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1. Introducció 

L’equip directiu de la ZER, amb les aportacions del claustre, hem elaborat un Pla 

d’organització conjunt, amb les aportacions específiques de cada escola, per al proper curs 

2020-21, d’acord amb les Instruccions de la Secretaria de Polítiques Educatives i del Pla 

d’actuació per al curs 2020-21 per a centres educatius en el marc de la pandèmia per Covid-

19,  publicat pel Departament d’Educació i Salut i aprovat pel PROCICAT.  

 

1.1. PRINCIPIS BÀSICS DE PREVENCIÓ, HIGIENE I PROMOCIÓ DE LA SALUT 

Considerem important remarcar els principis bàsics de prevenció, higiene i promoció de la 

salut que figuren al Pla aprovat pel PROCITAT. 

Els dos pilars en el moment actual de control de la pandèmia són la disminució de la 

transmissió del virus i l’augment de la traçabilitat dels casos. 

1.1.1  

1.1.2 1.1.1.  Grups de convivència i socialització molt estables 

Es proposa l’organització entorn a grups de convivència estables. El seu principal valor 

és la facilitat que dona en la traçabilitat de possibles casos que s’hi donin: permetent 

una identificació i gestió precoç dels casos i dels seus contactes. Es tracta de 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 educatiu i a l’educació inclusiva 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.  

Es tracta, per tant, d’un grup de persones que tenen una relació propera i molt 

quotidiana. Això permet que, junt amb les evidències creixents sobre el poc paper 

d’infants i joves en la propagació de l’epidèmia, 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), ni l’ús de la mascareta, en aquests grups de convivència estables.  
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En aquestes condicions, des d’un punt de vista de salut, té molta més importància centrar 

els esforços organitzatius en garantir l’estabilitat i l’estanqueïtat d’aquest grup, amb la 

finalitat de preservar la capacitat de traçabilitat, que no pas en fixar el nombre 

d’integrants del grup. 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, quan no sigui possible, l’ús de la mascareta. 

 

1.1.2 Mesures de prevenció personal  

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, amb l'equivalent 

a un espai de seguretat de 2,5 m2 per persona, i és exigible en qualsevol 

cas excepte entre persones que tinguin un contacte proper molt 

habitual, com és el cas dels grups de convivència estables. 

Per tant, en els grups estables no és necessari requerir la distància 

física interpersonal de seguretat establerta en 1,5 metres (o la 

superfície equivalent de seguretat de 2,5 m2). 

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. 

A l’escola del Poble Nou del Delta organitzarem les aules en funció de 

l’activitat que realitzem, deixant la distància interpersonal mínima d’1 

metre. Tindrem material d’ús individual i altre comú, el qual serà usat i 

netejat seguint les mesures de desinfecció bé en acabar el seu ús o el 

posarem en quarantena i serà netejat en finalitzar la jornada laboral pel 
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personal de neteja. Dues seran les accions imprescindibles quan 

haguem de realitzar un ús comú o en petit grup d’un material concret: 

rentar-se les mans o utilitzar gel hidroalcohòlic abans de ser utilitzat i 

després de cada ús.  

 

 

Higiene de mans 

 

Es tracta d’una de les mesures més efectives per preservar la salut dels i 

les 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. 

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

 - Abans i després de fer-ne ús d’un material sigue d’ús personal com comú. 

 - Abans i després d’esternudar i/o tossir. 

 

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 .  

                                 - 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) 

 - Abans i després de fer-ne ús d’un material sigue d’ús personal com comú. 

 - Abans i després d’esternudar i/o tossir. 
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 Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, dificultat 

respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós1. 
 



 

Garantirem l’existència de diversos punts de rentat de mans, amb disponibilitat de sabó amb 

dosificador i tovalloles d’un sol ús. Col·locarem dispensadors de solució hidroalcohòlica en 

punts estratègics com: entrada principal, aules, sala de mestres i al pati.  

Afavorirem mesures adaptades a l’edat de l’infant (vídeos, cançons) per promoure el rentat 

de mans correcte i la seva importància. 

Col·locarem pòsters i cartells informatius explicant els passos per a un correcte rentat de 

mans en els diversos punts de rentat de mans. 

 

Ús de la mascareta 

En entrar al centre l’alumnat i el personal del centre han de portar la mascareta fins a la 

seva aula. En els passadissos i als lavabos hauran de portar mascareta si coincideixen 

puntualment amb altres grups estables. 

Dins del seu grup estable no serà necessari el seu ús.  

Per tant, els i les mestres dels grups estables podran no fer-ne ús i el professorat temporal 

hauran de  fer ús d’ella.  

  
 

         Requisits d’accés als centres educatius 
 

 

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: 

 

https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/rentat-de-mans-alcohol.pdf
https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/rentat-de-mans-alcohol.pdf
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▪ 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). 

▪ 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 propi 

o extern, de la titularitat. També caldrà contemplar els requisits d’accés als centres 

educatius de persones pertanyents a altres entitats o empreses de cara a la gestió de 

vulnerabilitats i/o contactes. 

 

1.1.3 Neteja, desinfecció i ventilació.  

 L’escola disposarà d’una planificació de ventilació, neteja i desinfecció adaptada a les 

característiques del centre (vegeu l’apartat 2.5). La ventilació és una de les principals 

mesures de prevenció de contagis en un espais interiors. Serà necessari ventilar les 

instal·lacions 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. 

 

Totes les aules seran adequadament ventilades. Als tres centres de la ZER deixarem les 

portes obertes de les classes i obrirem les finestres de les classes i del passadís per garantir 

una bona ventilació.  

 

La neteja i la posterior desinfecció d’espais s’ha de realitzar amb una periodicitat almenys 

diària. S’han de seguir les recomanacions de Neteja i desinfecció en establiments i locals de 

concurrència humana. 

https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/neteja-desinfeccio-establiments-locals-concurrencia-humana.pdf
https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/neteja-desinfeccio-establiments-locals-concurrencia-humana.pdf
https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/neteja-desinfeccio-establiments-locals-concurrencia-humana.pdf
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Cal garantir la desinfecció freqüent d’aquelles superfícies d’ús més comú com el poms de les 

portes, etc. Les taules de les aules  s’han de netejar i desinfectar després de les activitats i dels 

àpats, respectivament. Implicarem a l’alumnat en la neteja de les taules, però en serà el 

responsable de què es faci el docent que estigue amb l’alumnat. 

 

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

utilitzarem l’espai del pati per a la realització d’aquelles activitats que puguin fer-se a l’aire 

lliure. Per a la seva neteja i desinfecció s’han de seguir les indicacions establertes en el 

document Neteja i desinfecció en espais exteriors de concurrència humana.  

A la nostra escola, com que tot l’alumnat forma part del mateix grup estable, continuarem 

amb el mateix horari de pati i sortint tots a la vegada i augmentarem les activitats a l’aire 

lliure. 

 

 

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 en 

contenidors amb bosses, preferiblement amb tapa i pedal. Per tant, 

caldrà que invertim o sol·licitem a l’ajuntament papereres amb 

tapa i pedal, perquè no en tenim.  

El material d’higiene personal, com mascaretes, guants i altres residus 

personals d’higiene, són considerats com a fracció resta i, per tant, els 

llençarem al contenidor de rebuig (contenidor gris). 

En el cas que alguna persona presenti símptomes mentre està al 

centre, tancarem en una bossa tot el material utilitzat a l'espai d'ús 

individual on s'ha aïllat la persona i introduirem aquesta bossa 

tancada en una segona bossa abans de dipositar-la amb la resta de 

residus tal com s’ha indicat al paràgraf anterior. 
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 Tenir cura d’un mateix i de les persones que envolten. 

 Actuar amb responsabilitat per protegir les persones més vulnerables. 

 Rentar-se les mans de manera freqüent i  sistemàtica. 

1.1.4 Promoció de la salut i suport emocional 

La situació de confinament i la pandèmia poden haver tingut 

conseqüències emocionals per a molts infants i adolescents. El dol per 

la pèrdua d’un familiar o l’angoixa per la situació viscuda poden estar 

presents en un nombre significatiu d’infants i adolescents. També pot 

ser necessari adaptar-se a les diferents situacions de l’alumnat en 

relació amb els aprenentatges adquirits durant els mesos de 

confinament. La tornada a l’escola representa una bona oportunitat per 

detectar i abordar situacions no resoltes. Es proposa que les primeres 

setmanes es realitzin activitats que permetin adaptació progressiva de 

l’alumnat al nou curs i als canvis en el centre educatiu. 

 

D’altra banda, la pandèmia actual brinda una oportunitat única per a 

consolidar alguns hàbits i conductes que són imprescindibles en 

qualsevol context:
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1.2 Proposta organitzativa digital de la ZER 

La proposta que presentem a continuació neix de la reflexió conjunta de 5 mestres 

i equip directiu que hem participat al Primer Campus Digital de TEB i de 

l’experiència viscuda per cada centre durant el confinament.   
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2. Desenvolupament del Pla a l’Escola  

2.1. Organització pedagògica 

Per poder desenvolupar aquest pla des del centre s’han planificat dues línies d’actuació 

pedagògiques (presencial i telemàtica) i d’aquesta manera podrem donar resposta a les 

diferents situacions que ens podem trobar durant el curs 20-21, pel que fa a un possible 

confinament.  

 

En principi, iniciarem el curs 20-21 de manera presencial, considerant el total d’alumnat 

de l’escola com un únic grup estable, donat que no arribem a 25 alumnes que és el que 

ens marca la normativa i el subdividirem amb dos grups i cada grup tindrà un mestre 

tutor/a. Seguirem la línia metodològica del centre i augmentarem el temps de les 

activitats que realitzem a l’aire lliure. 

 

En el cas de trobar-nos de nou en una situació de confinament, com la viscuda el darrer 

trimestre, seguirem el pla específic digital ja explicat al punt 1.2 Proposta organitzativa 

digital i que tot seguit ampliarem amb d’altres aspectes de funcionament. 

 

Cal remarcar que en cas de confinament, les videoconferències i tasques per a tot 

l’alumnat seguiran sent amb un enfoc vivencial i participatiu, globalitzades i 

interdisciplinàries, contínues, formatives i avaluables, seguint el currículum de cada etapa 

i en relació al que estàvem fent en la programació d’aula. Per tant, les classes 

continuaran, però canviarem el format presencial pel digital, així com les dinàmiques i els 

recursos que utilitzarem, mantenint al màxim el model d’aprenentatge integrat: sincrònic 

i asincrònic.  
 

El professorat des de l’inici de curs, planificarà a les programacions d’aula activitats per 

treballar seguint l’estratègia del Flipper Classroom (classe a la inversa) i l’entorn 

d’aprenentatge Classroom (CM- CS). Es valorarà donar a conèixer a l’alumnat de CI el 

Classroom.   
 

Actualment, només disposa d’un compte amb el domini de l’escola l’alumnat de CM i CS, 

així que el proper curs el farem extensiu per a tot l’alumnat de l’escola. Segons el nivell de 

l’alumnat es farà ús d’unes eines de la plataforma G-SUITE de google o d’unes altres. A 

continuació es detalla per etapes i cicles:  
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Aspectes comuns a infantil i primària:  

 A nivell de docència, mitjançant el drive es crearà una carpeta on constarà un 

document on tots els docents participaran en el control d’assistència a les sessions 

i un altre on es farà el seguiment de les tasques realitzades amb els comentaris 

que hi puguin haver de les sessions de videoconferències. D’aquesta manera, es 

facilitarà al tutor/a el seguiment de tots els infants i compartirem els diferents 

docents les valoracions que en puguem fer de l’alumnat. Fomentarem que ho 

puguem fer a dins del diari curricular.     

 Utilitzarem el Google Meet per realitzar les videoconferències amb l’alumnat 

establertes durant l’horari escolar tant la tutora com els i les especialistes.  

 Treballarem amb el correu electrònic del domini de l’escola per mantenir una 

comunicació fluïda amb les famílies i alumnat en el cas de CM i CS, així com 

d’altres canals de comunicació com el telèfon, whatsapp o telegram.  

 

 

Educació infantil i cicle inicial: 

Tots els docents penjarem propostes d’activitats, vídeos, tutorials i informacions diverses 

al drive que compartirem. En el cas que durant el temps presencial d’escola haguem 

pogut donar a conèixer als infants a i a les famílies l’entorn virtual del Classroom, ens 

replantejarem on pengem les activitats.  

 

Prioritzarem la realització d’activitats vivencials a través de les videoconferències i les 

tasques que puguem proposar, 2 màximes a la setmana amb l’opció d’escollir i amb 

coordinació docent prèvia (tutora / especialistes), caldrà que el professorat que encomani 

la tasca a l’alumnat, en faci un seguiment i també una retroacció de la tasca. A infantil i 

cicle inicial demanarem una imatge o un vídeo de la tasca, la qual es demanarà que en la 

mesura del possible es pugue penjar al drive compartit. L’altra opció serà enviar-la 

mitjançant missatgeria mòbil (queda per definir si continuarem amb el whatsapp o 

iniciarem el telegram).  

 

Proposta horària de les sessions telemàtiques: 
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Infantil i cicle inicial: 

 Infantil 5 sessions a la setmana de 20-30 minuts. Amb l’alumnat de cicle inicial, 

allargarem la sessió de 30 a 40 minuts.  Alternarem el treball de la tutoria amb les 

especialitats: EF, anglès, música, plàstica, de manera quinzenal.  

 La setmana que no es faci classe, es podrà proposar una tasca per realitzar a casa. 

Tot el treball plantejat serà vivencial i tindrà en compte el currículum d’educació 

infantil.  

 
              SETMANA 1 

Horari DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

10:30h Tutora  Especialista Tutora Especialista Especialista 

 

                SETMANA 2 

Horari DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

10:30 Especialista Tutora Especialista Tutora  Especialista 

 

 

Educació Primària: cicle mitjà i superior 

 

Utilitzaran el Google Meet per realitzar les videoconferències establertes durant l’horari 

escolar. Seguirem amb el treball per projectes, els reptes... Seguiran havent activitats 

individuals i grupals utilitzant les eines G-Suite. Realitzarem el retorn de les tasques a les 

sessions individuals setmanals i potenciarem les rúbriques d’autoavaluació. 

 

Tots els i les docents penjarem les tasques de classe per a l’alumnat de CM i CS al 

Classroom i se’ls informarà mitjançant un correu electrònic. També penjarem al 

Classroom algunes microsessions i tutorials per poder preparar i/o acompanyar les classes 

i també per conèixer l’ús de les eines i instruments d’aprenentatge. Caldrà mantenir 

coordinació dels docents en les tasques que encomanem, per tant, es compartirà un 

document on quedaran reflectides la proposta de tasques setmanals o quinzenals amb les 

dates d’entrega i els indicadors d’avaluació.   
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El professorat que imparteixi docència i encomani tasques a l’alumnat, caldrà que en faci 

un seguiment i també una retroacció de les tasques. Augmentarem l’ús de les rúbriques 

d’autoavaluació i de les eines digitals que ens permetin tenir una agenda digital i un espai 

on fer un seguiment de les tasques, tant per als docents com per a l’alumnat.  

 

També seguirem utilitzant les eines de la plataforma G-Suite i altres recursos TAC que ja 

hem treballat a l’aula i que  continuarem treballant de manera presencial prèviament, tals 

com: 

 Cercador de Google: per cercar informació. 

 Google Drive: Per crear documents de text, carpetes compartides i 

presentacions. 

 Google calendar: per planificar sessions i tasques.  

 Google fotos: per emmagatzemar les fotos i els vídeos.  

 Presentacions de diapositives: per realitzar presentacions de les tasques.  

 Full de càlcul: per fer el seguiment de les tasques. 

 Padlet: Per comunicar-nos i compartir informació. 

 Hanngouts: missatgeria instantània. 

 Canva: Per crear dissenys (edició de fotos, postals, cartells, publicitat…) 

 Mòbil i tauletes: Per enregistrar vídeos i àudios.  

 Scratch: Per seguir treballant programació robòtica.  

 Board Game Arena: Per jocs de taula online. 

 Koalatext: Per treballar anglès. 

 Web del centre: Per seguir fent difusió de les activitats que realitzem.  

 

Proposta horària de les sessions telemàtiques: 

Cicle mitjà i superior: 
 

Horari DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

09:30h Tutor/a  Tutor/a Tutories 
individualitzades 

Tutor/a Especialista 

15:00 Especialista 
  

Especialista 
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La planificació digital queda resumida en les següents graelles:  

Educació infantil i cicle inicial 

  

Eines 

 

Duració 
Entrega de les 

tasques o Periodicitat 

 

Seguiment 

 

Tasques  

específiques de 

nivell 

 

Drive   

Es valorarà la 

possibilitat de fer-

ho al Classroom 

  

Setmanal/Quinzenal 

(Combinar 

tutora/especialistes) 

- tutora 

- mestre/a especialista 

 

 

 

Videoconferències 

 

 

Google Meet 

 

Infantil:  

20-30 min 

Cicle Inicial:  

30-40 min. 

 

5 Setmanals 

- tutora 

-mestre especialista 

Cada docent serà 

l’encarregat 

d’actualitzar i adjuntar 

el material per a les 

sessions.  

 

 

 

Microsessions 

Gravacions 

breus. 

Compartides al 

drive o 

“Classroom” 

 

De 3 a 10 min. 

 

1 Setmanal/Quinzenal 

Combinar 

especialista/tutora 

especialista/especia-

lista 

- tutora o mestre/a 

especialista 

 

Coordinació  

professorat i 

seguiment amb 

famílies 

 

G-Suite: Gmail, 

Drive, Meet. 

Telèfon 

Whatsapp o 

telegram 

 

Temps variable 

segons la 

coordinació.  

Entre docents 

mínim una a la 

setmana. 

Famílies mínim 

1 mensual 

  

- tutora o mestre/a 

especialista (si és 

necessari) 
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Educació primària 

  

Eines 

 

Duració 

Entrega de les 

tasques o 

Periodicitat 

 

Seguiment 

 

 

 

 

 

 

Tasques  

específiques de 

nivell 

 

Google 

Clasroom 

Cada àrea tindrà 

un apartat.  

 

La necessària 

segons la 

tasca 

encomanada. 

 

Sessions 

telemàtiques i 1 

tasca setmanal. 

 

 

- Tutor/a 

- Mestre/a especialista 

 

El tutor/a realitzarà una 

tutoria setmanal 

personalitzada per fer el 

seguiment de les tasques 

i l’acompanyament 

emocional.  

Els especialistes podran 

participar o realitzar la 

tutoria personalitzada 

sempre que es cregui 

necessari per a 

acompanyar a un infant 

en les tasques i sessions 

de la seua àrea.  

El seguiment de les 

tasques el realitzarem 

mitjançant el format 

d’entrega que es 

planifiqui (drive, foto, 

vídeo, presentació...) i es 

recollirà en un drive 

compartit per tots els 

docents que intervenen.  
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Videoconferències 

 

Google Meet 

Google calendar 

 

40-45 min. 

 

6 Setmanals  

- tutor/ tutora 

- mestre especialista 

Cada docent serà 

l’encarregat d’actualitzar 

i adjuntar el material per 

a les sessions.  

 

 

 

Microsessions 

Gravacions 

breus. Amb 

continguts 

específics de 

cada nivell.  

 

 

Màxim 20 

min. 

2 setmanals  

mínim. 

Combinades amb 

les 

videoconferències. 

 

- tutor/a o mestre/a 

especialista 

Coordinació  

professorat i 

seguiment amb 

famílies 

G-Suite: Gmail, 

Drive, Meet. 

Telèfon 

Whatsapp o 

telegram 

 

 

Temps 

variable 

segons la 

coordinació.  

Entre 

docents 

mínim 1 a la 

setmana. 

Famílies 

mínim 1 

mensual 

  

- tutor/ tutora o 

mestre/a especialista (si 

és necessari) 

 

Altres eines de  

G-Suite i  

recursos TAC 

Cercador de 

Google, Drive, 

Fotos, Calendar, 

Diapositives, Full 

de càlcul, 

Hanngouts, 

Padlet, Canva, 

Scratch, Board  

Koalatext, Mòbil 

i tauletes i 

Web del centre 

La necessària 

segons la 

tasca 

encomanada. 

Marcada pel 

docent 

- tutor/ a o mestre/a 

especialista  
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COMUNICACIÓ AMB LES FAMÍLIES 

 

Reunió de grups inici de curs: 

Cada tutor/a realitzarà les trobades amb les famílies del seu grup, de tal manera que 

reduirem el nombre de famílies i podrem garantir la distància de seguretat d’1.5m.  

Realitzarem les reunions a l’espai exterior del pati.  

 

Reunió individual famílies P3 i de nova incorporació al centre: 

Realitzarem les reunions durant el mes de setembre a l’espai exterior del pati i garantirem 

la distància de seguretat d’1.5m.   

 

Formació digital per a les famílies: 

Conjuntament amb l’AMPA proposarem tallers – microsessions amb les famílies, sempre 

tenint en compte les mesures sanitàries de distanciament i prioritzant les trobades a 

l’espai exterior del pati. 

Seran sessions de càpsules formatives adreçades a les famílies respecte a l’ús de les 

eines de comunicació escollides pel centre, així com les plataformes digitals que utilitza el 

centre (sempre des de la perspectiva de l’usuari bàsic), i tenint en compte les eines que 

pugi tenir la família (mòbil, ordinador, tauleta,..) i, sobretot, les persones de referència al 

centre que els pugui ajudar en un moment determinat (especialment si es produeix algun 

període de confinament).  

 

Reunions amb l’AMPA i Consell Escolar 

Donat el nombre reduït de membres que entrarien en relació, de 2 a 4 persones màxim, 

realitzarem les reunions pertinents a l’espai exterior del pati i garantirem la distància de 

seguretat d’1.5m, amb la possibilitat oberta de poder-les fer telemàticament. 
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En cas de confinament: 

El tutor/a contactarà amb les famílies sempre que sigui necessari i com a mínim un cop al 

mes a través de videoconferència o telèfon. 

 

Tant a Educació infantil com a Educació Primària el tutor/a serà el docent de referència i 

l’encarregat de mantenir una comunicació fluïda amb les famílies del seu grup. Es crearà 

la figura del co-tutor/a que seran els especialistes i que l’acompanyarà en algunes tasques 

que es definiran en el moment del confinament i s’informarà a les famílies.  

 

El tutor/a donarà suport emocional i relacional a les famílies en cas que sigui necessari, 

així com li facilitarà els recursos que estiguin al seu abast.  

 

S’elaborarà un document amb les pautes específiques per a famílies en cas de 

confinament. Horaris de consulta amb el professorat, eines TAC que s’utilitzaran, tasques 

a realitzar… 

 

Es farà un acompanyament a famílies en cas de què presenten dificultats amb l’ús de les 

eines TAC a través de vídeo tutorials, meet o telèfon. En el cas d’alguna família amb 

moltes dificultats digitals, es plantejarà l’opció del Team Viewer amb el seu consentiment 

per escrit.  
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2.2. Organització d’alumnat, professorat i espais. 

Tenint en compte que el número total d’alumnes de l’escola s’ajusta a la normativa per 

considerar-se com a grup estable tota l’escola, ho farem així, però treballarem en dos 

grups.  

 

* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

* Tots els i les especialistes del centre i personal de suport educatiu han d’entrar dins del grups 

estables amb la mascareta posada i guardant les distàncies mínimes de seguretat.  

 

Espais de reunió i treball per al personal 

Els dos mestres estables treballaran i es reuniran a l’aula de mestres i/o a la classe de CM i 

CS. Els docents temporals (especialistes i personal de Servei educatiu), es prioritzarà que es 

faci a les aules, sempre que sigui possible per tenir més espai i, si no es pot perquè hi ha 

alumnat, es realitzarà a la sala de mestres seguint les mesures de seguretat: mascareta i 

distància de seguretat. L’espai del porxo exterior, adequat amb taules i cadires també podrà 

ser un espai per realitzar les coordinacions. 

 

 

 

Grups Alumnes Docents PAE Espai 

 Nombre 

alumnat 

Estable Temporal Estable Temp. Estable Temporal 

 

 

INF 

CI 

 

P3: 5 

P4: 1 

P5: 0 

1r: 2 

2n: 1 

TOTAL: 9 

 

Míriam 

Especialistes: 

Anglès, Educació 

física, Música, 

Educació Especial 

i Religió. 

 

 

 

EAP 

Aula  

Inf-CI 

 

Pati: porxo 

1 

 

CM 

CS 

 

3r: 3 

4t: 0 

5è: 4 

6è: 4 

TOTAL: 11 

 

Pendent 

adjudicació 

Especialistes: 

Anglès, Educació 

física, Música, 

Educació Especial 

i Religió. 

  

EAP 

Aula 

 CM-CS 

 

Pati: porxo 

2 
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2.3. Organització d’horaris i gestió d’entrades i sortides. 
 

Entrades i sortides 

Donat que tot l’alumnat de l’escola serem un únic grup estable, no caldrà que modifiquem 

l’horari de les entrades i sortides, per tant, les entrades continuaran sent a les 09 i a les 15 i 

les sortides a les 12:30 i a les 16:30h. 

 

Pati 

No modificarem les hores del pati i tot l’alumnat de l’escola, considerat grup estable, podrà 

estar junt al pati en l’horari habitual (de 10:30 a 11:00). 

 

SEP:  

A nivell de ZER hem decidit que no realitzarem SEP, per tal de conservar el principi de 

mantenir els grups estables i no barrejar l’alumnat de diferents grups estables.  

 

Altres activitats: 

 

Adaptació de P3 o alumnat nou d’educació infantil  
 

Donat que l’entrada de l’alumnat al centre serà per la porta del pati, realitzarem el període 

d’adaptació a l’espai del pati. Iniciarem les rutines de cura i manteniment de l’hort, 

seguirem amb el pla d’ús pedagògic del pati, la construcció del galliner..., així com d’altres 

activitats a l’espai de la pista i del porxo, el qual ja utilitzàvem per fer classe.  

 

Cada infant només podrà ser acompanyat per una sola persona (que podrà canviar durant 

el període d’adaptació).  

Els germans que es trobin simultàniament en el període d’acollida podran ser acompanyats 

per una o dues persones. En aquest cas, sí que hi podrà haver contacte amb la resta de 

membres de la unitat familiar. 

 

Els adults que acompanyen als infants no hauran de presentar símptomes, ni haver-los 

tingut en els darrers 14 dies, ni haver estat en contacte durant els darrers 14 dies amb 
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alguna persona amb COVID-19. Tampoc podran realitzar l’acompanyament els adults 

considerats de risc.  

La persona acompanyant ha d’accedir al centre educatiu amb una mascareta higiènica o 

quirúrgica correctament posada i s’haurà de rentar les mans amb aigua i sabó o gel 

hidroalcohòlic abans d’accedir al centre educatiu i també abans d’entrar a l’aula. També se 

li recomanarà el rentat de mans a la sortida del centre educatiu. 

 

La persona acompanyant només podrà tenir contacte directe amb el seu infant i haurà de 

mantenir la distància de seguretat (1,5 metres) amb la resta de persones de l’aula o espai 

(inclosos infants, persones acompanyants i persones educadores). Si no és possible, haurà 

de fer ús de la mascareta.  

 

L’horari d’acollida acabarà a l’hora d’esmorzar i, els infants es quedaran jugant lliurement 

per l’espai del pati i les famílies marxaran. Tindrem cura de netejar i desinfectar l’espai. 

 

Sortides i colònies 

Com a grup estable de centre, realitzarem les sortides i colònies programades a la PGA 20-

21, respectant la distància de seguretat i l’ús de la mascareta quan no es pugui garantir la 

distància de seguretat, sempre que hi hague persones alienes al grup estable. A les sortides 

i activitats amb la ZER se seguirà el mateix criteri. 

 

 

Extraescolars 

En el cas que les famílies ho sol·liciten, conjuntament amb l’AMPA, organitzarem activitats 

extraescolars adequades per al grup d’infants que realitza la demanda i seguint les mesures 

de seguretat vigents pel que fa a distanciament, ús de la mascareta i ús i neteja dels 

materials.  
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2.4. Pla d’actuació en cas de detectar un possible cas de Covid-19. 

El responsable de la coordinació i la gestió de la COVID-19 al centre serà el director/a. 

 

No han d’assistir al centre l’alumnat, les persones docents i altres professionals que tinguin 

símptomes compatibles amb la COVID-19, així com aquelles persones que es troben en 

aïllament per diagnòstic de COVID-19 o en període de quarantena domiciliària per haver 

tingut contacte estret amb alguna persona amb símptomes o diagnosticada de COVID-19. 

 

En un entorn de convivència com és un centre escolar, la detecció precoç de casos i el seu 

aïllament, així com dels seus contactes més estrets, és una de les mesures més rellevants 

per mantenir entorns de seguretat i preservar al màxim l’assoliment dels objectius 

educatius i pedagògics. Per tant, tindrem un protocol molt clar d’actuació en cas de 

detectar una sospita de cas que inclourà la ràpida coordinació entre els serveis territorials 

d’Educació i de salut pública. 

En essència, davant d'una persona que comença a desenvolupar símptomes compatibles 

amb la COVID-19 al centre educatiu: 

1. Se l’ha de portar a un espai separat d'ús individual. 

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). 

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

adolescent. 

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

5. 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. 
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La comunicació entre els serveis territorials d’Educació i salut pública garantirà la 

coordinació fluïda, en última instància, entre el centre educatiu i els serveis territorials de 

vigilància epidemiològica encarregats de l’estratègia de control de brot que pot incloure, 

en determinats casos, el tancament total o parcial del centre educatiu. En qualsevol cas, 

l’escalada de decisions en relació 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. 

Si hi ha un cas positiu se’n farà la comunicació a l’Ajuntament a través dels Serveis 

Territorials. De manera orientativa, els elements de decisió per a establir quarantenes i/o, 

si escau, tancaments parcials o total del centre serien: 

 Cas positiu en un o més membres d’un grup de convivència estable.  

o Tot el grup de convivència estable té consideració de contacte estret, per 

tant, s’hauria de plantejar la quarantena de tot el grup de convivència, 

durant 14 dies després del darrer contacte amb el cas, amb vigilància 

d’aparició de nous casos. Per tant, interrupció de l’activitat lectiva 

presencial per a aquest grup. 

 Cas positiu en dos membres no convivents que pertanyen a dos grups de 

convivència diferents d’un mateix espai (un edifici, un torn, una ala d’un edifici...)  

o Tot el grup de convivència estable pot tenir consideració de contacte  

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

podria plantejar la quarantena dels grups de convivència d’aquell espai, 

durant 14 dies després del darrer contacte amb el cas, amb vigilància 

d’aparició de nous casos. Per tant, interrupció de l’activitat lectiva presencial 

en l’espai afectat, també durant 14 dies. 

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

convivència en diferents espais.  

o Tot el grup de convivència estable té consideració de contacte estret, per 

tant s’hauria de plantejar la quarantena dels grups de convivència afectats, 

durant 14 dies després del darrer contacte amb el cas, amb vigilància 

d’aparició de nous casos. A més, és podria plantejar la interrupció de 

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



 
 

 

  LLISTA DE COMPROVACIÓ DE SÍMPTOMES PER A LES FAMÍLIES 

 
 

Si el vostre fill, filla o infant o adolescent tutelat no es troba bé, marqueu amb una creu quins 

d’aquests símptomes presenta: 

 

Febre o febrícula 

Tos 

Dificultat per respirar 

Congestió nasal 

Mal de coll 

Mal de panxa 

Vòmits 

Diarrea 

Malestar 

Dolor muscular 

 

Si a casa hi ha alguna persona adulta 1  que no es troba bé, marqueu amb una creu quins 

d’aquests símptomes presenta:   

 

Febre o febrícula 

Tos 

Dificultat per respirar 

Falta d’olfacte de gust 

Mal de coll 

Calfreds 

Vòmits 

Diarrea 

Malestar 

Dolor muscular 

 

 

*Si heu marcat una o diverses caselles cal que eviteu portar l’infant a l’activitat i que us poseu 

en contacte amb els responsables de l’activitat per comunicar-ho. 

En horari d’atenció del vostre centre d’atenció primària, poseu-vos en contacte telefònic amb el 

vostre equip de pediatria o de capçalera. En cas contrari, truqueu al 061. 

 

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

 

 



 
 

 

 Utilitzar només els desinfectants apropiats i amb mesura, l’excés i la barreja de productes incompatibles pot provocar 
intoxicacions.  

 La neteja s’ha de fer de forma prèvia a les actuacions de desinfecció per garantir l’eficàcia dels desinfectants. 
 Els productes s’han d’utilitzar seguint les indicacions de les etiquetes i adoptant les mesures de precaució indicades. 
 Cal fer neteja i desinfecció més d’una vegada al dia en espais utilitzats successivament per persones/grups diferents 

amb més freqüència com lavabos, espais multi activitats, sales de reunions amb reunions successives, menjadors amb 
diferents torns, zones d’elevada freqüència de pas i recepció, etc. 

 La ventilació es tant important com la neteja en especial on hi ha presència continuada de persones. 

2.5. Pla de ventilació, neteja i desinfecció. 
 

Normativa:  

Neteja i desinfecció en establiments i locals de concurrència humana. 

Neteja i desinfecció en espais exteriors de concurrència humana. 

Aspectes generals:  

 

Concreció del Pla:  

+ = ventilació                                        = neteja i desinfecció                                           n = neteja 
 

 Abans de 

cada ús 

Després 

de cada ús 

Diària-

ment 

≥ 1 vegada 

al dia 

Setmanal-

ment 

Comentaris 

ESPAIS COMUNS I EQUIPAMENTS 

Ventilació de 

l’espai 

   +  Mínim 10 minuts  

3 vegades/dia 

Manetes i poms 

de portes i 

finestres 

      

Superfície de 

taulells  

      

Cadires i bancs 

exteriors 

     Especialment en 

les zones que 

contacten amb les 

mans. 

Grapadores i 

altres utensilis 

d’oficina 

      

Aixetes       

Ordinadors, 
sobretot 
teclats,  
ratolins i 
pantalla tàctil 

     Material electrònic: 

netejar amb un 

drap 

 humit amb alcohol  

propílic 70º. 

Per a les pantalles 

s’utilitzarà un drap 

humit amb una 

mica de sabó i 

https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/neteja-desinfeccio-establiments-locals-concurrencia-humana.pdf
https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/neteja-desinfeccio-espais-exteriors-concurrencia-humana.pdf


 
 

 

líquid especial per a 

les pantalles. 

Telèfons i 

comandaments 

a distància 

     
 

Interruptors 

d’aparell 

electrònics 
 

     
 

Fotocopiadores      
 

Pati      L’alumnat 

col·laborarà en la 

neteja diària dels 

jocs del pati. Caldrà 

que setmanalment 

es netegen pel 

personal de neteja. 

Terra dels 

porxos 

     De 2 a 3 cops a la 

setmana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Abans de 

cada ús 

Després de 

cada ús 

Diàriament ≥ 1 vegada 

al dia 

Setmanalment Comentaris 

LAVABOS, DUTXES 

Ventilació de 

l’espai 

   +  Mínim 10 

minuts 3 

vegades/d

ia 

Vestuaris       

Rentamans      Sempre al final de la 
jornada. 

Inodors      

Terra i 
altres 
superfícies 

     

Rajoles       

Dutxes      Quan se’n faci ús.  

Cubells de 
brossa  

      



 
 

 

 Abans de 

cada ús 

Després     

de cada ús 

Diàriament ≥ 1 vegada 

al dia 

Setmanalment Comentaris 

AULES I ESPAIS DE JOC INTERIORS 

Ventilació de 

l’espai 

   +  Mínim 10 

minuts 3 

vegades/dia 

Superficies 

o punts de 

contacte 

freqüent 

amb 

les mans 
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Terra       

Pissarres  n     

Espai tapís 

infantil 

      

Materials 

de jocs 

 n    
L’alumna col·laborarà 

en la neteja diària 

després de l’ús dels 

materials de joc. 

Aquell que no es pugui 

netejar es deixarà en 

quarantena per ser 

netejat pel personal de 

neteja. 

Joguines 

de plàstic 

 n    Les joguines de plàstic 

dur poden rentar-se al 

rentaplats. 

Joguines o 

peces de 

roba 

     Rentadora (≥60ºC) 

Taules per a 

usos diversos 

      

Colxonetes       



 
 

 

LLISTA DE COMPROVACIÓ PER A L’OBERTURA DIÀRIA DEL CENTRE: 

C= en curs                       F= Fet                       NF= No Fet 

 

Acció  C  F  NF OBSERVACIONS 

S’ha efectuat la ventilació de totes les aules i espais 

de l’escola durant un mínim de 10 minuts?  

    

Tots els dispensadors de sabó de lavabos, cuina i 

aules disposen de sabó suficient?  

    

Hi ha tovalloles d’un sol ús a tots els rentamans?     

Tots els dispensadors de gel hidroalcohòlic disposen 

de gel suficient?  

    

S’ha dut a terme la neteja i desinfecció de les 

superfícies de major contacte (poms de les portes, 

baranes, interruptors, bancs, taules , aixetes, etc.)?  

    

S’ha dut a terme la neteja i desinfecció de totes les 

aules i espais docents?  

    

S’ha dut a terme la neteja i desinfecció dels lavabos?     

S’ha realitzat la neteja i desinfecció de les fonts 

d’aigua?  

    

S’ha realitzat la neteja i desinfecció dels equips 

informàtics?  

    

S’ha realitzat la neteja i desinfecció del material 

escolar?  

    

S’ha realitzat la neteja i desinfecció de jocs i 

joguines?  

    

 

 

 

 

 



 
 

 

LLISTA DE COMPROVACIÓ PER A L’OBERTURA DEL CENTRE A L’INICI DE CURS 

C= en curs                       F= Fet                       NF= No Fet 

Acció  C  F  NF OBSERVACIONS 

Es disposa d’un pla de ventilació, neteja i 

desinfecció?  

    

Es disposa del pla d’actuació davant d’un cas 

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)?  

    

Tots els espais habilitats per a les activitats lectives 

disposen de ventilació?  

    

S’ha realitzat la neteja i manteniment dels equips de 

climatització?  

    

El personal docent i no docent ha rebut tota la 

informació necessària respecte de les mesures de 

protecció i prevenció?  

    

Les famílies han rebut tota la informació necessària 

respecte de les mesures de protecció i prevenció?  

    

Totes les famílies han signat la declaració 

responsable?  

    

S’ha organitzat un pla per evitar les aglomeracions 

de famílies durant les entrades i les sortides del 

centre educatiu?  

    

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?  

    

 



 
 

 

DILIGÈNCIA DEL PLA: 

 

Aquest pla té consideració de ser un pla provisional, el qual serà revisat i 

actualitzat segons la situació i la normativa vigent, durant la primera 

setmana de setembre.  

 

El present Pla, s’ha donat a conèixer als membres del Consell Escolar en data 

16 de juliol de 2020, mitjançant enviament per correu electrònic i s’ha 

presentat en Consell Escolar en data 23 de juliol de 2020.  

 

S’ha presentat a les famílies en data 23 de juliol i s’ha penjat a la web del 

centre.  
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