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1.Diagnosi

2.Principis bàsics de prevenció.

2.1 Grup de convivència.
L’organització es farà en grups estables. Es tracta de grups estables d’alumnes, amb el seu tutor o tutora.
Un docent de suport pot formar part de diferents grups estables amb mascareta (degut a que ja estem
vacunades). Les terceres persones que s’hagin de relacionar amb aquest grup (docents i altres
professionals de suport educatiu) o en cas que diferents grups s’hagin de relacionar entre ells, han de
complir rigorosament les mesures de protecció individual, especialment el manteniment de la distància física
de seguretat d’1,5 metres i, quan no sigui possible, l’ús de la mascareta.

2.2 Mesures de prevenció personal
-Distanciament físic.

En els grups estables no és necessari requerir la distància física interpersonal de seguretat establerta en 1,5
metres. Tot i això, l’alumnat major de 6 anys haurà de portar en tot moment la mascareta posada.

-Higiene de mans.

Els infants s’hauran de rentar les mans:

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

El personal que treballa al centre s’haurà de rentar les mans:

● 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 infants al WC.
● Abans i després d’anar al WC.
● Abans i després de mocar un infant (amb mocadors d’un sol ús).

-Ús de mascareta.

Col·lectiu Indicació Tipus de mascareta

2n Cicle d’educació infantil No és obligatòria portar-la posada.
És obligatòria portar-la dins la
motxilla.

Higiènica amb compliment de la norma
UNE

De 1r a 6è de primària Obligatòria si s’està amb el grup de
convivència dins de l’aula indicada.
Fora del grup quan no es pugui mantenir
la distància d’1,5 metres.

Higiènica amb compliment de la norma
UNE

En entrar al centre l’alumnat i el personal del centre 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.

3.3 Neteja, desinfecció i ventilació
L’escola ha de disposar d’una planificació de ventilació, neteja i desinfecció. El trobarem en l’apartat 6
d'aquest pla de reobertura del centre.



3.Organització pedagògica en la situació actual de pandèmia.

3.1 Organització dels infants i mestres
S’organitzaran en grups estables. Cada grup tindrà el seu tutor/a i a més un mestre/a de suport.

La directora estarà disponible en cas de que fos necessària una substitució urgent o de difícil cobertura.

Aquest curs tornarem a oferir SEP fora de  l’horari escolar seguint els consells del Departament.

GRUPS nº
Alumnes

DOCENT PAE ESPAI

Estable Temporal
(mascareta)

Estable Temporal Estable

P3 19 Tutor/a P3
+Persona de suport

0 0 Aula P3

P4 17 Tutor/a P4
+Persona Suport

0 0 Aula P4

P5 15 Tutor/a P5 +Persona
de suport

M. música + M.
anglès

(Vetlladora) 0 Aula P5

1r 23 Tutor/a 1r +Persona
de suport +vetlladora

M. música + M.
anglès + M.EF

0 0 Aula 1r

2n 22 Tutor/a  2n
+Persona de suport

M. música + M.
anglès + M.EF

0 0 Aula 2n

3r A 14 Tutor/a 3r A
+Persona de suport

M. música + M.
anglès + M.EF

0 0 Aula 3r A

3r B 15 Tutor/a 3r B
+Persona de suport

M. música + M.
anglès + M.EF

Aula de 4t

4t 18 Tutor/a 4t
+Persona Suport

M. música + M.
anglès + M.EF

0 0 Aula anglès

5è 28 Tutor/a  5è
+Persona de suport

M. música + M.
anglès + M.EF

0 0 Aula 5è

6è 25 Tutor/a  6è
+Persona de suport

M. música + M.
anglès + M.EF

0 0 Aula Informàtica

Les aules de música i plàstica, així com la biblioteca tenen un horari en el qual es distribueixen els ½ grups
quan s’escau. Seguint les pautes donades des de la Generalitat, podran fer ús d’aquest espai però cada cop
que un grup marxi s’ha de netejar l’aula (responsable el grup que surt).

3.2 Organització en  cas de substitucions
1-La mestra que fa el suport al mateix cicle.

2-Mestre/a que fa suport a un altre cicle

3-Mestre/a que té permanència.

4-Mestre/a que té càrrec.

5-La directora.

3.3 Organització dels especialitats:

CICLES ESPECIALITAT

Música Anglès Psicomotricitat/EF Educació Especial



INFANTIL Tutors i P5 especialista Mestra d’anglès Mestra Suport Infantil Mestra de suport i mestra
d’EE

CI Especialista música Mestra d’anglès Mestra d’EF Mestra d’EE

Especialista música

CM Especialista música Mestra d’anglès Especialista d’EF Mestra d’EE

CS Especialista música Mestra d’anglès Especialista d’EF Mestra d’EE

Les especialistes ja poden anar a tots els grups amb mascareta.

3.5 Organització del pati.
Aquest curs hi haurà 1 torn de pati per Primària, d’11:00h a 11:30h. La zona de pati tindrà 3 espais: zona
hort, zona pista i zona aromàtiques. Cada cicle anirà a un espai diferent cada dia. Els espais tindran una
zona habilitada per estar sense mascareta i només podran ser-hi l’alumnat d’un mateix grup bombolla i amb
distància de seguretat.

L’alumnat d’Infantil farà dos torns:

- P3 sortirà a les 11:15h - 11:45h.
- P4 i P5 sortirà a les 10:45h - 11:15h.

L’espai de pati serà sencer pel grup de P3 que sortirà sense la mascareta.

P4 i P5 tindran el pati dividit en 2 zones, una per cada grup bombolla. Cada dia canviaran de zona.
D’aquesta manera començaran el curs sortint al pati sense mascareta, i més endavant, l’hauran de portar si
barregem els grups bombolla eliminant les dues zones de pati.

3.6 Organització de l’adaptació de P3.
Dels 19 alumnes que faran l’adaptció a P3 s’organitzaran dos grups

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

Matí
9:00-12:30 h

Grup B Grup B Grup A Grup A Grup A i B

Tarda
15:00-16:30 h

Grup A Grup A Grup B Grup B Grup A i B

Lloc: Pati d’infantil
Hi haurà dues mestres (la referent a P3 i una mestra de suport els primers 15 dies) a la porta per tal de controlar les entrades i
sortides de les famílies.

3.7 Organització de la vetlladora.
Ha de fer 10 hores i totes són a 1r. Al setembre es farà l’horari definitiu.

4. Organització pedagògica en cas de confinament parcial o tancament del centre.

4.1 Organització dels grups i quines plataformes s’utilitzaran per continuar el treball de forma online.
En cas de confinament parcial, la mestra treballarà des de l’escola i s’incorporarà a les reunions de forma
online.
En cas de confinament total del centre, es faran les reunions online seguint els horaris marcats en el punt
3.4.



CICLE CURS En cas de confinament
només de l’aula

En cas de confinament
de tot el centre

com s'organitzaran els
materials

Infantil P3 Tutor/a +mestra de suport Tutor/a +mestra de suport classroom

P4 Tutor/a +mestra de suport Tutor/a +mestra de suport classroom

P5 Tutor/a +mestra de suport Tutor/a +mestra de suport classroom

CI 1r Tutor/a +mestra de suport Tutor/a +mestra de suport classroom

2n Tutor/a +mestra de suport Tutor/a +mestra de suport classroom

CM 3r Tutor/a +mestra de suport Tutor/a +mestra de suport classroom

4t Tutor/a +mestra de suport Tutor/a +mestra de suport classroom

CS 5è Tutor/a +mestra de suport Tutor/a +mestra de suport classroom

6è Tutor/a +mestra de suport classroom

En cas de confinament es continuarà treballant.

IMPORTANT: Seguir l’horari escolar durant els períodes de confinament (les i els docents).

3.1 Organització de les tutories
Cada setmana es penjaran les tasques a la plataforma virtual corresponent a cada curs. El docent i el suport
faran el seguiment i el retorn. S’utilitzaran els materials d’INNOVAMAT i BATECS principalment.

Quan s’escaigui es farà el seguiment emocional individual a través de trucades o videotrucades.

NIVELL
EDUCATIU

MÈTODE DE TREBALL I
RECURSOS DIDÀCTICS
PREVISTOS

MITJÀ I PERIODICITAT
DEL CONTACTE AMB EL
GRUP

MITJÀ I PERIODICITAT
DEL CONTACTE
INDIVIDUAL AMB
L’ALUMNE/A

MITJÀ I PERIODICITAT
DE CONTACTE AMB LA
FAMÍLIA

INFANTIL

P3 Propostes diàries durant la
setmana.

1 cop a la setmana per fer
alguna dinàmica.

Son petits i potser s’ha de
acompanyar més a la
família.

S’obrirà un calendari
google on les famílies es
puguin apuntar per si volen
que les tutores contactin
amb elles.

P4

P5

PRIMÀRIA

1r Propostes setmanals de
dimarts a dimarts.
Hi hauran 2 tipus
d’activitats unes
d’ obligatòries i unes de
voluntàries. De les
obligatòries n’hi haurà de
sistemàtiques i altres de
més competencials.

1 cop a la setmana per fer
alguna dinàmica.

Sempre que calgui per
ajudar a la realització de
les tasques encomanades.

S’obrirà un calendari
google on les famílies es
puguin apuntar per si volen
que les tutores contactin
amb elles.

2n 2 cops la setmana:
1r- Per tal de presentar les
activitats proposades.
2n-Per veure com ha anat.

3r

4t

5è

6è



3.2 Organització del nens amb NESE en cas de confinament

NIVELL EDUCATIU Que es farà? Com es farà? Mestra referent

INFANTIL Ajudar a les tutores a fer l’acompanyament
dels infants que ho necessitin.

Cal valorar si s’han de fer activitats
adaptades i se'ls ha d'acompanyar
durant la setmana per realitzar les
tasques.

MEE

CICLE INICIAL A principi de curs es farà un llistat dels
alumnes amb NESE que en cas de
confinament s’hauran d’acompanyar.

MEE

CICLE MITJÀ MEE

CICLE SUPERIOR MEE

4.3 Organització i comunicació amb els cicles, comissions, claustre, consell escolar i famílies.

NIVELL EDUCATIU Organització Comunicació

Tutories A l’inici de setmana amb l’alumnat per explicar i organitzar les
tasques que es faran durant la setmana.

-1r a 6è amb correu propi de l’alumne

Cicles Es continuarà amb la mateixa organització de les reunions que ja
està establerta des de principi de curs. Variarà l’horari si cal.
A cada claustre hi haurà un punt a l’ordre del dia perquè cada
mestre/a pugui exposar el que necessiti comunicar.

-Meet
-Whatsapp

Comissions

Claustre

Famílies Els tutors passaran un missatge recordant el seu correu
electrònic perquè les famílies que ho necessitin es posin en
contacte amb ell/ella.

-Correu Tutor/a
-TPV escola

Consell Escolar Es realitzaran les reunions que calgui durant el confinament. -Meet

5. Organització d’horaris i gestió d’entrades i sortides.

5.1 Entrades i sortides de l’escola

Entrades i
sortides núm.

alumnes
Horari
entrada

Horari
sortida

Lloc Entrada a les aules i
ordre d’entrades.

Persona
encarregada

Infantil 51
(3 grups
estables)

8:55 16:25 Porta pati
infantil

Pel pati i van entrant a l’aula a
mesura que van arribant.
S’intenta que entrin per
grups-classe.

Mestra Suport
Infantil

CI 45
(2 grups
estables)

9:00 16:30 Porta
transport

Es fan 2 files
1r  1r
2n 2n

Montse/ Isabel

CM 47
(3 grups
estables)

9:00 16:30 Porta
transport
per 3r, i
porta pati
per 4t.

Es fan 2 files a la porta de
transport:
3r A  1r
3r B  2n

Es farà 1 fila a la porta del
pati:
4t

Mestres Suport
CM:
-Carol (porta pati)
-Lídia M. (porta
transport)

CS 53
( 2 grups
estables)

9:00 16:30 Porta Pati Es fan 2 files
5è  1r
6è  2n

Mestra Suport CS

Alumnes
Transport

8:50 16:30 Porta
Transport

Els de primària van al pati i
fan la fila al lloc que els hi
toca.
Infantil van acompanyats d’un
alumne de 6è o 5è

Directora



(mascareta)i van a la seva
aula directament.

Mestres 17 8.50
14:55

16:35
(després de
CS)

Porta
Principal
escola

Esperen al seu grup a l’aula.. Ja tenen claus

5.2 . Ús dels lavabos  i passadissos.

LAVABOS
Abans i després de fer ús dels lavabos és imprescindible el rentat de mans amb sabó o bé amb solució hidroalcohòlica. Cal portar la

mascareta per anar al lavabo ja que poden creuar-se alumnes que no conviuen al mateix grup.

P3 P4 P5 Cicle inicial Cicle Mitjà Cicle superior

AULA aula
P3

aula P4 aula P5 Primer lavabo del primer pis
dreta un per 1r i l’altre per 2n.

Segon lavabo del primer pis
dreta (fons) un per 3r A i l’altre

per 3r B.

Utilitzarem els lavabos del primer pis
de la part esquerra al costat de

l’ascensor, un per 5è i l’altre per 4t.
6è anirà al primer lavabo del costat
de l’aula de música (un per nens i
altre per nenes). Els altres són per
quan fan música/anglès/plàstica.

PATI aula
P3

aula P4 aula P5 Lavabo (al costat del
gimnàs). Una porta per 1r i

l’altra per 2n.
.

3r:
Lavabo (al
costat del
menjador).

Una porta per
3r A i l’altra

per 3r B.

4t:
Lavabo (al
costat del

gimnàs). Una
porta per 1r i
altra per 4t.

5è:
Lavabo

consergeria (al
costat del dels

mestres)

6è:
Lavabo (al costat

de l’aula de
música).

6. Organització de les activitats de l’AMPA.

6.1 Organització acollida matinal.
Depenen del nº de nens/es es faran 2 grups. Després de l’acollida es netejarà les dues zones i el lavabo
pertinent.

Acollida Horaris Monitor/a que fa
l’activitat

Espai

Grup A 7:45-9:00 h Ester Aula Informàtica

Grup B 8:15-9:00 h Pili Aranda Aula plàstica.

Suport Grup A i B 8:15-9:00 h Anna Guanter

5.2 Organització del menjador.

Grups Lloc Monitor/a de
referència

Zona  Pati Horari pati Aula referència en cas
de pluja o per realitzar

alguna activitat

Horari

P3

Aula

Lourdes Faya Fan migdiada a psicomotricitat, durant el 1r trimestre. Després s’anirà valorant.

P4 Pili Aranda 13:15h-14:00h Aula P4 14.00-15:00h

P5 Pili Alcantara 14.00-15:00h Aula P5 13:15h-14:00h

1r Menjador 1è torn Anna Guanter s'aprofita la 13:15h-14:00h Aula 1r 14:00-15:00h



mateixa zona que
els hi toca durant
l’esbarjo del matí

2n Menjador 1è torn Emma Parnau 13:15h-14:00h Aula 2n 14:00-15:00h

3r Menjador 1è torn Aina Cusí 13:15h-14:00h Aula 3r A i 3r B 14:00-15:00h

4t Menjador 2n torn Eva Genis 12:30-13:15 h Aula de 4t 14:00-15:00h

Un dia poden anar
al pati i un altre
poden anar a
l’aula de
referència.

5è Menjador 2n torn David 12:30-13:15 h Aula de 5è

6è Menjador 2n torn Pili Bayona 12:30-13:15 h
Aula de 6è

6.2  Organització Extraescolars.
Us passarem la informació més endavant, ja que s'està gestionant actualment.

7. Pla d’actuació en cas de detectar un possible cas de covid-19
El responsable és el/la director/a

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

persona que quedi al seu càrrec).
3) Es contactarà amb la família per tal que vingui a buscar l’infant.
4) En cas de presentar símptomes de gravetat es trucarà també el 061.
5) El centre contactarà amb el CAP i explicarà el cas perquè, si cal, facin el seguiment del cas.
6) El centre contactarà amb el servei territorial d’educació per informar de la situació i a través

d’ells amb el servei de salut pública.

La família o la persona en símptomes contactarà amb el seu CAP de referència per salvar la
situació i fer les actuacions necessàries.

La decisió en relació al tancament de l’activitat presencial del centre educatiu serà el
resultat de la valoració, sobre el terreny, per part de l’autoritat sanitària.

De manera orientativa, els elements de decisió per a establir quarentenes i/o si s’escau
tancaments parcials o total del centre serien:

● Cas positiu en un o més membres d’un grup de convivència estable. Es plantejarà
la quarantena de tot el grup durant 10 dies després del darrer contacte amb el cas,
amb vigilància d’aparició de nous casos (interrupció de l’activitat lectiva presencial
per aquest grup).

● Cas positiu de dos membres no convivents que pertanyen a dos grups de
convivència diferents d’un mateix espai físic (un edifici, un torn, …) Es planteja la
quarantena dels grups de convivència d’aquell espai durant 10 dies.

● Cas positiu en dos o més membres no convivents que pertanyen a grups de
convivència en diferents espais. Es plantejarà la interrupció de l’activitat presencial
del centre educatiu durant 10 dies.

CASOS
POTENCIALS

ESPAI HABILITAT PER A
L’AÏLLAMENT

PERSONA
RESPONSABLE DE
REUBICAR L’ALUMNE/A
I CUSTODIARLO FINS
QUE EL VINGUIN A
BUSCAR

PERSONA
RESPONSABLE DE
TRUCAR A LA
FAMÍLIA

PERSONA
RESPONSABLE DE
COMUNICAR EL CAS
ALS SERVEIS
TERRITORIALS

INFANTIL Despatx de tutories
d’infantil

Direcció/conserge Direcció Direcció

PRIMÀRIA Despatx de cicle mitjà. Direcció/conserge Direcció Direcció

Quan es detecti un cas s’haurà d’anar omplint la següent graella.



ALUMNE/A DIA I
HORA DE LA
DETECCIÓ

EXPLICACIÓ DEL PROTOCOL
SEGUIT I OBSERVACIONS
(incloure el nom de la persona
que ha fet les actuacions i el
nom del familiar que l’ha vingut a
buscar)

PERSONA DE SALUT AMB
QUI ES MANTÉ EL
CONTACTE I

CENTRE
D’ATENCIÓ
PRIMÀRIA
PERSONA

REFERENT DEL
CENTRE PELS
CONTACTES
AMB SALUT
(mantindrà el
contacte amb
salut i farà
seguiment del
cas)

8. Pla de ventilació, neteja i desinfecció.
Es prendran vàries mesures com.

-Al setembre continuarem amb l’hàbit de rentat de mans amb els alumnes de tota l’escola.

-Els alumnes d’infantil es canviaran les sabates a l'hora d’accedir a les aules.

-No es porten gots a infantil ni a CI  i tot l’alumnat d'infantil i primària portarà una ampolleta d’aigua.

-Es repartirà un document als mestres i conserge amb el llistat de tasques que cal fer durant el dia.

-Es revisaran els filtres de l’aire condicionat.

Mestres Conserge Servei neteja Observacions.

Ventilació de les aules durant 10
minuts al dia.
Entrada, sortida i 3 vegades
més.

Pati

2/4 d’1

A mitja
tarda.

2/4 5

Matí :¾ 9

Tarda ¾ 3

Les obre, en cas
que no ho
estiguin.

Controlar i omplir  els
dispensadors de sabó i gel
hidroalcohòlic de les aules i
punts d’entrada de l’escola,
aules i lavabos.

Revisar un
cop al dia.

A les aules tenim recanvis gel hidroalcohòlic.

Neteja i desinfecció de totes les
aules i espais docents.

X 1 cop al dia

Neteja i desinfecció de les fonts
d’aigua.

X La d’infantil tancada.

Neteja i desinfecció dels equips
informàtics.

X X tarda Tablets i chromebook abans i després de fer-los servir.
Equips de les aules

9. INFORMACIÓ FAMÍLIES .
-Han de signar la declaració de responsabilitat.

-Pla per evitar les aglomeracions en les entrades i sortides.

-Informació de les mesures per poder accedir a l’escola tant les famílies com els alumnes.

-Informació de les mesures higièniques que es duran a terme a l’escola.


