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1. Introducció  

  

Aquest pla segueix les Instruccions del Pla d’actuació per al curs 2021-2022 per a centres 
educatius en el marc de la pandèmia per Covid-19 d’Agost de 2021. 

Aquest pla ha estat aprovat per Consell Escolar amb data 09-09-21 i forma part de la 
Programació General Anual de centre i està disponible al web del centre.  

La nostra prioritat és l’obertura del centre seguint els valors de seguretat, salut i  equitat. 

Amb les mesures que es proposen i la col·laboració imprescindible de totes les persones 
que integren la comunitat educativa- incloses les famílies-, els centres educatius han de 
continuar sent espais on l’activitat educativa es pugui dur a terme d’una manera segura i 
confortable. 

La continuïtat de la situació de crisi sanitària ha fet necessària l'aplicació continuada d'una 
sèrie de mesures que canvien de manera notable el funcionament de la societat i també 
del sistema educatiu. Responsables, famílies, persones educadores i la resta del personal 
de les escoles s'han involucrat i s'han compromès per garantir els dos grans pilars per fer 
front a la pandèmia: les mesures de protecció i la traçabilitat. El sistema de salut s'ha 
bolcat en el diagnòstic precoç de la malaltia i l'àgil estudi dels contactes estrets, aplicant 
totes les mesures epidemiològiques que han estat necessàries.  

Totes les mesures proposades seran vigents al llarg del curs escolar 2021-2022. 

No obstant això, aquestes mesures s’avaluaran i s’adaptaran en funció de l’evolució del 
context epidemiològic i dels avenços en el Pla de vacunació i en la immunitat de grup. 

 

2.  Objectiu 

Aquest Pla d’actuació estableix les bases per tal que el curs 2021-2022 es pugui dur a terme 
amb les màximes garanties, que busquen l’equilibri entre la protecció de la salut de les 
persones als centres educatius, la gestió correcta de la pandèmia i el dret de tots infants i 
joves a una educació de qualitat. 

En una societat amb grans incerteses, cal que l’escola pugui treballar amb la màxima 
normalitat possible. Cal donar continuïtat a l’aprenentatge, aplicant les mures sanitàries de 
protecció que siguin necessàries. 
 

 Malgrat la pandèmia, tots els infants i adolescents han de tenir accés a l’educació 
en condicions d’equitat. 

 L’aprenentatge als centres educatius ha de poder continuar amb la màxima 
normalitat, seguint les instruccions sanitàries, i garantint la funció social de 
l’educació. 

 L’escola ha de ser un entorn segur, amb el risc mínim assumible. 

  A traves de les mesures proposades, els centres educatius han d’estar en 
condicions de contribuir al control de l’epidèmia i a la rapida identificació de casos 
i de contactes. 
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3. Valors en què es basa la proposta 

 

3.1. Seguretat  
Amb les mesures que es proposen i la col·laboració imprescindible de tots els integrants de 
la comunitat educativa —incloses les famílies—, els centres educatius han de continuar 
sent espais on l'activitat educativa es pugui dur a terme d'una manera segura i confortable.  
Les evidències científiques han demostrat que infants i adolescents són un col·lectiu de risc 
molt baix respecte de la covid-19, especialment pel que fa a l'afectació clínica que 
desenvolupen.  
 
3.2. Salut  
La salut dels alumnes, docents i altres persones treballadores dels centres educatius és una 
prioritat per als departaments d'Educació i de Salut. Totes les mesures estan adreçades a 
reduir la transmissió del virus i a millorar la traçabilitat de casos i contactes.  
 
3.3. Equitat  
El període de confinament va tenir efectes desiguals en els diferents grups de població. 
Sovint, les persones pertanyents a col·lectius de major vulnerabilitat, van patir —o n'estan 
patint— les conseqüències d'una manera més acusada. L'assistència als centres permet 
una socialització dels infants i adolescents que té un gran valor. El tancament de les escoles 
va fer palesa la bretxa digital i cognitiva existent entre alumnes.  
Per tot plegat, aquesta proposta garanteix la presencialitat sense renunciar a la seguretat 
d'alumnes i personal docent i no docent dels centres educatius.  
 
3.4. Vigència  
Totes les mesures proposades seran vigents al llarg del curs escolar 2021-2022. No obstant 
això, aquestes mesures s'avaluaran i s'adaptaran en funció de l'evolució del context 
epidemiològic i dels avenços en el pla de vacunació i en la immunitat de grup. 
 

4. Principis bàsics de prevenció, higiene i promoció de la salut 

 

Els dos pilars en el moment actual de control de la pandèmia, i mentre no s’assoleixi la 
immunitat de grup continuen sent la disminució de la transmissió del virus i l’augment de 
la traçabilitat dels casos. 

4.1 Grups de convivència estable 

       4.1.1 Alumnat en grups de convivència estable 

Es manté la proposta de l’organització a l’entorn de grups de convivència estable. El seu 
principal valor, tal com s’ha demostrat durant el curs 2020-2021, és la facilitat que ofereix 
en la traçabilitat dels possibles casos que s’hi donin, atès que permet una identificació i 
gestió precoç dels casos i dels seus contactes. Es tracta de grups estables d’alumnes, amb 
el seu tutor o tutora, i en el marc dels quals es produeix la socialització de les persones que 
els integren. Poden formar part d’un grup estable altres docents o personal de suport 
educatiu i d’educació inclusiva, si la major part de la seva jornada laboral transcorre en 
aquest grup. Un docent i un professional o una professional de suport educatiu només pot 
formar part d’un únic grup estable. 
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Es tracta, per tant, d’un grup de persones que tenen una relació propera i molt quotidiana. 
Això permet que no sigui necessari requerir la distància física interpersonal de seguretat 
establerta en 1,5 metres (o la superfície equivalent de seguretat de 2,5 m2) en aquests 
grups de convivència estables. En aquestes condicions, des d’un punt de vista de salut, té 
molta més importància centrar els esforços organitzatius a garantir l’estabilitat i 
l’estanqueïtat d’aquest grup, amb la finalitat de preservar la capacitat de traçabilitat, que 
no pas a fixar el nombre d’integrants del grup.  
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 
si, s’han de complir rigorosament les mesures de protecció individual, especialment la 
ventilació i l’ús de la mascareta. 
 

4.1.2  Alumnat amb necessitat específica de suport educatiu 

Valorant les conseqüències del confinament en el desenvolupament cognitiu, afectiu i 
social de l’alumnat vulnerable, en aquest apartat s’exposen breument els criteris que s’han 
seguit per poder organitzar l’acompanyament, seguiment i atenció directa de l’alumnat 
amb especials dificultats. 

Així, el nostre centre, segons queda recollit en el Pla d’Atenció a la Diversitat(2016), 
planifica les mesures i els suports educatius a partir de l’observació del progrés dels 
alumnes i de les seves necessitats, a fi de donar a cadascú la intensitat de suport adequada 
per millorar-ne el nivell competencial, donada l’excepcionalitat del moment organitzarem 
els suports de la següent manera: 
 

Mesures i suports  universals 
Les mesures i els suports universals són els que s’adrecen a tots els alumnes, han de 
permetre flexibilitzar el context d’aprenentatge, proporcionar als alumnes estratègies per 
minimitzar les barreres de l’entorn, i garantir la convivència i el compromís de tota la 
comunitat educativa. 
Quant al nostre centre destaquem: l’estructura flexible del centre, el desenvolupament de 
l’orientació inclusiva,  i la composició heterogènia de l’alumnat. 
Quant a l’atenció a la diversitat en l’aula destaquem: l’aprenentatge cooperatiu, la 
resolució participativa dels conflictes, les mesures facilitadores de l’atenció a la diversitat a 
l’aula amb una orientació inclusiva (la docència compartida, la tutoria entre iguals, els 
suports tecnològics, i el treball en petits grups dins l’aula...). 

Mesures i suports addicionals 
Les mesures i els suports addicionals permeten ajustar la resposta educativa de forma 
flexible, preventiva i temporal, focalitzant la intervenció educativa en aquells aspectes del 
procés d’aprenentatge que poden comprometre l’avenç personal i escolar d’alguns 
alumnes. 
La concreció de les mesures i els suports queda  recollida en els nostres documents del 
centre, en les programacions d’aula i, si escau, en els plans individualitzats (PI). 
Entre les mesures i els suports addicionals destaquem: 

 El suport escolar personalitzat (SEP)  
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Aquest suport, desenvolupat en l’Ofensiva de país a favor de l’èxit escolar (2012-2018), 
pretén aconseguir que tots els alumnes desenvolupin al màxim els seus aprenentatges amb 
activitats addicionals, dins o fora de l’aula, segons escaigui, i dirigides a grups d’alumnes o a 
alumnes individuals que, en algunes àrees o en aspectes conductuals, puguin manifestar 
dificultats o talents específics. 
Així, a  la nostra Escola fem SEP dins d’horari escolar. 
 
Mesures i suports intensius 
Les mesures i els suports intensius són específics per als alumnes amb necessitats 
educatives especials, estan adaptats a la seva singularitat i permeten ajustar la resposta 
educativa de forma extensa, amb una freqüència regular i, normalment, sense límit 
temporal. 
L’aplicació de mesures i suports intensius comporta l’elaboració prèvia d’un pla 
individualitzat (PI), en el qual s’han de concretar els objectius, els professionals implicats 
que s’han de coordinar, les adaptacions metodològiques i els indicadors de seguiment del 
progrés que permetin avaluar-ne l’eficàcia i fer-hi els reajustaments necessaris .         
Així, pensem que a l’Escola Antoni Tàpies  plantegem l’atenció educativa per a que tot 
l’alumnat amb les mesures adients pugui millorar el seu  nivell competencial, treballant 
intensament des de la Comissió CAD, en la formació de mestres i fent participar a tota la 
comunitat educativa en el desenvolupament . 
 
El curs 21-22 la mestra d’EE està centralitzada en l’atenció de diversitat dins el cicle 
superior, i les cotutores dels altres cicles seran les que en les docències compartides 
ajudaran als tutors/es atenent la diversitat de l’aula. 
Els especialistes de l’EAP i CREDA entraran puntualment a l’aula per tasques concretes 
amb l’alumnat seguint les mesures de seguretat establertes dins d’aquest pla.  

4.2 Mesures de prevenció personal 
4.2.1 Distanciament físic     

 
La distància física interpersonal de seguretat, tant en espais tancats com a l'aire 
lliure, s'estableix en 1,5 metres, en general, amb l'equivalent a un espai de 
seguretat de 2,5 m2 per persona, i és exigible en qualsevol cas, excepte entre 

persones que tinguin un contacte proper molt habitual, com és el cas dels grups de 
convivència estables.  
Per tant, en els grups estables no és necessari requerir la distància física interpersonal de 
seguretat establerta en 1,5 metres (o la superfície equivalent de seguretat de 2,5 m2). 
 

4.2.2 Higiene de mans 
Es tracta d’una de les mesures més efectives per preservar la salut dels i de les 
alumnes, així com la del personal docent i no docent.  
En infants i adolescents, s’ha de requerir el rentat de mans:  

▪ a l’arribada i a la sortida del centre educatiu;  
▪ abans i després dels àpats;  
▪ abans i després d’anar al lavabo (infants continents), i  
▪ abans i després de les diferents activitats (també de la sortida al pati).  
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En el cas del personal que treballa al centre, el rentat de mans 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 lavabo;  
▪ abans i després d’anar al lavabo;  
▪ abans i després de mocar un infant (amb mocadors d’un sol ús), i  
▪ com a mínim una vegada cada 2 hores.  

 
Cal que es garanteixi l’existència de diversos punts de rentat de mans, amb disponibilitat 
de sabó amb dosificador i tovalloles d’un sol ús. En punts estratègics (menjador, zona 
d’aules...) es recomana la col·locació de dispensadors de solució hidroalcohòlica per a ús 
del personal de l’escola.  
S’han d’afavorir mesures adaptades a l’edat de l’infant (vídeos, cançons...) per promoure el 
rentat de mans correcte i la seva importància. 
Cal que es col·loquin pòsters i cartells informatius explicant els passos per a un rentat de 
mans correcte en els diversos punts de rentat de mans. 

 
4.2.3 Ús de la mascareta 

En funció de la immunitat assolida amb la vacunació, el context epidemiològic i la 
normativa vigent, l'ús de la mascareta per a l'inici del curs 2021-2022 és la que es mostra 
en la taula següent. Aquesta mesura pot ser susceptible de canvis al llarg del curs segons 
l'evolució de la pandèmia i l'augment dels percentatges de vacunació. 

Col·lectiu  Indicació  

1r cicle d'educació infantil (0-3 anys)  No indicada  

2n cicle d'educació infantil (3-6 anys)  No obligatòria  

De 1r a 6è de primària  Obligatòria  

A partir d'educació secundària, 
batxillerat, formació professional i 
centres de formació d'adults  

Obligatòria  

Personal docent i no docent  Obligatòria  

 
4.2.4  Requisits d’accés als centres educatius 
 

 Absència de simptomatologia compatible amb la covid-19 (febre o febrícula per 
sobre de 37,5 ºC, tos, dificultat per respirar, mal de coll*, refredat nasal*, fatiga, 
dolors musculars i/o mal de cap, mal de panxa amb vòmits o diarrea, pèrdua 
d’olfacte o gust en infants grans i adolescents) o amb qualsevol altre quadre 
infecciós. 

 No convivents o contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia 
compatible en els 10 dies anteriors.  

* Com que el mal de coll i el refredat nasal (amb o sense mocs) són molt habituals en els 
infants, només s'haurien de  considerar símptomes potencials de covid-19 quan també 
hi ha febre o altres manifestacions de la llista de símptomes. 

https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/rentat-de-mans-alcohol.pdf
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En cas que l'alumne o alumna presenti una malaltia crònica d'elevada complexitat que 
pugui augmentar el risc de gravetat en cas de contraure la infecció per SARS-CoV2, s'ha de 
valorar de manera conjunta —amb la família o persones tutores i el seu equip mèdic de 
referència—, les implicacions a l'hora de reprendre l'activitat educativa presencialment al 
centre educatiu. Malgrat que l'evidència és escassa, en infants, es consideren malalties o 
condicions de risc per a complicacions de la covid-19:  

-  malalties que afecten el sistema immunitari (per exemple aquells infants que 
requereixen tractaments immunosupressors);  

- malalties respiratòries greus (fibrosi quística, displàsia broncopulmonar, asma 
greu...);  

- malalties cardíaques greus (amb repercussió hemodinàmica i/o que necessiten 
tractament mèdic);  

- altres: diabetis tipus 1 amb mal control metabòlic, diàlisi, drepanocitosi, obesitat 
greu en adolescents...).  

 
La situació de pandèmia demana una proposta educativa personalitzada per a l'alumnat no 
reincorporat als centres educatius. Així s'estableixen aquests criteris* per a l'atenció 
personalitzada de l'alumnat en temps de situació de pandèmia de la covid-19:  
a) Alumnat amb malalties cròniques complexes d'elevada vulnerabilitat enfront de la covid-
19.  
 
b) Alumnat que conviu amb una persona que presenta una malaltia molt greu i d'elevada 
vulnerabilitat enfront de la covid-19 i que no ha estat vacunada.  
* En ambdós supòsits l'estat de vacunació de les persones vulnerables pot fer variar el tipus 
d'atenció a aquest alumnat.  
En el cas del personal docent i no docent de l'escola que tingui contacte amb els infants, les 
persones de risc elevat de malaltia greu per coronavirus han de ser avaluades pel servei de 
prevenció de riscos laborals de titularitat del centre per valorar si poden estar en contacte 
amb els infants. Les condicions de risc engloben les malalties cròniques, diabetis, 
hipertensió, obesitat mòrbida o alguna malaltia crònica, com ara una malaltia 
cardiovascular, malaltia hepàtica crònica, malaltia pulmonar crònica, malaltia renal crònica, 
malaltia neurològica o neuromuscular crònica, immunodeficiència congènita o adquirida 
(incloent-hi el VIH), o càncer. Les dones embarassades es consideren un col·lectiu 
d'especial consideració. Les persones del grup de risc han de ser valorades pel servei de 
prevenció de riscos laborals, propi o extern, de cada titularitat. També caldrà preveure els 
requisits d'accés als centres educatius de persones pertanyents a altres entitats o empreses 
de cara a la gestió de vulnerabilitats i/o contactes.  
En tots aquests casos, la vacunació completa pot fer variar l'actitud a prendre.  
 

4.2.5 Control de símptomes 
 
Les famílies, o directament l’alumne o alumna si és major de 16 anys, han de fer-se 
responsables de l’estat de salut dels fills i filles o de si mateixos. A l’inici del curs, han de 
signar una declaració responsable a través de la qual:  
▪ fan constar que són coneixedores de la situació actual de la pandèmia, amb el risc que 
això comporta, i que, per tant, s’atindran a les mesures que puguin ser necessàries en cada 
moment;  
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▪ es comprometen a no portar l’infant o adolescent al centre educatiu en cas que presenti 
simptomatologia compatible amb la covid-19 o l’hagi presentat en els darrers 10 dies i a 
comunicar-ho immediatament als responsables del centre educatiu, per tal de poder 
prendre les mesures oportunes.  
 
Les famílies disposaran d’una llista de comprovació de símptomes (vegeu l’annex 1). La 
família o, si escau, el mateix alumne o alumna, ha de comunicar al centre si ha presentat 
febre o algun altre símptoma. En cas que la situació epidemiològica ho requereixi es pot 
considerar la implementació d’altres mesures addicionals com la presa de temperatura a 
l’arribada a l’escola.  

Els centres disposen de termòmetres de distància incorporats a la farmaciola per si un 
alumne o alumna es troba malament durant la jornada lectiva, però no es considera 
necessari prendre la temperatura diàriament en el moment de l’accés al centre. 
  
4.3 Ventilació, neteja i desinfecció 

 
L’escola ha de disposar d’una planificació de ventilació, neteja i desinfecció adaptada a les 
característiques del centre. D’acord amb l’evidència científica més recent, la ventilació és 
una de les principals mesures de prevenció de contagis en espais interiors. Per això, cal 
seguir curosament les orientacions de ventilació.  
La nova evidència mostra que la via de transmissió a través de les superfícies és molt 
menys rellevant del que s’havia considerat inicialment. Per aquest motiu, durant el curs 
2021-2022 no serà necessària l’aplicació dels protocols de neteja establerts per al curs 
2020-2021.  
La neteja i la posterior desinfecció d’espais s’ha de fer amb una periodicitat diària al final 
de la jornada, procurant incidir més en aquelles superfícies de contacte habitual.  
 

No és necessària la desinfecció d'espais dins l'horari lectiu tot i que es valora la 
importància d'incloure-la dins l'aprenentatge pedagògic d'ordre i neteja d'espais.  

Es permet que els alumnes comparteixin materials portats de casa sempre que 
compleixin condicions d'higiene. 

Les zones exteriors són espais de baix risc de transmissió del coronavirus. Per aquest 
motiu, s’aconsella utilitzar espais com el pati per a la realització d’aquelles activitats puguin 
fer-se a l’aire lliure. 
 
4.3.1 Gestió de residus  

 
Es recomana que els mocadors i tovalloles d'un sol ús utilitzats per a l'assecat de mans o 
per a la higiene respiratòria es llencin en contenidors amb bosses, preferiblement amb tapa 
i pedal. El material d’higiene personal, com mascaretes, guants i altres residus personals 
d’higiene, són considerats com a fracció resta i, per tant, s’han de llençar al contenidor de 
rebuig (contenidor gris).  
En el cas que alguna persona presenti símptomes mentre està al centre, cal tancar en una 
bossa tot el material utilitzat a l'espai d'ús individual on s'ha aïllat la persona i introduir-lo 

http://educacio.gencat.cat/web/shared/continguts_per_compartir/ENS/salut-escola/documentacio/escoles/20210111-noves-orientacions-ventilacio.pdf
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en una segona bossa abans de dipositar-la amb la resta de residus, tal com s’ha indicat al 
paràgraf anterior. 
 

4.4 Promoció de la salut i suport emocional  
 

L’impacte en salut, econòmic i social de la pandèmia pot haver tingut conseqüències 
emocionals per a molts infants i adolescents. Així, el dol per la pèrdua d’un familiar, 
l’angoixa per la situació viscuda o l’impacte socioeconòmic causat per la pandèmia poden 
estar presents en un nombre significatiu d’infants i adolescents.  
La pandèmia actual brinda una oportunitat única per consolidar alguns hàbits i conductes 
que són imprescindibles en qualsevol context:  

 Tenir cura d’un mateix i de les persones que l’envolten.  

 Actuar amb responsabilitat per protegir els més vulnerables.  

 Aplicar les mesures de protecció i prevenció de manera sistemàtica.  
 

4.5 Gestió de casos 
 
S'aplicarà el protocol vigent de Gestió de casos covid-19 als centres educatius quan es 
detecti un cas positiu o simptomatologia susceptible de ser covid-19 en un centre educatiu.  
Els centres que tinguin alumnat de 12 anys o més, han de demanar a les famílies el 
certificat de vacunació per gestionar el confinament del grup, si es dona el cas. 
El Departament d’Educació estudia la viabilitat d'incloure aquesta informació a la 
Traçacovid de forma automatitzada. 

CASOS 
POTENCIALS 

ESPAI 
HABILITAT 

PER 
AÏLLAMENT 

PERSONA 
RESPONSABLE DE 

REUBICAR 
L’ALUMNE I 

CUSTODIAR-LO FINS 
QUE EL VINGUIN A 

BUSCAR 

PERSONA 
RESPONSABLE 

DE TRUCAR  A LA 
FAMILIA 

PERSONA 
RESPONSABLE DE 
COMUNICAR EL 
CAS A SERVEIS 
TERRITORIALS 

INFANTIL 
Aula de 
mestres 

Docent de reforç 
del nivell 

Aux. 
Administrativa 

Director 

Cicle Inicial 
Aula de 
mestres 

Docent de 
reforç/especialista 

del nivell 

Aux. 
Administrativa Director 

Cicle Mitjà 
Aula de 
mestres 

Docent de 
reforç/especialista 

del nivell 

Aux. 
Administrativa Director 

Cicle 
Superior 

Aula de 
mestres 

Docent de 
reforç/especialista 

del nivell 

Aux. 
Administrativa Director 

 
 
 
 
 

http://educacio.gencat.cat/web/shared/continguts_per_compartir/ENS/salut-escola/documentacio/escoles/gestio-casos-centres-educatius.pdf
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5. Organització del centre 

 
5.1 Alumnat 

L’ensenyament serà presencial per a tot l'alumnat de tots els ensenyaments des d’educació 
infantil fins als ensenyaments post-obligatoris. 

En el cas de la incorporació d’un nou alumne o alumna al centre, se l’assignarà a un grup 
estable existent. 

5.2 Personal dels centres: docent, d’atenció educativa i d’administració i serveis 

El Departament d’Educació determinarà i comunicarà la plantilla de personal docent, de 
suport educatiu i d’administració i serveis assignada a cada centre finançat amb fons 
públics, tenint en compte les directrius del Departament en el marc de la covid-19.  
El servei sanitari del servei de prevenció de riscos laborals de la titularitat del centre ha 
d’avaluar la presència de personal treballador especialment sensible a la covid-19, en el 
marc de referència vigent en cada moment, i d’acord amb aquest coneixement establir, si 
escau, mesures específiques de protecció. 

5.3 Grups de convivència estable 
 

A partir del nombre d'alumnes, del nombre de docents i personal de suport educatiu, el 
centre ha d'organitzar els grups de convivència estable d’alumnes amb un espai referent.  
Es considera grup de convivència estable, el grup classe de referència de l'alumnat. Per 
tant, el nombre màxim d'alumnes d'un grup estable de convivència és el d'alumnat 
matriculat per a aquell grup classe.  
En el cas del professorat de primària s'assigna la persona tutora al seu grup de referència 
estable. Poden formar part d'aquest grup estable altres docents o personal de suport 
educatiu i d'educació inclusiva si la major part de la seva jornada laboral transcorre en 
aquest grup. Un docent o una docent i un professional o una professional de suport 
educatiu només pot formar part d'un únic grup estable.  

A l’educació infantil i primària, aquest grup s’ha de mantenir junt en el màxim d’activitats al 
llarg de la jornada lectiva. A l’interior de l’edifici el grup ha d’ocupar, de manera general, el 
mateix espai físic. El grup d'alumnes ha de ser sempre el mateix. Es recomana reduir al 
màxim el nombre de docents de cada grup i el nombre de grups que hagi d'atendre cada 
docent o professional de suport educatiu i d’educació inclusiva.  

Els i les professionals dels serveis educatius i dels CEEPSIR que assessoren els centres 
poden entrar als centres i a les aules: han de mantenir la distància física recomanada, 
portar mascareta i aplicar les mesures d’higiene i prevenció. També hi poden accedir, si és 
necessari, els i les professionals municipals. 

El suport específic personalitzat normalment no es porta a terme en el grup estable de 
convivència. Per tant, per poder-ho fer dins i fora l'horari lectiu s'hi han de garantir les 
mesures sanitàries establertes en cada moment tenint en compte la ventilació de l'espai, 
així com també la distància entre alumnat i l'ús de la mascareta. 
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Hem distribuït als mestres amb doble especialitat i les 2,5 dotacions de personal docent 
de reforç de plantilla en diferents nivells per tal de que cada grup estable pugui tenir 
contacte amb el menor nombre de mestres possibles . Així, garantim la qualitat de la 
docència,  de les especialitats i la traçabilitat en els grups estables. 

Determinació de grups.  
Grups de convivència estables (grups de referència 
curs 2019-20). 
Grups heterogenis 

Nombre màxim d’alumnes del 
centre, espais disponibles, plantilla 
i característiques alumnat.  

455 nens i nenes. 
Espais aules tipus de mesura aproximada de 54m2. 
Plantilla estable 27,5 
Plantilla de suport 2,5 docents 
PAE XX 
EAP: 1 Psicopedagoga, 1 TS 

Criteris per a la configuració de grups estables 

 El nombre d’alumnat del grup natural existent de cada nivell educatiu (curs 19-20) 

 Que la seva composició es pugui mantenir al llarg de tot el curs 21-22. 

 De naturalesa heterogènia, que contemplin la diversitat entre l’alumnat, no agrupats 
per nivells d’aprenentatge. 

 Que afavoreixin una atenció inclusiva a tot l’alumnat, incorporant els suports a 
l’alumnat amb necessitats educatives específiques al grup al qual pertany 

 Mantenir junt l’alumnat en el màxim d’horari i d’activitats al llarg de la jornada lectiva 
tant a l’aula com al pati 

 Que romangui, de manera general, el màxim de temps possible en el mateix espai físic.  

Criteris a l’hora d’assignar de docents al grup estable 

 Reduir al màxim el nombre de mestres de cada grup  

 Reduir el nombre de grups que atengui cada mestre o mestra i un professional o una 
professional de suport educatiu i educació inclusiva  

Aquells docents i/o personal de suport educatiu que es relacionaran amb més d’un grup 
estable, caldrà que portin mascareta quan no puguin mantenir una distància d’1,5 metres 
amb els infants.  

En cas que un grup estable ocupi un espai diferent (psico...) caldrà assegurar que cada 
vegada que marxa un grup es neteja i desinfecta l’espai. Els alumnes seran sempre els 
mateixos.  

Els professionals dels serveis educatius i dels CEEPSIR que fan assessorament als centres 
podran entrar als centres i a les aules, mantenint la distància física recomanada, hauran de 
portar mascareta i aplicar les mesures d’higiene i prevenció.  

També hi podran accedir, si és necessari, els professionals municipals.  
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5.4. Espais  

El centre ha d’identificar tots els espais susceptibles d’acollir un grup de convivència 
estable. 

5.4.1. Espais docents per a grups estables  
 

A les escoles es podran utilitzar, com a espais docents per a un grup d’alumnes, les aules de 
grup i també les aules o espais específics: aula de psicomotricitat, aula de música, aula 
d’informàtica, biblioteca, gimnàs, etc.  
En tots els centres es podran utilitzar com a aula de grup tots els espais clarament 
sectoritzats.  
En funció de cada centre, l’ús dels espais per a un grup poden ser diferents. Es recomana 
que cada grup tingui un únic espai de referència. Tot i això, de forma excepcional a 
l’educació a primària i particularment a secundària, si l’ocupació dels espais ho permet, es 
poden utilitzar les diferents aules específiques: els laboratoris, les aules tallers, música, 
dibuix, etc.  
Un cop identificats i assignats els espais, dins del centre educatiu, per a grups estables, cal 
detectar si hi ha necessitats de més espais fora del centre.  
Si són necessaris aquests espais externs, el centre ho ha de comunicar a la Inspecció 
educativa, i els serveis territorials han d’analitzar i acordar, conjuntament amb els 
ajuntaments, el pla de cobertura d’espais.  
Un cop definits els espais d’altres administracions i/o entitats i les condicions de la cessió 
temporal d’aquests espais per a ús educatiu, cal formalitzar aquesta cessió 
administrativament. 

5.4.2. Espai de menjador  
 

El servei de menjador escolar, que inclou l’àpat i les activitats posteriors fins a la represa de 
l’activitat lectiva o la finalització de la jornada escolar segons els casos, s’organitza en els 
espais habilitats a tal efecte.  
Davant la nova evidència que la transmissió del virus és molt poc probable a través de les 
superfícies, les recomanacions principals al menjador consisteixen en la ventilació, el rentat 
de mans i la disposició de l’alumnat per grups de convivència estable.  Els infants que facin 
tasques com les de parar i desparar taula, o d’altres, les han de fer exclusivament per al seu 
grup de convivència. Si l’alumnat recull el menjar en una línia d’autoservei, cal que 
mantingui la distància en la filera.  
El personal docent i el personal d’administració i serveis del centre podran fer ús del servei 
de menjador escolar sempre que sigui possible la seva ubicació en un espai clarament 
diferenciat de l’ocupat per l’alumnat i mantenint en tot moment la distància de seguretat 
d’1,5 metres entre els adults i amb l’alumnat. El professorat i el personal d’administració i 
serveis han d’utilitzar obligatòriament la mascareta en el menjador excepte quan estiguin 
asseguts a la taula menjant.  
Les activitats posteriors als àpats s’han de realitzar, preferiblement, a l’aire lliure, amb 
ocupació diferenciada d’espais per a cada grup estable. Quan això no sigui possible cal fer 
ús de la mascareta.  
També es poden utilitzar espais interiors, preferiblement per a infants pertanyents a un 
mateix grup estable. En aquest cas cal garantir-ne la ventilació.  



Pla d’Obertura per a l’inici de curs 21-22 14 

 

Quan no sigui possible la utilització d’un espai per a infants d’un mateix grup estable, cal 
garantir la separació entre els alumnes de grups diferents, així com organitzar 

separadament l’entrada i la sortida dels infants dels diferents grups. 
 

5.4.3. Espai d’Educació Física. 
Es recomana que l'educació física es faci a l'aire lliure —a l'espai del pati— sempre que 
sigui possible, evitant la franja horària de major exposició solar durant els mesos de calor. 
Si l'activitat té lloc a l'exterior i/o es mantenen els grups estables no serà necessari l'ús de 
mascareta.  
 

5.4.4 Patis  
La sortida al pati ha de ser esglaonada. 
A l'espai del pati s'hi pot permetre la interacció de diferents grups de convivència 
estable, fent ús de la mascareta. Durant l'esbarjo a l'exterior, si es manté el grup de 
convivència estable, no és necessari l'ús de la mascareta. Els infants han de portar la 
mascareta posada fins al pati i, per tant, se l'han de treure un cop a l'exterior i desar-la 
adequadament. 
Els patis s’organitzaran en dos torns diferents amb espais exteriors sectoritzats segons la 
ubicació de les aules.  
Per tant, un torn de pati serà de 10:30 a 11:00 i l’altre es farà de 11:00 a 11:30. Els patis 
s’han distribuït per espais independents per a cada grup. 
Cada grup estable serà acompanyat al pati per seu tutor/a. 

5.4.3.1  Horari de pati 

Cicle 
Horari de pati 

ESPAI 
10:30 a 11:00  11:00 a 11:30 

Infantil P3A P3B Sorral ( pati infantil) 

Infantil P4A P4B Caseta indis ( pati infantil) 

Infantil P5A P5B Porxo P5 ( pati infantil) 

Inicial 
1rA 2nA 

Zona A (pati inicial) 

Inicial 
1rB 2nB 

Zona B (pati inicial) 

Mitjà 3rA 4tA Zona A ( pati cicle mitjà) 

Mitjà 3rB 4tB Zona B  (pati cicle mitjà) 

Superior 5èA 6èA Zona A ( pati Cicle superior) 

Superior 5èB 6èB Zona B ( pati cicle superior) 
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Pati infantil 

 
 
 
 
 
 
 
 

P3 
 

P4 
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Pati de Cicle Inicial: 
 

 
 
Pati de Cicle Mitjà: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

A

A 

B 

A B 
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Pati de Cicle Superior: 
 

 

 

5.4.5. Espais de reunió i treball per al personal  

 

En els espais de reunió i treball per al personal s'han d'establir les mesures necessàries per 
garantir el distanciament físic de seguretat d'1,5 metres, i és obligatori l'ús de la mascareta. 
S'ha de prestar especial atenció a la ventilació correcta de l'espai.  
Quan no sigui possible mantenir les mesures necessàries, les reunions han de ser 
telemàtiques.  
Els claustres es poden fer en espais exteriors vetllant per mantenir la distància i l'ús de 
mascareta.  

Pel que fa a la formació del professorat en el centre es pot fer de manera presencial 
sempre que es mantinguin les mesures sanitàries establertes per Salut en cada moment, 
amb ventilació i ús de la mascareta; en cas de fer-ho en espais exteriors es pot fer formació 

A 

B 
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amb tot el claustre mantenint les distàncies i fent ús de mascareta. 

5.5 Fluxos de circulació 

Per evitar l’aglomeració de persones en un lloc del centre cal establir circuits i organitzar la 
circulació dels diferents membres de la comunitat educativa en llocs i moments 
determinats. 

5.5.1 Entrades i sortides 

Les entrades i sortides del centre s'han de fer de manera esglaonada, tenint en compte el 
nombre d'accessos i el nombre de grups estables.  
El centre ha d'identificar tots els accessos possibles; establir els punts d'entrada i sortida, i 
marcar quins grups accedeixen per cada punt. A cada un dels accessos, l'entrada i la sortida 
s'ha de fer per un o diversos grups estables de manera esglaonada, tenint en compte les 
característiques del centre, tant des del punt de vista de l'edifici com del volum d'alumnes. 
Els alumnes han de portar la mascareta posada. Es recomana que pares i mares només 
accedeixin a l'interior del recinte escolar en el cas que ho indiqui el personal del centre, 
seguint totes les mesures de protecció establertes, utilitzant mascareta i sempre 
mantenint la distància de seguretat. Si l'entrada i sortida de famílies al recinte del centre 
es fa pel pati, l'alumnat pot ser acompanyat per la família. En qualsevol cas, els adults 
que acompanyin els infants o joves han de ser els mínims possibles i han de complir 
rigorosament les mesures de distanciament físic de seguretat i ús de mascareta. Es 
recomana que aquestes persones estiguin vacunades amb la pauta completa.  
Els centres educatius han d'informar els ajuntaments respectius sobre l'horari d'entrades i 
sortides i dels diferents accessos, perquè les policies locals puguin planificar les seves 
actuacions sobre la mobilitat.  
En entrar al centre els alumnes s'han de rentar les mans amb gel hidroalcohòlic, mantenir 
la distància sanitària i portar la mascareta posada. 

 
5.5.1.1 Proposta d’horaris i d’accessos per les entrades i sortides 

Accés Grups 

Matí Tarda 

Horari entrada 
Horari 
sortida 

Horari 
entrada 

Horari sortida 

PORTA 
PRINCIPAL  

c/ Pau Claris 6-8 

P5 8:50 12:20  14:50  16:20  

P4  8:55 12:25  14:55  16:25  

P3 9:00 12:30  15:00  16:30  

PORTA 
LATERAL 

( Coressa) 

3r 8:50 12:20  14:50  16:20  

2n 8:55 12:25  14:55  16:25  

1r 9:00 12:30  15:00  16:30  

PORTA 
MUNTANYETA 

(Parc) 

6è 8:50 12:20  14:50  16:20  

5è 8:55 12:25  14:55  16:25  

4t 9:00 12:30  15:00  16:30  
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ENTRADA PRINCIPAL  
(p3,p4,p5) 

ENTRADA LATERAL  
(1r,2n, 3r) 

PORTA MUNTANYETA 
(4t,5è i 6è) 

 

IMPORTANT FAMÍLIES: 

 Està indicat que sols sigui un adult el que acompany al nen/a a l’escola per 
agilitat de fluxes de circulació i menor concurrència de persones en una 
mateixa ubicació. 

 Les famílies hauran d’entrar de forma ordenada a l’exterior del centre 
procurant mantenir els grups de convivència assignats. 

 Serà imprescindible la col·laboració familiar per una bona gestió de les 
entrades i sortides de l’escola. 

 La puntualitat a les entrades serà requerida de forma escrupulosa. 

IMPORTANT DOCENTS: 

 Els mestres rebran a l’alumnat a les aulesen el grup de convivència. 
 Els mestres vetllaran per fer l’entrega a les seves respectives famílies. 
 La puntualitat a les entrades serà requerida de forma escrupulosa. 

NOTA: En qualsevol cas, per garantir les mesures de prevenció a les entrades i 
sortides del centre, així com en els passadissos i llocs de concurrència els alumnes i el 
personal del centre educatiu han de portar la mascareta fins arribar a l’aula del grup 
estable, a banda de procurar mantenir el 1,5 metres de distància de seguretat. 

 
5.5.2 Circulació dins del centre 

En els passadissos i els lavabos s’ha de vetllar perquè no coincideixin més d’un grup 
estable. Quan coincideixin més d’un grup de convivència estable caldrà mantenir la 
distància interpersonal d’1,5 metres. 

 
5.6 Horaris 
L’horari dels centres, de forma general, són els establerts en les diferents normatives del 
Departament.  
Les excepcionals circumstàncies derivades de la pandèmia poden determinar la necessitat 
d’incorporar canvis en l’horari, tenint en compte el projecte educatiu de cada centre. En el 
cas de modificació de l’horari, el centre ho ha de traslladar al director o directora dels 
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serveis territorials o, si escau, a la gerència del Consorci d’Educació de Barcelona, perquè 
l’aprovi. 
 

5.7 Altres activitats 
5.7.1 Acollida matinal 

El període d’acollida es fa a la zona del triangle-pista (exterior), sempre que sigui possible. 
Quan es faci a l’interior, hem habilitat un espai ( menjador) que permet mantenir la 
distància interpersonal d’1,5 metres i està ben ventilat.  
Abans d’entrar al centre cal rentar-se les mans amb gel hidroalcohòlic i un cop dins cal 
mantenir la distància de seguretat d’1,5 metres amb la resta de persones que estiguin a 
l’espai d’acollida.  
Quan finalitzi el període d’acollida, cal acompanyar els i les alumnes a la seva aula de 
referència, i tant els responsables com els infants a partir de primer de primària han de 
portar les mascaretes posades. 
 

Les acollides de matí, migdia o tarda no es consideren activitats extraescolars, ja que en 
alguns casos les famílies en fan un ús puntual. Per tant, durant aquests espais d'acollida, cal 
garantir les mesures sanitàries de ventilació, distància i mascareta, sempre que el nombre 
d'alumnat participant no permeti agrupar-se en grup estable de convivència, assimilant el 
grup al de l'horari lectiu.  
Les acollides matinals, de migdia i tarda es poden iniciar el mateix dia que comença el curs 
escolar. 
 

5.7.2 Adaptació de P3, educació infantil de primer cicle (o altres) 

Durant el procés d’adaptació a P3 o d’educació infantil de primer cicle, les famílies dels 
infants, els mínims possibles, poden acompanyar-los a l’aula,  seguint les mesures de 
prevenció i seguretat establertes a l’apartat de l’acollida matinal. Aquest període 
d’adaptació estarà seqüenciat en dies i hores com cada inici del curs. 

CONDICIONS DE SEGURETAT PER LES FAMÍLIES QUE ACCEDEIXIN A L’ESCOLA 

En els centres on es fa un procés d'adaptació a I3 o d'educació infantil de primer cicle, 
durant aquest període les famílies dels infants poden acompanyar-los a l'aula seguint les 
mesures de prevenció i seguretat següents:  
Requisits d’accés  
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 10 dies. Tampoc no hi pot 
participar si ha tingut contacte estret amb una persona amb la covid-19 confirmada o amb 
simptomatologia compatible en els darrers 10 dies. Es recomana que aquestes persones 
estiguin vacunades amb la pauta completa.  
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, han d'avaluar la conveniència de 
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participar en el període d'acollida amb el seu equip mèdic de referència, depenent del seu 
estat vacunal.  
Nombre d’acompanyants  
Cada infant només pot ser acompanyat per una sola persona (que pot canviar durant el 
període d'adaptació). Els germans o germanes que es trobin simultàniament en el període 
d'acollida poden ser acompanyats per una o dues persones. En aquest cas, sí que hi pot 
haver contacte amb la resta de membres de la unitat familiar.  
Contacte i distància  
La persona acompanyant només pot tenir contacte amb el seu infant i ha de mantenir la 
distància de seguretat (1,5 metres) amb la resta de persones de l'aula (inclosos infants, 
persones acompanyants i persones educadores).  
Rentat de mans  
La persona acompanyant s'ha de rentar les mans amb aigua i sabó o gel hidroalcohòlic 
abans d'accedir al centre educatiu i també abans d'entrar a l'aula. També es recomana el 
rentat de mans a la sortida del centre educatiu. 

Mascareta  
La persona acompanyant ha d'accedir al centre educatiu amb una mascareta higiènica o 
quirúrgica col·locada correctament.  
Ventilació  
És important que durant aquests períodes els espais estiguin ben ventilats seguint les 
instruccions.  
Atès que el curs passat l'alumnat d'I4 no va poder fer adaptació i que en alguns centres 
s'han modificat els grups estables de convivència, es permet fer adaptació a I3, I4 i I5 
seguint les mesures sanitàries esmentades anteriorment. 

SETMANA DEL 13 AL 17 DE SETEMBRE 

Horari DILLUNS 13 DIMARTS 14 DIMECRES 15 DIJOUS 16 DIVENDRES 17 

9:15-10:45h Grup A Grup B 
Grup A + B Grup A + B Grup A + B 

11:15-12:45h Grup B Grup A 

15-16:30      

 

5.7.3 Sortides i colònies 

Els centres poden dur terme les activitats previstes en la seva programació general anual, 
pel que fa a sortides i colònies, amb les adaptacions que calgui, ateses les mesures de 
prevenció i seguretat sanitària, d'acord amb el Pla sectorial vigent. Estan previstes sortides 
per a tots els cursos, colònies a P5, 2n, 4t i 6è.  
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5.7.4 Extraescolars. 

Els centres duen a terme les activitats extraescolars previstes en la seva programació 
general anual, d'acord amb el pla sectorial vigent.  
En la mesura del possible, es començaran les activitats extraescolars el mes d'octubre, ja 
que d'aquesta manera els centres tindran temps per organitzar-les.  

 
5.7.5  Participació de les famílies als centres educatius  
 
Reunions i entrevistes amb les famílies  
Les reunions d'inici de curs amb les famílies d'un grup, etapa i/o nivell han de ser 
preferiblement virtuals, tot i que tenint en compte la realitat del context, el centre pot 
valorar dur-les a terme amb un format híbrid sempre que es respecti l'aforament que 
permeti el compliment de les mesures sanitàries previstes i es puguin fer en espais oberts 
i/o ventilats. Cal limitar-ne la durada i garantir l'ús de la mascareta i la distància física 
recomanada de les persones assistents, i aplicar les mesures d'higiene i prevenció. És 
preferible que les persones participants a les reunions presencials estiguin vacunades 
amb la pauta completa.  
En el cas que les reunions es duguin a terme a l'aire lliure cal mantenir la distància física 
recomanada, l'ús de la mascareta, i aplicar les mesures d'higiene i prevenció.  
Es prioritzen les entrevistes en format virtual. Si la família o el professorat considera que 
per assolir l'objectiu de la trobada s'ha de fer presencial, cal garantir-ne les mesures 
sanitàries establertes en cada moment.  
 
Festes escolars  
Les festes escolars que s'organitzen des dels centres en espais interiors han de vetllar per 
garantir l'agrupament en grups estables de convivència.  
En cas que siguin celebracions que es puguin fer en espais exteriors, es pot valorar la 
participació de famílies evitant al màxim aglomeracions. Es pot organitzar amb diferents 
grups de convivència estable sempre que es garanteixi la distància entre grups. 

En qualsevol cas, cal vetllar sempre per l'acompliment de les mesures sanitàries establertes 
per al moment pel que fa a la distància, l'ús de mascareta i les mesures d'higiene i 
prevenció. No s'hi pot menjar ni beure. Es recomana que les persones participants estiguin 
vacunades amb la pauta completa. 

5.7.6. Inspecció educativa i serveis educatius  
La Inspecció educativa i les persones de serveis educatius treballaran de manera presencial 
als centres en les tasques que els són pròpies.  
Pel que fa a les reunions de la Inspecció i els serveis educatius, cal respectar l'aforament 
que permeti el compliment de les mesures sanitàries previstes i es puguin fer en espais 
oberts i/o ventilats. Cal limitar-ne la durada i garantir l'ús de la mascareta i la distància 
física recomanada de les persones assistents, i aplicar les mesures d'higiene i prevenció.  
En el cas que les reunions es duguin a terme a l'aire lliure cal mantenir la distància física 
recomanada, l'ús de la mascareta, i aplicar les mesures d'higiene i prevenció. 
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5.7.7 Servei de menjador 

El servei de menjador escolar, que inclou l’àpat i les activitats posteriors fins a la represa de 
l’activitat lectiva o la finalització de la jornada escolar segons els casos, s’organitzarà en els 
espais habilitats a tal efecte ( menjador escolar i aules, en el cas que siguin necessaris).  
Si l’organització del centre ho permet, el menjar es farà, preferiblement, a l’espai habitual 
del menjador escolar. En aquest cas, tindrem en compte que el menjador escolar és un 
espai on poden coincidir diversos grups estables. Els integrants d’un mateix grup estable 
seuran junts en una o més taules. Mantindrem la separació entre les taules de grups 
diferents. En cas que en una mateixa taula hi hagi alumnes de més d’un grup deixarem una 
cadira buida entre ells per garantir la distància. En el nostre cas,  es realitzaran més torns 
dels habituals per evitar la coincidència d’un gran nombre d’infants en un mateix espai. 
Entre torn i torn es farà  la neteja, desinfecció i ventilació del menjador.  
Es garantirà el rentat de mans abans i després de l’àpat. 

El menjar es servirà en safates individuals, evitant compartir-lo (no es posaran amanides, ni 
setrilleres, ni cistelles del pa al centre de la taula). L’aigua estarà en una gerra però no serà 
una persona adulta responsable qui la serveixi, sinó un encarregat durant tot l’àpat.  
 
Els infants que per raons del projecte pedagògic realitzin tasques del tipus parar i desparar 
taula, o d’altres, ho faran exclusivament per al seu grup de convivència.  
En cas que l’alumnat reculli el menjar al mostrador de cuina es mantindrà  la distància a la 
filera.  
Quan per qüestions d’organització de centre, i per minimitzar els contactes, tenint en 
compte l’alt nombre d’alumnes que es queden al menjador, l’alumnat podrà menjar a les 
aules o als espais que s’hauran habilitat a tal efecte. Les aules o els espais habilitats 
específicament per fer els àpats seran utilitzats preferiblement per infants pertanyents a 
un mateix grup estable. Quan això no sigui possible, es garantirà la separació entre els 
grups d’alumnes. L’espai alternatiu al menjador serà, preferiblement, l’espai de referència 
ocupat pel grup estable. En aquest cas, es netejarà i ventilarà l’aula després de l’àpat. Si 
l’espai utilitzat no és l’aula de referència o és utilitzat per alumnat de més d’un grup 
estable, es, a més, desinfectarà abans i després de l’àpat.  
Es garantiran les condicions de seguretat alimentària per al trasllat i servei dels aliments.  
 
El professorat i el personal d’administració i serveis del centre farà ús del servei de 
menjador escolar en un espai clarament diferenciat de l’ocupat per l’alumnat i mantenint 
en tot moment la distància de seguretat d’1,5 metres entre els adults i amb l’alumnat ( 
menjador de mestres). El professorat i el personal d’administració i serveis utilitzarà 
obligatòriament la mascareta en el menjador excepte quan estiguin asseguts a la taula fent 
l’àpat. Es faran torns per tal de respectar les distàncies de seguretat. 
 
Les activitats posteriors als àpats es realitzaran, preferiblement, a l’aire lliure, amb 
ocupació diferenciada d’espais per a cada grup estable. Quan això no sigui possible es farà 
ús de la mascareta.  
 
En el cas d’utilitzar espais interiors, preferiblement per a infants pertanyents a un mateix 
grup estable. En aquest cas garantirem la ventilació després de l’activitat.  
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Quan no sigui possible la utilització d’un espai per a infants d’un mateix grup estable, es 
garantirà la separació entre els alumnes de grups diferents, així com organitzar 
separadament l’entrada i la sortida dels infants dels diferents grups. També es garantirà la 
neteja, la desinfecció i ventilació dels espais abans i després de la seva utilització. 

Cuina  
En cas de tancament dels centres per a les activitats docents, la cuina podrà romandre 
oberta per fer els menús per l'alumnat amb ajut de menjador. 

La nostra proposta per tal de garantir les mesures preventives del COVID19 són les 
següents: 

1. CAPACITAT DEL MENJADOR 
La capacitat del menjador durant el 2019-20 era de 108 comensals, per al 2021-22 
es redueix a la meitat  degut a la redistribució de les taules i l’eliminació dels grups 
de P3, P4 i P5, que menjarà a les seves classes. En cas que fos necessari 1r també 
dinaria a les classes corresponents. 

Aquesta redistribució permet que hi siguin sis grups estables al primer torn, i la 
resta serà de quatre grups estables al menjador. Assegurarem la separació entre 
ells garantint els 1.5 - 2 metres de distància entre grups estables tal i com mostra la 
figura:  

Taules (1 taula 
de 8) 

A1 

1.5
m 

Taules (1 
taula de 8) 

B1 

1.5
m 

Taules (1 
taula de 8) 

C1                    

1,5m  1,5m  1,5m 

Taules (1 taula 
de 8) 

A2 

1.5
m 

Taules (1 
taula de 8) 

B2 

1.5
m 

Taules (1 
taula de 8) 

C2 

Croquis distribució taules del menjador 

 

Així, obtindrem 3 torns de 64 comensals, al menjador principal, Infantil menjarà a les 
classes. D’aquesta manera garantim l’horari de menjador de 12.30 a 15.00h. 

 

PROTOCOL DE SEGURETAT AL MENJADOR 

 

● Els grups estables romandran al menjador amb 1,5m de distància entre ells.  
Entre els 3 torns hi haurà 15 minuts de ventilació, neteja i desinfecció.  

● L’entrada i sortida del menjador es farà per grups estables sense creuar-se.  
● El menjador quedarà dividit en quatre zones identificades amb retirada de 

brossa inclosa, de tal manera que podran recollir a la seva zona pròpia.  

P5 
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● Per l'entrada i la sortida del menjador portaran la mascareta posada en tot 
moment i sempre hi haurà desinfecció amb aigua i sabó o en el seu 
defecte, hidrogel. 

 

2. ORGANITZACIÓ MENJADOR 
 

La coordinadora estarà encarregada de complir amb la planificació horària dels 
grups estables i acomodarà els grups a l’espai, nen a nen. Entre cada torn recolzarà 
a l’ajudant de cuina a la neteja i ventilació de l’espai comú del menjador per el 
proper torn. 

            L’equip de menjador serà el següent: 

- P3 2 monitores 
- P4 2 monitores 
- P5 2 monitores 
- 1r 1 monitora        + 1 monitora de reforç 
- 2n 1 monitora 
- 3r 1 monitora        + 1 monitora de reforç 
- 4t 1 monitora  
- 5è 1 monitora 
- 6è 1 monitora 
- 1 coordinadora 
- 2 cuiner  
- 1 auxiliar de cuina 
Durant l’estona del menjador les finestres romandran obertes encara que                  
estiguin els alumnes dinant 

A l’entrada i sortida del menjador portaran en tot moment la mascareta obligatòriament 
posada, només se l’han de treure per menjar. 

Tant l’entrada com la sortida serà esglaonada per grups al menjador i cada grup seurà a la 
zona que li correspon, separant els grups estables durant el dinar, d’aquesta manera 
garantim que es treuen la mascareta només quan estan asseguts dins del grup estable. 

   

 PROTOCOL DE SEGURETAT PERSONAL MONITORATGE I COORDINACIÓ 

● Tot el personal esta informat i format de tot el protocol del COVID19 en el 
seu lloc de treball.  

● Els torns de vestuari d'entrada i sortida serà sense aglomeracions amb 
perímetre de distància.  

● Es farà un enregistrament diari de temperatures de tot el personal del 
centre.  

● Es continua amb el procediment de desinfecció de mans a l'entrada i sortida 
del servei.  

● Es facilita el material EPI segons la nova normativa vigent (acord amb COVID-
19).  
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● S'estableix un pla de contingència i procediment d'actuació en cas de 
símptomes de COVID19. 

 

El personal de cuina s’encarrega de preparar el menú i servir en safates conforme van 
entrant al menjador amb el suport de l’auxiliar de cuina. L’auxiliar de cuina, a part d’ajudar 
a servir a principi de cada torn, a l’acabament de cada torn farà la ventilació, neteja i 
desinfecció de la zona durant 15 minuts entre torn i torn. 

 PROTOCOL DE SEGURETAT PERSONAL DE CUINA 

● Tot el personal esta informat i format de tot el protocol del COVID19 en el 
seu lloc de treball.  

● Els torns de vestuari d'entrada i sortida serà sense aglomeracions amb 
perímetre de distància.  

● Es farà un enregistrament diari de temperatures de tot el personal del 
centre.  

● Es continua amb el procediment de desinfecció de mans continuada durant 
la seva jornada.  

● Es facilita el material EPI segons la nova normativa vigent (acord amb COVID-
19). S'estableix un pla de contingència i procediment d'actuació en cas de 
símptomes de COVID19. 

 

 TORNS MENJADOR I ESPAIS 

 

Amb el pla d’actuació provisional de l’escola 

            Hem intentat fer els tres torns per tal de garantir la separació entre grups estables,  

            així ha quedat la organització al menjador: 
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6. PLA D’ORGANITZACIÓ DEL CENTRE 

 

6.1 Organització pedagògica, en una situació de pandèmia com l’actual i en cas de 
confinament parcial o tancament del centre  

 

Durant el curs 20-21, es van invertir molts esforços en l’organització d’una escola no 
presencial per als confinaments sobtats de grups, amb un resultat molt satisfactori per tota 
la comunitat educativa, segons indiquen els resultats de l’enquesta de famílies recollida a la 
Memòria del Curs 20-21. 
Amb la qual cosa en cas d’un hipotètic confinament parcial o tancament total durant el 
curs 21-22,  podrem dur a terme l’activitat pedagògica on-line amb força garanties d’èxit.  
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Durant el curs 20-21, s’han patit confinaments sobtats per positius d’alumnes, fet que ha 
provocat que perfeccionéssim la gestió online amb un resultat molt positiu,  
Així, cada tutor/a ja disposa d’un compte de correu electrònic sota el domini 
“.escolaantonitapies.cat” amb les adreces electròniques de la seva tutoria per tal de 
contactar amb les famílies i els alumnes durant un possible confinament. A  més, també  té 
un correu electrònic per cada alumne amb el mateix domini, previ consentiment de la 
família, com a correu educatiu per tal de centralitzar totes les tasques de l’alumnat. El 
correu també tindrà accés a un drive per tal de compartir tot els arxius entre mestres i 
alumnat i a més permetrà l’aprenentatge cooperatiu a l’aula amb videoconferències, 
documents compartits...  
A més cada mestre/a especialista participa en el classroom de la classe amb el qual penja 
tasques i organitza els meets. 
A més, a partir de cicle mitjà el google classroom per tal de fer aules virtuals per a que la 
gestió de les tasques encara sigui més senzilla per a famílies i alumnes. 

La part organitzativa, en cas de confinament total, ha de prendre un paper vital en la 
coordinació de les tasques i en la unitat de tot l’equip. Si una cosa hem valorat com a 
fonamental aquest curs passat és que el centre ha fet molta feina conjunta entre companys 
i companyes potenciant les fortaleses de cadascú, hem funcionat com un grup de treball 
unitari respectant les diferències dels nostres alumnes. 
Així, pren rellevància el treball en grup per part de mestres i equip directiu. Pensem que en 
un possible confinament total hauríem de continuar fent claustres cada principis de 
setmana o cada dues setmanes per tal de consensuar l’organització de les tasques i de les 
feines i anar tots a una i sobretot compartir el dia a dia dels nostres alumnes, famílies i 
mestres. 
Així, volem mantenir l’estructura de reunions en aquests cas virtual de l’escola presencial 
(reunions de cicle, nivell, famílies, consell de direcció i formació).    
 
Àmbit pedagògic 
En cas de confinament parcial o tancament total, pensem que hem de reforçar i millorar la 
línia que vam començar el curs passat, programant propostes didàctiques de totes les 
àrees adaptades a cada nivell, atenent individualment al nostre alumnat i   per tal que es 
puguin dur a terme totes les activitats durant la setmana. Aquestes propostes es farien 
arribar als alumnes d’infantil i inicial via correu electrònic amb l’explicació pertinent, i via 
google  classroom per l’alumnat de cicle mitjà i superior.  
 
 
Quant a la comunicació amb les famílies i alumnes:  
En cas de confinament parcial o tancament total, continuarem utilitzant el “meet” de 
google per fer les connexions amb les famílies i els alumnes. 
Aquestes seran setmanals, es programaran grupalment per explicar tasques o resoldre 
dubtes, en petit grup per treballar certs aspectes emocionals o de caràcter pedagògic i 
individualment per tal de tractar aspectes concrets amb l’alumnat i/o famílies. A 
continuació, us presentem un horari model tant d’infantil com de primària. 
Valorem molt positivament aquest aspecte de relació amb les famílies i els alumnes , ja que 
ens ha permès seguir emocionalment i pedagògicament el dia a dia del nostre alumnat i les 
seves famílies. 
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Educació infantil  
En cas de confinar el grup d'educació infantil, és recomanable que el centre compti amb 
un dossier o proposta pedagògica que, en la mesura del possible, permeti a l'alumnat 
treballar amb la màxima autonomia possible i prendre iniciatives. Aquest material s'ha 
de lliurar a l'alumnat en el moment de confinar el grup perquè pugui anar fent tasques a 
casa.  
Cal valorar fer petits projectes que puguin fer des de casa, investigacions, reptes, etc., 
relacionats amb el moment maduratiu de l'alumne o alumna i que les estones en què es 
connecta amb el mestre o la mestra serveixin per explicar com se senten, què han fet, 
explicar contes, etc. 

 

Horari model d’Infantil en un possible confinament 

Hores Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

9-10 NIVEL/TP NIVEL/TP NIVEL/TP NIVEL/TP NIVEL/TP 

10-10:45H Enviament de 
propostes 

pedagògiques 

 

VC (grup A)  VC (grupA)  

10:45-11:30H VC (grup B)  VC (grup B) 
VC GRUPAL 
(tancament 

semana) 11:30 – 
12:15h VC GRUPAL 

   

12:15-12:30     

13-14H Nivell Coordinació Famílies/Formació Cicle  

15 – 15:45h  Cicle VC ANGLÈS (A)   

15:45 – 
16:30h  

cicle VC ANGLÈS (B)   

 

Educació Primària 
Cal que el centre tingui prevista quina proposta pedagògica ha de portar a terme per a 
cada grup, així com també els materials que ha de lliurar en cas de confinament.  
Si l'alumnat del centre treballa habitualment en format digital, cal garantir que tot 
l'alumnat té disponibilitat d'aparells per poder fer la connexió i seguiment de la 
docència, així com també lliurar MIFI de connectivitat per a qui ho necessiti. A l'inici de 
curs es recomana enviar un qüestionari a famílies per conèixer la disponibilitat de 
maquinari, així com també per saber si l'alumnat en cas de confinament podrà estar 
acompanyat d'algú que pugui donar-li suport en les tasques educatives.  
El professorat ha de fer el seguiment pedagògic i, en el cas que sigui necessari, telefònic, 
de l'alumnat que està treballant a casa, per garantir el seu benestar emocional.  
Durant els dies que duri el confinament cal assegurar el treball i el contacte amb les 
diferents persones especialistes (anglès, música i educació física) amb propostes pròpies 
de cada àrea.  
En cas que l'alumnat de cinquè i sisè de primària disposi ja dels ordinadors personals, els 
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poden portar a casa per poder seguir el treball (amb MIFI per a la connexió en cas que 
sigui necessari).  
Es prioritza la modalitat de formació de manera síncrona. 

Horari model de primària en un possible confinament 

Hores Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

9-10 NIVEL/TP NIVEL/TP NIVEL/TP NIVEL/TP NIVEL/TP 

10-10:45H 

VC 
GRUPAL 

VC Mates (grup A) 
VC Català(grup 

A) 
VC Medi 
(grupA) 

 

10:45-11:30H VC Mates (grup B) 
VC Català( grup 

B) 
VC Medi (grup 

B) 

VC Castella 
(grup A) 

11:30 – 
12:15h 

   
VC Castella 

(grup B) 

12:15-12:30H     

12:30-14H Nivell Coordinació Famílies/Formació Cicle  

15 – 15:45h 

 

VC ANGLÈS (A)   VC GRUPAL 
(tancament 

semana) 
15:45 – 
16:30h 

VC ANGLÈS (B)   

Així doncs aquest pla fa constar explícitament que es garanteixen totes les mesures de 
seguretat establertes en la normativa anteriorment indicada.  

 

6.2  Organització de grups d’alumnes, de professionals i d’espais  

 

S’utilitzaran com a aula de grup tots els espais clarament sectoritzats.  

En el cas de primària... les aules de grup, i també les aules o espais específics: aula de 
psicomotricitat…. 

Cada grup tindrà un únic espai de referència. Cada cop que hi hagi un canvi de grup s’haurà 
de netejar i desinfectar l’espai i el material d’ús comú.  

Dins del conjunt d’actuacions de sensibilització que el centre portarà a terme amb 
l’alumnat sobre mesures higièniques davant la prevenció de contagi per la COVID-19, 
vetllarem perquè el mateix alumnat, quan estigui utilitzant un espai que no és el del seu 
grup estable (cas d’informàtica, per exemple), aquest col·labori en les actuacions de neteja 
de superfícies i estris utilitzats abans d’abonar l’espai i possibilitar el seu nou ús en bones 
condicions.  
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Grup
s 

Alum
nes 

Docents PAE ESPAI 

Estable Temporal 
Establ

e 
Temporal Estable Temporal 

Nº  
Nom 

Nº  Nº Nº  
supor

t 
Nom Nom  

Horari 

P3A 24 1  1  1 
 Aula 

P3A 
Psico 

 

P3B 24 1  1  1 
 Aula 

P3B 
Psico 

 

P4A 25 1  2   
 Aula 

P4A 
Psico 

 

P4B 25 1  2   
 Aula 

P4B 
Psico 

 

P5A 25 1  2   
 Aula 

P5A 
Psico 

 

P5B 24 1  2   
 Aula 

P5B 
Psico 

 

1rA 25 1  2    Aula 1rA Pista  

1rB 25 1  2    Aula 1rB Pista  

2nA 25 1  2   
 Aula 

2nA 
Pista 

 

2nB 25 1  2   
 Aula 

2nB 
Pista 

 

3rA 26 1  2    Aula 3rA Pista  

3rB 26 1  2    Aula 3rB Pista  

4tA 27 1  2    Aula 4tA Pista  

4tB 26 1  2    Aula 4tB Pista  

5èA 26 1  2   
 Aula 

5èA 
Pista 

 

5èB 26 1  2   
 Aula 

5èB 
Pista 

 

6èA 25 1  2   
 Aula 

6èA 
Pista 

 

6èB 26 1  2   
 Aula 

6èB 
Pista 
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Distribució PERSONAL 

Nombre 
persones que 
entren grup 

estable 

A B 

P3A Victòria P3B Diana  

Reforç TEI  

3 3 

Anglès Guille 

Música Abel 

Psico Tutores 

At. Diversitat Blanca 

P4A Dani P4B 
M. Àngels 

Preguezuelo 

Reforç Ma José 
Prieto 

3 3 
Anglès Guille 

Música Abel 

Psico Tutores 

At. Diversitat Ma Jose 

P5A 
Àngels 

Escardó 
P5A Lorena Gómez 

Reforç Guille 

3 3 

Anglès Abel 

Música Tutores 

Psico Tutores 

At. Diversitat Rosa 
 

1rA Sara 1rB Chelo 

Reforç Mireia 

3 3 

Anglès Jaume 

Música Abel 

Ed.Física Jaume 

Ed. Especial Elisabeth 

2nA Eugènia 2nB Anna 

Reforç Mireia 

3 3 

Anglès Jaume 

Música Abel 

Ed. Física Jaume 

Ed. Especial Elisabeth 

3rA Inma 3rB Àngels Cebrián 

Reforç Laura De 
A. 

3 3 
Anglès Laura V. 

Música Abel 

Ed. Física Mariona 

Ed. Especial Elisabeth 

4tA Esther Ramos 4tB Ana Aguilar  

Reforç Laura V. 

3 3 

Anglès Laura V 

Música Abel 

Ed. Física Mariona 

Ed. Especial Elisabeth 
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5èA Mònica 5èB Ester Godall 

Reforç Elisabeth 

3 3 

Anglès Isabel 

Música Abel 

Ed.Física Mariona 

At.diversitat Elisabeth 

6èA Rocio 6èB Lluis 

Reforç Toni 

3 3 

Anglès Isabel 

Música Abel 

Ed. Física Lluis 

At.diversitat Elisabet 

 
Assignació de càrrecs 

EQUIP DIRECTIU 

Director Antonio Ortiz García 

Cap d’estudis Rosa Maria Galán Cubero 

Secretària Maria Mir Reig 

 

ÒRGANS 
UNIPERSONALS DE 

COORDINACIÓ 

Càrrec / Coordinació Nom 

Coordinadora Ed.Infantil  Victòria Rocha Gordillo 

Coordinadora Cicle Inicial  Eugènia Vázquez 

Coordinadora Cicle Mitjà  Ana Aguilar Rubio 

Coordinadora Cicle Superior  Rocio Murillo Romero 

Coordinador TAC Lluis Lorenzo Marfil 

Coordinadora LIC Blanca Delgado 

Coordinadora Riscos 
Laborals 

Maria Mir Reig 

 

PAS 

Lloc de treball Nom 

Auxiliar Administrativa Elisenda Guiu Santamaria 

Tècnica d’Educació Infantil 
(TEI) 

Lourdes Ramírez Oliva 

Vetlladora (25 h) Ruth Valderrama  

 
 

  

SERVEIS  
 

EDUCATIUS 

Funció Nom 

Referent CRP Cristina Funes 

Psicopedagoga de l’EAP Sara Alami Vidal 

Treballadora social de l’EAP Susana Rufian Esteban 

Logopeda del CREDA Marta Belmonte 

 

AJUNTAMENT 

Funció Nom 

Conserges Rafael Álvarez i Josep Garcia 

Personal neteja Rosi, Elena i Loly 

 

AFA Funció Nom 
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Presidenta Sílvia Castanera Lalueza 

Tresorera Laura Tarjuelo Capdevila 

Secretària Laia Pallàs Fernández 

 

Estudiants en pràctiques ( Centre Formador) 

La Comissió de pràctiques del centre decidirà en quin grup de convivència estable 
participarà l’estudiant (aprenent) i només podrà fer el període de pràctiques incorporat en 
un únic grup, complint rigorosament les mesures de protecció i seguretat establertes en 
aquest pla. 

L’acompanyament d’aquest alumnat es farà seguint aquests àmbits: 
Acollida. Es convocarà una reunió amb l’alumnat de pràctiques de format presencial al 
centre on es lliurarà el document del pla d’acollida dels mestres nous, que conté les 
informacions més rellevants pedagògiques i de funcionament del centre, on també  
s’informarà del que esperem d’aquest alumnat en el seva estada de pràctiques. 
Acompanyament. Es constituirà una comissió liderada per la coordinadora de pràctiques 
per fer el seguiment del desenvolupament de les pràctiques en el centre. 
Comunicació. Es potenciaran totes les eines de comunicació a l’abast del centre per 
mantenir una comunicació fluida entre centre formador i universitat, així com entre tutora 
de pràctiques i tutora de la universitat, acordant un calendari de trobades per acompanyar 
l’estada de l’estudiant. 
Participació. El centre facilitarà i promourà la participació activa dels estudiants en les 
diverses  reunions del centre i en els seus diversos formats ( presencials i/o telemàtiques). 
A més promourà el rol actiu i d’intervenció autònoma de l’estudiant, així com la 
participació en el disseny o adequació d’activitats d’ensenyament-aprenentatge i en l’acció 
tutorial.  
Documentació. El centre requerirà a l’alumnat per a la realització de les pràctiques el 
document de conveni amb la universitat, el certificat de delictes de naturalesa sexual i la 
declaració responsable a través de la qual faran constar que són coneixedores de la situació 
actual de pandèmia i si s’identifica simptomatologia compatible amb la COVID-19 no ha de 
presentar-se al centre educatiu. 
Pel que fa a la dinàmica del centre, serà considerat com un mestre més que haurà de seguir 
les indicacions que estan establertes dins d’aquest pla, tutoritzat sempre pel seu tutor/a. 

 
7. Seguiment del pla 

 

SEGUIMENT DEL PLA  

RESPONSABL
ES 

Equip directiu Seguimen
t 

Revisió 

INDICADORS 

Grau de satisfacció de la 
comunitat educativa en 
vers el funcionament del 
centre 21-22 

Vi 
(Valor 
inicial) 

Ve 
(Valor 

esperat) 

Vm 
(Valor de 
millora) 

Anual 

 80%  
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Grau de satisfacció en vers 
les entrades i sortides 
esglaonades 

Vi 
(Valor 
inicial) 

Ve 
(Valor 

esperat) 

Vm 
(Valor de 
millora) Trimestral 

 80%  

Grau de satisfacció en vers 
les zones i horaris de patis 

Vi 
(Valor 
inicial) 

Ve 
(Valor 

esperat) 

Vm 
(Valor de 
millora) 

Trimestral 

 80%  

Grau de satisfacció 
pedagògica davant un 
possible confinament 
parcial o total 

Vi 
(Valor 
inicial) 

Ve 
(Valor 

esperat) 

Vm 
(Valor de 
millora) 

Anual 

 90%  

Grau d’eficàcia en la gestió 
de casos positius en 
COVID19 

Vi 
(Valor 
inicial) 

Ve 
(Valor 

esperat) 

Vm 
(Valor de 
millora) 

Mensual 

 80%   

PROPOSTES 
DE MILLORA 
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Annex 1 Llista de comprovació de símptomes per les famílies 

 


