
 

CURS 20-21 
 

 
PLA D’ACTUACIÓ: ORGANITZACIÓ PROVISIONAL DE CENTRE  EN EL MARC DE LA PANDÈMIA (PER COVID-19)  

 
 

DIAGNOSI 

  
⮚ La situació d’emergència sanitària que ens ha tocat viure ha estat complicada i ens ha generat grans desafiaments, tot 

creant la necessitat d’assumir nous reptes per tal d’adaptar-nos a aquest període excepcional (tant a nivell organitzatiu 
com pedagògic). 
 

⮚ Les principals dificultats a nivell educatiu que hem hagut de superar han estat:  
● Neguit per la incertesa viscuda i molta intoxicació comunicativa amb informacions contradictòries que no deixaven 

avançar per reinventar-nos. 
● Repensar el paper de la tutoria: comunicació i suport/acompanyament emocional a tot l’alumnat. 
● Organitzar l’estructura organitzativa i pedagògica (plans de treball)  
● Impulsar la competència digital per tot l’alumnat: ús del drive, videoconferències i utilització d’aplicacions digitals 
● Conciliació laboral i familiar complicada   

 
⮚ Les principals  potencialitats i oportunitats d’aprenentatge del confinament han estat: 

    
● Bona capacitat adaptativa com a equip de mestres a la nova situació: donant-nos suport emocional, fent molta 

pinya i compartint propostes, reflexions, idees i coneixements. 
● Millora en general de la competència digital: mestres, alumnat i famílies. 
● Més vincle famílies/alumnat-escola: hem entrat a les cases dels infants i hem tingut més contacte que mai amb les 

famílies, amb qui també hem compartit inquietuds i ens hem acompanyat moltíssim.   
● Possibilitat d’acordar un pla d’acció tutorial (PAT) consensuat que permeti sistematitzar la línia d’escola per poder 

avançar i créixer a nivell educatiu.  



 

 

⮚ Principis bàsics que ens fan moure i avançar per una educació en un context d’incertesa1:  
● Tots els infants tenen dret a l’educació i l’han de poder exercir. De fet, perquè l’escola faci una funció social ha de 

ser presencial. 
● Necessitem un equilibri entre les mesures de seguretat i un entorn ric i de qualitat, tot atrevint-nos a aprendre sobre 

la marxa. 
● Defensem l’educació pública, per garantir que tots els infants tinguin les oportunitats educatives que necessiten. 
● Treballem per una escola que es reinventa i s’adequa a una societat diversa i canviant ... i ho fem amb un equip 

d’educadors/es compromès a acompanyar l’alumnat des del present.   
 

 
 
  

                                                     
1
 Basat en les conclusions de la 55a escola d’estiu de Rosa Sensat “Educar en temps de revoltes”. 



 

 

PLA D’ORGANITZACIÓ DE CENTRE SEGONS DIFERENTS TIPUS D’ESCENARI 

ESCENARI A (PRESENCIAL + GRUPS-CLASSE HABITUALS) 

 
⮚ Promoció dividida en 2 grups-classe. 
⮚ 2 tutores formalment: amb seguiment d’alumnat i famílies durant tot el curs . 
⮚ En el cas de canviar d’escenari A (2 grups) a escenari B (3 grups) es mantindrà aquest últim format fins a final de curs. A 

cada cicle hi haurà un mestre de suport/especialista que tindrà més càrrega horària en el  nivell assignat de referència.    
 

ESCENARI B (PRESENCIAL + GRUPS REDUÏTS EN 3) 

 
⮚ Aquest escenari és el que farem des de P3 a 6è: 

● Promoció dividida en 3 grups amb ràtios més reduïdes a les habituals. 
● 3 cotutories: amb seguiment d’alumnat i famílies durant el curs. En aquest cas, l’especialista/mestre de suport 

assignat fa la tutoria d’un dels grups generats. Farà el seguiment de l’alumnat i famílies del seu grup.  
● 3 espais diferenciats/classe 

 

ESCENARI C (TELEMÀTIC PER CONFINAMENT PARCIAL O TOTAL 

 
⮚ Es posarà en marxa quan el grup-classe, nivell, passadís i/o escola hagi de marxar cap a casa per  casos confirmats de la 

COVID-19, tot seguint les instruccions de sanitat i Salut . 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

ORGANITZACIÓ DE CENTRE ESCENARI B: PRESENCIAL + NIVELL DIVIDIT EN 3 GRUPS-CLASSE 
 
 

1. PLANTEJAMENT DIDÀCTIC GENERAL D’ESCOLA 

 
⮚ L’alumne/a és el protagonista del seu aprenentatge: els plantejaments didàctics d’escola partiran d’aquesta premissa.   

Considerem que serà imprescindible comptar amb la participació dels infants en el diàleg i la presa de decisions per a la 
construcció de l’escola d’avui. 
   

⮚ Èmfasi en l’acció tutorial i l’acompanyament: el procés d’ensenyament-aprenentatge es construeix a partir d’una 
connexió afectiva entre els infants i els mestres. És per això que l’educació emocional tindrà un paper principal a nivell 
escolar: el retrobament després de les vacances d’estiu, la cohesió de grup, el compartir com se senten,...etc. 
 

⮚ Tipus de propostes didàctiques: 
● Propostes sistemàtiques des de l’àmbit matemàtic i lingüístic: mecànica d’operacions, càlcul mental, aprenentatge de 

la lectoescriptura, comprensió i hàbit lector, expressió escrita, ortografia i estratègies de pensament. 
● Propostes globals i competencials: per reptes, resolució d’enigmes o per projectes en funció d’un tema o contingut 

concret. 
● Treball col·laboratiu: dinamitzarem el treball cooperatiu en petits grups dins el mateix grup estable.  

    
⮚ Plantejament didàctic inclusiu: 

● Aplicarem mesures d’atenció a la diversitat dins les aules que suposin èxit educatiu per tot l’alumnat. 
● Dissenyarem propostes que donin visibilitat i valor positiu a la diversitat de gènere, cultural i lingüística de l’alumnat. 
● Transformarem  espais del centre per tal que siguin coherents amb les mesures sanitàries i també amb un model 

educatiu inclusiu i centrat en la lògica de qui aprèn: organització interna de les aules, patis d’infantil i primària i 
espais comuns interns de centre.  

 
 
 



 

⮚ Des de l’escola reforçarem en tot moment els aprenentatges relatius a l’educació per la salut, adequant-los al nivell de 
comprensió i les capacitats de cada infant: 

● Reforçarem conductes saludables: tossir i esternudar al colze (amb ninots o exemplificant-ho) 
● Entrenarem el rentat de mans amb cançons i cartells 
● Treballarem el distanciament físic amb exemples senzills (“estirant ales”)  o marcant l’espai amb objectes o gomets. 
● Atendrem especialment a aquells infants que manifestin dubtes o es mostrin neguitosos en relació a la situació 

actual de la pandèmia. 
● Reforçarem el paper actiu de l’alumnat en les mesures de prevenció mitjançant sensibilització i acompanyament. 

 
⮚ Foment de la competència digital: la tecnologia és una eina dins de l’escola que caldrà potenciar-la.  

● Amb l’alumnat: preveiem durant el setembre poder treballar des de l’acció tutorial amb l’alumnat en relació a com 
ens haurem d’organitzar si es torna a donar un nou confinament: com funciona el drive, aplicacions digitals, així com 
altres recursos per treballar de manera el més autònoma possible.  

● Es facilitarà dispositius digitals a les famílies que no en tenen mitjançant el Projecte Labdoo o amb dotacions digitals 
del centre.  

● Creació d’una xarxa de voluntaris digitals entre famílies que permeti l’acompanyament a aquelles famílies que tinguin 
més dificultats a nivell digital.   

● Amb l’equip de mestres: mitjançant formacions per ampliar coneixements a nivell digital: d’ús d’entorns 
col·laboratius, d’aplicacions digitals, ... etc.    

 
⮚ Avaluació contínua, participativa i competencial: l’avaluació es contempla com a guia de l’aprenentatge. És per això 

que creiem important, i cada cop amb més presència, poder fer participar l’infant en tot el procés perquè aprengui a avaluar 
i autoavaluar-se de forma quotidiana.  
 
Durant el mes d’octubre es passaran proves d’avaluació inicial per tal de poder reajustar la programació de cadascun del 
nivell educatius.   
 
 
 
 



 

⮚ Ens enriquim i fem una escola millor des de l’intercanvi d’experiències i propostes didàctiques:  
● A nivell intern: farem difusió de bones pràctiques entre l’equip de mestres de diferents nivells educatius. 
● A nivell extern: mitjançant la xarxa d’escoles públiques de Sant Cugat (amb grups de treball de direccions, caps, 

d’estudis, secretàries, educació infantil, educació primària, música, educació física, primària-secundària), les xarxes 
d’innovació educativa (XIEP, Xarxa de transformació educativa, ACDE i la xarxa de competències bàsiques).   
 

⮚ Entenem l’educació com una tasca col·lectiva, de grup, de molts professionals i no només dels mestres. Els educadors 
no treballem de manera aïllada i individual, sinó en equips compromesos. D’aquí la importància de reforçar la idea 
d’educació 360, destacant el treball conjunt durant el temps lectiu i el temps de lleure (juntament amb l’equip de Paidos). 
 

⮚ Coresponsabilitat famílies i escola: compromesos amb una mateixa finalitat educativa, i també buscant la coherència 
d’actuacions entre les mesures d’higiene i prevenció desenvolupades dins i fora del recinte escolar.   
    

 
 
  



 

2. PLANTEJAMENT ORGANITZATIU GENERAL D’ESCOLA (P3 – 6è)  

  
⮚ A nivell organitzatiu haurem de tenir molt presents els criteris sanitaris per sobre de criteris pedagògics. 
⮚ Per preservar la traçabilitat farem grups estables de convivència reduint al màxim el nombre de persones que passen per 

un mateix grup: 
● Promoció dividida en 3 grups-classe. 
● Cada grup-classe amb un tutor/a.  

 

2.1 ORGANITZACIÓ DELS GRUPS ESTABLES 

CRITERIS DE CONFIGURACIÓ DE GRUPS 

 
⮚ Què és un grup estable de convivència ? 

● És el grup-classe d’alumnes habitual juntament amb el seu tutor o tutora. 
● No necessiten la distància física interpersonal de seguretat establerta en 1,5 m (o superfície de 2,25 m2).  
● Potser durant el curs l’ús de la mascareta es fa necessària a l’interior de les aules a la Primària. 

⮚ Poden formar part d’aquest grup estable altres docents o personal de suport si la major part de la seva jornada laboral 
transcorre en aquest grup. 

⮚ Romandran la majoria del temps lectiu setmanal en un mateix espai/aula. 
⮚ En el cas que terceres persones s’hagin de relacionar amb aquests grups (docents i altres professionals de suport 

educatiu) o en cas que diferents grups s’hagin de relacionar entre sí, s’han de complir rigorosament les mesures de 
protecció individual: distància de seguretat d’1,5 m i, quan no sigui possible, l’ús de la mascareta.  

 

MESURES FLEXIBILITZADORES I AGRUPAMENTS 

  
⮚ En algun moment es desdoblaran aquests grups-estables ocupant espais diferents i actuant segons:  

● Els principis bàsics de prevenció, higiene i salut. 
● Garantint el que estableix el Pla de ventilació, neteja i desinfecció descrit més endavant. 



 

CRITERIS ORGANITZATIUS PER A L’ATENCIÓ A L’ALUMNAT AMB NECESSITATS DE SUPORT EDUCATIU 

  
⮚ L’Educació especial es farà al màxim dins les aules, però en algun moment es poden fer grups reduïts mantenint la 

distància interpersonal d’1,5 m o amb la mascareta.  
⮚ Vetlladors i personal extern: faran l’atenció a l’alumnat  sempre amb mascareta 

 

2.2 FUNCIONAMENT INTERN 

 
⮚ Deixem d’organitzar-nos com a comunitats durant el curs 20-21 i passem a constituir-nos en grups més reduïts de cicle:  

● Cicle infantil  
● Cicle inicial  
● Cicle mitjà  
● Cicle superior  
● Cada cicle amb una coordinadora 

 

2.3 ESPECIALISTES I MESTRES DE SUPORT A LA PLANTILLA 

 
⮚ Per traçabilitat es mantindran rotant el mínim possible. 
⮚ Els 6 mestres de suport extres a la plantilla els hem repartit equitativament (2 a Infantil i 4 a Primària). 

 

2.4 HORT I BIBLIOTECA 

 
⮚ Les educadores tindran assignat un cicle per un mes sencer i treballaran de la següent manera: 
⮚ Hort: es desenvoluparà un projecte mediambiental amb durada de 4 setmanes on intervingui el treball de l’hort, l’observació 

i experimentació lligat amb l’àmbit de coneixement del medi.  
⮚ Biblioteca: es treballarà d’una manera més intensa i específica l’àmbit lingüístic sempre d’una manera contextualitzada i en 

funció de les propostes didàctiques i projectes que s’estiguin desenvolupant a les aules:  



 

● Consciència fonològica 
● Comprensió i estratègies lectores 
● Taller d’escriptura 

 

2.5 PRINCIPIS BÀSICS DE PREVENCIÓ, HIGIENE I PROMOCIÓ DE LA SALUT 

 

⮚ Distanciament físic interpersonal de seguretat en espais tancats o a l’aire lliure:   
● S’estableix en 1,5 m en general, amb l’equivalent de 2,25 m2 per persona. 
● L’espai de l’aula d’un grup estable ha d’assegurar una distància interpersonal mínima d’1 metre. 

 

⮚ Higiene de mans en l’alumnat, s’ha de requerir:   
● A l’arribada i a la sortida del centre educatiu 
● Abans i després dels àpats 
● Abans i després d’anar al WC 
● Abans i després de les diferents activitats (també de la sortida al pati) 

 
⮚ Higiene de mans en el cas del personal que treballa al centre, s’ha de dur 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 de mocar un infant (amb mocadors d’un sol ús) 
● Com a mínim una vegada cada dues hores.  

 
⮚ Existència de diversos punts de rentat de mans:   

● Amb disponibilitat de sabó amb dosificador i tovalloles d’un sol ús.  
● Les diferents aules disposaran de dispensadors de solució hidroalcohòlica per a ús del personal de l’escola. 
● Mesures per promoure el rentat de mans correcte:  

o Vídeos i cançons 
o Pòsters i cartells informatius explicant els passos per a un correcte rentat de mans als lavabos i aixetes de les 

diferents aules. 
⮚ Ús de la mascareta (homologada pel Departament):  



 

● En entrar i sortir del centre els alumnes i el personal de l’escola han de portar la mascareta fins a la seva aula. 
● En els passadissos  i als lavabos hauran de portar mascareta si coincideixen puntualment amb altres grups estables 
● Indicació de la mascareta segons col·lectiu dins l’aula:  

o Educació Infantil: no obligatòria 
o Educació Primària:  

- Obligatòria, de moment. 
- Obligatòria fora del grup quan no es pugui mantenir la distància d’1,5 m. 

● L’ús de la mascareta pot variar segons la situació de pandèmia que es visqui en cada moment. Anirem informant en 
cas de canvi o nova norma o requisit.  
 

⮚ Temperatura (37,5º): 
● La família li haurà de prendre al seu fill/a abans de venir al centre.  
● El mestre/a prendrà la temperatura del grup just abans de sortir al pati. 

 
 

2.6 REQUISITS D’ACCÉS AL CENTRE 

 
⮚ Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea,...) o amb 

qualsevol altre quadre infecciós. (L’absència de símptomes ha de ser sense haver pres cap fàrmac). 
⮚ No convivent o contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors.  

 

2.7 CONTROL DE SÍMPTOMES 

 
⮚ Les famílies han de fer-se responsables de l’estat de salut dels seus fills i filles. A l’inici de curs, signaran una declaració 

responsable on 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. 
● Que es comprometen a no portar el seu fill/a al centre en cas que presenti simptomatologia compatible amb la 

COVID-19 o l’hagi presentat en els darrers 14 dies. 



 

● Que ho comunicaran immediatament a la tutora i direcció del centre per tal de poder prendre les mesures oportunes. 
 

⮚ La llista de comprovació de símptomes per a les famílies implica que si es marca una o diverses caselles cal evitar 
portar l’infant i que cal comunicar-ho a la tutora i direcció del centre via correu electrònic escola-pidenxandri@xtec.cat . 

⮚ També s’han de posar en contacte amb el CAP (equip de pediatria o capçalera) o trucar al 061.  
 

 
 
 
 
  

mailto:escola-pidenxandri@xtec.cat


 

3. GESTIÓ DE LES ENTRADES I LES SORTIDES 
 

Conserge: obrirà i farà el control d’accés de la porta d’Avinguda Gaudí. 
Personal de centre: obrirà les portes de Joan Oliver i la porta principal del carrer Santa Teresa. 
 

Les instruccions de salut recomanen limitar tant com sigui possible l’estada de les famílies als accessos al centre educatiu. És 
per això que es recomana minimitzar les gestions presencials al centre. El servei de secretaria i Paidos farà atenció a famílies 
només donant cita prèvia. 
 
En qualsevol cas, les famílies hauran de seguir rigorosament les mesures de protecció establertes pel centre, utilitzant 
mascareta i sempre mantenint la distància de seguretat.  
 

S’informarà a l’Ajuntament sobre l’horari d’entrades i sortides i els diferents accessos per tal que la policia local pugui planificar 
les seves actuacions sobre mobilitat. 
 
⮚ Es faran de manera esglaonada i progressiva entre les 8:45 i les 9:00, tenint en compte que al centre tenim 4 accessos 

diferenciats: 2 entrades pel carrer Joan Oliver + Porta Principal (carrer Santa Teresa) i pati de Primària (passeig Gaudí). 
⮚ Un cop s’hagi tancat la porta del darrere i laterals, les famílies hauran d’accedir al centre per la porta principal. 
⮚ Els alumnes hauran de portar la mascareta fins que accedeixin a l’aula del seu grup estable.  

 

LES ENTRADES A EDUCACIÓ INFANTIL 

PORTA D’ACCÉS JOAN OLIVER (P3ABC i P4C) 
 

⮚ L’alumnat entrarà al recinte escolar segons ordre d’arribada amb un únic acompanyant adult fins a la seva aula. 
⮚ L’adult haurà de portar mascareta obligatòriament i portar l’infant de la mà en el recorregut des de la porta d’entrada i fins a 

l’aula.  
⮚ L’infant haurà de portar la mascareta en aquest petit recorregut. L’escola, passat un temps d’haver començat les classes, 

pot decidir que l’alumnat entri sense l’acompanyant adult al recinte escolar per minimitzar el risc de contagi.  
⮚ La mestra els rebrà, li posarà gel hidroalcohòlic i ja podrà passar l’alumne/a dins de l’aula. 
  



 

PORTA D’ACCÉS JOAN OLIVER (P4AB + P5ABC) 
 

⮚ L’alumnat de P4A i P4B entrarà al recinte escolar segons ordre d’arribada amb un únic acompanyant fins a la seva aula. 
⮚ L’adult haurà de portar mascareta obligatòriament i portar l’infant de la mà en el recorregut des de la porta d’entrada i fins a 

l’aula.  
⮚ L’alumnat de P5 entrarà sol al centre i anirà directament a fer filera amb la seva mestra tutora.    
⮚ L’infant haurà de portar la mascareta en aquest petit recorregut.  
⮚ La mestra els rebrà, li posarà gel hidroalcohòlic i ja podrà passar l’alumne/a dins de l’aula.  

 

LES SORTIDES A EDUCACIÓ INFANTIL 

 
⮚ La recollida de l’alumnat de P3 i P4 la farà un únic adult acompanyant per cadascun dels infants. Aquest accedirà fins a la 

seva aula obligatòriament amb mascareta per fer la recollida per la mateixa porta d’entrada. 
⮚ L’infant haurà de portar la mascareta en aquest petit recorregut. L’escola, passat un temps d’haver començat les classes, 

pot decidir que l’alumnat de P3 i P4 surti fent que l’acompanyant adult  l’esperi fora del recinte escolar per minimitzar el risc 
de contagi. 

⮚ En el cas de P5 l’alumnat sortirà fent filera amb la seva tutora i les famílies acompanyants hauran de fer la recollida tot 
esperant fora del recinte escolar (tal i com fem amb 1r i 2n habitualment a la porta principal). 

⮚ La mestra els acomiadarà posant-li gel hidroalcohòlic abans de sortir del centre.  
 

LES ENTRADES A EDUCACIÓ PRIMÀRIA 

PORTA D’ACCÉS ENTRADA PRINCIPAL C/ SANTA TERESA (1r + 2n + 3r) 

 
⮚ L’alumnat entrarà sol al recinte escolar amb mascareta i mantindrà la distància de seguretat fent filera. Es rentarà les mans 

amb gel hidroalcohòlic que li facilitarà la mestra.  

PORTA D’ACCÉS PASSEIG GAUDÍ (4t + 5è + 6è) 

 
⮚ L’alumnat entrarà sol al recinte escolar amb mascareta i mantindrà la distància de seguretat fent filera. Es rentarà les mans 



 

amb gel hidroalcohòlic que li facilitarà la mestra.  
⮚ En el cas que l’alumnat porti bici o patinet haurà d’accedir obligatòriament per la porta principal i anar directament a fer 

filera amb el seu grup-classe. 
 

LES SORTIDES A EDUCACIÓ PRIMÀRIA 

ASPECTES GENERALS 

 
⮚ Es faran de manera esglaonada i progressiva pel mateix accés assignat d’entrada. 
⮚ Les famílies esperaran fora del recinte escolar.  
⮚ L’alumnat es tornarà a posar gel hidroalcohòlic abans de sortir del centre i es posarà la mascareta. 
⮚ L’alumnat que faci esplai/extraescolars haurà d’anar al punt de trobada establert.  
⮚ L’alumnat que roman al centre que hagi d’agafar la bici/patinet sortirà amb la seva classe fent filera i marxarà per la porta 

principal directament. 
 

PORTA PRINCIPAL C/ SANTA TERESA (1r + 2n + 3r) 

 
⮚ La porta principal l’obrirà el personal del centre a les 16:20 h. 
⮚ L’alumnat sortirà acompanyat per les mestres fent fileres. Les famílies esperaran fora del recinte escolar.  
⮚ 1r i 2n: els infants aniran sortint segons la mestra identifiqui a l’acompanyant que els ve a buscar.    
⮚ 3r: podran sortir sols un cop siguin les 16:30 h. 
⮚ L’alumnat que faci esplai/extraescolars haurà d’anar al punt de trobada establert.  
⮚ L’alumnat que hagi d’agafar la bici/patinet sortirà amb la seva classe fent filera i marxarà per la porta principal directament. 

 

PORTA PASSEIG GAUDÍ (4t + 5è + 6è) 

⮚ El conserge obrirà la porta del passeig Gaudí a les 16:20 h. 
⮚ L’alumnat de 5è i 6è començarà les sessions de la tarda a les 14:50 h. i sortirà a les 16:20 h. La sortida es farà en fileres i 

podran sortir sols. Les famílies esperaran fora del recinte escolar. 



 

⮚ En el cas de 4t la sortida es farà en fileres. La mestra els acompanyarà fins a la porta del Passeig Gaudí des d’on podran 
sortir sols un cop siguin les 16:30 h.  
 

ACCÉS GRUPS ORDRE D’ENTRADA ORDRE DE SORTIDA 

Porta d’accés 1 c/Joan Oliver  

P3A Per ordre d’arribada aula Per ordre d’arribada aula 

P3B Per ordre d’arribada aula Per ordre d’arribada aula 

P3C Per ordre d’arribada aula Per ordre d’arribada aula 

P4C Per ordre d’arribada aula Per ordre d’arribada aula 

Porta d’accés 2 c/Joan Oliver 

P4A Per ordre d’arribada aula Per ordre d’arribada aula 

P4B Per ordre d’arribada aula Per ordre d’arribada aula 

P5A Per ordre d’arribada pati EI Per ordre d’arribada pati EI 

P5B Per ordre d’arribada pati EI Per ordre d’arribada pati EI 

P5B Per ordre d’arribada pati EI Per ordre d’arribada pati EI 

Entrada principal 
 

1A 2n lloc Per ordre de sortida fora 

1B 3r lloc Per ordre de sortida fora 

1C 4t lloc Per ordre de sortida fora 

2A 5è lloc Per ordre de sortida fora 

2B 6è lloc Per ordre de sortida fora 

2C 7è lloc Per ordre de sortida fora 

3A 1r en entrar 1r en sortir 

3B 8è lloc 2n lloc 

3C 9è lloc 3r lloc 



 

Sorra pati primària + porxo  

4A 4t lloc 3r en sortir (16:30) 

4B 3r lloc 8è  en sortir (16:30) 

4C 2n lloc 7è en sortir (16:30) 

6C 1r en entrar 1r en sortir(16:20) 

Sorra pati  primària + lateral 
fins passadís CS 

5A 2n lloc 5è lloc (16:20) 

5B 3r lloc 4t lloc (16:20) 

5C 1r en entrar  6ê lloc (16:20) 

6A 4t lloc 3r lloc(16:30) 

6B 5è lloc 2n lloc (16:20) 

 
  



 

 

4. CIRCULACIÓ DINS DEL CENTRE 

 
⮚ En els passadissos i els lavabos vetllarem perquè no coincideixin més d’un grup estable.  
⮚ En els desplaçaments interiors caldrà mantenir la distància interpersonal d’1,5 m i portar mascareta.  
⮚ L’ús de l’ascensor serà esporàdic i es reservarà per a les persones que presenten dificultats per a la mobilitat i el seu 

personal de suport, si s’escau. 
⮚ Per evitar l’aglomeració caldrà organitzar la circulació en llocs i moments determinats. Un cop tinguem els horaris i 

comencem a funcionar haurem d’anar fent reajustament de circuits.  
 

 
 

5. ORGANITZACIÓ DEL PATI 

EDUCACIÓ INFANTIL 

⮚ Abans de sortir s’hauran de rentar les mans amb sabó a dins de l’aula.  
⮚ En entrar a les aules també s’hauran de tornar rentar les mans. 
⮚ La sortida al pati es farà esglaonada en 2 torns:  

● 1r torn: grups estables P3 des de les 10:15 a les 10:45  
● 2n torn: grups estables P4 i P5 des de les 10:45 a les 11:15 

 
⮚ Es distribuiran de la següent manera P3 i P4:  

● Terrassa P3 
● Zona terrassa gimnàs 
● Zona sorra pati infantil   

⮚ En el cas de P5 utilitzaran les següents zones:  
● Zona de l’entrada principal 
● Zona de l’hort 



 

● Sorral Primària 
⮚ Aniran rotant per les 3 zones en diferents dies de la setmana i com es mantindran en grups estables no caldrà que portin 

mascareta ni distància de seguretat entre ells.  
⮚ Els grups de P5 sí que necessitaran la mascareta en el desplaçament fins a la zona de pati possiblement. 

Per anar al WC es garantirà la distància de seguretat. En cas contrari hauran d’utilitzar la mascareta. 

EDUCACIÓ PRIMÀRIA  

 
⮚ Abans de sortir s’hauran de rentar les mans amb sabó a dins de l’aula.  
⮚ En entrar a les aules també s’hauran de tornar a rentar les mans. 
⮚ La sortida al pati es farà esglaonada (seguint la ruta a seguir segons el simulacre d’emergència) i sortint en fileres en 

un únic torn de les 10:15 a les 10:45 h.  
● Passadís de cicle inicial: sortiran en fileres mantenint el següent ordre: 2A, 1A, 1B i 1C. Baixaran les escales i 

sortiran pel porxo. 
● Passadís cicle mitjà: sortiran en fileres mantenint el següent ordre i sortint pel pati lateral: 4C, 4B, 4A i 2B  
● Passadís cicle superior: sortiran en fileres seguint el següent ordre: 6B, 6A, 5B, 5A i 5C 
● Passadís especialitats i biblioteca: sortiran per la porta principal i baixant per la rampa d’accés al pati lateral fent 

filera i amb el següent ordre: 3A, 2C, 3B, 3C i 6C.    
⮚ Es distribuiran en 3 zones diferenciades per cicles: Faran rotllanes per esmorzar plegats i un cop acabin podran aixecar-se i 

jugar. Quan no es mantingui la distància sanitària d’1,5 m. entre ells caldrà l’ús de mascaretes. Cada cicle s’haurà de 
mantenir a la seva zona assignada.  
 

⮚ L’entrada al pati s’haurà de fer també esglaonada, seguida de la mestra, pel mateix lloc que s’ha entrat, en fileres i invertint 
l’ordre d’entrada.  

 
  



 

 

DISTRIBUCIÓ PATIS D’INFANTIL PER ZONES DIFERENCIADES (GRUPS ESTABLES) 

  Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

10:15 – 10:45h 

Zona terrasseta 
Gimnàs 

P3A P3B P3C P3A P3B 

Zona terrassa 
P3 

P3B P3C P3A P3B P3C 

Zona Sorra EI P3C P3A P3B P3C P3A 

 
 

DISTRIBUCIÓ PATIS D’INFANTIL PER ZONES DIFERENCIADES (GRUPS ESTABLES) 

  Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

10:45 – 11:15h 

Zona Terrasseta 
Gimnàs 

P4A P4B P4C P4A P4B 

Zona terrassa 
P3 

P4B P4C P4A P4B P4C 

Zona Sorra EI P4C P4A P4B P4C P4A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

DISTRIBUCIÓ PATIS DE PRIMÀRIA PER ZONES DIFERENCIADES  

  Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

10:15 – 10:45h 

Zona sorra 1r + 2n 1r + 2n 3r + 4t 1r + 2n 5è + 6è 

Zona pista 3r + 4t 5è + 6è 5è + 6è 3r + 4t 1r + 2n 

Zona lateral + 
taules ping pong  

5è + 6è 3r + 4t 1r + 2n 5è + 6è 3r + 4t 

 

DISTRIBUCIÓ PATIS DE PRIMÀRIA PER ZONES DIFERENCIADES (GRUPS ESTABLES) 

  Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

10:45 – 11:15h 

Zona entrada 
principal 

P5A P5B P5C P5A P5B 

Zona hort P5B P5C P5A P5B P5C 

Zona sorral 
primària  

P5C P5A P5B P5C P5A 

 
 

6. ESPAIS DEL CENTRE 

  
⮚ Cada grup estable tindrà un únic espai de referència. Només hi haurà espais exteriors d’ús comú.  
⮚ Dins el conjunt d’actuacions de sensibilització que es portarà a terme amb l’alumnat sobre mesures higièniques davant la 

prevenció de contagi per la COVID-19, es recomanarà que el mateix alumnat, quan estigui utilitzant un espai que no és el 
del seu grup estable (per exemple, aula d’informàtica), aquest col·labori en les actuacions de neteja de superfícies i estris 
utilitzats abans de marxar de l’espai i possibilitar el seu nou ús en bones condicions.  

 



 

7. EDUCACIÓ FÍSICA 

 
⮚ Es realitzarà a l’aire lliure. En aquest cas i si es mantenen els grups estables salut determinarà segons cada moment si 

serà necessari l’ús de la mascareta per a l’alumnat.  
  

⮚ Piscina a 1r: es valorarà més endavant el moment de començar l’activitat de piscina.  
 
 
 

8. REUNIONS INTERNES DE L’EQUIP D’EDUCADORS/ES 

 
⮚ En els espais de reunió i treball per al personal s’establiran les mesures necessàries per garantir el distanciament físic de 

seguretat de 1,5 m, i serà obligatori l’ús de mascareta si això no pot garantir-se. 
⮚ Es farà la neteja i desinfecció d’estris, dispositius,  instruments o material quan marxem d’un espai i es farà la correcta 

ventilació. 
⮚ Les reunions es faran en horari de migdia. Segons la situació en què ens trobem farem les reunions de claustre els dilluns 

per videoconferència o presencials.  
⮚ Les reunions amb famílies s’establiran entre tutora i família en l’horari convingut.    

 

  



 

9. RELACIÓ AMB LA COMUNITAT EDUCATIVA 

   
⮚ Previsió de les sessions del consell escolar: es faran en format telemàtic els dilluns a les 17:00 h.  
⮚ Procediment de difusió del Pla de contingència definitiu a les famílies: videoconferència Meet 

● Dia 3 de setembre: aprovació del Pla en Consell escolar 
● Dia 4 de setembre: presentació del Pla a P3, P4 i P5 
● Dia 7 de setembre: presentació del Pla a 1r, 2n i 3r 
● Dia 8 de setembre: presentació del Pla a 4t, 5è i 6è 

⮚ Reunions de nivell amb famílies a l’inici de curs: 
● Les trobades es faran entre els dies 23 de setembre i 8 d’octubre: per videoconferència Meet.  
● Les concretarem al dossier d’inici de curs que enviarem a les famílies el dia 4 de setembre. 

⮚ Organització de reunions de tutoria amb les famílies:  
● Presencials 
● Virtuals: videoconferència Zoom  

⮚ Reunions equip directiu amb comissions de l’AFA: 
● Virtuals: videoconferència Meet 

⮚  Reunions equip directiu amb famílies noves o que ho demanin: 
● Presencials 
● Virtuals: videoconferència Zoom 
 

⮚ Canals de comunicació general  família-escola: 
● Correu general d’escola 
● Correu d’aula a Infantil  
● Clickedu Primària / Llibreta viatgera o agenda escolar 
● Pàgina web 
● Xarxes socials: Twitter i Instagram 
● Videoconferències Meet: quan les fem dirigides a un gran nombre de famílies  
● Videoconferències Zoom: en la resta de casos 

 

⮚ Reunions amb EAP, serveis socials, CREDA, i altres professionals externs: 



 

● Presencials 
● Virtuals: videoconferència Zoom 

 
⮚ Reunions o trobades de xarxa (XIEP, Transformació educativa, ACDE) i formacions:  

● Virtuals 
 
 
 
 
 

10. ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES, SORTIDES ESCOLARS I COLÒNIES 

 
⮚ Es realitzaran les activitats previstes segons la programació general anual amb les adaptacions que calgui ateses les 

mesures de prevenció i seguretat sanitària.  
⮚ En el cas de les sortides, es mantindrà la distància interpersonal d’1,5 m i portar mascareta quan no es pugui preservar la 

distància.  
⮚ En el cal de les colònies previstes de P5, 1r, 3r i 6è es mantindran els grups estables i es prioritzaran les activitats a l’aire 

lliure i se seguiran les mesures de prevenció i higiene habituals: distància física de seguretat, rentat de mans, etc.   
⮚ S’haurà de garantir que hi van el 80% de la promoció. En cas contrari, s’anul·laran i no es realitzaran.   

  
  



 

11. ADAPTACIÓ DE P3 

   
⮚ La realitzarem durant els primers 5 dies de curs: 14, 15, 16, 17 i 18 de setembre.  

● Dilluns dia 14 de setembre: 
o Cada classe es dividirà en dos grups i cadascun d’ells vindrà en dos torns diferenciats 
o 1r torn: 8:45 a 10:15 h.  
o 2n torn:10:45 a 12:15 h.  

 
Aquest primer dia de curs 1 sol adult referent (mare, pare o tutor legal) es podrà quedar a l’aula acompanyant 
el seu fill  en l’inici de la nova vida escolar.  

 
● Dimarts 15 de setembre: 

o Es segueix el mateix format que el dilluns. 
  

Aquest segon dia d’escola les famílies NO es queden a l’aula. 
 

● Dimecres 16 de setembre: 
o Aquest dia tots els nens i nenes venen de 8:45 a 12:15 h per tal de coincidir tots i totes dins de l’aula. Per a 

celebrar aquest moment tant important farem un petit esmorzar que el proporcionarà l’escola.  
 

Durant aquests 3 primers dies d’adaptació (14-15-16 de setembre) no s’oferirà servei de menjador als 
alumnes de P3. 

 
● Dijous 17 de setembre: 

o Aquest dia tots els nens i nenes vindran de 8:45 a 12:15 h. En el cas que facin ús del servei de menjador 
l’horari de recollida serà a les 13:30 h.  
 
Aquest dia els nens i nenes no vindran a la tarda. 

 



 

● Divendres 18 de setembre: 
o Aquest dia tots els nens i nenes vindran de 8:45 a 12:15 h. Si es queden al menjador també faran la migdiada 

i l’horari de recollida aquest dia serà a les 15:00 h.   
 
Aquest dia els infants no vindran a la tarda. 
 

● Dilluns 21 de setembre: 
o A partir d’aquest dia la jornada escolar serà l’habitual. Matí de 8:45 a 12:15 i de 15 a 16:30h pels alumnes que 

dinin a casa i de 8:45 a 16:30 pels que es quedin a dinar a casa. 
 

⮚ Ventilació: a les aules, caldrà ventilar adequadament, almenys durant 10 minuts 3 vegades al dia i quan canvïi el grup de 
persones que hi ha a l’interior. 
 

⮚ Neteja i desinfecció: es netejarà i desinfectarà l’espai segons el pla de neteja i desinfecció de centre i quan hi hagi un 
canvi de grup dins la mateixa aula. 
 

⮚ La migdiada aquest curs es farà a les aules. 
 

PERSONA ACOMPANYANT 

 
⮚ Requisits d’accés: la persona acompanyant no pot participar en el període d’acollida si presenta símptomes compatibles 

amb la CIVID-19 o els ha presentat en els darrers 14 dies. Tampoc no hi podrà participar si  ha tingut contacte estret amb 
una persona amb la COVID-19 confirmada o amb simptomatologia compatible en els darrers 14 dies.  

⮚ Persones de risc: aquelles persones acompanyants que pateixin una malaltia de risc davant de la COVID-19 (diabetis, 
malaltia cardiovascular -inclosa la hipertensió-, malaltia hepàtica crònica, malaltia pulmonar crònica, malaltia renal crònica, 
immunodeficiència, càncer en fase activa, obesitat mòrbida) així com dones embarassades, hauran d’avaluar la 
conveniència de participar en el període d’acollida amb el seu metge de referència.  

⮚ Nombre d’acompanyants: cada infant només podrà ser acompanyat per una sola persona (que pot canviar durant el 
període d’adaptació). Els germans que es trobin simultàniament en el període d’acollida podran ser acompanyats per una o 
dues persones. En aquest cas, sí que hi podrà haver contacte amb la resta de membres de la unitat familiar. 



 

⮚ Contacte i distància: la persona acompanyant només podrà tenir contacte amb el seu infant i haurà de mantenir la 
distància de seguretat (1,5 m) amb la resta de persones de l’aula (inclosos infants, persones acompanyants i persones 
educadores). 

⮚ Rentat de mans: la persona acompanyant s’haurà de posar gel hidroalcohòlic abans d’accedir al centre educatiu i també 
abans d’entrar a l’aula. També ho haurà de fer a la sortida del centre educatiu. 

⮚ Mascareta: la persona acompanyant ha d’accedir al centre educatiu amb una mascareta correctament posada. 
 

 
 

12. ACOLLIDA MATINAL 

 
⮚ Es realitzarà al menjador escolar mantenint la distància interpersonal d’1,5 m. Quan no sigui possible, tant les persones 

responsables de l’acollida com els infants hauran de portar la 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. L’acompanyant ha d’accedir al centre amb mascareta. 
Quan finalitzi el període d’acollida, els infants són acompanyats o van autònomament fins a la seva filera de referència i tant 
els responsables com els infants han de portar les mascaretes. Un cop acabi l’acollida cal ventilar, netejar i desinfectar 
l’espai. 
 

 
  



 

13. SERVEI DE MENJADOR I TEMPS DE MIGDIA 

 
⮚ En el menjador poden coincidir diversos grups estables. Els integrants d’un mateix grup estable han de seure junts en dos o 

més taules. Cal mantenir la separació entre les taules de grups diferents. En cas que en una mateixa taula hi hagi alumnes 
de més d’un grup caldrà deixar una cadira buida entre ells per garantir la distància. 

⮚ Per evitar la coincidència d’un gran nombre d’infants alguns grups dinaran a les aules i els altres al menjador.  
⮚ Entre torn i torn cal fer la neteja, desinfecció i ventilació del menjador . 
⮚ En el cas de les aules utilitzades per dinar, caldrà només ventilar-les i netejar-les després de dinar.  
⮚ Es garantirà el rentat de mans abans i després de l’àpat   
⮚ Les activitats que es facin durant el temps de migdia es faran preferiblement a l’aire lliure, amb ocupació diferenciada 

d’espais per cada grup estable. 
⮚ Si s’utilitzen espais interiors hi haurà dues opcions: 

● S’hauran de mantenir els grups estables i caldrà garantir la ventilació després de l’activitat. 
● Quan no sigui possible la utilització d’un espai per a infants d’un mateix grup estable, caldrà garantir la separació 

entre els alumnes de grups diferents, així com organitzar separadament l’entrada i la sortida dels infants de diferents 
grups.  

● S’haurà de fer la neteja, la desinfecció i ventilació dels espais abans i després de la seva utilització.  
 

⮚ L’equip de mestres farà ús del servei del menjador ocupant el gimnàs. Mantindrà en tot moment la distància de seguretat de 
1,5 m entre els adults i utilitzaran obligatòriament la mascareta excepte quan estiguin asseguts a la taula fent l’àpat.  

⮚ Les reunions de claustre possiblement les fem al gimnàs per garantir la distància interpersonal de seguretat d’1,5 m. 
  
 
 
 
 
 
 



 

DISTRIBUCIÓ I ORGANITZACIÓ DEL MENJADOR 

GRUP / NIVELL HORA DE DINAR ESPAI 

⮚ P3A ⮚ 12:15 h. ⮚ Aula P3A 

⮚ P3B ⮚ 12:15 h. ⮚ Aula P3B 

⮚ P3C ⮚ 12:15 h. ⮚ Aula P3C 

⮚ P4A ⮚ 12:15 h. ⮚ Aula P4A 

⮚ P4B ⮚ 12:15 h. ⮚ Aula P4B 

⮚ P4C ⮚ 12:15 h. ⮚ Aula P4C 

⮚ P5A ⮚ 12:15 h. ⮚ Aula P5A 

⮚ P5B ⮚ 12:15 h. ⮚ Aula P5B 

⮚ P5C ⮚ 12:15 h. ⮚ Menjador 

⮚ 1A ⮚ 12:15 h. ⮚ Aula 1A 

⮚ 1B ⮚ 12:15 h. ⮚ Aula 1B 

⮚ 1C ⮚ 12:15 h. ⮚ Aula 1C 

⮚ 2A ⮚ 12:15 h. ⮚ Aula 2A 

⮚ 2B ⮚ 12:15 h. ⮚ Menjador 

⮚ 2C ⮚ 12:15 h. ⮚ Aula 2C 

⮚ 3A ⮚ 13:15 h. ⮚ Aula 3A 



 

⮚ 3B ⮚ 13:15 h. ⮚ Aula 3B 

⮚ 3C ⮚ 13:15 h. ⮚ Aula 3C 

⮚ 4A ⮚ 13:15 h. ⮚ Menjador 

⮚ 4B ⮚ 13:15 h. ⮚ Menjador 

⮚ 4C ⮚ 13:15 h. ⮚ Aula 4C 

⮚ 5A ⮚ 12:15 h. ⮚ Menjador 

⮚ 5B ⮚ 12:15 h. ⮚ Menjador 

⮚ 5C ⮚ 12:15 h ⮚ Aula 5C 

⮚ 6A ⮚ 13:15 h. ⮚ Menjador 6A 

⮚ 6B ⮚ 13:15 h. ⮚ Menjador 5C 

⮚ 6C ⮚ 13:15 h. ⮚ Aula 5C 

 
  



 

14. EXTRAESCOLARS 

 
⮚ Totes les activitats extraescolars aprovades en la programació general anual es realitzaran per la tarda. 
⮚ Caldrà mantenir la distància interpersonal d’1,5 m. de seguretat i portar mascareta quan no es pugui preservar la distància i 

això sigui possible per la naturalesa de l’activitat realitzada.  
⮚ En la mesura del possible es formaran grups estables de participants.  

   

ACTIVITAT 
NOMBRE 
ALUMNES 

GRUPS D’ON 
PROVENEN 

RESPONSABLES ESPAI 

⮚ Anglès CI ⮚ 12 ⮚ 1r i 2n ⮚ Tècnic/a International House ⮚ Aula Primària 1 

⮚ Anglès CM ⮚ 12 ⮚ 3r i 4t ⮚ Tècnic/a International House ⮚ Aula Primària 2 

⮚ Anglès CS ⮚ 12 ⮚ 5è i 6è ⮚ Tècnic/a International House ⮚ Aula Primària 2 

⮚ Anglès P3 ⮚ 10 ⮚ P3 ⮚ Tècnic/a International House ⮚ Aula Infantil 1 

⮚ Anglès P4 ⮚ 12 ⮚ P4 ⮚ Tècnic/a International House ⮚ Aula Infantil 2 

⮚ Anglès P5 ⮚ 12 ⮚ P5 ⮚ Tècnic/a International House ⮚ Aula Infantil 1 

⮚ Atletisme CM i CS ⮚ 15 ⮚ 3r - 6è ⮚ Tècnic/a OMET ⮚ Pati 

⮚ Bàsquet CM – CS ⮚ 12 ⮚ 3r – 6è ⮚ Tècnic/a OMET ⮚ Pista 

⮚ Batucada Primària ⮚ 15 ⮚ 1r – 6è ⮚ Tècnic/a La Batuescola ⮚ Música 

⮚ Ciclisme P3-P4 ⮚ 10 ⮚ P3 i P4 ⮚ Tècnic/a Unió ciclista Sant Cugat ⮚ Pati/exterior escola 

⮚ Cuina CM i CS ⮚ 12 ⮚ 3r – 6è ⮚ Tècnic/a Paidos ⮚ Menjador 

⮚ Cuina P5 a 2n ⮚ 12 ⮚ P5 – 2n ⮚ Tècnic/a Paidos ⮚ Menjador 

⮚ Dansa P3-P4 ⮚ 12 ⮚ P3 – P4 ⮚ Tècnic/a Esbart ⮚ Psicomotricitat 

⮚ Dansa P5 – 2n ⮚ 14 ⮚ P5 – 2n ⮚ Tècnic/a Esbart ⮚ Gimnàs 

⮚ Escacs Primària ⮚ 10 ⮚ 1r – 6è ⮚ Tècnic OMET ⮚ Aula Primària 1 

⮚ TecnoLab P4 – P5 ⮚ 12 ⮚ P4 – P5 ⮚ Tècnic/a TBKids ⮚ Aula Infantil 1 

⮚ Fem cinema 3r – 6è ⮚ 12 ⮚ 3r – 6è ⮚ Tècnic/a Paidos ⮚ Aula Primària 2 

⮚ Gim. rítmica 1r- 3r ⮚ 15 ⮚ 1r – 3r ⮚ Tècnic/a OMET ⮚ Psicomotricitat 

⮚ Guitarra 3r – 6è ⮚ 6 ⮚ 3r – 6è ⮚ Tècnic/a Paidos ⮚ Aula Psicomotricitat 



 

⮚ Handbol CM i CS ⮚ 6 ⮚ 3r – 6è  ⮚ Tècnic/a OMET ⮚ Pista 

⮚ Hip hop 3r – 6è ⮚ 15 ⮚ 3r – 6è ⮚ Tècnic/a OMET ⮚ Gimnàs 
⮚ In. esportiva P5 – 1r dm ⮚ 20 ⮚ P5 i 1r ⮚ Tècnic/a OMET ⮚ Gimnàs 
⮚ Inic. Esportiva P5 - 1r dj  ⮚ 20 ⮚ P5 i 1r ⮚ Tècnic/a OMET ⮚ Gimnàs 

⮚ Ioga P5 + Primària ⮚ 12 ⮚ P5 – 6è ⮚ Tècnic/a Centre ioga Carlos Claramunt ⮚ Psicomotricitat 

⮚ Karate Primària ⮚ 15 ⮚ 1r – 6è ⮚ Tècnic Club Karate Sant Cugat ⮚ Gimnàs 

⮚ Motrijoc P3 – P4 ⮚ 12 ⮚ P3 i P4 ⮚ Tècnic/a OMET ⮚ Psicomotricitat 
⮚ Multiesport col·lectiu 2n ⮚ 12 ⮚ 2n ⮚ Tècnic/a OMET ⮚ Pati 

⮚ Multiesport individual 2n ⮚ 15 ⮚ 2n ⮚ Tècnic/a OMET ⮚ Pati 

⮚ Natació P3 a P5 ⮚ 15 ⮚ P3 – P5 ⮚ Tècnic/a Paidos ⮚ C. esportiu Valldoreix 

⮚ Patins línia P5 – 2n ⮚ 12 ⮚ P5 – 2n ⮚ Tècnic/a Patí Hoquei Club Sant Cugat ⮚ Pista 

⮚ Exp. plàstica 1r – 3r ⮚ 12 ⮚ 1r – 3r ⮚ Tècnic/a Pou d’Art ⮚ Taller 

⮚ Taller còmic 4t – 6è ⮚ 10 ⮚ 4t – 6è ⮚ Tècnic/a Pou d’Art ⮚ Aula Primària 2 

⮚ Robòtica 1r – 3r ⮚ 12 ⮚ 1r – 3r ⮚ Tècnic TBKids ⮚ Taller 

⮚ Robòtica 4t – 6è ⮚ 12 ⮚ 1r – 3r ⮚ Tècnic TBKids ⮚ Aula Primària 1 
⮚ Sensibilització musical P3 ⮚ 12 ⮚ P3 ⮚ Tècnic/a batuescola ⮚ Música 

⮚ Sensibilitz musical P4-P5 ⮚ 14 ⮚ P4 – P5 ⮚ Tècnic/a batuescola ⮚ Música 
⮚ Teatre Primària ⮚ 15 ⮚ 1r – 6è ⮚ Tècnic/a de Paidos ⮚ Taller 
⮚ Tecno-ciència 1r – 3r ⮚ 12 ⮚ 1r – 3r ⮚ SmARTions ⮚ Aula Infantil 1 
⮚ Tecno-ciència 4t – 6è ⮚ 12 ⮚ 4t – 6è ⮚ SmARTions ⮚ Taller 
⮚ Voleibol CM i CS ⮚ 10 ⮚ 3r – 6è ⮚ Tècnic/a OMET ⮚ Pista 
  



 

15. PROTOCOL D’ACTUACIÓ EN CAS DE DETECTAR UN POSSIBLE CAS DE COVID-19 

⮚  Davant d’una persona que comença a desenvolupar símptomes compatibles amb la COVID-19 al centre educatiu: 
 
1. La tutora l’acompanyarà a l’aula assignada. 

 
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. L’equip directiu juntament amb el coordinador de riscos haurà de contactar: 
● Amb la família per tal que vingui a buscar l’infant. 
● Amb el servei territorial d’Educació per informar de la situació i a través d’ells amb el servei de salut pública. 
● En cas de presentar símptomes de gravetat s’ha de trucar també al 061. 

 
Si el cas s’identifica en l’espai d’acollida, al migdia o en extraescolars: 

● El monitor/a de referència del grup se l’haurà de portar a l’aula d’Educació especial. Es col·locaran una mascareta 
quirúrgica. 

● La coordinadora del temps de migdia/extraescolars trucaran a la família per tal que vinguin a buscar l’infant i li 
comunicarà a l’equip directiu. 

● L’equip directiu farà el contacte amb el servei territorial per informar de la situació.  
 
4. 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 un 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. 
 

5. La comunicació entre els serveis territorials d’Educació i Salut pública garantirà la coordinació fluïda entre el centre i els 
serveis territorials de vigilància epidemiològica encarregats de l’estratègia de control del brot. La valoració per part de 
l’autoritat sanitària és la que determinarà quins són els següents passos (per exemple, el tancament parcial o total del 
centre). 



 

 
6. Si hi ha un cap positiu se’n farà comunicació a l’Ajuntament a través dels Serveis Territorials. 
 

⮚ De manera orientativa, els elements de decisió per part de l’autoritat sanitària per establir quarantenes i/o, si escau, 
tancaments parcials o total del centre serien: 

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

● Cas positiu en dos membres no convivents que pertanyen a dos grups de convivència diferents d’un mateix espai 
(un torn, una ala de l’edifici,...):  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. Això suposaria 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: es 
podria plantejar la quarantena dels grups de convivència afectats durant 14 dies o fins i tot la interrupció de l’activitat 
presencial del centre educatiu durant 14 dies.  
 

⮚  L’equip d’atenció primària de referència del centre estarà a disposició de l’equip directiu, coordinador de riscos i 
coordinadors del temps de migdia/extraescolars per a mesures de consell sanitari sobre la COVID-19.    

 
 
  



 

 

16. DETECCIÓ DE POSSIBLES CASOS PER SIMPTOMATOLOGIA COMPATIBLE AMB LA COVID-19 

CASOS POTENCIALS  
ESPAI HABILITAT 

AÏLLAMENT 

RESPONSABLE FINS 
QUE EL VINGUIN A 

BUSCAR 

RESPONSABLE 
TRUCAR A LA 

FAMÍLIA 

RESPONSABLE 
COMUNICAR EL CAS 

A SS.TT. 

⮚  ⮚  ⮚  ⮚  ⮚  

⮚  ⮚  ⮚  ⮚  ⮚  

⮚  ⮚  ⮚  ⮚  ⮚  

⮚  ⮚  ⮚  ⮚  ⮚  

⮚  ⮚  ⮚  ⮚  ⮚  

⮚  ⮚  ⮚  ⮚  ⮚  

⮚  ⮚  ⮚  ⮚  ⮚  

⮚  ⮚  ⮚  ⮚  ⮚  

⮚  ⮚  ⮚  ⮚  ⮚  

⮚  ⮚  ⮚  ⮚  ⮚  
 
  



 

17. SEGUIMENT DE CASOS 

ALUMNE / A  
DIA I HORA DE LA 

DETECCIÓ 

PERSONA DE SALUT AMB 
QUI ES MANTÉ EL 
CONTACTE I CAP 

PERSONA REFERENT DEL 
CENTRE PELS 

CONTACTES AMB SALUT 

⮚  ⮚  ⮚  ⮚  

⮚  ⮚  ⮚  ⮚  

⮚  ⮚  ⮚  ⮚  

⮚  ⮚  ⮚  ⮚  

⮚  ⮚  ⮚  ⮚  

⮚  ⮚  ⮚  ⮚  

EXPLICACIÓ DEL PROTOCOL SEGUIT I OBSERVACIONS 

⮚  

⮚  

⮚  

⮚  

⮚  

⮚  
  



 

18. AVALUACIÓ I SEGUIMENT DEL PLA DE REOBERTURA DEL SETEMBRE 

 RESPONSABLES 

 
⮚ Equip directiu 
⮚ Coordinador de riscos 

 

 INDICADORS DE VALORACIÓ CONTÍNUA 

 
⮚ Els següents àmbits s’analitzaran de manera contínua:   

● Àmbit emocional: equip humà d’educadors, alumnat i famílies 
● Àmbit organitzatiu i de funcionament de centre 
● Àmbit didàctic  
● Àmbit comunicatiu 
● Protocols sanitaris i de protecció 
● Relació amb l’entorn 

 

PROPOSTES DE MILLORA  

 
⮚ De l’anàlisi dels indicadors anteriors s’aniran fent reajustaments i propostes de millora.  

 
 
  



 

 

19. PLA DE VENTILACIÓ, NETEJA I DESINFECCIÓ 

 
⮚ Es farà la neteja i desinfecció més d’una vegada al dia en espais utilitzats successivament per persones/grups diferents 

amb més freqüència com lavabos, espais multi activitats, sales de reunions, el menjador, entrada principal i baranes.  
⮚ La ventilació també es mantindrà durant tot el curs escolar tant i com indica el següent pla.    

 

V = VENTILACIÓ N+D = NETEJA I DESINFECCIÓ N = NETEJA 

ESPAIS COMUNS I EQUIPAMENTS 

 
Abans 
de cada 
ús 

Després 
de cada ús 

Diàriament 
≥ 1 vegada 

al dia 
Setmanalment Comentaris 

Ventilació de l’espai    V  
Mínim 10 minuts 3 
vegades/dia 

Manetes i poms de portes i 
finestres 

   N+D   

Baranes i passamanes, 
d’escales i ascensor 

   N+D   

Superfície de taulells i 
mostradors 

   N+D   

Cadires, taules i bancs    N+D  
Especialment en les zones 
que contacten amb les mans 

Grapadores i altres utensilis 
d’oficina 

   N+D   

Aixetes    N+D   

Botonera de l’ascensor    N+D  Material electrònic: netejar 



 

Ordinadors, sobretot teclats i 
ratolins + portàtils i tauletes 

   N+D  
amb un drap humit amb 
alcohol propílic 70º 

Interruptors d’aparells 
electrònics 

   N+D  

Fotocopiadores    N+D  

Fonts d’aigua    N+D   

 
 
 

AULES I ESPAIS DE JOC INTERIORS 

 
Abans 
de cada 
ús 

Després 
de cada ús 

Diàriament 
≥ 1 vegada 

al dia 
Setmanalment Comentaris 

Ventilació de l’espai    V  
Mínim 10 minuts 5 
vegades/dia 

Superfícies o punts de 
contacte freqüents amb les 
mans 

   N+D   

Terra    N+D   

Aixetes    N+D   

Materials de jocs  N N+D   També si hi ha un canvi de 
grup d’infants 
 
Les joguines de plàstic dur 
poden rentar-se al rentaplats 

Joguines de plàstic  N N+D   

Joguines o peces de roba   N+D   Rentadora (≥60ºC) 



 

 

MENJADOR 

 
Abans 
de cada 
ús 

Després 
de cada ús 

Diàriament 
≥ 1 vegada 

al dia 
Setmanalment Comentaris 

Ventilació de l’espai    V  
Mínim 10 minuts 3 
vegades/dia 

Superfícies on es prepara el 
menjar 

N+D N+D     

Plats, gots, coberts...  N+D    

Amb aigua calenta: rentats a 
elevada temperatura. 
Sense aigua calenta: 
desinfecció en dilució de 
lleixiu al 0,1%. 

Terra    N+D   

Aixetes    N+D   

Taules i cadires N+D N+D     

Taulells  N+D     

Utensilis de cuina  N+D     

Taules per a usos diversos N+D N+D     

 
 
 
 
 



 

 

LAVABOS I ZONA DE CANVI DE ROBA P3 

 
Abans 
de cada 
ús 

Després 
de cada 
ús 

Diàriament 
≥ 1 vegada 

al dia 
Setmanalment Comentaris 

Ventilació de l’espai    V  
Mínim 10 minuts 3 
vegades/dia 

Canviadors  N+D     

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

Inodors    N+D  

Terra i altres superfícies    N+D  

Cubells de brossa o 
compreses 

  N+D    

 
  



 

 

ZONA DE DESCANS: MIGDIADA P3 

 
Abans 
de cada 
ús 

Després 
de cada ús 

Diàriament 
≥ 1 vegada 

al dia 
Setmanalment Comentaris 

Ventilació de l’espai    V  
Mínim 10 minuts 3 
vegades/dia 

Llitets   N+V   

També quan canvia l’infant 
que l’utilitza Fundes de matalàs i de coixí     

Rentat a 

≥60ºC 

Terra   N+V   També si hi ha un canvi de 
grup d’infants Altres superfícies   N+V   

 
*Adaptat de: “Caring for Our Children: National Health and Safety Performance Standards. National Resource Center for Health and Safety in Child Care and 
Early Education (NRC) University of Colorado College of Nursing” amb les indicacions de la Sub-direcció General de Seguretat Alimentària i Protecció de la 
Salut l’Agència de Salut Pública de Catalunya.  

 
 

 
  



 

ORGANITZACIÓ DE CENTRE ESCENARI C: TELEMÀTIC (PER CONFINAMENT PARCIAL O TANCAMENT DE CENTRE) 
 
CONFINAMENT PARCIAL: Es pot produir la interrupció de l’activitat lectiva presencial en dos possibles casos: 

- Quan es dóna un cas positiu de COVID-19 en un o més membres del mateix grup estable de convivència. En aquest cas tot 
el grup haurà de fer la quarantena  durant 14 dies a casa.  

- Quan es dóna un cas positiu en dos membres no convivents que pertanyen a dos grups de convivència diferents d’un 
mateix espai (un cicle, una zona de l’edifici,...). Es podria plantejar la quarantena dels grups de convivència d’aquell espa i, 
durant 14 dies. 

 
CONFINAMENT TOTAL:  

- Quan es dóna un cas positiu en dos o més membres no convivents que pertanyen a grups de convivència en diferents 
espais. Es podria plantejar la quarantena dels grups de convivència afectats durant 14 dies . Però, a més es podria plantejar 
també la interrupció de l’activitat presencial del centre educatiu, també durant 14 dies. 

 
Aquestes decisions les prenen les autoritats sanitàries. 
 
JUSTIFICACIÓ DEL PLA PER UN NOU CONFINAMENT:  
 

- Un cop acabat el curs 19-20 es va fer una anàlisi i propostes de millora per una possible nova situació de confinament: 
● Equip de mestres 
● Famílies (participació del 40%) 
● Alumnat de Primària (participació del 40%) 

  
- La valoració final recollida des de la Comissió educativa (formada per famílies i mestres) va servir perquè com a claustre  

confeccionéssim l’escenari C que presentem a continuació.    
   

 
 
 



 

1. PLANS DE TREBALL 

1.1 PLANTEJAMENT DIDÀCTIC GENERAL D’ESCOLA (P3 – 6È) 

COHERÈNCIA AMB LES ESPECIFICACIONS DEL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ 

⮚  Obligació o voluntarietat de lliurament dels plans.  
⮚  Ampliació de continguts o no. 
⮚ Orientacions metodològiques i avaluatives que pugui preveure. 

 

COHERÈNCIA AMB EL PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE 

⮚ Plantejament didàctic inclusiu i competencial. 
⮚ Coherent amb el paradigma que entén “L’alumnat com a protagonista del seu aprenentatge”. 
⮚ Es confeccionarà en funció dels objectius trimestrals de curs que es reajustin en entrar en aquesta fase. 

 

TIPUS DE PROPOSTES DIDÀCTIQUES 

⮚ Propostes globals, per reptes i competencials a Infantil i Primària. 
⮚ Propostes sistemàtiques a la Primària de l’àmbit matemàtic i lingüístic: 

● Cicle Inicial: Innovamat, comprensió lectora, expressió escrita, rutines de pensament i anglès. 
● Cicle Mitjà: Innovamat, comprensió lectora, expressió escrita, rutines de pensament, anglès i ortografia. 
● Cicle superior: matemàtiques amb el llibre de text o dins els projectes, comprensió lectora amb un club lector, 

expressió escrita, rutines de pensament , anglès (estructures gramaticals) i ortografia 
 

⮚ Aplicacions digitals utilitzades: s’empraran en funció del nivell/cicle educatiu seguint una mateixa línia didàctica. 
 

⮚ Els especialistes faran un enviament de pla de treball quinzenal o en funció del projecte que s’estigui fent.  
 
 
 



 

⮚ La inclusió i l’atenció a la diversitat hi serà present:  
● Es tindrà en compte la situació que estigui vivint l’alumnat i la família 
● Mirada múltiple: partint de les capacitats, les habilitats i potencialitats com a grup-classe i individualment. 
● No tot l’alumnat és igual, i no tot l’alumnat tindrà necessàriament el mateix plantejament didàctic. 
● Els plans de treball contemplaran mesures universals, addicionals i intensives en funció de cada alumne/a.  
● L’alumnat NESE: 

o Rebrà un pla de treball segons el seu Pla individualitzat. 
o Les mestres d’educació especial faran la correcció de tasques, suport emocional, videoconferències en petit 

grup o individualment per resoldre dubtes dels plans de treball.  
 

1.2 MITJÀ PER FER ARRIBAR ELS PLANS DE TREBALL A FAMÍLIES / ALUMNAT 

  
⮚ EINF:  

● Enviaran el pla de treball i el vídeo al correu d’aula. 
● Utilitzaran el correu d’aula per donar informacions, avisos i saludar. 

⮚  EPRIM: 
● Penjaran el pla de treball acompanyat també d’un vídeo.  
● Entorn col·laboratiu principal: drive. 
● Utilitzaran el Clickedu per donar informacions, avisos i saludar. 

 

1.3 MOMENT SETMANAL D’ENVIAMENT 

  
⮚ S’enviaran els divendres entre les 12 i les 14 h.  
⮚ Es comença a realitzar el dilluns de la següent setmana. 
⮚ Objectiu:  

● Facilitar que les famílies puguin organitzar la feina del Pla de treball proposat. 
● Impulsar que els fills/es puguin funcionar de manera més autònoma. 

 



 

1.4 DURADA DEL PLA DE TREBALL 

 
⮚ Té una durada setmanal  
⮚ S’han de realitzar i penjar les tasques abans de divendres de la setmana següent. Malgrat això serem flexibles i tindrem 

molt en compte la situació personal de cadascuna de les famílies. 
⮚ L’alumnat que acabi el pla de treball abans de la setmana podrà demanar feines “extres” o “d’ampliació”. Ara bé, només 

es farà un cop tingui el vist-i-plau de la tutora i un feedback positiu de les feines realitzades. 
 
 

1.5 AVALUACIÓ / VALORACIÓ CONTÍNUA 

COHERÈNCIA AMB LES ESPECIFICACIONS DEL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ 

 
Ens alinearem amb les instruccions del Departament:  
⮚ Si hem d’avaluar (quantificant amb notes oficialment o no als butlletins trimestrals i anuals) 
⮚ Si hi ha penalització o no per no seguir els plans de treball 
⮚ Eines d’avaluació: diversificades i en funció de les instruccions del Departament en cada moment de confinament. 

 

COHERÈNCIA AMB EL PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE 

 
⮚ Com a centre partim de la idea bàsica que “avaluar és aprendre”. Per tant, ho continuarem fent en aquest escenari de 

confinament.  Entenem que avaluar és donar feedback a l’alumnat i ajudar-los a que siguin conscients de què aprenen i 
què necessiten per fer-ho millor. Aquest concepte és clau perquè es doni una millora contínua respecte el punt de 
partença de cadascú. 

 
 
 
 



 

TIPUS D’AVALUACIÓ 

 
⮚ Heteroavaluació (la fa la mestra): 

● Compartirem els objectius didàctics del pla de treball i ens assegurarem que els entenen i els fan seus. 
● Importància bàsica del feedback mestra + alumnat: 

o Per encoratjar l’alumnat (dirigint-nos a ells/es) 
o Per fer-li saber què es podria fer millor (mitjançant preguntes inductives o deductives) 
o Es demanarà un retorn de l’activitat que no estigui correcta o es suggerirà possibilitats de millora per tornar-

ho a fer. Sempre jugant amb l’exigència, l’esforç i la millora contínua. 
o Entenem que si l’alumne/a no fa el retorn amb una nova proposta de solució no es garanteix l’aprenentatge.  

 
⮚ Autoavaluació: 

 
● Educació Infantil (P4 i P5):  

o L’autoavaluació es realitzarà amb l’ajuda de la família. 
o S’utilitzaran diferents eines i instruments: el semàfor, el check list o la diana 

 
● Educació Primària: 

o La realitzarà l’alumnat (preferentment sense l’ajuda de la família) 
o Eines d’autoavaluació: 

- S’utilitzaran aquelles eines treballades a les aules: check list, rúbriques, bases d’orientació, etc. 
- S’explicarà a l’inici dels curs lectiu la importància de fer-les servir com un element més de regulació de 

l’aprenentatge: què en sé i com ho puc fer millor.   
 

 
  



 

 

2. SUPORT TUTORIAL 

2.1 VIDEOCONFERÈNCIES AMB L’ALUMNAT 

MITJÀ UTILITZAT 

  
⮚ Zoom  

 

PROPÒSIT DE LES VIDEOCONFERÈNCIES 

 
⮚ Trobada informal, distesa, divertida i/o de suport emocional i motivacional 
⮚ Trobada temàtica: es proposa un tema a “preparar-se” per la videoconferència següent.   
⮚ Trobada dubtes plans de treball 

  

FORMAT DE LES TROBADES 

  
⮚ P3:  

● S’aniran ajustant en funció del grup, de les seves característiques i a criteri de la mestra. 
 

⮚  P4 i P5: 
● Trobada en 3 grups setmanalment. S’agruparan de manera diversa i en funció dels temes i a criteri de la mestra. 

 
⮚  1r, 2n: 

● Trobada de grup-classe  
● Trobada petits grups (durada ½ hora aprox.) 

 
 



 

⮚  3r, 4t: 
● Trobada de grup-classe  
● Trobada en mig grup/grup petit (8-9 alumnes)  

 
⮚  5è i 6è: 

● Trobada de grup-classe 
● Trobada en mig grup/ grup petit (8-9 alumnes)  

 

DIA ASSIGNAT I MOMENT HORARI 

 
⮚ P3, P4 i P5 es farà els dimarts 
⮚ 1r, 2n i 3r es farà els dimecres 
⮚ 4t, 5è i 6è es farà els dijous  

 
⮚ Les tutores concretaran l’horari i el faran saber directament a les famílies perquè no coincideixin entre ells.  

 

NORMES BÀSIQUES DE LES VIDEOCONFERÈNCIES 

 
⮚ Micròfons apagats 
⮚ Dinamització àgil 
⮚ Codi bàsic de comportament i actitud adequada al propòsit de la videoconferència. 
⮚ No s’utilitzarà el xat.   

 

2.2 EN RELACIÓ A RESOLDRE DUBTES DEL PLA DE TREBALL (PRIMÀRIA) 

  
⮚ Connexió voluntària amb la tutora els dilluns a les 9 h. 
 
 



 

2.3 EN RELACIÓ A L’ACOMPANYAMENT EMOCIONAL PERSONALITZAT 

 
⮚ Qualsevol mestra farà videoconferències personalitzades si ho creu convenient o perquè alguna família li demani 

expressament perquè veuen la necessitat. 
 

 
  



 

3. ESTRUCTURA ORGANITZATIVA I PEDAGÒGICA GENERAL D’ESCOLA 

3.1 DISTRIBUCIÓ SETMANAL PREVISTA 

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 
8:45 – 16:30 Feedback plans de 
treball alumnat + creació plans de 
treball setmana següent 
 
9:00 h. videoconferències dubtes 
Primària 
 
10:30 Reunions de Claustre/nivell 
 
 

8:45 – 16:30 Feedback plans de 
treball alumnat + creació plans de 
treball setmana següent 
 
10:00 Reunions de Cicle mitjà i 
superior 
 
Videoconferències P3, P4 i P5 

8:45 – 16:30 Feedback plans de 
treball alumnat+  creació plans de 
treball setmana següent 
 
9:00 – 10:00 CAD 
 
10:00 Cicle Infantil 
 
Videoconferències 1r, 2n i 3r 
 

8:45 – 16:30 Feedback plans de 
treball alumnat + creació plans de 
treball setmana següent 

 
Videoconferències 4t, 5è i 6è 

9:00 Coordinació pedagògica 
 
12:00 – 14:00 Enviament plans de 
treball  
 

 

3.2 CANALS DE COMUNICACIÓ INTERNS DE CENTRE 

 
⮚ Videoconferències Zoom  
⮚ Telèfon (trucades, FaceTime i/o WhatsApp) 
⮚ Correu electrònic (mail corporatiu XTEC) 
⮚ Drive general d’escola compartit XTEC 

 

3.3 CANALS DE COMUNICACIÓ GENERALS ESCOLA - FAMÍLIES 

 
⮚ Correu general d’escola 
⮚ Correu d’aula a Infantil  
⮚ Clickedu Primària 
⮚ Pàgina web 
⮚ Xarxes socials: Twitter i Instagram 
⮚ Telefònicament 
⮚ Videoconferències Meet: quan les fem dirigides a un gran nombre de famílies  
⮚ Videoconferències Zoom: en la resta de casos 



 

3.4 ENTREVISTES INDIVIDUALS TUTORES I FAMÍLIES 

  
⮚ Les entrevistes individuals es faran per videoconferència Zoom acordant-la entre tutora i família entre les 8:45 – 16:30 h.  

sense interferir amb reunions d’escola.  
  

 


