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1. Contingut del pla d’obertura 
 
a. Diagnosi 
 
És important destacar el moment al qual ens va arribar el tancament del centre degut a la pandèmia. El 

Claustre de mestres tot just estava començant a implementar el treball amb GSuite i portant a terme 

una formació presencial al centre. 

 

La implementació dels projectes a l’escola sempre s’ha fet de manera gradual, amb formació prèvia i 

començant amb un nivell i/o cicle amb motivació per portar a terme la tasca. 

El tancament del centre i, com a conseqüència, la necessitat de comunicació i seguiment de la tasca de 

l’alumnat ens va abocar a una acceleració del processos d’implementació i a la cerca de noves 

estratègies i canals per arribar als infants i les famílies. 

Tot el Claustre va realitzar un gran esforç per adaptar-se a aquest nou escenari. La formació, 

supervisada per la nostra referent al CRP, va continuar de forma online i es va posar en marxa el treball 

al núvol. 

 

És cert que s’ha fet un progrés notable en quan a la utilització de les noves metodologies de treball al 

núvol, però també és cert que ha suposat un gran estrès tant a l’equip docent com a les famílies, ja que 

l’aprenentatge ha estat dins de l’àmbit familiar.  

 

Paral·lelament, també calia establir canals de comunicació amb totes les famílies. 

A la nostra escola tot just havíem començat a fer servir una plataforma de comunicació anomenada 

Tokapp. 

Durant el confinament,  a Educació Infantil, dels 152 alumnes estaven connectats 148 a través de 

Tokapp. Per tant, teníem fora de la plataforma a 4 famílies. A Educació Primària, dels 320 alumnes, 291 

estaven connectats a través de Tokapp. O sigui que teníem fora de la plataforma a 29 famílies. 

Durant aquest període, s’ha fet una gran tasca per tal de guiar a aquestes famílies en la descàrrega i 

utilització d’aquest servei. Actualment només ens falta una família a l’escola per entrar dins de la 

plataforma. 

 

Per altra banda, s’ha intentat determinar quines famílies tenien mancances en qüestió de connectivitat 

a l’hora de realitzar les tasques i/o comunicar-se amb el centre.  

Aquest és el quadre de diagnosi referent a la detecció de necessitats digitals de l’alumnat al nostre 

centre. 
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Aquest és el quadre de diagnosi referent a la detecció de necessitats digitals de l’alumnat al nostre 

centre. 

 

 

Concepte a valorar Primària 

Total 1r 2n 3r 4t 5è 6è 

Segons la vostra informació, quants alumnes que han cursat en el 2019-
2020 l'etapa i nivell indicat, no disposen al seu habitatge habitual de 
dispositius d'ús personal per a finalitats educatives, considerant ordinadors 
de sobretaula, portàtils o tauletes? 

42 8 4 3 12 7 8 

Segons la vostra informació, quants alumnes que han cursat en el 2019-
2020 l'etapa i nivell indicat, no disposen al seu habitatge habitual de 
connexió a internet de qualitat que pugui garantir la formació educativa en 
línia? 

27 3 2 4 7 6 5 

Amb quants alumnes que han cursat en el 2019-2020 l'etapa i nivell indicat, 
no heu tingut cap contacte o moltes dificultats per fer un seguiment 
acadèmic via telemàtica o telefònica durant el confinament (des del 13 de 
març i fins el 19 de Juny)? 

26 4 2 4 7 6 3 

Valoreu del 0 (mínim) al 5 (màxim) el nivell de compliment per part dels 
alumnes de les tasques encomanades durant aquest confinament 

3,5 4 4 3 3 4 3 

Valoreu del 0 (mínim) al 5 (màxim) quina ha estat la vinculació de les 
famílies amb el centre durant aquest confinament 

3,8 4 4 3 4 4 4 
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b. Organització dels grups estables 
 

L’escola té doble línia excepte a 5è que tindrà, el 
curs 2020-21, tres línies.  
Els grups d’alumnes continuaran igual excepte P5, 
3r i 5è ja que es reagruparan segons el projecte del 
nostre centre. 
A 5è hi haurà tres línies donat que el curs passat els 
alumnes de 4rt que arribaven a Rubí eren 
escolaritats a la nostra escola. Vam arribar a tenir 
dos grups amb 30 alumnes cadascun i se’ns va 
donar mitja dotació de mestre per fer de suport.  
Aquesta situació ha fet que el curs vinent tinguem 
les tres línies amb un mestre més com a tutor. 

- Nombre d’alumnes: 487 
- Espais del centre: 6 aules d’Educació 

Infantil; 12 aules d’Educació Primària; 6 
espais de 45 m2 o més (psicomotricitat, 
música, laboratori, biblioteca, anglès i 
informàtica); 4 aules de menys de 20 m2; 3 
espais inferiors a 20 m2; menjador; gimnàs; 
sala de mestres. 

- Plantilla: 36 mestres, 1 educadora SIEI i 1 
TEI 

- Característiques de l’alumnat: 34 alumnes 
NESE; 19 alumnes NEEDS; 20 alumnes 
nouvinguts.  

  

  

  

  

 

Criteris d’heterogeneïtat: 
- Diversitat 
- Gènere 
- Afinitat 
- Nouvinguts 
- Data de naixement 

... 
  

 

Criteris d’inclusió: 
- El reconeixement de la diversitat com un fet 

universal.  
- El sistema inclusiu com l’única mirada 

possible per donar resposta a tots els 
alumnes.  

- La personalització de l’aprenentatge perquè 
cada alumne pugui desenvolupar al màxim 
les seves potencialitats.  

- L’equitat i la igualtat d’oportunitats com a 
dret de tots els alumnes a rebre una 
educació integral i amb expectatives d’èxit.  

- La participació i la coresponsabilitat per 
construir un projecte comú a partir del 
diàleg, la comunicació i el respecte. 

  

 
Aquest curs no es contemplen mesures 
flexibilitzadores, ni agrupaments intercicles. 
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Per nivells, s’enumeren els grups estables que es mantindran durant el curs 2020-2021. 
 

CURS - NOMBRE PROFESSORAT ALTRES DOCENTS Personal Personal ESPAI 
NIVELL 
- 

D’ALUMNES ESTABLE  QUE INTERVENEN d’atenció d’atenció estable 

GRUP    educativa, educativa d’aquest 
  (si se sap,  que intervé que intervé grup 
  (amb en aquest puntualment  
  escriure’n grup (TIS, en aquest  
  els noms) mesures de educador/a grup (amb  
   seguretat) EE, TIE, mesures de  

     Aux d’EE, seguretat):  
     monitors... professional  
      s SIEI,  
      SIAL,  
      monitors...)  
        
P3A 25 1 tutora  2 (reforç)  2 (TEI i EE) 1 monitor el primer 

trimestre 
1 aula d’Educació 
infantil 

        

P3B 25 2 cotutores 2 (reforç)  2 (TEI i EE) 1 monitor el primer 
trimestre 

1 aula d’Educació 
infantil 

P4A 25 1 tutora 2 (reforç)  1 (EE) 1 (vetlladora) 1 aula d’Educació 
infantil 

        

P4B 25 1 tutora 2 (reforç)  1 (EE) 2(SIEI i vetlladora) 1 aula d’Educació 
infantil 

P5A 25 1 tutora 2 (reforç)  1 (EE) 1 (vetlladora) 1 aula d’Educació 
infantil 

        

P5B 25 1 tutora 2 (reforç)   1 (EE) 1 (vetlladora) 1 aula d’Educació 
infantil 

        

1rA 24 1 tutora 3 (anglès, educació 
física i reforç) 

 1 (EE) 1 (vetlladora) 1 aula d’Educació 
primària 

1rB 25 1 tutora 3 (anglès, educació 
física i reforç) 

 1 (EE) 1 (SIEI i vetlladora) 1 aula d’Educació 
primària 

2nA 27 1 tutora 2 (educació física i 
reforç) 

 1 (EE) 1 (SIEI) 1 aula d’Educació 
primària 

2nB 26 1 tutora 3 (anglès, educació 
física i reforç) 

 1 (EE) 1 (SIEI ) 1 aula d’Educació 
primària 
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3rA 26 1 tutora 2 (anglès i reforç)  1 (EE) 1 (vetlladora) 1 aula d’Educació 
primària 

3rB 24 1 tutora 2 (anglès i reforç)  1 (EE) 1 (vetlladora) 1 aula d’Educació 

primària 

4rtA 26 1 tutora 3 (anglès, educació 
física i reforç) 

 1 (EE)  1 aula d’Educació 

primària 

4rtB 25 1 tutora 3 (anglès, educació 
física i reforç) 

 1 (EE)  1 aula d’Educació 

primària 

5èA 20 1 tutora 4 (anglès, francès, 
música i reforç) 

 1 (EE)  1 aula d’Educació 

primària 

5èB 20 1 tutora 3 (anglès, música i 
reforç) 

 1 (EE)  1 aula d’Educació 

primària 

5èC 20 1 tutora 4 (anglès, francès, 
música i reforç) 

 1 (EE)  1 aula d’Educació 

primària 

6èA 26 1 tutora 4 (anglès, francès, 
música i reforç) 

 1 (EE) 1 (SIEI) 1 aula d’Educació 

primària 

6èB 26 1 tutora 4 (anglès, francès, 
música i reforç) 

 1 (EE)  1 aula d’Educació 

primària 

        

 
Si es fan subgrups dins del mateix grup estable (desdoblament, etc.), es mantenen les mateixes 

mesures. La distància o la mascareta són necessàries si el o la docent no és estable al grup. Els 

espais assignats a cada cicle seran sempre els mateixos: 

- Educació infantil: Aula petita d’infantil. 

- 1rA: Aula de Plàstica 

- 1rB: Aula d’Educació especial del 2n pis 

- 2nA: Menjador 

- 2nB: Aula petita del 1r pis 

- 3r: Sala de mestres 

- 4rtA: Biblioteca 

- 4rtB: Informàtica 

- 5è: Aula petita del 2n pis 

- 6èA: Ciències 

- 6èB: Música 

- Cicle superior: Aula d’informàtica i aula de plàstica. 

S’ha prioritzat que els cursos que tenen més de 25 alumnes tinguin una aula pròpia per a fer 

desdoblaments. 
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Pel principi d’inclusió i per mantenir el grup estable, els suports es faran dintre de l’aula (2 

professionals docents dels grups de l’equip de cicle, docent estable+ docent no estable,  utilitzant la 

mascareta per poder fer l’atenció educativa dins l’aula). Però en el cas de que una tutoria tingui més 

de 25 alumnes es prioritzarà fer desdoblament a l’aula assignada. 
 
Els grups seran sempre estables, caldrà mantenir la distància de seguretat i, quan no sigui possible, 

utilitzar la mascareta. En cap cas es barrejaran alumnes de diferents grups. 
 
 
S’enumeren les activitats o matèries que estan subjectes a aquesta circumstància: 
 

ACTIVITAT O GRUPS DOCENT HORARI OBSERVACION 
MATÈRIA ESTABLES  (NOMBRE S (si escau) 

 DELS QUALS  D’HORES O  
 PROVENEN  SESSIONS  

 ELS ALUMNES  SETMANALS)  
     
Aula d’acollida 3rA i B; 4rt A i B; 5è 

A, B i C; 6è A i B 
Mestra/e d’acollida 12 hores  

 
     

     
     

Suport NESE A tots els grups Lourdes Ventura 24 hores  
  Cristina Roca 24 hores  

     
     

SIEI 
P4B, 1rB, 2nA, 2nB, 
3rA, 6èA 

Mestra: Sara 
Valiente 

48 hores 
 

  
Educadora: Àngels 
Rodríguez   

     
     

Suport de vetlladora P4A, P4B, P5A, P5B, 
1rA, 1rB, 3rA, 3rB,  

Per determinar Per determinar Ens assignen les 
hores a 
començament de 
curs 

CREDA 5èB Per determinar Per determinar Ens assignen les 
hores a 
començament de 
curs 

     
 
 
c. Criteris organitzatius dels recursos per a l’atenció de l’alumnat amb necessitat específica de 

suport educatiu 
 
Les mesures i suports universals s’adrecen a tots els alumnes, les apliquen tots els professionals del 

centre i són accions i pràctiques, de caràcter educatiu, preventiu i proactiu, que permeten flexibilitzar 

el context d’aprenentatge, proporcionen als alumnes estratègies per facilitar-los l’accés a 

l’aprenentatge i la participació, i garanteixen l’aprenentatge significatiu de tot l’alumnat i la 

convivència, el benestar i el compromís de tota la comunitat educativa. 
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Les mesures i suports addicionals són actuacions educatives que permeten ajustar la resposta 

pedagògica de forma flexible temporal, focalitzant la intervenció educativa en aquells aspectes del 

procés d’aprenentatge i desenvolupament personal que poden comprometre l’avenç personal i 

escolar. No es planifiquen per tot l’alumnat, sinó per aquells que ho necessiten. Són sempre 

temporals. 

Les mesures i suports intensius són actuacions educatives extraordinàries adaptades a la singularitat 

dels alumnes amb necessitats educatives especials, determinades en l’informe de l’EAP i que permeten 

ajustar la resposta educativa de forma transversal, amb una freqüència regular i sense límit temporal. 

Han de cercar la màxima participació en les accions educatives del centre i de l’aula, han de facilitar, al 

docent, estratègies d’atenció als alumnes, i han de sumar-se a les mesures universals i addicionals de 

què disposa el centre. 

Les Metodologies que possibiliten l’aprenentatge DUA a la nostra escola són: 

- Ambients/Espais dins de l’aula 

- Racons/Tallers dins de l’aula 

- Aprenentatge cooperatiu  

- Realització de projectes 

- Docència compartida  

- Aprenentatge entre iguals  

- Suport digital 
 
Caldrà sempre seguir els criteris establerts en el Pla d’actuació en el marc de la pandèmia elaborat 

amb el Departament de Salut. 
 
d. Organització de les entrades i sortides 
 
El nostre centre té tres accessos d’entrada i sortida: porta del pati de primària, porta del pati 

d’infantil i porta del vestíbul. 
 
 

CURS-NIVELL-GRUP TIPUS D’ACCÉS HORA D’ENTRADA I DE 
  SORTIDA 
   
P3 A i B Porta del pati d’infantil Entrada 9:00 - Sortida 16:30 
   
   
P4 A i B Porta del pati d’infantil Entrada 8:45 - Sortida 16:15 
   
   
P5 A i B Porta del pati d’infantil Entrada 8:30 – Sortida 16:00 
   
   
1r A i B Porta del pati de primària Entrada 9:00 - Sortida 16:30 
   
   
2n A i B Porta del vestíbul Entrada 9:00 – Sortida 16:30 
   
   

3r A i B Porta del vestíbul Entrada 8:45 – Sortida 16:15 
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4rt A i B Porta del pati de primària Entrada 8:45 – Sortida 16:15 

5è A, B i C Porta del vestíbul Entrada 8:30 – Sortida 16:00 

6è A i B Porta del pati de primària Entrada 8:30 – Sortida 16:00 
   
   

 
 
Observacions: 
A la nostra escola la gran majoria d’alumnes es queden a dinar i per tant la sortida i entrada dels infants 
que marxen a dinar a casa es farà per la porta d’infantil. 
 
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. 

 

Al entrar es prendrà la temperatura  a tots els/les alumnes i es rentaran les mans amb el gel 

hidroalcohòlic. 
 
e. Organització de l’espai d’esbarjo 
 
 
Per afavorir el manteniment de les mesures de seguretat farem torns de pati tant a infantil com a 

primària: 

 
 

CURS-NIVELL-GRUP HORA DE PATI 
  

P3 A i B 11:00-11:30 als dos patis d’infantil 
  

P4 i P5 
10:30-11:00 als dos patis d’infantil (dividits en 4 
espais) 

  

1r, 2n, 3r i 4t de primària 11:00-11:30 als quatre espais del pati de primària 
amb mascareta 

  

5è i 6è de primària 
10:30-11:00 als dos espais del pati de primària amb 
mascareta 

  
 
 
 
 
f. Relació amb la comunitat educativa 
 
Es farà tenint en compte: 
 

- Les sessions del Consell escolar es faran de forma telemàtica.  La resta de reunions es 

faran presencials amb les mesures de seguretat corresponents. 
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- Al setembre es farà la difusió i informació del pla d’organització per a l’obertura al Consell 

escolar i a tota la comunitat educativa. 

-  Les reunions de tutoria amb les famílies podran ser telemàtiques, preferentment, i si no 

es pot presencials. 

- Els procediments de comunicació amb les famílies seran a través de la plataforma Tokapp, 
agenda, correu electrònic i web de l’escola. 

- A les famílies noves a l’escola se’ls hi farà formació respecte a l’ús de les eines de 

comunicació escollides pel centre, així com les plataformes digitals que utilitza el centre 

(sempre des de la perspectiva de l’usuari bàsic), i tenint en compte les eines que pugi tenir 

la família (mòbil, ordinador, tauleta,..) i, sobretot, les persones de referència al centre que 

els pugui ajudar en un moment determinat (especialment si es produeix algun període de 

confinament). 
 
 
 
g. Servei de menjador 
 
A l’espai de menjador els grups estables han de mantenir-se i garantir que hi hagi una distància de 

seguretat respecte altres grups estables. Quan això no sigui possible, caldrà mantenir la distància de 

seguretat entre tots els comensals. 
 
Per afavorir el manteniment de les mesures de seguretat  farem torns: 

 
 

CURS-NIVELL-GRUP HORA DE DINAR 
  

Educació infantil 12:30 – 13:30 a les aules de cada grup 

1r, 2n i 3r 12:30 – 13:25 al menjador 

4rt, 5è i 6è 13:55 – 14:45 al menjador 
 
 
Els infants de P3, després de dinar faran la migdiada a l’aula de psicomotricitat tenint en compte les 

mesures de seguretat. 

Els infants de P4 i P5 sortiran al pati que estarà delimitat. 

Els infants de primària sortiran al pati de primària amb les mesures de seguretat corresponent i els 

espais delimitats. 

 
h. Pla de neteja 
 
Les mesures de neteja d’espais que nosaltres , com a centre, volem que es duguin a terme per part 

de l’empresa contractada per l’Ajuntament són: 

 

- Neteja i desinfecció dels espais dels grups estables (aules) en acabar les classes a la tarda. 

- Neteja dels lavabos que estan a dins de l’escola a l’hora del pati de cada grup, i neteja i 

desinfecció a la tarda. 

- Neteja del lavabo del pati quan acabi el pati, i neteja i desinfecció a la tarda. 

- Neteja del s espais que compartiran cada un dels cicles al migdia, i neteja i desinfecció a la 

tarda.  
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La desinfecció del menjador entre els dos torns es durà a terme de 13:25 a 13:40 hores. La 

desinfecció en acabar de dinar serà de 14:40 a 15 hores. Aquesta neteja i desinfecció es durà a terme 

pels monitors de menjador. 

 

Els residus que es generin es gestionaran segons el Pla de neteja que ens presenti l’Ajuntament.
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i. Extraescolars i acollida 
 
És recomanable que a les extraescolars i l’acollida es mantinguin els mateixos grups de 

convivència estable de l’horari lectiu. Tot i així, quan suposin una barreja d’alumnes dels diferents 

grups estables, caldrà fer-les aplicant la distància de seguretat o utilitzant la mascareta. 

Es prioritzaran, en la mida del possible, les activitats a l’aire lliure. 

L’oferta d’activitats extraescolars i la seva organització s’anirà adaptant a les mesures que s’apliquin 

des de Salut a conseqüència de l’evolució de la pandèmia. 

 

j. Activitats complementàries 
 
Les activitats complementàries que es contemplen pel curs 2020-21 es faran a dins de l’escola o 

bé en el mateix municipi. Es procurarà que les que es facin fora de l’escola tinguin accés caminant. 

En el cas d’activitats en espais a dins de l’escola que no siguin l’aula del grup estable el trasllat es 

farà segons les mesures de seguretat establertes. 

 

Pel que fa a les colònies, els cursos de P5, 2n i 4rt las faran a una mateixa casa sense contacte 

amb altres centres. Les  colònies de 6è estan pendents d’organitzar. 
 
k. Reunions dels òrgans unipersonals i col·lectius de coordinació i govern 
Recomanem la modalitat telemàtica quan siguin reunions amb un nombre elevat de 

persones. 

 

ÒRGANS TIPUS DE REUNIÓ FORMAT DE LA PERIODICITAT/ 
  REUNIÓ 

TEMPORITZACIÓ    
    

Equip directiu Planificació Presencial Una per setmana ( i 
sempre que sigui 
necessari) 

    

Claustres Planificació, organització, 
informació, decisió... 

Presencial Un cop al mes 

    

Consell directiu Coordinació, informació Presencial Un cop al mes 

    

Reunions de cicle 
 

Coordinació, planificació, 
informació 

Presencial Dos cops al mes 

Reunions de nivell Coordinació, planificació Presencial Un cop a la setmana 

Reunions de tutoria Informació, coordinació Presencial o telemàtica Un mínim de dues 
(general i individual) 

Comissions Organitzatives, treball Presencial Un cop al mes 
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Comissions per a l’atenció 
a la diversitat (CAD, CADS 
i CSMIJ) 

Informació, coordinació, 
planificació, decisió... 

Presencial i telemàtic CAD dos cops al mes 
CADS  un cop al trimestre 
CSMIJ un cop al mes 

Consell escolar Decisions, informatiu... Telemàtic Un cop al trimestre (i 
sempre que sigui 
necessari) 

Reunions AFA – Equip 
directiu 

Coordinació, informació, 
planificació 

Telemàtic Un cop al mes 

Reunions delegades – 
Equip directiu 

Informatiu, treball Telemàtic Un cop per trimestre 
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l. Protocol d’actuació en cas de detectar un possible cas de covid-19 
 
Es descriurà el protocol d’actuació si es detecta una sospita de cas que inclourà la ràpida coordinació 

entre els serveis territorials d’Educació i de Salut pública. Caldrà concretar-ho, d’acord amb la 

descripció i la situació del centre i la seva relació amb l’equip d’atenció primària. 

 

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

CASOS ESPAI PERSONA PERSONA PERSONA 
POTENCIALS HABILITAT PER RESPONSABLE RESPONSABLE RESPONSABLE 
 A L’AÏLLAMENT DE REUBICAR DE TRUCAR A DE 
  L’ALUMNE/A I LA FAMÍLIA COMUNICAR 
  CUSTODIAR-  EL CAS ALS 

  LO FINS QUE  SERVEIS 
  EL VINGUIN A  TERRITORIALS 

  BUSCAR   
     
Educació infantil Despatx Cap 

d’estudis 
Persona de reforç 
que estigui a l’aula. 
En cas que no hi 
hagi ningú de reforç 
la tutora  
comunicarà amb 
secretaria i un 
membre de l’Equip 
directiu anirà a 
buscar a l’infant. 

Administrativa del 
centre. En cas que 
no hi sigui trucarà la 
Secretària. 

Director 

     

     
     

     
     

Educació primària Despatx del Director Persona de reforç 

que estigui a l’aula. 

En cas que no hi 

hagi ningú de reforç 

la tutora  

comunicarà amb 

secretaria i un 

membre de l’Equip 

directiu anirà a 

buscar a l’infant. 

 

Administrativa del 

centre. En cas que 

no hi sigui trucarà la 

Secretària. 

Director 
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SEGUIMENT DE CASOS 
 

ALUMNE/A DIA I HORA DE EXPLICACIÓ PERSONA DE PERSONA 
 LA DETECCIÓ DEL SALUT AMB REFERENT 
  PROTOCOL QUI ES MANTÉ DEL CENTRE 
  SEGUIT I EL CONTACTE PELS 
  OBSERVACION I CENTRE CONTACTES 
  S (incloure el D’ATENCIÓ AMB SALUT 
  nom de la PRIMÀRIA (mantindrà el 
  persona que ha  contacte amb 
  fet les  salut i farà 
  actuacions i el  seguiment del 

  nom del familiar  cas) 
  que l’ha vingut a   

  buscar)   
     

     

     

...     
     

 
 
m. Seguiment del pla 
 
Breu planificació de l’avaluació i seguiment d’aquest pla de reobertura del setembre. 
 

 
 
 
RESPONSABLES 

 
 
Seguiment: Consell directiu 
 
Avaluació: Claustre de mestres 

 
 
 
 
 
 
 
 
POSSIBLES INDICADORS 

- S’han respectat les mesures d’higiene i seguretat 
- S’han aplicat els protocols quan hi ha sospites que un alumne 
té COVID 19 
- S’han aplicat els protocols quan hi ha sospites que un mestre 
té COVID 19 
- S’ha aplicat el Pla de neteja  
- S’ha aplicat el Pla del servei de menjador 
- S’han tingut en compte els criteris establerts a l’hora de fer 
els grups estables 
- S’han respectat els criteris establerts per a l’atenció als 
alumnes amb NESE 
- S’ha dut a terme correctament l’organització per a fer les 
entrades i sortides de l’escola de forma esglaonada. 
- S’ha tingut en compte l’organització planificada per a fer els 
patis dels alumnes. 
- S’ha mantingut la relació amb la comunitat educativa segons 
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el que s’ha planificat. 
- S’han dut a terme les activitats extraescolars i l’acollida 
segons l’organització que s’ha establert. 
- S’han fet les activitats complementaries tal i com s’ha 
planificat en aquest Pla. 
- Hem dut a terme les reunions que fem sempre de forma 
presencial i/o telemàtica segons el que hem determinat. 
- S’ha portat a terme el Pla d’acollida d’Educació infantil. 
- El grup o nivell ha portat a terme el Pla de treball en 
confinament (només si és el cas) 

 
 
PROPOSTES DE MILLORA 
TRIMESTRAL 

Trimestralment s’aniran revisant els indicadors per saber si s’han de 
fer millores o canvis. 

 

 

 

 
3. Concrecions per a l’educació infantil 
 
a. Pla d’acollida de l’alumnat 
 
L’Educació infantil a la nostra escola consta de dues línies per nivell. 
 
Els alumnes de P3, després del període d’adaptació, entraran a les 9:00 i sortiran a les 16:30 hores. 
 
A cada grup de P3 hi haurà  la tutora de forma estable.  Com a personal docent no estable  hi haurà la 
mestra d’Anglès i la TEI. 
 
Les famílies que accedeixin a l’escola hauran de posar-se mascareta i netejar-se les mans amb gel 
hidroalcohòlic. 
 
El període d’adaptació dels alumnes de P3 es farà segons el que marqui el Departament d’Educació. 
L’entrada i sortida del centre d’aquests alumnes es farà de forma separada de la resta d’alumnes 
d’Educació infantil. Entraran sense mascareta però fent la neteja de mans. 
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b. Pla de treball del centre educatiu en confinament 
 
 

NIVELL MÈTODE DE MITJÀ I MITJÀ I MITJÀ I 
EDUCATIU TREBALL I PERIODICITAT PERIODICITAT PERIODICITAT 
 RECURSOS DEL DEL DE CONTACTE 
 DIDÀCTICS CONTACTE CONTACTE AMB LA 
 PREVISTOS AMB EL GRUP INDIVIDUAL FAMÍLIA 
   AMB  

   L’ALUMNE/A  
     

P3 Tasques 
globalitzades: 
manipulatives, 
projectes, 
experiments... 
 

Cada dia de la 
setmana es tindrà 
contacte amb un 
prup de 5 alumnes 
mitjançant una 
vídeotrucada 

Cada dia amb un 
alumne mitjançant 
videotrucada 

Un cop al mes per 
videotrucada i totes 
les vegades que 
sigui necessari per 
l’aplicació Tokapp i 
el correu electrònic 

     

P4 Tasques 
globalitzades: 
manipulatives, 
projectes, 
experiments... 

Cada dia de la 
setmana es tindrà 
contacte amb un 
prup de 5 alumnes 
mitjançant una 
vídeotrucada 

Cada dia amb un 
alumne mitjançant 
videotrucada 

Un cop al mes per 
videotrucada i totes 
les vegades que 
sigui necessari per 
l’aplicació Tokapp i 
el correu electrònic 

     

P5 Tasques 
globalitzades: 
manipulatives, 
projectes, 
experiments... 

Cada dia de la 
setmana es tindrà 
contacte amb un 
prup de 5 alumnes 
mitjançant una 
vídeotrucada 

Cada dia amb un 
alumne mitjançant 
videotrucada 

Un cop al mes per 
videotrucada i totes 
les vegades que 
sigui necessari per 
l’aplicació Tokapp i 
el correu electrònic 
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4. Concrecions per a l’educació primària i l’ESO 
 
a. Pla de treball del centre educatiu en confinament 
 
 

NIVELL MÈTODE DE MITJÀ I MITJÀ I MITJÀ I 
EDUCATIU TREBALL I PERIODICITAT PERIODICITAT PERIODICITAT 
 RECURSOS DEL DEL DE CONTACTE 
 DIDÀCTICS CONTACTE CONTACTE AMB LA 
 PREVISTOS AMB EL GRUP INDIVIDUAL FAMÍLIA 
   AMB  

   L’ALUMNE/A  
     

Cicle inicial Treball per 
desenvolupar les 
competències 
bàsiques 
Es farà servir el 
Padlet o el 
Classroom 

Cada dia a les 9 
hores mitjançant 
videotrucada 

Cada dia amb un 
alumne per 
videotrucada 

Un cop al mes per 
videotrucada i totes 
les vegades que 
sigui necessari per 
l’aplicació Tokapp i 
el correu electrònic 

Cicle mitjà Treball per 
desenvolupar les 
competències 
bàsiques 
Es farà servir el 
Padlet o el 
Classroom 

Cada dia a les 9 
hores mitjançant 
videotrucada 

Cada dia amb un 
alumne per 
videotrucada 

Un cop al mes per 
videotrucada i totes 
les vegades que 
sigui necessari per 
l’aplicació Tokapp i 
el correu electrònic 

Cicle superior Treball per 
desenvolupar les 
competències 
bàsiques 
Es farà servir el 
Padlet o el 
Classroom 

Cada dia a les 9 
hores mitjançant 
videotrucada 

Cada dia amb un 
alumne per 
videotrucada 

Un cop al mes per 
videotrucada i totes 
les vegades que 
sigui necessari per 
l’aplicació Tokapp i 
el correu electrònic 

 
Els alumnes que fan SEP tindran feines i seguiment adaptat. 

 


