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1.INTRODUCCIÓ i DIAGNOSI 

L’actual evolució de la pandèmia, així com la importància de garantir el dret a 

l’educació i a la protecció de l’infant fan que l’obertura amb la màxima normalitat 

possible dels centres educatius sigui una prioritat. 

L’obertura de les escoles és alhora una necessitat i un repte. Un confinament 

perllongat pot tenir diversos efectes sobre la salut dels infants tant física com 

emocional. Aquests efectes poden ser més grans en aquells de nivell 

socioeconòmic més desafavorit o en aquells que tenen una dificultat 

d’aprenentatge. 

Durant el període confinament vam aconseguir poder interactuar amb la gran 

majoria dels nostres alumnes i les seves famílies per via telemàtica 

(videotrucades, correus electrònics, telèfon). Tot i així, va ser difícil, en alguns 

casos, el seguiment emocional i dels aprenentatges dels nens i nenes. Per això, 

aquest pla té com a objectiu establir les pautes per tal de què el curs 2020-2021 

es pugui reprendre, buscant l’equilibri, amb les màximes garanties, entre la 

protecció de la salut dels alumnes i treballadors de l’escola, el dret de tots infants 

a una educació de qualitat i la fidelitat a la línia pedagògica de l’escola. A més, 

aquest servirà per establir criteris per a possibles noves situacions de 

confinament, amb més planificació i tenint clars els aspectes a millorar. 

Els valors en què es fonamenta aquest pla són: la seguretat, la protecció de la 

salut i l’equitat, i estarà vigent al llarg de tot el curs 2020-2021. 

La finalitat del pla és la d’emmarcar la nostra tasca organitzativa i pedagògica i 

orientar-nos en la presa de decisions en els possibles escenaris que es puguin 

donar al llarg del curs, d’acord amb els criteris que fixa l’administració: 

 Una acció educativa de qualitat i d’equitat. 

 La màxima presencialitat de l’alumnat a l’escola durant tot el curs. 

 Agrupaments estables que permetin establir la traçabilitat de forma eficaç 

en cas de brot. 

 Una atenció inclusiva de tot l’alumnat. 
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2.CONSIDERACIONS GENERALS 

El pla d’organització de centre pel Curs 2020-21 està subjecte a les indicacions 

que es rebin des del Departament d’Educació pels seus diversos canals. 

Atenent a la situació permanentment canviant, aquesta llista de comunicats, 

instruccions, decrets, recomanacions i orientacions pot ésser ampliada. 

 

 Instruccions per al curs 2020-2021 dels centres educatius de 

Catalunya. 

 

  Pla d’actuació per al curs 2020-2021 per a centres educatius en el 

marc de la pandèmia per COVID-19. 

 

 Neteja i desinfecció en espais exteriors de concurrència humana.  

 

 Neteja i desinfecció en establiments i locals de concurrència 

humana. 

 

  Preguntes freqüents i guia per a l'elaboració del pla d'organització 

dels centres educatius per al curs 2020-2021. 

 

 Gestió de casos COVID- 19 als centres educatius. 

 

 Informe amb relació a les mesures que s’aplicaran per a l’obertura 

dels centres escolars. 

 

 

 

https://documents.espai.educacio.gencat.cat/IPCNormativa/DisposicionsInternes/Instruccions-curs-2020-2021.pdf
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/Pla-escoles-2020-21.pdf
https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/neteja-desinfeccio-espais-exteriors-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
https://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.pdf
ttps://espai.educacio.gencat.cat/Departament/Comunicacio/Noticies/Documents/Protocol-Gestio-Casos-Covid-als-Centres-Educatius.pdf
https://documents.espai.educacio.gencat.cat/IPCNormativa/DisposicionsInternes/Informe-obertura-centres.pdf
https://documents.espai.educacio.gencat.cat/IPCNormativa/DisposicionsInternes/Informe-obertura-centres.pdf
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3.PRINCIPIS BÀSICS DE SEGURETAT I HIGIENE 

De manera complementària al  Pla d’actuació per al curs 2020-2021 per a 

centres educatius en el marc de la pandèmia per COVID-19, de 18 de juny, 

l’Informe en relació a les mesures que s’aplicaran per l’obertura dels centres 

escolars, de 24 d’agost,  determina que els pilars sobre els que s’ha de basar el 

Pla de centre són: 

 Tots els infants han de tenir accés a l’educació en condicions d’equitat.  

  L’aprenentatge als centres educatius ha de poder continuar amb la 

màxima normalitat, seguint les instruccions sanitàries, i garantint la funció 

social de l’educació.  

  L’escola ha de ser un entorn segur, amb el risc mínim assumible.  

 Els centres educatius han d’estar en condicions de contribuir al control de 

l’epidèmia i a la ràpida identificació de casos i de contactes. 

 

El Pla d’actuació estableix pel que fa a la seva vigència que: “Totes les mesures 

proposades seran vigents al llarg del curs escolar i en coherència amb la realitat 

dels centres educatius del seu entorn. El marc que es proposa ha de ser 

fàcilment adaptable si es canvia el context epidemiològic.” 

D’aquesta manera, les mesures que es preveuen en el Pla d’actuació es basen 

en garantir, en relació a la pandèmia: 

1) La disminució de la transmissió del virus  

2) L’augment de la traçabilitat dels casos. 

 

3.1 GRUPS DE CONVIVÈNCIA I SOCIALITZACIÓ ESTABLES 

Per aquest curs 2020-2021  els alumnes estaran organitzats en grups de 

convivència estables respectant la ràtio indicada pel Departament d’Educació de 

màxim 20 alumnes per aula, amb l’objectiu de reconèixer de forma fàcil la 

traçabilitat de possibles casos que es puguin donar al llarg del curs. Poden 
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formar part d’aquest grup estable altres docents o personal de suport educatiu si 

la major part de la seva jornada transcorre en aquest grup. 

 El nombre d’alumnes i de docents que tenim assignats al centre fan que hàgim 

d’organitzar grups internivells de cicle (tres grups de cada dos) per tal de complir 

amb la ràtio. Cada un d’ells formarà un grup estable de convivència  amb un 

tutor i un espai referent. 

Aquest grup es mantindrà junt en totes les activitats al llarg de la jornada lectiva: 

a l’aula, al pati i al menjador. Ocuparà l’aula que té assignada, tot i que podrà 

realitzar certes activitats en algun altre espai del centre que li sigui assignat a 

l’horari (pati, hort, gimnàs) Totes les aules, tant les ordinàries com les 

específiques (biblioteca, plàstica, música) estaran ocupades i caldrà tirar l’envà 

que separa les aules de petits grups per fer-ne un espai classe. 

 Dins del grup estable d’alumnat més tutor, no caldrà l’ús de mascareta i la 

distància de seguretat serà d’un metre. Dependrà, però, de la situació de la 

pandèmia en cada moment.  D’altra banda, quan entri un altre docent,  personal 

de suport, o treballador del centre, aquest haurà de mantenir la distància de 

1’5m o utilitzar mascareta si aquesta no es pot garantir.  

La mesura més efectiva per a preservar la salut dels infants, així com del 

personal docent d’aquests grups estables és la higiene de mans. Per aquest 

motiu es requerirà que tots els membres del grup es rentin les mans:  

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

 Abans i després d’entrar a l’aula.  

 Abans i després d’anar al WC. 

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

 

 L’escola vetllarà per la existència de punts de rentats de mans amb el material 

necessari (aula i lavabos). En el cas dels infants, serà sabó i tovalloletes de 

paper d’un sòl ús.  

Totes les aules disposaran d’un dispensador manual de gel hidroalcohòlic per al 

personal docent i no docent que accedeixi a l’aula. 
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S’afavoriran mesures adaptades a l’edat de l’infant (vídeos, cançons...) per 

promoure el rentat de mans correcte i la seva importància.  

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.  

Les sales d’ús comú de mestres disposaran d’un dispensador manual de gel 

hidroalcohòlic per al personal docent.  

El Departament d’Educació dotarà a l’escola de dispensadors i gel 

hidroalcohòlic. 

Cada grup estable disposarà d’un registre d’entrades i contactes a l’aula per 

facilitar, en cas necessari, la traçabilitat del grup. 

 

3.2 ÚS DE MASCARETES 

L’alumnat i les seves famílies són els responsables de portar la seva mascareta 

personalitzada de casa (per tal de ser fàcilment identificable) i  que hauran 

d’utilitzar:  

 En entrar a l’escola i fins arribar a la seva aula de referència.  

 Quan hagin de caminar pels passadissos de l’escola.  

 Si han d’anar a un lavabo comunitari (primària).  

  Sempre que no es pugui garantir la distància d’1’5 metres fora del grup 

estable de convivència.  

  I, en tots aquells supòsits que especifiqui el Departament de Salut i 

n’obligui la situació de la pandèmia a la zona. 

 

Si algun alumne, ocasionalment, es deixa la mascareta, el centre li facilitarà una. 

El Departament dotarà a l’escola de les mascaretes higièniques per al personal 

del Departament. Tanmateix, el centre proporcionarà al personal docent  

pantalles per la seva seguretat. 
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Col·lectiu Indicació Tipus de mascareta 

Educació Infantil -No obligatòria 
-Recomanada fora del grup 
quan no es pugui mantenir la 
distancia d’1,5 metres. 
-Per entrar i  sortir de l’escola 

Higiènica amb compliment de 
la norma UNE 

Educació Primària -No obligatòria si s’està amb el 
grup de convivència dins de 
l’aula i depenent de la situació 
de la pandèmia. 
-Per entrar i sortir de l’escola. 
-Indicada fora del grup quan 
no es pugui mantenir la 
distància d’1,5 metres. 
-A tots els espais d’ús comú. 

Higiènica amb compliment de 
la norma UNE 

Personal docent i no 
docent 

-Recomanable en els grups 
estables. 
-Obligatòria pel personal quan 
imparteix classes a diferents 
grups, quan no formen part del 
grup de convivència estable i 
no es pugui mantenir la 
distància d’1,5 metres. 
-A tots els espais d’ús comú. 

Higiènica amb compliment de 
la norma UNE 

 

 

3.3 REQUISITS PER ACCEDIR A L’ESCOLA 

 Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, 

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

infecciós. 

 No convivents o contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia 

compatible en els 14 dies anteriors. 

 No trobar-se en aïllament per positiu per a la COVID-19. 

 No trobar-se a l’espera del resultat d’una PCR o una altra prova de 

diagnòstic molecular. 

 

En cas que l’infant 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. 
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Malgrat l’evidència és escassa, es consideren malalties de risc per 

complicacions de la COVID-19: 

 Malalties respiratòries greus que precisen medicació o dispositius de 

suport ventilatori. 

 Malalties cardíaques greus. 

 Malalties que afecten al sistema immunitari (per exemple aquells 

infants que precisen tractaments immunosupressors). 

 Diabetis mal controlada. 

 Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus. 

 

3.4 CONTROL DE LA SIMPTOMATOLOGIA 

Les famílies han de fer-se responsables de l’estat de salut dels seus fills i filles. A 

l’inici d’aquest curs 2020-2021, 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. 

A l’inici d’aquest curs, totes les famílies del centre disposaran d’una  llista de 

comprovació de símptomes. 

La família i/ o l’alumne/a ha de comunicar al centre si ha presentat febre o algun 

altre símptoma.  

Les famílies són les responsables de vigilar diàriament l’estat de salut dels seus 

fills i filles prenent-los la temperatura abans de sortir de casa per anar al centre 

educatiu. En el cas que el fill o filla tingui febre o presenti algun dels símptomes 

compatibles amb la COVID-19, no podrà assistir al centre. 

Cada mestra prendrà, diàriament la temperatura als alumnes abans d’entrar a 

l’escola. 

https://drive.google.com/file/d/1HxBL5ZtUAa2C4FMOfvpEA7tsNMgE2Gr9/view
https://drive.google.com/file/d/1HxBL5ZtUAa2C4FMOfvpEA7tsNMgE2Gr9/view
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4.ORGANITZACIÓ DELS GRUPS ESTABLES 

L’escola garantirà que tots els alumnes d’educació infantil i de primària segueixin 

el curs de manera presencial, sempre i quan la situació sanitària no obligui a un 

confinament total o parcial de l’alumnat i del professorat o bé de tota la població. 

En cas que es produeixi un confinament parcial o total, caldrà seguir el 

procediment indicat en el present document. 

Els criteris seguits per organitzar els grups estables i la distribució del 

professorat són: 

 Garantir la màxima estanquitat del grup (mínim de professionals en 

rotació). 

 Respectar la ràtio indicada pel Departament d’Educació. 

 Plantilla disponible. 

 Garantir els vincles afectius amb mestres i companys, donant la màxima 

normalitat possible al curs. 

 Garantir el suport a la inclusió. 

 Mantenir  les especialitats a tota l’escola, assignant especialistes fixes a 

cada cicle, si és possible.  

 Ubicar la mestra d’educació especial i el vetllador als grups amb més 

necessitats. 
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4.1 QUADRE RESUM ORGANITZACIÓ DE GRUPS, MESTRES I 

ESPAIS 

*Reforços/substitucions direcció pendent d’horaris definitius. 

 

 

Nivell Alumnes Docents* PAE* Espais Lavabos 

Estable Temporal Estable Temporal Estable Temporal 

P3  25 Pilar 
 

Carme Alba 
 

 P3 Gimnàs 
 

Aula 
vermella 

 
 

aula 

P4 23 Ariadna 
Carme 

Marta  Montse 
 

P4 aula 

P5 25 Raquel 
Núria 

Carme 
Marta 

 Montse 
 

P5 aula 

 

CI 1 17 Mireia J. 
Alba 

Isa 
Emma 

Maite P. 

 Edu 
 

Aula 1r Gimnàs 
 

Informàtica 

1a planta 
 

CI 2 17 Emma Isa 
Alba, Maite 

P. 

 Aula 2n 

CI 3 16 Isa  Emma 
Alba 

Maite P. 

 Aula 3r 

 

CM 1 16 Olga 
 

Barbara 
Música 
Berta 

Maite P. 

 Edu 
 

Aula 4t Gimnàs 
Informàtica 

Planta 
baixa 

CM 2 16 Barbara 
 

Música 
Berta 

Maite P. 

 Aula 
plàstica 

2a planta 

CM 3 16 Carme 
A./Pilar 
García 

Música 
Barbara 

Berta 
Maite P. 

 Biblioteca Planta 
baixa 

 

5è A 13 Carme L Música 
EF 

 

  Aula 5è 
 

Gimnàs 
Informàtica 

2a planta 

5è B 13 C Noemí. Maite P 
Música 

EF 

 Aula música 

6è 23 Mireia 
Conus 

Maite P. 
Carme L. 
Música 

EF 

 Edu Aula 6è 
 

Gimnàs 
Informàtica 
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En el cas de la incorporació d’un nou alumne al centre se l’assignarà a un grup 

estable existent. El vetllador, la mestra d’educació especial, l’equip directiu, la 

TEI, els reforços ..  no podran  formar part de cap grup estable i hauran de dur la 

mascareta durant tota la jornada. 

 

4.2 ESPAIS D’ESPECIAL REGULACIÓ 

A més de l’aula de referència, on s’han de seguir les pautes esmentades 

anteriorment i se n’ha de fer la neteja, ventilació i desinfecció que marca aquest 

pla, també hi ha altres espais d’alta concurrència que cal esmentar. 

 

ESPAI NORMES D’ÚS NIVELLS 

Lavabos d’ús comú Cada grup de referència tindrà un lavabo 
assignat però que serà compartit, en 
algunes ocasions,  per diferents grups.  
L’alumnat es rentarà les mans a l’aula, 
abans i després, d’anar al lavabo.  
Per anar a la lavabo d’ús compartit, 
hauran de fer ús de la mascareta. 
 Hi haurà un membre del personal de 
neteja que s’encarregarà de netejar i 
desinfectar els lavabos d’ús compartit de 
manera freqüent, principalment abans i 
després de l’hora del pati. 

 

Gimnàs  Abans de ser utilitzat per un altre grup, 
cal netejar i desinfectar l’espai i els 
materials d’ús comú. 

 

Vestuaris No s’utilitzaran. Es prioritzaran els grups 
dels més grans  en franges de sortida 
(tardes). 

 

Menjador Tots els grups dinaran a la seva aula, 
excepte el grup de 6è que ho farà al 
menjador. Es garantirà el rentat de mans 
abans i després de l’àpat. El menjar se 
servirà en plats individuals. No es 
posaran amanides, ni setrilleres, ni 
cistelles del pa al centre de la taula, etc. 
L’aigua se servirà per una única persona. 
Les activitats posteriors als àpats es 
duran a terme a l’aire lliure sempre que es 
pugui. Cada grup estable haurà d’ocupar 
un espai diferenciat al pati. Si les 
activitats es realitzen a l’interior per 
motius de pluja, s’habilitaran espais lliures 
de l’escola .  

Tot l’alumnat que faci ús 
del servei. 
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L’alumnat de P3 realitzarà el temps de 
repòs a l’aula vermella, que només 
s’utilitzarà per a aquesta activitat. 
Per qüestions de seguretat, els alumnes 
no es rentaran les dents. 
 
 

Sala de mestres i 
espais de 

coordinació 

REUNIONS: Caldrà, si s’escau,  deixar un 
distanciament físic de 1’5 metres. Serà 
obligatori l’ús de mascareta. S’ha d’evitar 
compartir equips, utensilis, etc. Caldrà 
ventilar sovint l’espai i, si és possible, 
deixar la finestra oberta. Preferibles 
reunions telemàtiques. 
 
DINAR  
S’utilitzaran totes les taules disponibles a 
la sala de mestres. Caldrà garantir la 
distància de seguretat de 1’5 metres. 
S’haurà d’utilitzar mascareta 
obligatòriament, excepte quan s’estigui a 
taula fent l’àpat. S’ha d’evitar compartir 
equips, utensilis, etc. Caldrà ventilar 
sovint l’espai i, si és possible, deixar la 
finestra oberta. 
 
 
 

Personal docent i PAS 

 

*Es garantirà la desinfecció dels espais temporals cada vegada que surti un 

grup. 

 

 

4.3  CRITERIS ORGANITZATIUS PER A L’ATENCIÓ DE 

L’ALUMNAT AMB NESE 

En aquest confinament i situació de pandèmia, en relació a l’àmbit educatiu, com 

ja hem comentat, l’alumnat que més ha patit les conseqüències ha estat el més 

vulnerable, tant social com educativament. Per tant, cal mantenir una bona 

organització per garantir el seguiment i l’atenció d’aquest alumnat.  

Durant aquest curs la mestra d’educació especial  farà suport als nivells amb 

més necessitats per fomentar l’estanquitat dels grups estables. Les seves 

funcions seran: 

 Fer el seguiment de l’alumnat amb NESE de tots els grups de l’escola  
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  Atendre a l’alumnat amb NESE dels grups on fa intervenció directa: 1r, 

2n, 4t, 5è, 6è. 

 Coordinar-se amb les tutores i les mestres de suport  d’aquests grups 

 Col·laborar en l'elaboració dels PI.  

 Participar en les CAD i les Comissions Socials.  

 Col·laborar en la coordinació de la logopèdia extraescolar.  

La coordinació amb l’EAP  es realitzarà, de manera habitual, els dilluns a les 

9:30h  Es garantirà la distància de seguretat i s’haurà d’utilitzar mascareta. La 

Comissió Social es valorarà de realitzar-la de manera telemàtica. 

Respecte  les mesures de suport:  

 No es realitzarà SEP fora de l’horari lectiu però sí dins l’horari i es tindrà 

en compte l’alumnat més vulnerable.  

  Es continuaran duent a terme el PI’s i les adaptacions metodològiques i 

d’avaluació tal com marca el PAD.  

 Si és possible disposar d’hores d’una persona de reforç, aquesta 

s’encarregarà de donar suport a l’alumnat amb NESE, prioritàriament.  

 Quan es coneguin el personal i les hores assignades de monitors del 

servei de suport a l’alumnat amb NEE, prioritzarem la dedicació en funció 

de les necessitats de l’alumnat beneficiari del servei.  

 Pel que fa a l’atenció per part de la logopeda del CREDA, la fisioterapeuta 

de l’EAP i la psicopedagoga de l’EAP, aquesta es durà a terme seguint 

els criteris establerts en el Pla d’actuació en el marc de la pandèmia 

elaborat pel Departament de Salut. 

 

4.4 ORGANITZACIÓ DE LES ENTRADES I SORTIDES  

L’escola té dos accessos d’entrada i de sortida. Dividirem a l’alumnat per cicles 

per poder fer l’entrada esglaonada. Els membres de l’equip directiu es 

distribuiran a cada porta d’entrada i sortida del centre per controlar que es 

respecten les mesures de seguretat (mascareta i distància entre grups no 

estables). 
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Disposem de dues escales ben separades a l’edifici de primària que ens permet 

la pujada dels alumnes a les aules sense contacte entre grups. 

Per evitar aglomeracions, l’acompanyament i la recollida dels infants a l’escola el 

farà una única persona. Aquestes persones hauran de guardar també les 

distàncies fora de les instal·lacions. No es podrà accedir a l’interior del recinte de 

l’escola només, tal i com s’indica, en cas de pluja. 

L’ajuntament del municipi ha elaborat, per a organitzar i facilitar l’accés de 

famílies i alumnes al centre, un Pla de Peatonalització que explicarà a les 

famílies durant les reunions d’inici de curs i en farà la difusió oportuna. 

GRUP ALUMNES PORTA ENTRADA  SORTIDA REBUDA ESCALA RESPONSABLE 

P3 25 principal 9:10 

15:10 

12:40 

16:40 

porta principal   tutora, TEI  i ED 

P4 22/24 principal 9:00 

15:00 

12:30 

16:30 

porta principal  Tutora, TEI i ED 

P5 23/25 principal 8:50 

14:50 

12:20 

16:20 

porta principal 

CI1 17 principal 9:10 

15:10 

12:40 

16:40 

espai pista repartits Conserge 

 Mestres 

CI2 17 principal 9:10 

15:10 

12:40 

16:40 

CI3 16 principal 9:10 

15:10 

12:40 

16:40 

CM1 16 principal 9:00 

15:00 

12:30 

16:30 

espai pista   repartits Conserge 

 Mestres 

 CM2 16 principal 9:00 

15:00 

12:30 

16:30 

CM3 16 principal 9:00 

15:00 

12:30 

16:30 

CS1 16 principal 8:50 12:20 espai pista Escala Conserge 
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Els alumnes d’Educació Infantil entraran per la porta i es dirigiran a la seva 

mestra que els esperarà a la porta de l’aula. Estaran supervisats per les mestres 

responsables. 

L’alumnat de primària entraran per la porta que els correspon i faran fila a l’espai 

indicat, on els esperarà la mestra per anar a la classe. Cada grup pujarà pel 

costat de l’escala que els correspon. 

A la sortida d’educació infantil els nens i nenes faran fila a l’entrada de l’escola i 

s’entregaran en mà a cada família, que esperaran fora del recinte. Cap membre 

de la família accedirà a l’escola, excepte durant l’adaptació de P3. 

Els alumnes de primària igualment seran acompanyats per la mestra fins la porta 

corresponent. Aquells que tenen autorització marxaran sols i el que no 

s’entregaran en mà a la família que s’esperarà fora del recinte escolar.  

 

En cas de pluja 

El responsable de l’acompanyament i la  recollida de l’alumne d’infantil accedirà 

al centre, respectant les mesures de seguretat (mascareta i distància) i el deixarà 

i el recollirà a la tanca de fusta. La recollida ha de ser àgil per evitar 

aglomeracions. 

Els alumnes de primària es recolliran al porxo del pati de l’escola i, per tant, un 

membre de la família podrà accedir al centre de manera ràpida i puntual. 

En cap cas es pot accedir al centre fora de l’hora indicada.  L’alumne que 

arribi tard s’haurà d’esperar fins que entrin tots els alumnes del grup següent. 

14:50 16:20 sorral Mestres 

CS2 16 principal 8:50 

14:50 

12:20 

16:20 

6è 22 principal 8:50 

14:50 

12:20 

16:20 

espai pista Escala 

menjador 

Tutora 

ED 
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Si algun alumne no és recollit a la seva hora, s’esperarà al pati amb un/a 

mestre/a i la família l’haurà de recollir quan hagin sortit tots els alumnes. 

No es pot romandre al pati després de la recollida de l’alumne. 

Preguem la MÀXIMA puntualitat per a què el funcionament d’entrades i 

sortides sigui organitzat i segur per tothom. 

Per apuntar esporàdicament els alumnes al menjador s’ha de fer per 

whatsapp o mòbil de la coordinadora. El pagament s’efectuarà per ingrés 

bancari. 

Per entrar al recinte de l’escola a fer una consulta caldrà, també, esperar que 

tots els alumnes hi hagin accedit. 

A l’inici de curs es comunicarà el funcionament de la comunicació amb l’Ampa. 

A l’inici el curs, com és habitual, donarem l’horari d’atenció de l’equip directiu i el 

protocol a seguir per fer-ho. 

 

4.5 ORGANITZACIÓ DE L’ESPAI DE L’ESBARJO 

Atès que disposem d’un espai de pati suficient i que podem diferenciar, els 

alumnes de primària sortiran a l’hora establerta garantint els grups estables. 

Aquestes zones diferenciades seran rotatives cada setmana i es determinaran 

amb els horaris del setembre. 

La sortida al pati ha de ser seqüenciada. Cada grup ha d’ubicar-se a l’espai 

corresponent i diferenciat. El temps d’esbarjo és de 1/2hora a partir de l’hora de 

sortida assignada. 

Els jocs i les activitats físiques es podran realitzar de manera individual o en 

grups reduïts per tal de garantir les mesures de distanciament físic. En cas de no 

garantir la distància de seguretat entre grups no estables, caldrà que els i les 

alumnes duguin mascaretes. 

Es prioritzarà, al setembre,  la vigilància de pati per part dels docents estables de 

cada grup. La zona de lavabos estarà vigilada per una mestra per evitar 

aglomeracions. 
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Cal puntualitat a la sortida i entrada del pati. Si un grup no surt o entra a l’hora 

indicada haurà d’esperar-se fins el final. 

Durant el període d’adaptació de P3  l’horari de pati de P4 serà de 10:45 a 

11:15h 

 

 

4.6 ORGANITZACIÓ DELS FLUXOS DE CIRCULACIÓ 

L’ALUMNAT 

Haurà de portar la mascareta sempre que utilitzi els passadissos de l’escola, fins 

i tot per entrar al centre. 

En entrades i sortides, per moure’s per l’escola, cada grup/alumne utilitzarà 

l’escala que tingui adjudicada. Les files hauran d’estar separades per 1,5 metres. 

GRUP SORTIDA ESPAIS 

P3 10:30-11:00h  2 patis d’infantil, hort, darrere hort, 

passadís (joc simbòlic) 
P4 

P5 

CI1 11:00 a 11:30 h Hort 

Darrere hort 

Sorral 

Pista 

Porxo WC i roure 

Porxo tutories i menjador 

 

CI2 

CI3 

CM1 

CM2 

CM3 

CS1 10:30 a 11:00 h Sorral i porxo tutories 

Pista 

Porxo WC i roure 

CS2 

6è 
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Les mestres intentaran que hi hagi el mínim de mobilitat per part de l’alumnat, 

excepte per anar al lavabo, al pati o fer un canvi d’aula.  

Els alumnes no poden quedar-se al passadís. Només en casos excepcionals, 

aquells  que presentin una dificultat específica i que necessitin una atenció 

momentània per part del professorat podran romandre, acompanyats i durant 

una estona, al passadís mantenint les mesures de seguretat establertes. 

Si dos grups coincideixen en un mateix desplaçament, un grup s’haurà d’esperar 

i les mestres hauran de garantir la distància d’1,5 metres entre els diferents 

grups. 

FAMÍLIES I / O ALTRES PERSONES QUE VINGUIN AL CENTRE 

Les famílies i/o altres persones que vulguin fer una consulta a les hores 

d’entrada i/o sortida hauran d’esperar a què tots els alumnes hagin entrat i/o 

sortit de l’escola i hauran de seguir les normes següents: 

 No entrar en les franges: de 8:50 a 9:15 i de 14:50 a 15:15. 

 Desinfectar-se les mans abans d’entrar. 

 Portar mascareta. 

 Respectar distància de seguretat d’1,5metres respecte a la resta de 

persones que estiguin esperant. 

En cas d’arribada d’un alumne fora de l’horari habitual, l’acompanyant l’entregarà  

a la conserge  i ella el portarà a l’aula corresponent. En cas de recollida, 

l’acompanyant s’esperarà a l’entrada de l’escola fins que la conserge arribi amb 

l’alumne. 

 

4.7 RELACIÓ AMB LA COMUNITAT EDUCATIVA 

 Per a garantir la màxima seguretat del personal de l’escola i la traçabilitat dels 

contagis, s’han valorat diferents vies de comunicació i relació amb la comunitat 

educativa (presencial i telemàtica). Tenim previst de provar el funcionament de 

l’aplicació Telegram que ofereix el Departament d’Educació, per fer missatges  
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massius i instantanis a les famílies 

Preveiem, també,  fer una formació inicial a les famílies sobre les  eines de 

comunicació escollides, les plataformes digitals utilitzades pels alumnes i 

aquelles necessitats que s’hagin pogut detectar a partir de l’avaluació feta a final 

de curs. 

El centre establirà les persones de referència per les famílies en cas de  

confinament (consulta de dubtes...). 

 

 

REUNIONS I COORDINACIONS 

TIPUS MODALITAT PERIODICITAT 

Consell Escolar Telemàtica Mínim 1 al trimestre 
Primers de setembre per 

aprovar el Pla 

Reunions  per explicar Pla a  
famílies i directrius tutores 

Telemàtica Setmana 7 de setembre a les 
tardes 

Reunions d’inici de curs 
 

Telemàtica Setembre i octubre 

Entrevistes amb famílies Telemàtica/telefònica 
Presencial (biblioteca) 

Durant el curs 
Mínim una al curs 

Entrevistes professionals 
externs 

Telemàtica/telefònica Quan calgui 

Coordinacions amb 
ajuntament 

Telemàtica o presencial 
(biblioteca) 

Quan calgui 

Coordinacions amb 
EAP 

Presencial Setmanalment 

Entrevistes direcció-famílies Telemàtica /presencial 
telefònica 

Quan calgui 
Es determinarà la manera a 

l’inici de curs 

 

 

INFORMACIÓ A LES FAMÍLIES 

TIPUS D’INFORMACIÓ CANAL DE COMUNICACIÓ 

Difusió i informació del pla d’organització Correu electrònic, web del centre i reunions 

telemàtiques amb cada grup  

Comunicacions puntuals, esdeveniments Agenda, correu electrònic 

Fotografies i vídeos Google fotos, web del centre 
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4.8 PROFESSORAT I PAS  

Tots els treballadors i treballadores han de declarar les condicions de 

vulnerabilitat, casos, contactes estrets i simptomatologia de COVID19. 

Els grups d’especial vulnerabilitat segons el que ha establert l’autoritat sanitària 

són: persones amb diabetis, malaltia cardiovascular, inclosa la hipertensió, 

malaltia hepàtica crònica, malaltia pulmonar crònica, malaltia renal crònica, 

immunodeficiència, càncer, dones embarassades i més grans de 60 anys. 

El servei sanitari del servei de prevenció de riscos laborals de la titularitat del 

centre, haurà d’avaluar la presència de personal treballador especialment 

sensible a la COVID- 19, en el marc de referència vigent a cada moment, i en 

base a aquest coneixement establir, si s’escau, mesures específiques de 

protecció. 

En el cas del personal que treballa al centre 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 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. 

Totes les aules disposaran d’un dispensador manual de gel hidroalcohòlic per al 

personal docent que accedeixi a l’aula així com a la sala de mestres, 

consergeria, lavabos dels docents, zones comunes, despatxos... 

Perquè l’equip docent i PAS pugui entrar a l’escola caldrà complir els següents 

requisits: 
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 Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, 

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

infecciós.  

 No convivents o contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia 

compatible en els 14 dies anteriors. 

Cada docent tindrà una mascareta i una pantalla per a ús personal. 

Les tutores estaran  assignades a un grup de convivència i socialització estable i 

un espai del centre. Dintre d’aquest espai assignat i amb el seu grup l’ús de la 

mascareta i la distància física interpersonal dependrà de la situació de la 

pandèmia en cada moment i caldrà seguir les indicacions de salut. Les mestres 

no estables, el PAS, el PAE i altres professionals podran entrar a les aules, però 

hauran de mantenir la distància física recomanada (1,5metres), hauran de portar 

mascareta i aplicar les mesures d’higiene i prevenció establertes. 

 

4.9 ALTRES CONSIDERACIONS 

1. Dins dels espais referents dels grups estables caldria establir un perímetre 

delimitat de mínim 2m2 al voltant de taula de la mestra i de la pantalla 

interactiva i la pissarra, per tal que els docents i personal no estable del grup 

pugui desenvolupar la seva tasca docent o de suport mantenint la integritat del 

grup i el distanciament físic amb l’alumnat. Dins del perímetre hi ha d’haver gel 

hidroalcohòlic i una solució desinfectant i un drap pels objectes físics. 

2. A l’aula hi haurà un quadern de registre on es recolliran totes les entrades i 

sortides de personal no estable i les possibles incidències i contactes 

sobrevinguts (contencions, accidents, faltes de disciplina, accidents...). Aquest 

registre facilitarà la traçabilitat en cas de contagi i és imprescindible que 

estigui al dia. 
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3. Els docents i especialistes que no estiguin assignats a un grup estable han de 

registrar-se al full de registre i hauran de desinfectar, abans i després del seu ús, 

el mobiliari i els equips digitals. Han de portar el seu propi material d’ús 

individual. 

En cas de contacte amb un alumne l’hauran de registrar al full de registre de 

l’aula i informar al tutor i l’equip directiu d’aquest contacte. 
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5. SERVEIS COMPLEMENTARIS 

5.1 SERVEI DE MENJADOR 

El servei de menjador escolar, que inclou l’àpat i les activitats posteriors fins a la  

represa de l’activitat lectiva o la finalització de la jornada escolar segons el 

moment del curs, s’organitzarà en els espais habilitats a tal efecte. 

La recollida i retorn de l’alumnat es farà a la fila de cada grup i la circulació als 

diferents espais es farà evitant aglomeracions i contacte entre grups. 

L’espai d’esbarjo haurà de fer-se mantenint els grups estables i evitant contactes 

entre grups. 

L’empresa de menjador haurà de dur un registre de contactes inesperats i 

informar d’aquests a la direcció del centre. 

El professorat usuari del servei de menjador dinarà a la sala de mestres. Si es 

supera el màxim d’usuaris a la sala de mestres, s’establiran dos torns o altres 

espais alternatius. 

L’empresa de menjador és l’encarregada de fer la neteja i desinfecció dels 

espais i objectes emprats i durant el servei: aules, taules i cadires, terra, llits de 

P3... 

 

PLA ESPECÍFIC DE FUNCIONAMENT DEL  SERVEI DE 

MENJADOR 

Durant l’espai de menjador al migdia es respectaran tots els protocols 

concretats en aquest  Pla (ús de mascareta, distàncies de seguretat, 

manteniment dels grups estables, neteja i desinfecció, normes del personal...), 

amb algunes concrecions específiques pròpies del servei. 

 La recollida dels infants per part del monitoratge  es farà a la sortida dels 

grups estables al lloc i a l’hora assignada. Romandran 10 minuts al pati 

mentre es ventila l’aula i el personal de menjador prepara l’aula per dinar. 
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 El menjar es portarà amb els carros de transport  i dins de recipients 

higiènics  que mantenen l’escalfor i es servirà en plats individuals. No es 

posaran amanides, setrilleres, cistelles del pa...  al centre de la taula i 

l’aigua la servirà el monitor. 

 Després de dinar, el grup estable sortirà a l’espai de pati assignat aquell 

dia. 

 El personal de neteja del menjador es farà càrrec de la neteja, desinfecció 

i ventilació de les aules després de dinar. 

 Finalitzat l’àpat, els nens i nenes de P3 descansaran a l’aula vermella fins 

les 14:30 aproximadament i es prepararan per anar a la seva fila. Tindran 

un llit fixe assignat amb el seu nom i  hauran de portar el seu llençol i una 

bossa de plàstic  per guardar-lo cada dia. Al final de la setmana se 

l’enduran a casa per rentar. L’aula vermella i els llitets es netejaran i 

desinfectaran després del seu ús. 

 La resta de grups estables sortiran a l’espai del pati que tenen assignat 

fins que arribi l’hora d’entrada de cada grup. Serà el monitor qui els 

acompanyi fins la fila on els esperarà la seva mestra. 

 Durant l’esbarjo, cada grup estable farà ús dels lavabos que té assignats 

de manera habitual. El monitor els acompanyarà en cas necessari.  

 No beuran aigua de la pica. Cada monitor/a disposarà de gots i aigua en 

cas necessari. 

 

 HÀBITS HIGIÈNICS 

 Els alumnes seguiran les mateixes mesures higièniques de rentat de 

mans que s’estableix al Pla de centre (abans i després  de dinar, després 

de qualsevol activitat, abans i després d’anar al lavabo...). 

 Per motius de seguretat i higiene, no es rentaran les dents després de 

dinar. 
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 PATIS I ACTIVITATS  

 Les activitats posteriors als àpats es realitzaran (sempre que les 

condicions meteorològiques ho permetin) preferiblement a l’aire lliure i 

amb ocupació diferenciada per cada grup estable. 

 Si és necessari fer ús d’un espai dins del centre (sempre amb el vista I plau 

de l’escola) es farà la posterior desinfecció i ventilació. 

 Es garanteix la desinfecció posterior del material específic del que se’n 

faci ús. 

GRUP HORA ESBARJO MENTRE 
VENTILEM I 
PREPAREM 

ENTRADA 
DINAR 

SORTIDA 
DINAR 

ESPAI ON 
DINEN 

ESBARJO 
AMB PLUJA 

ESBARJO 
HABITUAL 
(ROTATIU) 

P3 12:40h Zona hort 12:50h  13:20h Aula Dormen 
migdiada, 
aula vermella 

 

P4 12:30h Zona hort 12:40h  13:15h Aula Porxo 
d'infantil amb 
torns o aula 

Pati infantil 
(zona 
dividida) 

P5 12:20h  Zona hort  12:30h 13:10h Aula Porxo 
d'infantil amb 
torns o aula 

Pati infantil 
(zona 
dividida) 

CI1 12:40h Zona sorral 12:50h  13:20h Aula  Porxo 
menjador 
amb torns o 
aula 

Zona sorral 

CI2 12:40h Zona costat del sorral 12:50h 13:20h Aula Porxo 
menjador 
amb torns o 
aula 

Zona costat 
del sorral 

CI3 12:40h Pista 12:50h 13:20h Aula Porxo 
menjador 
amb torns o 
aula 

Zona hort 

CM 1 12:30h Zona sorral 13:30h 14:00h Aula Porxo sorral 
amb torns o 
aula 

Pista 

CM2 12:30h Porxo menjador  13:30h 14:00h Aula Porxo sorral 
amb torns o 
aula 

Zona gimnàs 

CM3 12:30h Porxo pista 13:30h 14:00h Aula Porxo sorral 
amb torns o 
aula 

Porxo pista 

CS1 12:20h Zona Roure 13:30h 14:00h Aula Porxo 
vestuaris o 
aula 

Zona Roure 

CS2 12:20h Zona vestuaris 13:30h 14:00h Aula Porxo 
vestuaris o 
aula 

Zona 
vestuaris 
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5.2 SERVEI D’ACOLLIDA MATINAL I DE TARDA 

S’organitzarà l’espai menjador per a la gestió del servei i qualsevol altre espai en 

funció dels alumnes que facin ús del servei i respectant els grups estables.  

Cada infant haurà d’anar acompanyat per un únic familiar. Abans d’entrar al 

centre s’haurà de rentar les mans amb gel hidroalcohòlic i un cop dins estarà 

amb els companys del seu grup estable i portarà mascareta en funció de la 

situació de la pandèmia.  

Quan finalitzi el període d’acollida, els infants seran acompanyats a la seva zona 

de referència on trobaran la tutora.  

Un cop acabat l’horari d’acollida caldrà ventilar, netejar i desinfectar l’espai. 

El servei d’acollida de la tarda seguirà les mateixes normes de seguretat i 

higiene. Es realitzarà al menjador i altres espais necessaris en funció del nombre 

d’alumnes i tenint com a referència els grups estables.  

Un cop confirmats els alumnes que en faran ús, es determinarà l’horari de 

recollida dels alumnes per la porta del menjador. 

 

ATENCIO A LES FAMILIES PER PART DE L’EMPRESA 

VOSTRA CUINA, S.L. 

 La venda de tiquets aquest curs no serà física. Per apuntar-se a qualsevol 

dels serveis caldrà fer-ho a través del  WhatsApp de la coordinadora i la 

forma de pagament serà fer transferència bancaria o donant el vostre 

numero de compte corrent per poder cobrar-ho. No s’admetrà cap efectiu. 

 Qualsevol canvi de dies, absències o notificacions referent al servei de 

menjador que les famílies necessitin comunicar a coordinació, s’haurà de 

fer via telefònica/WhatsApp (628145529) durant l’horari d’atenció.  

6É 12:20h Pati d'arrere del 
menjador 

13:30h 14:00h Menjador Menjador  Pati d'arrere 
del menjador 
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 En cas que un/a alumne/a o grup estable s’hagi de confinar, se li 

descomptaran els dies de menjador el mes següent. 

 

5.3 ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 

L’AMPA organitzarà i gestionarà  les activitats extraescolars tenint en compte la 

situació. 

Sempre caldrà mantenir la distància interpersonal d’1,5 metres i portar 

mascareta quan no es pugui preservar la distància o la situació de la pandèmia 

ho requereixi.  

En la mesura del possible es formaran grups estables de participants.  

Aquestes són les recomanacions específiques per a algunes de les activitats 

extraescolars. 

Les despeses generades per les extraescolars seran assumides per 

l’organitzador de l’activitat, així com la neteja, ventilació i desinfecció del material 

i l’espai utilitzat per fer l’activitat. 

L’AMPA es proposa, en aquest moment, d’oferir a les famílies les mateixes 

activitats que s’han portat a terme aquest curs (piscina, escacs, robòtica, anglès, 

futbol i dansa)  i parlarà amb les empreses responsables per a gestionar el 

funcionament a l’escola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/13_rDLQxpBX8gmjrjHHxnhhzdfg9H9dKq/view
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6. NETEJA, DESINFECCIÓ I VENTILACIÓ 

El pla de neteja, desinfecció i ventilació que l’escola seguirà per aquest curs 

2020-21 ha estat adaptat a les característiques i recursos dels que disposa el 

centre. 

 

6.1  PLA DE NETEJA 

+ = ventilació 
= neteja i 
desinfecció 
n = neteja 

Abans 
de 

cada 
ús 

Després 
de cada 

ús 
Diàriament 

≥ 1 
vegada 
al dia 

Setmanalment Comentaris 

 
 

Responsable 

ESPAIS COMUNS I EQUIPAMENT DEL CENTRE 
 

Ventilació de 
l’edifici 

 + +   

1.Abans de 
les 9 
2. Després 
de la primera 
sessió 
3. Durant el 
pati 
3. Porta 
oberta si és 
possible 
4.A les 16:30 
 

Conserge 

Mestres 

Manetes i 
poms de 
portes i 
finestres 
 

     

Amb el gel 
hidroalcohòlic 
que 
disposem a 
l’aula 
humidificarem 
un tovalló de 
paper i el 
netejarem en 
els tres 
moments 
esmentats en 
el punt 
anterior el 
pany d’accés 
a l’aula. 

Personal de 
neteja 
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Superfície de 
taulells i 
mostradors 

      

Cada vegada 
que sigui 
utilitzat per 
una persona 
que no 
pertany al 
centre 
humidificarem 
un tovalló de 
paper amb 
gel 
hidroalcohòlic 
i netejarem la 
superfície. 

Mestres 
Personal de 
neteja 

Cadires i 
taules de 
l’aula 

      
Personal de 
neteja 

Grapadores i 
utensilis 
d’oficina a 
l’aula o 
despatx 

     

Amb el gel 
hidroalcohòlic 
que 
disposem a 
l’aula 
humidificarem 
un tovalló de 
paper  

Personal de 
neteja 

Aixetes       
Personal de 
neteja 

Botoneres 
dels 
ascensors 

      
Personal de 
neteja 

Passamans 
passadissos 

       
Personal de 
neteja 

Ordinadors        

Mestres, 
alumnes i 
personal de 
neteja 

Comandament  
i llapis 
projectors  

      

Amb el gel 
hidroalcohòlic 
que 
disposem a 
l’aula 
humidificarem 
un tovalló de 
paper  

Mestres, 
alumnes i 
personal de 
neteja 

Fotocopiadora       

Amb el gel 
hidroalcohòlic 
que 
disposem a 
l’espai 
humidificarem 
un tovalló i 
netejar 
pantalla 
després de 
cada ús. 
 
 
 

Mestres, 

personal del 

centre i 

personal de 

neteja 
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GIMNÀS  
 

Ventilació de 
l’espai 

  +   

Després de 
cada ús 
deixar els 
finestrals 
oberts. 

Conserge 

Superfícies i 
mobiliari 

       
Mestres 
Personal de 
neteja 

Terra       
Personal de 
neteja 

Materials de 
joc  

 N    

Amb el gel 
hidroalcohòlic 
que 
disposem al 
gimnàs 
humidificarem 
un tovalló i 
netejar  
després de 
cada ús. 

Mestres 
 
Personal de 
neteja 
 

Peces de roba       

Un cop a la 
setmana 
rentadora 
(≥60ºC) 

Bugaderia 

LAVABOS I DUTXES 
 

Inodors        
Personal de 
neteja 

Terra i 
superfícies 

      
Personal de 
neteja 

Dutxes        
Personal de 
neteja 

Cubells de 
brossa 

      
Personal de 
neteja 

ZONA DE DESCANS HORA MENJADOR 
 

Fundes llitets       
Rentat a 
≥60ºC   

Família 

Manteta o 
llençolet 

     
Rentat a 
≥60ºC   

Família 

Llitets de 
plàstic 

      
Personal de 
menjador 
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+ = ventilació 
= neteja i 
desinfecció 
n = neteja 

Abans 
de 

cada 
ús 

Després 
de cada 

ús 
Diàriament 

≥ 1 
vegada 
al dia 

Setmanalment Comentaris 

 
Responsables 

MENJADOR 
 

Ventilació de 
l’espai 

   +  
Mínim 10 
minuts 3 
vegades/dia 

Conserge 
Personal 
de 
menjador 

Superfícies 
on es 
prepara el 
menjar 

      

Personal de 
menjador 

Plats, 
gots, 
coberts... 

     

Amb aigua 
calenta: 
rentats a 
elevada 
temperatura. 
Sense aigua 
calenta: 
desinfecció en 
dilució de lleixiu al 
0,1 %. 

Personal 
de 
menjador 

Fonts d’aigua       
Personal de 
menjador 

Taules, 
safates i 
cadires 

      
Personal de 
menjador 

Taulells       
Personal de 
menjador 

Utensilis 
de cuina 

      
Personal de 
menjador 

Taules per 
a usos 
diversos 

      
Personal de 
menjador 

Terra       
Personal de 
menjador 

Pel que fa a les zones d’exteriors, (esbarjos), són considerades espais de baix 

risc de transmissió de la CoViD-19. Per aquest motiu s’aconsella l’ús d’aquests 

espais per a totes aquelles activitats que es puguin dur a terme a l’aire lliure. 

Per la seva neteja i desinfecció es seguiran les indicacions establertes en el 

document Neteja i desinfecció en espais exteriors de concurrència humana. 
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+ = ventilació 
= neteja i 
desinfecció 
n = neteja 

Abans 
de 

cada 
ús 

Després 
de cada 

ús 
Diàriament 

≥ 1 
vegada 
al dia 

Setmanalment Comentaris 

 
Responsables 

PATI D’INFANTIL, PATI DE SORRA I PISTA 

Bancs       
Personal 
de 
neteja 

Porteries i 
cistelles de 
bàsquet 

      
Personal de 
neteja 

Taules 
exteriors 
de l’hort 

      

Personal 
de 
neteja 

Tobogan i 
estructures 
fixes 

      
Personal de 
neteja 

Joguines 
del pati 

      
Personal de 
neteja i 
mestres 

6.2 GESTIÓ DE RESIDUS 

Els mocadors i tovalloles de paper d’un sol ús es llençaran als contenidors amb 

tapa de les aules o dels lavabos. Les mascaretes, guants i altres residus 

personals d'higiene s’han de llençar al contenidor de rebuig. En cas d’una 

persona que presenti símptomes, cal tancar en una bossa tot el material d’ús 

individual on s’ha aïllat a la persona i introduir aquesta bossa en una altra bossa 

de plàstic i llençar-la a la fracció de rebuig. 
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7. ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES 

Per realitzar sortides i d’altres activitats complementàries, es tindrà en compte la 

normativa del Departament de Salut i totes les seves consideracions.  

Durant el primer trimestre, valorarem de fer sortides a l’entorn i/o municipals 

,tenint en compte l’evolució pandèmia. 

La resta de trimestres ens anirem plantejant les sortides segons la situació de 

cada moment. 

 Pel que fa a les colònies, caldrà anar valorant  la situació durant un temps 

per decidir si es fa l’activitat o no aquest curs. 

 

La celebració de les Festes s’adaptarà a la situació d’emergència sanitària i es 

considerarà la seva celebració emprant les mesures adients. 
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8. REUNIONS DELS ÒRGANS UNIPERSONALS I 

COL·LECTIUS DE COORDINACIÓ I GOVERN 

El Departament recomana que, quan les reunions siguin d’un nombre elevat de 

participants, es prioritzi la via telemàtica. Quan siguin presencials, caldrà utilitzar 

la mascareta, garantir la distància d’1’5m entre els participants i seguir les 

indicacions del pla de ventilació, neteja i desinfecció. 

Tipus Modalitat Periodicitat 

Claustre Telemàtica setmanal 

Cicle Telemàtica setmanal 

Coordinació Telemàtica setmanal 

Comissions Individual/Telemàtica Setmanal 

CAD Telemàtica Setmanal 

Comissió social Telemàtica Mensual 

FIC Telemàtica Mensual 
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9. PROTOCOL D’ACTUACIÓ DAVANT D’UN 

POSSIBLE CAS 

La  responsable de la coordinació i la gestió de la CoViD-19 a l’escola és la 

directora del centre. 

Serà la responsable de vetllar per informar i conscienciar a la comunitat 

educativa perquè no assisteixin a l’escola si tenen símptomes compatibles amb 

la CoViD-19, així com a totes aquells mestres i alumnes que es trobin en 

aïllament per diagnòstic de CoViD-19 o es trobi en període de quarantena 

domiciliària per haver tingut contacte estret amb alguna persona amb símptomes 

o diagnosticada de CoViD-19. 

L’equip directiu de l’escola considera que la detecció precoç i el seu aïllament és 

una de les mesures més importants per mantenir el centre segur i preservar al 

màxim l’assoliment dels objectius educatius i pedagògics del centre. Per tant, la 

direcció del centre vetllarà perquè tots els membres de la comunitat coneguin i 

respectin al màxim aquest Protocol de detecció i actuació d’un possible cas de 

CoViD-19 al centre. 

9.1 PROTOCOL DE DETECCIÓ I ACTUACIÓ DAVANT D’UN 

POSSIBLE CAS DE COVID-19 

a) Si es presenta la sospita de que un/a alumne/a presenta símptomes 

compatibles amb la CoViD-19: 

1. Es portarà a la tutoria de material didàctic, on hi haurà una caixa amb tots 

els equips de protecció i gel hidroalcohòlic. 

2. La persona que l’acompanya s’haurà de desinfectar a consciència les 

mans. 

3. La persona que es faci càrrec de la persona que presenta 

simptomatologia compatible amb la CoViD-19 i s’ha d’equipar amb l’equip 

d’EPI preparat a direcció per atendre a aquests casos (mascareta 

quirúrgica, pantalla facial i guants). 
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4. A la persona que presenta símptomes  se li posarà una mascareta 

quirúrgica (del equip d’EPI facilitat pel DEGC), se li desinfectarà les mans 

i se li posarà guants. 

5. La direcció del centre es posarà en contacte amb la família per tal de que 

vingui a buscar l’infant el més aviat possible. (termini màxim, 1h). 

6. Si la persona amb símptomes presenta un quadre greu: febre molt alta o 

dificultats respiratòries, també ens posarem en contacte amb el 061. 

7. La direcció del centre es posarà en contacte amb els SSTT Mares-Vallès 

Oriental i notificarà la incidència. 

8. La família ha de traslladar-se al seu domicili i, des d’allà,  hauran de 

contactar amb el seu CAP de referència per valorar la situació i fer les 

actuacions necessàries. És important que sigui aquest per tal de facilitar 

la traçabilitat del contagi i el seguiment epidemiològic.  Si el CAP 

considera oportú fer una PCR per SARS-CoV-2, tant l’infant com la seva 

família hauran de restar en aïllament domiciliari fins conèixer el resultat.  

 

b) Si es presenta la sospita de que un adult presenta símptomes compatibles 

amb la CoViD-19: 

1. Se l’acompanyarà a la tutoria de material didàctic.  

2. La persona que l’acompanya s’haurà de desinfectar a consciència les mans.  

3. Se li donarà una mascareta quirúrgica (del equip d’EPI facilitat pel DEGC) i es 

farà la desinfecció de les mans.  

4. La persona que l’estigui atenent s’ha d’equipar amb l’equip d’EPI per atendre 

a aquests casos (mascareta quirúrgica i pantalla facial).  

5. Se l’informarà de la necessitat de què contacti amb el seu CAP de referència.  

6. Si la persona amb símptomes presenta un quadre greu: febre molt alta o 

dificultats respiratòries, també ens posarem en contacte amb el 061.  

7. La direcció del centre es posarà en contacte amb els SSTT Maresme-Vallès 

Oriental i notificarà la incidència.  

8. La direcció farà el seguiment del cas. 

 

Quan la simptomatologia s’inicia fora de l’horari escolar o en dies no lectius, 

la família o la persona amb símptomes ha de contactar amb el seu CAP de 
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referència o, fora de l’horari del CAP, al CUAP (Centre d’Urgència d’Atenció 

Primària), per valorar la situació i fer les actuacions necessàries. 

 

AL CENTRE D’ATENCIÓ PRIMÀRIA 

 El/la pediatre/a o metge/ssa de família valorarà el cas en les primeres 24 

hores d’inici dels símptomes i decidirà si escau la realització d’un test 

PCR. 

 En el cas que s’hagi realitzat una PCR per descartar infecció per SARS-

CoV-2, s’indicarà aïllament domiciliari de la persona atesa així com dels 

seus convivents almenys fins a conèixer el resultat. 

 En cas que s’estableixi el diagnòstic de cas sospitós, la família i/o la 

persona amb sospita de cas serà entrevistada pel gestor COVID del CAP 

que s’encarregarà d’Informar la persona, i les persones amb qui conviu 

(en el cas d’un/a menor), que hauran d’estar confinats al domicili fins, com 

a mínim, conèixer el resultat del test. Això inclou, si és el cas, a germans 

de la persona atesa que estiguin a altres grups de convivència estable del 

centre educatiu. Valorar la presència de persones vulnerables en el 

domicili i, si és el cas, valoració social i disponibilitat d’espais on tenir cura 

dels infants. 

 

En qualsevol cas, l’escalada de decisions en relació al tancament de l’activitat 

presencial en un grup classe o del centre en general serà el resultat de la 

valoració sobre el terreny per part de l’autoritat sanitària (en aquest cas del 

Servei de Vigilància Epidemiològica territorial) en coordinació amb l’autoritat 

educativa. 

 

No està indicat el confinament dels contactes estrets no convivents (en 

aquest cas, els contactes del grup de convivència estable) mentre s’estigui 

a l’espera del resultat de la prova. 

 

A mode orientatiu els motius pels quals es decretés una quarantena i/o 

tancaments parcial o total de l’escola serien: 
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 Cas positiu en un o més membres d’un grup de convivència estable 

→ tot el grup de convivència estable té consideració de contacte estret, 

per tant s’hauria de recomanar 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, es produirà la interrupció de 

l’activitat lectiva presencial per a aquest grup. Es farà un test PCR a tots 

els membres del grup de convivència estable que siguin contacte estret 

d’un cas diagnosticat. Un resultat negatiu d’aquest test als contactes no 

eximeix de la necessitat de mantenir la quarantena durant els 14 dies que 

dura el període màxim d’incubació. 

 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...) → tot el grup de convivència estable pot tenir 

consideració de contacte estret, per tant, i depenent de la valoració de 

vigilància epidemiològica, es podria recomanar 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, es produirà 

la interrupció de l’activitat lectiva presencial en l’espai afectat, també 

durant 14 dies. Es farà un test PCR a tots els membres del grup de 

convivència estable que siguin contacte estret d’un cas diagnosticat. Un 

resultat negatiu d’aquest test als contactes no eximeix de la necessitat de 

mantenir la quarantena durant els 14 dies que dura el període màxim 

d’incubació. 

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

grups de convivència en diferents espais → 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. Es farà un test PCR a tots els membres 

del grup de convivència estable que siguin contacte estret d’un cas 

diagnosticat. Un resultat negatiu d’aquest test als contactes no eximeix de 
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la necessitat de mantenir la quarantena durant els 14 dies que dura el 

període màxim d’incubació. 

En qualsevol dels casos, en funció dels resultats de l’estudi de cas dirigit per 

l’autoritat sanitària, aquesta pot decidir ampliar l’estratègia de cerca activa de 

casos mitjançant test microbiològics més enllà dels grups de convivència on 

s’hagin detectat casos.  

Les persones que ja han tingut una infecció per SARS-CoV-2 confirmada per 

PCR als 6 mesos anteriors, estaran exempts de fer quarantena. 

 

RETORN AL CENTRE EDUCATIU 

En el cas que la PCR hagi estat negativa o no hagi estat necessari realitzar-la, 

la persona es podrà reincorporar un cop hagi cedit la simptomatologia 

seguint les recomanacions del document de no assistència al centre educatiu 

per malaltia transmissible. De manera general, els infants es podran reincorporar 

quan faci 24 hores que es troben sense febre.  

Si la PCR ha confirmat la COVID-19, la persona no ha requerit ingrés hospitalari, 

ha estat atesa a l'atenció primària i s’ha indicat aïllament domiciliari, seguint les 

recomanacions de l´OMS, l’aïllament es mantindrà durant almenys 10 dies des 

de l’inici dels símptomes i fins que hagin transcorregut almenys 72 hores des de 

la resolució dels símptomes. No serà necessària la realització d’una PCR de 

control.  

En cap dels supòsits anteriors caldrà disposar d’un certificat mèdic per a la 

reincorporació a l’escola. 

 

9.2 ACTUACIÓ EN CAS DE GERMANS I/O FAMILIARS D’UN CAS 

Els germans o familiars convivents d’un cas sospitós (aquell en què s’ha realitzat 

PCR i s’està a l’espera dels resultats) han de quedar-se casa fins a conèixer el 

resultat. Si el resultat és negatiu, poden reincorporar-se al centre educatiu.  

En el cas de confirmació d’infecció (PCR positiva), els germans o familiars que 

són contactes estrets han de fer quarantena durant 14 dies i, en el marc de la 
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cerca activa de casos, es realitzarà un PCR a aquests germans o altres familiars 

convivents. En qualsevol cas, no està indicat l’aïllament preventiu de les 

persones que integren el grup de convivència estable dels germans o familiars 

del cas en el moment de fer-los la PCR en el marc de la cerca activa de 

contactes. En el cas que es confirmés la positivitat en aquests test, s’establiran 

les mesures oportunes en els grups de convivència dels germans o familiars 

convivents.  

 

9.3 VINCLE AMB ATENCIÓ PRIMÀRIA 

Les infermeres de referència dels centres educatius (les infermeres que ja són 

referents als centres educatius per a temes de salut, ja sigui en el marc del 

programa Salut i Escola o en el programa de vacunacions) seran les 

professionals encarregades de resoldre o vehicular tots els dubtes relatius a la 

COVID-19 que sorgeixin als centres educatius.  

La direcció de cada centre educatiu disposarà d’un telèfon i/o adreça de contacte 

de la infermera referent. Les infermeres rebran una formació complementària en 

tots els aspectes relacionats amb la COVID-19 i els protocols de l’àmbit educatiu 

per part de l’Agència de Salut Pública de Catalunya. Així mateix, tant els centres 

educatius com les seves infermeres de referència disposaran d’un telèfon i 

adreça electrònica de contacte de la pròpia Agència de Salut Pública de 

Catalunya per a traslladar-hi les qüestions que hagin quedat pendents de 

resoldre. 

 

9.4 FORMACIÓ 

Des de l’Agència de Salut Pública de Catalunya també es farà una formació a 

distància a totes les direccions dels centres educatius per explicar les mesures 

de protecció davant la COVID19 i els detalls del protocol davant de possibles 

casos d’infecció per SARS-CoV-2, tant entre l’alumnat com entre els 

professionals docents i no docents del centres educatius.  

Després de les formacions es facilitarà tot el material utilitzat per tal que el 

puguin fer servir a l’hora de traslladar la informació rebuda als equips respectius. 
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9.5 ACCIONS CONTRÀRIES A LA CONVIVÈNCIA 

Qualsevol vulneració dels principis bàsics de seguretat i higiene de l’escola que es 

descriuen en aquest pla serà considerada una falta greument perjudicial per a la 

convivència en el centre i caldrà prendre, amb la comissió de convivència, alguna 

mesura reparadora i que serveixi d’aprenentatge. 

Posteriorment, si s’escau, s’incoarà un expedient disciplinari a la persona infractora. 

Per a una gestió eficient i eficaç dels casos, cal tenir en lloc destinat a tal fi 

al despatx de direcció, L’algoritme per la gestió del cas que apareix al 

protocol de salut.
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10. ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA 

10.1 ADAPTACIÓ A LA NOVA SITUACIÓ 

El nostre alumnat s’ha vist afectat pel confinament, ja sigui a nivell emocional o a  nivell 

d’aprenentatges. Per aquest motiu, durant les primeres setmanes haurem de vetllar per 

fer un acompanyament emocional, on expressin les seves vivències, i detectar possibles 

necessitats. D’altra banda, és important veure quines necessitats d’aprenentatge s’han 

generat i planificar com es poden abordar. A través de les proves d’avaluació inicial, 

podrem determinar el punt de partida del grup, i individual, i concretar les accions a 

desenvolupar.  

A nivell d’organització curricular, caldrà veure quins són els continguts que van quedar 

pendents del curs passat i els d’aquest curs i prioritzar els que ens ajudin a 

desenvolupar millor les competències bàsiques del nostre alumnat. Partim de tot el 

treball que vam fer durant el confinament pel que fa a la detecció dels continguts que 

quedaven pendents per aquest curs. 

 A més, caldrà fer èmfasi en el desenvolupament de la competència digital (de P3 a 6è) 

pel que fa a l’ús del Classroom, del Drive i del correu electrònic per preparar-los per a 

un possible confinament. Seria adequat que part dels deures es realitzessin en algun 

d’aquests formats per tal de no perdre l’hàbit. D’altra banda, haurem d’aprofitar aquesta 

situació 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 a protegir els més vulnerables.  

 Adquirir hàbits de vida i neteja  saludables (rentar-se les mans de manera 

freqüent i sistemàtica...) 

 L’alumnat de primària disposarà d’un estoig amb material personal d’ús habitual 

(llapis, goma, bolígrafs, maquineta, llapis de colors i retoladors) que els 

proporcionarà l’escola. Els alumnes d’educació infantil també disposaran del seu 

propi. 

 



 Pla de de centre 
 Curs 2020-2021 

 

44 

Pel que fa a l’adaptació de P3, aquesta es portarà a terme de la manera següent: 

Del 14 al 17de setembre de 2020. 

-Dilluns 14 de setembre: es fan tres grups i cadascun estarà a l’escola 1,5h. amb 

un dels progenitors. 

-Dimarts 15 de setembre: els mateixos grups, en horari diferent, i entrada 

sense progenitors. 

-Dimecres 16 de setembre: es fan dos grups. Un ve al matí de 9:10 a 11:00h i 

l’altre de 15:10 a 16:40h 

-Dijous 17 de setembre: els mateixos grups, però amb l’horari canviat. 

-Divendres 18 de setembre: venen tots. 

 

 

10.2 UNA ESCOLA DIGITAL 

El Departament d’Educació vetllarà perquè cada centre educatiu disposi de connexió 

telemàtica i de la formació i els equipaments específics que permetin l’aprenentatge 

telemàtic de tot l’alumnat. També, caldrà disposar de material i documentació per poder 

treballar des de casa. 

És necessari que els centres disposem dels recursos adients específics per poder oferir 

formació i tutoria telemàtica sincrònica a tot l’alumnat. 

Per tal d’adaptar l’escola a una possible situació de tancament o semi-tancament, 

haurem de contemplar els següents aspectes: 

 Inversió per dotar al centre de suficients equipaments digitals per poder cedir a 

tot l’alumnat que ho necessiti de forma immediata. 

 Detecció de les necessitats de connectivitat de l’alumnat i gestionar-ne l’accés 

via Ajuntament i Departament d’Educació. 

 Creació d’un compte corporatiu Gsuite a tot l’alumnat i el professorat. 

 Establiment d’un espai Site de recursos destinat a vehicular les propostes 

educatives de tots els cursos. 
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 Priorització de l’aprenentatge de les eines Google: el Google Classroom, des del 

primer trimestre a partir de 3r. 

 Assessorament i acompanyament al professorat en l’ús de les eines digitals de 

l’escola. 

 Priorització, sobretot de 3r a 6è, de material didàctic de caràcter digital. 

 Transmissió dels materials didàctics de l’escola als entorns virtuals del centre. 

 

10.3 ORGANITZACIÓ EN UN NOU CONFINAMENT 

En el supòsit que un, diversos o tots els grups del centre s’hagin de confinar, l’acció 

educativa i formativa a distància haurà d’estar assegurada des del primer dia. 

L’equip directiu, seguint les instruccions que puguin arribar des de les autoritats 

sanitàries elaborarà un Pla de Contingència per respondre a la situació. 

Aquest pla anticiparà molts aspectes sorgits de la valoració del Pla de Contingència 

CoVID-19 de l’abril de 2020: 

 Elaboració de pacs de treball a casa: material fungible, material didàctic, 

dispositiu digital i connectivitat. Guia d’aplicació i de contacte amb el professorat. 

 Reducció del professorat per grup. Centralització de la comunicació i tasques en 

la figura del/la tutor/a i un mestre/a de suport. 

 Establiment de franges fixes d’acompanyament i consulta via Google Meet. 

 Establiment ràpid de canals de comunicació amb les famílies. 

 Establiment ràpid i eficaç d’un punt d’intercanvi i facilitació de tasques. 

A les entrevistes d’inici de curs es passarà un qüestionari que recollirà diferents 

aspectes a considerar a l’hora d’elaborar els pacs de treball a casa per assegurar la 

continuïtat de l’acció educativa a les llars. 

Posteriorment, s’ajustarà la informació al progrés dels diferents supòsits. 

En cas de que la semipresencialitat respongui a la necessitat d’establir grups més 

reduïts i aprofitar al màxim els espais del centre, l’escola elaborarà un Pla organitzatiu 

basant-se en l’estudi d’espais elaborat per a la inspecció educativa i el Pla específic 

d’obertura del juny de 2020. 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1lINuwifRFbrEysKDJyOktxkSR0oHNrWT/view
https://drive.google.com/file/d/1lINuwifRFbrEysKDJyOktxkSR0oHNrWT/view
https://drive.google.com/file/d/1G5jw98tPn-mHJ1-W9lJZWgtsGV3zCH3c/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/126Fh0hyHMI9BninO6Y1M3c_odlYkRxoA/view
https://drive.google.com/file/d/126Fh0hyHMI9BninO6Y1M3c_odlYkRxoA/view
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Nivell Mètode i recursos Contacte amb 
alumnat 

Contacte amb 
alumnes nee i 

scd 

Temporització 

P3 Padlet 
Plataformes i recursos 
digitals 
 

Mail famílies 
Videoconferències 

Mail famílies 
Videoconferències 
Trucades 
telefòniques 

Setmanal 

P4 Padlet 
Plataformes i recursos 
digitals 

Mail famílies 
Videoconferències 

Mail famílies 
Videoconferències 
Trucades 
telefòniques 

Setmanal 

P5 Padlet 
Plataformes i recursos 
digitals 

Mail famílies 
Videoconferències 

Mail famílies 
Videoconferències 
Trucades 
telefòniques 

Setmanal 

1r Classroom 
Dossier bàsic 
Plataforma Innovamat 
Plataformes anglès 

Mail famílies 
Videoconferències 

Mail famílies 
Videoconferències 
Trucades 
telefòniques 

2 vegades a la 
setmana 

2n Classroom 
Dossier bàsic 
Plataforma Innovamat 
Plataformes anglès 

Mail famílies 
Videoconferències 

Mail famílies 
Videoconferències 
Trucades 
telefòniques 

2 vegades a la 
setmana 

3r Classroom 
Llibres 
Dossier bàsic 
Plataforma Innovamat 
Plataformes anglès 

Mail 
famílies/alumnes 
Videoconferències 
 

Mail famílies 
Videoconferències 
Trucades 
telefòniques 

2 vegades a la 
setmana  

4t Classroom 
Llibres 
Dossier bàsic 
Plataforma Innovamat 
Plataformes anglès 

Mail 
famílies/alumnes 
Videoconferències 

Mail famílies 
Videoconferències 
Trucades 
telefòniques 

2 vegades a la 
setmana mínim 

5è Classroom 
Llibres 
Dossier bàsic 
Plataformes anglès 

Mail 
famílies/alumnes 
Videoconferències 

Mail famílies 
Videoconferències 
Trucades 
telefòniques 

2 vegades a la 
setmana mínim 

6è Classroom 
Llibres 
Dossier bàsic 
Plataformes anglès 

Mail 
famílies/alumnes 
Videoconferències 

Mail famílies 
Videoconferències 
Trucades 
telefòniques 

2 vegades a la 
setmana mínim 
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Concrecions: 

 S’oferirà 1 tasca per matèria per setmana de repàs o aprofundiment dels 

aprenentatges realitzats a l’aula. Aquestes seran de caràcter obligatori a 

Primària. Cada mestre/a assumirà les àrees que imparteix, podent 

repartir-se la feina amb els mestres amb menys càrrega. 

  Es podran avançar nous continguts sempre que el o la mestra realitzi un 

videotutorial o una explicació per videoconferència.  

  A més de la videoconferència per fer acompanyament emocional dels 

alumnes, s’hauran de plantejar videoconferències per a resoldre dubtes 

sobre els nous continguts.  

  Es realitzarà una videoconferència, amb Meet, en grup reduït, a la 

setmana. 

  Es farà un seguiment més intensiu de l’alumnat més vulnerable, ja sigui 

per situació desafavorida o per NESE.  

 En el cas que algun mestre/a es trobi contagiat, se n’ocuparà el seu 

substitut/a.  

  L’alumnat, abans de confinar-se, s’endurà el seu estoig, els quaderns i 

llibres de lectura a casa per assegurar-nos que disposen del material per 

realitzar les tasques.  

 Caldrà informar sobre aquest protocol a les famílies durant la reunió d’inici 

de curs i transmetre’ls la importància del mateix.  

  Els i les mestres participaran a les reunions marcades de manera 

telemàtica. 
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11. SEGUIMENT DEL PLA 

L’equip directiu, juntament amb tot el personal docent i no docent que forma part de la 

comunitat educativa (mestres, PAS, monitors, AMPA...) faran, a mitjans del primer 

trimestre, una valoració dels diferents aspectes que formen part del Pla per tal de 

prendre, si s’escau, les mesures de millora que calgui. 

Alguns dels aspectes a valorar (per anar ampliant segons avanci el curs) són: 

1. Agilitat en les entrades i sortides. 

2. Nombre d’alumnes que arriben fora del seu horari establert. 

3. Satisfacció del professorat respecte el procés d’entrades i sortides. 

4. Satisfacció de les famílies respecte el nou horari. 

5. Satisfacció d’alumnes i mestres envers el funcionament del pati. 

6. Valoració dels alumnes i mestres respecte la nova organització de les aules, 

matèries... 

7. Nombre d’incidències disciplinàries. 

8. Satisfacció respecte les activitats d’inici de curs per part de mestres i alumnes. 

9. Satisfacció de les famílies respecte la informació rebuda sobre la nova 

organització del curs. 

10. Valoració del pla de ventilació, neteja i desinfecció. 

11. Valoració, per part dels diferents sectors, del funcionament pedagògic en cas de 

confinament. 
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ANNEXOS 

Els documents a què es fa referència es troben a l’adreça: 

https://documents.espai.educacio.gencat.cat/IPCNormativa/DisposicionsInternes/Pla-escoles-2020-21.pdf 
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