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0.- Diagnosi 
 
La situació d’excepcionalitat en la que ens vam trobar el darrer trimestre del curs 2019-2020 ha estat un                  
moment d’inflexió per a la societat, i l’escola s’ha hagut d’adaptar d’un dia per l’altre a atendre als                  
infants i les famílies des de la distància, a fer un seguiment, a vegades amb dificultats, dels infants i les                    
seves circumstàncies, proposant activitats per poder fer a casa, reptes a aconseguir en família, en resum,                
ens hem hagut de “reinventar” per tal de poder seguir “connectats” tots i totes i mantenir els vincles i                   
lligams amb la comunitat. 
En l’etapa de l’educació infantil es va mantenir la comunicació amb les famílies a través del correu                 
electrònic, enviant propostes setmanalment on hi havia activitats diversificades, i també a través del              
telèfon, sobretot en el cas de les famílies que no tenien cap interacció amb les tutores (si calia,                  
setmanalment). 
En l’etapa de l’educació primària, el cicle inicial va plantejar propostes setmanals de les diferents àrees a                 
través del correu electrònic i el contacte amb les famílies més “desconnectades” es feia a través de la                  
trucada telefònica. En els cicles mitjà i superior es va habilitar la plataforma Moodle-Eix, on els i les                  
tutores i els i les mestres especialistes, han anat proposant diferents activitats, els primers              
setmanalment, els especialistes quinzenalment, també s’ha mantingut el contacte a través del correu             
electrònic i el telèfon, quan ha sigut necessari. 
En tot aquest temps, la TIS ha mantingut el contacte telefònic amb les famílies que ja atenia de manera                   
presencial, i conjuntament amb els diferents tutors i tutores, ha aconseguit que aquestes anessin fent les                
activitats que es proposaven i a través de la regidoria d’Educació de l’Ajuntament, s’ha pogut facilitar                
material imprès a les famílies que ho han requerit. 
S’ha valorat molt positivament per part tant de l’equip docent com dels infants i les famílies, l’ús de la                   
plataforma Moodle-Eix, que s’incorporarà com un recurs més per la nostra tasca a tota l’educació               
primària. 
La situació actual de la pandèmia ens porta a haver de repensar la nostra feina a l’escola, tenint en                   
compte les instruccions i criteris dels Departaments d’Educació i Salut. Així, hem de tenir en compte els                 
grups d’infants, que han de passar a ser estables, els espais, que han de permetre poder mantenir una                  
distància mínima d’1 metre entre els infants d’aquests grups estables, les mesures higièniques i de               
ventilació i desinfecció que s’han de seguir, les entrades, sortides i patis esglaonats... Tot això, farà que                 
aquest curs 2020-2021, les activitats internivells no es puguin dur a terme de la manera que es venien                  
planificants els darrers cursos, i aquest és el canvi més important en la nostra dinàmica de centre. 
Per tant, i d’acord amb les instruccions del Departament d’Educació i el Pla d’actuació del Procicat en                 
relació als centres educatius, redactem aquest pla d’organització pel curs 2020-2021. 
 

1.- Organització dels grups estables 
 
1.1 Consideracions generals 
 
Els grups estables es configuraran a partir dels grups classe habituals, per tant respectarem les               
agrupacions per edat i les ràtios que hi ha actualment. En el cas del curs de 6è, si que farem un                     
desdoblament, donada la situació que és el curs del final de l’etapa i té 28 infants. Així doncs hi haurà 6                     
grups estables de l’educació infantil (dos de cada curs) i 9 grups estables en l’educació primària que                 
tindran la tutora o tutor com a referent durant tot el curs el màxim d’hores possibles, per poder tenir la                    
traçabilitat i el grup de contacte ben identificat al llarg del temps.  
Cada grup també disposarà d’un suport estable a l’aula (aproximadament de mitja jornada), per tal de                
poder diversificar el tipus d’activitats atenent la diversitat del grup. El darrer trimestre del curs               
2019-2020 no es va poder treballar en la seva totalitat el currículum corresponent, i serà la planificació                 
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d’aquest currículum pendent la que es prioritzarà en l’inici del curs. Aquesta planificació es farà de                
manera coordinada entre el tutor/a que el grup d’infants tenia el curs 2019-2020 i el que tindrà el curs                   
2020-2021, en cas que sigui diferent. 
 
Tenint en compte doncs aquesta configuració dels grups i els espais dels quals disposem, els grups que es                  
mantindran durant el curs 2020-2021 i les persones referents són aquests: 
 
 

CURS I 
ALUMNES 

PERSONES REFERENTS 
ALTRES DOCENTS I/O 

PROFESSIONALS 
 (amb mesures de seguretat) 

ESPAI DEL GRUP 

P3 A (18) 
Tutoria de P3A (2/3) 

Cotutoria (1/3) TEI 
Referent SIEI 

Suport infantil (2/3) 

Aula 5 - PB infantil 
(Lavabo interior Aula 5) 

P3 B (18) Tutoria de P3B 
Aula 4 - PB infantil 

(Lavabo interior Aula 4) 

P4 A (24) Tutoria de P4A 
Referent SIEI 

Suport infantil 

Aula 3 - PB infantil 
(Lavabo menjador 1) 

P4 B (22) Tutoria de P4B 
Aula 2 - PB infantil 

(Lavabo menjador 2) 

P5 A (16) Tutoria de P5A 

Suport infantil (2/3) 

Aula 1 - PB primària 
(Lavabo PB 1) 

P5 B (16) Tutoria de P5B 
Aula 2 - PB primària 

(Lavabo PB 1) 

1r 1 (17) Tutoria de 1r 1 

Esp. anglès 
Suport primària 
Esp. ed. especial 

Aula 3 - PB primària 
(Lavabo PB 2) 

1r 2 (17) Tutoria de 1r 2 
Aula 4 - PB primària 

(Lavabo PB 2) 

1r 3 (17) Tutoria de 1r 3 
Aula 5 -PB primària 

(Lavabo PB 2) 

2n (26) 
Tutoria de 2n (2/3) 

Cotutoria (1/3) 
Esp. anglès 

Suport primària 
Biblioteca (Aula acollida) 
(Lavabo interior AMPA) 

3r A (22) Tutoria de 3rA 
Esp. anglès 

Suport primària 

Aula 3 - Planta superior 
(Lavabo PS 2) 

3r B (22) Tutoria de 3rB 
Aula 4 - Planta superior 

(Lavabo PS 2) 

4t (26) Tutoria de 4t 
Esp. anglès 

Suport primària 
Sala de mestres 
(Lavabo PB 3) 
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5è (26) Tutoria de 5è 
Esp. anglès 

Suport primària 
Esp. ed. especial 

Aula 5 - Planta superior 
(Lavabo PS) 

6è 1 (14) Tutoria de 6è 1 Esp. anglès 
Suport primària 
Esp. ed. especial 

Aula 1 - Planta superior 
(Lavabo PS 1) 

6è 2 (14) Tutoria de 6è 2 
Aula 2 - Planta superior 

(Lavabo PS 1) 

● Falta assignar l’educadora d’educació especial, establirem les prioritats en funció de les            
necessitats de l’alumnat 

 
1.2 Consideracions en relació a l’educació infantil 
 
En relació als infants de P3 i l’adaptació al centre s’ha valorat que entrin en la darrera franja horària (a les                     
9:00), per tal que un dels progenitors pugui entrar a l’escola i a l’aula, si es creu necessari, complint les                    
mesures higièniques i de seguretat corresponents. Si es creu convenient per aquest acompanyament de              
la família en l’adaptació es poden establir també franges de 10 minuts en l’entrada dels infants, per no                  
excedir el nombre de persones dins de l’aula, i els primers dies també es podrà fer aquest                 
acompanyament al pati exterior d’infantil. 
 
En el cas dels infants que faran P4, i si es considera necessari després del tancament del curs que han fet                     
a P3, també es podrà acompanyar l’infant els primers dies del curs. Les tutores que tindran a P4, si les                    
dotacions es mantenen i les adjudicacions ho permeten, seran les mateixes que van tenir el curs                
2019-2020 a P3, perquè l’adaptació sigui més fàcil. 
Aquest acompanyament també es podrà fer a l’aula, o en cas que sigui necessari, al pati exterior                 
d’infantil. 
 
1.3 Mesures higièniques i de seguretat 
 
Per establir un control dels símptomes, 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. 

● Es facilitarà a les famílies la llista de comprovació de símptomes annexa, per tal que puguin anar                 
fent el control i es comuniqui 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. 

 
Els infants a partir de 1r de l’educació primària han de dur la mascareta en el moment d’accedir al centre                    
i fins que arribin a la seva aula. És recomanable que els infants de l’educació infantil la portin, si es creu                     
convenient. 
Tots els infants un cop hagin accedit a l’aula, hauran de rentar-se les mans amb gel hidroalcohòlic quan                  
entrin i abans de marxar, també quan surtin a l’esbarjo i tornin a entrar.  
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Els vasos per beure aigua que tenim a l’escola, aquest curs no s’utilitzaran. Es demanarà a les famílies                  
que els infants portin una ampolla d’aigua reutilitzable, que no sigui d’un sol ús, que podrà portar a la                   
motxilla i tindran a l’aula durant el dia. 
 
Les recomanacions a l’hora de la higiene de mans seran visibles a totes les aules i serveis (WC), i hi haurà                     
tovalloles d’un sol ús per eixugar-se. Caldrà mantenir una bona higiene de mans durant el dia, en funció                  
de les diferents activitats i moments, tal com es concreta en les directrius dels Departaments d’Educació                
i Salut: 
Es requerirà el rentat de mans en els infants: 

● A l’arribada i a la sortida del centre educatiu 
● Abans i després dels àpats 
● Abans i després d’anar al WC (infants continents) 
● Abans i després de les diferents activitats (també de la sortida al pati). 

 
En el cas del personal que treballa al centre, el rentat de mans es durà a terme: 

● A l’arribada al centre, abans del contacte amb els infants 
● Abans i després d’entrar en contacte amb els aliments, dels àpats dels infants i dels propis 
● Abans i després d’acompanyar un infant al WC 
● Abans i després d’anar al WC 
● Abans i després de mocar un infant (amb mocadors d’un sol ús) 
● Com a mínim una vegada cada 2 hores. 

 
1.4 Consideracions sobre els estudiants en pràctiques com a centre formador 
 
Durant el curs s’incorporen diferents estudiants per a realitzar les pràctiques.  
Els estudiants 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 el centre educatiu estableixi en cada moment. 
Si l’estudiant identifica simptomatologia compatible amb la COVID-19 no ha de presentar-se al centre              
educatiu. Està obligat a comunicar-ho a la universitat, al centre educatiu i a les autoritats sanitàries                
corresponents, així com les persones que hagin estat en contacte estret amb un cas de COVID-19 en els                  
14 dies anteriors, d’acord amb el Pla d’actuació per al curs 2020-2021 per a centres educatius en el marc                   
de la pandèmia. 
 
S’assignarà cada estudiant a un grup estable i realitzarà la totalitat de les hores de pràctiques en aquest                  
grup. 
Abans d’iniciar les pràctiques es convocarà a cada estudiant per explicar el pla d’organització del centre ,                 
així com les tasques que desenvoluparà. 
L’acompanyament i la participació d’aquests estudiants es farà de forma presencial sempre que es pugui.               
En cas d’haver-se de fer de forma telemàtica, se’ls donarà accés a tots els espais virtuals dels que disposa                   
al centre, tant a nivell de comunicació com de disseny de les activitats d’aprenentatge. 
Els estudiants participaran en totes les reunions presencials i / virtuals amb les famílies , sempre que                 
aquestes ho considerin oportú. 
En iniciar les pràctiques al centre s’acordarà un calendari de seguiment que ha de tenir en compte les                  
trobades presencials i / o virtuals amb el tutor/a referent de la universitat per al seguiment i la valoració                   
final de l’estudiant. 
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2.- Organització pedagògica en cas de confinament parcial o tancament del centre 
 
En cas que s’hagi de fer un confinament parcial d’un dels grups estables establerts pel curs 2020-2021, la                  
persona referent del grup farà el seguiment virtual dels infants a través de la plataforma Moodle Eix en                  
el cas de l’educació primària, seguint la planificació que s’hagi fet dels diferents àmbits i amb activitats                 
de caire més competencial i globalitzades i que l’infant pugui fer de la manera més autònoma possible. 
El fet de disposar de quaderns complementaris de llengua i matemàtiques a partir de 1r de l’educació                 
primària, també es tindrà en compte en situació de confinament i es treballaran amb el seguiment per                 
part de la persona tutora de referència del grup. 
Es planificaran sessions de classe virtuals, almenys un parell a la setmana, per tal d’aclarir dubtes, fer el                  
seguiment emocional dels infants, treballar la comunicació i expressió orals, i, si escau i de manera més                 
personalitzada, també es podran planificar contactes amb les famílies, en funció del temps de              
confinament i l’evolució de la situació. 
Aquest seguiment i acompanyament en el cas de l’educació infantil i si calgués confinar algun dels grups                 
estables, es faria a través del correu electrònic de la persona tutora de referència del grup estable, i si                   
escau, de manera telefònica, planificat i proposant també activitats més globalitzades, que permetin la              
major autonomia de l’infant, sempre que sigui possible. 
 
En cas del tancament del centre, les directrius a seguir serien les mateixes tant a l’educació infantil com a                   
l’educació primària, prioritzant el seguiment més personalitzat per fer un bon acompanyament            
emocional dels infants i amb sessions virtuals de classe per avançar en el currículum de cada curs. 
  
 2.1. Pla de treball del centre durant el confinament 
 

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, P4 i 
P5 

Propostes didàctiques 
a través del correu 
electrònic i la web de 
l’escola 

Una videotrucada 
per setmana 

Trucada telefònica o 
videotrucada 
individual cada 
quinze dies, o quan es 
cregui necessari 

Per correu electrònic 
o via telefònica 
setmanalment 

1r i 2n 

Propostes de treball a 
través de la 
plataforma Moodle i 
el correu electrònic 

Una videotrucada 
per setmana 

Trucada telefònica o 
videotrucada 
individual cada 
quinze dies, o quan es 
cregui necessari 

Per correu electrònic 
o via telefònica 
setmanalment 

3r i 4t 

Activitats a través de 
la plataforma Moodle 
i classe virtual de 
llengua i 
matemàtiques  

Dues videotrucades 
setmanals per fer 
classe virtual i una 
videotrucada 
quinzenal en petit 
grup per a la pràctica 

Trucada telefònica o 
videotrucada 
individual cada 
quinze dies, o quan es 
cregui necessari 

Per correu electrònic 
o via telefònica  
quinzenalment 
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oral de la llengua 
anglesa 

5è i 6è 

Activitats a través de 
la plataforma Moodle 
i classe virtual de 
llengua i 
matemàtiques  

Tres videotrucades 
setmanals per a fer 
classe virtual 

Trucada telefònica o 
videotrucada 
individual cada 
quinze dies, o quan es 
cregui necessari 

Per correu electrònic 
o via telefònica  
quinzenalment 

 

3.- Criteris organitzatius dels recursos per a l’atenció de l’alumnat amb necessitats            
específica de suport educatiu 
 
S’aplicaran les següents mesures universals per a l’atenció de la diversitat del grup estable, i també les                 
mesures addicionals i intensives en aquells infants que la Comissió d’Atenció a la Diversitat ho consideri. 
 
MESURES UNIVERSALS (APLICADES A TOTS ELS INFANTS): 

- Tutories individualitzades 
- Treball cooperatiu dins el grup estable 
- Llibreta/ carpeta/ portafolis de seguiment individual 
- Acompanyament lector (famílies) 
- Racons de llengua i matemàtiques/ propostes 
- Suport TEI (alumnat d’infantil) 
- Ambients, reptes, tallers, matins científics i workshops dins el grup estable però afavorint la              

utilització de diverses metodologies de treball. 
- Resum setmanal ( cada nivell d’una forma o altra comunicarà a les famílies el que s’ha treballat                 

durant la setmana; via correu electrònic, redactat a l’agenda, text dels propis infants,...)  
 

MESURES ADDICIONALS ( APLICADES ALS INFANTS QUE HO NECESSITIN) 
- Suport dins l’aula, individual o en petit grup per part del mestre/a referent de suport 
- Suport fora de l’aula, individual o en petit grup per part del tutor/a 

 
MESURES INTENSIVES ( APLICADES ALS ALUMNES NESE: alumnat amb NEE, alumnat amb dificultats             
derivades de la seva situació socioeconòmica, alumnat amb risc d’abandonament escolar i alumnat             
amb altes capacitats) 

- CREDA (logopèdia): treball individualitzat amb cadascun dels infants; durant el primer trimestre            
continuaran amb aquesta mesura els infants del curs 19-20, a la vegada que es valoraran els nous                 
casos que iniciarien aquesta mesura el gener del 2021. 

- SIEI: es prioritzarà la intervenció dins el grup estable, evitant sortir de l’espai de convivència,               
sempre que sigui possible. 

- CRETDIC : sempre que es pugui es realitzarà assessorament de forma telemàtica, només de forma               
presencial en cas de ser necessària alguna observació a l’aula.  

- Aula Hospitalària ( St. Joan de Déu- Lleida): coordinació via correu electrònic o de forma               
telemàtica. 

- Altes capacitats ( avançament total o parcial) 
- Auxiliars d’educació especial ( vetllador/a): en funció del nombre de professionals es prioritzarà             

que sempre estiguin en el mateix grup estable. 
- Fisioterapeuta EAP: assessorament presencial al centre sempre que sigui necessari, sinó de forma             

telemàtica. 



Escola Maria-Mercè Marçal - Tàrrega 

Pla d’organització 2020-2021 - 8 

 

- Psicopedagoga EAP: valoració psicopedagògica dels infants que es cregui necessari. 
- CDIAP( logopèdia- psicologia): coordinació anual per conèixer l’evolució dels infants que fa ús             

d’aquest servei, la trobada es pot fer de forma telemàtica. 
- Treballadora social de l’EAP: seguiment dels infants i les seves famílies de forma telemàtica o               

presencialment als Serveis Educatius. 
- Tècnica d’integració social: acompanyament de les famílies i suport dins l’aula de l’alumnat que              

ho necessiti. 
 

4.- Organització de les entrades i sortides 
 
Disposem de 3 portes per accedir al centre, i les entrades i sortides dels infants seran per grups estables                   
en freqüències de 10 minuts. Es senyalitzaran els itineraris de cada grup des de l’accés al centre fins a                   
l’aula corresponent. La persona tutora referent de cada grup estable, esperarà els infants del grup a les                 
hores d’entrada, i els acompanyarà al punt d'accés a les hores de sortida. Les diferents portes d’accés les                  
obrirà i tancarà el o la tutora que correspongui en cada una de les diferents franges horàries. 
L’alumnat haurà de dur la mascareta fins que hagi accedit a l’aula que li correspon. 
Els acompanyants dels infants no podran accedir al centre, amb l’excepció dels infants de P3 i P4 en el                   
període d’adaptació d’aquests infants a l’escola. 
 
4.1.- Accessos i horaris d’entrada i sortida dels infants 
 

CURS I ALUMNES PERSONES REFERENTS ACCÉS AL CENTRE 
HORA 

ENTRADA- SORTIDA 

P3 A (18) Tutoria de P3A REIXA INFANTIL 1 9:00 - 12:30 / 15:00 - 16:30 

P3 B (18) Tutoria de P3B REIXA INFANTIL 2 9:00 - 12:30 / 15:00 - 16:30 

P4 A (24) Tutoria de P4A REIXA INFANTIL 1 8:50 - 12:20 / 14:50 - 16:20 

P4 B (22) Tutoria de P4B REIXA INFANTIL 2 8:50 - 12:20 / 14:50 - 16:20 

P5 A (16) Tutoria de P5A 
PORTA PRINCIPAL 8:50 - 12:20 / 14:50 - 16:20 

P5 B (16) Tutoria de P5B 

1r 1 (17) Tutoria de 1r 1 
PORTA PRINCIPAL 9:00 - 12:30 / 15:00 - 16:30 

1r 2 (17) Tutoria de 1r 2 

1r 3 (17) Tutoria de 1r 3 REIXA PRIMÀRIA 2 9:00 - 12:30 / 15:00 - 16:30 

2n (26) Tutoria de 2n REIXA PRIMÀRIA 1 9:00 - 12:30 / 15:00 - 16:30 

3r A (22) Tutoria de 3rA REIXA PRIMÀRIA 2 8:50 - 12:20 / 14:50 - 16:20 

3r B (22) Tutoria de 3rB REIXA PRIMÀRIA 1 8:50 - 12:20 / 14:50 - 16:20 

4t (26) Tutoria de 4t PORTA PRINCIPAL 8:40 - 12:10 / 14:40 - 16:10 

5è (26) Tutoria de 5è REIXA PRIMÀRIA 1 8:40 - 12:10 / 14:40 - 16:10 
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6è 1 (14) Tutoria de 6è 1 
REIXA PRIMÀRIA 2 8:40 - 12:10 / 14:40 - 16:10 

6è 2 (14) Tutoria de 6è 2 

 

 5. Organització de l’espai d’esbarjo 
 
Disposem d’un espai prou gran de pati perquè puguin sortir més d’un grup estable en cada torn. Es                  
parlarà amb l’Ajuntament per tal de poder aprofitar el carrer d’accés al centre (C. Pau Casals), un carrer                  
sense sortida i pel qual el trànsit és pràcticament inexistent, com un espai més a l’hora de l’esbarjo,                  
d’aquesta manera es pot partir el pati en tres zones diferenciades pels grups de l’educació primària, que                 
a més disposarien dels dos espais més en que es podria dividir el carrer.  
Pels grups estables de l’educació infantil, també es poden establir tres zones diferenciades dins el pati de                 
l’educació infantil. 
Les persones tutores de cada grup estable estaran amb el seu grup durant l’estona de l’esbarjo, i cada                  
grup estable tindrà assignada una zona del pati, per tal d’evitar el contacte amb altres grups estables i                  
mantenir les mesures de distància i seguretat. 
 
5.1.- Hores i distribució de zones d’esbarjo 

 
 
 
Zones per l’educació infantil 
 
Zones per l’educació primària 
 
 
 
 
 
 
 

 

CURS I 
ALUMNES 

PERSONES 
REFERENTS 

HORARI 
D’ESBARJO 

ZONES D’ESBARJO (INFANTIL) 

dlls dts dcs djs dvs 

P3 A (18) Tutoria de P3A 11:00 - 11:30 1 2 3 1 2 

P3 B (18) Tutoria de P3B 11:00 - 11:30 2 3 1 2 3 

P4 A (24) Tutoria de P4A 10:15 - 10:45 3 1 2 3 1 

P4 B (22) Tutoria de P4B 11:00 - 11:30 3 1 2 3 1 

P5 A (16) Tutoria de P5A 10:15 - 10:45 1 2 3 1 2 

P5 B (16) Tutoria de P5B 10:15 - 10:45 2 3 1 2 3 

  



Escola Maria-Mercè Marçal - Tàrrega 

Pla d’organització 2020-2021 - 10 

 

 

CURS I 
ALUMNES 

PERSONES 
REFERENTS 

HORARI 
D’ESBARJO 

ZONES D’ESBARJO (PRIMÀRIA) 

dlls dts dcs djs dvs 

1r 1 (17) Tutoria de 1r 1 11:10 - 11:40 1.1 5 4 3 2 

1r 2 (17) Tutoria de 1r 2 11:10 - 11:40 1.2 1.1 5 4 3 

1r 3 (17) Tutoria de 1r 3 11:10 - 11:40 2 1.2 1.1 5 4 

2n (26) Tutoria de 2n 11:10 - 11:40 3 2 1.2 1.1 5 

3r A (22) Tutoria de 3r A 11:10 - 11:40 4 3 2 1.2 1.1 

3r B (22) Tutoria de 3r B 11:10 - 11:40 5 4 3 2 1.2 

4t (26) Tutoria de 4t 10:30 - 11:00 1 2 3 4 5* 

5è (26) Tutoria de 5è 10:30 - 11:00 5 1 2 3 4* 

6è 1 (14) Tutoria de 6è 1 10:30 - 11:00 4 5 1 2 3* 

6è 2 (14) Tutoria de 6è 2 10:30 - 11:00 3 4 5 1 2* 

● El segon torn de pati, partirem la zona de pista en zona 1.1 i zona 1.2 
● Els divendres la pista estarà disponible, cada setmana per un grup diferent, per tant una setmana                

de cada quatre, cada grup podrà disposar de la pista dos dies. 
  

6.- Relació amb la comunitat educativa 
 
6.1.- Consell Escolar del centre 
Les sessions del Consell escolar que es preveu fer durant el curs 2020-2021, prioritzarem que siguin                
virtuals, per videoconferència, almenys el primer trimestre. Està previst fer un consell escolar cada              
trimestre i un altre per finalitzar el curs i preparar el curs següent. 
Si s’ha de fer la renovació de part dels membres del Consell Escolar, se seguiran les instruccions                 
corresponents en el moment que el Departament d’Educació les faciliti. 
 
6.2.- Difusió del pla d’organització a les famílies i procediments de comunicació 
Igual que es fa amb els objectius de la programació anual, el pla d’organització un cop informat el Consell                   
escolar i aprovat per la inspecció, es penjarà a la pàgina web del centre i s’enviarà a les famílies a través                     
del correu electrònic, que continuarà essent un dels mitjans de comunicació estable entre el centre i les                 
famílies. 
A més del contacte a través del correu electrònic del centre, les tutores i tutors també tindran el seu                   
correu corporatiu @xtec.cat a disposició de les famílies, i aquest curs 2020-2021 hem implementat l’ús               
de l’app TokApp, tant per les autoritzacions de sortides, de recollida d’infants, de drets d’imatge, com les                 
autoritzacions i pagaments de les sortides fora de la ciutat, comunicats generals a nivell de centre i més                  
endavant, comunicació directa entre famílies i tutora/tutor. Ja s’ha enviat informació de l'aplicació i el               
seu ús a les famílies juntament amb les informacions del material i equipament que són necessaris pel                 
curs vinent, i el coordinador TAC del centre és la persona referent tant per a les famílies com per l’equip                    
docent. 
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La pàgina web i les xarxes socials del centre (instagram i twitter) també són eines a través de les quals                    
fem difusió de les activitats i comunicats de caire general. 
 
6.3.- Reunions d’inici de curs amb les famílies i tutories 
Les reunions informatives amb les famílies es faran de manera virtual, abans de finalitzar el mes de                 
setembre, amb la participació, a més de la tutora o tutor, d’un membre de l’equip directiu, i es                  
convocaran les famílies dels diferents grups estables. 
Les famílies que s’incorporen de nou al centre en cursos diferents als de P3, sigui la incorporació en el                   
moment que sigui del curs, també es convocaran de manera virtual, per fer la tutoria inicial. 
Preceptivament, es contempla una tutoria durant el segon trimestre, si la situació ho permet es podran                
fer presencials, però en cas que no pugui ser, les tutores i tutors, convocaran aquestes tutories de                 
manera virtual, ja sigui per videoconferència o per telèfon. 

 
7. Servei de menjador 
 
El servei de menjador el gestiona l’AMPA a través de la Cooperativa Qualia Lleure. Es tindran en compte                  
tal com marquen les diferents instruccions els grups estables a l’hora de fer els diferents torns per dinar,                  
ja que el menjador és ampli i hi caben més d’un grup estable seguint totes les mesures de seguretat i                    
distància. Si que es valorarà els primers dies de setembre, quan ja tinguin la totalitat d’inscripcions al                 
servei del menjador, la possibilitat que algun grup més nombrós utilitzin l’aula habitual com a espai per                 
dinar, netejant i desinfectant l’espai abans i després del seu ús com a menjador.  
la Cooperativa Qualia Lleure, conjuntament amb l’AMPA i en coordinació amb l’escola, elaborarà el seu               
pla de menjador específic per aquest curs, tenint en compte les directrius i instruccions dels               
Departaments d’Educació i Salut. 
 

8. Pla de neteja 
 
8.1 Neteja i desinfecció dels espais, equipaments, materials... 
El servei de neteja depèn de l’Ajuntament de la ciutat, al qual presentarem també aquest pla perquè el                  
tingui en compte a l’hora de planificar el servei de manera adequada i tenint en compte les necessitats                  
específiques d’aquest curs. 
Els infants també col·laboraran en aquesta acció de neteja i desinfecció de l’aula del seu grup estable i                  
del material que utilitzin, així com també netejaran el seu vas després de cada ús (infants d’educació                 
primària). 

 
V= ventilació / ND= neteja i desinfecció / N= neteja 

 

ESPAIS COMUNS I EQUIPAMENTS 

 Abans ús Després ús Diari >1 al dia Setmanal Comentaris 

Ventilació de 
l’espai 

   V  Mínim 10 minuts 3 vegades/dia 

Manetes i poms de 
portes i finestres 

   ND  

Conserge a les hores entre els 
diferents torns de pati Baranes i 

passamans de les 
escales 

   ND  
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Superfícies de 
taulells i 
mostradors 

   ND   

Cadires i bancs    ND  Després de cada franja de pati 

Utensilis oficina    ND   

Aixetes    ND   

Botonera de 
l’ascensor 

   ND  

El material electrònic s’ha de 
netejar amb un drap humit amb 
alcohol propílic 70º 

Ordinadors, teclats 
i ratolins 

   ND  

Telèfons i 
comandaments a 
distància 

   ND  

Interruptors 
d’aparells 
electrònics 

   ND  

Fotocopiadores    ND  

 
 

AULES I ESPAIS DE JOC INTERIORS 

 Abans ús Després ús Diari >1 al dia Setmanal Comentaris 

Ventilació de 
l’espai 

   V  Mínim 10 minuts 3 vegades/dia 

Superfícies o punts 
de contacte 
freqüent amb les 
mans 

   ND   

Terra    ND   

Materials de joc  N ND   També si hi ha un canvi de grup 
d’infants. 
Les joguines de plàstic poden 
rentar-se al rentaplats 

Joguines de plàstic  N ND   

Joguines o peces de 
roba 

  ND   Rentadora (> 60º) 

Material comú: 
colors, retoladors... 

ND ND     

Taules i cadires    ND  
Els infants tindran les mateixes 
tot el trimestre com a mínim 

 
 

LAVABOS 

 Abans ús Després ús Diari >1 al dia Setmanal Comentaris 
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Ventilació de 
l’espai 

   V  Mínim 10 minuts 3 vegades/dia 

Canviador infantil  ND     

Orinal  ND     

Rentamans    ND  
Especialment després de l’ús 
massiu (després del pati, després 
de dinar) i sempre al final de la 
jornada 

Inodors    ND  

Terra i altres 
superfícies 

   ND  

Cubells de brossa   ND    

 
● El menjador serà gestionat per l’AMPA a través de la Cooperativa Qualia, que té el seu propi pla                  

de ventilació, neteja i desinfecció, d’acord amb les directrius dels Departaments d’Educació i             
Salut. 

 
8.2 Gestió dels residus   
Es recomana que els mocadors i tovalloles d'un sol ús utilitzats per a l'assecat de mans o per a la higiene                     
respiratòria es llencin en contenidors amb bosses. El material d’higiene personal, com mascaretes,             
guants i altres residus personals d’higiene, són considerats com a fracció resta i, per tant, s’han de                 
llençar al contenidor de rebuig (contenidor gris) que anirà amb acció de peu i estarà tapat. 
 
En el cas que alguna persona presenti símptomes mentre està al centre, cal tancar en una bossa tot el                   
material utilitzat a l'espai d'ús individual on s'ha aïllat la persona i introduir aquesta bossa tancada en                 
una segona bossa abans de dipositar-la amb la resta de residus tal com s’ha indicat al paràgraf anterior. 
 

9.- Extraescolars i acollida 
 
L’acollida matinal i de tarda s’oferirà, per part de l’AMPA a través de la Cooperativa Qualia Lleure, en                  
coordinació amb l’entrada esglaonada dels diferents grups estables prevista en el punt 4 d’aquest pla.  
L’horari de l’acollida matinal s’inicia a les 8 del matí, i excepcionalment a 3/4 de 8 si hi ha un nombre                     
mínim de famílies que ho demanin. S’ofereix en franges de 30’, tenint en compte que a partir de les 8:30                    
i per no coincidir amb els primers grups estables que entraran al centre a les 8:40, ja no es permetrà                    
entrar a l’acollida. 
L’acollida del matí es farà al menjador, espai gran i que permetrà agrupar els infants segons el seu grup                   
estable de referència. Tot i això, es demanarà que els infants duguin mascareta fins que arribin a la seva                   
aula. L’accés es farà per la reixa d’infantil i entrant des del pati d’infantil directament al menjador. 
La tutora o tutor de cada grup estable, recollirà els infants de l’acollida del seu grup abans d’anar a                   
esperar l’entrada de la resta del grup, per poder anar a l’aula i iniciar la seva activitat diària. 
L’horari de l’acollida de tarda s’iniciarà a les 16:10, quan sortiran els primers grups estables del centre, i                  
s’allargarà fins a les 17:30, excepcionalment fins a les 18:00 si hi ha un nombre mínim de famílies que ho                    
demanin. Aquesta acollida de tarda també es farà al menjador, i els infants es recolliran entrant per la                  
reixa d’infantil. 
 
L’AMPA a través de la Cooperativa Qualia, oferia activitats extraescolars en la franja horària del migdia                
fins ara. Un cop s’hagin recollit les inscripcions per les activitats i en funció dels espais, grups estables i                   
infants inscrits es determinarà quines activitats es poden oferir, respectant les mesures d’higiene i              
seguretat establertes..  
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El servei de monitoratge, que serà estable amb els diferents grups estables d’infants que facin ús del                 
menjador, seran els encarregats del disseny d’activitats diferents per les franges del migdia en que no                
siguin al menjador.  
Es respectaran les zones delimitades pels esbarjos tant pels grups de l’educació infantil com pels de                
l’educació primària, les estones del migdia que els infants estiguin al pati. 
 
S’oferiran, sempre que hi hagi un nombre suficient d’infants, activitats extraescolars de tarda, prioritzant              
aquelles que es fan en espais oberts com la pista, o en espais més grans com el gimnàs o el menjador,                     
havent de dur mascareta tant el monitoratge encarregat de l’activitat com els infants que hi participin. 
 

10.- Activitats complementàries 
 
Sempre que es garanteixi el compliment de les mesures higièniques i de seguretat es planificaran les                
sortides fora del centre, tant a la pròpia ciutat en l’entorn més proper, com fora de la ciutat. Es                   
planificaran activitats per grups estables, no es podrà planificar la mateixa sortida i activitat per més d’un                 
grup estable, per no coincidir en el mitjà de transport o en el lloc on es faci l’activitat. Aquest fet pot                     
comportar la reducció de sortides fora de la ciutat, en funció del cost del transport i la situació en que es                     
trobin les famílies. 
 

11.- Reunions dels òrgans unipersonals i col·lectius de coordinació i govern 
 
Les reunions tant de l’equip directiu com del consell de direcció (equip directiu i coordinadores dels                
diferents cicles) es duran a terme en l’horari planificat, de manera presencial i a la sala de mestres                  
(desinfecció de l’espai abans i després), on es pot guardar les distàncies adequades, sempre fent ús de la                  
mascareta. Tant l’equip directiu com el consell de direcció es reunirà una vegada per setmana. 
 
Els diferents cicles, i també una vegada a la setmana, es reuniran en una de les aules del seu cicle de                     
manera presencial,, prèvia desinfecció de l’espai, fent ús de la mascareta i respectant la distància de                
seguretat i fent la desinfecció de l’espai després de finalitzar les sessions de cicle. 
 
Es convocarà també de manera presencial el claustre, una vegada al mes, al gimnàs del centre, prèvia                 
desinfecció de l’espai, fent ús de la mascareta i respectant la distància de seguretat, desinfectant de nou                 
l’espai després del seu ús. 
 

12.- Pla d’actuació en cas de detectar un possible cas de Covid-19 
 
El responsable de la coordinació i la gestió del centre per la COVID-19 al centre és la directora. 
 
No assistirà al centre l’alumnat, les persones docents i altres professionals que tinguin símptomes              
compatibles amb 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 el 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. Per tant, hem dissenyat               
un protocol molt clar d’actuació, d’acord amb les directrius dels Departaments d’Educació i Salut en cas                
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de detectar una sospita de cas que inclourà la ràpida coordinació entre els serveis territorials d’Educació                
i de Salut Pública. 
En essència, davant d'una persona que comença a desenvolupar símptomes compatibles amb la             
COVID-19 a l’escola, el protocol a seguir es el següent: 

1. Es portarà a un espai separat d'ús individual. 
2. Es col·locarà una mascareta quirúrgica (tant a la persona que ha iniciat símptomes com a la                

persona que quedi al seu càrrec). 
3. Es contactarà amb la família per tal que vingui a buscar l’infant.. 
4. En cas de presentar símptomes de gravetat es trucarà també al 061. 
5. El centre contactarà 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 haurà 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 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 l’escola 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 al tancament de l’activitat presencial               
del centre educatiu serà el resultat de la valoració, sobre el terreny, per part de l’autoritat sanitària. De                  
manera orientativa, els elements de decisió per a establir quarantenes i /o si s’escau tancaments parcials                
o total del centre serien: 
 

● Cas positiu en un o més membres d’un grup de convivència estable: tot el grup de convivència                 
estable té consideració de contacte estret, per tant s’hauria de plantejar la quarantena de tot el                
grup de convivència, durant 14 dies després del darrer contacte amb el cas, amb vigilància               
d’aparició de nous casos. Per tant, interrupció de l’activitat lectiva presencial per aquest grup. 
 

● Cas positiu en dos membres no convivents que pertanyen a dos grups de convivència diferents               
d’un mateix espai (educació infantil, planta baixa o planta superior): tot el grup de convivència               
estable pot tenir consideració de contacte estret, per tant, i depenent de la valoració de vigilància                
epidemiològica, es podria plantejar la quarantena dels grups de convivència d’aquell espai,            
durant 14 dies després del darrer contacte amb el cas, amb vigilància d’aparició de nous casos.                
Per tant, interrupció de l’activitat lectiva presencial en l’espai afectat, també durant 14 dies. 
 

● Cas positiu en dos o més membres no convivents que pertanyen a grups de convivència en                
diferents espais: tot el grup de convivència estable té consideració de contacte estret, per tant               
s’hauria de plantejar la quarantena dels grups de convivència afectats, durant 14 dies després del               
darrer contacte amb el cas, amb vigilància d’aparició de nous casos. A més, és podria plantejar la                 
interrupció de l’activitat presencial del centre educatiu, també durant 14 dies. 

 
Els Equips d’Atenció Primària de referència dels centres educatius estaran a disposició dels equips              
directius dels centres per a mesures de consell sanitari sobre la COVID-19. Per tant, els Equips d’Atenció                 
Primària hauran d’identificar una o vàries persones, segons correspongui, responsables d’aquesta           
interlocució amb els centres educatius que, preferiblement, podran ser les infermeres del programa             
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Salut i Escola. En el cas que el centre no en tingui, ho seran la direcció i la persona referent de riscos                      
laborals del centre. 
 
En cas de confinament parcial d’un dels grups estables, que comporti el confinament d’alguna de les                
persones que fan classe en més d’un grup, aquesta persona continuarà fent les classes a la resta de grups                   
que no estiguin confinats, a través de videoconferència el temps que sigui necessari. 
Les persones que facin tasques educatives o de suport en més d’un grup, han de dur mascareta, que                  
podrà ser del tipus FFP2. 
 

ESPAIS HABILITATS PER 
L'AÏLLAMENT 

RESPONSABLE DE LA 
REUBICACIÓ I CUSTÒDIA 
FINS A LA RECOLLIDA DE 
L’INFANT 

RESPONSABLE DE 
CONTACTAR AMB 
LA FAMÍLIA 

RESPONSABLE DE LA 
COMUNICACIÓ AMB 
SERVEIS TERRITORIALS 

Ed infantil: Biblioteca 
d’infantil Referent del grup estable 

o persona present a 
l’aula. 
(s’avisarà del cas a 
l’equip directiu per 
telèfon) 

Un membre de 
l’equip directiu 

Un membre de l’equip    
directiu 

Ed primària planta baixa: 
Despatx de coordinació 

Ed primària pis de dalt: 
Tutoria 2 

 
Es farà el seguiment dels possibles casos amb el registre de la informació següent: 

● Nom de l’infant 
● Dia i hora de la detecció 
● Nom de la persona del centre que ha seguit el protocol amb l’infant i del familiar que l’ha vingut a                    

recollir. 
● Persona referent de Salut, del Centre d’atenció primària. 
● Persona referent del centre en relació amb el seguiment del cas amb Salut. 

 

13.- Seguiment i avaluació del pla 
 
La responsabilitat del seguiment del pla recau en l’equip directiu que donarà les instruccions necessàries               
a l’equip docent per al seu compliment, i els materials necessaris, proporcionats o bé pel Departament                
d’Educació o bé pel propi centre, per tal de poder seguir les instruccions en relació a les mesures                  
higièniques i de seguretat. 
Els primers dies de setembre, i en funció de com estigui la situació per la pandèmia, es valorarà la                   
necessitat de revisar-lo i modificar-lo, en cas que calgués. 
 
En les primeres sessions d’equip directiu i consell de direcció s’anirà valorant la implementació del pla,                
com també en la primera sessió de claustre un cop iniciat el curs, per poder incorporar millores, sempre                  
que es cregui convenient i tenint en compte els indicadors següents: 
 
 

Activitats Temporització 
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● Planificació de les entrades i sortides dels infants per grups estables i de manera 
esglaonada (freqûència de 10 minuts entre grups). 

● Assignació de tutor o tutora als grups estables i dotació d’entre 6 i 12 hores de suport 
d’un o una docent a cada grup estable. 

● Coordinació dels tutors i tutores del curs 2019-2020 (presencialment o telemàtica si ja 
no són al centre), per tal poder garantir l’assoliment del que no es va poder treballar o 
aprofundir en el tercer trimestre del curs 2019-2020. 

● Planificació de les activitats de l’àrea de música de l’àmbit de l’educació artística, de 
l'àmbit de l'educació física i de l’àmbit de la religió i valors, que puguin dur a terme les 
persones tutores de cada grup estable. 

● Planificació de la intervenció en els grups estables de l'educació primària de 
l’especialista de llengua estrangera. 

Al llarg del curs 

Responsables 

Equip docent 
Equip directiu 

Indicadors Criteri d’èxit Procediments per a l’avaluació 
Percentatge d’alumnat que compleix l’horari 
d’entrada al centre amb el seu grup estable 

=< al 85%  
Registre dels retards sobre els horaris 
previstos d’entrada de cada grup estable 

Nombre de grups estables amb més de dos docents 
temporals 

=> a 3 
Planificació horària i distribució de l’equip 
docent 

Percentatge d’hores que els grups estables estan amb 
el o la docent de referència (tutor/a del grup estable) 

=< al 80% Horaris dels grups estables i de l’equip docent 

Grau de satisfacció de les famílies amb el pla 
d’organització i la seva implementació 

=< al 75% mb 
puntuació per 
sobre de 7 

Enquesta a les famílies (final de curs) 

Grau de satisfacció de l’equip docent amb el pla 
d’organització i la seva implementació 

=< al 75% mb 
puntuació per 
sobre de 7 

Enquesta a l’equip docent (final de curs) 
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Annex 1  
 
LLISTA DE COMPROVACIÓ DE SÍMPTOMES PER A LES FAMÍLIES 
 
Si el vostre fill, filla o infant tutelat no es troba bé, marqueu* amb una creu quins d’aquests símptomes                   
presenta: 
 

⃞  Febre o febrícula ⃞  Mal de panxa 
⃞  Tos ⃞  Vòmits 
⃞  Dificultat per respirar ⃞  Diarrea 
⃞  Congestió nasal ⃞  Malestar 
⃞  Mal de coll ⃞  Dolor muscular 

 
Si a casa hi ha alguna persona adulta que no es troba bé, marqueu** amb una creu quins d’aquests                   
símptomes  presenta: 

⃞  Febre o febrícula ⃞  Calfreds 
⃞  Tos ⃞  Vòmits 
⃞  Dificultat per respirar ⃞  Diarrea 
⃞  Falta d’olfacte de gust ⃞  Malestar 
⃞  Mal de coll ⃞  Dolor muscular 

 
*Si heu marcat una o diverses caselles cal que eviteu portar l’infant a l’activitat i que us poseu en                   
contacte amb els responsables de la mateixa per comunicar-ho. 
** Si es tracta d’un altre infant o adolescent de la unitat familiar, utilitzeu la primera llista. 
 
En horari d’atenció del vostre centre d’atenció primària, poseu-vos en contacte telefònic amb el vostre               
equip de pediatria o de capçalera. En cas contrari, truqueu al 061. 


