
  

PLA D’ORGANITZACIÓ DEL CENTRE CURS 2020-2021 

El centre elabora el Pla d’organització bàsic i provisional que presenta al Consell escolar en data 

21.07.20. El Pla d’organització definitiu es presentarà al Consell escolar la primera setmana de setembre 

per a la seva aprovació, si escau. 

El Pla d’organització es basa en la normativa següent: 

A) Resolució SLT/1429/2020, de 18 de juny, per la qual s'adopten mesures bàsiques de protecció i 

organitzatives per prevenir el risc de transmissió i afavorir la contenció de la infecció per 

SARS-CoV-2 

B) Instruccions per al curs 2020-2021 dels centres educatius de Catalunya. Secretaria de Polítiques 

Educatives. 30.06.2020 

C) Pla d'actuació per al curs 2020-2021 per a centres educatius en el marc de la pandèmia. 

Departament d’Educació i Salut. 03.07.20 

El Pla d’organització contempla els principis bàsics de prevenció, higiene i promoció de la salut per a 

contribuir en els pilars del control de la pandèmia: 

1. Disminució de la transmissió del virus 

2. Augment de la traçabilitat dels casos 

3. DIAGNOSI 

En el trànsit de l’escola presencial a l’escola telemàtica en motiu del tancament dels centres educatius 

per evitar la propagació de la Covid-19, el centre crea el Pla d’acompanyament familiar en situació de 

confinament per donar resposta al seguiment educatiu i escolar dels alumnes i l’acompanyament de les 

famílies.  

Cada cicle elabora el seu Pla específic d’intervenció, recollint l’acompanyament emocional dels alumnes 

i la intervenció pedagògica: 

Educació infantil, cicle inicial, cicle mitjà i cicle superior. 

4. ORGANITZACIÓ DELS GRUPS ESTABLES 

Organització basada en garantir l’estanqueïtat a través de grups de convivència estables amb relació 

propera i molt quotidiana, sense necessitat de distància física interpersonal de seguretat establerta en 

1,5 m ni l’ús de la mascareta:  

● Grups estables d’alumnes + tutor/a + altres docents / personal de suport educatiu 

Facilita la traçabilitat de possibles casos, permetent la identificació i gestió precoç 

4.1. Criteris de configuració dels grups estables 

https://docs.google.com/document/d/1864X8g6NPatl3RR159cSaZY4lUH4ywOU4tua-TYPeRo/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1hT8ryjVIr018t-JEKyrIVJRDFK-AMqkaVAEHGTwKQqM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1hT8ryjVIr018t-JEKyrIVJRDFK-AMqkaVAEHGTwKQqM/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1j_vw4x7NZMsBz8s8LNTBH7Vbz0egvNKf/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1ai0BjgRKkh6MKBDMUOMMC_D8Sz6wgyfadLuBmAuzgmY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/17QbPS8deQPdxMbycck_VkWOEoiidr-0Se1AJ_BdjJtA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1gVszOqPHTt6Va_mBfxlwum_Tgekl3DgSoWVjOzzkEnE/edit?usp=sharing


A) Reducció al màxim del nombre de mestres de cada grup i del nombre de grups que atengui cada 

mestre/a i un professional de suport educatiu i educació inclusiva 

B) Altres docents o personal de suport educatiu i a l’educació inclusiva: poden formar part d’un grup 

estable si la major part de la seva jornada laboral transcorre en aquest grup estable.  

C) A l’educació infantil i primària, aquest grup estable s’ha de mantenir junt en el màxim d’activitats al 

llarg de la jornada lectiva, tant a l’aula com al pati.  

D) A l’interior de l’edifici el grup ha d’ocupar, de manera general, el mateix espai físic.  

E) Els alumnes seran sempre els mateixos.  

F) Els docents i/o personal de suport educatiu que es relacionen amb més d’un grup estable, caldrà 

que portin mascareta quan no puguin mantenir una distància d’1,5 metres amb els infants..  

2.2. Criteris d’heterogeneïtat 

Els grups estables han de ser heterogenis i no establir-se per nivell d'aptituds ni de resultats acadèmics. 

En el nostre cas mantindrem el mateixos grups que el curs anterior amb els canvis d’alumnes a través 

dels criteris recollits a les NOFC i aplicats a final de cicle (P5, 2n i 4t) per a  promoure la cohesió grupal 

del nivell. 

2.3. Criteris d’inclusió  

Atesa la necessitat d’organitzar els grups estables ocupant espais estables a les aules ordinàries, els 

mestres de suport actuaran a les aules dels grups estables.  

Els mestres de suport no agruparan alumnat de diferents grups estables de nivell o cicle.  

El centre compta amb una plantilla de 30,5 mestres per al curs 2020-2021. 

 

Grups Alumnes Docents PAE Espai 

Estable Temporal 
(Especialistes i 
suport) 

Estable Temporal Estable Temporal 

P3  22 Montse 
Campmany 

Núria Cadena  
Docent MU 
⅓ Nora Escudero 

⅔ Montse 
Soler (TEI) 

 Aula 1 
Planta baixa 

 

P4 A 23 Ester Alsina Irene  Moreno 
ANG/PSICO 
Gemma Torrent  EE 
Núria Cadena  
Docent MU 

  Aula 3 
Planta baixa 

 

P4 B 23 Nuri Cusí + ⅓ 
 

Irene  Moreno 
ANG/PSICO 
Gemma Torrent  EE 
Núria Cadena  
Docent MU 

 Judith 
Martinez 

Aula 4 
Planta baixa 

 

P5 A 26 Mati Vila Irene  Moreno 
ANG/PSICO 

  Aula 5 
Planta baixa 

 



Nora Escudero SUP 
Gemma Torrent  EE 
Núria Cadena  
Docent MU 

P5 B 26 Marta Casadevall 
 

Irene  Moreno 
ANG/PSICO 
Nora Escudero SUP 
Gemma Torrent EE 
Núria Cadena  
Docent MU 

  Aula 6 
Planta baixa 

 

1r A 26 Mireia Lloveras J Codolar EF/TAC 
Maria Genover ANG 
Isabel Pujol ALL 
Gemma Torrent EE 
Núria Cadena REL 
Docent MU 

  Aula 1 
1a Planta 

 

1r B 27 Silvia Carrillo J Codolar EF/TAC 
Maria Genover ANG 
Isabel Pujol ALL 
Gemma Torrent EE 
Núria Cadena REL 
Docent MU 

 Judith 
Martinez 

Aula 2 
1a Planta 

 

2n A 21 Judit Calverol J Codolar EF/TAC 
Maria Genover ANG 
Gemma Torrent EE 
Núria Cadena REL 
Docent MU 

 Judith 
Martinez 

Aula 3 
1a Planta 

 

2n B 21 Judit Formatgé J Codolar  EF/TAC 
Maria Genover ANG 
Gemma Torrent EE 
Núria Cadena REL 
Docent MU 

  Aula 4 
1a Planta 

 

3r A 17 Núria 
Serradesanferm 

M Castillo EF/TAC 
R Franco ANG 
Isa Vera  SUP 
Núria Cadena REL 
Docent MU 

  Aula 5 
1a Planta 

 

3r B 18 Sara Marqués M Castillo EF/TAC 
R Franco ANG 
Isa Vera  SUP 
Núria Cadena REL 
Docent MU 

  Aula 6 
1a Planta 

 

4t A 27 Carme Calzada M Castillo EF/TAC 
R Franco ANG 
Isa Vera  SUP 
Núria Solà SUP 
Núria Cadena REL 
Docent MU 

  Aula 5 
2a Planta 

 

4tB 28 Lidia Díaz M Castillo EF/TAC 
RFranco ANG 
Isa Vera  SUP 
Núria Solà SUP 
Núria Cadena REL 
Docent MU 

  Aula 6 
2a Planta 

 

5è A 24 Mercè Ramón  K Villavicencio EF 
Miquel Castillo TAC 
R Franco ANG 
S Lloveras EE 
Núria Cadena REL 
Docent MU 

  Aula 3 
2a Planta 

 

5è B 24 Docent a 
determinar 

K Villavicencio EF 
Miquel Castillo TAC 

  Aula 4 
2a Planta 

 



R Franco ANG 
S Lloveras EE  
Núria Cadena REL 
Docent MU 

6è A 17 Miquel Galló K Villavicencio EF 
Miquel Castillo TAC 
R Franco ANG 
S Lloveras EE 
Núria Cadena REL 
Docent MU 

  Aula 1 
2a Planta 

 

6è B 16 Marga Montiel K Villavicencio EF 
Miquel Castillo TAC 
R Franco ANG 
S Lloveras EE 
Núria Cadena REL 
Docent MU 

  Aula 2 
2a Planta 

 

*Mestres especialistes assignats als cicles de forma bimestral 

 

 1r bimestre 2n bimestre 3r bimestre 4t bimestre 

Religió EI CI CM CS 

Música CI EI CS CM 
 

5. CRITERIS ORGANITZATIUS DELS RECURSOS PER A L’ATENCIÓ DE L’ALUMNAT AMB 

NECESSITAT ESPECÍFICA DE SUPORT EDUCATIU 

5.1. SUPORTS UNIVERSALS 

Mesures i suports universals orientats a tots els alumnes que permeten flexibilitzar el procés 

d’aprenentatge, per a garantir l’aprenentatge significatiu i la convivència, el benestar i el compromís de 

tota la comunitat educativa. 

Mesures aplicades per tots els professionals del centre coordinats per l’equip directiu, amb la implicació 

de tota la comunitat educativa. 

Seguint les instruccions del Departament d’Educació de manteniment de grups i espais estables, i 

l’acotament d'entrada de mestres a les aules, el centre iniciarà un procés de transformació pedagògica 

impulsant la pràctica educativa amb dos mestres a l’aula, de forma progressiva. L’equip de MEE 

(especialistes d’Educació especial) i MALL (especialista d’Audició i llenguatge) pertanyents a la Comissió 

psicopedagògica de nova creació, dissenyarà conjuntament amb l'equip directiu un pla de treball sobre 

l’acció educativa a dins de les aules.  

De forma progressiva, les MEE i la  MALL modelen i ensenyen les estratègies de gestió d’aula de la 

metodologia impulsada, la graduació d’activitats i l'elaboració de les tasques multinivells als mestres 

tutors. Un cop integrades les eines per continuar sols amb aquesta metodologia, seran els propis tutors 

que modelaran i ensenyaran a la resta de mestres de suport que interactuen a l’aula. 



Aquesta metodologia s’aplicarà també a l’aula digital per promoure la formació de tots els mestres de 

nova incorporació en l’ús de les eines digitals Microsoft, en cas d’afrontar una escola híbrida o 

telemàtica. 

5.2. SUPORTS ADDICIONALS  

Actuacions educatives que permeten ajustar la resposta pedagògica de forma flexible i temporal, 

focalitzant la intervenció educativa en aquells aspectes del procés d’aprenentatge i desenvolupament 

personal que poden comprometre l’avenç personal i escolar; amb la màxima participació en les 

situacions educatives del centre i de l’aula, i que es vinculen a les mesures i els suports universals 

previstos en el centre. 

La Comissió psicopedagogica es reunirà quinzenalment i analitzarà les dinàmiques d’inclusió i 

realitzaran els reajustaments necessaris per cobrir les necessitats dels alumnes, inclosa la derivació de 

suports entre cicles. 

Mesures d’acció tutorial específica amb les MEE i la MALL: tenen assignada una planta per especialista i 

seran els referents dels tutors en cas d’urgència davant d’una problemàtica de convivència entre iguals. 

Seguiran el protocol d’intervenció des del començament de l’incident fins a la reparació del conflicte, 

alleugerant la tasca del tutor/a. 

La LIC del centre conjuntament amb la Comissió de llengua prepararan la intervenció sistemàtica de les 

estratègies de lectura, que fa anys es fan al centre i que s’han anat perdent per la mobilitat de 

professorat. 

6. ORGANITZACIÓ DE LES ENTRADES I SORTIDES 

El centre habilitarà els 5 accessos disponibles per a les entrades i sortides, establint quins grups 

accediran per cada porta. A cada un dels accessos, entraran i sortiran un o diversos grups estables en 

intervals. 

Mesures de seguretat i protecció:  

A) Els adults acompanyants dels infants han de ser els mínims possibles per a cadascun d’ells i han 

de complir rigorosament les mesures de distanciament físic, de seguretat i d’ús de mascareta, 

limitant tant com sigui possible la seva estada als accessos al centre educatiu.  

B) En entrar a l’escola els alumnes s’han de rentar les mans amb gel hidroalcohòlic, mantenir la 

distància sanitària i han de portar la mascareta fins a la seva aula.  

Es recomana a les famílies promoure l’autonomia dels alumnes més grans (CM i CS), afavorint l’anada i 

tornada sols a l'escola, aprofitant el camí segur que ofereix el municipi (carril bici). Sinó és possible, 

caldria establir punts de trobades a prop del centre, que no siguin els accessos per evitar possibles 

aglomeracions. 

http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/orientacioeducativa/


6.1. EDUCACIÓ INFANTIL 

S'habiliten dues portes d’accés per a les entrades i sortides a Educació infantil: 

A) Porta d’accés al pati d’Educació infantil 

B) Porta d’accés a la sala de reunions.  

Protocol entrada: 

A) Els alumnes dels diversos nivells entren esglaonadament per grups estables cada 10 minuts. 

B) A l’entrada es situarà la tutora/es del/s grup/s estable/s per donar la benvinguda, amb el reforç de 

la mestra de suport i la TEI per dispensar el gel hidroalcohòlic i acompanyar els alumnes a la fila o 

a l’aula, segons sigui el cas, tot evitant aglomeracions. 

C) Els alumnes procedents del servei d’Acollida matinal accediran a les aules acompanyats de la 

monitora corresponent a les 08:55 h. 

D) Materials procedents de casa: bata + bossa de roba per a l’esmorzar sense carmanyola + 

mascareta 

 

NIVELL - 
GRUP 

TIPUS D’ACCÉS HORA D’ENTRADA I SORTIDA 

P3  Porta d’accés al pati d’Educació Infantil 

Dies de pluja: 

Entrada i sortida: porta d’emergència 

final del passadís 

Horari entrada: 09:10 h /15:10 

Horari sortida: 12:40 h / 16:40 h 

 

P4 A Porta d’accés al pati d’Educació infantil 

Fila a la dreta 

Dies de pluja: 

Entrada i sortida porta d’emergència 

final del passadís 

Horari entrada: 09:00 h /15:00 

Horari sortida: 12:30 h / 16:30 h 

 

P4 B Porta d’accés al pati d’Educació infantil 

Fila a l’esquerra 

Dies de pluja: 

Entrada i sortida porta d’emergència 

final del passadís 

Horari entrada: 09:00 h /15:00 h 

Horari sortida: 12:30 h / 16:30 h 

 

P5 A Porta d’accés a la sala de reunions 

planta baixa 

Horari entrada: 09:00 h / 15:00 h 

Horari sortida:  12:30 h / 16:30 h 

 



P5 B Porta d’accés a la sala de reunions 

planta baixa 

Horari entrada: 09:00 h / 15:00 h 

Horari sortida:  12:30 h / 16:30 h 

 

6.2. EDUCACIÓ PRIMÀRIA 

S’habiliten 3 portes d’accés per a les entrades i sortides a Educació primària:  

A) Porta d’accés al despatx de l’AFA 

B) Porta d’accés principal del centre 

C) Porta d’accés al pati d’Educació primària 

Protocol entrada: 

A) Els alumnes dels diversos nivells entren esglaonadament per grups estables cada 10 minuts. 

B) A l’entrada es situarà els tutors/es dels grups estables per donar la benvinguda, amb el reforç de 

la mestra de suport per dispensar el gel hidroalcohòlic i acompanyar els alumnes a la fila o a 

l’escala, segons sigui el cas, tot evitant aglomeracions.  

C) Al llarg de l’escala hi haurà mestres especialistes per regular el pas dels diferents grups estables, 

de forma gradual. 

D) Els alumnes de cicle superior es situaran a la pista esportiva per grups estables, esperant la 

indicació per accedir al rebedor del centre i a continuació, a l’escala. 

E) Els alumnes procedents del servei d’Acollida matinal accediran a l’escala acompanyats de la 

monitora corresponent a les 08:55 h. 

F) Materials procedents de casa: bata + bossa de roba per a l’esmorzar sense carmanyola + 

mascareta 

 

NIVELL - 
GRUP 

TIPUS D’ACCÉS HORA D’ENTRADA I SORTIDA 

1r A Porta d’accés despatx AFA  

 

Horari entrada: 09:05 h / 15:05 h 

Horari sortida:  12:35 h / 16:35 h 

1r B Porta d’accés despatx AFA 

 

Horari entrada: 09:05 h / 15:05 h 

Horari sortida:  12:35 h / 16:35 h 

2n A Porta d’accés despatx AFA Horari entrada: 08:55 h / 14:55 h 

Horari sortida:  12:30 h / 16:30 h 

2n B Porta d’accés despatx AFA Horari entrada: 08:55 h / 14:55 h 

Horari sortida:  12:30 h / 16:30 h 



3r A Porta d’accés principal del 

centre  

Horari entrada: 09:05 h / 15:05 h 

Horari sortida:  12:35 h / 16:35 h 

3r B Porta d’accés principal del 

centre  

Horari entrada: 09:05 h / 15:05 h 

Horari sortida:  12:35 h / 16:35 h 

4t A Porta d’accés principal del 

centre  

Horari entrada: 08:55 h / 14:55 h 

Horari sortida:  12:30 h / 16:30 h 

4t B Porta d’accés principal del 

centre  

Horari entrada: 08:55 h / 14:55 h 

Horari sortida:  12:30 h / 16:30 h 

5è A Porta d’accés pati Educació 
primària 

Horari entrada: 09:05 h / 15:05 h 

Horari sortida:  12:35 h / 16:35 h 

5è B Porta d’accés pati Educació 
primària 

Horari entrada: 09:05 h / 15:05 h 

Horari sortida:  12:35 h / 16:35 h 

6è A Porta d’accés pati Educació 
primària 

Horari entrada: 08:55 h / 14:55 h 

Horari sortida:  12:30 h / 16:30 h 

6è B Porta d’accés pati Educació 
primària 

Horari entrada: 08:55 h / 14:55 h 

Horari sortida:  12:30 h / 16:30 h 

 

7. ORGANITZACIÓ DE L’ESPAI DE L’ESBARJO 

Organització horària de la sortida esglaonada al pati, sectoritzant-lo tenint en compte que hi pot haver a 

la vegada més d’un grup estable. Cada grup estable estarà junt i quan comparteix l’espai amb altres 

grups, han de mantenir entre ells la distància sanitària. Quan no es mantingui la distància interpersonal 

d’1,5 m caldrà l’ús de mascaretes. 

7.1. EDUCACIÓ INFANTIL 

Organització de torns per afavorir el manteniment de les mesures de seguretat, atès l’espai reduït de 

pati: 

 

NIVELL - GRUP ESPAI HORA D’ENTRADA I SORTIDA 

P3 Pati P3 Matí:   11:00 h  a 11:30 h 
Tarda: 16:05 h a 16:25  h 



P4 Pati P4: delimitar l’espai 
davant les aules de P4. 

Matí:   11:00 h  a 11:30 h 
Tarda: 16 h a 16:20 h (dies puntuals, 
segons necessitats) 

P5 Pati P5: delimitar l’espai de 
davant les aules de P5 + 
espai d’accés al pati d’EINF 

Matí: 11:00 h  a 11:30 h 
Tarda: 16 h a 16:20 h (dies puntuals, 
segons necessitats) 

 

7.2. EDUCACIÓ PRIMÀRIA 

Atès que disposem d’un espai ampli de pati, sortiran tots els alumnes a l’hora establerta garantint 

l’agrupament per grups estables. S’establirà una roda d’ús dels espais entre els cicles. 

 

CICLE ESPAI HORA D’ENTRADA I 
SORTIDA 

CI Sureda 10:30 h -11:00 h 

CM Pista esportiva 10:30 h -11:00 h 

CS Parcs colindants 10:30 h -11:00 h 
 

8. RELACIÓ AMB LA COMUNITAT EDUCATIVA 

8.1. REUNIONS AMB LA COMUNITAT EDUCATIVA 

S’informa del Pla d’organització curs 2020-2021 a la comunitat educativa mitjançant reunions al llarg del 

mes de juliol amb el Consell escolar,  l’AFA i els representants d’aula de la Mesa de participació. També 

s’informa puntualment de la modificació horària per poder complir amb les mesures de prevenció i 

protecció establertes per la Secretaria General del Departament d’Educació i de Salut.  

A continuació, un cop presentat el Pla d’organització del centre al Consell escolar en data 21.07.20, es 

procedirà a informar els representants d’aula dde la Mesa de participació en data 24.07.20 i a partir del 

25.07.20 es difondrà a tota la comunitat educativa a través de correu electrònic i espai web del centre. 

8.2. COMUNICACIÓ AMB LES FAMÍLIES 

Mitjançant correu electrònic i espai web de l’escola. A partir del mes de setembre, la comunicació escola 

- famílies d’educació Infantil i cicle inicial serà a través de l’App TOKAPP. 

8.3. FORMACIÓ SOBRE ALFABETITZACIÓ DIGITAL DE LES FAMÍLIES 

Organitzada per la regidoria d’Educació de l’Ajuntament de Llagostera, orientada a les famílies 

detectades al llarg del confinament amb més dificultats en l’ús de les eines digitals més bàsiques: e-mail, 



ús d’aplicacions per a la sol·licitud d’ajuts… La formació està prevista per a l’inici de curs. 

9. SERVEI DE MENJADOR 

9.1. ALUMNAT PRIMER TORN 

L’horari de dinar de l’alumnat del 1r torn és de 12:30 h a 13:30 h 

 

NIVELL - GRUP HORA DE DINAR ESPAI 

P3  12:30 h Zona finestrals 

P4 A 12:30 h Zona finestrals interior 1 

P4 B 12:30 h Zona finestrals interior 2 

P5 A 12:30 h Zona central 3 

P5 B 12:30 h Zona central 4 

1r A 12:30 h Zona central 1 

1r B 12:30 h Zona central 2 

2n A 12:30 h Zona piques nord 

2n B 12:30 h Zona piques sud 
 

9.2. ALUMNAT SEGON TORN 

L’horari de dinar de l’alumnat del 2n torn és de 13:45 h a 15:45 h 

 

NIVELL - GRUP HORA DE DINAR ESPAI 

3r A 13:45 h Zona finestrals interior 1 

3r B 13:45 h Zona finestrals interior 2 

4t A 13:45 h Zona central 3 

4t B 13:45 h Zona central 4 

5è A 13:45 h Zona central 1 

5è B 13:45 h Zona central 2 

6è A 13:45 h Zona piques nord 

6è B 13:45 h Zona piques sud 
 



10.PLA DE NETEJA 

El Pla de neteja recull la planificació de la ventilació de les instal·lacions i la neteja i desinfecció en funció 

dels diferents espais i la seva ocupació i concurrència.  

Criteris del Pla de neteja: 

A) Cal fer neteja i desinfecció més d’una vegada al dia en espais utilitzats successivament per 

persones/grups diferents amb més freqüència: lavabos,  espais multi activitats, sales de reunions 

amb reunions successives, menjadors amb diferents torns, zones d’elevada freqüència de pas i 

recepció… 

B) La ventilació és tant important com la neteja en especial on hi ha presència continuada de 

persones. 

10.1. PLA DE NETEJA I DESINFECCIÓ 

La contractació del servei de neteja del nostre centre és competència de l’Ajuntament de Llagostera. 

Conseqüentment, l’administració local definirà el pla de neteja segons els criteris establerts pel 

Departament de Salut i s’incorporarà al Pla d’organització del centre curs 2020-2021 durant la 1a 

setmana de setembre. 

10. 2. ESPAIS COMUNS I EQUIPAMENTS 

 

ELEMENTS ACTUACIÓ TEMPORITZACIÓ 

Instal·lacions  Ventilació A) Abans de l’entrada i sortida dels 

alumnes 

B) Tres vegades més durant el dia, 

almenys 10 minuts cada vegada 

Manetes i poms de portes i 
finestres 

Neteja i desinfecció  = / > 1 vegada al dia 

Baranes i passamans 
d’escales i ascensors 

Neteja i desinfecció  = / > 1 vegada al dia 

Superfície de taulells i 
mostradors 

Neteja i desinfecció  = / > 1 vegada al dia 

Cadires i bancs Neteja i desinfecció  = / > 1 vegada al dia especialment en les 
zones que contacten amb les mans 

Grapadores i altres utensilis 
d’oficina 

Neteja i desinfecció  = / > 1 vegada al dia 

Aixetes Neteja i desinfecció  = / > 1 vegada al dia 



Botoneres dels ascensors Neteja i desinfecció  = / > 1 vegada al dia amb un drap humit 
amb alcohol propílic 70º 

Ordinadors, sobretot teclats i 
ratolins 

Neteja i desinfecció  = / > 1 vegada al dia amb un drap humit 
amb alcohol propílic 70º 

telèfons i comandaments a 
distància 

Neteja i desinfecció  = / > 1 vegada al dia amb un drap humit 
amb alcohol propílic 70º 

Interruptors d’aparells 
electrònics 

Neteja i desinfecció  = / > 1 vegada al dia amb un drap humit 
amb alcohol propílic 70º 

Fotocopiadores Neteja i desinfecció  = / > 1 vegada al dia amb un drap humit 
amb alcohol propílic 70º 

 

10.3. AULES I ESPAIS DE JOCS INTERIORS 

 

ELEMENTS ACTUACIÓ TEMPORITZACIÓ 

Instal·lacions  Ventilació Abans de l’entrada i sortida de l’alumnat 

Tres vegades més durant el dia, almenys 

10 minuts cada vegada 

Superfícies o punts de contacte 
freqüent amb les mans 

Neteja i desinfecció  = / > 1 vegada al dia 

Terra Neteja i desinfecció  = / > 1 vegada al dia 

Materials de joc Neteja i desinfecció  
Neteja 

= / > 1 vegada al dia 
Després de cada ús i també si hi ha 
canvi de grups d’infants 

Joguines de plàstic Neteja i desinfecció  
Neteja 

= / > 1 vegada al dia 
Després de cada ús. Les joguines de 
plàstic dur poden rentar-se al rentaplats 

Joguines o peces de roba Neteja i desinfecció  = / > 1 vegada al dia a la rentadora a 60º 
 

10.4. MENJADOR ESCOLAR 

 

ELEMENTS ACTUACIÓ TEMPORITZACIÓ 

Instal·lacions  Ventilació Abans de l’entrada i sortida de l’alumnat 

Tres vegades més durant el dia, 

almenys 10 minuts cada vegada 



Superfícies on es prepara el 
menjar 

Neteja i desinfecció  Abans de cada ús 
Després de cada ús 

Plats, gots, coberts... Neteja i desinfecció  Després de cada ús:  
A) Amb aigua calenta rentats a 

elevada temperatura 
B) Sense aigua calenta: desinfecció 

en dilució de lleixiu al 0,1% 

Fonts d’aigua Neteja i desinfecció  = / > 1 vegada al dia 

Taules Neteja i desinfecció  
 

Abans de cada ús 
Després de cada ús 

Taulells Neteja i desinfecció  Després de cada ús 

Utensilis de cuina Neteja i desinfecció  Després de cada ús 

Taules per a usos diversos Neteja i desinfecció  
 

Abans de cada ús 
Després de cada ús 

Terra Neteja i desinfecció  = / > 1 vegada al dia 
 

10.5. LAVABOS 

 

ELEMENTS ACTUACIÓ TEMPORITZACIÓ 

Instal·lacions  Ventilació Abans de l’entrada i sortida de l’alumnat 

Tres vegades més durant el dia, almenys 

10 minuts cada vegada 

Rentamans Neteja i desinfecció  = / > 1 vegada al dia, especialment 
després de l’ús massiu en acabar el pati i 
el dinar, i sempre al final de la jornada 

Inodors Neteja i desinfecció  = / > 1 vegada al dia, especialment 
després de l’ús massiu en acabar el pati i 
el dinar, i sempre al final de la jornada 

Terra i altres superfícies Neteja i desinfecció  = / > 1 vegada al dia, especialment 
després de l’ús massiu en acabar el pati i 
el dinar, i sempre al final de la jornada 

Cubells Neteja i desinfecció Diàriament 
 

10.6. GESTIÓ DELS RESIDUS 

Protocol de gestió dels residus: 



A) Mocadors i tovalloles d’un sol ús: llençats en contenidors amb bosses, preferiblement amb tapa i 

pedal 

B) Mascaretes, guants i altres residus personals d'higiene: llençats al contenidor de rebuig 

C) Material utilitzat per una persona a l’espai d’ús individual on s’ha aïllat per presència de 

símptomes: llençat en una bossa que es tancarà i dipositarà en una altra bossa abans de 

dipositar-la amb la resta de residus. 

11.EXTRAESCOLARS I ACOLLIDA 

Durant el desenvolupament de les activitats extraescolars caldrà mantenir la distància interpersonal d’1,5 

metres i portar mascareta quan no es pugui preservar la distància. 

En la mesura del possible es formaran grups estables de participants. 

La junta de l’AFA es troba en procés de valoració de quines activitats extraescolars seria viable 

organitzar, contemplant també la modalitat telemàtica. 

El servei d’acollida estarà a disposició de les famílies per atendre els alumnes en l’horari següent: 

● Acollida de matí a partir de les 08:00 h, amb possibilitat d’entrar també a les 08:30 h. 

● Acollida de tarda en horari de 16:30 h a 17:00 h. 

11.1. SERVEI D’ACOLLIDA DEL MATÍ 

Protocol del servei: 

A) L’acompanyant de l’infant ha d’accedir al centre amb mascareta.  

B) Abans d’entrar a l’espai d’acollida, els alumnes s’han de rentar les mans amb gel hidroalcohòlic i 

un cop dins, han de mantenir la distància de seguretat d’1,5 metres amb la resta de persones 

usuaris del servei.  

C) El responsable del servei i els infants han de portar mascareta. 

D) Quan finalitzi el període d’acollida, els infants són acompanyats a la seva aula de referència, i tant 

els responsables com els infants han de portar les mascaretes.  

E) Acabat l’horari d’acollida cal ventilar, netejar i desinfectar l’espai.  

Espais assignats al servei:  

A) Sala de reunions planta baixa. 

B) Aula digital 

11.2. SERVEI D’ACOLLIDA DE TARDA 

Protocol del servei: 

A) La responsable del servei recull els infants d’educació infantil a les aules. Els alumnes de cicle 

inicial arriben a l’espai d’acollida acompanyats per les tutores. La resta d’alumnes hi accedeixen 

sols. 



B) Abans d’entrar a l’espai d’acollida, els alumnes s’han de rentar les mans amb gel hidroalcohòlic i 

un cop dins, han de mantenir la distància de seguretat d’1,5 metres amb la resta de persones que 

estiguin al mateix espai.  

C) El responsable del servei i els infants han de portar mascareta. 

D) Cada infant ha de ser recollit per un únic familiar que accedirà al centre amb mascareta.  

E) Acabat l’horari d’acollida cal ventilar, netejar i desinfectar l’espai.  

Espais assignats al servei:  

● Sala de reunions planta baixa. 

12.ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES 

12.1 CRITERI D’ORGANITZACIÓ DE LES SORTIDES 

Es prioritzen les sortides a l’entorn municipal, promovent les activitats a l’aire lliure amb les adaptacions 

necessàries, ateses les mesures de prevenció i seguretat sanitària. 

Les sortides fora de l’entorn municipal i les colònies es programaran segons l’evolució de la pandèmia, 

mantenint els grups estables d’alumnes i seguint les mesures de prevenció i higiene habituals: distància 

física de seguretat, rentat de mans, etc. 

13.REUNIONS DELS ÒRGANS UNIPERSONALS I COL·LECTIUS DE COORDINACIÓ 

En les reunions de treball dels diversos òrgans i col·lectius s’aplicaran les mesures de prevenció 

personal: 

A) Ús obligatori de la mascareta en cas de no poder garantir el distanciament físic d’1,5 m 

B) Evitar compartir equips, dispositius, estris o altres instruments o accessoris 

C) Correcta ventilació de l’espai 

Modalitat de reunió: 

A) Presencial quan els membres de l'òrgan o col·lectiu formen part d’un mateix grup de convivència: 

nivell o cicle. 

B) Telemàtica quan els membres de l'òrgan o col·lectiu formen part de diversos grups de 

convivència. 

 

ÒRGANS TIPUS DE REUNIÓ FORMAT REUNIÓ TEMPORITZACIÓ 

Consell de direcció Coordinació Telemàtica Trimestral 

Comissió Atenció a 
la Diversitat (CAD) 

Coordinació Telemàtica Trimestral 

Claustre Informativa Telemàtica Mensual 

Claustre Pedagògic Debat Telemàtica Mensual 



Comissions Coordinació Telemàtica Setmanal 

Equip directiu Coordinació Presencial Setmanal (2) 

Cicle Coordinació Presencial Setmanal (2) 

Suports-Nivell Coordinació Presencial Setmanal 

Nivell Coordinació Presencial Setmanal 

Comissió 
psicopedagògica 

Coordinació Presencial Setmanal 

 

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

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

Protocol d’actuació: 

A) Aïllament de l’alumne en un espai d’ús individual (despatx de cap d’estudis), amb 

acompanyament per part del tutor/a. 

B) Col·locació mascareta quirúrgica 

C) Contactar amb la família perquè el vinguin a recollir l’alumne (un membre de l’ED) 

D) Trucar al 061 en cas de presentar símptomes de gravetat (un membre de l’ED) 

E) Contactar amb els Serveis Territorials d’Educació per informar de la situació i a través d’ells amb 

el servei de salut pública (direcció). 

La família o la persona amb símptomes contacta amb el CAP per valorar la situació i fer les actuacions 

necessàries. Si es decideix fer una PCR per a SARS-CoV-2, l’infant i la família amb qui conviu hauran 

d’estar en aïllament al domicili fins a conèixer el resultat. En cas de confirmació, Salut Pública serà 

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

 

CASOS 
POTENCIALS 

ESPAI HABILITAT 
PER A 
L’AÏLLAMENT 

PERSONA 
RESPONSABLE 
REUBICACIÓ I 
CUSTÒDIA ALUMNE 
FINS QUE EL 
VINGUIN A BUSCAR 

PERSONA 
RESPONSABLE DE 
TRUCAR LA 
FAMÍLIA 

PERSONA 
RESPONSABLE 
DE COMUNICAR 
EL CAS ALS 
SERVEIS 
TERRITORIALS 

Educació 
infantil 

Despatx cap 
d’estudis 

Tutora ED Direcció 

Educació 
primària 

Despatx cap 
d’estudis 

Tutor/a ED Direcció 

 

17. SEGUIMENT DEL PLA 



17.1. RESPONSABLES 

Els responsables del seguiment del Pla d’organització és l’equip directiu. 

17.2. INDICADORS 

Indicadors de seguiment del Pla 

17.3. PROPOSTES DE MILLORA TRIMESTRALS 

 

18. CONCRECIONS PER A L’EDUCACIÓ INFANTIL 

18.1. PLA D’ACOLLIDA DE L’ALUMNAT 

18.1.1. ADAPTACIÓ ALUMNAT P3 

Es recomana que el període d’acollida es realitzi, encara que sigui de manera parcial, en un espai 

exterior del centre educatiu (pati). 

Durant el període d’adaptació de l’alumnat de P3, les famílies dels infants poden acompanyar-los a l’aula 

seguint les mesures de prevenció i seguretat establertes en el protocol: 

A) Cada infant ha d’anar acompanyat per un únic familiar.  

B) Abans d’entrar al centre s’ha de rentar les mans amb gel hidroalcohòlic. 

C) Un cop a dins del centre ha de mantenir la distància de seguretat d’1,5 metres amb la resta de 

persones que estiguin a l’espai d’acollida.  

D) L’acompanyant ha d’accedir al centre amb mascareta higiènica correctament posada.  

E) La persona acompanyant no pot participar en el període d’acollida si presenta símptomes 

compatibles amb la Covid-19 o els ha presentat en els darrers catorze 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 catorze dies. 

18.2. PLA DE TREBALL DEL CENTRE EDUCATIU EN CONFINAMENT 

El Pla específic de treball d’Educació infantil es recull en el document següent: Educació infantil  

 

NIVELL MÈTODE DE 
TREBALL I 
RECURSOS 
DIDÀCTICS 
PREVISTOS 

MITJÀ I 
PERIODICITAT DEL 
CONTACTE AMB EL 
GRUP 

MITJÀ I 
PERIODICITAT DEL 
CONTACTE 
INDIVIDUAL AMB 
L’ALUMNE 

MITJÀ I 
PERIODICITAT 
DEL CONTACTE 
AMB LA FAMÍLIA 

P3     

https://drive.google.com/file/d/1CVdFZ6nu2fA0mc6gcya7Ebe9jimEXWrm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1j_vw4x7NZMsBz8s8LNTBH7Vbz0egvNKf/view?usp=sharing


P4     

P5     
 

17.2. CONCRECIONS PER A L’EDUCACIÓ PRIMÀRIA 

El Pla específic de treball dels cicles d’Educació primària es recull en el documents següents: 

cicle inicial, cicle mitjà i cicle superior. 

 

CICLE MÈTODE DE 
TREBALL I 
RECURSOS 
DIDÀCTICS 
PREVISTOS 

MITJÀ I 
PERIODICITAT DEL 
CONTACTE AMB EL 
GRUP 

MITJÀ I 
PERIODICITAT DEL 
CONTACTE 
INDIVIDUAL AMB 
L’ALUMNE 

MITJÀ I 
PERIODICITAT 
DEL CONTACTE 
AMB LA FAMÍLIA 

CI     

CM     

CS     
 

 

 

https://docs.google.com/document/d/1ai0BjgRKkh6MKBDMUOMMC_D8Sz6wgyfadLuBmAuzgmY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/17QbPS8deQPdxMbycck_VkWOEoiidr-0Se1AJ_BdjJtA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1gVszOqPHTt6Va_mBfxlwum_Tgekl3DgSoWVjOzzkEnE/edit?usp=sharing

