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Diagnosi 

 
La pandèmia de la covid-19 ha portat a l’escola Turó de Can Gili a viure una experiència inèdita que ha                    
tingut un gran impacte en l’educació de l’alumnat del centre ja que ha obligat a realitzar els tres últims                   
mesos del curs 2019-20 de forma telemàtica. 
L’escola Turó de Can Gili és un centre de màxima complexitat en el que gran part de famílies no                   
disposa de dispositius i/o connectivitat adequats per poder seguir una escolaritat telemàtica de qualitat. 
Tot i això al llarg dels tres mesos de confinament l’escola ha respost adaptativament de forma                
adequada.  
 
En l’àmbit organitzatiu i per garantir la comunicació amb les famílies s’ha utilitzat el canal habitual del                 
centre, els grups de difusió de whatsapp. Paral·lelament les primeres tres setmanes de confinament es               
va trucar a totes les famílies del centre per conèixer l’estat en què es trobaven i la disposició que tenien                    
de dispositius i connectivitat. Amb aquesta informació es va realitzar una graella que posteriorment va               
ser utilitzada per poder abastir de recursos tecnològics a aquells que ho necessitaven. 
Una vegada passades aquestes tres setmanes es va seguir amb el contacte telefònic setmanal i/o el                
contacte via videotrucada (meet) per realitzar un seguiment de l’estat emocional i de les tasques               
acadèmiques de tot l’alumnat del centre arribant a un gran nombre d’alumnes i famílies.  
Des del moment en que el municipi va entrar en fase 2, l’escola es va organitzar per seguir amb                   
l'ensenyament telemàtic i alhora oferir a tot l’alumnat la possibilitat de poder assistir al centre de forma                 
voluntària un o dos dies per setmana en horari de 9:30 a 11:00 respectant les mesures indicades pel                  
Departament d’Educació. 
 
En l’àmbit pedagògic s’han realitzat tasques de repàs del primer i segon trimestre. Les setmanes del 16,                 
23 i 30 de març es van enviar recursos didàctics, pàgines web, programes de tv,.. per tal que els                   
alumnes amb les seves famílies poguessis escollir quines activitats s’adequaven més a les seves              
preferències. A partir del 14 d’abril es van organitzar les tasques amb graelles setmanals on hi                
constaven 10 tasques, 5 de matí i 5 de tarda, així com una activitat d’emocions i una d’educació física                   
diàries. Es va organitzar una graella per a cada nivell, així com vàries de personalitzades pels alumnes                 
amb PI d’EE, AA i SIEI. A partir de la setmana del 8 de juny es va modificar la graella de tasques                      
setmanals a una tasca diària així com una tasca setmanal d’educació física. 
 
Durant el confinament del tercer trimestre del curs 2019-20 s’ha proveït de dispositius i/o connectivitat a                
82 alumnes del centre amb 45 dispositius aportats pel propi centre, 2 dispositius aportats per               
l’Ajuntament de Granollers i 35 dispositius aportats pel Departament d’Educació. 
 
 

Organització dels grups estables 

 
El curs 2020-21 l’Escola Turó de can Gili no realitzarà sisena hora i per tant el nostre horari serà de                    
9:00 a 12:30 i de 15:00 a 16:30h. 
L’escola Turó de Can Gili realitzarà grups reduïts d’entre 12 i 17 alumnes que es mantindran estables                 
al llarg de tota la jornada i de tot el curs i que juntament amb el tutor corresponent cadascun d’ells                    
configurarà un grup de convivència. Els especialistes que hagin de fer classe a un grup de convivència                 
prendran les mesures de seguretat indicades pel Departament d’Educació per tal de garantir la              
seguretat i traçabilitat de cada grup de convivència (mascareta i distància de seguretat). 



 
S’assignarà un espai a cada grup de convivència i es vetllarà per minimitzar el nombre d’espais                
compartits dins el centre. 
S’assignarà un nombre concret d’ordinadors a cada grup estable que podrà utilitzarà al llarg del curs.                
No obstant, abans i després de cada utilització els alumnes es desinfectaran les mans amb gel                
hidroalcohòlic.  
En el cas d’utilitzar les tauletes, es netejaran amb un drap humit amb alcohol propílic 70º abans i                  
després de ser utilitzades. 
 
Tots els alumnes hauran de venir a l’escola amb mascareta, que es podran treure dins l’aula de grup                  
estable i a l’espai d’esbarjo assignat, i hauran de portar una ampolla d’aigua d’ús individual. 
 
Es dotarà a cada grup estable d’una capsa per baixar els esmorzars i les ampolles d’aigua al pati i                   
d’aquesta manera evitar l’ús comú de les fonts. 
 
Es seguiran realitzant les àrees de música, anglès, castellà i educació física amb mestres especialistes               
de cadascuna de les assignatures.  
 
L’educació física es realitzarà a l’aire lliure i no s’utilitzaran ni els vestuaris ni les dutxes. 
 
En el cas de l’assignatura optativa de religió, com que es barrejaran alumnes de diferents grups                
estables, es vetllarà per mantenir les mesures de seguretat indicades pel Departament d’Educació, així              
doncs els alumnes faran ús de mascareta i mantindran la distància de seguretat. 
 

Grup  Número 
Alumnes 

Docents  PAE  Espai 

Estable  Temporal  Estable  Temporal  Estable  Temporal 

Infantil 1  10 Tutor música 
psico 

TEI vetlladora P3 psico  

Infantil 2  12  Tutor música 
psico 

 vetlladora P4 psico  

Infantil 3  15 Tutor música 
psico 

  P5 A psico  

Infantil 4  16 Tutor música 
psico 

  P5 B psico  

Inicial 1  15 Tutor música 
ed. física 
castellà 

  1r  

Inicial 2  10  Tutor música 
ed. física 
castellà 

 TEE atenció a la 
diversitat 

 

Inicial 3  16 Tutor música 
ed. física 
castellà 

  2n  

Mitjà 1  12 Tutor música 
ed. física 
anglès 
castellà 

  3rA  

Mitjà 2  12 Tutor música   3rB  



 

ed. física 
anglès 
castellà 

Mitjà 3  13 matins 
17 tardes 

Tutor 
 

música 
ed. física 
anglès 
castellà 

  4tA  

Mitjà 4  14 matins 
17 tardes 

Tutor 
 

música 
ed. física 
anglès 
castellà 

 vetlladora 4tB  

Reforç 
(matins 4t 
i 5è) 

7 mestre 
reforç 

música 
anglès 
castellà 

  anglès  

Superior 1  x matins 
17 tardes 

Tutor música 
ed. física 
anglès 
castellà 

 TEE 5èA  

Superior 2  x matins 
17 tardes 

Tutor música 
ed. física 
anglès 
castellà 

  5èB  

Superior 3  12 matins 
14 tardes 

Tutor música 
ed. física 
anglès 
castellà 

 TEE 6èA  

Superior 4  14 matins 
16 tardes 

Tutor música 
ed. física 
anglès 
castellà 

 Vetlladora 6èB  

Superior 5  12 Tutor música 
ed. física 
anglès 
castellà 

 Vetlladora música  

AA 
(matins) 

7 mestre AA música 
anglès 
castellà 

Gemma 
(educadora) 

 AA (planta 
baixa) 

 

 
 

Criteris organitzatius dels recursos per l’atenció de l’alumnat amb necessitats específiques de suport 
educatiu 

 
L’Escola Turó de Can Gili garantirà el treball personalitzat dels alumnes que disposen de Pla Individual i                 
atendrà a tot l’alumnat NESE segons les necessitats individuals de cadascun d’ells. Per poder complir               
aquest objectiu assignarà la tutoria de grups estables amb alumnat NESE als mestres d’Educació              
Especial del centre així com a la mestra d’Audició i Llenguatge i distribuirà els reforços de TIS i TEE a                    
aquests grups. 
Tanmateix oferirà els recursos externs al centre que ofereix el Departament d’Educació (EAP, CREDA,              
CRETDIC,...) a tot l’alumnat que la CAD consideri oportú. 
 
 



 
 

Organització de les entrades i sortides 

 
Actualment l’Escola Turó de Can Gili disposa d’una entrada, Entrada A, que fins a l’actualitat s’ha                
utilitzat d’entrada de tot l’alumnat al centre. Per tal d’adaptar-nos a la nova normalitat i poder garantir el                  
compliment de les mesures de seguretat s’ha demanat a l’Ajuntament de Granollers que habiliti una               
porta d’accés directe a la pista, Entrada B. 
 

 
En el cas que l’Ajuntament de Granollers pugui habilitar la porta d’accés directa a la pista, les entrades i                   
sortides al llarg del curs 2020-21 s’organitzaran de la següent manera. 
 
ENTRADA A: Alumnes d’Educació Infantil (4 grups), de Cicle inicial (3 grups) i de 3r (2 grups). 
ENTRADA B: Alumnes de 4t (2 grups), de cicle superior (5 grups), d’AA i reforç (2 grups). 
Una vegada els alumnes hagin accedit a l’interior del centre per les dues entrades esmentades, cada                
grup de convivència es distribuirà a l’espai assignat on cada tutor els rebrà i de forma esglaonada els                  
conduirà a les diferents aules.  

 



 

 
 

Organització de l’espai d’esbarjo 

 
L’Escola Turó de Can Gili disposa de gran quantitat d’espais exteriors que faciliten i garanteixen el                
compliment de les mesures establertes pel Departament d’Educació i que per tant eviten la necessitat               
que els alumnes hagin de sortir al pati amb mascareta i mantenint la distància de seguretat. 
S’ha distribuït els espais exteriors de tal manera que en resulten 9 espais aplis i ben diferenciats que                  
s’assignaran als diferents grups estables i pels quals hi passaran a través d’una rotació tots els grups. 
Els espais seran els següents: 

 
1. Olivera 
2. Bosquet 
3. Pati P3 
4. Pati d’infantil 
5. Pati d’infantil 

6. Pati U 
7. Pati U 
8. Grades 
9. Pista 
10. Pista 

 
Per tal que cada grup estable disposi d’un espai es faran dos torns de pati. Els grups d’educació infantil                   
(4 grups) i cicle inicial (3 grups) faran pati de 10:30 a 11:00 i els grups de cicle mitjà (4 grups) i cicle                       
superior (5 grups) juntament amb els grups d’AA i reforç faran el pati de 11:00 a 11:30h. 

 



 
 

Relació amb la comunitat educativa 

 
El curs 2020-21, les reunions de Consell Escolar s’iniciaran de forma telemàtica revisable depenent de               
l’evolució de la pandèmia. 
Les reunions d’inici de curs amb les famílies es realitzaran de forma presencial a l’aire lliure i respectant                  
les mesures de seguretat. 
Les reunions individuals amb els tutors es realitzaran presencialment o telemàticament adaptant-nos a             
les necessitats de cada família i seguint en tot moment les mesures de seguretat. 
Sempre que sigui possible complir amb les mesures de seguretat indicades pel Departament             
d’Educació les reunions del personal del centre es realitzaran de forma presencial. 
 
 

Servei de menjador 

 
S’habilitarà l’espai del menjador i el teatre per tal de garantir que els alumnes que fan ús del servei de                    
menjador puguin dinar amb el seu grup de convivència. Es mantindran les distàncies de seguretat entre                
les taules dels diferents grups de convivència. 
Es realitzaran diferents torns de menjador (segons el nombre d’alumnes que facin ús d’aquest servei) i                
entre els diferents torns es netejaran i desinfectaran la superfície de taules i cadires seguint les mesures                 
indicades pel Departament d’Educació. 
Els alumnes s’hauran de rentar les mans amb gel hidroalcohòlic abans i després del menjador. 
Quan els alumnes acabin de dinar s’hauran de posar la mascareta i sortiran al pati on estaran en                  
diferents espais i, possiblement, amb altres grups. Per aquest motiu els alumnes hauran d’anar tota               
l’estona amb mascareta. 
 

Pla de neteja 

 
La neteja del centre recau sobre l’Ajuntament de Granollers. Tot i així l’Escola Turó de Can Gili prendrà                  
les següents mesures: 

● A l’entrada i sortida del centre tots alumnes es desinfectaran les mans amb gel hidroalchòlic. 
● Els alumnes es rentaran les mans amb gel hidroalcohòlic abans i després de cada àpat, abans i                 

després d’anar al lavabo i abans i després de sortir de l’aula per anar al pati,... i abans i després                    
d’utilitzar un ordinador dins l’aula de cada grup estable. 

● Les aules es mantindran ventilades (porta i finestres) al llarg de tota a jornada sempre que la                 
climatologia ho permeti i quan no sigui possible es ventilaran 10 minuts: 

- A l’entrada al centre les 9 i a les 15h. 
- A cada canvi de classe. 
- A l’hora del pati. 

● La neteja i desinfecció de poms, baranes i passamans es realitzarà cada vegada que un grup                
estable n’hagi fet ús amb el desinfectant apropitat. 

● La neteja i desinfecció de superfícies i taulells de Consergeria es realitzarà cada vegada que               
s’atengui a algú amb el desinfectant apropiat. 
 
 
 



 
 

Extraescolars 

 
Les activitats extraescolars, es faran sempre que sigui possible a l’aire lliure intentant mantenir el màxim                
els grups de convivència de l’escola. Si per fer-les cal barrejar alumnes dels diferents grups estables, es                 
farà respectant les distàncies de seguretat i utilitzant la mascareta. 
 
 

Activitats complementàries 

 
Es programaran només aquelles activitats complemtàries que ens permetin garantir totes les mesures             
de seguretat. 
Les sortides procurarem fer-les en espais oberts i no utilitzarem transport públic. 
Durant el segon trimestre, i si és possible perquè la situació ho permeti i es puguin garantir totes les                   
mesures de seguretat, anirem de colònies tota l’escola. 
 
 

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

 

ÒRGANS  TIPUS DE REUNIÓ  FORMAT DE LA REUNIÓ  PERIODICITAT/ 
TEMPORALITZACIÓ 

Equip directiu  Planificació Presencial Tres per setmana 

Coordinació  Coordinació Presencial Una per setmana 

Cicles  Coordinació Presencial/ telemàtic Un cop al mes 

Claustres  Coordinació/ 
planificació 

Presencial/ telemàtic Un cop al mes 

CAD’S  Coordinació Presencial Sempre que sigui 
necessari 

Comissió Social  Coordinació Telemàtic Un cop al trimestre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Protocol d’actuació en cas de detecta un possible cas de Covid-19 

 
DETECCIÓ DE POSSIBLES CASOS PER SIMPTOMATOLOGIA COMPATIBLE AMB LA COVID-19 
 
En el cas que hi hagi alguna persona que presenti simptomatologia compatible amb Covid-19 es 
seguiran els següents passos: 

1. Aïllar la persona amb símptomes en un espai separat d’ús individual: 
a. Espai AMPA 
b. Biblioteca 
c. Sala de docents 

2. Mascareta quirúrgica a la persona amb símptomes i a la que se’n fa càrrec. 
3. Contactar amb la família. 
4. Trucar al 061 si presenta simptomatologia greu. 
5. Comunicar el cas a Serveis Territorials.  

 

CASOS 
POTENCIAL
S 

ESPAI 
HABILITAT 
PER A 
L’AÏLLAMEN
T 

PERSONA RESPONSABLE 
DE REUBICAR 
L’ALUMNE/A  

PERSONA 
RESPONSABLE DE 
CUSTODIAR-LO FINS 
QUE EL VINGUIN A 
BUSCAR 

PERSONA 
RESPONSABLE DE 
TRUCAR A LA 
FAMÍLIA  

PERSONA 
RESPONSABLE DE 
COMUNICAR EL 
CAS ALS SERVEIS 
TERRITORIALS 

De 
qualsevol 
curs 

Espai AMPA 
Biblioteca 
Sala Docents 

El docent del grup 
estable o docent que el té 
a l’aula en el moment de 
la detecció portarà 
l’alumne a l’espai habilitat 
ambdós amb la 
corresponent mascareta 

Un membre de 
l’equip directiu 

Un membre de 
l’equip directiu 

Un membre de 
l’equip directiu 

 
 
SEGUIMENT DELS CASOS 
 

ALUMNE/A  DIA I HORA DE LA 
DETECCIÓ 

EXPLICACIÓ DEL 
PROTOCOL SEGUIT I 
OBSERVACIONS. 
 

PERSONA DE SALUT 
AMB QUI ES MANTÉ EL 
CONTACTE I CENTRE 
D’ATENCIÓ PRIMÀRIA 

PERSONA REFERENT 
DEL CENTRE PELS 
CONTACTES AMB 
SALUT 

  Caldrà posar el nom 
de la persona de 
l’equip directiu que ha 
fet les actuacions i el 
nom del familiar que 
l’ha vingut a buscar. 

 La directora mantindrà 
el contacte amb salut i 
farà el seguiment del 
cas. 

     

     

 
 
 
 
 
 
 



 
 

Seguiment del pla 

 
 

RESPONSABLES  EQUIP DIRECTIU I COORDINADORS DE CICLE 

POSSIBLES INDICADORS  Constatació que es porten a terme les entrades i sortides tal i 
com estan proposades i que no generen aglomeracions. 

Grau de compliment de les mesures de ventilació de les aules 

Grau de compliment pel que fa els diferents espais que 
s’adjudiquen a cada grup 

Grau de compliment de l’ús del gel hidroalcohòlic 

Grau de satisfacció per part de l’alumnat del funcionament 
excepcional del curs 20-21 

Grau de satisfacció i de tranquilitat per part dels docents pel que 
fa el funcionament excepcional del curs 20-21 

Grau de satisfacció i de tranquilitat per part de les famílies pel 
que fa el funcionament excepcional del curs 20-21 

PROPOSTES DE MILLORA 
TRIMESTRALS 

Aquestes s'elaboraran en funció de les mancances que anem 
detectant o d’aquells aspectes que es cregui que cal millorar en 
funció de totes les persones implicades. 

 
 

Pla d’acollida per l’alumnat d’infantil 

 
Aprofitant que la ràtio de P3 pel curs 2020-21 és molt baixa el centre no contempla la possibilitat de                   
realitzar acollida els primers dies. 
 
 


