcia. Els desinfectants, en canvi, es destrueixen o inactiven els microorganismes. Per a la neteja es poden usar                   
els detergents tensioactius que s’utilitzen habitualment,que s’hauran d’aplicar en la concentració i condicions d’ús que               
marqui l’etiqueta de cada producte. 
Caldrà fer un mínim d’una neteja i desinfecció completa al final de la jornada i garantir la neteja i desinfecció durant el dia                       
en els espais que ho requereixin, especialment en aquells de màxima concurrència. 
Neteja: es pot fer amb aigua o sabó o es poden usar els detergents d’ús habitual en l’àmbit domèstic, que s’hauran                     
d’aplicar en la concentració i condicions d’ús que marqui l’etiqueta de cada producte. 
 
Desinfecció: hi ha evidència que els coronavirus s’inactiven en contacte amb diferents tipus de desinfectants, com poden                 
ser: 

● Lleixiu: es recomana fer una dilució 1:50 del lleixiu habitual que té una concentració al voltant del 5%, barrejant 20 ml                     
de lleixiu en 1 litre d’aigua, o bé posant 1 part de lleixiu i 49 parts d’aigua, especialment per a la desinfecció dels                       
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lavabos. Per a la resta de superfícies és suficient amb una barreja de 1 part de lleixiu i 99 parts d’aigua. Aquestes                      
solucions s’han de preparar diàriament i s’han de deixar actuar durant uns minuts per assegurar una desinfecció                 
eficaç. 

● Alcohol etílic entre el 62-71%: es pot obtenir directament o a partir de l’ alcohol etílic habitual que és del 96 %,                      
barrejant 70 ml de l’alcohol amb 30 ml d'aigua (s’obté un alcohol del 69%) o bé barrejant 5 parts de l'alcohol etílic de                       
96º amb 2 part d'aigua (s’obté un alcohol del 70,6 %) 

● Peròxid d’hidrogen al 0,5%: es pot obtenir diluint l’aigua oxigenada habitual que és del 3% de peròxid d'hidrogen                  
amb aigua, barrejant 1 part d'aigua oxigenada i 5 parts d'aigua. 

  
Es poden utilitzar també altres productes desinfectants amb finalitat viricida autoritzats per a ús pel públic en general i ús                    
ambiental. 
Per a la desinfecció del material informàtic (teclat, ratolins...) es poden utilitzar tovalloletes impregnades amb alcohol                
propílic de 70% o un drap net humitejat amb alcohol de 70%. Caldrà garantir especialment la desinfecció del material com                    
a mínim 1 vegada al dia. 
  
 
ZONES I PUNTS ON INTENSIFICAR LA NETEJA I DESINFECCIÓ 
  
Les actuacions de neteja i desinfecció hauran d’incidir especialment en tots aquells elements, superfícies o zones d’ús                 
més comú que poden tenir més contacte amb les mans. El material emprat en les diferents activitats no podrà ser                    
compartit entre diferents infants si no se’n fa una desinfecció després del seu ús. Es prioritzarà que cada infant i                    
adolescent utilitzi el seu propi material. 
  
Les zones i punts on cal intensificar la neteja i desinfecció són: 

● Interruptors i timbres (aparell electrònic) 
● Manetes i poms de portes, finestres, armaris i arxivadors. 
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● Baranes i passamans d’escales 
● Taules i cadires 
● Ordinadors, sobretot teclats i ratolins 
● Aixetes i lavabos. Cal assegurar la dotació de sabó i eixugamans, per garantir l’adequada higiene de mans en tot                   

moment. Cal netejar-los al llarg del dia. 
● Altres superfícies o punts de contacte freqüent 

  
*Es recomana, allà on sigui possible, mantenir les portes obertes. 
  

 GESTIÓ DE RESIDUS 

Els mocadors i tovalloletes  d’un sol ús en llençaran en contenidors amb bosses a ser possible de tapa i pedal. Les mascaretes , 
guants i altres residus d’higiene personal s’han de llençar al contenidor de rebuig (el de color gris). 

Les persones amb símptomes mentres estan al centre, tancar en una bossa tot el material utilitzat a l’espai d´ús individual on se 
l’ha aïllat i introduir aquesta bossa en una segona bossa abans de depositar-la amb la resta de residus .  

* Es seguirà la planificació de la ventilació, neteja i desinfecció del centre seguint el quadrant de l’annex 2 .  

 

 

 

9. EXTRAESCOLARS I ACOLLIDA 
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Les activitats extraescolars i l’espai d’acollida, quan suposin una barreja d’alumnes dels diferents grups estables, caldrà 
fer-les aplicant la distància de seguretat o utilitzant la mascareta. 

 
ACTIVITAT NOMBRE  

D’ALUMNES 
GRUPS DELS 

QUALS 
PROVENEN ELS 

ALUMNES 

PROFESSIONA L 
RESPONSABLE 

ESPAI ON ES 
REALITZA 

L’ACTIVITAT 

ACOLLIDA   SANDRA LUDOTECA 

NATACIÓ   NOEMÍ PISCINA MUNICIPAL 

ESCACS   AUREA BIBLIOTECA 

TEATRE   AUREA BIBLIOTECA 

FUTBOL SALA   JAUME PISTA MUNICIPAL 

PATINATGE   AUREA PISTA ESCOLA 

BÀSQUET   C.B. BALAGUER PISTA MUNICIPAL 

ROBÒTICA    AULA INFORMÀTICA 1 

ANGLÈS   AUREA LUDOTECA/ BIBLIOTECA 

 

Caldrà preveure el trasllat dels alumnes des del lloc de l’activitat extraordinària a l’aula del grup estable, sobretot en el cas 
dels alumnes més petits que hauran d’anar acompanyats. En tot cas, durant aquests trasllats sempre caldrà portar 
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mascareta si no es pot assegurar el manteniment de la distància de seguretat. 

 
10. ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES 

Al setembre es tindran en compte quines sortides i activitats complementàries es duran a terme. 

11. REUNIONS DELS ÒRGANS UNIPERSONALS I COL·LECTIUS DE COORDINACIÓ I GOVERN. 
 
 

ÒRGANS TIPUS DE REUNIÓ FORMAT DE LA REUNIÓ PERIODICITAT/  TEMPORITZACIÓ 

Equip directiu Planificació Presencial Dues per setmana 

Equip docent P3 Programació Presencial Dues per setmana 

Equip docent P4 Programació Presencial Dues per setmana 

Equip docent P5 Programació Presencial Dues per setmana 

Equip docent de 1r Programació Presencial Dues per setmana 

Equip docent de 2n Programació Presencial Dues per setmana 

Equip docent de 3r Programació Presencial Dues per setmana 

Equip docent de 4t Programació Presencial Dues per setmana 

Equip docent de 5è Programació Presencial Dues per setmana 
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Equip docent de 6è Programació Presencial Dues per setmana 

Comissió pedagògica 
direcció - coord cicle 

  Coordinació Presencial Una quinzenalment 

Coordinació cicle 
infantil 

  Coordinació Presencial Una quinzenalment 

Coordinació cicle 
inicial 

  Coordinació Presencial Una quinzenalment 

Coordinació de cicle 
mitjà 

  Coordinació Presencial Una quinzenalment 

Coordinació de cicle 
superior 

  Coordinació Presencial Una quinzenalment 

Comissió TAC 
Formació TAC 

  Coordinació   Videoconferència Una quinzenalment 

Comissió lectura i 
biblioteca 

  Coordinació   Videoconferència   Una mensualment 

Comissió escola Verda  Coordinació   Videoconferència   Una mensualment 

Comissió 
GaspArtSchool 

  Coordinació   Videoconferència   Una mensualment 

 
 
 
 
 
12 PROTOCOL D’ACTUACIÓ EN CAS DE DETECTAR UN POSSIBLE CAS DE COVID-19 
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DETECCIÓ DE POSSIBLES CASOS PER SIMPTOMATOLOGIA COMPATIBLE AMB LA COVID-19 A CASA. 
 
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 són coneixedores de la situació actual de pandèmia amb el -risc que això comporta i que,                   
per tant, s’atendran a les mesures que puguin ser necessàries en cada moment. 
 

● Es comprometen a no portar l’infant o adolescent al centre educatiu en cas que presenti simptomatologia                
compatible amb la COVID-19 o l’hagi presentat en els darrers 14 dies i a comunicar-ho immediatament als                 
responsables del centre educatiu per tal de poder prendre les mesures oportunes. 

 
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. En cas que la situació epidemiològica ho requerís es podria considerar la 
implementació d’altres mesures addicionals com la presa de temperatura a l’arribada a l’escola. 
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DETECCIÓ DE POSSIBLES CASOS PER SIMPTOMATOLOGIA COMPATIBLE AMB LA COVID-19 A L’ESCOLA. 

 
 

CASOS 
POTENCIAS 

ESPAI 
HABILITAT PER 
A L’AÏLLAMENT 

PERSONA RESPONSABLE 
DE REUBICAR L’ALUMNE/A 
I CUSTODIAR- LO FINS QUE 

EL VINGUIN A BUSCAR 

PERSONA RESPONSABLE 
DE TRUCAR A LA FAMÍLIA 

PERSONA 
RESPONSABLE DE 

COMUNICAR EL CAS ALS 
SERVEIS TERRITORIALS 

P3 Tutoria edifici de 
P3 

Docent del grup estable o     
docent que el té a l’aula en el        
moment de la detecció. 

Equip directiu Equip directiu 

P4, P5, 1r i 2n Tutoria davant P5B 
3a escala 

Docent del grup estable o     
docent que el té a l’aula en el        
moment de la detecció. 

Equip directiu. Equip directiu 

3r, 4t, 5è i 6è Tutoria entre 6èB i 
5è B. 

Docent del grup estable o     
docent que el té a l’aula en el        
moment de la detecció. 

Equip directiu. Equip directiu 

 
 
 
 
 
 
 
 
SEGUIMENT DE CASOS. 
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ALUMNE/A DIA I HORA DE 
LA DETECCIÓ 

EXPLICACIÓ DEL 
PROTOCOL SEGUIT I 

OBSERVACIONS (Incloure el 
nom de la persona que ha fet 
les actuacions i el nom del 
familiar que l’ha vingut a 

buscar.) 

Persona de salut amb qui 
es manté el contacte i 

centre d’atenció primària 

PERSONA REFERENT 
DEL CENTRE PELS 

CONTACTES AMB SALUT 
(Mantindrà el contacte 

amb salut i farà 
seguiment del cas) 
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3.  SEGUIMENT DEL PLA. 
Breu planificació de l’avaluació i seguiment d’aquest pla de reobertura del setembre. 
 
AVALUACIÓ I SEGUIMENT DEL PLA DE REOBERTURA DEL SETEMBRE 

RESPONSABLES Equip directiu 

POSSIBLES 
INDICADORS 

INICI DE CURS: 
 

● Es disposa d’un pla de ventilació, neteja i desinfecció? 
● Es disposa del 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 
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epidemiològic? 
● Es disposa de material educatiu suficient per a poder garantir l’educació 

a distància en cas d’un nou confinament? 
 
DIÀRI: 

● 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 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? 

PROPOSTES DE 
MILLORA 
TRIMESTRALS 
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14.  CONCRECIONS PER A L’EDUCACIÓ INFANTIL. 
 
A l’escola no es realitza acollida de l’alumnat a educació infantil. 
 
PLA DE TREBALL DEL CENTRE EDUCATIU EN CONFINAMENT 
 

EDUCATIU TREBALL I 
RECURSOS 
DIDÀCTICS 
PREVISTOS 

PERIODICITAT DEL 
CONTACTE AMB EL GRUP 

PERIODICITAT DEL 
CONTACTE INDIVIDUAL 

AMB L’ALUMNE 

PERIODICITAT DE 
CONTACTE AMB LA 

FAMÍLIA 

Educació infantil  Plataforma  
moodle eix 

Cada dia s’enviaran tasques    
des de la plataforma. 
Una videoconferència per   
setmana 

Diaria dins de la 
plataforma. 
  

Una videoconferència 
en cas de que ho 
demani la família, dins 
dels 14 dies. Cada 
quinze dies en cas de 
que sigui un 
confinament llarg. 
Mitjançant el correu 
electrònic quan sigui 
necessari. 
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15.  CONCRECIONS PER A L’EDUCACIÓ  PRIMÀRIA 
 
PLA DE TREBALL DEL CENTRE EDUCATIU EN CONFINAMENT 
 
 

EDUCATIU TREBALL I 
RECURSOS 
DIDÀCTICS 
PREVISTOS 

PERIODICITAT DEL 
CONTACTE AMB EL GRUP 

PERIODICITAT DEL 
CONTACTE INDIVIDUAL 

AMB L’ALUMNE 

PERIODICITAT DE 
CONTACTE AMB LA 

FAMÍLIA 

Cicle inicial Plataforma  
moodle eix 

Cada dia s’enviaran tasques    
des de la plataforma. 
Una videoconferència per   
setmana 

Diaria dins de la 
plataforma. 

Una videoconferència 
en cas de que ho 
demani la família, dins 
dels 14 dies. Cada 
quinze dies en cas de 
que sigui un 
confinament llarg. 
Mitjançant el correu 
electrònic quan sigui 
necessari. 

Cicle Mitjà Google Classroom Cada dia s’enviaran tasques    
des de la plataforma. 
Una videoconferència per   
setmana 

Diaria dins de la 
plataforma. 

Una videoconferència 
en cas de que ho 
demani la família, dins 
dels 14 dies. Cada 
quinze dies en cas de 
que sigui un 
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confinament llarg. 
Mitjançant el correu 
electrònic quan sigui 
necessari. 

Cicle Superior Google Classroom Cada dia s’enviaran tasques    
des de la plataforma. 
Una videoconferència per   
setmana 

Diaria dins de la 
plataforma. 
 
Una videoconferència cada 
quinze dies en cas de que 
sigui un confinament llarg.  

Una videoconferència 
en cas de que ho 
demani la família, dins 
dels 14 dies.  
Mitjançant el correu 
electrònic quan sigui 
necessari. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pla d’organització per a l’obertura al setembre del curs 2020-2021                                                                                                     30  


