
  Generalitat de Catalunya 
Departament d’Educació 
Escola del Bosc 

PLA D’ORGANITZACIÓ DE L’ESCOLA DEL BOSC 

Mollet del Vallès 

CURS 20/21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   setembre 2020 

 

 



 

 

 

 

Escola del Bosc 
 

 
 

Carrer Pau Picasso, 97-103 08100 Mollet del Vallès Tel:935930891 a0821570@xtec.cat 
Web: https://agora.xtec.cat/escoladelbosc 

 

 Generalitat de Catalunya 
Departament d’Educació 
Escola del Bosc 

Índex 

1. Presentació .......................................................................................... pàg.  4 

2. Contingut del Pla d’obertura ............................................................... pàg.  6 

3. Concrecions per a l’Educació Infantil ..................................................  pàg.22 

4. Concrecions per a l’educació Primària ................................................  pàg. 24 

5. Principis bàsics de prevenció, higiene i promoció de la Salut .............  pàg. 26 

 

 

mailto:a0821570@xtec.cat


3 
 

 

 

 

Escola del Bosc 
 

 
 

Carrer Pau Picasso, 97-103 08100 Mollet del Vallès Tel:935930891 a0821570@xtec.cat 
Web: https://agora.xtec.cat/escoladelbosc 

 

 Generalitat de Catalunya 
Departament d’Educació 
Escola del Bosc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:a0821570@xtec.cat


4 
 

 

 

 

Escola del Bosc 
 

 
 

Carrer Pau Picasso, 97-103 08100 Mollet del Vallès Tel:935930891 a0821570@xtec.cat 
Web: https://agora.xtec.cat/escoladelbosc 

 

 Generalitat de Catalunya 
Departament d’Educació 
Escola del Bosc 

1. Presentació 

Aquest Pla d’organització per al curs 20/21 de l’escola del Bosc  està basat en els següents documents: 

 Instruccions per al curs 2020-2021, del 30 de juny 

 

 Pla d'actuació per al curs 2020-2021 per a centres educatius en el marc de la pandèmia, del 3 de 

juliol 

 Preguntes freqüents i guia per a l’elaboració del pla d'organització dels centres educatius per al curs 

2020-2021 

El Pla parteix d’un esborrany elaborat al juliol de 2020 i s’ha concretat aquest mes de setembre, a partir de la 

realitat del moment. Aquesta planificació no serà rígida, però s’estableix com una base per afrontar la 

situació d’inici del nou curs escolar. Seguirem les instruccions de les autoritats sanitàries i del Departament 

d’Educació. 

S’estructura de la següent manera:  

- Continguts del Pla d’obertura 

- Concrecions per a l’Educació Infantil 

- Concrecions per a l’educació Primària 

- Principis bàsics de prevenció, higiene i promoció de la Salut 

L’ensenyament serà presencial per a tots els alumnes de la nostra escola, sempre que la situació sanitària no 

obligui a un confinament parcial o total de l’alumnat  

La situació de  pandèmia actual brinda una oportunitat única per a consolidar alguns hàbits i conductes que 

són imprescindibles en qualsevol context:  

 

 Tenir cura d’un mateix i de les persones que ens envolten.  

 Actuar amb responsabilitat per protegir els més vulnerables.  

 Rentar-se les mans de manera freqüent i sistemàtica.  
 
Aquests Pla restarà obert a possibles canvis organitzatius en funció de l’evolució de la pandèmia i de les 
noves instruccions del Departament d’Educació i del Departament de Salut. 
 

Com diu la Mar Romera: “No podem tornar a la normalitat, perquè el que és normal és exactament el 

problema. Necessitem tornar MILLORS, Menys egoistes i més solidaris” 

 

mailto:a0821570@xtec.cat
https://documents.espai.educacio.gencat.cat/IPCNormativa/DisposicionsInternes/Instruccions-curs-2020-2021.pdf
https://documents.espai.educacio.gencat.cat/IPCNormativa/DisposicionsInternes/Pla-escoles-2020-21.pdf
https://documents.espai.educacio.gencat.cat/IPCNormativa/DisposicionsInternes/Guia-curs-2020-2021-PMF.pdfhttps:/documents.espai.educacio.gencat.cat/IPCNormativa/DisposicionsInternes/Guia-curs-2020-2021-PMF.pdf
https://documents.espai.educacio.gencat.cat/IPCNormativa/DisposicionsInternes/Guia-curs-2020-2021-PMF.pdfhttps:/documents.espai.educacio.gencat.cat/IPCNormativa/DisposicionsInternes/Guia-curs-2020-2021-PMF.pdf
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2. Contingut del Pla d’obertura 

A. Diagnosi 

Durant el confinament vam veure clar des del principi la necessitat de mantenir el contacte amb  tots els 

membres de la comunitat educativa.  

Amb els alumnes,  les primeres setmanes,  es van proposar activitats per fer telemàticament. Aquestes 

propostes es feien 3 dies a la setmana i per cicles. Tots els alumnes, encara que fos amb telèfon mòbil , 

tenien accés. 

Amb el claustre de professors vam començar a fer reunions mitjançant l’eina de Google “Meet”, una vegada a 

la setmana. 

Quant a les famílies, es van fer reunions virtuals amb l’AMPA i amb els representants d’aula. 

Tant les comunicacions informatives,  com les proposta d’activitats,  es van fer mitjançant correu electrònic. 

Cal dir que les comunicacions habituals amb les famílies es fan mitjançant aquesta eina i estan acostumats a 

fer-la servir. Per a les famílies que no tenien adreça electrònica, l’AMPA va fer difusió a les seves xarxes 

socials i els representants d’aula mitjançant Whatsapp. D’aquesta manera vam assegurar que la informació 

arribés a tothom. També les informacions es van anar penjant a la web del centre. 

A nivell de claustre també vam veure la possibilitat de fer diferents formacions. Vam decidir continuar amb la 

FIC proposant sessions virtuals i sessions de treball per parelles. 

A partir del tercer trimestre, es va crear un nou Pla de Treball. Les tutores  proposaven i gestionaven les  

activitats a realitzar al seu grup d’alumnes. Els especialistes feien aportacions d’activitats de la seva àrea. 

Vam  prioritzar les àrees instrumentals: llengües i matemàtiques , de les quals es proposarien activitats totes 

les setmanes. La resta d’àrees es farien de manera rotatòria. D’aquesta manera vam voler no carregar de 

feina excessiva als alumnes. Es va decidir valorar l’esforç i la participació, tenint en compte la situació familiar 

de cada alumne/a. 

Es va crear un correu electrònic, del domini de l’escola, a tot el claustre  per poder contactar directament 

amb les famílies. També una vegada a la setmana el tutor contactava amb la família per telèfon, per fer 

acompanyament emocional. Fins que  tots els alumnes no van disposar de dispositius digitals no es van 

començar  a fer trobades virtuals en petit grup, on la tutora proposava una activitat , d’una durada no 

superior a 30’. 
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A primària es va fer  servir la plataforma “Liveworksheets” per crear fitxes interactives i així facilitar l’accés de 

tots els alumnes. Els nens i nenes de cicle superior també es van iniciar en l’ús de la plataforma digital 

Blinklearning de l’ editorial Barcanova. 

A Educació Infantil es van fer arribar les activitats als alumnes mitjançant un mural “en. Linoit.com” 

Les propostes d’activitats es feien  setmanalment. No es fixava  un horari. Cada família s’organitzava  en 

funció de la seva realitat. 

Per als alumnes de necessitats educatives especials  la mestra d’EE feia  un seguiment individualitzat. 

L’equip directiu s’encarregava  de gestionar l’organització i funcionament de les diferents actuacions com a 

centre, així com de vetllar per l’equitat de l’alumnat. Feia el seguiment del Pla de Treball mitjançant una 

graella de seguiment (creada per l’equip directiu).  Aquesta ens permetia assegurar- nos que es mantenia el 

contacte amb les famílies i la participació en les activitats. També es va fer servir una altra graella, on els 

docents deixaven recollides les propostes d’activitats. Es feia de manera setmanal. 

Es va  continuar el taller TEA. El monitor  contactava de manera telefònica amb els alumnes que assistien 

habitualment al taller  per ajudar-los en les tasques proposades pels tutors i fer acompanyament emocional. 

 

A l’hora de fer la diagnosi i partint de l’experiència viscuda durant el confinament, tot i ser positiva la 

comunicació, considerem necessari tenir un entorn virtual de comunicació amb les famílies. Volem iniciar-nos 

en l’ús de la plataforma Eix- Moodle. Ens caldrà adequar l’entorn virtual als grups existents i fer formació al 

claustre i a les famílies sobre el seu ús. La coordinadora de cultura digital, juntament amb l’equip directiu, 

seran els encarregats de fer aquesta tasca. 

Un altre aspecte que considerem important a la diagnosi és el fet que l’escola del Bosc havia estat escola de 

doble línia i per aquest motiu, disposem d’espais interiors amplis i suficients per poder respectar la distància 

de seguretat recomanada per al tots els integrants de la comunitat educativa. També disposem d’espais 

exteriors amplis per gaudir de l’esbarjo, així com de diferents portes d’accés al centre que ens facilitaran les 

entrades i sortides de l’escola. També creiem interessant comentar que l’estructura de la nostra escola 

permet fer una ventilació adequada de pràcticament tots els espais. 

B. Organització dels grups estables 

Farem grups de convivència estables. Per tal de garantir la traçabilitat de possibles contagis. Seran  grups 

estables d’alumnes, amb el seu tutor o tutora, i en el marc dels quals es produeix la socialització de les 

persones que l’integren. Poden formar part d’aquest grup estable altres docents o personal de suport 
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educatiu si la major part de la seva jornada laboral transcorre en aquest grup. Un docent i un professional o 

una professional de suport educatiu només pot formar part d’un únic grup estable. 

Cada cicle comptarà amb un tutor/a i una persona de suport compartida amb l’altre nivell. Quan per horari 

coincideixin el tutor/a i la persona de suport, es disminuirà la ràtio i es farà ús de la segona aula assignada, on 

només hi entrarà aquest grup estable. 

En tractar-se persones que tenen una relació propera i molt quotidiana, permet que no sigui necessari 

requerir la distància física interpersonal de seguretat establerta en 1,5 metres (o la superfície equivalent de 

seguretat de 2,5 m² ). L’ús de la mascareta serà obligatori fins que es rebin noves indicacions de Salut tant 

pels adults como pels alumnes més grans de 6 anys. 

En el cas que terceres persones s’hagin de relacionar amb aquests grups (docents i altres professionals de 

suport educatiu) o en cas que diferents grups s’hagin de relacionar entre si, s’han de complir rigorosament les 

mesures de protecció individual, especialment el manteniment de la distància física de seguretat d’1,5 metres 

i l’ús de la mascareta. 
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Curs/Nivell-
grup 

Nombre 
d’alumnes 

Professorat 
estable 

Altres 
docents 

Personal 
d’atenció 
educativa 

Personal 
d’atenció 
educativa 
puntual 

Espai 

P3 23 1 1 TEI  Aula de P3 

P4 23 1 1 Vetllador/a Fisio Aula de P4/ 
Polivalent 

zona exterior 

P5 25 1 1   Aula de 
P5/Polivalent 
zona interior 

1r 23 1 1   Aula de 
1r/Aula 5 

2n 19 1 1   Aula de 
2n/aula 7 

3r 21 1 1  CREDV Aula de 
3r/Aula 9 

4t 24 1 1   Aula de 
4t/aula 10 

5è 25 1 1   Aula de 
5è/aula 13 

6è 26 1 1  vetlladora Aula de 
6è/aula 17 

 

La mestra d’educació especial no està assignada a cap grup concret. Excepcionalment aquest curs es farà 

l’atenció individual fora de l’aula i sense barrejar nens o nenes de diferents grups estables. 

En el cas de la incorporació d’un nou alumne al centre, se l’assignarà a un grup estable existent.  

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

específica de suport educatiu 

El Decret 150/2017 defineix l’atenció educativa a l’alumnat que comprèn el conjunt de mesures i suports 

destinats a tots els alumnes, amb la finalitat d’afavorir el seu desenvolupament personal i social i perquè 

avancin en l’assoliment de les competències de cada etapa educativa i la transició a la vida adulta, en el marc 

d’un sistema educatiu inclusiu. 

mailto:a0821570@xtec.cat
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L’organització del centre facilitarà l’accés a l’aprenentatge i la participació, i garantirà l’aprenentatge 

significatiu de tot l’alumnat. Es portaran a terme per tots els docents, coordinats per l’equip directiu i amb el 

suport de tota la comunitat educativa. 

Per tal d’atendre a l’alumnat més vulnerable es farà: 

- Personalització dels aprenentatges, si fos necessari PI. Paper actiu i  protagonista de l’alumne. 

- Avaluació formativa i formadora  

- Acció tutorial d’acompanyament i orientació 

- Seguiment per part de la mestra d’EE. 

- Seguiment d’altres professionals de fora del centre (EAP, CREDA, CREDV, Fisio i vetlladors/es ) 

- Coordinació dels diferents professionals amb la tutora i la família 

- Potenciar l’aprenentatge entre iguals i l’aprenentatge cooperatiu 

- Fer ús de la tecnologia 

D. Espais 

Espai gimnàs 

L’educació física es realitzarà a l’aire lliure -a l’espai del pati- sempre que sigui possible, evitant la franja 

horària de major exposició solar durant els mesos de calor. No es farà servir el gimnàs. A l’activitat exterior es 

mantenen els grups estables i l’ús de mascareta. Si un sol grup fa Educació Física al pati,  no serà necessari 

l’ús de la mascareta per part de l’alumnat. 

Ascensors  
 
S’han de reservar els ascensors per a les persones que presenten dificultats per a la mobilitat i el seu personal 

de suport, si s’escau. L’ús serà esporàdic. 

Espais de reunió i treball per al personal 

En els espais de reunió i treball per al personal s’establiran les mesures necessàries per garantir el 

distanciament físic de seguretat de 1,5 metres, i és obligatori l’ús de mascareta. 

Cada mestra farà servir el seu ordinador d’aula. Quan es faci servir maquinari comú, cada persona 

s’encarregarà de desinfectar-lo després de l’ús. Es farà servir el gel hidroalcohòlic abans i després de l’ús. 

Fluxos de circulació 

Els docents hauran de vetllar per evitar aglomeracions en els passadissos i els lavabos, com també perquè 

els/les alumnes mantinguin la distància física de seguretat. Es circularà per la dreta i seguint els cartells. 

A partir de 1r l’ ús de la mascareta serà obligatori a tot el centre. 

Els alumnes dels grups estables  aniran d’un en un al lavabo i sempre amb mascareta. Disposem de lavabos 

per a nens i nenes  i considerem que poden coincidir com a molt dos alumnes de diferents grups estables. 

Els alumnes i el personal han de portar mascareta i mantenir la distància de seguretat dins del centre. 

mailto:a0821570@xtec.cat
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Si en algun moment és necessari, només pot entrar un progenitor dins de l’edifici del centre, sempre amb 

mascareta. 

Durant els 3 primers  dies del procés d’adaptació a P3,  les famílies podran acompanyar als infants  a dins de  

l’aula (perquè assisteixen només 7 o 8 alumnes en  franges curtes de temps) seguint les mesures de 

prevenció i seguretat establertes. A partir del 4t dia, l’adult acompanyarà a l’infant fins a la porta de la classe 

però no podrà entrar dins de l’aula. 

E. Organització de les entrades i sortides 

L’horari del centre, de forma general, serà l’ establert en les diferents normatives del Departament.  

S’informarà a l’Ajuntament sobre l’organització de les entrades i sortides per si fos necessària la intervenció 

dels policies locals per fer actuacions de mobilitat. 

El nostre centre pot fer servir  3 accessos d’entrada i sortida (un d’ells doble). Hi haurà uns cartells exteriors i 

es senyalitzarà la vorera per indicar on l’alumnat i famílies han d’esperar per entrar. Es demanarà a 

l’Ajuntament que pinti al terra exterior aquestes separacions. 

L’accés dels diferents grups estables de primària es farà amb la mascareta ben posada. Els nens i nenes 

entraran al centre  per les diferents portes de manera relaxada de 09h fins a les 09:10h..  

Entrada 

Primària: es farà una entrada relaxada de 10’, tant al matí com a la tarda. Els /les alumnes accediran al pati de 

l’escola sols. 

Infantil:  es farà una entrada relaxada de 15’, tant al matí com a la tarda. Un adult acompanyarà a l’alumne 

fins a la porta exterior de la seva classe, accedint pel pati. 

Sortida  

Primària: es farà de manera relaxada a partir de les 16:20h. Començaran a sortir els/les alumnes més petits 

(1r i 2n) i a continuació els més grans, fins a les 16:30h que sortiran els nens i nenes de 6è. 

Infantil: s’obrirà la porta a les 16:20h i un adult entrarà fins a la porta del pati a recollir  l’alumne. 
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Accés/Sortida Grup Horari 

Porta parvulari 
(C/Pau Picasso) 

P3, P4 i  P5 Entrada matí:  de 09:00 a 09:15h 

Sortida matí: de 12:20 a 12:30 

Entrada tarda: de 15:00 a 15: 15h 

Sortida tarda: de 16:20 a 16:30h 

Porta gran( C/ 
Hipòlito Lázaro) 
(entrada doble) 

3r, 4t, 5è, 6è Entrada matí:  de 09:00 a 09:10h 

Sortida matí: de 12:20 a 12:30 

Entrada tarda: de 15:00 a 15: 10h 

Sortida tarda: de 16:20 a 16:30h 

Porta petita ( C/ 
Hipòlito Lázaro) 

1r, 2n Entrada matí:  de 09:00 a 09:10h 

Sortida matí: de 12:20 a 12:30 

Entrada tarda: de 15:00 a 15: 10h 

Sortida tarda: de 16:20 a 16:30h 

 

- A l’entrada  a l’aula els i les  alumnes s’han de rentar les mans amb gel hidroalcohòlic, mantenir la 

distància sanitària i han de portar la mascareta, a partir de 6 anys. 

- Si el Departament així ho determina es prendrà la temperatura  a l’entrada a l’escola. 

- A la sortida, els  i les alumnes s’han de rentar les mans amb gel hidroalcohòlic, mantenir la distància 

sanitària i han de portar posada  la mascareta, a partir de 6 anys. 

- En cas de pluja es mantenen els horaris d’entrades i sortides. Les famílies podran entrar a recollir als 

alumnes a les pistes mantenint la distància de seguretat i  fent servir mascareta. 

- Per evitar aglomeracions l’acompanyament dels infants a l’escola el farà una única persona. Les 

persones que portin i recullin els alumnes hauran de guardar també les distàncies fora de les 

instal·lacions. 

En qualsevol cas, per garantir les mesures de prevenció a les entrades i sortides del centre, així com en els 

passadissos i llocs de concurrència els alumnes i el personal del centre educatiu han de portar la mascareta i 

procurar mantenir el 1,5 metres de distància de seguretat. 

mailto:a0821570@xtec.cat
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F. Organització de l’espai  esbarjo 

Atès que disposem de diferents espais amplis de pati, sortiran tots els alumnes a l’hora establerta, garantint 

l’agrupament per grups estables. 

La sortida al pati es farà seguint les directrius dels fluxos de circulació. 

 

GRUP ESPAI HORARI 

1r i 2n Pati de secretaria (pista de 
dalt / espai de la font) 

11:00 / 11:30 

3r, 4t, 5è i 6è Pati de primària: 

-Pista de futbol 

-Pista de Basket 

-Bosc de Sant Jordi 

-Caminet del Bosc 

11:00 / 11:30 

P3, P4, P5 Pati d’infantil: 

- muntanyeta 

- sorral i construccions 

- Pista i zona de porxo 

11:00 / 11:30 

 

 

- L’ ús dels espais serà rotatori  setmanalment. 

- Es delimitaran en sectors els diferents espais. 

- Es vetllarà perquè els alumnes no utilitzin la font per beure. Per beure els i les alumnes portaran un 

ampolla d’aigua marcada amb el seu nom i curs,  de la qual faran ús abans i després de sortir al pati. 

 

G. Relació amb la comunitat educativa 

- Les sessions de Consell Escolar sempre que sigui possible les farem de manera virtual.  

mailto:a0821570@xtec.cat
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- Les reunions amb l’AMPA i els representants es faran de forma telemàtica preferiblement i si es requereix 

de manera presencial seguint les normes de seguretat. Es faran a l’espai de la sala d’actes on per les seves 

dimensions es pot garantir la distància de seguretat. 

- Reunions amb famílies: 

 Reunions d’inici de curs. En principi s’organitzaran de manera presencial per grups estables. Seguint 

les mesures de seguretat i fent ús de la mascareta. Disposem de l’espai adient.  Si no fos possible es 

farien de manera virtual. En qualsevol cas, aplicarem les indicacions que en cada moment determini 

el Departament. 

 Reunions individuals de seguiment: El seguiment amb les famílies el farem preferentment per  

videoconferència, telèfon i correu electrònic. Com a mínim una reunió serà presencial o per 

videoconferència. En cas de fer una trobada presencial, es farà mantenint les mesures de seguretat. 

En qualsevol cas, aplicarem les indicacions que en cada moment determini el Departament. 

- A principi de curs començarem la comunicació amb les famílies mitjançant l’entorn virtual Eix-Moodle. A les 

reunions d’inici de curs la coordinadora de cultura digital i l’equip directiu donarà informació per poder 

començar a utilitzar-lo. 

- Es demanarà autorització a les famílies per crear un compte de correu electrònic a cadascú dels alumnes 

perquè les comunicacions es facin amb aquest mitjà que serà del domini de l’escola. Es facilitarà a les famílies 

l’adreça  individual i la contrasenya. 

- La difusió del Pla d’organització es farà  mitjançant la pàgina web del centre. També a les reunions d’inici de 

curs, si s’escau, es donaran les explicacions necessàries. 

H. Servei de menjador 

Es farà servir l’espai habitual de menjador. L’empresa responsable organitzarà els diferents torns  i la 

distribució dels alumnes.  Disposem d’un espai ampli i enguany som un grup menys perquè ja tota l’escola és 

d’una línia. 

Cal 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 una persona adulta responsable 

qui la serveixi . Els infants seguint el projecte pedagògic podran realitzar  tasques del tipus parar i desparar 

taula, o d’altres. Ho faran exclusivament per al seu grup de convivència.  

Cal garantir les condicions de seguretat alimentària per al servei dels aliments. No cal utilitzar elements 

isotèrmics.  

Aquest curs, excepcionalment, els nens i nenes no es rentaran les dents  després de dinar. 

El professorat i el personal d’administració i serveis del centre podrà fer ús del servei de menjador escolar, 

dins l’espai de menjador de mestres que està  diferenciat de l’ocupat per l’alumnat i mantenint en tot 
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moment la distància de seguretat d’1,5 metres entre els adults . 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. 

Les activitats posteriors als àpats seran  preferiblement a l’aire lliure, amb ocupació diferenciada d’espais per 

a cada grup estable. El mateix espai que han ocupat durant l’hora d’esbarjo de l’escola.  

Cuina 

En cas de tancament dels centres per a les activitats docents, la cuina podrà romandre oberta per fer els 

menús per l'alumnat amb ajut de menjador. 

I. Pla de neteja, desinfecció i ventilació 

L’Ajuntament  definirà el Pla de neteja adaptat a les característiques del centre. L’ equip directiu ho 

incorporarà dins del Pla d’organització.  

S’Utilitzaran  només els desinfectants apropiats i amb mesura, l’excés i la barreja de productes incompatibles 

pot provocar intoxicacions. La neteja es farà de forma prèvia a les actuacions de desinfecció per garantir 

l’eficàcia dels desinfectants. Els productes a utilitzar hauran de seguir  les indicacions de les etiquetes i 

adoptant les mesures de precaució indicades. Caldrà fer neteja i desinfecció més d’una vegada al dia en 

espais utilitzats successivament per persones/grups diferents amb més freqüència com  ara lavabos, , 

menjador (pel tema dels diferents torns), zones de pas i recepció, etc 

Les zones i punts on cal intensificar la neteja i desinfecció són:  

- Interruptors i timbres (aparell electrònic)  

- Manetes i poms de portes (s’intentarà sempre que es pugui deixar-les obertes), finestres, armaris i 

arxivadors. 

- Botoneres dels ascensors (aparell electrònic)  

- Baranes i passamans, d’escales i ascensors  

- Taulells i mostradors  

- Taules i cadires 

- Ordinadors, sobretot teclats i ratolins  

- Telèfons 

 - Grapadores i altres utensilis d’oficina  
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- Aixetes  

- Lavabos. Cal assegurar la dotació de sabó i eixugamans, per garantir l’adequada higiene de mans en tot 

moment. Quan es faci ús dels inodors, es recomana tancar la tapa abans de la descàrrega de l’aigua de la 

cisterna.  

 - Màquines expenedores  

- Fotocopiadores  

- Altres superfícies o punts de contacte freqüent 

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

utilitzar espais com el pati per a la realització d’aquelles activitats que puguin fer-se a l’aire lliure.  

La ventilació és una de les principals mesures de prevenció de contagis en espais interiors. Es ventilaran les 

instal·lacions interiors com a mínim abans de l’entrada i la sortida dels alumnes. S’encarregarà la conserge. 

També 3 vegades més durant el dia durant, almenys, 10 minuts cada vegada. L’encarregat serà el docent 

responsable de l’ espai en aquell moment. Si és possible, es deixaran les finestres obertes durant les classes. 

Els passadissos i aules de la nostra escola disposen d’àmplies i nombroses finestres per fer una ventilació 

adequada. 

J. Extraescolars i acollida  

Les extraescolars i l’acollida suposen una barreja d’alumnes de diferents grups estables. Per aquest motiu 

serà necessari mantenir la distància de seguretat o bé fer servir la mascareta. La composició del grup de 

participants serà el més constant possible per facilitar la traçabilitat. L’AMPA i l’empresa encarregada de les 

activitats extraescolars seran els encarregats de vetllar perquè es compleixin les mesures de seguretat. 

Les activitats extraescolars quedaran recollides a la següent graella. 
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Nom de 

l’activitat 

Nombre 

d’alumnes 

Grups dels quals 

provenen 

Responsable/Empresa 

o  AMPA 

Espai 

Futbol 

Prebenjamí 

  AMPA Pista exterior de 

futbol 

Futbol Benjamí   AMPA Pista exterior de 

futbol 

Futbol Aleví   AMPA Pista exterior de 

futbol 

Anglès de P3 a 

P5. A concretar 

amb L’AMPA si 

és viable 

  EMPRESA Aula Polivalent 

d’infantil 

Robòtica 

educativa de P3 

a 3r. A concretar 

amb L’AMPA si 

és viable 

  EMPRESA Biblioteca 

Robòtica 

educativa de 4t 

a 6è 

  EMPRESA Biblioteca 

Creació de 

videojocs de 1r a 

6è 

  EMPRESA Aula 

d’informàtica 

Piscina de P3 a 

6è. A concretar 

amb L’AMPA si 

és viable 

  EMPRESA Piscina Can 

Pantiquet 

 

Acollida matinal 
 

Com a espai per fer l’acollida s’habilitarà l’espai habitual d’acollida i part de la zona de menjador, per tal de 

garantir la distància interpersonal d’1,5 metres. Les persones responsables de l’acollida i els infants més grans 
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de 6 anys han de portar mascareta, es recomana també la utilització de la mascareta per als més petits de 6 

anys.  

Cada infant ha d’anar acompanyat per un únic familiar, fins a la porta exterior de l’aula d’acollida. Haurà de 

portar en tot moment la mascareta. Abans d’entrar a l’aula, els nens i nenes, es rentaran les mans amb gel 

hidroalcohòlic. 

Quan finalitzi el període d’acollida, els infants seran  acompanyats a la seva aula de referència, i tant els 

responsables com els infants han de portar les mascaretes, els més grans de 6 anys. Acabat l’horari d’acollida 

l’empresa adjudicatària ventilarà, netejarà i desinfectarà l’espai utilitzat. 

Les mesures de seguretat les definirà  l’empresa contractada per fer l’acollida seguint les instruccions del 

Departament de Salut. 

En cas de fer acollida a la tarda, es seguiran estrictament les mateixes mesures que durant el matí. 

 

K. Activitats complementàries 

Caldrà tenir en compte les mesures de seguretat quan fem sortides i altres activitats complementàries. 

Durant el primer trimestre les sortides es faran a peu dins del municipi. Per al segon i tercer trimestre de 

moment no hi ha cap prevista, es programaran en funció de l’evolució de la pandèmia. En cas de fer-les,  es 

farà servir la mascareta i es mantindrà la distància de seguretat. 

L. Reunions dels òrgans unipersonals i col·lectius de coordinació i govern 

Les reunions seran de manera presencial perquè som poques persones i disposem d’espai per poder garantir 

la distància de seguretat. Si fos necessari es farà ús de la mascareta. També es podrà fer alguna de manera 

telemàtica si la situació ho requereix. 
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Òrgans Tipus de reunió Format de la reunió Periodicitat/temportització 

Equip directiu Planificació Presencial setmanal 

Equips 
docents  de 

nivell 

Coordinació Presencial mensual 

Equips 
docents 

intercicle 

Coordinació Presencial Setmanal sempre que no es pugui 
tractar directament al claustre 

Claustre Planificació/coordinació Presencial/videoconferència Quinzenal  i sempre que sigui 
necessari 

 

M. Centre Formador. Alumnat en Pràctiques 

L’alumne de pràctiques durant el període de pràctiques  s’incorporarà preferiblement  a un únic grup de 

convivència estable. En cas de que  l’estudiant es relacioni amb diferents grups, haurà de complir 

rigorosament les mesures de protecció i seguretat previstes al Pla d’organització del centre. 

Pel que fa a l’accés, mobilitat, espais i participació en reunions, sessions de coordinació o activitats 

formatives, l'estudiant seguirà les indicacions que el centre ha determinat en el  Pla d’Organització. 

Els estudiants, per poder desenvolupar les pràctiques en el centre hauran de presentar una declaració 

responsable a través de la qual faran constar que són coneixedores de la situació actual de pandèmia amb el 

risc que això comporta i que, per tant, s’atendran a les mesures que el centre educatiu estableixi en cada 

moment. De la mateixa manera, han de fer-se responsables del seu estat de salut. Si identifiquen 

simptomatologia compatible amb la COVID-19 no han de presentar-se al centre educatiu i estan obligats a 

comunicar-ho a la universitat, al centre educatiu i a les autoritats sanitàries corresponents. 

D’altra banda, amb la finalitat d’assegurar la realització de les pràctiques dels estudiants en el centre i donar 

resposta a situacions extraordinàries sobrevingudes, els agents implicats en la formació dels futurs docents 

han de treballar conjuntament per tal de garantir un acompanyament constructiu per a l’aprenentatge de 

l’estudiant en el període de pràctiques en aquest context extraordinari. 

Les accions formatives de les pràctiques – observació, reflexió-acció, participació activa sobre la pràctica 

professional – s’han d’adaptar i desenvolupar de manera adequada atenent als diferents escenaris que 

podem preveure el proper curs, tant sigui virtual com presencial. 
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N. Protocol d’actuació en cas de detectar un possible cas de covid-19 

Alumne:  

1. Se l’ha de portar a un espai separat d'ús individual.  Es farà servir l’espai de la biblioteca. 

2. S’ha de col·locar una mascareta quirúrgica (tant a la persona que ha iniciat símptomes com a la persona 

que quedi al seu càrrec, sempre que sigui possible, serà el tutor/a. 

3. La directora contactarà amb la família perquè vinguin a buscar a l’infant . 

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

5. El centre contactarà  amb el servei territorial d’Educació per informar de la situació i a través d’ells amb el 

servei de salut pública. 

Adult:  

- Marxar a casa si es troba en condicions.  

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

- Contactar amb la família 

- S’ha de col·locar una mascareta quirúrgica 

- El centre ha de contactar amb el servei territorial d’Educació per informar de la situació i a través 

d’ells amb el servei de salut pública 

La família o la persona amb símptomes 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 finalment es confirmi el 

cas, Salut Pública serà l'encarregada de la identificació, aïllament i seguiment dels contactes estrets. 

En qualsevol cas, l’escalada de decisions en relació amb el tancament de l’activitat presencial del centre 

educatiu serà el resultat de la valoració, sobre el terreny, per part de l’autoritat sanitària. 

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

dels centres per a mesures de consell sanitari sobre la COVID-19. Per tant, els equips d’atenció primària han 

d’identificar una o diverses persones, segons correspongui, responsables d’aquesta interlocució amb els 

centres educatius que, preferiblement, podran ser les infermeres del Programa salut i escola. En el cas que el 

centre no en tingui, ho serà la direcció. 
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O. Seguiment del Pla 

L’avaluació i seguiment del Pla de reobertura  és una part molt important a tenir en compte, per tal de poder 

anar ajustant les mesures preses a la situació real que trobarem. 

Els responsables perquè es segueixin les indicacions del Pla i de fer la difusió perquè el conegui la comunitat 

educativa  serà l’equip directiu i el coordinador de riscos laborals. 

Alguns possibles indicadors per fer l’avaluació i seguiment serien els següents: 

Indicadors 
En 

Curs 
Fet 

S’ha informat a tots els membres de la comunitat educativa del Pla d’organització i 
obertura. 
 

  

S’han establert grups estables per nivell. 
 

  

S’ha mantingut l’atenció a l’alumnat amb necessitats educatives especials. 
 

  

S’han organitzat les entrades i sortides per diferent portes,  per grups estables i mantenint 
les mesures de seguretat. 
 

  

S’han delimitat espais diferenciats per l’esbarjo. 
 

  

S’han fet les reunions prenent les mesures de seguretat. 
 

  

Es disposa d’un Pla de ventilació. 
 

  

Es disposa del Pla d’actuació en cas d’un sospitós. 
 

  

S’ha demanat a totes les persones treballadores del centre educatiu que les que presentin 
condicions considerades de risc o que estiguin embarassades es posin en contacte amb el 
Servei de Prevenció de Riscos Laborals. 
 

  

El personal docent i no docent del centre ha rebut els equips de protecció (mascaretes). 
 

  

El personal docent i no docent ha rebut tota la informació necessària respecte de les 
mesures de protecció i prevenció.  
 

  

Totes les famílies han signat la declaració responsable. 
 

  

Es disposa d’un pla alternatiu davant d’un hipotètic canvi d’escenari epidemiològic. 
 

  

Es disposa de material educatiu suficient per a poder garantir l’educació a distància en cas 
d’un nou confinament. 
 

  

Es valorarà el Pla a final de cada trimestre i es faran les  propostes de millora. 
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3. Concrecions per a l’educació infantil 

3.1. Pla d’acollida de l’alumnat. Adaptació de P3, educació infantil  

Durant els 6 primers dies d’escola es farà el procés d’adaptació al centre dels/de les alumnes de P3. Els tres 

primers dies vindran al centre 1’5 hores al dia. Els tres dies següents vindran en horari de matí o tarda. El 

pare, mare o familiar, únicament els 3 primers  dies, podrà accedir a l’aula seguint totes les mesures de 

protecció establertes. A partir del dia 22 de setembre ja podran fer la jornada habitual de l’escola i es podran 

quedar al servei de menjador i acollida escolar.  

De manera parcial es pot fer una acollida a l’exterior del centre educatiu (pati), durant el període d’adaptació. 

Caldrà ventilar adequadament, almenys durant 10 minuts 3 vegades al dia i quan canviï el grup de persones 

que hi ha a l’interior.  

No es podrà superar l’ocupació que preveu que cada persona disposi d’un espai de 2,5 m² a l’interior de 

l’aula, inclosos infants, persones acompanyants i persones educadores.  

Requisits d’accés per a les persones acompanyants: 

- no pot participar en el període d’acollida si presenta símptomes compatibles amb la COVID-19 o els 

ha presentat en els darrers 14 dies.  

- no hi podrà participar si ha tingut contacte estret amb una persona amb la COVID-19 confirmada o 

amb simptomatologia compatible en els darrers 14 dies.  

- No pot participar si és una persona de risc: si pateixen una malaltia de risc davant de la COVID-19 

(diabetis, malaltia cardiovascular -inclosa la hipertensió-, malaltia hepàtica crònica, malaltia pulmonar 

crònica, malaltia renal crònica, immunodeficiència, càncer en fase activa, obesitat mòrbida) així com 

dones embarassades. 

- Cada infant només podrà ser acompanyat per una sola persona (que pot canviar durant el període 

d’adaptació).  

- Només podrà tenir contacte amb el seu infant i haurà de mantenir la distància de seguretat (1,5 

metres) amb la resta de persones de l’aula (inclosos infants, persones acompanyants i persones 

educadores).  

- S’haurà de rentar les mans amb aigua i sabó o gel hidroalcohòlic abans d’accedir al centre educatiu i 

també abans d’entrar a l’aula.  

- Es recomana rentat de mans a la sortida del centre educatiu.  

- Ha d’accedir al centre educatiu amb una mascareta higiènica o quirúrgica correctament posada 
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3.2. Pla de treball del centre educatiu en confinament 

Nivell educatiu Mètode de treball i 
recursos didàctics 

previstos 

Mitjà i periodicitat 
del contacte amb 

el grup 

Mitjà i periodicitat 
del contacte 

individual amb 
l’alumne/a 

Mitjà i periodicitat 
de contacte amb la 

família 

Infantil 

P3, P4 i P5 

-Treball de les 
unitats didàctiques 

previstes per al 
curs. Contes, 

grafisme, 
projecte... 

-mural “en. 
Linoit.com” 

-wordwall 

- una mà de contes 

- edu 365... 

-EIX Moodle i 
correu electrònic. 

Setmanal 

-Videotrucada 

Quan es vegi la 
necessitat 

- EIX Moodle. 
Setmanal 

- Trucada telefònica 
o videotrucada 

Quan sigui 
necessari 

- EIX Moodle 

- Trucada telefònica 

- Videotrucaada 

- Correu electrònic 

- Sempre que sigui 
necessari i a 

demanda 
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4. Concrecions per a l’educació primària 

Nivell educatiu Mètode de treball 
i recursos 
didàctics 
previstos 

Mitjà i periodicitat del 
contacte amb el grup 

Mitjà i 
periodicitat del 

contacte 
individual amb 

l’alumne/a 

Mitjà i 
periodicitat de 

contacte amb la 
família 

Cicle Inicial -Treball de les 
unitats 

didàctiques 
previstes per al 

curs. 

-Liveworksheets 

-Plataforma 
Blinklerarning 

-Edu 365 

- Eines de Google 

- Bancs de 
recursos digitals 

 

- EIX  Moodle i correu 
electrònic. Setmanal 

-Videotrucada 

Quan es vegi la 
necessitat 

- Eix-Moodle. 
Setmanal 

- Trucada 
telefònica o 

videotrucada 

Quan sigui 
necessari 

- Eix-Moodle 

- Trucada 
telefònica 

- Videotrucaada 

- Correu electrònic 

- Sempre que sigui 
necessari i a 

demanda 

 

Cicle mitjà -Treball de les 
unitats 

didàctiques 
previstes per al 

curs. 

-Liveworksheets 

-Plataforma 
Blinklerarning 

-Edu 365 

- Eines de Google 

- Bancs de 
recursos digitals 

 

 

-EIX  Moodle i correu 
electrònic. Setmanal 

-Videotrucada 

Quan es vegi la 
necessitat 

- Eix-Moodle. 
Setmanal 

- Trucada 
telefònica o 

videotrucada 

Quan sigui 
necessari 

- Eix-Moodle 

- Trucada 
telefònica 

- Videotrucaada 

- Correu electrònic 

- Sempre que sigui 
necessari i a 

demanda 

 

Cicle superior -Treball de les 
unitats 

didàctiques 
previstes per al 

curs. 

-Liveworksheets 

- EIX  Moodle i correu 
electrònic. Setmanal 

-Videotrucada 

Quan es vegi la 
necessitat 

- EIX Moodle. 
Setmanal 

- Trucada 
telefònica o 

videotrucada 

Quan sigui 

- EIX Moodle 

- Trucada 
telefònica 

- Videotrucaada 

- Correu electrònic 
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-Plataforma 
Blinklerarning 

interactiu 

-Edu 365 

- Eines de Google 

- Bancs de 
recursos digitals 

 

 

-Classroom necessari - Sempre que sigui 
necessari i a 

demanda 

-Classroom 
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5. Principis bàsics de prevenció, higiene i promoció de la Salut  

5.1. Mesures de prevenció personal 

Els dos pilars, en el moment actual, per al control de la pandèmia són la disminució de la transmissió del 

virus i l’augment de la traçabilitat dels casos. 

Les mesures bàsiques són: 

 Distanciament físic 

Segons la Resolució SLT/1429/2020, de 18 de juny, per la qual s'adopten mesures bàsiques de protecció i 

organitzatives per prevenir el risc de transmissió i afavorir la contenció de la infecció per SARS-CoV-2, la 

distància física interpersonal de seguretat, tant en espais tancats com a l'aire lliure, s'estableix en 1,5 metres 

en general. L’organització de l’espai de l’aula d’un grup estable ha d’assegurar, en la distribució de l’alumnat, 

una distància interpersonal mínima d’1 metre. 

 Higiene de mans 
 

Es tracta d’una de les mesures més efectives per preservar la salut dels alumnes així com la del personal 

docent i no docent.  

En infants i adolescents, s’ha de requerir el rentat de mans:  

 A l’arribada i a la sortida del centre educatiu,  

 Abans i després dels àpats,  

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

 Abans i després de les diferents activitats (també de la sortida al pati).  
 
En el cas del personal que treballa al centre, el rentat de mans s’ha de dur a terme:  

 A l’arribada al centre, abans del contacte amb els infants,  

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

 Abans i després d’acompanyar un infant al WC,  

 Abans i després d’anar al WC,  

 Abans i després de mocar un infant (amb mocadors d’un sol ús),  

 Com a mínim una vegada cada 2 hores.  

Es garantirà  l’existència de diversos punts de rentat de mans, amb disponibilitat de sabó amb dosificador i 

tovalloles d’un sol ús. En punts estratègics (menjador, zona d’aules, zona secretaria...) hi haurà dispensadors 

de solució hidroalcohòlica per a ús del personal de l’escola. 
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Es col·locaran pòsters i cartells informatius explicant els passos per a un correcte rentat de mans en els 

diversos punts de rentat de mans. 

 Ús de mascareta 

Col·lectiu Indicació Tipus de mascareta 

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

No obligatòria Higiènica amb compliment de la 
norma UNE 

De 1r a 6è de primària Obligatòria en tot moment. Fins 
que les autoritats sanitàries així ho 
determinin.  

Únicament no serà obligatòria 
quan el grup estable realitzi 
Educació Física i es faci a l’exterior. 

Higiènica amb compliment de la 
norma UNE 

Personal docent i no docent Obligatòria sempre Higiènica amb compliment de la 
norma UNE 

 

Per  entrar al centre els alumnes i el personal del centre han de portar la mascareta.  

 Prendre la temperatura 

Si el Departament així ho determina es prendrà la temperatura a l’entrada a l’escola. 

5.2. Requisits d’accés al centre 

 

 Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, 
malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós. Sense haver pres cap fàrmac. 

 
 No convivents o contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia compatible en els 14 dies 

anteriors.  
 
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-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. Malgrat que l’evidència és escassa, es consideren malalties de 

risc per a complicacions de la COVID-19:  

 Malalties respiratòries greus que necessiten medicació o dispositius de suport respiratori.  

 Malalties cardíaques greus.  

 Malalties que afecten el sistema immunitari (per exemple aquells infants que requereixen 

tractaments immunosupressors).  
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 Diabetis mal controlada.  

 Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus.  

En el cas del personal docent i no docent de l’escola que tingui contacte amb els infants, les persones de risc 

elevat de malaltia greu per coronavirus seran avaluades pel servei de prevenció de riscos laborals de 

titularitat del centre per valorar si poden estar en contacte amb els infants. Les condicions de risc engloben 

les malalties cròniques, com la hipertensió arterial, la diabetis, els problemes cardíacs o pulmonars i les 

immunodeficiències, l’obesitat mòrbida. Les dones embarassades es consideren un col·lectiu d’especial 

consideració. Les persones del grup de risc han de ser valorades pel servei de prevenció de riscos laborals del 

Departament d’Educació. Els requisits d’accés als centres educatius de persones pertanyents a altres entitats 

o empreses serà el mateix que l’especificat pel personal del centre. 

 

5.3. Control de símptomes 
 
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 són coneixedores de la situació actual de pandèmia amb el risc que això comporta 

i que, per tant, s’atendran a les mesures que puguin ser necessàries en cada moment.  

 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.  

Les famílies disposaran d’una llista de comprovació de símptomes . La família ha de comunicar al centre si ha 

presentat febre o algun altre símptoma. En cas que la situació epidemiològica ho requerís es podria 

considerar la implementació d’altres mesures addicionals com la presa de temperatura a l’arribada a l’escola. 

 
LLISTA DE COMPROVACIÓ DE SÍMPTOMES PER A LES FAMÍLIES  
 
Símptomes de l’alumne/a: 

- Febre o febrícula  
- Tos  
- Dificultat per respirar  
- Congestió nasal 
- Mal de coll 
- Mal de panxa  
- Vòmits  
- Diarrea  
- Malestar  
- Dolor muscular  
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Símptomes d’un altre membre de la unitat familiar: 

- Febre o febrícula  
- Tos  
- Dificultat per respirar  
- Falta d’olfacte de gust  
- Mal de coll  
- Calfreds  
- Vòmits  
- Diarrea  
- Malestar  
- Dolor muscular  

 
En cas de detectar u o més símptomes cal evitar portar l’infant a l’activitat i serà necessari posar-se en 

contacte amb els responsables per comunicar-ho. 

En horari d’atenció del vostre centre d’atenció primària, la família es posarà en contacte telefònicament amb 

el seu equip de pediatria o de capçalera. En cas contrari, trucaran al 061. 

 

5.4. Gestió de residus 
 
Els mocadors i tovalloles d'un sol ús utilitzats per a l'assecat de mans o per a la higiene respiratòria es 

llençaran dins d’una galleda amb tapa i pedal. 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 de 

rebuig (contenidor gris).  

En el cas que alguna persona presenti símptomes mentre està al centre, es tancarà dins d’una bossa tot el 

material utilitzat a l'espai d'ús individual on s'ha aïllat la persona i s’introduirà  aquesta bossa tancada en una 

segona bossa abans de dipositar-la amb la resta de residus.
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Resolució de la Directora de l’Escola del Bosc,  de Mollet del Vallès per la qual aprova el Pla d’actuació 

pel curs 2020-21. 

 

Rosario González Arenas, com a directora de l’Escola del Bosc de Mollet, i en aplicació de les competències 

que estableix l’article 132 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació, modificada per la Llei 

orgànica 8/2013 de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa d’acord amb la Resolució de 21 

de juliol de 2020 per la qual s’aproven els documents per a l’organització i gestió dels centres per al curs 

2020-21 i d’acord amb el parer del Consell Escolar, segons consta a l’acta de la sessió del 9 de setembre de 

2020. 

 

RESOLC: 

1. Aprovar el Pla d’actuació per al curs 2020-2021 

 

2. Comunicar aquest resolució al Consell Escolar del centre i donar-la a conèixer a tota la comunitat 

educativa. Així mateix, aquest pla estarà a disposició de l’Administració Educativa. 

 

Mollet del Vallès, 9 de setembre de 2020 
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