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1. INTRODUCCIÓ 

 

Aquest Pla d’Actuació pretén establir les bases per tal que el curs 2020/21 es              
pugui reprendre amb les màximes garanties, buscant l’equilibri entre protecció de           
la salut de les persones als centres educatius, la correcta gestió de la pandèmia i               
el dret de tots infants a una educació de qualitat. En un nou curs que es preveu                 
amb grans incerteses, cal que les escoles de la ZER puguin treballar amb la              
màxima normalitat possible. Tindrem com a prioritat establir els mecanismes          
necessaris per donar continuïtat a les metodologies pròpies de la ZER i de les              
seves escoles, aplicant les mesures sanitàries pertinents que les autoritats          
sanitàries determinen.  

Aquest Pla es basa en les normes i orientacions establertes pel Departament            
d’Educació referent a les instruccions per al curs 2020-21 dels centres educatius            
de Catalunya de 30 de juny de 2020, que dóna instruccions de l’organització i              
funcionament dels centres públics d’Educació Infantil i primària per al curs           
2020/2021, i pel Departament de Salut, de prevenció, higiene i promoció de la             
salut (PROCICAT). Totes les mesures proposades en el Pla seran vigents al llarg             
del curs escolar i podran ser adaptades si es canvia el context epidemiològic.  
 

2. CONTINGUT DEL PLA D’OBERTURA 
2.1 DIAGNOSI 

L’escola Anton Busquets i Punset, preveient afectacions a llarg termini, va fer una             
enquesta de disponibilitat de mitjans electrònics i connectivitat a les famílies.           
Durant els primers dies de confinament, els tutors van fer propostes als alumnes             
no obligatòries que podien compartir al blog. Es va seguir treballant per posar en              
marxa la nova pàgina web que ens va oferir més prestacions i retroaccions per              
part dels alumne. Es va anar parlant entre tots de quines propostes es posaven              
els primers dies. Les famílies es subscrivien i els arribava un correu cada vegada              
que es penjava una notícia o proposta. Després es va posar en marxa l’activació              
de la plataforma gsuite per a poder treballar.  
Els mestres ens vem agrupar per parelles i cicles per poder-nos ajudar per             
engegar aquesta nova manera de funcionar. A més a més els especialistes i             
itinerants de ZER van donar suport a tots els cicles .Es va crear els usuaris i                
contrasenyes de tutors i especialistes.Cada alumne té el seu correu per           
comunicar-se. …...@escoladecalders.cat. 
 
A nivell d’EI i CI es va proposar el treball amb Padlet. Fins ara a EI s’havia fet                  
servir el whatsapp com a mitjà de comunicació i propostes a les famílies. 
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Es va proposar que CM i CS es creessin clasroom (aula virtual on els alumnes               
poden donar resposta i per passar determinades tasques als alumnes i cadascú            
amb les seves necessitats.  
 
L’organització de cada cicle va anar a càrrec dels dos mestres encarregats del             
cicle i dels diferents especialistes que van proposar o fer ells mateixos les             
activitats. 
 
També es van engegar les videoconferències setmanals amb els alumnes i les            
tutores amb l’aplicació meet en format grup-classe.Hi va haver un horari a            
disposició dels nens per connectar amb les mestres (un dia el matí i un altre a la                 
tarda), preferentment en horari escolar, per resoldre dubtes, qüestions..... Es va           
buscar els dos horaris per tal de donar resposta a les realitats de cada família.               
Cada cicle es va organitzar i va fer la proposta a l’equip directiu, on després es                
va compartir amb tothom. Les propostes que es van portar a terme eren             
individuals i també n’hi va haver de col.lectives on es demanava la participació             
de tota la família. 
Es van fer propostes de Sant Jordi, manualitats i recomanacions de lectures,            
fotos amb disfresses..., on es van posar en format carrusel a la pàgina web.              
També hi va haver la proposta de fer Cartes amb cor i també es va participar en                 
Dóna la nota; activitat proposada des de l’àrea de música de la ZER 
 
La primera setmana es va proposar de fer un acompanyament perquè alumnes i             
famílies es familiaritzessin amb la nova metodologia. Es van fer un seguit de             
tutorials + petites activitats per a portar-ho a terme. Els vídeos van ser comuns              
per a tots els cicles i es van penjar a la pàgina web. 
 
Hi va haver quatre alumnes que des de l’Ajuntament i Serveis socials se’ls va fet               
arribar una tauleta per a poder treballar des de casa. També se’ls ha fet arribar               
a través de la companyia SOOM (que gestiona la fibra òptica a Calders) la              
connectivitat a internet. 
 
Al llarg de les setmanes es va fer un seguiment per part de les tutores i de                 
direcció de la connectivitat que hi havia per part dels alumnes i de les respostes               
que aquests feien de les activitats que se’ls demanaven.. 
 
També es va acordar a nivell de claustre de fer un correu a les famílies per fer                 
recomanacions per fer un bon ús de les pantalles i amb unes normes perquè les               
videoconferències siguessin profitoses per tots, com si fóssim a classe (no           
menjar ni beure, estar asseguts i vestits, intentar no xatejar, utilitzar o no els              
auriculars.... Cal fer una educació per les eines digitals i fer-ne un ús positiu.  
 
També per part de la mestra de NEE hi va haver un seguiment dels alumnes               
amb necessitats educatives, així com la coordinació amb la referent de l’EAP.            
Calia fer també un seguiment d’aquells alumnes que passaven a l'institut i la             
necessitat o no d’informe de l’EAP. 
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També es va fer una CAD i es va mirar als alumnes que tenien PI metodològic                
com se’ls podia ajudar i donar suport 
 
Es va portar a terme les juntes d’avaluació virtuals: tenint la mateixa validesa             
jurídica que fetes presencials. En l’avaluació es va valorar de cada alumne si             
havia treballat o no durant el 3r trimestre (en estat de confinament), si li caldria               
fer un reforç per al proper curs i si calia posar alguna feines d’estiu. 
 
Es va fer una carta a les famílies des de Consell de Direccions de ZER per                
explicar com serien els informes del tercer trimestre, autoavaluatius. Aquests          
informes es van anar explicant en les diferents videoconferències que es feien al             
llarg de la setmana. La proposta d’informe per al 3r trimestre va ser fer una               
autoavaluació per part dels alumnes, una part que intervenien les famílies i una             
altra part del mestre tutor, donant més importància a l’estat emocional i a les              
formes d’aprenentatge. També es va fer l’informe normatiu de final de curs d’             
esfera. 
 
A partir de la demanda de les famílies es van pautar més les activitats a realitzar                
i ens vam comprometre a organitzar les propostes tipus pla de treball. Algunes             
famílies també van demanar que els tutors hi fossin més presencialment fent            
més classes virtuals. 
 
Es va modificar les activitats i propostes dels alumnes i les trobades en 
videoconferència: 
- EI - van fer una reestructuració de les videotrucades. Van fer participar            
més  en els nens.  
- CI - es va fer la proposta de fer les videotrucades més participatives i per               
grupets per nivell. (passant d’1 a 3 videoconferències setmanals) 
- CM - Es van fer tutories més individualitzades, amb els alumnes i amb les              
famílies que segons la tutora requerien més atenció 
- CS - es va fer un document amb la programació setmanal,-quinzenal.           
També van engegar un projecte compartit amb tots els alumnes 
 
Es va elaborar el Pla d’obertura. Es va parlat llargament amb el claustre de com               
havia de fer-se la reobertura del centre partint de les directrius que donava el              
Departament i partint de la proposta de l’equip directiu i del Consell de direccions              
de la ZER. 
 
Veure pla d’Obertura Escola Anton Busquets i Punset        
https://agora.xtec.cat/escoladecalders/ 
 
La participació per part dels alumnes en el període de reobertura dels alumnes             
de 6è (va ser d’un 88% com a mitja dels 3 dies que van venir a fer les diferents                   
tutories) 
La última setmana van venir els diferents alumnes a recollir el seu material en els               
horaris assignats amb  un  93’75% de participació 
 
L’últim dia de curs es va fer a través d’una videoconferència amb tots els              
alumnes de l’escola. Hi havia la proposta de fer un joc de preguntes, on tots els                
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alumnes hi tenien accés (joc de preguntes sobre les olimpiades) i després hi va              
haver una música per tancar el curs tots junts. 
 
Les alumnes que feien pràctiques a l’escola de diferents Universitats, han seguit            
participant en les activitats proposades virtualment i fent la seva proposta           
d’activitats i participació en aquells grups en els que estaven adscrites. 
 

 
Les classrom i les padlets les mantindrem obertes durant l’estiu mantenint els            
xats tancats i no fent retorns 
 
Les famílies dels alumnes de 6è es van posar en contacte amb la direcció i la                
tutora per tal de veure si es podia fer l’acomiadament d’aquests alumnes. La             
normativa encara era molt restrictiva i es parlava de no fer grans reunions ni              
trobades de gent gaire grans. (La propera setmana s’entra en fase 3, però el              
departament desaconsella fer finals de cursos massius.) 
A les famílies els hi agradaria fer un berenar i donar-los un petit obsequi. També               
els agradaria fer un vídeo. Totes les propostes es van portar a terme el dia 25 de                 
Juny a l’aire lliure on els alumnes de 6è i les seves famílies junt amb els seus                 
companys de 5è es va fer el comiat. També hi va haver un record pels alumnes                
de 6è per part de l’escola. 
 
La valoració, en general de la tasca telemàtica, ha estat molt positiva per part              
dels alumnes i les famílies, que han expressat, en general, l’agraïment per            
l’esforç i seguiment que han fet els docents dels infants. Algunes famílies            
haguessin volgut moltes més videoconferències (videoclasses diàries).  
 
. Els alumnes en general han seguit bé el ritme de treball proposat (seguiment              
d’un 82’5 % ). 
. Un 12’5% d’alumnes han participat en algunes de les activitats i en algunes de               
les videoconferències 
. Un 5% no s’han connectat en les videoconferències ni ha entregat cap tasca 
 
Durant el mes de Juny, en general, s’ha notat un descens de l’interès, un cert               
cansament i menys participació en les activitats. 

Com a docents valorem positivament les mesures implementades en els          
diferents cicles. Caldrà anar formant a tots els alumnes en Google Suite i en fer               
un bon acompanyament en futurs confinaments. Els alumnes d’infantil i inicial           
necessiten encara molt suport per part de les famílies, i per això es va fer la                
proposta de la Padlet; molt més visual. Els de CM i els de CS es va fer la                  
CLASSROOM.  
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2.2.ORGANITZACIÓ DELS GRUPS ESTABLES 

 

L’ensenyament serà presencial per a tots els alumnes. Es garantirà que tots els             

alumnes puguin seguir el curs de manera presencial sempre que la situació            

sanitària no obligui a un confinament parcial o total. 

 

Espais i superfícies 

En aquest cas s’ha de garantir que cada alumne disposi de 1’5m2 de superfície              
(normativa en data 9 de juliol). Això significa que cal dividir la superfície de cada aula                
pel número d’alumnes que hi hauria d’intervenir per tal de saber si els espais dels               
quals disposem a l’escola garanteixen el protocol de seguretat.  

Planta baixa: 

 

Aula infantil 1 39.79m2 garantit 
Aula infantil 2 39.67m2 garantit 
Aula primària 1 39.67m2 garantit 
Aula mestres petita 11.38m2 Utilitzat pels mestres i on en cas       

d’un alumne no es trobi bé se       
l’atendrà 

Aula mestres gran 18.37m2 Utilitzat pels mestres 
Aula plàstica* 39.65m2 garantit 
Aula primària 1 29.13m2 garantit 
Aula primària 2 39.93m2 garantit 
Aula primària 3 39.65m2 garantit 
 

Planta semisoterrani: 

Biblioteca** 43.67m2 garantit 
Aula música*** 55.06m2 garantit 
Aula psicomotricitat**** 52.60m2 garantit 
 

*/**: els espais de plàstica i biblioteca s’ha fet el càlcul pensant en l’agrupament més               
nombrós. 

***/****Tenint en compte que l’aula de música i l’aula de psicomotricitat no hi ha cap               
separació entre els espais, disposem d’un total de 107.66m2 si fos necessari.  
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Pel proper curs 2020-21 es preveuen els següents grups-classe: 

 

Grup estable Alumnes Docents    
Espais

 

  Pati Entrades/sortides 

estables Altres estable
s 

temporals 

P3, P4 i P5    
(Infantil - Petits) 

24 

(2 
classes 
de 12  
alumnes) 

2 3 

Música, 
Anglès, EE 

2 Aules Sala 
polivalent 

Biblioteca 

Menjador 

Infantil Accés pel pati d’infantil 

1r, 2n i 3r 

(Mitjans) 

33 

(2 
classes 
de 16-17  
alumnes) 

2’5 4 

Música 

E. Física 

Anglès 

EE 

2 Aules Sala 
polivalent 

Biblioteca 

Menjador 

Porxo 
o camp  
de 
fútbol 

alternat 

Accés a les aules per     
l’escala de cada aula 

4rt, 5è, 6è 

(Grans) 

28 

(2 
classes 
de 14  
alumnes) 

3 4 

Música 

E. Física 

Anglès 

EE 

2 Aules Sala 
polivalent 

Biblioteca 

Menjador 

Porxo 
o camp  
de 
fútbol 
alternat 

Accés a les aules per     
l’escala de cada aula 

Totals 85 
alumnes 

7’5 4 
especialistes 

6 aules       

 

 

Garantir la continuïtat de metodologies pròpies de centre des del principi d’inclusió            

i l’aprenentatge entre iguals. Els alumnes de diferents grups estables que tinguin            

contacte entre ells, també caldrà que portin la mascareta. Activitat de padrins  
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(1 hora setmanal). 

 

Identificació dels diferents espais per a cada grup d’alumnes. Ús d’espais estables            

definits que afavoreixen les dinàmiques pròpies de centre.  

 

Docents assignats segons tutories i especialitats. Els docents que no son del grup             

estable caldrà que portin la mascareta. I els altres docents també. Els suports es              

faran a dins de l’aula, pel principi d’inclusivitat i de mantenir el grup estable. Si cal                

fer algun suport fora de l’aula, caldrà mantenir la distància de seguretat o, quan              

sigui possible, utilitzar la mascareta. 

 

Pels alumnes més grans de 6 anys la Mascareta serà obligatòria en el grup              

estable 

 

 

El centre educatiu ha de tenir disponible un fitxer amb les dades de filiació i               

contacte dels integrants dels diferents grups estables de convivència del centre pel            

cas que es requerís per part del sistema sanitari per tal de facilitar la traçabilitat de                

contagis. 

 

 

2.3. CRITERIS ORGANITZATIUS DELS RECURSOS PER A L’ATENCIÓ        

DE L’ALUMNAT AMB NECESSITATS ESPECÍFIQUES DE SUPORT EDUCATIU. 

 

Es prioritzarà la tutoria en totes les franges horàries que l’organització del centre farà.              
En la mesura que ho permetin els horaris es proposarà la codocència com a mesura               
d’atenció universal a tot l’alumnat junt a les mesures metodològiques i als principis             
didàctics que s’aplicaran: aprenentatge autònom, ús d’entorn digital, aprenentatge         
entre iguals, treball per projectes, plans de treball,... 

Per tal d’assegurar l’equitat en l’assoliment de les competències personals i el            
seguiment emocional en aquells alumnes en què es cregui necessari, es preveurà en             
el pla anual de centre les mesures intensives a càrrec de l’especialista d’EE de ZER i                
d’escola.  

Un cop al mes hi haurà la intervenció del professional de l’EAP amb atenció directa a                
l’alumnat que ho requereixi. 
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2.4. ORGANITZACIÓ DE LES ENTRADES I LES SORTIDES 

 

Protocol d’entrada 

L’horari d’entrada i sortida a l’escola serà el següent: 

- Matí 8:30h - 13:00h 
- Tarda 15:00 - 17:00h (divendres a les 16:30h) 

Els horaris són els mateixos i entre tota la comunitat educativa haurem de procurar              
que aquesta entrada, sigui fluïda, àgil i ordenada.  

A les 8’25, una persona del centre serà el/la responsable de prendre la temperatura de               
cada alumne/a abans d’accedir al recinte de l’escola. Aquest procediment pot           
comportar uns minuts d’espera; preguem paciència i evitar esperar-nos tots junts i            
barrejats per tal de poder garantir la màxima seguretat. Una vegada presa la             
temperatura, cada alumne anirà a la porta d’accés de la seva aula. 

Hi haurà dues portes d’entrada i sortida de l’escola, i dues portes de sortida. La porta                
de la tanca verda i la porta grisa 

L'accés a les aules es farà pel pati. Just a la porta d’accés a les aules, el/la mestra                  
referent rebrà els alumnes i els proporcionarà gel hidroalcohòlic a cadascun d’ells/es            
per  tal de garantir el rentat de mans.  

Els alumnes hauran de venir a l’escola amb la mascareta posada i un cop dins l’aula,                
els primers quinze dies la mantindran posada. Mentre estiguin amb el seu grup estable              
no caldrà fer-ne ús. Si tot és correcte s’iniciarà la tasca escolar. 

Una vegada presa la temperatura l’entrada a les aules es realitzarà de la següent              
manera: 

Alumnes Accés 
Educació infantil Pati d’infantil. Cada grup per la seva porta        

(portes 1 i 2) 
Grup de mitjans Escales exteriors. Cada grup per la seva porta        

(portes 4 i 5) 
Grup de grans 1 Vestíbul. 
Grupo de grans 2 Escales exteriors.  (porta 6) 

 

Queda restringida l’entrada al centre per part de les famílies sense cita prèvia. En cas               
que aquestes hagin d’accedir al centre per algun motiu justificat (primers dies de curs              
per a les famílies de parvulari o acollida matinal), caldrà que es regeixin per la               
normativa de prevenció i salut establerta pel Departament de Salut (hauran de portar la              
mascareta, i rentar-se les mans amb el gel hidroalcohòlic). Cada infant serà            
acompanyat per un únic familiar. 
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En cas d’arribar amb retard o per haver anat al metge, caldrà trucar el timbre i es farà                  
el mateix protocol d’entrada. S’acompanyarà a l’alumne a la seva aula de referència. 

Protocol de sortida 

Cada grup-classe sortirà de manera ordenada, per la porta assignada i amb la             
mascareta posada. Les famílies hauran d’esperar a la sortida de les classes, als             
alumnes d’infantil. 

Les famílies dels alumnes del grup de grans 1 que surten pel vestíbul, s’esperaran a               
les alzines. Pel que fa a la resta d’alumnes, grup de mitjans i grup de grans 2, les                  
famílies caldrà que esperin fora del recinte i els alumnes sortiran per la rampa verda.               
Així les mestres veuen a les famílies. 

 

2.5. ORGANITZACIÓ DE L’ESPAI D’ESBARJO 

 

Els alumnes esmorzaran a l’aula. 
L’organització de l’esbarjo es farà per torns (tant de baixada com de pujada) i en les                
franges de temps una mica diferents per tal d’evitar una aglomeració a les portes. No               
serà necessari l’ús de la mascareta. 

S’augmentarà la vigilància en aquest espai per tal de garantir-ne la seguretat.  

El grup de petits, faran l’esbarjo en el seu pati. 

El grup de mitjans i el grup de grans de manera alterna, cada dia un grup diferent (un                  
dia uns faran servir el camp de fútbol i els altres faran servir el pati del costat del                  
porxo). 

El retorn a les aules es farà seguint el mateix patró; cada grup-classe entrarà de forma                
ordenada i són els tutors que aniran a buscar els alumnes al pati, per garantir-ne               
l’ordre i les distàncies. Cada grup entrarà per les portes de les escales d’entrada a               
l’aula. 

 

2.6. ORGANITZACIÓ DE L’ESPAI DEL MIGDIA 

 

Menjador 

Els alumnes que facin ús del servei de menjador hauran d’accedir-hi de manera             
esglaonada i amb una separació temporal de 5 minuts per grup-estable. Es garantirà la              
neteja i desinfecció tan de l’espai com  dels estris utilitzats.  

 

Educació Infantil 
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Els nens i nenes que es quedin a dinar a l’escola s’esperaran dins l’aula a que la                 
monitora de menjador que tindran de referència els vingui a buscar. Aquesta vindrà a              
les 12’55h i els acompanyarà al menjador per l’accés de la porta que dóna al pati gran,                 
la de la rampa. La monitora s’assegurarà que cada infant es netegi bé les mans a la                 
pica interior del lavabo.  

 

Grup mitjans 

El procediment serà el mateix que els alumnes d’educació infantil amb la diferència             
que la monitora els anirà a buscar a l’aula a les 13’00h en punt i els acompanyarà al                  
menjador, recollint els nens que es quedin de les dues classes, sent un únic grup               
estable. A l’entrar al menjador també es rentaran les mans els alumnes que facin ús               
del servei. 

Grup grans 

El procediment serà el mateix que els alumnes d’educació infantil i de mitjans amb la               
diferència que la monitora els anirà a buscar a l’aula a les 13’05h i els acompanyarà al                 
menjador, recollint els nens que es quedin de les dues classes, sent un únic grup               
estable. A l’entrar al menjador també es rentaran les mans els alumnes que facin ús               
del servei. 

Important: Una vegada sapiguem el número d’alumnes que faran ús del servei de             
menjador es distribuiran les taules per tal de garantir les normes de seguretat i higiene               
del departament d’educació tenint en compte que: 

Els grups estables podran seure a la mateixa taula. 

Els grups no estables podran seure a la mateixa taula però deixant un espai de               
seguretat (el que ocupa una cadira lliure).  

Després de dinar 

Una vegada els alumnes hagin acabat de dinar es rentaran les mans i aniran cap al                
pati. Al pati hi haurà tres grups diferenciats d’espai d’esbarjo per tal de garantir la               
separació de cada grup estable.  

S’haurà de garantir la neteja i desinfecció del menjador tal com marca la normativa.              
D’aquest aspecte en serà responsable el personal de monitoratge. 

 

2.7. ESPAIS DE TREBALL PELS MESTRES 

 

En els espais comuns de treball dels mestres s’establiran les mesures necessàries            

per garantir el distanciament físic de seguretat d’1’5 m, sent obligatori l’ús de la              

mascareta si això no pot garantir-se. S’evitarà en la mesura del possible que es              
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comparteixin equips, dispositius, utensilis… que es netejaran després del seu ús, i            

es prestarà especial atenció a la correcta ventilació de l’espai.  

 

Els mestres podran dinar a la sala de mestres sempre que es pugui garantir              

aquestes distàncies, com a màxim 4 persones a la vegada. Si no hi ha suficient               

espai, es podran utilitzar per dinar, les diferents classes. 

 

 

 

2.8. ORGANITZACIÓ DE LA SALA POLIVALENT 

 

Es recomana que l’educació física es realitzi 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 i les primeres hores en dies d’hivern que la temperatura sigui               

molt baixa. Si l’activitat té lloc a l’exterior i es mantenen els grups estables no serà                

necessari l’ús de la mascareta. 

L’espai de la sala polivalent podrà ser utilitzada per a altres activitats lectives. 

 

 

2.9. RELACIÓ AMB LA COMUNITAT EDUCATIVA 

 

Reunions de consell escolar.  

Les reunions de consell escolar d’escola i de ZER es portaran a terme de manera               
telemàtica, mitjançant convocatòria per la plataforma Meet. Les reunions de consell           
escolar seran trimestrals o amb la freqüència necessària segons les necessitats del            
moment del curs. 

Reunions de coordinació amb AMPA i/o Ajuntament 

Les reunions de coordinació amb l’AMPA i/0 Ajuntament es convocaran sempre que            
siguin necessàries (mínim una per trimestre). 

Reunions de grup. 

Abans d’iniciar el curs es farà una reunió per famílies i grup, de manera telemàtica               
amb la plataforma Meet a nivell d’escola durant la 2a setmana de Setembre per tal               
d’informar dels aspectes bàsics del pla d’obertura i per tal d’establir les línies de treball,               
presentar l’equip docent i concretar els aspectes de la vida a l’escola.  
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Els documents d’autorització i altres de prescriptius es podran recollir durant la primera             
setmana per famílies i tornar-los a l’escola signats fins el dia 9 de Setembre. Les               
signatures de les famílies també es podran fer digitalment. 

Procediments de comunicació  amb les famílies.  

El mitjà de comunicació preferent serà el correu del centre a8015107@xtec.cat per            
assumptes de caire general i/o per contactar amb la direcció. 

Cada grup estable disposarà d’un correu corporatiu del domini @escoladecalders.cat i           
servirà específicament per comunicació amb els tutors, respecte a assumptes propis           
del grup. Altres mitjans de comunicació seran el telèfon del centre 93 8309276 i en cas                
estrictament necessari l’intercanvi d’informació personal a les entrades i sortides del           
centre.  

Reunions individuals de seguiment. 

El seguiment del dia a dia amb les famílies es farà preferentment per telèfon i correu                
electrònic. Les entrevistes de lliurament d’informes es faran per videoconferència sens           
perjudici que es puguin fer de manera presencial si la situació de la pandèmia ho               
permet. 

 

2.10. ACTIVITATS EXTRAESCOLARS I ACOLLIDA 

 

Les activitats d’acollida i extraescolars, quan suposin una barreja d’alumnes dels           

diferents grups, caldrà fer-les aplicant la distància de seguretat (d’1’5m), utilitzant           

mascareta, i prenent la temperatura.  

 

L’espai per fer l’acollida serà una part del menjador escolar. Es demanarà que tots              

els alumnes que en facin ús comencin a la mateixa hora.La monitora que porti a               

terme l’acollida es cuidarà d’acompanyar als diferents alumnes a les aules per            

iniciar l’activitat. Durant aquests trasllats caldrà portar també la mascareta en tot            

moment. 

 

L’espai per fer els extraescolars serà la biblioteca escolar.  

 

2.11. ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES 

 

A les sortides de l’entorn, per grup estable s’adoptaran les mesures generals que             

siguin vigents en aquell moment.  
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En aquelles sortides amb la participació de tota l’escola o amb la utilització de              
transport, serà obligatori l’ús de mascaretes i el rentat de mans amb gel hidroalcohòlic.  

En les sortides de ZER es tindrà en compte allò que decideixi el consell de direccions                
de la ZER respecte als grups estables.  

 

 

 

 

 

2.12. REUNIONS DELS ÒRGANS UNIPERSONALS I COL.LECTIUS DE        

COORDINACIÓ  

 

ÒRGANS TIPUS DE REUNIÓ FORMAT DE LA 
REUNIÓ 

PERIODICITAT 

Equip directiu Planificació i  
gestió 

Presencial i/o  
videoconferència 

 2 hores setmanals 

Equip docent Coordinació Presencial (excepte  
confinament per  
videoconferència) 

2 hores setmanals 

Claustre de ZER Coordinació El que determini el    
Consell de direccions   
de la ZER 

2 hores setmanals 

Junta d’avaluació Coordinació i  
avaluació 

Presencial (excepte  
confinament per  
videoconferència) 

1 cop per trimestre 

 

 

2.13. PROTOCOL D’ACTUACIÓ EN CAS DE DETECTAR UN POSSIBLE         

CAS DE COVID-19 

El responsable de la coordinació i la gestió de la COVID-19 a cada centre és la                

direcció. 

No assistira al centre l’alumnat, les persones docents i altres professionals que            
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tinguin: 

- símptomes compatibles amb COVID-19 

- persones que es troben en aïllament per diagnòstic COVID-19 o en període            

de quarentena domiciliària 

 

Davant d'una persona que comença a desenvolupar símptomes compatibles amb la           
COVID-19 al centre educatiu:  

1. El mestre responsable del grup portarà l’alumne a un espai de confort i apartat de la                 
resta (en aquest cas serà la sala de mestres petita habilitada per a l’aïllament).Recollir              
els seus materials (motxilla, jaqueta...) i dipositar-los dins una bossa de plàstic tancada             
per evitar-ne el contacte amb altres materials.  

2. Es col·locarà una mascareta quirúrgica (tant a la persona que ha iniciat símptomes              
com a la persona que quedi al seu càrrec).  

3. El mestre responsable del grup avisarà a un membre de l’equip directiu, que              
determinarà la persona a càrrec del menor i la reorganització de l’activitat lectiva, si              
s’escau. 

3. En cas de ser un infant, la persona a càrrec del menor, contactarà amb la família per                  
tal que el vinguin a buscar i el portin al CAP 

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

5. Un membre de l’equip directiu contactarà amb el servei territorial d’Educació per             
informar de la situació i a través d’ells amb el servei de salut pública. 

6. Quan s’hagi de prendre una mesura de tancament d’un grup i/o l’escola serà Salut i                
SSTT que prendran aquesta mesura i l’equip directiu  ho portarà a terme. 

7. Quan la simptomatologia s’inicia fora de l’horari escolar o en dies no lectius, la               
família o la persona amb símptomes ha de contactar amb el seu CAP de referència o, fora                 
de l’horari del CAP, al CUAP (Centre d’Urgència d’Atenció Primària), per valorar la situació              
i fer les actuacions necessàries.  

8. La persona o la família del/de la menor rebrà el resultat, si és negatiu, a través de                  
l’aplicació La Meva Salut i/o a través d’una trucada des del centre sanitari. En el cas de                 
què sigui positiu es comunicarà a través d’un professional sanitari.  

9.Sempre que es produeixi un cas positiu es comunicarà a l’Ajuntament corresponent a             
través dels Serveis Territorials d’Educació 
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SEGUIMENT DE CASOS 

Alumne/a Dia i hora de    
la detecció 

Explicació del  
protocol 
seguit 

Persona de  
salut amb qui   
es manté el   
contacte i  
centre 
d’atenció 
primària 

Persona del  
centre pels  
contactes 
amb salut 

          

     

 

2.14. SEGUIMENT DEL PLA 

Aquest pla provisional es presentarà en Consell Escolar el dia 22 de Juliol i per a la                 
seva aprovació definitiva durant la primera setmana de Setembre. La seva versió            
definitiva serà lliurada a tots els membres del consell escolar i a totes les famílies de                
l’escola. El responsable del seguiment del pla i la seva avaluació serà la direcció del               
centre i se’n presentarà el seguiment en el Consell escolar d’escola o de ZER. 

 

 

3. CONCRECIONS PLA DE TREBALL DEL CENTRE EN       

CONFINAMENT 

 
En el supòsit de confinament tant total del centre com parcial d’un grup estable,              
l’escola Anton Busquet i Punset seguirà aquestes línies generals, sense perjudici           
d’anar implementant altres mesures segons vagi evolucionant la situació: 

a) En el període de les primeres 24 hores de situació de confinament s’establiran             
definitivament la calendarització de les actuacions previstes. 

b) Els tutors del grup seran els responsables de la comunicació i coordinació amb             
els/les alumnes del seu grup pel que fa a l’acció educativa junt amb             
l’especialista d’EE que farà seguiment dels alumnes que ho necessitin. 

c) Els grups de referència seran els agrupaments oficials del centre, és a dir,             
Infantil, Cicle Inicial + tercer(Mitjans), Cicle Superior + quart (Grans) 

d) L’Equip Directiu del centre serà responsable directa de la comunicació amb les            
famílies. També serà responsable de la coordinació de l’equip docent del           
centre i altres administracions i/o serveis. En aquest sentit s’establirà un           
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calendari de trobades virtuals de coordinació sense perjudici del que determini           
el Consell de Direccions de ZER pel que fa a la coordinació del Claustre de               
ZER. 

e) El mitjà de comunicació preferent serà el correu del centre a8015107tec.cat per            
assumptes de caire general i/o per contactar amb la direcció. Cada grup            
estable disposarà d’un correu corporatiu del domini @escoladecalders.cat que         
servirà específicament per comunicació amb el tutor, respecte a assumptes          
propis del grup. La direcció del centre utilitzarà també el telèfon per aquelles             
situacions que ho cregui necessari i sempre tenint com a referència l’interès            
superior del benestar del menor. 

f) S’establiran els següents sistemes de treball:  

. En cas que algun alumne no pugui assistir (només en els casos             
d’alumnes positiu en COVID-19 o bé alumnes que han de fer           
quarentena i es troben bé per fer les tasques encomanades) 

. Entorn Google Suite: S’intentarà formar a tots els alumnes durant els            
primers mesos per tal de vehicular tots els fluxos d’informació a través            
d’aquest entorn. S’utilitzaran les CLASSROOM i els correus (alumnes         
grans (4rt, 5è i 6è). 

. PADLET. Aquesta plataforma ens servirà per penjar les propostes de           
treball i materials complementaris, i s’utilitzarà per fer el retorn de           
tasques de l’alumnat i la seva avaluació per part del docent, coavaluació            
i retroacció per part dels companys/es. Aquesta plataforma la utilitzaran          
els alumnes d’infantil i els mitjans (alumnes de 1r, 2n i 3r de primària) 

. Plans de treball: s’establiran uns plans de treball amb freqüència           
quinzenal on hi figuraran exercicis i activitats obligatòries, optatives i          
complementàries. Es donarà l’opció de substituir algunes d’aquestes        
activitats per propostes pròpies de l’infant: projectes, recerques,        
activitats.... els plans de treball presentaran propostes diverses en         
orientació, materials i producte esperat: vídeos, gravacions àudio,        
presentacions digitals, tasques en paper.... seran autoavaluats per        
l’alumne/a i coavaluats amb el tutor/a. Aquests plans de treball es           
presentaran en graelles per tal que tothom en faci el seguiment.  

Material emocional: s’està confeccionant per a cada grup d’edat un          
material educatiu i d’acompanyament emocional de l’alumnat que es         
treballarà durant tot el curs escolar, fent especial incidència en les           
primeres setmanes. En aquest dossier, hi ha diferents propostes         
didàctiques per tal de treballar aspectes del dia a dia emocional dels            
nostres alumnes,i activitats de retrobament i intercanvi de situacions         
viscudes. 
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. Videoconferències. En el període de les primeres 24h de confinament ,            
els tutors, amb el vist-i-plau de la direcció, establirà el calendari           
setmanal de videoconferències pel seu grup: 

INFANTIL: Mínim de 3 videoconferències setmanals de       
seguiment emocional i propostes didàctiques (cançons, aprendre       
poemes, activitats científiques...). Caldrà programar si s’escau       
alguna estona més de tutoria individual i trucades amb l’alumnat          
que ho necessiti i amb les seves respectives famílies. Es          
demanarà als especialistes una sessió setmanal de 30´ de         
l’especialitat. 

PRIMÀRIA: 

- Mitjans (1r, 2n i·3r). 5 videoconferències setmanals individuals,         
gran grup o petit grup, de seguiment emocional i propostes          
didàctiques (lectures conjuntes, dictats, jocs de llengua,       
exposicions orals, píndoles explicatives de matemàtiques,      
aprendre poemes, jocs de lògica.... Cada grup d’edat té unes          
necessitats i aptituds molt diferents que quedaran reflectides en         
la programació general anual. Caldrà programar si s’escau        
alguna estona més de tutoria individual i trucades individuals         
amb l’alumnat que ho necessiti i amb les seves respectives          
famílies. Es programarà una sessió setmanal de cada        
l’especialitat. 

- Grans (4rt, 5è i 6è). 5 videoconferències setmanals individuals,          
en gran grup o petit grup, de 60´ de seguiment emocional i            
propostes didàctiques (lectures conjuntes, ortografia, dictats,      
jocs de llengua, exposicions orals, píndoles explicatives de        
matemàtiques, jocs de lògica, debats temàtics, rúbriques.....Les       
necessitats de cada grup d’edat es reflectiran en la programació          
general anual. Caldrà programar si s’escau alguna estona més         
de tutoria individual i trucades individuals amb l’alumnat que ho          
necessiti i amb les seves respectives famílies. Es programaran         
dues sessions setmanals de cada especialitat (anglès, música i         
d’Educació Física) . 

g) En cas de confinament l’equip docent s’organitzarà: 
- Videotrucades a tot el grup, petit grup o individualment 
- Videotrucades amb altres mestres del mateix grup estable 
- Claustres telemàtics 
- Claustres de ZER 

Per tal de garantir l’equitat, es faran les gestions necessàries per tal de que tot               
l’alumnat tingui accés a aparells i connectivitat per tal de poder seguir el Pla de               
Contingència previst. 
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En casos excepcionals, es podrà fer arribar material en paper a aquell alumnat que li               
calgui. Es faran servir per aquesta fi tots els mitjans disponibles, inclosos els serveis              
socials i altres. 

En cas de confinament, l’alumnat de primària del grup confinat, cadascú agafarà tot el              
seu material didàctic de l’escola, per a fer-ne ús des de casa. 

La desconnexió digital en l’àmbit professional és la limitació de l’ús de la tecnologia en               
la comunicació (en especial la tecnologia que té a veure amb la missatgeria i els               
correus electrònics). 

El dret a la desconnexió digital en l’àmbit professional el dret a la persona              
col.laboradora d’una organització a no respondre fora de l’horari laboral a           
comunicacions i a missatges del lloc de treball que li arribin per mitjans electrònics              
(telèfon, ordinador o qualsevol altre dispositiu electrònic) i, de manera més àmplia, el             
dret a no interactuar amb entorns electrònics o digitals per raó de feina, amb la finalitat                
de garantir el dret al descans i a la intimitat personal i familiar. 

 

4. ORGANITZACIÓ DELS CENTRES DE LA ZER  

El curs començarà de manera presencial el dia 14 de setembre.  

Grups estables: El grup de convivència estable està composat per un grup fix             
d’alumnes amb dos o tres mestres estables que hi passen la major part de la jornada.                
No caldrà mantenir el distanciament físic d’1,5 metres ni l’ús de la mascareta. 

En cas d’altres persones que han de relacionar-se amb aquest grup (EE, EAP, altres              
docents, mestres itinerants, personal no docent…) hauran de respectar rigurosament          
les mesures de protecció individual i  fer servir la mascareta. 

4.1 Alumnat d’Ed. Infantil i Primària  

L’ensenyament serà presencial per a tots els alumnes. Es garantirà que tots els             
alumnes, Educació Infantil i Primària puguin seguir el curs de manera presencial            
sempre que la situació sanitària no obligui a un confinament parcial o total. 

 

4.2. Sortides i colònies 

L’escola portarà a terme les activitats previstes a la PGA de la ZER 20-21, amb les                
adaptacions que calgui ateses les mesures de prevenció i seguretat ciutadana. 

Durant el primer trimestre no es faran sortides ni colònies que impliqui agafar transport              
escolar. En el decurs d’aquest trimestre i segons evolucioni la pandèmia, es prendran             
les decisions pertinents al Consell de Direccions de la ZER al respecte. 
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Tota aquest Pla d’organització està basat en la següent documentació 

- Pla d’actuació per al curs 2020-2021 per a centres educatius en el marc de la               
pandèmia per COVID-19 (Departament d’Educació i Salut) 3-7-20 

- Instruccions per al curs 2020-2021 dels centres educatius de Catalunya          
(Secretaria de Polítiques educatives) 

- Preguntes més freqüents i Guia per elaborar el pla d’organització dels centres            
educatius per al curs 2020-2021 9-7-20 Departament Educació 

- Gestió de casos COVID-19 als centres educatius 13-8-20 Departaent Educació 
- Informe en relació a les mesures que s’aplicaran per l’obertura dels centres            

escolars. Departament Educació 24-8-20 
- Mesures extraordinàries de /Salut per evitar els brots de la COVID-19 a les             

escoles. Departament Educació i Salut 
- Altres recomanacions i procediments d’actuació. Departament Educació i Salut 
- Orientacions per facilitar la desconnexió digital en l’entorn professional i          

personal (Generalitat de Catalunya- Innogent Juny 2020) 
- GESTIÓ DE CASOS COVID-19 ALS CENTRES EDUCATIUS (9 Setembre         

2020) 
- Mesures complementàries a les previstes al “Pla d’actuació per al curs           

2020-2021 per a centres educatius en el marc de la pandèmia” (9 Setembre             
2020) 
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5. ANNEXES 

ANNEX 1 PRINCIPIS BÀSICS DE PREVENCIÓ, HIGIENE I PROMOCIÓ DE LA           
SALUT 

1. Requisit d’accés a les escoles 

En cas que l’infant presenti una malaltia crònica d’elevada complexitat que pugui            
augmentar el risc de gravetat si contreu la infecció per SARS-CoV2, es valorarà de              
manera conjunta –amb la família o persones tutores i el seu equip mèdic de              
referència–, les implicacions a l’hora de reprendre l’activitat educativa presencialment          
al centre educatiu .  

Les famílies han de fer-se responsables de l’estat de salut dels seus fills i filles. A l’inici                 
del curs, signaran una declaració responsable a través de la qual faran constar que              
son coneixedores de la situació de pandèmia amb el risc que això comporta i que, per                
tant, s’atendran a les mesures que puguin ser necessàries en cada moment. A més, es               
comprometen a no portar l’infant al centre educatiu en cas que presenti            
simptomatologia compatible amb la COVID-19 o l’hagi presentat en els darrers 14 dies             
i a comunicar-ho immediatament als responsables del centre educatiu per tal de poder             
prendre les mesures oportunes.  

Si el fill/a presenta febre o febrícula, tos, dificultat per respirar, congestió nasal, mal de               
coll, mal de panxa, vòmits, diarrea, malestar o dolor muscular, no podrà portar l’infant a               
l’escola, i la família s’ha de posar en contacte amb l’escola i amb el centre d’atenció                
primària més proper (llista de control de símptomes) . 

En cas que la situació epidemiològica ho requerís, es podria considerar la implantació             
d’altres mesures addicionals com la presa de temperatura a l’arribada a l’escola.  

El personal docent i no docent de l’escola que tingui consideració de grup de risc i/o                
vulnerable, rebran una valoració del servei de prevenció de riscos laborals per valorar             
si poden estar en contacte amb els infants.  
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2. Higiene de mans  

En infants es requerirà rentat de mans:  

▪ A l’arribada i a la sortida del centre educatiu (gel hidroalcohòlic) 

▪ Abans i després dels àpats  

▪ Abans i després d’anar al WC (infants continents)  

▪ Abans i després de les diferents activitats (també de la sortida al pati)  

 

En el cas del personal que treballa a l’escola, el rentat de mans es dura a terme:  

▪ A l’arribada al centre, abans del contacte amb els infants (gel hidroalcohòlic) 

▪ Abans i després d’entrar en contacte amb els aliments dels infants i propis  

▪ Abans i desprès d’acompanyar un infant al WC 

▪ Abans i desprès d’anar al WC .  

Abans i després de mocar un infant  

Es garantiran diversos punts de rentat de mans (amb dosificadors amb sabó i             
tovalloles d’un sol ús) als lavabos, classes i menjador. Els dispensadors de solució             
hidroalcohòlica estaran en les aules, i entrades i sortides.  

 

3. Ús de mascareta  

L’alumnat ha de venir amb mascareta a l’escola. Un cop hi entra, la mascareta no serà                
obligatòria dins del mateix grup estable. Però serà indicada quan no es pugui mantenir              
la distància d’1,5 metres entre grups no estables.  

Per al personal docent d’un grup estable serà recomanable. Per al personal no docent              
extern, altres mestres de l’escola i especialistes de la ZER, serà obligatòria quan no es               
pugui mantenir la distància d’1,5 metres.  

El tipus de mascareta indicada ha de ser la higiènica amb compliment norma UNE. La               
mascareta d’ús individual disposarà d’un lloc per a ser guardada i protegida.  

 

4. Neteja, ventilació i desinfecció  

L’escola ha de disposar d’una planificació de ventilació, neteja i desinfecció adaptada a             
les característiques del centre. La ventilació és una de les principals mesures de             
prevenció de contagis en els espais interiors. És necessari ventilar les instal.lacions            
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interiors com a mínim abans de l’entrada i la sortida dels alumnes i 3 vegades més                
durant el dia durant, almenys, 10 minuts cada vegada. El mestre/a responsable de             
cada espai en serà el responsable. Dels espais comuns se’n responsabilitzaran els/les            
mestres que no tinguin assignat un grup estable (els no tutors/res).  

Es portarà a terme la ventilació: 

- abans de l’activitat lectiva del matí 
- durant l’esbarjo del matí (els alumnes no són a l’aula)- durant 10’ 
- sortida dels alumnes al migdia 

 

- abans de l’activitat lectiva de la tarda - durant 10’ 
- a les 4 de la tarda - durant 10’ 

Totes les aules han de poder ser adequadament ventilades. Si és possible, es             
deixaran les finestres obertes durant les classes. 

Els Ajuntaments de les escoles de la ZER hauran de vetllar per la neteja, ventilació, i                
desinfecció del centres. La neteja i la posterior desinfecció d’espais es realitzarà amb             
una periodicitat almenys diària. (veure pla de neteja) 

Cal garantir la desinfecció freqüent d’aquelles superfícies d’ús més comú com el poms             
de les portes, les baranes de les escales, etc. Les taules de les aules i del menjador es                  
netejaran i desinfectaran desprès de les activitats i dels àpats, respectivament. 

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

 

5. Nejeta d’estris o materials compartits 

Els alumnes d’infantil, tindran el material de treball (colors, llapis…) en una safata             
personalitzada individualment. El material socialitzat propi del grup estable serà netejat           
un cop al dia (mestres). 

Els alumnes del grup de mitjans i del grup de grans (1r, 2n, 3r, 4rt, 5è i 6è), hauran de                    
portar el seu material propi en un estoig. El material socialitzat serà d’us exclusiu pel               
grup estable i caldrà netejar-lo un cop al dia. S’implicarà al propi alumnat en aquesta               
tasca per tal de prendre consciència de la la importància de la desinfecció dels              
elements comuns. 

6. Circulació per passadissos 

En els passadissos i en els lavabos no hi coincidiran més d’un grup estable. Si per                
qualsevol circumstància hi coincideixen, hauran de mantenir la distància de seguretat           
de 1.5m i portar mascareta. 
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7. Gestió de residus 

Es recomana que els mocadors i tovalloles d’un sol ús utilitzats per a l’assecat              
de mans o per a la higiene respiratòria es llencin als contenidors amb bosses. El               
material d’higiene personal, com mascaretes, guants i altres residus personals          
d’higiene, són considerats com a fracció resta i, per tant, s’han de llençar al contenidor               
del rebuig que anirà amb acció de peu i estarà tapat. 

En el cas que alguna persona presenti símptomes mentre està al centre, cal             
tancar en una bossa tot el material utilitzat a l’espai individual on s’ha aïllat la persona i                 
introduir aquesta bossa tancada en una segona bossa abans de dipositar-la amb la             
resta de residus tal com s’ha indicat al paràgraf anterior. 

ANNEX 2  PLÀNOLS ESCOLA I ACCÉS A LES AULES 
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ANNEX 3    LLISTAT DE COMPROVACIÓ DE SÍMPTOMES PER A LES FAMÍLIES 

TAULA DE SÍMPTOMES COMPATIBLES AMB LA 
COVID-19  

≤14 anys  
>14 anys  

▪ Febre o febrícula  

▪ Tos  

▪ Dificultat per a respirar  

▪ Mal de coll  

▪ Congestió nasal  

▪ Mal de panxa  

▪ Vòmits i/o diarrees  

▪ Mal de cap  

▪ Malestar  

 Dolor muscular 

 

▪ Febre o febrícula  

▪ Tos  

▪ Dificultat per a respirar  

▪ Mal de coll  

▪ Alteració del gust o de l’olfacte  

▪ Vòmits i/o diarrees  

▪ Mal de cap  

▪ Malestar  

▪ Calfreds  

▪ Dolor muscular  
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• No es pot anar a l’escola, si l’infant, adolescent o la persona adulta presenta 
alguna de les següents situacions:  

o Es troba en aïllament perquè ha estat positiu per a la 
COVID-19. o Està en espera del resultat d’una PCR o una altra 
prova de diagnòstic  

molecular. o Conviu amb una persona diagnosticada de COVID-19. o Es troba en 
període de quarantena domiciliària per haver estat identificat/da  

com a contacte estret d’alguna persona diagnosticada de 
COVID-19.  

• En cas que l’alumne presenti una malaltia crònica d’elevada complexitat que 
pugui augmentar el risc de gravetat en cas de contraure la infecció per 
SARS-CoV-2, es valorarà de manera conjunta amb la família/tutor i l’equip 
pediàtric, les implicacions a l’hora de reprendre l’activitat educativa 
presencialment al centre educatiu (veure “Document dels grups de treball de la 
Societat Catalana de Pediatria”)  
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ANNEX 4 PLA DE NETEJA DE L’ESCOLA ANTON BUSQUETS I PUNSET 
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ANNEX 5 PLA D’ORGANITZACIÓ DEL MENJADOR 

Al menjador hi ha un circuit establert. Cada grup estable entra i surt amb un               
ordre determinat i mantenint les mesures establertes en els diferents documents en            
que es basa el pla d’organització 

ANNEX 6. DECLARACIÓ RESPONSABLE PER PARES/MARES/TUTORS      
ACOMPANYANTS D’ALUMNES  D’EDUCACIÓ INFANTIL 
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ANNEX 7 DECLARACIÓ RESPONSABLE PER PARES/MARES/TUTORS      
ACOMPANYANTS D’ALUMNES D’EDUCACIÓ PRIMÂRIA   
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ANNEX 8 LLISTA DE COMPROVACIÓ PER A L’OBERTURA DIÀRIA DEL          
CENTRE 
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ANNEX 9 RECOMANACIONS PER ALS PERÍODES D’ACOLLIDA A        
L’EDUCACIÓ INFANTIL 
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