
 

 

PLA D’ACTUACIÓ. Curs 2020-2021 

 
 
 

 
 
 
 
Organització del centre: 
 
1. Alumnat. 
 
2. Personal del centre. Professorat, personal d’atenció educativa i personal d’administració i 
serveis.  
 
3. Grups estables. 
 
4. Espais: 
 
 4.1. Espais docents per a grups estables. 
 4.2. Espai menjador. 
 4.3. Cuina. 
 4.4. Altres espais. 
 4.5. Pati. 
 4.6. Espais de reunió. 
  
 
5. Fluxos de circulació: 
 
 5.1. Entrades i sortides. 
 5.2. Circulació dins del centre. 
 5.3. Horaris. 
 5.4. Altres activitats: Acollida matinal, Adaptació de P3, Sortides i Colònies, Extraescolars. 
 
6. Annexes 
 
Mesures de protecció i prevenció  
 

● Distanciament físic  
 

● Rentat de mans  
 

● Mascaretes  
 

● Neteja, desinfecció i ventilació  
 
-Protocol d’actuació en cas de detecció d'aparició de simptomatologia compatible amb 
COVID  
-PLA EA online en cas de nou tancament del centre educatiu 



 

 

Ens basarem en: 

1.Els criteris de seguretat i de sanitat del Departament d’Educació i del Departament de 

Sanitat. 

2. Ajuda de la Inspecció i els serveis territorials. 

3.Prioritzant la seguretat de l'alumnat i del personal del centre. 

“El Pla d’actuació de setembre, incorpora les mesures que els documents específics emesos 

per les autoritats sanitàries han establert, pel que fa adequació d’espais, mesures de 

distanciament i higiene i vulnerabilitat d’alumnat i personal”. 

Plantejarem 3 formes d’acompanyament a l’alumnat: 

 
1. Activitat presencial continuada al centre. 
 
 
2.L’acompanyament emocional de l’alumnat. 
 
 
3.Previsió treball telemàtic en cas de nou confinament. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
1. ALUMNAT  

Setembre: RETORN PRESENCIAL 

 
EDUCATIVA  Tipus d’activitat  

2n Cicle d’educació infantil (3-6 anys)  Grups estables (P3, P4 i P5). *Esperant noves 
instruccions amb les instruccions i ràtios 
definitives al setembre. 

1r,2n,3r, 4t, 5è, 6è de primària  Grups estables *Esperant noves instruccions 
amb les instruccions i ràtios definitives al 
setembre. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actuacions amb previsió 

 

 

Seguir el treball amb les Plataformes virtuals com una 

eina complementaria del centre. 

Seguir amb el seguiment de l’alumnat i establiment a 

la PGA 2021 dels continguts a recuperar durant els 

mesos de setembre i octubre. 

Assegurar el treball presencial i la convivència entre 

tots/es. 

Per poder reincorporar-se els alumnes han de reunir els següents requisits: 
 
- Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, 
diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós.  
 
-Que no siguin o hagin estat positives per al SARS-CoV 2 durant els 14 dies anteriors.  
 
Que no hagin estat en contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia compatible en els 14 dies 
anteriors.  
 
-Calendari vacunal al dia.  
 
L’alumnat que presenti una malaltia crònica d’elevada complexitat que pugui augmentar el risc de gravetat 
en cas de contraure la infecció per SARS-CoV2, es valorarà de manera conjunta –amb la família o persones 
tutores i el seu equip mèdic de referència–, la idoneïtat de reprendre l’activitat escolar. Es consideren 
malalties de risc per a la CovID-19:  
 

Malalties respiratòries greus que precisen medicació o dispositius de suport ventilatori.  
 

Malalties cardíaques greus.  
 

Malalties que afecten al sistema immunitari (per exemple aquells infants que precisen tractaments 
immunosupressors).  

 
Diabetis mal controlada.  

 
Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus.  

 
 



 

 

-El curs començarà de manera presencial el dia 14 de setembre. 
 
-L’ensenyament serà presencial per a tots els alumnes de tots els ensenyaments des 
d’educació infantil fins a primària. 
 
-En el cas de la incorporació d’un nou alumne al centre, se l’assignarà a un grup estable 
existent.  
 

2. PERSONAL DE CENTRE. PROFESSORAT, PERSONAL D’ATENCIÓ EDUCATIVA I PERSONAL 

D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS. 

-El Departament d’Educació determinarà i comunicarà la plantilla de professorat, de personal 
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 29 de juliol els centres coneixerem la plantilla definitiva i entre el 26 d’agost i el 4 de 
setembre de 2020 realitzaran els actes de nomenaments necessaris per adjudicar dotacions 
de reforç per fer front a l’emergència educativa causada per la crisi sanitària ocasionada per 
la COVID.19”. 
 
-El servei sanitari del servei de prevenció de riscos laborals de la titularitat del centre, haurà 

d’avaluar la presència de personal treballador especialment sensible a la COVID-19, en el marc 

de referència vigent a cada moment, i en base a aquest coneixement establir, si s’escau, 

mesures específiques de protecció. 

Personal docent/PAS/Pla de Barris SENSIBLE A LA 
COVID19 

Bea Nuñez  

Alba Martínez  

Laura Bascone  

Mercedes Muñoz  

Pamela Martínez (Vetlladora)  

Lucia Gonzalez  

Cristina Ribas  

Marta Lleó  

Rosa Maria Martí  

Marta Palo  

Mª Carmen Manzanarez  

Davinia Gonzalo  

Miquel Codinachs  

Laura Cortada  

Marta Perelló  

Carmen Rosa Sabogal  

Mª Carmen Fernandez  

Ramon Lara  

Vicent Peñarroja  

Laia Bellostes (TIS)  

Jordi Molinero (ED. SOCIAL)  

Ventura Camacho (EMO)  

Xoan Sanchez (EducArts)  

Anna Pou (EducArts)  

Marina Planas (Administrativa)  

Enriqueta Giralt (Conserge)  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. GRUPS ESTABLES. 

GRUPS ESPAIS NºALUMNES NºDOCENTS 

P3 
 

Aula P3 11 Laura + TEI 

P4 
 

Aula P4 14 Bea + Mercedes 

P5 
 

Aula P5 13 Alba + Pamela 

1r 
 

Aula 1r 17 Cristina + Laura C. 

2n 
 

Aula 2n 10 Lucia + Mª Carmen 

3r 
 

Aula 3r 21 Rosa + Vicent 

4t 
 

Aula 4t 15 Marta Lleó + Carmen 
Rosa  

5è 
 

Aula 5è 17 Mª Carmen M.  
+ Ramon  

6è 
 

Aula 6è 17 Marta Palo + Davinia  

Aula d’acollida  Aula acollida  15 Marta Perelló 
 

 

El grup estable està format per un conjunt d’alumnes, amb el seu tutor/a + un docent de 

suport educatiu. 

 

Estudi de la disponibilitat de docents 

Nª de docents al centre: 18 

Nº d’alumnes centre: 142 

Nº d’alumnes per grup atesos en setembre/grup: 142/9 grups per fer la màxima atenció en centres 

d’1 línia. 

Hi haurà grups estables: el nostre centre que és d’una línia, 9 classes, farem 9 grups estables. Aquests 
grups seran fixes i amb el màxim temps amb el mateix mestre. Possiblement els especialistes hauran 
de fer reforç fixe en un cicle i la seva especialitat a cada grup estable. Si no poden mantenir la 
distància de seguretat, faran les sessions amb mascareta. 
 
Necessitarem 9 espais per cada grup classe: Aquests espais hauran de tindré unes dimensions de 
45/50 m2. 
 
Nombre de docents: Necessitarem MANTENIR la dotació de la plantilla a 18 docents per donar 
resposta a aquests grups estables i poder establir una traçabilitat en cas de COVID al centre i ajornar 
la sisena hora fins que tot torni a la normalitat. 



 

 

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

llarg de la jornada lectiva, tant a l’aula com al pati. A l’interior de l’edifici el grup ha d’ocupar, 

de manera general el mateix espai físic. Els alumnes seran sempre els mateixos.  

-Aquells docents i/o personal de suport educatiu que es relacionen amb més d’un grup 

estable, caldrà que portin mascareta quan no puguin mantenir una distància d’1,5 metres 

amb els infants.  

ANGLÈS LAURA C. 

MÚSICA MIQUEL 

EDUCACIÓ FÍSICA VICENT 

EDUCACIÓ ESPECIAL + MALL Mª CARMEN + CARMEN ROSA 

AULA D’ACOLLIDA MARTA P. 

TAC RAMON 

 

-Es recomana reduir al màxim el nombre de mestres de cada grup i el nombre de grups que 

atengui cada mestre o mestra i un professional o una professional de suport educatiu i 

educació inclusiva. (L’ENTRADA DELS ESPECIALISTES I AMB QUINES MESURES ALS DIFERENTS 

GRUPS ESTABLES ES DECIDIRÀ AL SETEMBRE JA QUE TINDREM MÉS INFORMACIÓ AL 

RESPECTE).  

4. ESPAIS. 
 
-Cada grup estable tindrà un espai de referència. 
 

 4.1. Espais docents per a grups estables. 
 

GRUPS ESPAIS 

P3 
 

Aula P3 

P4 
 

Aula P4 

P5 
 

Aula P5 

1r 
 

Aula 1r 

2n 
 

Aula 2n 

3r 
 

Aula 3r 

4t 
 

Aula 4t 

5è 
 

Aula 5è 

6è 
 

Aula 6è 

Aula d’acollida Aula acollida  



 

 

 
 
ANGLÈS Aula d’anglès 

MÚSICA Aula de música 

EDUCACIÓ FÍSICA Gimnàs i Pati 

EDUCACIÓ ESPECIAL + MALL Aules dels grups estables 

AULA D’ACOLLIDA Aula d’acollida 

TAC Aules dels grups estables 

 
4.2. Espai menjador. 
 
-El menjar es farà a l’espai habitual del menjador escolar. En aquest cas, cal tenir en compte 
que el menjador escolar és un espai on poden coincidir diversos grups estables. Els integrants 
d’un grup estable han de seure junts en una o més taules. Cal mantenir la separació entre les 
taules de grups diferents. En cas que en una mateixa taula hi hagi alumnes de més d’un grup 
caldrà deixar una cadira buida entre ells per garantir la distància.  
 
-Al setembre és valorarà la realització de més torns dels habituals per evitar la coincidència 
d’un gran nombre d’infants en un mateix espai. Entre torn i torn cal fer la neteja, desinfecció 
i ventilació del menjador.  
 

1r torn  12:30 Grup P3 Grup P4 Grup P5 Grup 3r Grup 4t 

2n torn 13:30 Grup 1r Grup 2n Grup 5è Grup 6è  

 

Espais menjador 

P3 P4 P5 1r 2n 3r 4t 5è 6è 

Taules  
Color 
groc 

Taules  
Color 
blau 

Taules  
Color 
verd 

Taules  
Color 
groc 

Taules  
Color 
blau 

Taules  
Color  
vermell 

Taules  
Color  
taronja 

Taules  
Color 
taronja 

Taules  
Color 
vermell 

 
-2n torns i entre 4 o 5 grups estables per torn. Cada grup estable tindrà el seu espai de 
referència on caldrà netejar i ventilar 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, cal, a més, desinfectar-lo abans 
i després de l’àpat.  
 
-Garantirem el rentat de mans abans i després de l’àpat. 
 
-El menjar es servirà en plats individuals, evitant compartir-lo (no es posaran amanides, ni 
setrilleres, ni cistelles del pa al centre de la taula). L’aigua pot estar en una gerra però es 
recomana que sigui una persona adulta responsable qui la serveixi o bé un únic infant 
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 a la línia d’autoservei, cal mantenir la 
distància a la filera. 



 

 
-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 cal fer ús de la 
mascareta.  
 
-Al setembre amb l’equip de monitoratge organitzarem els diferents espais on aniran  
desprès dels àpats els grups estables. 
 

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

JOC DE 

TAULA 

JOC 

DIRIGIT 

ESPORTS MANUALATS JOC 

LLIURE 

 
 
-En aquest cas cal garantir la ventilació després de l’activitat. 
 
-El professorat i el personal d’administració i serveis del centre podrà 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. 
 

Espais menjador docents i personal d’administració. 12:30 a 14:30h 

Sala de mestres Biblioteca 

 
-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 fent l’àpat.  

 
4.3. Cuina. 
  

SOLS ENTRARÀ A LA CUINA PERSONAL AUTORITZAT I AMB MASCARETA 

 
4.4. Altres espais: 
 
Gimnàs: 
-L’educació física es realitzarà 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.  
 
-L’espai del gimnàs pot ser utilitzat per a altres activitats lectives. 
  
-Els vestidors s’utilitzaran garantint cada dia la neteja i desinfecció entre grups i amb bona 
ventilació. 
 
 
 
 



 

 
Música: 
 
-La música es realitzarà l’aula de música. Si l’activitat té lloc a l’exterior i/o es mantenen els 
grups estables no serà necessari l’ús de mascareta.  
 

Anglès: 
 
-L’anglès es realitzarà l’aula d’anglès. 
 

TAC: 
 
-Les TAC es realitzaran l’aula d’informàtica o les pròpies aules. Si l’activitat té lloc a l’exterior 
i/o es mantenen els grups estables no serà necessari l’ús de mascareta.  
 

Aula d’acollida: 
 
-El suport a l’alumnat nouvingut es farà amb els propis alumnes del grup estable i  es realitzarà 
l’aula d’acollida.  
 

Educació Especial: 
 
-El suport a l’alumnat amb NESE es farà amb els propis alumnes del grup estable i  es realitzarà 
la pròpia aula. Si l’activitat té lloc de forma individualitzada, es realitzarà a l’aula de 
coordinació del cicle corresponent. 
 

4.5. Pati. 
 
-La sortida al pati de primària ha de ser esglaonada i amb 2 torns de pati de 30 minuts al dia 

per a l’alumnat. En funció dels m2 del pati, poden estar–hi a l’hora més d’un grup, però cada un 

d’ells ha d’ubicar-se en un espai marcat i diferenciat per poder mantenir el grup i la seva 

traçabilitat. 

1r torn  10:30 Grup 1r Grup 2n Grup 3r 

2n torn 11:00 Grup 4t Grup 5è Grup 6è 

 

ESPAIS 1r torn 

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

1r: Pista 
2n: Porxo 
3r: Porxo 

1r: Bosc 
2n:Pista 
3r: Porxo 

1r:Porxo 
2n: Pista 
3r: Joc Taula 

1r: Piscina 
2n: Piscina 
3r: Pista 

1r: Bosc 
2n: Porxo 
3r: Pista 

 

ESPAIS 2n torn 

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

4t: Pista 
5è: Joc Taula 
6è: Piscina 

4t:Porxo 
5è: Pista 
6è: Joc Taula 

4t: Joc Taula 
5è: Porxo 
6è: Pista 

4t: Joc Taula 
5è: Pista 
6è: Porxo 

4t: Porxo 
5è: Joc Taula 
6è: Pista 

 
 
 



 

 
-La sortida al pati d’infantil serà de 45 minuts a Infantil, cada grup ocuparà cada dia una zona.  
En funció dels m2 del pati, poden estar–hi a l’hora més d’un grup, però cada un d’ells ha 

d’ubicar-se en un espai marcat i diferenciat per poder mantenir el grup i la seva traçabilitat. 

 

1r torn  11:45 Grup P3 Grup P4 Grup P5 

 
ESPAIS 1r torn 

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

P3: Bosc 
P4: Parc 
P5: Pista 

P3: Pista 
P4: Bosc 
P5: Parc 

P3: Parc 
P4: Pista 
P5: Bosc 

P3: Bosc 
P4: Pista 
P5: Parc 

P3: Parc 
P4: Bosc 
P5: Pista 

 
 4.6. Espais de reunió. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-En aquests espais es recomana que la rotació de diversos grups en un mateix dia sigui la 
mínima i cada cop que hi hagi un canvi de grup s’ha 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, es recomana que 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. 
 

-Claustre:Presencials. Es reduiran el nombre de claustres i es prioritzaran reunions i 

coordinacions de cicles. Es mantindrà la distancia de seguretat entre els docents.  

-Cicles: Presencials, en espais oberts (pati) o aules que permetin la distancia recomanada i 

un màxim de 8 persones. 

-Altres: CAD i comissions.Presencials, en espais oberts (pati) o aules que permetin la 

distancia recomanada i un màxim de 8 persones 

-Formació: Esperarem instruccions per acordar amb els/les formadors/es el format de les 

formacions. 

Espais alternatius per utilitzar: 

Es farà ús de la sala polivalent del menjador. 
 

Es farà ús de l’hort escolar. 
 

Es farà ús de la Ludoteca escolar. 
 

Es farà ús de la sala de ràdio escolar. 
 

Es farà ús de la Biblioteca escolar. 
 
 

 

 

 

 



 

-En els espais de reunió i treball per al personal s’establiran les mesures necessàries per 
garantir el distanciament físic de seguretat de 1,5 metres, i és obligatori l’ús de mascareta si 
això no pot garantir-se.  
 
-Cal tenir presents totes les mesures sanitàries pel que fa a les màquines de cafè i venda 
automàtica (vending).  
 
-S’ha d’evitar en la mesura del possible que es comparteixin equips, dispositius, estris o altres 
instruments o accessoris i s’ha de prestar especial atenció a la correcta ventilació de l’espai. Pel 
que fa a la neteja, desinfecció i ventilació d’aquests espais. 
 
5. FLUXOS DE CIRCULACIÓ: 
 
    5.1. Entrades i sortides  
 
-No hi haurà sisena hora per la qual cosa tots els cursos tindran el mateix horari lectiu de 9 a 
16h amb servei de menjador inclòs. “Aquesta mesura serà temporal fins que tot torni a la 
normalitat i recuperarem la sisena hora”. 
-Els tutors/es esperaran a l’alumnat a la porta d’entrada a l’hora assignada i faran 
l’acompanyament a l’espai corresponent. “Aquesta mesura serà temporal fins que tot torni a 
la normalitat”. 
 

ENTRADES: 
-Infantil: Entraran a les 9:00h per la porta principal. 

 P3: Pujaran directament a la classe amb la tutora de classe. 

 P4: Pujaran directament a la classe amb la tutora de classe. 

 P5: Rebuda aula de psicomotricitat i pujada a la classe amb la tutora. 
-Primària: Entraran a les 9:00h per la porta exterior del pati i aniran cada classe a la seva 
columna corresponent (color) on els esperarà la tutora per pujar a l’aula en ordre de creixent 
de cursos de 1r a 6è. 
 

 1r: color groc 

 2n:  color blau 

 3r: color vermell 

 4t: color taronja 

 5è: color verd 

 6è: color lila 
 

SORTIDES: 
-Infantil: Sortiran a les 16:00h per la porta principal en ordre creixent de P3 a P5. Les sortides 
poden veure’s endarrerides per aquest motiu. 
-Primària: Sortiran a les 16:00h per la porta exterior del pati en ordre de creixent de cursos de 
1r a 6è i des de la seva columna corresponent. Les sortides poden veure’s endarrerides per 
aquest motiu. 
 

 1r: color groc 

 2n:  color blau 

 3r: color vermell 

 4t: color taronja 

 5è: color verd 

 6è: color lila 
 



 

 5.2. Circulació dins del centre. 
  
TORNS LAVABOS 

-Al lavabo aniran un màxim de 2 alumnes amb mascareta i el tutor/a gestionarà les anades i 
tornades correctament. 

 
5.3. Horaris. 
 

ALUMNAT 

Infantil 9:00h a 12:30h. 12:30h-14:30h   
Menjador 

14:30h a 16:00h 

Primària 9:00h a 12:30h. 12:30h-14:30h 
Menjador 

14:30h a 16:00h 

 

DOCENTS/PERSONAL PAS I D’ADMINISTRACIÓ/PLA DE BARRIS 

Infantil 9:00h a 12:30h. 12:30h-14:30h    
Reunions + TP + 

Menjador 

14:30h a 16:00h 

Primària 9:00h a 12:30h. 12:30h-14:30h 
Reunions + TP + 

Menjador 

14:30h a 16:00h 

 
-No hi haurà sisena hora per la qual cosa tots els cursos tindran el mateix horari lectiu de 9 a 
16h amb servei de menjador inclòs. 
 
- Exemple d’horari 1 torn: 1r, 2n, 3r. 

 

 Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 
9:00-9:45 Àmbit lingüístic 
9:45-10:30 Àmbit matemàtic 
10.30-11:00 Pati 
11:00-11:45 Projectes/Programes 

Àmbit Medi Natural i Social 11.45-12:30 

12.30-14.30 Menjador 
14:30-15:15 Educació Física/Música/Plàstica/Valors 
15:15-16:00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

-Exemple d’horari 2 torn: 4t, 5è, 6è. 
 

 Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 
9:00-10:00 Àmbit lingüístic 
10:00-11:00 Àmbit matemàtic 
11.00-11:30 Pati 
11:30-12:30 Projectes/Programes 

Àmbit Medi Natural i Social 
12.30-14.30 Menjador 
14:30-15:15 Educació Física/Música/Plàstica/Valors 
15:15-16:00 

 
 
 5.4. Altres activitats: Acollida matinal, Adaptació de P3, Sortides i Colònies, 
Extraescolars. 
 
-Esperarem noves instruccions al setembre per informar més concretament del: servei 
d’acollida matinal, extraescolars i casal infantil de Vallbona. 
 

Acollida Matinal: 
 
-Hi haurà acollida matinal al gimnàs de l’escola on es podrà mantenir la distància interpersonal 
d’1,5 metres i,quan no sigui possible,tant el responsable de l’acollida com els infants han de 
portar mascareta.  
 
-L’horari de l’acollida matinal per a les famílies que ho sol·licitin serà de 8:00 a 9:00h. 
  
-Cada infant ha d’anar acompanyat per un únic familiar. Abans d’entrar al centre s’ha de rentar 
les mans amb gel hidroalcohòlic i un cop dins ha de mantenir la distància de seguretat d’1,5 
metres amb la resta de persones que estiguin a l’espai d’acollida. L’acompanyant ha d’accedir 
al centre amb mascareta. 
 
-Quan finalitzi el període d’acollida, els infants són acompanyats a la seva aula de referència, i 
tant els responsables com els infants han de portar les mascaretes. Acabat l’horari d’acollida 
cal ventilar, netejar i desinfectar l’espai. 
 
Adaptació P3: 
 
-Dilluns 14 de setembre de 9:30 a 11:00h (les famílies poden quedar-se a l’aula fins les 10:30h 

col·laborant en l’adaptació de l’infant a l’escola). 

-Dimarts 15 de setembre de 9:30h a 13:00h. 

-Dimecres 16 de setembre de 9:30h a 13:00h o 15:00h. 

-Dijous 17 de setembre de 9:30h a 13:00h i de 15:00h a 16:30h. 

 

 



 

-Les famílies dels infants poden acompanyar-los a l’aula seguint les mesures de prevenció i 
seguretat establertes: 

 Nombre d’acompanyants: 1 per infant. 

 Contacte i distància: la persona acompanyant només podrà tenir contacte amb el seu 
infant i haurà 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’haurà 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 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 correctament posada. 
 

Sortides i colònies: 
 

-Es duran a terme les activitats aprovades en la programació general anual, pel que fa a 

sortides i colònies, amb les adaptacions que calgui ateses les mesures de prevenció i seguretat 

sanitària. 

-En el cas de les sortides, sempre cal mantenir la distància interpersonal d’1,5 metres i portar 

mascareta quan no es pugui preservar la distància. 

-En el cas de les colònies es mantindran els grups estables. Es prioritzaran les activitats a l’aire 

lliure i se seguiran les mesures de prevenció i higiene habituals: distància física de seguretat, 

rentat de mans, etc. 

Extraescolars: 
 

-Es duran a terme les aprovades en la programació general anual amb les adaptacions que 

calgui ateses les mesures de prevenció i seguretat sanitària. 

-Sempre caldrà mantenir la distància interpersonal d’1,5 metres i portar mascareta quan no es 

pugui preservar la distància. 

-En la mesura del possible es formaran grups estables de participants. 
 
Mesures de seguretat per a totes les extraescolars: 
 
-Cal garantir que cada infant disposa d’una superfície mínima de 2,5 m².  
-Cal rentar-se les mans abans i després de l’activitat.  
-Neteja i desinfecció de barres, anelles i altres equipaments entre els diferents grups.  
-Dins de l’aula, mantenir la distància d’1,5 metres (marques a les barres i al terra).  
- Garantir la ventilació dels espais (almenys abans i després de la classe i de manera addicional 
en classes de llarga durada, ≥ 1,5 hores).  
-Els lavabos només seran utilitzats de manera simultània per infants d’un mateix grup.  
 

 

 

 



 

 

S’informa que el Pla d’actuació del setembre: 

-S’ha informat al Consell Escolar el 22 de juliol de 2020. 

-S’ha publicat  a la web del centre el 23 de juliol de 2020. 

 

Atentament 

Vicent Ramon Peñarroja Segarra 

Director Escola Ciutat Comtal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Annexes 

 
MESURES DE PROTECCIÓ I PREVENCIÓ  

 
És necessari difondre entre el personal treballador els protocols i els nous procediments i 
mesures a aplicar per tal d’evitar el risc de contagi.  
Es tracta de les mesures més efectives per a preservar la salut dels infants així com del 
personal docent i no docent. L’escola representa una bona oportunitat per a incorporar alguns 
aprenentatges relatius a l’educació per a la salut, adequant-los al nivell de comprensió i les 
capacitats de cada infant (OMS, 2020). En els infants més grans:  
 

sternudar al colze. Es poden 
utilitzar ninots o la imitació per exemplificar-ho.  
 

durada.  
 

emples senzills 
(“estirant les ales”) o marcant l’espai amb objectes o gomets.  
 

 
 
És convenient disposar de cartells i infografies recordant la importància de seguir les mesures 
de prevenció, sobre tot el rentat de mans, el distanciament físic i la utilització correcta de la 
mascareta.  
 
a. Distanciament físic  
 
Es tracta d’una de les mesures més importants per evitar la transmissió del virus. L’OMS 
recomana una distància física superior a 1 metre. Es proposa que els infants disposin d’un 
espai d’uns 4 m2 . Això implica mantenir una distància aproximada de 2 metres entre les 
persones als centres educatius, superior al recomanat. Per a facilitar aquest distanciament 
resulta imprescindible disminuir el nombre d’infants per aula i mantenir grups reduïts i 
estables. Aquesta mesura també ajudarà a la traçabilitat. Es recomana que el professorat i el 
resta de personal en contacte amb cada grup d’alumnes sigui sempre el mateix. Així si apareix 
un cas el nombre de persones amb contacte estret és limitat.  
En la mesura del possible, s’evitaran els espais compartits, els canvis d’aula i desplaçaments 
per l’interior del centre. Les entrades i sortides del centre es faran de manera esglaonada, en 
intervals de 15-20 minuts i mantenint la distància per evitar aglomeracions. El personal del 
centre serà responsable de vigilar el compliment d’aquestes distàncies. Es recomana que pares 
i mares no accedeixin a l’interior del recinte escolar.  
 
b. Rentat de mans  
 
Es tracta de les mesures més efectives per a preservar la salut dels infants així com del 
personal docent i no docent. Sobre l’ús de guants salut publica manifesta que sovint comporta 
una falsa sensació de protecció enfront del 14  

 



 

contacte amb el nou coronavirus. Un ús inadequat dels guants pot incrementar el risc de 
contacte i, en conseqüència, de contagi, per tant cal potenciar la higiene de mans.  
En infants i adolescents, es requerirà rentat de mans:  
 
▪ A l’arribada i a la sortida del centre educatiu  
 
▪ Abans i després dels àpats  
 
▪ Abans i després d’anar al WC (infants continents)  
 
 
En el cas del personal que treballa a l’escola, el rentat de mans es durà 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 WC  
 
▪ Abans i després d’anar al WC  
 
▪ Abans i després de mocar un infant (amb mocadors d’un sol ús)  
 
 
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, accessos al 
centre, accessos al pati,...) es recomana la col·locació de dispensadors de solució 
hidroalcohòlica per a ús del personal de l’escola.  
 
c. Mascaretes  
 
Segons l’OMS, la recomanació d´ús de mascaretes està subjecte a les normes establertes per 
cada país. Considerant els diferents grups d’edat, les recomanacions serien les següents:  
 
COL·LECTIU  

Indicació  Tipus de mascareta  

 
2n. Cicle d’educació 
infantil (3-6 anys)  

 
No indicada en general. A 
partir de 5 anys i si hi ha 
dificultat per fer complir 
les mesures de 
distanciament caldria 
indicar-la.  
 

 
Higiènica amb compliment 
norma UNE  

Educació primària (6-12 
anys)  

Indicada. Quan es 
compleixin mesures  

Higiènica amb compliment 
norma UNE  

 

 

 

 



 

 
VENTILACIÓ, NETEJA I DESINFECCIÓ D’ESPAIS. 
 

Pautes de ventilació. 
 

És necessari ventilar les instal·lacions interiors com a mínim abans de l’entrada i la sortida dels 
infants i 3 vegades al dia, almenys 10 minuts cada vegada.  
Totes les aules han de poder ser adequadament ventilades. Si pot ser es deixaran les finestres 
obertes.  
Pel que fa a les pautes de ventilació, i per aquells espais dels centres que disposin d’algun 
sistema de climatització, caldria tenir en consideració les recomanacions del Departament de 
Salut recollides al document Ventilació i sistemes de climatització en establiments i locals de 
concurrència humana.  
 

Pautes generals de neteja i desinfecció. 
 

La neteja i la posterior desinfecció d’espais es realitzarà amb una periodicitat almenys diària. 
Se seguiran les recomanacions de Neteja i desinfecció en establiments i locals de concurrència 
humana i en el cas de que sigui necessari les de Neteja i desinfecció en espais exteriors de 
concurrència humana.  
La neteja dels espais és fonamental i sempre s’ha de fer de forma prèvia a les actuacions de 
desinfecció. Permet eliminar la brutícia i la matèria orgànica de les superfícies i, si no és 
eliminada, pot interferir amb els desinfectants i minimitzar-ne la seva eficàcia. Els 
desinfectants, en canvi, destrueixen o inactiven els microorganismes. Per a la neteja es poden 
usar els detergents tensioactius que s’utilitzen habitualment. 

 
Caldrà fer un mínim d’una neteja i desinfecció completa al final de la jornada i garantir la 
neteja i desinfecció durant el dia en els espais que ho requereixin, especialment en aquells de 
màxima concurrència.  
Neteja: es pot fer amb aigua o sabó o es poden usar els detergents d’ús habitual en l’àmbit 
domèstic, que s’hauran d’aplicar en la concentració i condicions d’ús que indiqui l’etiqueta de 
cada producte.  
Desinfecció: hi ha evidència que els coronavirus s’inactiven en contacte amb diferents tipus de 
desinfectants, com poden ser:  
 

comana fer una dilució 1:50 del lleixiu habitual que té una concentració al 
voltant del 5%, barrejant 20 ml de lleixiu en 1 litre d’aigua, o bé posant 1 part de lleixiu i 49 
parts d’aigua, especialment per a la desinfecció dels lavabos. Per a la resta de superfícies és 
suficient amb una barreja de 1 part de lleixiu i 99 parts d’aigua. Aquestes solucions s’han de 
preparar diàriament i s’han de deixar actuar durant uns minuts per assegurar una desinfecció 
eficaç.  
 

-71%: es pot obtenir directament o a partir de l’alcohol etílic habitual 
que és del 96 %, barrejant 70 ml de l’alcohol amb 30 ml aigua (s’obté un alcohol del 69%) o bé 
barrejant 5 parts de l'alcohol etílic de 96º amb 2 part d'aigua (s’obté un alcohol del 70,6 %)  
 

peròxid d'hidrogen amb aigua, barrejant 1 part d'aigua oxigenada i 5 parts d'aigua.  
 
Es poden utilitzar també altres productes desinfectants amb finalitat viricida autoritzats per a 
ús pel públic en general i ús ambiental.  



 

Per a la desinfecció del material informàtic (teclat, ratolins...) es poden utilitzar tovalloletes 
impregnades amb alcohol propílic de 70% o un drap net humitejat amb alcohol de 70%. Caldrà 
garantir especialment la desinfecció del material com a mínim 1 vegada al dia.  
 

Zones i punts on intensificar la neteja i desinfecció. 
 

Les actuacions de neteja i desinfecció hauran d’incidir especialment en tots aquells elements, 
superfícies o zones d’ús més comú que poden tenir més contacte amb les mans. El material 
emprat en les diferents activitats no podrà ser compartit entre diferents infants si no se’n fa 
una desinfecció després del seu ús. Es prioritzarà que cada infant i adolescent utilitzi el seu 
propi material.  
 
Les zones i punts on cal intensificar la neteja i desinfecció són:  
- Interruptors i timbres (aparell electrònic)  
- Manetes i poms de portes, finestres, armaris i arxivadors.  
-Baranes i passamans, d’escales i ascensors  
- Taules  
- Cadires  
- Ordinadors, sobretot teclats i ratolins  
- Aixetes  
- Lavabos. Cal assegurar la dotació de sabó i eixugamans, per garantir l’adequada higiene de 
mans en tot moment.  
- Altres superfícies o punts de contacte freqüent  
Es recomana, allà on sigui possible, mantenir les portes obertes. 
 

PROTOCOL D’ACTUACIÓ EN CAS DE DETECCIÓ D'APARICIÓ DE SIMPTOMATOLOGIA 
COMPATIBLE AMB COVID  
 
Davant la presència d’aquests símptomes, se seguiran les indicacions sanitàries vigents en 
aquell moment (en el moment d’elaboració d’aquest document pot ser necessari l’aïllament 
preventiu).  
En cas d’aparició de símptomes en un alumne o alumna en la seva presència al centre:  
 

 
 

mares o tutors.  
 

pediatra.  
 

 
 

del centre  
 
En cas d'aparició de símptomes en un treballador o treballadora:  
 

 
 

-se en contacte amb el seu metge de capçalera  
 
En cas de treballadors i treballadores del Departament d'Educació:  



 

 
o Informar de la presència de simptomatologia tan aviat com sigui possible a la direcció del 
centre  
 
o Emplenar la declaració responsable relativa a la vulnerabilitat, casos estrets i 
simptomatologia COVID-19 per tal d’informar que té símptomes, que està en observació o que 
ha estat diagnosticat com a cas positiu i per poder fer el seu seguiment per part del personal 
sanitari de la unitat de PRL així com el dels seus possibles contactes.  
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En cas de treballadors i treballadores de centres d’altres titularitats, han de posar-ho en 
coneixement de la titularitat del centre i del seu servei de prevenció. 



 

PLA D’ENSENYAMENT I APRENENTATGE ONLINE AMB L’ALUMNAT 

 
1.Propostes d'activitats a l'alumnat 
 

 
Web: agora.xtec.cat/escolaciutatcomtal 
 
Dintre de la web de l’escola, als blogs de cada cicle s’ha elaborat recursos de reforç i consolidació per als dies de 
confinament i es van actualitzant cada setmana. Es tracten totes les àrees i dimensions atenent les necessitats i nivells 
del nostre alumnat. També s’han penjat els llibres digitals del programa Jump Math i Innovamat per que reforcin allò 
après. 
 
Plataformes: Snappet i Moodle. 
 
Ja tenim engegades aquestes 2 plataformes amb accés per els alumnes i que ens permetran un seguiment de les seves 
tasques i els feedbacks corresponents amb ells/es. Sols tractarem amb les plataformes l’àmbit lingüístic i l’àmbit 
matemàtic. 
 
Xarxes socials: Instagram i Facebook 
 
Activitats lúdiques i consells per a l’alumnat: reptes matemàtics, manualitats, vídeos esportius i saludables, mesures 
contra el coronavirus i informacions diverses i immediates.  
 
Correu electrònic: @escolaciutatcomtal.com 
 
Enviament de cartes dels tutors/es de forma quinzenal per saber com es troba l’alumnat i si necessita ajut. 
Enviament de tasques més específiques a demanada de la família. 
Cada alumne de P3 a 6è té un correu de l’escola: @escolaciutatcomtal.com que és on els docents envien les cartes i 
les tasques a l’alumnat. En alguns casos també s’ha enviat al correu del pare/mare per sol·licitud de la família. 
 
Dossiers de treball:  
 
Es lliuraran dossiers de treball individual. 
 



 
 
2.Recursos tecnològics  
 

 
Per poder engegar les propostes d’activitats l’alumnat ha de tenir a casa: 
-Ordinador/Tableta/mòbil. 
-Connexió a internet. 
-Impressor. 
-Afegiríem el material fungible: llibretes, fulls en blanc, llapis, colors, retoladors, cartolines, etc... 
 
Actualment tenim coneixement que més del 30% de les famílies del centre no tenen accés a les propostes d’activitats 
per falta de recursos tecnològics, cosa que provoca o provocarà una bretxa de desigualtat important. 
 
Restem a la espera de que el Departament d’Educació es posi en marxa i atenent les característiques de cada centre 
faci polítiques d’equitat per trencar la bretxa digital existent. Aquesta no es causa del coronavirus, si no que ja porta 
anys que es dona però les polítiques no han estat encertades.  
 

 
3.Seguiment alumnat 
 

 
Docent-Alumnat: A través dels correus electrònics, xarxes socials i telèfon. A les plataformes snappet i moodle on 
podrem fer també un seguiment de les tasques i retroalimentar-les. 
 
Docent-Família: A través dels correus electrònics, xarxes socials i telèfon. 
 
Equip directiu-Família: A través dels correus electrònics, xarxes socials i telèfon. 

 
4.Coordinació mestres i equip directiu 
 

 
Coordinació mestres: Aplicació Hangouts per fer les sessions d’avaluació i noves propostes d’activitats per cicles. 
També el correu electrònic xtec corporatiu. 
 
Coordinació mestres-equip directiu: Aplicació Hangouts per fer les sessions d’avaluació. També el correu electrònic 
xtec corporatiu. 
 
Coordinació equip directiu: Aplicació Hangouts per fer les reunions previstes al calendari. També el correu electrònic 
xtec corporatiu. 
 
 
 



 
 
5.Formació mestres 
 

 
-Innovamat: Formació sobre el programa que fem a l’escola des de l’inici de curs i que ens permetrà resoldre dubtes 
del programa i adquirir noves estratègies.  
 
-Snappet: Formació del funcionament de la plataforma per poder treballar amb els alumnes des de casa. 

 
6.Comunicació amb famílies i alumnat (tutores i 
equip directiu) 
 

 
Docent-Alumnat: A través dels correus electrònics, xarxes socials i telèfon. A les plataformes snappet i moodle on 
podrem fer també un seguiment de les tasques i retroalimentar-les. 
 
Docent-Família: A través dels correus electrònics, xarxes socials i telèfon. 
 
Equip directiu-Família: A través dels correus electrònics, xarxes socials i telèfon. 

 
7.Atenció específica a l'alumnat desfavorit o NEE 
 

 
Web: agora.xtec.cat/escolaciutatcomtal 
 
Dintre de la web de l’escola, als blogs de cada cicle s’ha elaborat recursos de reforç per l’alumnat amb NEE.  
Coordinació amb el referent de l’EAP via correu electrònic si hi ha algun cas que ens preocupi. 
I a l’espera que el Departament doti de tecnologia a les famílies més desfavorides per poder seguir el treball online. 
 
 

 
8.2n Trimestre Avaluació alumnat 
 

 
-Realització via Hangoust de les juntes d’avaluació de cada cicle: inicial, mitjà i superior. 
-Notes a l’Esfera. 
-Acta d’avaluació a l’Esfera. 
-Informes alumnat és lliuraran via correu electrònic a les famílies. 
Les famílies que no tinguin correus electrònics, s’enviaran al correu de l’alumnat informant a les famílies que se’ls han 
enviat a ells. Aquests informes no estan signats ni segellats, són sols informatius. 
Els oficials es lliuraran en persona a les famílies quan l’escola torni a obrir. 
 

 

 



 
 

PLA D’ENSENYAMENT-APRENENTATGE ONLINE. En cas de nou tancament del centre educatiu 

                                                                  3 EIXOS                                                                                                     

PLATAFORMES VIRTUALS                                                                   WEB                                                                           XARXES SOCIALS 

                                                                                                                                        Com accedim?                                                                                     Com accedim? 

                                                                                                                         https://agora.xtec.cat/escolaciutatcomtal/                                                     Instagram 

 Com accedim?   

Ordinador, tauleta o mòbil                                                                                        

Usuari i contrasenya facilitat pel tutor/a 

Seguiment de les activitats cada setmana: dimecres 

 

 

Com accedim?   

Ordinador, tauleta o mòbil  Facebook 

Usuari i contrasenya facilitat pel tutor/a   

Seguiment de les activitats cada setmana: dimecres 

https://agora.xtec.cat/escolaciutatcomtal/


 
PLA D’ENSENYAMENT-APRENENTATGE ONLINE 

                                                                  ALTRES PROPOSTES                                                                                                     

                                                                                                                                              

CANAL DE YOUTUBE DE L’ESCOLA                                                        CANAL DE YOUTUBE EDUCARTS                                   CAPSES DE MATERIAL ESCOLAR+JOCS 

                                                                                                                                                                                                  Es faria arribar a la família que faci la sol·licitud 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

PLA D’ENSENYAMENT-APRENENTATGE ONLINE 

COMUNICACIÓ ALUMNAT I FAMÍLIES 

                                                                                                                                              

GRUPS DE WHATSAPP FAMÍLIES + ESCOLA                                                                                                                                     TELÈFONS 

 Trucades setmanals 

 

 

 

 

CORREUS ELECTRÒNICS TUTORS/ES I ESCOLA 

CORREUS ELECTRÒNICS EDUCADOR SOCIAL, INTEGRADORA SOCIAL I EDUCADOR EMOCIONAL  

                                                                                                                                                                                                                

 

 


