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1. MARC NORMATIU 

El Departament d’Educació va publicar el dia 30 de juny de 2020 les Instruccions per al curs                 

2020-2021 dels centres educatius de Catalunya i en elles estableix les directrius generals i              

mesures sanitàries específiques pels centres educatius aprovades pel PROCICAT i          

concretades més tard en en el Pla d'actuació per al curs 2020-2021 per a centres educatius                

en el marc de la pandèmia, aprovat pel PROCICAT i publicat el dia 3 de juliol del 2020. 

El Pla d'obertura provisional de l’Escola Colors 20-21 recull aquest marc normatiu pel que              

fa l’organització del centre en l’àmbit pedagògic i de gestió en situació de pandèmia. 

 
2. INTRODUCCIÓ 
Aquest pla és un document provisional que, en el nostre cas, té la voluntat de ser revisat a                  

l’inici del mes de setembre abans de presentar-lo definitivament al Consell Escolar i poder,              

així, valorar de nou les últimes actualitzacions que el PROCICAT i el propi Departament              

d’Educació haguessin traslladat a la ciutadania donada la incertesa del moment i els canvis              

que es succeeixen en el temps. 

D’altra banda, la necessitat de poder donar resposta a les moltes mesures sanitàries             

imposades pel PROCICAT i no deixar de banda el nostre propi PEC ha suposat un handicap                

afegit que ha requerit per part de tots nosaltres d’esforç, creativitat i treball. Aquest pla pretén                

doncs, en la mesura del possible, fer compatibles aquestes especials circumstàncies amb els             

trets d’identitat de l’Escola Colors (inclusió, participació i cohesió entre d’altres). 

Objectius generals del pla: 

● Donar resposta a les necessitats i els drets essencials de tot l’alumnat, molt             

especialment aquells que viuen en entorns vulnerables. 

● Respondre al principi d’equitat i cohesió social propi del nostre sistema educatiu.  

● Garantir les condicions de salut de l’alumnat i del personal docent i no docent d’acord               

les mesures establertes per les autoritats sanitàries.  
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https://docs.google.com/document/d/1lNf3Jc_tc480caqOpbfVm-ZatQa9UGHaABRJsYl6glA/edit
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Objectius específics del pla: 

● Acompanyar emocional i tutorial a l’alumnat seguint les orientacions dels SSTT MVO,            

El retorn al centres educatiu: acollida de l'alumnat postconfinament, i els criteris            

específics d'atenció establerts per la Comissió d’Atenció a la Diversitat (CAD). 

● Impulsar nous models d'ensenyament-aprenentatge que tinguin en compte la         

competència digital i la competència d’aprendre a aprendre com a eines fonamentals            

de progrés personal i escolar. 

● Orientar i col·laborar amb les famílies en la creació d’espais que facilitin eines i              

estratègies per abordar les dificultats de seguiment de l'aprenentatge dels seus fills i             

filles (coneixement del currículum, d’eines i entorns digitals…). 

 

3. DIAGNOSI 

A partir del 13 de març de 2020, arran del confinament decretat per contenir el coronavirus                

Sars-Co-Vid2, es va fer necessari que a l’Escola Colors, com tantes d’altres de Catalunya, es               

reinventés en la seva gestió organitzativa, pedagògica i comunitària, amb el principal objectiu             

de donar resposta a les noves necessitats d'ensenyament aprenentatge de l'alumnat en            

aquest nou context i el d’acompanyar personal i emocionalment a ells i a les seves famílies,                

especialment a aquelles que per la seva vulnerabilitat podrien desvincular-se del fet educatiu. 

Així, les nombroses actuacions realitzades durant el període de confinament del curs 19-20             

ens han permès poder fer una diagnosi acurada del que ha suposat l’afectació del COVID-19               

en el funcionamet “virtual” i diari de l’escola. aquesta diagnosi s’ha estret de la MA de centre                 

del curs 19-20, mitjançant la valoració i propostes de millora de l’equip docent i en la mesura                 

que ha estat possible de l’alumnat i les seves famílies.  1

 
 
 
 

1 Memòria Anual. Curs 19-20. Annex 5: Noves actuacions confinament 2020. 
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ACTUACIONS REALITZADES 19-20 (Període de confinament) 

ÀMBIT D'ORGANITZACIÓ I GESTIÓ 

Objectiu: Organitzar i gestionar el centre per adaptar-lo a la nova situació educativa. 
 
Creació de l’organització d’una nova escola “virtual” per a docents, alumnes i famílies: 

● Actualització de la base de dades de les famílies del centre (correus electrònics i              

telèfons). 

● Creació de nous correus electrònics per a les famílies sense correu. 

● Creació d’un nou entorn de treball virtual docent: nova plataforma de reunions virtuals             

(meet, zoom…). 

● Reestructuració de la planificació docent i del calendari de reunions adequades i            

respectant la conciliació familiar. 

● Reestructuració dels equips de treball / assignació de grups a diferents equips de             

treball (codocència i 2 referents per a cada grup). 

 
Creació d’una nova sistematització de la gestió d’una nova escola virtual per a docents, 

alumnes i famílies: 

● Gestió i enviament dels informes d’avaluació del 2n trimestre per correu electrònic. 

● Planificació i gestió de la preinscripció i matrícula curs 20-21 de forma telemàtica i/o              

presencial. 

● Acompanyament a l’AFA per tal de realitzar les gestions i accions de l’AFA durant el               

confinament en quant a accions amb el menjador, monitoratge, extraescolars…  

● Adequació de la gestió econòmica del centre a la nova realitat:  

- Assessorament a l’AFA en el retorn proporcional de les quotes de material            

establertes i seguint instruccions del Departament d’educació. 

- Gestió del retorn proporcional de les beques de menjador i material a les             

administracions locals i/o comarcals. 
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Objectiu: Definir canals i utilitzar eines de comunicació eficients amb els docents, els 

alumnes i les famílies. 

● Activació del correu electrònic de cada generació com a mitjà de comunicació amb les              

famílies.  

● Adaptació de la web de l’escola per a l’aprenentatge en línia i ús d’altres plataformes               

d’aprenentatge en línia (videos, google formularis…). 

● Potenciació i diversificació de l’ús de les tecnologies per seguir generant           

aprenentatges: drive i google classroom (5è i 6è). Correu electrònic de P3 a 4t. 

● Gestió, organització i seguiment dels dispositius portàtils i connectivitats amb l’objectiu           

de garantir la igualtat d'oportunitats (amb el suport del Departament d’Educació i de             

l’Ajuntament de Les Franqueses - PMCEIJ) de tots els alumnes. 

● Establir criteris de col·laboració digital amb altres centres del municipi (cessió de            

dispositius) i seguiment dels mateixos. 

● Gestions per donar resposta al Pla de Centres educatius en línia. 

 

 ÀMBIT PEDAGÒGIC 

Objectiu: Repensar la planificació, la metodologia i l’avaluació de les propostes           

educatives vetllant per l’atenció educativa de cada alumne des de la inclusió i l’equitat.  

● Reflexió pedagògica per a un nou plantejament didàctic i pedagògic per tal de crear              

una escola on-line. Amb propostes pedagògiques generals i propostes específiques. 

● Disseny de propostes didàctiques globalitzades setmanals. Planificació de 12         

setmanes del curs totalment online. 

● Planificació d’activitats diversificades i adaptades a la realitat de cada alumne. 

● Planificació i seguiment d’activitats adaptades a l’alumnat NESE. 

● Creació d’espais de relació i seguiment d’alumnat amb seguiment de professionals           

dels serveis educatius del propi Departament d’Educació (EAP- CREDA),         

professionals de l’administració local (logopeda municipal) i/o professionals externs. 
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● Planificació i organització de les videotrucades amb els infants. 

● Reflexió i creació d’un nou informe d'avaluació del 3r trimestre. 

● Disseny de les eines documentals i digitals que faciliten la participació dels alumnes             

en la seva autoavaluació i a les seves famílies la valoració del procés             

d’ensenyament-aprenentatge dels seus fills.  

● Reunions i entrevistes amb famílies (seguiment tutorial alumnes/famílies per correu          

electrònic i per telèfon). 

● Acompanyament a les famílies de 6è (reunions/videoconferències per gestionar el 

comiat de l’alumnat de 6è). 

 

ÀMBIT DE LA COHESIÓ SOCIAL  

Objectiu: Vetllar per mantenir els estàndards necessaris d’inclusió i equitat entre           

l’alumnat vulnerable i les seves famílies. 

● Acompanyament i seguiment social de l'alumnat i famílies en situació de vulnerabilitat            

(CAD/CSC). 

● Reflexió, disseny i planificació d’itineraris de comunicació amb alumnat de famílies 

vulnerables juntament amb la xarxa professionals propers (treballadora social EAP, SS 

i Àrea de Diversitat de l’Ajuntament de Les Franqueses, Espai Familiar). 

● Detecció de noves necessitats socials entre l’alumnat vulnerable i les seves famílies 

(de risc social, econòmiques, sanitàries). 

● Derivació a professionals de la xarxa de les deteccions observades amb criteris clars 

de prevenció i respecte a la intimitat de les persones (espai protegits de confiança). 

● Revisió dels criteris d’atenció a l’alumnat vulnerable i les seves famílies pel que fa a 

l’ajut urgent de material escola, digital  i connectivitat (en cas de no poder ser 

prioritzats pel propi Departament d’Educació). 

● Col·laboració, com a servei públic essencial, amb altres centres del municipi per 

contribuir plegats a l’equitat social i l’èxit educatiu de tots els infants. 
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Valoració de l'equip docent de les accions implementades durant 
el confinament 

ÀMBIT D’ORGANITZACIÓ I GESTIÓ 

● L’assignació dins dels equips docents dels dos mestres de referència per a cada grup              

classe ha fomentat el treball en equip i ha facilitat el seguiment personal, emocional i               

escolar dels alumnes i les seves famílies . 

● La docència compartida ha permès fomentar les fortaleses prèvies dels docents           

(expertesa, experiència, domini de l’entorn digital d’aprenentatge…) i a la vegada ha            

aportat coneixement i ajuda en les debilitats d’alguns altres (falta d’experiència,           

mancances en el coneixement de l’entorn digitals,...)  

● La planificació setmanal on-line dels equips docents, així com la sistematització           

temporal de les reunions de coordinació, planificació i execució dels acords presos ha             

permès comptar amb una “escola virtual” eficaç i  sostenible. 

● La creació d’espais de comunicació amb les famílies i l’alumnat mitjançant el correu             

electrònic, les eines digitals d’aprenentatge i la web s’han dinamitzat d’una forma            

ràpida, però el volum d’informació que s’anava succeint i le propostes adreçades no             

sempre ha arribat a les famílies d’una manera àgil.  

● El volum de treball diversificat dels docents per tal de donar seguiment personal,             

emocional, escolar a l’alumnat, així com també continuar donant resposta als diferents            

requeriments habituals del departament d’educació i altres professionals externs ha fet           

inviable la conciliació professional i familiar.  

ÀMBIT PEDAGÒGIC 
● Les propostes pedagògiques traslladades a l’alumnat han estat competencials i          

globalitzades que mantinguessin al màxim el propi model d’ensenyament         

aprenentatge de l’escola colors, però les dificultats amb les que les famílies s’han             

trobat (laborals, sanitàries, de seguiment digital) ha dificultat el reton d’aquestes a            

l’escola i el seu seguiment final. 
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● Incorporar a l’avaluació l’autoavaluació de l’alumnat i la valoració de l'evolució escolar            

per part de les famílies és una eina potent que dóna sentit al treball educatiu realitzat                

més enllà de l’acció feta durant aquest període de confinament. 

● El diferent coneixement de les eines digitals d’ensenyament-aprenentatge de famílies i           

alumnes (més usuaris d’eines lúdiques que competents en l’àmbit tecnològic) no           

sempre ha facilitat el seguiment i retorn de les propostes pedagògiques dels alumnes.             

La bretxa digital existent és una evidència que s’ha fet palesa. 

 

ÀMBIT DE LA COHESIÓ SOCIAL 
● El coneixement de la xarxa de professionals que faciliten l’atenció a la infància en risc               

al municipi ha permès mantenir un treball fluid i constant en benefici de l’alumnat amb               

més necessitats educatives específiques. Cal fer més àgil els canals de comunicació            

entre aquests professionals. 

● La manca de referents culturals d’alguna de les comunitats d’origen nouvingut           

presents a l’escola ha dificultat en gran manera la comunicació i acompanyament amb             

algunes famílies. Cal treballar amb els administracions l’assignació de recursos tan           

importants com TIS i Mediadors Culturals per evitar la bretxa social que s’esdevingués             

en aquestes comunitats, 

 

PROPOSTES DE MILLORA de les accions implementades durant el 
confinament: 

● Facilitar equip tecnològic a les mestres (en casos necessaris, tot i que el més adequat               

seria facilitar-lo a tothom).  

● Garantir que l’alumnat que ho necessita, des del primer dia tingui tot el material              

necessari (fungible i/o digital).  

● En la mesura del possible, establir mecanismes per racionalitzar horaris i ajustar-los a             

la jornada laboral.  

● Sistematizar i temporalitzar de forma més fluïda i constant la informació a les famílies. 
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● Proposar que des de l’AFA puguin oferir formació bàsica en l’àmbit digital a les              

famílies (creació i gestió de correu electrònic, accés a web i blogs, utilització d’eines              

com el Meet, etc). 

● Pel que fa a les videotrucades, si haguessin de tornar a fer, temporalitzar-les             

quinzenalment, amb mig grup (12-13 alumnes) i flexibilitzar el dia de la setmana             

proposat (no un dia exclusivament). 

● Major concreció de la planificació setmanal dels espais de coordinació dels equips            

docents i la seqüenciació de les tasques a realitzar. 

● Incorporar les videotrucades a alumnes i famílies amb més antelació en cas de             

confinament parcial o total, especialment en el cas de seguiment d’alumnat NESE i             

vulnerable. 

● Establir límits en la durada de les videotrucades, especialment entre l’alumnat de            

l’EINF. 

● Mantenir de forma constant actualitzada la base de dades i contactes de l’alumnat i les               

seves famílies, garantint en tot moment la protecció de les dades cedides. 

 

4. ORGANITZACIÓ DE L’ALUMNAT, ELS PROFESSIONALS QUE ELS               
ATENEN I ELS ESPAIS DESTINATS A LA SEVA ATENCIÓ 

Una vegada estudiades les necessitats de la comunitat educativa i la previsió de recursos              

necessaris per atendre-les, atenent a les disposicions que ens atorguen el decret            

d’autonomia de centres i en relació a la diagnosi el pla d’obertura estableix l’organització del               

nostre centre pel curs 20-21. 

El curs 19-20 l’escola va implementar una nova organització interna de l’alumnat (passant             

dels cicles als equips de treball) i dels equips docents que els atenen (passant dels equips de                 

coordinació cíclics als equips docents de petits, mitjans i grans). 
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Aquesta nova gestió del temps lectiu, tant per l’alumnat com pels docents, té com a objectiu                

atendre la diversitat de l’alumnat d’acord amb el PEC i el desplegament del Decret d’inclusió,               

Decret 150/2017. El treball en equip, la planificació compartida i la participació en aquests              

espais d’altres professionals (EAP, SSEE, SS, etc) permetria rendibilitzar els espais de reflexió                         

i coordinació del centre i desenvolupar amb major transversalitat les metodologies                     

competencials emprades al centre. 

Els equips humans, de treball i docents, s’han distribuït tenint present que en tots i cadascun                               

d’ells hi hagués un referent d’EE que permet el seguiment individualitzat i grupal de l’alumnat                             

des d’una mirada inclusiva i altres referents per a la resta d’especialitats.  

La situació de confinament esdevinguda des del mes de març va interrompre aquesta                         

organització, però l’experiència dels equips de treball assolida fins aquell moment (valorada                       

molt positivament per tots els docents) va facilitar la reestructuració d’aquests equips d’una                         

manera àgil (fruït en molts casos del treball de docència compartida començat fa dos                           

cursos): 

●  Es van designar parelles docents d’atenció al grup classe i a les seves famílies. 

● Es van mantenir de forma virtual els equips docents de coordinació originals per a                           

tasques de planificació pedagògica conjunta. 

 EQUIPS DOCENTS 

PETITS 

P-3 ● 3 mestres tutores + psicomotricitat 
● 1 mestra suport + MU 
● 1 PAN (anglès) 
● 1 MEE  
● 1 Educació en valors 
● 1 TEI 
● 1  vetlladora 

P-4 

P-5 

MITJANS 

1r ● 3 docents tutors 
● 1 MEE 
● 1 PAN (anglès) 
● 1 MU 
● 1 EF 
● 1 Educació en valors 
● 1 vetlladora 

2n 

3r 
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GRANS 

4t ● 4 docents tutors 
● 1 MEE 
● 1 PAN (anglès) 
● 1 MU 
● 1 EF 
● 1 Educació en valors 
● 1 vetlladora 

5è 

6èA i 6èB 

 

Pel curs 20-21, donada la situació esdevinguda pel COVID-19 i les mesures que s’han de               

portar a terme creant i mantenint Grups Estables d’Alumnes (GE) en els que no hi hagi la                 

intervenció de diferents docents (preferentment tutor i docent de suport) no es podrà mantenir              

l’organització implementada però aquest pla estableix mecanismes per no renunciar-hi.          

S’incorporen a la vegada, i en la mesura del possible, les propostes de millora recollides a la                 

diagnosi anterior. 

 
Grups Estables d’Alumnes (GE) i assignació docent durant la pandèmia 

Els GE estan formats pels alumnes del grup classe, el tutor/a del grup i el docent de suport                  

de referència. En aquells grups on el/la tutor/a té reducció de jornada, els docents estables               

seran dos i en el cas de P3 es considerarà membre del GE al personal TEI. 

Per tal de minimitzar al màxim la presència d’especialistes als GE hem distribuit la docència               

d’aquests per equips docents, de forma que sempre siguin els mateixos (màxim 2, EF i AN)                

per als mateixos grups. Tot i així, aquests mantindran sempre les mesures de de la distància                

social i la mascareta. 

La resta de personal docent (les mestres d’EE, el personal extern, els docents que realitzin               

activitats esporàdiques o de substitució..) que participin de qualsevol activitat amb alumnat            

del que no formi part com a grup estable, hauran de mantenir les mateixes mesures de                

distància social i la mascareta. 
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PERSONAL DOCENT ASSIGNAT ALS GRUPS ESTABLES D’ALUMNES  

 DOCENTS QUE FORMEN PART DEL 

GRUP ESTABLE D’ALUMNES 

Professionals 

no docents 

DOCENTS QUE NO FORMEN PART 

DEL GRUP ESTABLE D’ALUMNES 

P-3 (21) Tutor/a ⅓ Reducció TEI 
1PAN (anglès) 

1 MEE 
(*) Reduccions de jornada 

P-4 (25) Tutor/a* ⅓ Reducció  

P-5 (25) Tutor/a*  1 PAN  

1r (25) Tutor/a 1PRI (suport)  1 vetlladora 1PAN (anglès) 
1 EF 

1MEE 
1MU 2n (25) Tutor/a 1PAN  

3r (24) Tutor/a 1 PRI (suport)   1PAN (anglès) 
1 EF 

1MEE 
1 MU 4t (27) Tutor/a 1PAN  1 vetlladora 

5è (25) Tutor/a 
1 MEE 

 1PAN (anglès) 
1 EF 

1MEE 
1MU 6è (27)  Tutor/a   
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Espais assignats als Grups Estables d’Alumnes (GE) 

  ESPAIS QUE PERTANYEN GE 

ESPAIS QUE PERTANYEN 

GE 

COMPARTITS AMB L’EQUIP 

DE TREBALL 

ESPAIS QUE NO PERTANYEN 

GE COMPARTITS  AMB TOT 

L’ALUMNAT 

P3 (21) 

P4 (25) 

P5 (25) 

- Aula P-3 

- Aula P-4 

- Aula P-5 

- Lavabos de cada aula 

- Aula experimentació 

- Aula de música 

(migdiada) 

- Gimnàs 

- Biblioteca 

- Menjador 

1r (25) 

2n (25) 

- Aula 1r 

- Aula 2n 

- Lavabo 1r (1a planta) 

- Lavabo 2n (1a planta) 

- Aula pre-Tecnologia - Gimnàs 

- Biblioteca 

- Ràdio 

- Menjador 

3r (24) 

4t (27) 

- Aula 3r 

- Aula 4t 

- Lavabo 3r (planta baixa) 

- Lavabo 4t (planta baixa) 

- Aula primària - Gimnàs 

- Biblioteca 

- Ràdio 

- Menjador 

5è (25) 

6è (27) 

- Aula 5è 

- Aula 6è 

- Lavabo 5è (adaptat 1a 

planta) 

- Lavabo 6è (adaptat 

planta baixa) 

- Aula primària - Gimnàs 

- Biblioteca 

- Ràdio 

- Menjador 
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Tots els espais estaran dotats amb “kits” de protecció sanitària: 

● Contenidor de residus sanitaris    

de rebuig. 

● Paperera amb tapadora. 

● Tovalloles de paper. 

● Kit de neteja i desinfecció. 

● Gel hidroalcohòlic. 

● Guants. 

● Mascaretes. 

A la planta baixa i la planta primera s’habilitarà un espai, despatx de tutoria i aula d’anglès                 

respectivament, per ubicar possibles casos COVID-19 i contactar amb les seves famílies.  

Període d’Adaptació progressiva de P3 
Durant el període d’adaptació de P3 l’infant ha d’anar acompanyat per un únic familiar. Abans               

d’entrar a l’aula s’ha de rentar les mans amb gel hidroalcohòlic o sabó i ha de mantenir les                  

distàncies de seguretat amb la resta de persones que estiguin a l’aula de P3 amb els seus                 

fills o filles, així com portar mascareta en tot moment. 

Els grups d’alumnes establerts pels primers dies d’aquest període d’adaptació estaran           

formats per un màxim de 7 alumnes i en el moment de passar a ser atesos com a grup                   

sencer (21 alumnes) passaran a ser GE. 

SETMANA ADAPTACIÓ PROGRESSIVA P3 

 Dilluns 14 Dimarts 15 Dimecres 16 Dijous 17 Divendres 18 

 09.00h - 09.20h   
Tot el grup Tot el grup 

FESTA 

LOCAL 

09.30h - 10.30h GRUP 1 GRUP 1 

10.30h - 11.00h NETEJA I DESINFECCIÓ 
DELS ESPAIS PATI PATI 

11.15h - 12.15h  GRUP 2  GRUP 2 Tot el grup Tot el grup 

12.30h - 13.00h  NETEJA I DESINFECCIÓ DELS ESPAIS 

15.15h - 16.15 GRUP 3 GRUP 3   
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Criteris organitzatius que regulen l’atenció a l’alumnat.  

Alumnat 

a l’Escola Colors no volem renunciar a mantenir sempre que sigui possible els trets d’identitat               

propis del nostre PEC i que ens identifiquen com a escola educadora en valors i inclusiva,                

per aquesta raó i per tal continuar en la tasca encomanada com a centre educatiu               

d’acompanyar a tot l’alumnat en el seu desenvolupament integral (emocional, social i            

cognitiu) prioritzarem la següent organització pedagògica i espais d’aprenentatge i relació: 

● Mantenir els grups naturals del curs 19-20 per recuperar el vincle personal entre els              

infants del grup classe i el seu sentiment de pertinença. 

● Mantenir les tutories dels grups classe del curs 19-20 pels nous GE del curs 20-21,               

sempre que sigui possible i en cas de no ser-ho perquè el tutor no continuï a l’escola                 

que el docent referent del GE sigui un mestre conegut pel grup.  

Quan els docents siguin a l’escola però s’hagi donat un canvi d’etapa d’EI a EPRI,               

prepararà al l’inici de curs 20-21 una trobada entre aquest i els infants (sempre amb               

mascareta i mantenint la distància social).  

● Establir equips docents estables (EINF, CI, CM i CS) que permetin una atenció             

inclusiva a l’infant, amb metodologies de treball a l’aula competencials, respectuoses           

amb els eixos fonamentals del PEC (educació en valors, plurilingüisme, treball de les             

llengües i AICLE).  

Aquests equips docents estaran dotats del personal suficient per impartir les           

especialitats pròpies d’EINF i PRI amb la mínima intervenció de docents diferents.  2

 

2 Veure apartat 4. ORGANITZACIÓ DE L’ALUMNAT, ELS PROFESSIONALS QUE ELS ATENEN I ELS ESPAIS DESTINATS A LA                  

SEVA ATENCIÓ 
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Docents 

En els espais de reunió i treball del personal docent i no docent, sempre que no es pugui                  

garantir la distància de seguretat serà obligatori l’ús de mascareta.  

Les reunions planificades de petit grup (màxim 10 persones) pel personal docent, personal             

extern i altres (famílies, AFA, delegats d'aula) es faran en les aules assignades a tal efecte i                 

respectant sempre la distància social i fent servir la mascareta. 

Les reunions planificades superiors en nombre (Claustre, Consell Escolar, reunions amb           

famílies d’un grup classe) passaran a celebra-se en el gimnàs una vegada assegurada la              

seva neteja i/o desinfecció. 

La Sala de professors passa a ser un espai de descans i reunió no formal del professorat on                  

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.  

 

5. ORGANITZACIÓ DE LES ENTRADES I SORTIDES. FLUXOS DE                 
CIRCULACIÓ. 

Les entrades i sortides durant l’estat de pandèmia es faran de forma esglaonada i des de                

punts d’accés diversificats, atenent així a la necessitat d’evitar aglomeracions en moments            

puntuals de la jornada escolar. S’establiran circuits per les entrades i sortides dels alumnes i               

les seves famílies, dins i fora del recinte escolar. 
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A l’EINF els alumnes poden ser acompanyats fins a la porta d’accés de la seva aula per un                  

sol familiar i en tot moment es respectaran: la distància social, l'ús de les mascaretes i els                 

fluxos de circulació  marcats pels accessos. 3

En el cas de l’EPRI les famílies només accediran a l’interior del recinte escolar en el cas que                  

sigui estrictament necessari, per indicació del personal docent i seguint totes les mesures de              

protecció establertes (distància de seguretat i mascareta). 

En definitiva i en tots els casos, els adults que acompanyin els infants han de ser els mínims                  

possibles i han de complir rigorosament les mesures de seguretat i limitant al màxim la seva                

estada als accessos al centre educatiu.  

Els alumnes d’EPRI hauran de portar la mascareta fins que accedeixin a l’aula del seu grup                

estable i, de la mateixa manera que els seus companys d’EINF, s’hauran de rentar les mans                

amb gel hidroalcohòlic o sabó abans i després de sortir de l’aula. 

 

Educació Infantil (veure Annex 1 ) 
 

Entrades progressives de 9.00h a 9.15h i de 15.00h a 15.15h 

Sortides progressives de migdia i tarda de 12.25h a 12.35h i de 16.25h a 16.35h 

GRUP  ENTRADES I SORTIDES  FLUXOS DE CIRCULACIÓ 

P3 
ENTRADA I SORTIDA 

TANCAT DE FUSTA  

DES DE LA PORTA D’ACCÉS D’EINF 

FINS A L’AULA DE P3 

P4 
ENTRADA I SORTIDA 

AULA P4 

DES DE LA PORTA D’ACCÉS D’EINF 

FINS A L’AULA DE P4 

P5 
ENTRADA I SORTIDA TALLER DE 

CIRCULACIÓ 

DES DE LA PORTA D’ACCÉS D’EINF 

FINS EL TALLER DE CIRCULACIÓ 

3 Veure plànols centre educatiu (ANNEX 1) 
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Educació Primària (veure Annex 2 ) 
 

Les entrades es faran en horaris esglaonats pels diferents equips per tal d’evitar aglomeracions tant               

dins com fora del centre escolar.  

● Els alumnes de 1r i 2n faran fileres amb el seu tutor/a al recinte del vestíbul principal i entraran                   

de manera progressiva i diferenciada al centre amb els seus tutors. 

● Els alumnes de 3r i 4t faran fileres amb el seu tutor/a a les columnes del pati de primària                   

(davant del tipi). Entraran de manera progressiva i diferenciada al centre amb els seus tutors. 

● Els alumnes de 5è i 6è NO faran fileres. Entraran al centre a l’hora assignada per a cada grup. 

GRUP  HORA  ENTRADES I SORTIDES  FLUXOS DE CIRCULACIÓ 

1r  09.10h 
ENTRADA I SORTIDA VESTÍBUL 

PRINCIPAL 

DES DE LA PORTA DEL VESTÍBUL 

PRINCIPAL A LES AULES PER 

L’INTERIOR DE LA PLANTA BAIXA  

2n  09.10h 
ENTRADA I SORTIDA VESTÍBUL 

PRINCIPAL 

DES DE LA PORTA DEL VESTÍBUL 

PRINCIPAL A LES AULES PER 

L’INTERIOR DE LA PLANTA BAIXA  

3r  09.00h 
ENTRADA I SORTIDA PÀRQUING 

ANNEX 

DES DE LA PORTA DEL PÀRQUING 

ANNEX A L’ESCOLA FINS  A LES 

AULES PEL PORXO DE PRIMÀRIA  

4t  09.00h 
ENTRADA I SORTIDA PARKING 

ANNEX 

DES DE LA PORTA DEL PARKING 

ANNEX A L’ESCOLA FINS  A LES 

AULES PEL PORXO DE PRIMÀRIA  

5è   09.10h 
ENTRADA I SORTIDA  PORTA 

CORREDISSA 

DES DE LA PORTA CORREDISSA FINS 

A LES AULES PER LA PORTA PETITA 

DE LA PLANTA BAIXA 

6è  09.00h 
ENTRADA I SORTIDA  PORTA 

CORREDISSA 

DES DE LA PORTA CORREDISSA FINS 

A LES AULES PER LA PORTA PETITA 

DE LA PLANTA BAIXA 

Sortides  Sortides progressives de migdia i tarda de 12.30h a 12.40h i de 16.30h a 16.40h 
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IMPORTANT ENTRADES I SORTIDES 

Tenint present la importància d’aquest punt i l’organització establerta, fem especial èmfasi en: 

● PUNTUALITAT: caldrà ser molt puntuals en les entrades per evitar aglomeracions.           

També caldrà puntualitat en la recollida del vostre fill/a. Els infants entren sols a              

l’escola. Els familiars haureu de deixar als vostres fills/es i marxar de manera àgil per               

no coincidir amb les famílies d’altres grups que venen en altre horari. 

● ÚS DE MASCARETA I DISTÀNCIA DE SEGURETAT: pels espais comuns de l’escola,            

els alumnes hauran de circular amb mascareta i respectant la distància de seguretat.             

Recomanem que els adults que veniu a portar als vostres fills/es, ho feu amb              

mascareta i guardeu la distància de seguretat fora de l’escola. 

 

6. ORGANITZACIÓ DELS ESPAIS D’ESBARJO 

El temps d’esbarjo com a temps lectiu, educatiu i a la vegada de lleure ha de poder-se portar                  

a terme amb les necessàries mesures de protecció. Així, ens plantegem en totes les etapes               

educatives una organització de l’esbarjo (horari, sectorització dels espais i atenció docent)            

que de forma rotativa i respectant al màxim els GE i equips de treball compartits, per nivells,                 

permetin fer ús d’aquests espais. 

El pati el podran realitzar sense mascareta perquè cada grup estable estarà en un dels               

sectors assignats, diferenciat d’un altre GE. Si en algun moment, comparteix o l’infant ha              

d’accedir a l’espai d’altre GE haurà de mantenir la distància sanitària i fer ús de la mascareta. 

Abans i després de l’activitat d’esbarjo els nens i nenes de cada GE es rentaran les mans                 

amb gel hidroalcohòlic o sabó.  
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ESPAIS ESBARJO  

EDUCACIÓ INFANTIL 
DIA 

SETMANA 
ESPAI 

 “FUSTA” 
ESPAI  

“SORRAL” 
ESPAI 

“AMETLLER” 

EINF (71 alumnes) 
GE - P3 - 22 alumnes 

GE - P4 - 25 alumnes 

GE - P5 - 25 alumnes 

Dilluns P3 P4 P5 

Dimarts P5 P3 P4 

Dimecres P4 P5 P3 

Dijous P3 P4 P5 

Divendres P5 P3 P4 

● Espai 1 (FUSTA): Zona del pati experimentació i tanca fusta de la ronda. 

● Espai 2 (SORRAL): Zona del sorral. 

● Espai 3 (Ametller): Zona de l’ametller, motos i rocòdrom. 

ESPAIS ESBARJO 

EDUCACIÓ PRIMÀRIA 
DIA 

SETMANA 
Espai 

1 

Espai 

2 

Espai 

3 

Espai 

4 

Espai 

5 

Espai 

6 

EPRIM (153 alumnes) 
GE - 1r - 25 alumnes 

GE - 2n - 25 alumnes 

GE - 3r - 25 alumnes 

GE - 4t - 27 alumnes 

GE - 5è - 25 alumnes 

GE - 6è - 27 alumnes 

Dilluns 1r 2n 3r 4t 5è 6è 

Dimarts 2n 1r 6è 5è 4t 3r 

Dimecres 5è 2n 4t 3r 6è 1r 

Dijous 4t 1r 2n 6è 3r 5è 

Divendres 3r 1r 5è 6è 4t 2n 

● Espai 1 (TIPI): Zona del Tipi. 

● Espai 2 (SORRAL): Zona del sorral. 

● Espai 3 (OLIVERA): Zona de la taula de ping-pong, olivera i rocòdrom. 

● Espai 4 (RODES):  Zona de les rodes i logotip de l’escola 

● Espai 5 (PISTA 1): Zona 1 (camp de bàsquet porta corredissa). 

● Espai 6 (PISTA 2): Zona 2 (camp de bàsquet ronda). 
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7. ORGANITZACIÓ DEL SERVEI DE MENJADOR, SERVEI D’ACOLLIDES,               
EXTRAESCOLARS I ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES 

Servei de menjador escolar  4

El servei de menjador de l’escola es realitzarà exclusivament a l’espai assignat a l’efecte, el               

menjador de l’escola.  

Donat que la grandària de l’espai permet coincidir diversos grups estables, el responsable             

garantirà que els integrants d’un mateix GE de classe seguin junts en una o més taules. Cal                 

mantenir la separació entre les taules de grups diferents. 

Pel que fa l’organització horària d’aquest servei, per tal de garantir aquestes mesures, es              

realitzaran dos torns 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 i garantir el rentat de                  

mans abans i després de l’àpat.  

El menjar s’ha de servir 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 serà la                   

persona adulta responsable qui la servirà des dels punts de servei que s’estableixin.  

En els moments que els alumnes s’aixequin per alguna raó mantindran la distància de              

seguretat i es posaran la mascareta. 

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.  

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 Veure document: Pla d'actuació menjador 20-21 
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Les activitats posteriors als àpats s’han de realitzar, preferiblement, a l’aire lliure, amb             

ocupació diferenciada d’espais (es seguiran les mateixes rotacions dels espais d’esbarjo que            

durant l’espai lectiu a l’EPRI i a l’EINF per a cada GE). Quan això no sigui possible cal fer ús                    

de la mascareta. També es poden utilitzar espais interiors sempre respectant els GE a un               

mateix grup estable.  En aquest cas cal garantir la ventilació després de l’activitat. 

Els materials que s’utilitzin per aquestes activitats han d’estar assignats a cadascun dels GE i               

es procedirà a la seva neteja i desinfecció. 

Finalment i pel que fa a l’organització de les recollides/lliurament dels alumnes usuaris del              

menjador escolar es seguiran les indicacions establertes: 

● EINF: els monitors responsables els recolliran i retornen amb temps suficient a les             

seves aules. 

● EPRI: 

○ 1r, 2n,3r i 4t, els monitors responsables els recolliran amb temps suficient i els              

lliuraran als llocs assignats per les entrades i sortides. 

○ 5è i 6è, els monitors responsables els recolliran i lliuraran a les seves aules.  

En arribar a l’espai del menjador els adults responsables garantiran l’entrada i la sortida dels               

infants dels diferents grups separadament així com la neteja, la desinfecció i ventilació dels              

espais abans i després de la seva utilització. 

 

Servei d’acollida matinal i de tarda. 

En l’espai de menjador una vegada netejat i desinfectat del seu servei anterior estarà habilitat               

pels serveis d’acollida del centre (matí de 8.00h a 9.00h  i tarda de 16.30h a 17.30h). 

Donada la grandària de l’espai (145,48 m2) els infants usuaris d’aquest servei romandran en              

un espai assignat a cada GE (els mateixos grups que en horari lectiu) i distanciats d’altres                

GE dels que no en formin part. El responsable de l’acollida haurà de portar mascareta i en                 

cas que els alumnes no estiguin amb el seu GE de referència també hauran de fer ús                 

d’aquesta mesura de seguretat. 
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Al matí en arribar al servei d’acollida les famílies accediran al recinte escolar per la rampa                

d’accés al menjador . Cada infant haurà d’anar acompanyat per un únic familiar i abans              5

d’entrar al centre s ’haurà de rentar les mans amb gel hidroalcohòlic o sabó.  

Quan finalitzi el període d’acollida, els infants seran acompanyats per les persones            

responsables als espais assignats per a la recollida/lliurament dels diferents GE.  i tots ells.  

En acabar el servei d’acollida (de matí o tarda) caldrà ventilar, netejar i desinfectar l’espai. 

A la tarda, pel que fa el servei d’acollida, es seguirà el mateix procediment però les persones                 

responsables del servei recolliran els infants seguint el procediment de l’hora del menjador             

escolar i els portaran a l’espai d’acollida (menjador). 

En el moment de la recollida per part dels familiars, es rentaran les mans amb gel                

hidroalcohòlic o sabó per sortir del centre. Els familiars recolliran els infants accedint per la               

rampa d’accés al menjador. 

 
Activitats extraescolars 

Les activitats extraescolars planificades per l’AFA de l’escola Colors i incorporades a la PGA              

20-21, en cas de realitzar-se, caldran que segueixin en el seu procediment de seguretat i               

higiene les normes d’actuació establertes en aquest Pla d’obertura provisional de l’Escola            

Colors 20-21.  

Caldrà mantenir la distància de seguretat i portar mascareta quan no es pugui preservar la               

distància i això sigui possible per la naturalesa de l’activitat realitzada, per exemple si              

l’activitat és musical o esportiva. Es formaran grups estables de participants (els mateixos GE              

que en horari lectiu) i en cas de no poder-ho portar a terme es garantirà en tot moment la                   

separació entre els integrants d’aquests grups, fent servir llavors mascareta. 

 

 

5 Veure plànols.ANNEX 1 -   ANNEX 2 - 
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Se seguiran les indicacions del Departament d’Educació i PROCICAT en el seu annex 6 on               

s’inclouen recomanacions específiques en aquest punt. 

El manteniment dels fluxos de circulació, espais assignats, lavabos assignats i entrades i             

sortides, seguiran en tot moment  les normes d’actuació establertes pel centre. 

Sortides i colònies. 
L’escola Colors valora en tot moment la inclusió de les sortides i colònies en les activitats                

complementàries planificades dins de la PGA 20-21 i per tal de continuar donant resposta al               

PEC. Tot així sempre es seguiran les indicacions de les autoritats sanitàries en cas que               

aquestes determinin el contrari ateses les mesures de prevenció i seguretat de cada moment. 

 
Transport escolar (sortides i piscina). 

En el moment de fer ús del transport escolar (per sortides, colònies, desplaçaments propers,              

piscina…) s’hauran de seguir les indicacions sanitàries de protecció, distància de seguretat i             

l’ús de la mascareta.  

Al transport escolar, on tots els infants han d’anar asseguts amb la mascareta posada durant               

tot el trajecte, es podran utilitzar la totalitat dels seients si no és possible la separació entre                 

ells.  

Els acompanyants dels infants durant les sortides també portaran sempre la mascareta            

posada durant  el trajecte. 

S’informarà a les famílies de la importància de mantenir les distàncies, fer ús de les               

mascaretes i evitar les aglomeracions en el moment de la recollida dels alumnes. 
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8. RELACIÓ I COMUNICACIÓ AMB LA COMUNITAT EDUCATIVA 

L’experiència viscuda durant el confinament i les valoracions de les famílies i l’equip docent,              

així com les propostes de millora de l’equip docent deixen en evidència la necessitat de               

comunicar-nos amb les famílies i l’alumnat d’una manera més eficaç i fluïda. 

Per millorar aquest aspecte, relació i comunicació amb la comunitat educativa, prendrem les             

següents accions immediates: 

● Reunió amb el representants de les famílies (Junta d’AFA i delegada de delegats             

d’aula) per facilitar les informacions generals d’inici de curs 20-21 (esborrany pla            

d’obertura provisional de l’Escola Colors 20-21) i rebre les seves inquietuds (21/07/20). 

● Una vegada informat el Consell Escolar (22/07/20) es publicarà a la web i s’ enviarà               

per correu electrònic a totes les famílies del centre i a Comunitat i Escola (PMCEIJ) el                

Pla d’obertura provisional de l’Escola Colors 20-21.  

● Reunions d’inici de curs presencials (P3 i 1r) i virtuals (de 2n a 6è) per donar a                 

conèixer el pla d’obertura definitiu (03/07/20 i 07/09/20). 

● Reunions específiques d’acompanyament a les famílies que hagin viscut situacions          

difícils en relació al COVID i que el docent de referencia ha de conèixer per ajudar i                 

acompanyar l’infant.  

La resta de canals de comunicació amb la comunitat educativa seran els habituals sempre              

que sigui possible:  

1. famílies: correu electrònic, trucades telefòniques i reunions presencials si són          

necessàries.  

2. alumnes: llibreta viatgera, agenda i correu electrònic docent-alumne (5è i 6è). 

3. AFA i Consell escolar: reunions presencials.  
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En tots els casos que hi hagi presencialitat amb el canal utilitzat (reunió individual, de petit                

grup de cas que l’escola consideri necessari fer la trobada presencial, es farà mantenint les               

mesures de seguretat ( neteja de mans amb gel hidroalcòlic, distància i mascareta).  

 

Finalment, després d’analitzades les valoracions de les famílies en relació a la conveniència             

d’agilitzar la comunicació amb la comunitat, l’escola té previst potenciar canals de            

comunicació no formal amb les famílies delegades i AFA com ara l'ús del whatsapp.  

9. PLA D’ACTUACIÓ EN CAS DE DETECTAR UN POSSIBLE CAS DE                     
COVID-19  

Si un infant, docent o personal no docent del centre presenta símptomes compatibles amb la               

COVID-19, l’escola actuarà seguint les indicacions que en mesures sanitàries i de prevenció             

estableixen les autoritats pertinents: 

1. Se l’ha de portar a l’espai habilitat al centre per cobrir únicament aquesta incidència              

(despatx de tutoria de la planta baixa i/o aula d’anglès de la planta primera).  

Aquests dos espais habilitats comptaran amb: 

● Contenidor de residus sanitaris de rebuig. 

● Paperera amb tapadora. 

● Tovalloles de paper. 

● Kit de neteja i desinfecció. 

● Gel hidroalcohòlic. 

● Guants. 

● Mascaretes. 

2. Se l’ha de col·locar una mascareta i quedar-se al seu càrrec mentre es contacta amb els                

seus familiars, en cas dels infants. La persona responsable també es posarà la             

mascareta. 
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3. S’ha de contactar amb la família per tal que vingui a buscar l’infant. 

4. En cas de presentar símptomes de gravetat s’ha de trucar també al 061. 

5. El centre ha de contactar amb l'Ajuntament i amb el Servei Territorial d’Educació per              

informar de la situació. Els SSTT MVO informaran a Salut Pública.El centre romandrà a              

l’espera d’indicacions. 

La família o la persona amb símptomes, en cas de ser un adult, ha de contactar 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 conèixer-ne el resultat.  

En cas que es confirmi un possible COVID, Salut Pública serà l'encarregada de la              

identificació, aïllament i seguiment dels contactes estrets. 

Si es confirma un cas positiu es comunicarà de forma immediata als Serveis Territorials              

Maresme Vallès - Oriental i aquests ho notificaran a l’Ajuntament a través dels Serveis              

Territorials. Seran les autoritats sanitàries i aquest organismes qui decidiran la necessitat de             

confinament i el grau d’afectació del mateix. En aquest moment s’informarà a les famílies. 

 

ESPAIS HABILITATS PER UN POSSIBLE CAS DETECTAT DE COVID-19 

ESPAI 1 

PLANTA SERVEIS  EDUCACIÓ INFANTIL I CI  

ESPAI 2 
PLANTA PRIMÀRIA  CM i CS  

● Els docents referents del GE de l’infant afectat amb possible COVID l’acompanyarà a l’espai              

habilitat. 

● L’ED contactarà amb la família de l’infant. 

● La Direcció ho comunicarà als SSTT MVO i a l’Ajuntament de Les Franqueses. 
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10. ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA DEL CENTRE EN CAS DE               
CONFINAMENT PARCIAL O TOTAL DEL CENTRE 

En acabar el curs 19-20 i en previsió d’un possible confinament parcial o total del centre                

l’escola ha previst la temporalització i accions que caldrà tenir en compte en cas de ser                

necessari. 

Es prepararan uns kits de confinament per tots els infants de l’escola per un possible               

confinament (llapis, goma, plastilina, fulls, colors, llibres de lectura, quaderns….). aquests           

Kits permetran als infants i les seves famílies seguir les propostes didàctiques de l’equip              

docent amb les eines necessàries.  

 

En el cas d’alumnes amb necessitats educatives específiques se’ls lliurarà també aquells            

materials didàctics adaptats que els siguin necessaris per accedir al seu aprenentatge            

respectant els seus ritmes i característiques personals.  

 

Pel que fa aquells materials digitals que els segui necessaris als alumnes dels grups de 4t,                

5è i 6è, el Pla d’Obertura definitiu de l’Escola Colors 20-21 establirà quins seran els més                

adequats segons la detecció de connectivitats i dispositius realitzada i les necessitats de             

cada GE.  

La concreció de l’organització pedagògica pel que fa horaris, agrupaments, tipologia de les             

propostes pedagògiques per a cada nivell o alumnat quedarà establerta de forma definitiva             

en el Pla d’Obertura definitiu de l’Escola Colors 20-21 que s’incorporarà a la PGA 20-21 no                

més tard del 14 de setembre.  

Per últim, l’Equip Directiu Ampliat (ED i Equip de Coordinació del que forma part la               

coordinadora TAC) preveu fer les adequacions pertinents del Pla TAC de l’escola Colors, ja              

existent a l’escola, per tal que es mantingui de forma virtual el vincle entre l’alumnat d’un                

mateix GE, la comunicació amb les famílies i a la vegada es pugui respondre a les propostes                 

pedagògiques encomanades. 
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Ara per ara, l’entorn virtual previst és el següent: 

● De P3 a P5: el blog del nivell, correu electrònic de la generació per a la comunicació                  

amb les famílies (tots els infants de l’Escola Colors tenen generada una adreça             

electrònica en el moment de matricular-se a l’escola), trucades telefòniques o           

videotrucades (en petit grup o col·lectives). 

● 1r, 2n i 3r: el blog del nivell, correu electrònic de la generació per a la comunicació                  

amb les famílies, trucades telefòniques i videotrucades (en petit grup o col·lectives). 

● 4t, 5è, 6è: el blog del nivell, correu electrònic de la generació com a eina de treball i                   

relació amb l’alumnat (sota supervisió i responsabilitat de les famílies), eines digitals            

de google sites (drive, meet, Classroom…)  i trucades telefòniques. 
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11. PLA DE NETEJA  

Cadascun dels GE de l’escola tenen assignat un espai i un lavabo específic i únic. Tot i així                  

també podran fer ús d’espais complementaris, compartits amb els altres GE de l’equip de              

treball al que pertanyen (EINF, CI, CM i CS).  

En l’organització horària de l’inici de curs es planificarà que els espais compartits per un               

mateix equip docent només sigui utilitzat una vegada durant la jornada escolar per un GE,               

així després d’aquest ús es podrà netejar i desinfectar per a la jornada següent. En cas que                 

un mateix espai s’hagués d’utilitzar per més d’un GE durant la mateixa jornada escolar es               

farà una neteja i desinfecció de l’espai.  

A l’espera de la publicació definitiva d’aquest pla d'obertura, l'Ajuntament de Les Franqueses             

del vallès qui té les competències en materia de contractació de les empreses de neteja del                

municipi comunicarà a la direcció de l’escola quin és el pla d’actuació de neteja i desinfecció                

pel COVID-19 que té previst d’aplicar a l’escola. Per descomptat el pla ha de donar               

compliment a les instruccions del mateix departament d’educació i de les indicacions de les              

autoritats sanitàries pertinents. Una vegada validat, el pla s’incorporarà com annex al Pla             

d’obertura definitiu de l’Escola Colors 20-21. 

Més enllà de les actuacions previstes per a la neteja i desinfecció de tots i cadascuns dels                 

espais del centre, recollits al pla de neteja i desinfecció esmentat, durant el primer trimestre               

del curs 20-21 l’escola treballarà amb tots els infants, des de P3 a 6è, l'eix transversal Salut i                  

Higiene per prendre consciència col·lectiva sobre la importància de mantenir uns bons hàbits             

d’higiene en els espais físics utilitzats, com també sensibilitzar-los en la cura de la seva               

pròpia salut. 
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12. ANNEXES 
Pel que fa la documentació requerida a l'inici de curs i en relació a la situació de pandemia                  

provocada per la COVID-19 el centre facilitarà a les famílies els següents documents: 

● La Declaració responsable famílies EINF o la Declaració responsable famílies EPRI           

signada per part del pare, mare o tutor de l'alumne. 

● Annex 1 LLISTA DE COMPROVACIÓ DE SÍMPTOMES PER A LES FAMÍLIES . 6

LLISTA DE COMPROVACIÓ DE SÍMPTOMES PER A LES FAMÍLIES 
 
Si el vostre fill, filla o infant o adolescent tutelat no es troba bé, marqueu amb una creu quins                   

d’aquests símptomes presenta: 
 

  Febre o febrícula Mal de panxa 

Tos Vòmits 

Dificultat per respirar Diarrea 

Congestió nasal Malestar 

Mal de coll Dolor muscular 

 

Si a casa hi ha alguna persona adulta2 que no es troba bé, marqueu amb una creu 

quins d’aquests símptomes presenta: 
 

Febre o febrícula Calfreds 

Tos Vòmits 

Falta d’olfacte de gust Diarrea 

Mal de coll Malestar 

 Dolor muscular 
 

*Si heu marcat una o diverses caselles cal que eviteu portar l’infant a l’activitat i               que us poseu en contacte amb      
els responsables de l’activitat per comunicar-ho. En horari d’atenció del vostre centre d’atenció primària, poseu-vos en                
contacte telefònic amb el vostre equip de pediatria o de capçalera. En cas contrari, truqueu al 061. 

(2) Si es tracta d’un altre infant o adolescent de la unitat familiar utilitzeu la primera llista. 

6 Del Pla d'actuació per al curs 2020-2021 per a centres educatius en el marc de la pandèmia, aprovat pel PROCICAT i                      

publicat el dia 3 de juliol del 2020 
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Es recomanarà a les famílies tenir al dia i actualitzats a l’arxiu de l’escola: 

● El carnet de vacuna actualitzat i al dia (altament recomanable) L'última vacuna            

recomanada universal en l’àmbit sanitari és la dels 6 anys (Difteria, Tétanos, Tos             

ferina - dTpa). La resta de vacunes com a de l'Hepatitis A, la Trivalent i la del Papiloma                  

Humà són vacunes escolars que enguany han quedat interrompudes per la urgència            

sanitària en la que ens trobem.  

Donat que el carnet de vacunes dels alumnes que consta a l'escola és el que es va aportar                  

en el moment d'iniciar l'escolarització dels infants, es farà arribar al centre educatiu,             

mitjançant correu electrònic, la seva última actualització. També serà vàlida la còpia que             

consti en la base de dades de  l’aplicació del Departament de Salut, “la Meva Salut”. 

Informació a la comunitat educativa. 

Aquest Pla d’obertura provisional de l’Escola Colors i les mesures de protecció i             

prevenció generals, així com les mesures específiques i protocols d’actuació que s’han            

establert per part del Departament d’Educació es donen a conèixer a la comunitat educativa              

(alumnes, famílies i personal  docent i no docent). 

Es farà difusió d’aquest pla a tota la comunitat en els mitjans i canals de comunicació propis                 

del centre. 

Carme Real 

Directora 

Escola Colors 

 

Informat el Consell Escolar el dia 22 de juliol de 2020. 

 

Les Franqueses del Vallès, 22 de juliol de 2020. 
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ANNEX 1 -  
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ANNEX 2 - 
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