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Introducció 

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

reprendre amb les màximes garanties, buscant l’equilibri entre protecció de la salut de les 

persones als centres educatius, la correcta gestió de la pandèmia i el dret de tots infants i 

joves a una educació de qualitat. 

Aquest Pla d’actuació es complementa amb les Instruccions per al curs 2020-2021 de la 

Secretaria de Polítiques Educatives. 

 

 

a. Diagnosi 

El centre educatiu de la Vitxeta va tancar les seves portes el 12 de març per l’estat 

d’alarma.  

El mateix dia del tancament, els mestres van organitzar un seguit de tasques per a fer-les 

durant els 15 dies de durada del tancament, donada la possible llargada indefinida del 

tancament, passats els 15 dies, el claustre de mestres va organitzar una aula virtual, així 

com uns correus electrònics per nivell per tal d’establir i mantenir el contacte amb les 

famílies. 

El centre va elaborar el pla de contingència, que actualment s’ha revisat, i es publicarà al 

web del centre, igual que aquest document de pla d’obertura de centre curs 20-21. 

Per finalitzar el curs es va fer una enquesta als alumnes i famílies per tal d'avaluar el 

treball portat a terme durant el confinament i el treball emocional, totes les observacions 

es tindran en compte per a portar a terme el curs vinent, amb la màxima normalitat i amb 

les mesures més pertinents, en cas d’un confinament parcial o total. Sobretot es destaca 

la necessitat de més videoconferències, major periodicitat. 

Per altra banda molts mestres del centre van fer una formació en línia sobre el material 

Innovamat i es va valorar en claustre portar-ho a terme per al curs 20-21 donada la 

flexibilitat de poder treballar on line i a canvi retirar material de quaderns que no es 

consideren prou competencials. 
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b. Organització dels grups estables 

El grup estable està format per un conjunt d’alumnes, amb el seu tutor o tutora. Poden 

formar part d’aquest grup estable altres docents o personal de suport educatiu i a 

l’educació inclusiva si la major part de la seva jornada laboral transcorre en aquest grup. 

Un docent i un professional de suport educatiu només pot formar part d’un únic grup 

estable. 

 

Determinació de grups. Criteris de configuració 

dels grups.  

- Des d’un punt de vista de salut, té molta 

més importància centrar els esforços 

organitzatius en garantir l’estabilitat i 

l’estanqueïtat d’aquest grup, amb la 

finalitat de preservar la capacitat de 

traçabilitat, que no pas en fixar el nombre 

d’integrants del grup. 

Després de valorar els espais del centre i el 

número d’alumnes de cada grup, no es partirà 

cap grup, per tal de garantir l’heterogeneïtat del 

grup, potenciar els vincles que s’han vist afectats 

amb aquesta pandèmia i garantir una fluïdesa 

amb les famílies i el tutor de referència. 

Només hi ha un grup estable que canviarà 

d’espai ( de l’aula passarà a la biblioteca) 

Criteris d’heterogeneïtat: els grups estables seran del tot heterogenis 

Criteris d’inclusió. Dins del grup classe en condicions de normalitat ja es té en compte la inclusió, és 

un principi i necessitat dins del PEC del centre 

Mesures flexibilitzadores, agrupaments intercicles: Amb les especialitats s’intentarà fer desdoblaments 

de grups heterogenis, per tal de poder fer un treball i una atenció més acurada, es vetllarà per a que 

sigui un mínim de dues sessions a la setmana. 

 

Per nivells, s’enumeren els grups estables que es mantindran durant el curs 2020-2021. 
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CURS - 

NIVELL 

-GRUP 

NÚM 

D’ALU

MNES 

PROFESSORAT 

ESTABLE  

 

ALTRES 

DOCENTS 

que 

intervenen  

(amb 

mesures de 

seguretat) 

Personal 

d’atenció 

educativa, 

que intervé en 

aquest grup 

(TIS, 

educador/a 

EE, TIE, Aux 

d’EE, 

monitors... 

Personal 

d’atenció 

educativa 

que intervé 

puntualment 

ESPAI estable 

d’aquest grup 

P3 46 

 

A: Eva Saez  

B: Merche Bolart 

Noèlia 

Maite 

Quintana 

Iolanda 

 

Toni 

 

Aula ordinària 

P4 50 

 

A: Aida Pastor 

B: Marina Batalla 

 Aula ordinària 

P5 51 

 

A: Glòria Calderó 

B: Susana Romero 

 Aula ordinària 

1r PRI 52 

 

A: Maria LLorca  

B: Cristina Raduà 

Maria F 

Édgar 

Nicolàs 

Vanesa 

Merino 

Cristina G 

Maria H 

Vetlladora Toni 

Jeni 

 

Aula ordinària 

2n PRI 50 A: Blanca Roselló 

B: Paula Cardiel 

Vetlladora Aula ordinària 

3r PRI 53 A: Marga Paredes 

B: Yordanka 

Kostadinov 

 Aula ordinària 

4t PRI 53 A: Pau Ferré 

B: Natàlia Rofes 

Diana 

Josep 

 

 Duli 

Alèxia 

 

 

A: Aula 

ordinària 

B: Biblioteca 

5è PRI 52 A: Montse Núñez 

B: Jordina Olivé 

Vetlladora Aula ordinària 

6è PRI 52 A: Mari Jo 

B: Paqui Doncel 

Vetlladora Aula ordinària 

AA  Núria Panissello Actuació dins l’aula de 3r a 6è 

 

Si es fan subgrups dins del mateix grup estable (desdoblament, etc.), es mantenen les 

mateixes mesures. La distància o la mascareta són necessàries si el o la docent no és 

estable al grup.  

 



Pla d’obertura Escola La Vitxeta 

5 
 

Quan fem subgrups, per a suports educatius fora de l’aula, desdoblament, si aquest fet 

comporta la barreja d’alumnes de diferents grups estables, caldrà mantenir la distància de 

seguretat o, quan no sigui possible, utilitzar la mascareta.  

 

ACTIVITAT O 

MATÈRIA  

GRUPS ESTABLES 

DELS QUALS 

PROVENEN ELS 

ALUMNES  

 DOCENT  HORARI (NOMBRE 

D’HORES O 

SESSIONS 

SETMANALS) 

Aula d’acollida De 3r PRI a 6è PRI Núria Panissello 12,5 h setmanals 

Suport NEE Comunitat de petits  

Comunitat de mitjans 

Comunitat de Grans 

Toni Cañadas 

Jenifer Sánchez 

Duli Margalef i  

Núria Panissello 

13,5 h setmanals 

20 h setmanals 

20,5 h setmanals 

11,5 h setmanals 

 

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

específica de suport educatiu  

 

Valorant les conseqüències del confinament en el desenvolupament cognitiu, afectiu i 

social de l’alumnat vulnerable, en aquest apartat s’exposen els criteris que s’han seguit 

per poder organitzar l’acompanyament, seguiment i atenció directa de l’alumnat amb 

especials dificultats.  

 

El centre, amb els recursos existents i les dotacions extres anomenades “Covid”, ha creat 

una planificació per comunitats per tal de no alterar els grups estables i mantenir amb la 

màxima normalitat possible les especialitats i no veure’s afectat el contingut curricular. 

 

Hem posat un cert èmfasis a Educació Infantil per tal de garantir una bona acollida als 

grups de P3 i P4 i que siguin estables, segurs i amb traçabilitat, per aquest motiu, hi ha la 

TEI del centre dins dels cursos de P3 i la dotació extra servirà com a suport i acollida per 

a P4. 

 

L’organització de les mesures universals, addicionals i intensives que farà el centre, 

sempre tenint en compte el treball en el grup estable i el treball personalitzat, centrat en 

l’alumnat més vulnerable, a càrrec dels especialistes del centre (mestre/a d’EE, mestre 

d’AA, vetllador, monitors...), per aquest motiu l’escola ha posat un referent estable d’EE a 

totes les comunitats i de fora del centre (EAP, CREDA) que venen els dimarts tot el matí.  

 

Caldrà sempre seguir els criteris establerts en el Pla d’actuació en el marc de la pandèmia 

elaborat amb el Departament de Salut.  
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d. Organització de les entrades i sortides  

 

A continuació, expliquem quants llocs d’accés disposem al centre i quins grups hi 

accedeixen. Posem també l’horari d’entrada i de sortida de cada grup.  

Tenim quatre accessos d’entrada i de sortida (2 pel pati de primària, 1 pel pati d’infantil i 

l’entrada principal del vestíbul). Dividim els alumnes de forma que tenen accessos 

diferents en funció del curs. Hi haurà unes marques que delimitaran els llocs on l'alumnat 

ha d’esperar per entrar.  

CURS -NIVELL - 

GRUP  

TIPUS D’ACCÉS  HORA D’ENTRADA I DE 

SORTIDA  

P3 (amb mascareta)  Porta d'Infantil  Entrada 8.40 h - Sortida 16.10 h  

P4 (amb mascareta)  Porta d'Infantil  Entrada 8.35 h - Sortida 16.05 h  

P5 (amb mascareta)  Porta d'Infantil  Entrada 8.30 h - Sortida 16.00 h  

1r (amb mascareta)  Porta de primària davant del pàrquing  Entrada 8.40 h - Sortida 16.10 h  

2n (amb mascareta)  Porta de primària davant del pàrquing  Entrada 8.35 h - Sortida 16.05 h  

3r (amb mascareta)  Porta de primària davant del pàrquing  Entrada 8.30 h - Sortida 16.00 h  

4t (amb mascareta) Porta de primària del camí de la Selva 

del Camp  

Entrada 8.40 h - Sortida 16.10 h 

5è (amb mascareta) Porta de primària del camí de la Selva 

del Camp  

Entrada 8.35 h - Sortida 16.05 h 

6è (amb mascareta) Porta de primària del camí de la Selva 

del Camp  

Entrada 8.30 h - Sortida 16.00 h 

 

Al migdia (a les 12h), degut al poc nombre d’alumnes que van a dinar a casa, la sortida i 

la posterior entrada es farà de la següent manera: 

SORTIDA: A les 12 h 

P3, P4 i P5 per les aules que donen al pati, amb mascareta i mantenint distància de 

seguretat, i després sortiran per la porta d’infantil. 

1r, 2n i 3r sortiran pel pati de la Magnòlia, en ordre, respectant distància de seguretat i 

amb mascareta i sortiran de l’escola pel pati d’Infantil. 

4t i 5è sortiran per les escales de l’aula de música i la porta del porxo que dona al pati de 

primària en ordre, respectant distància de seguretat i amb mascareta, i faran el recorregut. 

6è sortirà per les escales de la primera planta i dona accés al pati de la magnòlia i sortida 

pel pati de primària en ordre, respectant distància de seguretat i amb mascareta. 

Entrada migdia (a les 14.30 h), els alumnes de primària entraran pel pati del camí de la 

Selva del Camp i aniran a les aules seguint el mateix camí que a l’entrada del matí i, els 

alumnes d’Infantil entraran pel seu pati i accediran a l’aula per la porta d’accés del mateix 

pati. 
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Observacions:  

En qualsevol cas, per garantir les mesures de prevenció a les entrades i sortides del 

centre, així com en els passadissos i llocs de concurrència els alumnes i el personal del 

centre educatiu han de portar la mascareta fins arribar a l’aula del grup estable, a banda 

de procurar mantenir el 1,5 metres de distància de seguretat.  

 

S’adjunta plànol amb els recorreguts. (ANNEX-1) 

 

 

e. Organització de l’espai d’esbarjo  

 

Per les zones de pati establertes, cada grup estable tindrà un espai assignat que anirà 

canviant. 

 

 

ZONA DE PATI 

INFANTIL I MITJANS 

Horari d’esbarjo d’Infantil: de 10.00 a 10.30 hores 

Horari d’esbarjo de Mitjans: de 10.30 a 11.00 hores 

Pati de la Magnòlia 

 

 

 

 

Els alumnes de 1r a 6è han de sortir sempre amb 

mascareta a l’hora de l’esbarjo,  així com tots els i les 

mestres. 

Tot l’alumnat ha de posar-se gel hidroalcohòlic abans de 

sortir al pati i rentar-se les mans en entrar a les aules. 

Els grups comparteixen espai de pati per nivell, no poden 

anar a una de les zones no corresponents en l’horari 

d’aquell dia. 

No es pot fer ús de cap material de pati en cap de les 

zones habilitades, tampoc hi haurà pista ni four square. 

Els mestres tenen una zona assignada i no poden moure’s 

d’aquesta durant la mitja hora d’esbarjo, cal ser molt 

rigorosos en la vigilància per evitar canvis de zona de 

l’alumnat. 

Cal recomanar a l’alumnat que facin ús del lavabo abans de 

sortir al pati, en cas de tenir la necessitat, les normes a 

seguir són les mateixes que durant la resta de la jornada, 

baixar la tapa abans d’estirar la cadena i rentar-se bé les 

mans. 

Pati Infantil Zona 1 

 

 

 

 

 

Pati Infantil Zona 2 

ZONA PATI DE 

PRIMÀRIA 

Horari d’esbarjo de Grans: de 10.30 a 11.00 hores 

 

Pati Primària Zona 1 

 

 

 

 

Els alumnes de 1r a 6è han de sortir sempre amb 

mascareta a l’hora de l’esbarjo,  així com tots els i les 

mestres. 

Tot l’alumnat ha de posar-se gel hidroalcohòlic abans de 

sortir al pati i rentar-se les mans en entrar a les aules. 
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Pati Primària Zona 2 

 

 

 

 

 

Els grups comparteixen espai de pati per nivell, no poden 

anar a una de les zones no corresponents en l’horari 

d’aquell dia. 

No es pot fer ús de cap material de pati en cap de les 

zones habilitades, tampoc hi haurà pista ni four square. 

Els mestres tenen una zona assignada i no poden moure’s 

d’aquesta durant la mitja hora d’esbarjo, cal ser molt 

rigorosos en la vigilància per evitar canvis de zona de 

l’alumnat. 

Cal recomanar a l’alumnat que facin ús del lavabo abans de 

sortir al pati, en cas de tenir la necessitat, les normes a 

seguir són les mateixes que durant la resta de la jornada, 

baixar la tapa abans d’estirar la cadena i rentar-se bé les 

mans. 

Pati Primària Zona 3 

 

 

f. Relació amb la comunitat educativa  

 

El centre organitzarà les següents reunions: 

  

- consell escolar (presencial o telemàtica segons la situació i evolució de la Covid19). Es 

farà una sessió al setembre per a informar sobre aquest pla. 

Es pot optar per qualsevol dels dos sempre que es mantinguin les mesures de seguretat, 

però recomanem el format telemàtic sempre que sigui possible.  

- Procediment de difusió i informació del pla d’organització a les famílies: Es publicarà al 

web de l’escola un cop aprovat en claustre i passat pel consell escolar. 

  

- Procediments de comunicació amb les famílies.  

- Les reunions d’inici de curs es faran telemàticament a través de la 

plataforma meet,. Es realitzaran per nivells. 

- Per altra banda, com ja és habitual, es publica qualsevol informació 

d’escola al web del centre i, a més a més, es farà ús de l’App BYNAPP per 

a donar qualsevol informació sigui del curs del seu/va fill/a, del centre, de 

l’AMIPA o personalitzat del seu tutor/a. 

A les famílies del centre i en especial a les de nova incorporació, se’ls hi facilitarà un 

tutorial per tal de garantir la connexió amb l’App i el coneixement suficient per a fer-ne ús 

(sempre des de la perspectiva de l’usuari bàsic) i els tutors faran de referents per a 

comunicar-se via correu electrònic del nivell per a mantenir el contacte, sempre que es 

pugui i especialment si es produeix algun període de confinament. 
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- Reunions individuals de seguiment- tutories amb les famílies: es faran 

preferentment per telèfon i correu electrònic. En cas de fer una trobada 

presencial, es farà mantenint les mesures de seguretat. En funció de la 

situació de pandèmia i, si la família pot, es podran fer per videoconferència.  

 

 

g. Servei de menjador  

 

A l’espai de menjador els grups estables han de mantenir-se i garantir que hi hagi una 

distància de seguretat respecte altres grups estables. Quan això no sigui possible, caldrà 

mantenir la distància de seguretat entre tots els comensals.  

 

Per poder atendre tots els usuaris de menjador en l’horari habitual, no és suficient fer 

torns en l’espai de què disposem, per això hem habilitat altres espais que faran la funció 

de menjador: 

CURS-NIVELL-GRUP  HORA DE DINAR  ESPAI 

P3 12 h Aula del grup 

P4 12 h Menjador 

P5 12 h Menjador 

1r 12 h Aula del grup 

2n 12 h Aula del grup 

3r 12 h Aula del grup 

4t 13.15 h Menjador 

5è 13.15 h Menjador 

6è 13.15 h Aula d’informàtica 

 

 

h. Pla de neteja  

 

En aquest punt s’exposaran les mesures de neteja d’espais després del seu ús quan 

siguin utilitzats per diversos grups estables.  

També hi haurà la periodicitat de la neteja dels espais compartits, així com la dels 

lavabos.  

 

A partir del document de Salut i la llista de comprovació de l’annex 2 del Pla d’actuació en 

el marc de la pandèmia elaborat amb el Departament de Salut, la competència de la 

contractació de la neteja correspon a l’ajuntament, aquest pla l’ha de definir l’ajuntament i 

fer-lo arribar al centre per tal que s’incorpori en aquest pla d’organització.  

 

La dotació de l’ajuntament de Reus respecte al servei de neteja és la següent: 
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En qualsevol cas, i dins del conjunt d’actuacions de sensibilització que el centre portarà a 

terme amb l’alumnat sobre mesures higièniques davant la prevenció de contagi per la 

covid-19, es recomana que el mateix alumnat, quan estigui utilitzant un espai que no és el 

del seu grup estable (cas d’un laboratori, per exemple), aquest col·labori en les actuacions 

de neteja de superfícies i estris utilitzats abans d’abandonar l’espai i possibilitar el seu nou 

ús en bones condicions.  

 

El servei de neteja del matí, les tasques a realitzar diàriament són: 

- Neteja desinfecció dels llocs de contacte amb les mans dels espais comuns tot el centre: 

poms de les portes i finestres, mostradors, superfícies de treball, baranes, passamans, 

botoneres ascensors, interruptors, fotocopiadores... 

- Neteja i desinfecció de banys, dutxes, fent èmfasi en els llocs de contacte amb les mans, 

com poden ser les aixetes, rentamans, cisternes dels wc...i fregat de paviments d’aquests. 

- Ventilació d’espais en la mesura del possible i amb coordinació del professorat i direcció 

del centre. 

El producte utilitzat per fer la desinfecció de l’escola és el Sprint H-100 homologat com a 

virucida segons el «ministerio de sanidad».  

Per la desinfecció d’aparells electrònics, es farà servir solució hidroalcohòlica. 

 

El pla de neteja haurà de desplegar també la gestió dels residus. 
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i. Extraescolars  

 

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 

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. 

ESPAIS ACTIVITATS EXTRAESCOLARS MIGDIA 

ESPAIS ACTIVITATS EXTRAESCOLARS TARDA 

 

FI HORARI LECTIU / INICI DE LES ACTIVITATS 

- El monitoratge d’Infantil i 1r (al principi de curs) anirà a buscar els infants a l’aula. 

- Entre les 16 i les 16:15h, el lloc de trobada dels infants amb el monitoratge de les activitats 

serà el PATI DE LA MAGNÒLIA. Estaran separats per zones i cada monitor/a estarà amb el 

seu grup. EXCEPIONS: 

o GIMNÀSTICA RÍTMICA, DIMARTS I DIJOUS, DIRECTAMENT AL GIMNÀS 

o TEATRE, DIMECRES, DIRECTAMENT AL GIMNÀS. 

o CUINEM!, DIVENDRES, DIRECTAMENT AL MENJADOR.  

- L’acollida també té el seu punt de trobada al pati de la magnòlia. 

 

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. 

ACTIVITAT ESPAI DIA 

DANSA AULA PSICOMOTRICITAT DIVENDRES 

MÚSICA (LLENGUATGE) AULA PSICOMOTRICITAT DIMARTS 

MÚSICA (LLENGUATGE) AULA MÚSICA DIMARTS I DIJOUS 

MÚSICA (LLENGUATGE) AULA 4tB DIJOUS 

MÚSICA (INSTRUMENTS) AULA ACOLLIDA DILLUNS, DIMECRES, DIJOUS I DIVENDRES 

MÚSICA (INSTRUMENTS) AULA ESCACS DILLUNS, DIMECRES, DIJOUS I DIVENDRES 

ROBÒTICA LABORATORI DIMECRES, DIJOUS, DIVENDRES 

TEATRE  AULA PSICOMOTRICITAT DILLUNS, DIMECRES 

ACTIVITAT ESPAI DIA 

ATLETISME PATI DIVENDRES 

BÀSQUET PISTA DIMARTS I DIJOUS 

CUINEM! MENJADOR DIVENDRES 

FUTBOLS  PISTA TOTS ELS DIES 

GIMNÀSTICA RÍTMICA GIMNÀS DIMARTS I DIJOUS 

INICIACIÓ ESPORT PATI/AULA 
PSICOMOTRICITAT 

DIMARTS I DIJOUS 

JUDO AULA PSICOMOTRICITAT DIMECRES 

JUDO GIMNÀS DIVENDRES 

STREET DANCE AULA PSICOMOTRICITAT DIMARTS I DIVENDRES 
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En tot cas, durant aquests trasllats sempre caldrà portar mascareta si no es pot assegurar 

el manteniment de la distància de seguretat.  

 

j. acollida  

L’espai habilitat per al servei d’acollida és el menjador, donat que permet mantenir la 

distància interpersonal d’1,5 metres i, quan no sigui possible degut al volum d’alumnes 

que facin ús d’aquest servei, tant el responsable de l’acollida com els infants han de portar 

mascareta. 

Cada infant ha d'anar acompanyat per un únic familiar. Abans d’entrar al centre s’ha de 

rentar les mans amb gel hidroalcohòlic i un cop dins ha de mantenir la distància de 

seguretat d’1,5 metres amb la resta de persones que estiguin a l’espai d’acollida. 

L’acompanyant ha d’accedir al centre amb mascareta. 

L’horari del servei d’acollida és de 7.30 a 8.15h, a partir d’aquesta hora NO s’acceptarà 

cap nen/a. els alumnes d’acollida seran portats a les aules respectives,. Quan finalitzi el 

període d’acollida, els infants són acompanyats a la seva aula de referència, 

independentment de l’hora d’entrada esglaonada i tant els responsables com els infants 

han de portar les mascaretes. Acabat l’horari d’acollida cal ventilar, netejar i desinfectar 

l’espai utilitzat. 

 

k. 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.  

  

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

Recomanem la modalitat telemàtica quan siguin reunions amb un nombre elevat de 

persones. 

ÒRGANS  TIPUS DE REUNIÓ  FORMAT DE LA REUNIÓ  PERIODICITAT/  

TEMPORITZACIÓ  

Equip directiu  Planificació  Presencial  Dues per setmana  

Equip docent de 

Comunitat de petits  

Coordinació  Videoconferència  Una per setmana  

Equip docent de 

Comunitat de mitjans 

Coordinació  Videoconferència  Una per setmana  

Equip docent de 

Comunitat de grans 

Coordinació  Videoconferència  Una per setmana  

Claustre  Vídeoconferència/presencial mensual 

Sessions d’avaluació Coordinació Presencial Una per trimestre 

Coordinació Grup 

impulsor 

Planificació  Presencial  Una al mes  

Formació de centre planificació Videoconferència Segons calendari  
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m. Protocol d’actuació en cas de detectar un possible cas de covid-19  

 

El responsable de la coordinació i la gestió de la COVID-19 al centre és la coordinadora 

de Riscos Laborals, Noèlia Beas i la directora. 

 

No han d’assistir al centre l’alumnat, les persones docents i altres professionals que 

tinguin símptomes compatibles amb la COVID-19, així com aquelles persones que es 

troben en aïllament per diagnòstic de COVID-19 o en període de quarantena domiciliària 

per haver tingut contacte estret amb alguna persona amb símptomes o diagnosticada de 

COVID-19. 

En un entorn de convivència com és un centre escolar, la detecció precoç de casos i el 

seu aïllament, així com dels seus contactes més estrets, és una de les mesures més 

rellevants per mantenir entorns de seguretat i preservar al màxim l’assoliment dels 

objectius educatius i pedagògics. 

Davant d'una persona que comença a desenvolupar símptomes compatibles amb la 

COVID-19 al centre educatiu: 

1. Se l’ha de portar a un espai separat d'ús individual. 

2. S’ha de col·locar una mascareta quirúrgica (tant a la persona que ha iniciat símptomes 

com a la persona que quedi al seu càrrec). 

3. S’ha de contactar amb la família per tal que vingui a buscar l’infant o adolescent. 

4. En cas de presentar símptomes de gravetat s’ha de trucar també al 061. 

5. El centre ha de contactar amb el servei territorial d’Educació per informar de la situació i 

a través d’ells amb el servei de salut pública. 

La família o la persona amb símptomes ha de contactar amb el seu CAP de referència per 

valorar la situació i fer les actuacions necessàries. Si es decideix realitzar una PCR per a 

SARS-CoV-2, l’infant i la família amb qui conviu hauran d’estar en aïllament al domicili fins 

conèixer-ne el resultat. En cas que finalment es confirmi el cas, Salut Pública serà 

l'encarregada de la identificació, aïllament i seguiment dels contactes estrets. 

 

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

coordinació fluïda, en última instància, entre el centre educatiu i els serveis territorials de 

vigilància epidemiològica encarregats de l’estratègia de control de brot que pot incloure, 

en determinats casos, el tancament total o parcial 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. Si 

hi ha un cas positiu se’n farà la comunicació a l’Ajuntament a través dels Serveis 

Territorials. 

 

L’equip d’atenció primària de referència del centre és el CAP Llibertat (ABS Reus III), i 

estarà a disposició de l’equip directiu del centre per a mesures de consell sanitari sobre la 

COVID-19. 
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POSSIBLES CASOS 

SIMPTOMATOLOGIA 

COMPATIBLE AMB LA 

COVID-19 CASOS 

POTENCIALS 

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 

Infantil  Despatx P4  Noèlia 

Toni 

Maite Quintana  

Tutor/a o un 

membre de 

l’equip directiu.  

Direcció  

Primària Comunitat de 

mitjans: Tutoria 

de 2n 

 

Comunitat de 

grans: Tutoria 

de 5è 

Jeni 

Edgar Nicolàs 

Vanesa Merino 

 

Diana 

Alèxia 

Josep 

Tutor/a o un 

membre de 

l’equip directiu.  

Direcció  

 

Un cop detectat algun cas, es farà el següent quadre de seguiment: 

SEGUIMENT DE 

CASOS 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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n. Seguiment del pla  

 

L’avaluació i seguiment d’aquest pla de reobertura del setembre es farà seguint els 

següents indicadors: 

 

 

INDICADORS RESPONSABLES PROPOSTES 

DE MILLORA 

Percentatge de famílies amb connexió Tutors  

Percentatge de connectivitat de les sessions 

telemàtiques (VC, classroom) 

Tutors Sessions 

d’avaluació 

Índex de relació /connexió amb les famílies- 

tutories 

Tutors  

Índex d’absència justificat i sense de l’alumnat 

que supera el 10% 

Administratiu PAS SS de 

l’ajuntament 

Índex d’absència del professorat Cap d’estudis  

Reunions de consell d’alumnes  Consell d’alumnes  

Índex de satisfacció del personal del centre en 

el desenvolupament del pla (entrades i sortides, 

neteja, activitats,...) 

Claustre  

Índex del compliment de les mesures de 

prevenció i neteja 

Direcció  

Índex de coordinació amb el consell escolar i 

AMIPA 

Direcció  

Propostes de millora per trimestres Cap d’estudis i 

coordinadores  

Sessions 

d’avaluació 
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3. Concrecions per a l’educació infantil i primària 

a. Pla d’acollida de l’alumnat  

 

A P3: 

 

Garantint el manteniment de les mesures de seguretat, els alumnes de P3 aniran portant 

el material personal a l’aula el dia 4 de setembre, en grup reduït, amb distància i 

mascareta per part de l’adult (l’infant només podrà venir acompanyat d’un progenitor o 

familiar).  

Entre grup i grup es deixarà un espai de temps per a ventilar i netejar els espais 

compartits. 

Aquest espai servirà per a tenir una presa de contacte amb l’aula, el tutor i una petita 

familiarització per tal d’establir un vincle i facilitar la posterior relació amb la mestra de P3. 

En iniciar el curs escolar, el 14 de setembre, es farà entrada esglaonada en grups de 12 

alumnes durant 4 dies, 2 dies per alumne, i el 21 de setembre començarà tot el grup. 

Sempre hi haurà dos referents a cadascuna de les aules de P3. 

 

Per ajudar a l’acollida i adaptació de P3, un únic familiar podrà entrar al centre amb 

l’alumne i acompanyar-lo a l’aula, el temps necessari, seguint les indicacions de la tutora 

respecte al material i moviment per l’espai. 

 

A P4: 

 

Degut al curs tan excepcional 19-20, els alumnes de P4 també tindran una entrada 

acompanyada per un adult durant el mes de setembre.  

Per tal d’evitar el compartir espais reduïts amb els alumnes i famílies, l’acollida es farà al 

pati, dividit en dos. En cas de pluja, per no disposar de suficients espais grans, no es 

podrà dur a terme aquest acompanyament. 

 

En tot moment, els adults que accedeixen al centre, han de portar la mascareta posada, 

fer un rentat de mans amb gel hidroalcohòlic en entrar i en acabar de fer 

l’acompanyament. 

Algun referent de la comunitat de Petits farà un control de temperatura amb el termòmetre 

infrarojos a les entrades. 

 

b. Grups d’alumnes 

  

Tant l’equip directiu com l’equip docent i, després de valorar els espais del centre 

educatiu, es va decidir evitar, en la mesura del possible, desdoblar grups (fer tres grups 

de 2 classes) per vàries raons: 

- L’impacte emocional  

- Fer seguiment de tots els alumnes per part del tutor referent 

- Manca d’espais amb la superfície de metres quadrats que es requereix 

normativament 
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c. Horari personal PAS 

 

Per aquest curs 20-21, disposem d’un personal d’Auxiliar d’administratiu a jornada 

sencera. 

Té un horari de 37,5 hores a l’hivern i 35 hores a l’estiu. 

Per tal de garantir la seguretat laboral al màxim, no es pot accedir a l’espai de secretaria 

sense cita prèvia o bé a l’espai habilitat amb la mampara davant de la porta. 

La cita prèvia es pot demanar telefònicament o per correu electrònic. 

 

d. Horaris personal docent  

  

Els horaris s’han pensat en l’acompanyament i l’atenció a la diversitat de l’alumnat amb la 

dotació dels mestres de reforç i, garantint el treball del currículum de totes les 

especialitats. 

 

d. Pla de treball del centre educatiu en confinament per a infantil 

 

En cas de confinament d’un grup o nivell, o de tot el centre en relació amb aquesta etapa 

educativa, es posarà en marxa el pla de contingència que es publicarà al web del centre.  

 

A trets genèrics, que es contemplen en el pla, es farà de la següent manera:  

NIVELL 

EDUCATIU  

MÈTODE DE TREBALL I 

RECURSOS DIDÀCTICS 

PREVISTOS  

MITJÀ I PERIODICITAT 

DEL CONTACTE AMB 

EL GRUP  

MITJÀ I PERIODICITAT 

DEL CONTACTE 

INDIVIDUAL AMB 

L’ALUMNE/A  

MITJÀ I PERIODICITAT 

DE CONTACTE AMB LA 

FAMÍLIA  

P3  Aula Virtual i tasques per 

correu electrònic / app 

Bynapp i/o Drive 

Un cop per setmana per 

VC 

Un cop cada dues 

setmanes, sigui trucada 

telefònica o correu 

electrònic 

Un cop cada dues 

setmanes 

P4  Aula Virtual i tasques per 

correu electrònic / app 

Bynapp i/o Drive 

Un cop per setmana per 

VC 

Un cop cada dues 

setmanes, sigui trucada 

telefònica o correu 

electrònic 

Un cop cada dues 

setmanes 

P5  Aula Virtual i tasques per 

correu electrònic / app 

Bynapp i/o Drive 

Un cop per setmana per 

VC 

Un cop cada dues 

setmanes, sigui trucada 

telefònica o correu 

electrònic 

Un cop cada dues 

setmanes 

 

e. Pla de treball del centre educatiu en confinament per a primària 

 

En cas de confinament d’un grup o nivell, o de tot el centre en relació amb aquesta etapa 

educativa, es posarà en marxa el pla de contingència que es publicarà al web del centre.  

A trets genèrics, que es contemplen en el pla, es farà de la següent manera:  
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NIVELL 

EDUCATIU  

MÈTODE DE 

TREBALL I 

RECURSOS 

DIDÀCTICS 

PREVISTOS  

MITJÀ I 

PERIODICITAT 

DEL CONTACTE 

AMB EL GRUP  

MITJÀ I 

PERIODICITAT 

DEL CONTACTE 

INDIVIDUAL AMB 

L’ALUMNE/A  

MITJÀ I 

PERIODICITAT 

DE CONTACTE 

AMB LA FAMÍLIA 

1r Aula Virtual i 

tasques per correu 

electrònic / app 

Bynapp i/o Drive 

Un cop per 

setmana per VC 

Un cop cada dues 

setmanes, sigui 

trucada telefònica 

o correu electrònic 

Un cop cada dues 

setmanes 

2n Aula Virtual i 

tasques per correu 

electrònic / app 

Bynapp i/o Drive 

Un cop per 

setmana per VC 

Un cop cada dues 

setmanes, sigui 

trucada telefònica 

o correu electrònic 

Un cop cada dues 

setmanes 

3r Aula Virtual i 

tasques per correu 

electrònic / app 

Bynapp i/o Drive 

Un cop per 

setmana per VC 

Un cop cada dues 

setmanes, sigui 

trucada telefònica 

o correu electrònic 

Un cop cada dues 

setmanes 

4t Aula Virtual i 

tasques per correu 

electrònic / app 

Bynapp i/o Drive 

Un cop per 

setmana per VC 

Un cop cada dues 

setmanes, sigui 

trucada telefònica 

o correu electrònic 

Un cop cada dues 

setmanes 

5è Aula Virtual i 

tasques per correu 

electrònic / app 

Bynapp i/o Drive 

Un cop per 

setmana per VC 

Un cop cada dues 

setmanes, sigui 

trucada telefònica 

o correu electrònic 

Un cop cada dues 

setmanes 

6è Aula Virtual i 

tasques per correu 

electrònic / app 

Bynapp i/o Drive 

Un cop per 

setmana per VC 

Un cop cada dues 

setmanes, sigui 

trucada telefònica 

o correu electrònic 

Un cop cada dues 

setmanes 

 

 

 

NOTA IMPORTANT: 

Aquest PLA D’OBERTURA està en continua modificació seguint les indicacions 

de CatSalut i del Departament d’Educació. 
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