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1.- Organització pedagògica en situació de pandèmia com l’actual

Un cop  valorat el curs 20-21 decidim mantenir la mateixa organització que el curs passat.

Mantenim la línia pedagògica de centre dins del marc establert per les instruccions del Departament.

Així, anul·lem activitats ja plenament consolidades al centre, com els tallers artístics, els espais d’EI i els

padrins de lectura i en reestructurem d’altres, com els patis i les festes. Es podran utilitzar altres espais,

com el taller artístic, l’aula de música, l’aula de ciències, el gimnàs... sempre amb grups bombolla i

prioritzant tot el que sigui possible els espais exteriors.

Farem dos torns d’esbarjo

Terrat Pista/terrassot
Petits 10:30-11:00

Separats per grups bombolla
Mitjans 11:00-11:30

Grans
11:00-11:30 Esmorzaran en zones delimitades per

grup bombolla i podran fer l’esbarjo
barrejats, amb mascareta

De la mateixa manera dinaran en 3 espais i 2 torns. De 12:30 a 13:15 dinaran P3 en una aula

(menjador planta 4), P4 i P5 en una altra (menjador planta 3) i EP al menjador de la planta baixa, en dos

torns.

Des de l’inici continuarem treballant i recordant l’ús d’entorns virtuals, concretament l’ús del correu

electrònic, el google calendar com a agenda d’aula, el drive, el googleclassroom a primària i del

googlesite a infantil com a entorns on es penjaran les propostes, informacions, deures... la plataforma

digital de Pictoescriptura a primària com a espai virtual des d’on treballaran principalment les llengües i

l’accés al web per visionar fotos d’escola, menús del mes, articles, etc.

Paral·lelament vetllarem per a que totes les famílies tinguin el Tokapp (principal mitjà de comunicació

escola-famílies) instal·lat i actiu i per a que totes elles prenguin consciència de la importància que ha

adquirit l’accés i l’ús fluid dels entorns virtuals en aquesta situació actual de pandèmia. Oferirem tot el

suport que necessitin per facilitar el seu aprenentatge.

A nivell de claustre, mantenim l’estructura i les reunions setmanals de l’equip de coordinació (equip

directiu + coordinadors de cicle) i els 3 cicles: Petits (P3, P4 i P5), Mitjans (1r, 2n i 3r) i Grans (4t, 5è i 6è)

com a unitat principal de treball i organització. Continuarem organitzant-nos per comissions (TAC,

mixta, atenció a la diversitat, artística i  sostenibilitat), vetllant per la continuïtat de tots els projectes,

pels objectius del Pla anual i per la innovació i la reflexió pedagògica continuada des de tots els àmbits.

A nivell de formació continuarem participant en la Xarxa de competències bàsiques. Estem intentant

fer una formació sobre STEAM, però encara no la tenim confirmada.

Amb l’alumnat continuarem participant en activitats i programes que formen part del nostre projecte

educatiu seguint les instruccions i les mesures de seguretat necessàries per la nova situació: el

programa de Petits Talents científics, Inspira STEAM, Cantània, sortides a la Filmoteca, al Teatre Lliure,

colònies...



2.- Organització pedagògica en cas de confinament parcial o tancament del

centre

En cas de confinament parcial (d’un  o varis grups) o tancament del centre, els i les mestres confinats

penjaran activitats i propostes pedagògiques al googleclassroom o al googlesite , com s’haurà estat fent

des de l’inici de curs. La principal via de comunicació entre mestres alumnat/famílies seran aquestes

plataformes, el correu electrònic i el drive. A través del tokapp es continuaran enviant els comunicats

generals d’escola i al web es penjaran només els articles, fotos de tots i totes...

A més a més del seguiment de les tasques proposades a través d’aquestes plataformes, els i les mestres

realitzaran diàriament videoconferències amb l’alumnat. Per fer-les establiran grups estables i cada dia

al mateix horari, per tal d’oferir propostes que requereixin més acompanyament, fer aclariments o

retorns de les que s’han fet a través del googleclassroom o googlesite, etc. Cal acabar de concretar

quina serà la plataforma: zoom, meet, hangout... Les reunions de cicle/nivell/ claustre/comissió

mantindran l’horari i el calendari habitual. D’aquesta manera el professorat mantindrà l’horari de

treball habitual, dedicant els matins a fer classes telemàtiques, els migdies a reunions i les tardes a

preparar les classes i a fer seguiment de les tasques que han fet els alumnes. Hem de garantir que tot

l’alumnat tingui accés a les feines, si cal, preparant dossiers en paper per lliurar en el moment del

confinament per a tot l’alumnat d’EP que ho necessiti. A EI hem de tenir present la manca d’autonomia

dels nens i les nenes per fer  feines telemàtiques, per facilitar la col·laboració de les famílies, lliurarem

dossiers en paper en el moment del confinament i a les videoconferències es pot fer seguiment

d’aquestes tasques. També haurem de garantir el contacte de tot l’alumnat amb el professorat, si cal,

per telèfon.

En cas de confinament total, l’equip de coordinació vetllarà per l’equilibri entre el volum de feina que

assumeix cada docent.

A nivell curricular, avançarem les programacions tal com s’havia previst, adaptant els processos a la

situació. Les avaluacions seran continuades, tenint especialment en consideració la participació dels

alumnes en totes les dinàmiques, les produccions...

En principi, l’anàlisi i detecció de necessitats a nivell de dispositius que es va fer el curs passat, s’haurà

d’actualitzar durant el mes de setembre. També cal saber si l’alumne/a disposarà de suport a casa per

valorar el format de les feines que haurà de fer.



3.- Pla de treball del centre en confinament

Curs

Nom del
professorat que

intervé en el
contacte amb
l’alumnat i les

famílies i àmbit
que treballa

Mètode de
treball i
recursos
didàctics
previstos

Mitjà i
periodicitat
del contacte
amb  el grup

Mitjà i
periodicitat
del contacte

individual
amb

l’alumnat

Mitjà i
periodicitat
del contacte

amb la
família

Alumnes que no
disposen

d’ordinador,
tauleta o portàtil
a casa i previsió

P3

Cada dia a les
videotrucades el
professorat
proposarà activitats
que treballin els
diferents àmbits de
forma connectada,
que estaran
penjades al
googlesites.

Importantíssim fer
un registre acurat de
totes (proposem el
quadre de
seguiment).

Tots els tutors/es
faran 2 grups
d’alumnes  i es
connectaran
diàriament a la
mateixa hora:
-Grup 1: 9:00
-Grup 2: 10:00
Amb tots dos faran
la mateixa
proposta (1 dia
una més
lingüística, 1 dia
més matemàtica, 1
d’anglès, 1 dia més
de coneixement
del medi i
combinar
quinzenalment EF/
ed. artística).

Un cop organitzat,
penjar al drive  els
grups establerts i
l’horari de la
connexió.

En cas que es
confini un grup,
l’especialista
d’anglès i/o de
música es
connectarà a
l’hora que tenia la
seva classe
prevista.

Si es confina un
grup, els referents
d’EE destinaran les
seves hores
d’atenció en aquell
grup a fer el
seguiment
telefònic o per
videoconferència
d’aquells alumnes.

Els
acompanyaments
es faran durant el
procés i un cop a la
setmana fer els
retorns i tutories
individuals
(converses a
infantil) a través de
videotrucades
(d’11:30 a 12:30),
de les tasques
proposades. El
seguiment es
repartirà entre
tutora i cotutora
(cadascuna es farà
càrrec d’uns
alumnes). La
referent d’EE es
farà càrrec del
seguiment dels
alumnes d’EE.
Recomanem una
durada màxima de
30’ (2-3 alumnes
diaris per mestre).

Un cop organitzat,
penjar al drive
l’horari de
connexions amb
cada alumne/
família.

Aprofitar les
videoconferències
setmanals
individuals amb
l’alumnat per
coordinar-nos amb
la família quan faci
falta.

P4

P5

1r -Àmbit lingüístic:

plataforma de picto,
llibre lectura
-Àmbit matemàtic:
quadernets(7 ½, 8 i
½… i per practicar, a
partir de 4t)

Importantíssim fer
un registre acurat de
totes (proposem el
quadre de
seguiment).

2n

3r

4t

5è

6è

En cas que des de les tutories es doni dossier en paper a algun alumne/a, el professorat farà seguiment

del mateix per telèfon, si cal.



4.- Organització de grups d’alumnes, docents i espais

CURS

Nº
ALUMNES 
(data 11 de

juliol)

Tutores Coordinadora ALTRES DOCENTS
Atenció a la

diversitat

ESPAI ASSIGNAT

P3
22

Mª José

Mª José

Lara
Tono música
Sergi EF P5
Dani EF P3 i P4

TEI

P3
51’6 m2

P4
23

Alba
Maria/Marisa
Marta

P4
53’9 m2

P5 25 Cinta
Maria
Marta
Siram (vetlladora)

P5
50’6 m2

1r 21 Ester

Aroa

Lluís
1/3 Ester
Asun
Tono
Cristina (Coral)
Magda

Magda

Ana
1r

45’6 m2

2n 21 Aroa

Nuria A.
⅓ Estefania
⅓ Luis EF
Tono/ Ribor

Cristina

Ana

2n
55’1 m2

3r 21 Laura M

⅓ Luis EF
Asun
Nuria A.
Tono
Núria L.

Cristina

Magda

3r
57’9 m2

4t 21 Laura

Laura P.

Luís
⅓ Ester EF
Asun
Nuria A.
Tono
Núria L.

Marisa

4t
55’7 m2

5è 20 Leo

⅓ Luis EF
Asun
Nuria A.
Tono
Núria L.

Marisa/Maria

Magda

Moisés

Aula 6è curs
19-20

53’3 m2

6è 25 Laura P

Estefania
⅓ Luis EF
Asun
Nuria A.
Núria L.
Cristina (Musical)

Maria/Marisa

Antiga
informàtica

63’3 m2



5.- Horaris del professorat

Criteris

- Anglès: a partir de 3r torna la intervenció de dos especialites una sessió a la setmana i a EI

comencem l’especialitat a partir de P3.

- Música: l’especialista de música farà EI, 3r, 4t i 5è, perquè 1r farà coral subvencionada per les

famílies, 2n farà instrument (beca Carles Capdevila) i 6è farà un musical en substitució de la

coral d’escola, que encara no es pot fer.Es pot utilitzar l’aula de música.

- Ed. Física: hem canviat el trimestre en que 6è farà piscina, hi aniran al 3r, perquè durant el

primer acabaran el projecte de ioga iniciat el curs passat.

- Ed artística: no farem tallers, però tots els cursos tenen sessió d’1h i mitja amb intervenció de

dos adults. Es pot utilitzar l’aula taller.

- Criteris organitzatius dels recursos per a l’atenció de l’alumnat amb NEE: distribuïm els

recursos en funció de les necessitats. Els nens i nenes poden sortir de l’aula per ser atesos per

l’especialista i poden juntar-se amb nens i nens d’altres grups si es veu la necessitat, amb

mascareta i seguint les normes d’higiene i seguretat.

-Tutora SIE (⅔) i substituta (⅓)

-Mestra EE i cap d’estudis (⅔) i substituta (⅓)

-Mestra EE i directora

-Auxiliar d’EE

-Educadora d’EE

-TEI

-TIS



6.- Entrades i sortides del centre

Tal i com especifica el pla d’actuació per al curs 2021-2022 per a centres educatius en el marc de la

pandèmia, les entrades i sortides del centre es faran de manera esglaonada, tenint en compte el

nombre d’accessos i el nombre de grups estables.

El centre disposa de dues portes d’entrada: la porta principal, per Sant Pere Més Baix, i la porta del

pati, per Sant Pere Mitjà. Fins ara tot l’alumnat de l’escola accedia al centre per la porta principal. El

curs vinent, amb l’objectiu d’evitar aglomeracions, obrirem les dues portes.

Al ser un centre petit, d’una sola línia i disposar de dues portes grans, que donen accés a espais grans,

farem dos únics torns d’entrada i sortida de l’escola, en un interval de 10 minuts i fent que alguns grups

es dirigeixin a un punt de trobada i altres vagin directament a les aules. Aquests torns els farem a

l’entrada del matí i a la sortida de la tarda. Al migdia no, perquè un gran nombre d’alumnes es queda a

dinar al centre.

Els/les mestres que a primera hora estiguin de suport o de cotutors/es es situaran en punts estratègics

durant l’entrada de l’alumnat per agilitzar i controlar la seguretat.

Els nens i nenes de P3, tal i com indiquen les instruccions d’inici de curs, faran el procés d’adaptació els

dies: 13, 14, 15, 16 i 17 de setembre. Un grup d’alumnes vindrà a l’escola de 9:00 a 10:30 i l’altre d’11 a

12:30. Els primers dies de setembre totes les famílies faran una entrevista individual amb la tutora i

acordaran el torn. En cas que alguna família necessiti deixar el nen/a tota la jornada lectiva, ho podran

fer. A partir del 20 de setembre tot el grup vindrà a l’escola en horari complet. Aquest acompanyament

el podran fer durant tot el curs.

Els nens i nenes de P4 podran pujar a l’aula acompanyats d’un adult, durant el mes de setembre, pujant

per l’escala de la dreta per no coincidir amb les famílies de P3.

En tots els casos el progenitor acompanyant  haurà de portar mascareta i rentar-se les mans amb gel

hidroalcohòlic en el moment d’entrar.

L’alumnat d’EI entraran i sortiran el centre sense mascareta, però en portaran una a la  motxilla, que

utilitzaran a acollida i extraescolars si cal  i en moments puntuals a criteri de l’equip de mestres.

L’alumnat d’EP haurà de portar mascareta tota la jornada, a l’igual que el professorat.

Cada mestre pujarà amb el grup amb qui comenci el dia a l’aula, a les 8:50 o a les 09:00, segons l’horari

d’entrada del grup.

L’organització de les entrades i sortides serà la següent:



Entrades Sortides
Porta Itinerari Horari Organització Horari Organització

P5
1r

Sant
Pere
Més
Baix

Escala
de la
peixera

8:50

Els nens i nenes entren sols a
l’escola amb mascareta, es
renten les mans amb gel i van
al punt de trobada, on es
troben amb la seva mestra/e:
-P5: darrera columnes de
l’esquerra
-1r: zona peixera
Primer puja el grup de 1r

12:30

A les 12:30 el monitoratge de
menjador arriba a l’aula i els nens
i nenes que van a dinar a casa
baixen amb la seva mestra/e al
mateix punt de trobada que al
matí. La directora obre la porta i
van sortint els nens i nenes a
mesura que arriben les famílies,
que no entraran a l’escola

14:30

Mateixa organització que a
l’entrada del matí. Ha de ser
molt àgil. Els nens i nenes que
han dinat al centre estaran
amb el monitoratge fins que
arribi la resta de grup.

15:50

Els nens i nenes que fan activitats
extraescolars aniran al punt de
trobada, on hi haurà la
coordinadora d’extraescolars i tot
el professorat disponible, fins que
arribi el monitoratge i se’n faci
càrrec
Els nens i nens que marxen a casa
seguiran la mateixa organització
que a les 12:30. Les famílies
esperaran fora del centre fins que
els dos grups estiguin a lloc. Quan
s’obri la porta, els nens i nenes
aniran sortint a mesura que
arriben les famílies, que no
entraran a l’escola

Els familiars que vinguin a buscar als nens/es no podran entrar al centre. Per tal d’evitar aglomeracions,

a mesura que arriben aniran fent una filera, entrant a l’escola: P5 cap a l’esquerra i 1r cap a la dreta.



Entrades Sortides
Porta Itinerari Horari Organització Horari Organització

P3
P4

Sant
Pere
Més
Baix

P3:
escala
ascensor
P4:
columnes
dreta

9:00

Els nens i nenes entren  a
l’escola amb mascareta, es
renten les mans amb gel i van
al punt de trobada, on es
troben amb la seva mestra/e:
-P3: zona ascensor. Poden anar
acompanyats d’un adult
(mascareta i rentat de mans)
-P4: darrera columnes de la
dreta.
En cas que arribin a l’escola
quan la mestra ja no està al
punt de trobada, pujaran amb
l’adult acompanyant si és de
P3 o esperaran  al punt de
trobada que es tanqui la porta
i la directora els pugui
acompanyar a la classe

12:30

A les 12:30 el monitoratge de
menjador arriba a l’aula i els nens
i nenes que van a dinar a casa
baixen amb la seva mestra/e al
mateix punt de trobada que al
matí. La directora obre la porta i
van sortint els nens i nenes a
mesura que arriben les famílies,
que no entraran a l’escola

14:30

Mateixa organització que a
l’entrada del matí. Ha de ser
molt àgil. Els nens i nenes que
han dinat al centre estaran
amb el monitoratge fins que
arribi la resta de grup

16:00

Els nens i nenes que fan activitats
extraescolars aniran al punt de
trobada, on hi haurà la
coordinadora d’extraescolars i tot
el professorat disponible, fins que
arribi el monitoratge i se’n faci
càrrec
Els nens i nens que marxen a casa
seguiran la mateixa organització
que a les 12:30. Les famílies
esperaran fora del centre fins que
els dos grups estiguin a lloc. Quan
s’obri la porta, , els nens i nenes
aniran sortint a mesura que
arriben les famílies, que no
entraran a l’escola

Els familiars que vinguin a buscar als nens/es no podran entrar al centre. Per tal d’evitar aglomeracions,

a mesura que arriben aniran fent una filera, entrant a l’escola: P3 cap a l’esquerra i P4 cap a la dreta.



Entrades Sortides
Porta Itinerari Horari Organització Horari Organització

4t
5è
6è

Sant
Pere
Mitjà

4t:
escala
pati-ping
pong –
escala
taller

5è:
escala
pati-ping
pong –
escala
ciències

6è:
pati-
biblio

8:50

Entren sols al pati amb
mascareta, es renten les mans
amb gel  i van al punt de
trobada, on es troben amb la
seva mestra/e:
4t: reixa davant porta
5è: dreta de la porta d’entrada
6è: esquerra de la porta
d’entrada.
Ordre de pujada a les aules: 4t
– 5è – 6è

12:30

A les 12:30 el monitoratge de
menjador arriba a l’aula i els nens i
nenes que van a dinar a casa
baixen amb la seva mestra/e al
punt de trobada. El conserge obre
la porta. Primer surten els nens i
nenes que marxen sols  i després
la resta a mesura que arriben les
famílies, que no entraran al pati

14:30

Mateixa organització que a
l’entrada del matí. Ha de ser
molt àgil. Els nens i nenes que
han dinat al centre estaran
amb el monitoratge fins que
arribi la resta de grup

15:50

Els nens i nenes que fan activitats
extraescolars aniran al punt de
trobada, on hi haurà la
coordinadora d’extraescolars i tot
el professorat disponible, fins que
arribi el monitoratge i se’n faci
càrrec
Els nens i nens que marxen a casa
seguiran la mateixa organització
que a les 12:30. La sortida ha de
ser ràpida.

Els familiars que vinguin a buscar als nens/es no podran entrar al centre. Per tal d’evitar aglomeracions,

a mesura que arriben aniran fent una filera, entrant a l’escola:  4t cap a l’esquerra i 5è i 6è cap a la

dreta. Només es pot obrir una porta, per tal caldrà entrar amb molta cura, un de la filera de la dreta i

un de la filera de l’esquerra alternativament.



Entrades Sortides
Porta Itinerari Horari Organització Horari Organització

2n
3r

Sant
Pere
Mitjà

2n:
escala
pati -
pingpong
– escala
ciències

3r:
escala
pati-
pingpong
– escala
taller

9:00

Entren sols al pati amb
mascareta, es renten les mans
i van al punt de trobada, on es
troben amb el professorat:
2n: paret rocòdrom
3r: paret verda

12:30

A les 12:30 el monitoratge de
menjador arriba a l’aula i els nens i
nenes que van a dinar a casa
baixen amb la seva mestra/e al
mateix punt de trobada que al
matí. El conserge obre la porta.
Primer surten els nens i nenes que
marxen sols de 4t, 5è i 6è  i després
la resta a mesura que arriben les
famílies, que no entraran al pati.

14:30

Mateixa organització que a
l’entrada del matí. Ha de ser
molt àgil. Els nens i nenes que
han dinat al centre estaran
amb el monitoratge fins que
arribi la resta de grup

16:00

Els nens i nenes que fan activitats
extraescolars aniran al punt de
trobada, on hi haurà la
coordinadora d’extraescolars i tot
el professorat disponible, fins que
arribi el monitoratge i se’n faci
càrrec
Els nens i nens que marxen a casa
seguiran la mateixa organització
que a les 12:30. La sortida ha de
ser ràpida

Els familiars que vinguin a buscar als nens/es no podran entrar al centre. Per tal d’evitar aglomeracions,

a mesura que arriben aniran fent una filera, entrant a l’escola:  2n cap a l’esquerra i 3r cap a la dreta.

Només es pot obrir una porta, per tal caldrà entrar amb molta cura, un de la filera de la dreta i un de la

filera de l’esquerra alternativament.

Casuística germans:

- En cas de germans els germans  que entrin o surtin a diferent hora per diferent porta, han

d’entrar per la porta que els hi toca, perquè tenen un intèrval de 10 minuts i és suficient per

arribar.

- En cas que  germans que entrin o surtin per diferent porta a la mateixa hora, podran entrar per

la porta del germà/a petit/a i el/la gran haurà d’anar directe al punt de trobada de la seva

classe.



7.- Gestió esbarjo

Tal i com especifica el pla d’actuació per al curs 2020-2021 per a centres educatius en el marc de la

pandèmia, la sortida al pati ha de ser esglaonada i caldrà establir torns d’esbarjo en funció de les

dimensions del pati i de les possibilitats de sectoritzar-lo, tenint en compte que hi pot haver a la vegada

més d’un grup estable. Cada grup estable estarà junt i quan comparteixin l’espai amb altres grups han

de mantenir entre ells la distància sanitària d’1’5m. Quan no es mantingui la distància caldrà l’ús de les

mascaretes

Seguint aquestes indicacions organitzarem els patis de manera que els nens i nenes de diferents grups

estables no es barregin, fent dos torns i limitant espais. D’aquesta manera l’alumnat no haurà de portar

mascareta. Haurem d’extremar mesures de vigilància a l’estona d’esbarjo. Cada grup haurà d’estar amb

un mínim de dos adults a l’estona d’esbarjo.

Petits
Terrat

10:30-11:00

Mitjans
11:00-11:30

Grans
Pati/pingpong i

terrassot
11:00-11:30

Petits i mitjans sortiran al pati sense mascareta i estaran en grups bombolla. Els grans esmorzaran per

grups i faran l’esbarjo amb mascareta, barrejats.



8.- Gestió temps de migdia

Tal i com especifica el pla d’actuació per al curs 2020-2021 per a centres educatius en el marc de la

pandèmia, el servei de menjador es farà als espais habituals. Els integrants d’un mateix grup s’asseuran

junts en una o més taules mantenint la separació entre les taules de diferents grups . Si en una mateixa

taula hi ha alumnes de més d’un grup deixarem una cadira buida entre ells per garantir la distància. Al

menjador de la planta baixa hi ha 6 taules, 4 amb capacitat per 12 nens/es i 2 per 10. Farem les

distribucions en funció del nombre d’usuaris. En aquest menjador es faran dos torns. Entre torn i torn

es netejarà, desinfectarà i es ventilarà el menjador. Els i les alumnes s’encarregaran de la neteja del seu

espai (taula i cadira) sota la supervisió del monitor/a. La coordinadora serà la responsable de ventilar el

menjador entre els torns. Si és possible tindrem les finestres obertes tota l’estona. També comprovarà

que a l’armari del menjador hi hagi una capsa per cada grup amb esprai desinfectant i draps d’un sol ús.

Cada monitor/a supervisarà el rentat de mans dels nens/es del seu grup abans i després de dinar.

Monitor/a Menjador Torn Organització

P3
Montse
??

Menjador 3
Planta 4

12:30

12:30 dinen i després migdiada.
De 12:30 a 13:30 la TEI dona suport al grup

P4 Raquel Menjador 2
Planta 3 12:30 dinen i després es distribueixen pels espais

mantenint al màxim els grups estables. De 12:30 a 13:30
l’auxiliar d’EE dona suport als nens/es de la SIEI que ho
necessiten

P5 Siram
1r Manoli

Menjador 1
Planta baixa

2n Amanda
3r Cristina
4t Emilio

13:30
12:30 es distribueixen pels espais mantenint els grups
estables i a les 13:30 dinen. Després de dinar, van a la
seva aula a fer joc tranquil

5è Rita
6è Berta
Distribuirem els espais on els grups poden anar abans o després de dinar en funció de les ràtios de

cada grup. No ho podem saber fins al setembre.

Espais: 2 grups pista, 2 grups terrat, 1 grup pingpong i P3 fa migdiada al menjador i 3 grups a l’aula.

La coordinadora demenjadoromplirà les següents graelles, que serviran per organitzar els torns:

Curs
Llistat nens/es

fixes
Menjador
assignat

Torn Espai assignat



9.- Gestió extraescolars i acollida

Tal i com especifica el pla d’actuació per al curs 2021-20212 per a centres educatius en el marc de la

pandèmia:

Acollida:

Els centres habilitaran un espai que permeti mantenir la distància interpersonal d’1’5m. Quan no sigui

possible, tant el responsable de l’acollida com els infants, hauran de portar mascareta. Cada infant serà

acompanyat per un únic familiar. Abans d’entrar al centre es rentarà les mans amb gel hidroalcohòlic i

un cop dins haurà de mantenir la distància de seguretat d’1’5m amb la resta de persones que estiguin a

l’espai d’acollida. L’acompanyant accedirà amb mascareta. Quan finalitzi el període d’acollida els infants

seran acompanyats a la seva aula de referència pel monitor/a, i tant els infants com els responsables

portaran mascaretes. Acabat l’horari d’acollida caldrà ventilar, netejar i desinfectar l’espai.

Tots els nenes i nenes que necessiten acollida entraran a l’escola per la porta de Sant Pere Més Baix. A

les 8:00 la monitora d’acollida es situarà a la porta d’entrada fins que arribi el primer usuari, moment

en que es dirigirà a la zona d’acollida: zona de descans del pati de baix, si pot ser i si no és possible, a la

biblioteca. L’adult acompanyant només entrarà al centre si és necessari. A les 8:50 la monitora

acompanyarà als nens/es a la seva aula, començant per P5, 1r, 2n, 3r, 4t, P3, 5è i 6è.

Dansa creativa, dansa contemporània, ioga i breakdance:

Garantir que cada infant disposa d’una superfície mínima de 2’5 m quadrats

Dins l’aula mantenir distància d’1’5m

Rentat de mans abans i després de l’activitat

Neteja i desinfecció d’equipaments entre grups

Garantir la ventilació dels espais, abans i després de la classe

Coral, Riborquestra i toco música:

Garantir que cada infant disposa d’una superfície mínima de 2’5 m quadrats

Rentat de mans abans i després de l’activitat

Procurar que els instruments siguin dús exclusiu. Si no és possible, en instruments de vent cal disposar

d’embocdura pròpia

Netejar i desinfectar els instruments compartits entre usos

Garantir la ventilació dels espais, abans i després de la classe

Esports amb pilota (bàsquet i multiesport):

Garantir que cada infant disposa d’una superfície mínima de 2’5 m quadrats

Rentat de mans abans i després de l’activitat

Netejar i desinfectar les pilotes després de cada entrenament

Es prioritzaran els entrenaments a l’aire lliure

En espais interiors caldrà garantir la ventilació i mantenir les finestres obertes durant tot l’entrenament,

si és possible

Els vestidors només els utilitzaran infants d’un mateix grup garantint  distància de seguretat

Patinatge:

Garantir que cada infant disposa d’una superfície mínima de 2’5 m quadrats

Rentat de mans abans i després de l’activitat

Netejar i desinfectar els materials després de cada entrenament

Es prioritzaran els entrenaments a l’aire lliure



En espais interiors caldrà garantir la ventilació i mantenir les finestres obertes durant tot l’entrenament,

si és possible

Els vestidors només els utilitzaran infants d’un mateix grup garantint distància de seguretat

Escacs:

Garantir que cada infant disposa d’una superfície mínima de 2’5 m quadrats

Rentat de mans abans i després de l’activitat

Dins de l’aula, mantenir la distància mínima d’1 m. Si no és possible, cal utilitzar mascareta

Desinfectar les superfícies de les taules després de cada grup

Garantir la ventilació dels espais, abans i després de la classe

Piscina:

A la piscina, garantir que cada infant disposa d’una superfície mínima de 2’5 m quadrats

Rentat de mans abans i després de l’entrenament i quan s’accedeixi al centre

L’aigua de les piscines es tractarà segons normativa vigent

Garantir la ventilació de l’espai

Els vestidors només seran utilitzats simultàniament per infants d’un mateix grup, sempre mantenint la

distància

Anglès. No especificat en el pla d’actuació. Procedirem a fer les recomanacions següents:

Garantir que cada infant disposa d’una superfície mínima de 2’5 m quadrats

Rentat de mans abans i després de l’activitat

Dins de l’aula, mantenir la distància mínima d’1 m. Si no és possible, cal utilitzar mascareta

Desinfectar les superfícies de les taules i/o material utilitzat durant la sessió

Garantir la ventilació dels espais, abans i després de la classe

En funció del nombre d’activitats extraescolars que surtin i de les ràtios, dissenyarem els punts de

trobada i el lloc on es realitzarà l’activitat.

A l’entrada de l’escola, en el quartet on abans hi havia consergeria habilitarem unes prestatgeries on

disposarem d’una capsa per cada monitor d’extraescolar, amb gel hidroalcohòlic, spray desinfectant i

tovallons d’un sol ús, que haurà de recollir a l’entrada del centre i retornar en sortir. La coordinadora

d’extraescolars (Berta Burgos) s’encarregarà del manteniment de les capses i de tenir actualitzada la

següent graella:

Activitat Dia i hora
Nombre
alumnes

Grups dels
alumnes

Professor/a Espai



10.- Relació amb la comunitat educativa

- Procediment de difusió i informació del pla d’organització a les famílies. Dijous 3 de setembre a les

16:15 farem el primer Consell Escolar del curs per aprovar el pla d’obertura. A partir d’aquest dia,

penjarem el pla al web del centre i enviarem un tokapp dient-ho i comunicant que a partir del dilluns 7

els tutors/es  es posaran en contacte telefònic amb totes les famílies per assegurar que estan

assabentats del pla d’obertura, deixar ben clar com seran les entrades i les sortides, aclarir si els fills/es

es quedaran a dinar des del primer dia, aclarir si faran ús del servei d’acollida de setembre, aclarir si

s’han apuntat a alguna extraescolar i quines, actualitzar dades sobre dispositius que tenen les famílies,

confirmar que tenen l’aplicació TokApp activa i aclarir dubtes. Cada tutor/a, amb l’ajud del seu

cotutor/a omplirà una graella com la següent, la penjarà al drive i passarà una còpia en paper a

direcció:

Coneix
pla

obertura
?

Entrad
es i

sortide
s: porta
i horari

Acollida
setembr

e?

Menjad
or des

del
primer

dia?

Extraescolar
s? Quines?

Està
apuntat?

Inscripció a
la web

Competènc
ia

informàtica
de la

família

Dispositi
us que té
la família

Tene
n

wifi?

TokApp
actiu?

Importa
nt

Corre
u

escol
a

Surtir
à sol?

A
partir
de 4t

Confirma
r

assistènc
ia reunió

classe

- Previsió de les reunions de classe amb les famílies. Hem programat les reunions de classe en format

presencial, durant 3 dies de setembre:

.Dijous 17 els petits (P4 entrada a les 16:15 i P5 a les 16:30)

.Dilluns 21 els grans (4t a les 16:15, 5è a les 16:30 i 6è a les 16:45)

.Dimarts 22 els mitjans (1r a les 16:15, 2n a les 16:30 i 3r a les 16:45)

Aquestes reunions es faran a l’aire lliure (terrat, terrassot i pati). Hi haurà servei d’acollida en cas que

sigui imprescindible i només hi podrà assistir un adult referent per alumne/a. Per part de l’escola hi

assistirà tutor/a, cotutor/a i a ser possible monitor/a de menjador. Temes a tractar: ordre i organització,

tokapp i altres vies de comunicació (agenda, reunions, números de telèfon... importància de

mantenir-se en contacte, fer seguiment, comunicar canvis, etc.), projectes del curs, horari, equip d’EF,

sortides, colònies, deures, agenda, PUNTUALITAT...), web de l’escola (twiter, blogs, google calendar,

fotos...). Aquest curs hem de fer especial èmfasi en la importància de tenir el Tokapp (principal via de

comunicació escola-famílies) no només instal.lat sinó sobretot actiu, saber entrar al correu de l’escola,

al googleclassroom o googlesites, a la plataforma de pictoescriptura, mirar el google calendar, etc. per

saber acompanyar els nostres infants en les tasques escolars (donarem deures a través d’aquestes

vies), especialment en cas de confinament.

- Previsió de les reunions de tutoria amb les famílies. El professorat es posarà en contacte amb les

famílies i acordaran el format de la reunió, preferiblement telemàtica. En cas que hagi de ser

presencial, es convocarà el dia assignat a l’horari del professorat a les 12:45, per tal que l’adult no

coincideixi amb la sortida dels alumnes al migdia, docent i familiar (1 únic familiar) hauran de fer la

reunió amb mascareta i el docent haurà de desinfectar l’espai un cop acabada. Les famílies també

poden sol·licitar la reunió si ho creuen necessari.

- Web del centre: cal fer difusió i explicar com és, per a què serveix i com funciona (reunions inici de
curs). L’Estefania i la Nuria s’encarreguen de mantenir-la actualitzada i dinàmica penjant totes les coses
que fem com a escola: menús, fotos, informacions generals per les famílies... Les classes (mestres i
alumnes) s’encarregaran de mantenir els blogs dels cicles vius!! Totes les classes faran la primera
entrada durant la primera quinzena de curs penjant una foto del grup i explicant el nom de la classe.

- Blogs dels cicles: Disposem d’un blog per cicle, on s’hi presenten els treballs que estan portant a
terme a les classes. L’objectiu d’aquests blogs és que hi hagi més comunicació entre l’alumnat, les
classes i l’escola i la família i, sobretot, que els alumnes desenvolupin la seva competència digital de



forma real i significativa. A partir de 3r els alumnes han de començar a fer-ho ells i elles sols/es. Quan
editen un article, a més a més d’aprendre molts continguts relacionats amb les TAC també
desenvolupen les seves competències lingüístiques, d’autonomia i iniciativa personal... És una activitat
globalitzadora i motivadora. Cal mirar de quina manera resulta més àgil a cada tutor/a organitzar-ho i
fer-ho de forma regular (incorporar-ho en el dia a dia de l’aula): encarregats? ½ hora de lectura?
- Consell Escolar: veure punt 11

- Procediment de comunicació amb les famílies. La via de comunicació escola-famílies serà l’aplicació

TokApp. La setmana del 7 de setembre el professorat es posarà en contacte amb els famílies i, entre

altres coses, detectaran quines famílies no tenen l’aplicació TokApp activa i intentaran que l’activin. En

cas de no aconseguir-ho, passaran el llistat a secretaria, que ho seguirà intentant.

- Reunions direcció – famílies delegats/des de classe. Aquest curs no farem reunions, perquè totes les

festes hauran de ser internes. Els/les delegats/des tindran contacte més directe amb el/la tutor/a de

classe.

- Aquest curs no hi hi haurà reunions direcció-alumnat delegats/des (de 3r a 6è).

- Formació a les famílies sobre ús de les eines de comunicació i plataformes escollides.

- Cita prèvia direcció / administració / secretaria

Intentarem solucionar totes les consultes telefònicament o per correu electrònic. En cas que no sigui

possible oferirem els següents horaris d’atenció presencial. El Gabi portarà les agendes:

- Direcció (temes pedagògics, extraescolars). Dimarts 9:15-11:00 i dijous 14:30-16:00

- Administració (gestió beques, pagaments...). Dimecres 9:00-11:00 i dijous 14:30-17:00

- Secretaria (demanda de certificats, matriculacions...). Dilluns 9:00-11:00 i dimecres

14:30-17:00



11.- Reunions òrgans unipersonals

Òrgans Tipus de reunió Format Previsió periodicitat
Cicle Planificació / Organització/ Pedagògica Presencial 1 / 2 cops a la setmana
Claustre Planificació/ Pedagògics/ Formació Presencial Mensual
Coordinació Organització Presencial Setmanal
Comissions Organització / Pedagògic Presencial Setmanal
Consell Escolar Informació / Aprovació Presencial Trimestral

Les reunions es faran presencials sempre que sigui possible, mantenint les mesures de seguretat i si la

metereologia ho permet, a l’aire lliure. Si no és possible, a una aula on es pugui mantenir la distància

de seguretat, ben ventilada



12.- Protocol d’actuació en cas de detectar un possible cas de covid-19

Tal i com especifica el pla d’actuació per al curs 2020-2021 per a centres educatius en el marc de la

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

“Davant d’una persona que comença a desenvolupar símptomes compatibles amb la COVID-19 al

centre educatiu:

1. Es portarà a un espai separat d’ús individual

2. Es col·locarà una mascareta quirúrgica a la persona que ha iniciat símptomes i a la persona que

se’n faci càrrec

3. Es contactarà amb la família per tal que vingui a buscar l’infant

4. En cas de presentar símptomes de gravetat es trucarà també al 061

5. El centre contactarà amb el Servei Territorial d’Educació per informar de la situació i a través

d’ells amb el servei de salut pública

La família o persona amb símptomes contactarà amb el seu CAP de referència per valorar la situació i

fer les actuacions necessàries. Si es decideix realitzar una PCR per a SARS-CoV-2, l’infant i la família amb

qui conviu hauran d’estar en aïllament al domicili fins a conèixer el resultat. En cas que finalment es

confirmi el cas, Salut Pública serà l’encarregada de la identificació, aïllament i seguiment dels contactes

estrets.

La comunicació entre els serveis territorials d’Educació i Salut Pública garantirà la coordinació fluïda, en

última instància, entre el centre educatiu i els serveis territorials de vigilància epidemiològica

encarregats de l’estratègia de control de brot que pot incloure, en determinats casos, el tancament

total o parcial del centre educatiu. En qualsevol cas, l’escalada de decisions en relació al tancament de

l’activitat presencial del centre educatiu serà el resultat de la valoració, sobre el terreny, per part de

l’autoritat sanitària. De manera orientativa, els elements de decisió per a establir quarantenes i/o si

s’escau tancaments parcials o total del centre serien:

- Cas positiu en un o més membres d’un grup de convivència estable: tot el grup de convivència estable

té consideració de contacte estret, per tant s’hauria de plantejar la quarantena de tot el grup de

convivència, durant 14 dies després del darrer contacte amb el cas, amb vigilància d’aparició de nous

casos. Per tant, interrupció de l’activitat lectiva presencial per aquest grup.

- Cas positiu en dos membres no convivents que pertanyen a dos grups de convivència diferents d’un

mateix espai (un edifici, un torn, una ala d’un edifici...): tot el grup de convivència estable pot tenir

consideració de contacte estret, per tant, i depenent de la valoració de vigilància epidemiològica, es

podria plantejar la quarantena dels grups de convivència d’aquell espai, durant 14 dies després del

darrer contacte amb el cas, amb vigilància d’aparició de nous casos. Per tant, interrupció de l’activitat

lectiva  presencial en l’espai afectat, també durant 14 dies.

- Cas positiu en dos o més membres no convivents que pertanyen a grups de convivència en diferents

espais: tot el grup de convivència estable té consideració de contacte estret, per tant s’hauria de

plantejar la quarantena dels grups de convivència afectats, durant 14 dies després del darrer contacte

amb el cas, amb vigilància d’aparició de nous casos. A més, es podria plantejar la interrupció d

l’activitat presencial del centre educatiu, també durant 14 dies.

Els equips d’Atenció primària de referència dels centres educatius estaran a disposició dels equips

directius dels centres per a mesures de consell sanitari sobre la COVID-19. Per tant, els Equips d’Atenció

Primària hauran d’identificar una o vàries persones, segons correspongui, responsables d’aquesta

interlocució amb els centres educatius que, preferiblement, podran ser les infermeres del programa



Salut i Escola. En el cas que el centre no en tingui, ho seran la direcció i la persona referent de riscos

laborals del centre”.

El protocol per casos potencials és el següent:

Espai habilitat

Responsable de
romandre amb
l’alumne/a fins
que el vinguin a

buscar

Responsable de
prendre la

temperatura a
l’alumne/a

Responsable de
trucar a la família

Responsable de
comunicar-ho a

Serveis
Territorials

Antiga aula de
religió/AA

TIS L’adult que estigui
amb l’alumne/a a
l’aula assignada,
que anirà amb
mascareta i també
li proporcionarà
una a l’alumne/a

Directora. Si no hi
és, un altre
membre de
l’equip directiu

Directora

En cas que es confirmi el cas potencial, la directora farà el seguiment del cas (punt 12).

13.- Seguiment de casos

La directora serà la responsable de fer el seguiment de casos, omplint una graella amb la següent

informació:

Alumne/a
Dia i hora de la

detecció
Explicació

protocol seguit

Persona de salut
amb qui es manté
el contacte i CAP

Persona referent
del centre pels
contactes amb

salut



14.- Pla de ventilació, neteja i desinfecció

Tal i com especifica el pla d’actuació per al curs 2021-2022 per a centres educatius en el marc de la

pandèmia,  la ventilació  és una de les principals mesures de prevenció de contagis en espais interiors.

Com a mínim ventilarem els espais abans d’entrar els/les alumnes, al sortir i 3 cops més durant el dia,

almenys 10 minuts cada vegada. Si és possible es deixaran les finestres obertes durant les classes.

Les zones interiors es netejaran i desinfectaran almenys un cop al dia seguint les recomanacions del

document Neteja i desinfecció en establiments i locals de concurrència humana.

Les zones exteriors són espais de baix risc de transmissió del coronavirus. Per aquest motiu s’aconsella

utilitzar espais com el pati per a realitzar totes les activitats que es puguin fer a l’aire lliure. Per a la seva

neteja i desinfecció se seguiran les indicacions establertes al document Neteja i desinfecció en espais

exteriors de concurrència humana, i el personal de neteja en serà el responsable.

L’ascensor només es podrà utilitzar per acompanyar alumnat amb mobilitat reduïda.

Degut a la recomanació de ventilació constant de totes les aules, recomanem que a l’hivern  l’alumnat

assisteixi a l’escola més abrigat del que és habitual.

Distribuirem els lavabos per cursos, de manera que cada grup estable disposarà d’1, 2 ó 3 vàters per

utilitzar. Estaran perfectament senyalitzats.

Els nens i nenes  d’EI beuran aigua en gots que es rentaran cada dia al rentaplats de l’escola a altra

temperatura i els d’Educació Primària han de portar cantimplora de casa.



Aquesta pla d’organització de centre 21-22 ha estat aprovat en claustre el dia 2 de setembre 2021 i en

Consell Escolar el dia 7 de setembre 2021, i s’hi han incorporat les esmenes oportunes.


