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JUSTIFICACIÓ 

L’Escola de Maspujols té definit  el seu projecte educatiu i entenem l’aprenentatge 

com un procés que implica la totalitat de la persona, en el qual es desenvolupa una 

 gran diversitat de capacitats: intel·lectuals, procedimentals, emocionals, socials,  

actitudinals... 

L’objectiu  final és formar infants competents, que aprenguin dins d’aquest clima 

 afectiu  que hem aconseguit i esdevinguin persones amb capacitat per formar part  

activa de la societat. 

Donat l’estat actual de pandèmia creat pel COVID-19  presentem una organització que 

 enllaça el nostre projecte i  segueix les indicacions del Departament d’Educació, les 

 indicacions del Departament de Salut, de prevenció, higiene i promoció de la salut  

(PROCICAT). En el marc de l’autonomia i amb l’acompanyament de la inspecció 

 educativa, hem creat aquest pla d’organització (espais, esglaonaments d’entrades i  

sortides, franges, utilització dels patis, extraescolars...) que l’aprova al Consell escolar  

el setembre de 2021. 
Aquest pla per tant té en compte el projecte educatiu del Centre i  serà vigent al llarg 

del curs escolar i  s’haurà d’adaptar   si es canvia el context epidemiològic.  

Es tracta de cercar la normalitat dins l’anormalitat causada pel COVID-19. 

 

El pla definitiu d’organització del centre concreta la informació següent:  
 

 Organització pedagògica, en una situació de pandèmia com l’actual i en cas de 
confinament parcial o tancament del centre. 

 Organització de grups d’alumnes, professionals i espais. 

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

 Pla d’actuació en cas de detectar un possible cas de COVID-19. 

 Pla de ventilació, neteja i desinfecció 

 
 
-Organització pedagògica, en una situació de pandèmia com l’actual i en cas de 

confinament parcial o tancament del centre 

L’organització  pedagògica de l’escola seguirà les directrius del Projecte educatiu. 
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Aquest es defineix pel seu treball que proporciona un alt nivell d’aprenentatges, educació 

emocional, sortides d’estudi de l’entorn proper, immersió a l’anglès... 

En cas de confinament la comunicació amb les famílies serà amb els mitjans habituals 

utilitzats: 

 Class Dojo 

 GoogleClassroom 

 Correus electrònics  

 Durant el curs també utilitzarem l’agenda. 

En els possibles confinaments temporals també està previst donar quaderns i/o llibres que 

serviran per repassar conceptes ja donats o nous aprenentatges.  

També utilitzarem les videoconferències del google meet per comunicar-nos i resoldre dubtes 

amb alumnes i famílies. Segons la normativa aquest curs les famílies poden entrar a l’exterior 

del centre. 

 

-Organització de grups d’alumnes, professionals i espais 

S’ indiquen tots els grups i s’informa sobre:  
 

 El nombre d’alumnes. 

 El nombre de professionals que imparteixen classe en el grup, diferenciant si es 

tracta d’un tutor o tutora i/o mestre o mestra que forma part del grup estable 

o temporal o si només imparteix unes hores de classe a la setmana. 

 El nombre de personal de suport educatiu, indicant el tipus de suport, i 

diferenciant si forma part del grup estable o si només interactua amb el grup o 

part del grup un horari acotat. 

 L’espai estable que és l’espai de referència del grup i si s’utilitza algun espai de 

manera puntual, cal indicar-ne l’horari d’ocupació 

 En aquesta fase de la pandèmia tots els alumnes de primària, de 1r fins a 6è 

hauran de portar mascareta mentre estan a l’escola. Aquesta situació pot anar 

variant en funció de l’evolució. Els alumnes de P3, P4 i P5 no portaran 

mascareta. 

 Veure document adjunt Horaris (Annex 1) 

 

 

 

Hem organitzat els grups estables per nivells.  Per tant tenim 9 grups estables.  

Tot i així organitzarem l’escola tenint en compte els cicles que compartiran lavabos i /o 

patis, i/o menjador per establir el que en podem anomenar grups de convivència per 

tal de fer el seguiment i delimitar els contactes.  
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Així establim 4 grups  de seguiment que compartiran  entrades i  els mateixos 

recorreguts per entrar i sortir de l’escola.  

Referent als lavabos P3 i P4 comparteixen, però els altres cursos tenen assignat un 

lavabo per nivell. 

Tenint en compte que estem ubicats amb mòduls prefabricats i que els espais que 

tenim són molt limitats. 

Els grups de seguiment seran els següents: 

 
● Grup de convivència d’educació infantil format per P3, P4 i P5.  
 
● Grup de convivència de cicle inicial format per 1r i 2n 
 
● Grup de convivència de cicle mitjà format per 3r i 4t 
 
● Grup de convivència de cicle superior format per 5è i 6è 
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Grups 

 

 

Alumnes 

Docents PAE Espai 

Estable Temporal Estable Temporal Estable Temporal 

 Nombre Nombre i nom Nombre Nombre i 

suport 

Nombre i suport Nom Nom (horari) 

P3 (1) 

 

7 

 

 

1 

 

5 0 0 Aula de P3 

 

 

Psicomotricitat 

(dimarts 15- 

16:30) 

P4 (1) 14 1                4 0 

 

0 Aula de P4 Psicomotricitat 

(dilluns 15- 16:30) 

P5 (1) 

 

13 1                4 1 

vetlladora 

 Aula de P5 Psicomotricitat 

(dijous 15- 16:30) 

1r (1) 10 1                 2 0 0 Aula Psicomotricitat 

Biblioteca  

2n (1) 12 1   

4 

0 0 Aula Psicomotricitat 

Biblioteca  

3r (1)              12 1                  4 

 

0 0 Aula 
4F 

Psicomotricitat 

Aula 4A o 4D 

Biblioteca 

4t (1)            20 1                  5 0 

 

0 Aula 
4E 

Psicomotricitat 

Aula 4A o 4D 

5è (1)             14 1  

 

                6 1 

vetlladora 

0 Aula 
4G 

Aula 4A o 4 D 

 

6è (1) 13 1  

 

                5 0 0 Aula 
4H 

Aula 4A o 4D 
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Organització del menjador 

 

Veure document adjunt Pla de funcionament del menjador ( Annex 2) 

 

 

 

 

Organització d’horaris i gestió d’entrades i sortides 

 

El curs escolar comença el 13 de setembre i l’horari serà de les 9h a les 12:30 i de les 15 a les 

16:30h. El SEP que realitzen tots els alumnes de primària es farà de dilluns a dijous de les 12:30 a les 

13h. 

 
Entrades i sortides  
 
A continuació s’identifiquen:  
 

 Tots els accessos disponibles: accés  principal, porta de ferro gran, accés secundari, accés 

per la pista poliesportiva. 

 Definir quins grups entraran i sortiran per a cada accés. 

 Horari de cada grup. 

 

 

Accés Grup Horari Entrada Horari sortida 

Principal 

(porter 

automàtic)Ruta A  

 

P3 (1)ruta A 9.00 a 9.10 h. 16.30 a 16.40 h 

P4 (1)ruta A 9.00 a 9.10 h. 16.30 a 16.40 h 

P5 (1)ruta A 9.00 a 9.10 h. 16.30 a 16.40 h 

Porta de ferro gran 

situada al costat de 

porter automàtic 

Ruta B 

    1r (1) ruta B 

2n (1) ruta B 

9.00 a 9.10 h. 

9.00 a 9.10 h. 

16.30 a 16.40 h 

16.30 a 16.40 h 

Pista poliesportiva 

Ruta C 

          3r PRI (1) 9.00 a 9.10h 16.30 a 16.40h 

4t PRI (1) 9.00 a 9.10 h. 16.30 a 16.40 h 

Secundari 

(porta d’entrada de 

cicle superior) 

Ruta D 

5è PRI (1) 9.00 a 9.10 h. 16.30 a 16.40 h 

6è PRI (1) 9.00 a 9.10 h. 16.30 a 16.40 h 
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Ruta A:Els alumnes de P3, P4 i P5  faran el mateix recorregut que sempre. Entraran per la 

porta principal amb porter automàtic. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ruta B: Els alumnes de 1r i 2n entraran per la porta gran que hi ha al costat del porter automàtic i 

travessaran el pati d’infantil i per darrera del mòdul accediran a les aules de 1r i 2n. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ruta C: Els alumnes de 3r i 4t entraran per la porta de la pista poliesportiva i esperaran que hagin 

entrat al mòdul els de 5è i 6è. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ruta D: Els alumnes de 5è i 6è entraran amb rapidesa al mòdul des de l’accés secundari. 
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Els dies de pluja molt intensa els alumnes entraran per les seves respectives portes però la sortida 

s’organitzarà de la següent manera:  

 S’obrirà 5 minuts abans de l’hora la porta principal on hi ha el porter automàtic i un familiar 

de cada nen/a de P3, P4 i P5 podrà anar al porxo a recollir el seu fill/a. 

 Les famílies dels alumnes de primària de 1r fins a 6è es podran esperar a la pista. Cada 

mestre des de 1r fins a 6è acompanyarà als infants a la pista on els recolliran les famílies. 

 

Utilització de patis 

 

Hores Grups Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

10.30 – 

11:00 

P3 (1) Sorra Sorra Sorra Sorra Sorra 

 

 

 

11- 

11.30  

 

P4 (1) Sorra Porxo Sorra Porxo Sorra 

P5 (1) Porxo Sorra Porxo o pati 
C. Inicial 

Sorra Porxo 

1r PRI (1) Pati CI Passadís  + 
Porxo CI 

Pista A Pati CI Passadís  + 
Porxo CI 

2n PRI (1) Passadís  + 
Porxo CI 

Pati CI Pista A Passadís  + 
Porxo CI 

Pati CI 

3r PRI (1) Pista A Pista A Pista B Pista A Pista A 

4t PRI (1) Pista A Pista A Pista B Pista A Pista A 

5è PRI (1) Pista B Pista B Futbol Pista B Pista B 

6è PRI (1) Pista B Pista B Futbol Pista B Pista B 

 

Els alumnes d’infantil de P3 faran pati de les 10:30 a les 11h.  

Des de P4 fins a 6è el pati serà de les 11 a les 11:30h 

Utilitzarem tots els espais de dins del recinte escolar, la Pista Poliesportiva la dividirem en dues 

zones que anomenarem A i B i com a espai extraordinari el camp de futbol del poble. 

 

Període de familiarització dels infants de P3 i infants nous a l’escola 
 
La consideració de l’equip docent a la importància del moment d’arribada dels més petits a l’escola, 

a un espai i entorn nou, fa que pensem en una familiarització adaptada també a la situació actual, 

seguint les mesures de seguretat. 

- Cada infant anirà acompanyat d’un adult, recomanant que aquest sigui sempre el mateix durant 

aquest període. L’adult ha de portar mascareta en tot moment. 

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

simptomatologia compatible en els darrers 14 dies. 

Persones de risc: aquelles persones acompanyants que pateixin 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, hauran 

d’avaluar la conveniència de participar en el període d’acollida amb el seu equip mèdic de 

referència. 

- Abans d’entrar al centre s’ha de rentar les mans amb gel hidroalcohòlic o aigua i sabó i un cop dins  

ha de mantenir la distància de seguretat d’1,5 metres amb la resta de persones que estiguin a 

l’espai. Ha de portar la mascareta durant l’estona que romangui a l’escola. 

- La persona acompanyant només podrà tenir contacte amb el seu infant i haurà de mantenir la 

distància de seguretat  (1,5 metres) amb la resta de persones de l’aula (inclosos infants ), persones 

acompanyants i persones educadores. 

 

Extraescolars i acollida 

 

La proposta d'activitats extraescolars de l'AFA  és la següent: anglès. Tot i així encara cal concretar 

horaris i espais.  

L’acollida matinal s’iniciarà a les 7:30h. S’utilitzarà l’espai del menjador i l’aula de P5.  

 

Protocol d’actuació en cas de detectar un possible cas de COVID-19 

Si un infant presenta símptomes compatibles amb la COVID-19 a l’escola: 

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

- Grup d’educació infantil: espai sala fotocopiadora. En tindrà cura i avisarà la família una mestra de 

la comunitat. 

- Grup de cicle inicial :biblioteca. En tindrà cura i avisarà la família un/a mestre/a de la comunitat. 

- Grup de cicle mitjà: aula d’Educació especial. En tindrà cura i avisarà la família un/a mestre de la 

comunitat. 

-Grup de cicle superior: aula de material. En tindrà cura i avisarà la família un/a mestre de la 

comunitat. 
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2. El/la mestre/a es col·locarà una mascareta quirúrgica i també ho farà l’infant que presenta 

símptomes 

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

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

5. L’escola contactarà amb els Serveis Territorials d’Educació de Tarragona per informar de la 

situació i a través d’ells amb el servei de salut pública. 

6. El material utilitzat: bata, mascareta.... es dipositarà en una bossa, es tancarà i es llençarà. 

 

Pla de ventilació, neteja i desinfecció 

 

Per elaborar aquest pla de ventilació, neteja i desinfecció es proposa un quadre amb tots els 

aspectes a tenir en compte, basat en les recomanacions del Departament de Salut.  

 

- En els grups estables no es requereix la distància física interpersonal de seguretat 

establerta en 1,5 metres (o la superfície equivalent de seguretat de 2,5 m 2).17 

L’organització de l’espai de l’aula d’un grup estable no cal mantenir una distància interpersonal. 

- En entrar al centre els alumnes d’educació infantil han de  portar la mascareta fins a la seva aula.  

- En entrar al centre els alumnes d’educació primària  i el personal del centre han de portar  

 la mascareta tota l’estona, fins i tot a les aules.  Durant l’estona d’esbarjo si el grup bombolla està 

sol, no caldrà que porti la mascareta. 

Totes les portes dels mòduls que donen a l’exterior es deixaran obertes algunes estones durant la 

jornada.  

En el cas d’un ús temporal d’algun espai de manera compartida entre diferents grups cal preveure 

fer la ventilació abans de l’ocupació de l’espai per un altre grup. 

 

 Utilitzeu 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 d’una vegada al dia de tots els espais com lavabos, aules, espais 

multi activitats, sales de reunions, menjadors.... La ventilació és tant important com la 

neteja en especial on hi ha presència continuada de persones.  
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Respecte a la ventalació cal tenir en compte les següents orientacions del Departament:  

 

- De manera general, en una aula s’aconsegueix la ventilació adequada obrint les finestres 20 

centímetres quan es tracta de finestres corredisses. Els dies ventosos o amb gran diferència de 

temperatura entre      l’exterior i l’interior faciliten la ventilació i permeten obertures menors. 

- El repartiment de l’obertura entre totes les finestres de l’aula aconsegueix una millor 

ventilació. És més eficaç obrir de manera parcial diverses finestres que obrir al màxim una sola 

finestra, encara que la superfície oberta total sigui la mateixa. 

- Cal mantenir una lleugera obertura de portes i finestres de les zones comunes 

(passadissos i vestíbuls) a l’exterior. 

-És important ventilar les aules i estances a partir del moment en què arribi l’alumnat, durant 

l’activitat lectiva i al final de la jornada. Cal tenir en compte que una aula buida i ben ventilada 

després de la seva darrera ocupació, té l’aire lliure de virus i que la velocitat de la renovació de 

l’aire és molt més gran que la velocitat de pèrdua de càrrega tèrmica a l’aula. Per tal de cercar 

l’equilibri entre la ventilació i el confort tèrmic cal escalfar les aules amb les finestres tancades 

abans de l’arribada d’alumnes, com a mínim una hora. Al final de la jornada cal obrir totes les 

finestres i les portes de les aules com a mínim 30 minuts. 

-Durant els descansos i quan l’aula estigui buida cal fer ventilacions totals de 10 minuts per 

renovar bé l’aire. Un cop passat aquest temps, cal tancar i escalfar l’espai per millorar el confort 

tèrmic fins que retorni l’alumnat. 

- Sens perjudici de l’orientació bàsica que la ventilació és recomanable que sigui   

continuada, cal mantenir les portes i les finestres obertes un mínim de 20 centímetres, 

entre 10 i 15 minuts cada hora lectiva. 

- Gimnasos. En funció de l’activitat que es faci en una estança, el risc de contagi és diferent. 

Quan es porten a terme activitats físiques, la taxa de respiració és més gran i el risc de contagi és 

més elevat. Es recomana que aquestes activitats es portin a terme a l’aire lliure. En casos 

excepcionals, quan això no sigui possible, cal que es mantingui l’espai del gimnàs 

permanentment ventilat amb totes les portes i finestres obertes. 

- Lavabos. Cal que els lavabos estiguin permanentment ben ventilats mentre estiguin oberts a 

les persones usuàries. Si tenen ventilació  natural, caldrà que les finestres romanguin sempre 

obertes. 
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Higiene de mans: 

Els infants es rentaran les 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)  

 

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

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

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

  Abans i després d’acompanyar un infant al WC. Generalitat de Catalunya Departament 

d'Educació PLA D’ORGANITZACIÓ COVID-19 2O20-21 5 

  Abans i després d’anar al WC. 

  Abans i després de mocar un infant.  

 Es garantiran diversos punts de rentat de mans (amb dosificadors amb sabó i tovalloles d’un 

sol ús) als lavabos i menjador. 

  Els dispensadors de solució hidroalcohòlica estaran a les aules i a les entrades i sortides. 

Tot aquest pla d’organització serà portat a terme amb la implicació i ajuda de tothom però 

dependrà del Departament d’Educació la substitució dels mestres malalts  i /o absents per altres 

circumstàncies i serà imprescindible que es cobreixin les absències. Si el Departament no 

proporciona els mestres necessaris aquest pla serà inviable.  

ANNEX 

Tenint en compte la situació epidemiològica de la nostra comunitat i respectant en tot moment les 

mesures sanitàries establertes hem decidit realitzar els següents esmorzars: 

 Esmorzar d’inici de curs . El primer dia de curs l’AFA proporcionarà coca i xocolata per 

esmorzar.  
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 Esmorzar de Nadal (darrer dia del 1r trimestre) amb coca i xocolata que proporcionarà l’AFA 

adquirida en un comerç. 

 Taller d’entrepà de botifarra :  

1. Cada grup bombolla dins de la seva aula durà a terme aquesta activitat en 

que cada nen/a sucarà el seu entrepà i hi posarà l’oli.  Cada infant  agafarà 

els seus talls de botifarra i els posarà a l’entrepà.  

 

 Esmorzar de final de curs (darrer dia del curs escolar) amb coca, xocolata i gelat que 

proporcionarà l’AFA adquirits en diferents comerços.  

 Participació en el programa de fruita a les escoles ( aprovat al Pla Anual) on es 

consumeix fruita variada i del temps 3, 4  o 5 cops al mes. Quan és necessari els mestres 

pelen i tallen la fruita. 

 Les festes d’aniversari dels infants les celebrarem fent la corona, cantant cançons...i els 
alumnes poden portar esmorzar comprat en algun establiment autoritzat i només el 
compartiran amb el seu grup estable. ( No es permet portar menjar elaborat de casa ). 
D’aquesta manera guanyem amb seguretat.  
 

Considerem que aquestes activitats es poden realitzar ja que segueixen els següents requisits: 

 Són activitats realitzades dins del grup bombolla 

 Respectarem totes les mesures higièniques com es fa al menjador 

 No implica un risc major que els altres esmorzars 

 Considerem que el taller és una activitat més d’aprenentatge dins del grup classe i que 

suposa la manipulació com a d’altres activitats.   

 

 

 

 

 

 


