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PLA D’ORGANITZACIÓ PER AL CURS 2020-21 DE 
L’ESCOLA GUILLEM DE CLARAMUNT de la SECUITA EN EL 
MARC DE LA PANDÈMIA 
 
 

1. MARC NORMATIU 

Aquest document està elaborat seguint les Instruccions per al curs 2020-2021 en els 
centres educatius de Catalunya i el Pla d’actuació per al curs 2020-21 per a centres 
educatius en el marc de la pandèmia aprovat pel PROCICAT el dia 3 de juliol de 2020 
així com la Guia per elaborar el Pla d’Organització dels centres educatius per al curs 
2020-2021. 

 Preguntes més freqüents i guia per elaborar el Pla d’Organització dels centres 
educatius per al curs 2020-21 

https://documents.espai.educacio.gencat.cat/IPCNormativa/DisposicionsInternes/Guia-curs-
2020-2021-PMF.pdf 
https://espai.educacio.gencat.cat/Departament/curs-20-21/PMF/Pagines/default.aspx 

 Instruccions per al curs 2020-21 dels centres educatius de Catalunya 
https://documents.espai.educacio.gencat.cat/IPCNormativa/DisposicionsInternes/Instruccions
-curs-2020-2021.pdf 

 Pla d’actuació per al curs 2020-21 per a centres educatius en el marc de la pandèmia 
https://documents.espai.educacio.gencat.cat/IPCNormativa/DisposicionsInternes/Pla-escoles-
2020-21.pdf 

 Gestió de casos COVID-19 als Centres Educatius (protocol en revisió contínua) 
https://documents.espai.educacio.gencat.cat/IPCNormativa/Protocol-Gestio-casos-rev.pdf 

2. DIAGNOSI 

L’Impacte de la pandèmia ha estat important i ha afectat directament la tasca 
educativa del centra tant a nivell d’alumnat com de professorat però, tot i les 
dificultats, l’Equip Directiu del centre i el professorat van saber donar una ràpida 
resposta a les necessitats de l’alumnat i de les seves famílies per tal de què poguessin 
mantenir el contacte amb els aprenentatges. Per això es va  fa facilitar tot el suport 
humà, emocional i tecnològic possible perquè la repercussió en els alumnes fos la 
mínima possible. 

Una de les principals dificultats per a alumnes i mestres va ser l’adaptació al treball 

telemàtic, sobretot en els cursos més baixos. Els alumnes més petits van dependre 

molt del suport de mestres i família i la resposta va ser molt bona. Ela alumnes de Cicle 

Mitjà es van familiaritzar ràpidament amb el Google Drive i, a partir de 

videoconferències explicatives de les tasques a realitzar tots els alumnes van poder 

continuar amb els aprenentatges reforçant aquells continguts ja treballats i, en alguns 

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
https://espai.educacio.gencat.cat/Departament/curs-20-21/PMF/Pagines/default.aspx
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://documents.espai.educacio.gencat.cat/IPCNormativa/Protocol-Gestio-casos-rev.pdf
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casos, assolint noves competències. Pel que fa al cicle Superior, acostumats a treballar 

amb la Plataforma digital Edmodo i amb el seguiment dels mestres tutors/es també 

van poder seguir amb els aprenentatges d’una manera generalitzada. 

En tots els casos va ser clau el seguiment de les famílies. 

Des de l’Equip Directiu es va fer una detecció precoç de les necessitats de dispositius 

mòbils i la connectivitat i, amb l’ajut de l’Ajuntament tots els alumnes van poder 

disposar de connectivitat i dispositiu. També es va fer un seguiment força exhaustiu de 

la resposta dels alumnes davant de les tasques proposades. 

3. CRITERIS D’ ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA 

3.1 ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA EN SITUACIÓ DE PANDÈMIA COM L’ACTUAL 

- Els alumnes s’organitzaran per cursos de P3 a 6è. 
- Cada curs comptarà amb un mestre tutor estable i un referent temporal en cas 
d’absència del tutor/a. 
- Els alumnes en mantindran en grups estables i espais estables. Cada grup tindrà 
assignada una aula ordinària i una altra per a desdoblaments. 
- Es mantindrà el treball per racons, tallers, ambients però sempre dins del grup 
estable i sense barrejar alumnes d’altres cursos i/o nivells. 
- Es mantindran les classes dels especialistes amb els grups estables i l’ús de la 
mascareta quan no es pugui garantir la distància de seguretat. 
- Els alumnes utilitzaran material manipulatiu propi de l’aula i del grup estable. El 
material individual no podrà ser compartit. 
- Aula d’informàtica: els cursos de P4 a 4t utilitzaran l’aula d’informàtica. Els 
ordinadors, taules i cadires seran desinfectades pels mateixos alumnes després del seu 
ús. 
- Els alumnes de 5è i 6è utilitzaran els ordinadors portàtils. Tindran un ordinador 
assignat de manera fixe que serà desinfectat immediatament després del seu ús. 
- A l’àrea d’Educació Física no s’utilitzaran els vestidors, el material serà utilitzat per un 
únic grup i/o es desinfectarà després de cada ús. 
Tan els alumnes com la mestra es rentaran les mans abans i després de la classe. En les 
activitats a l’aire lliure no s’utilitzarà la mascareta per part dels alumnes. 
- Es donarà continuïtat als projectes de centre contemplats en el PEC: 

● Escoles verdes: es continuaran organitzant activitats sobre sostenibilitat, 
mobilitat...dins dels grups estables. Les reunions de comitè ambiental es 
limitaran a l’assistència dels alumnes i dels mestres responsables de la 
comissió. Si cal comunicar-se amb la resta de membres (AMPA i Ajuntament) es 
farà via correu electrònic i/o videoconferència. 

● Biblioteca escolar: l’espai de la biblioteca s’utilitzarà únicament per a fer 
dinamització i animació a la lectura i sempre respectant els horaris establerts 
per a cada grup classe.. El préstec de llibres es farà des de l’aula. Cada grup 
classe tindrà una caixa amb llibres aptes per a l’edat i ubicada a l’aula del grup 
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estable. Aquets llibres podran anar cap a cas i quan els alumnes els tornin 
passaran una setmana de quarantena. La maleta viatgera es desinfectarà 
durant el cap de setmana. 

● Projecte “Parlem”: es realitzarà amb el grup estable i dos mestres dins a l’aula 
(tutor/a i religió) 

● Cohesió de grup “La dansa més a prop”: aquest treball el realitzaran els 
alumnes de 4t de primària utilitzant l’espai del gimnàs en una de les hores 
d’Educació física i a càrrec de la mestra especialista i d’una professora de dansa 
del centre de Lectura de Reus en modalitat presencial i complint amb les 
mesures de seguretat que marca la normativa tant pel que fa a les sessions al 
centre com el la representació final al Teatre Bartrina. 

3.2 ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA EN CAS DE CONFINAMENT PARCIAL O TANCAMENT 
DEL CENTRE 

En el cas de produir-se un confinament parcial en algun dels cursos del centre, es farà 
un seguiment del curs de manera telemàtica a tots els cursos tant per part dels 
mestres tutors com dels especialistes. 

Caldrà dur a terme sessions de videoconferència diàries i programades per àrees per 
tal de poder explicar als alumnes els continguts programats i fer-ne el seguiment de les 
tasques. Cada tutor/a programarà les sessions de videotrucada de manera que es se’n 
faci una per dia àmbit de treball (matemàtiques, llengües, coneixement del medi...) i 
s’utilitzarà un entorn virtual de treball amb els alumnes de Cicle Mitjà i Superior) 

- Elaborar una graella de tasques setmanals que s’enviarà als alumnes. 

- Utilització del Google Classroom i Drive als cursos de 3r fins a 6è. 

- Utilització Edmodo i /o Classroom  a Cicle Superior. 

- Videoconferències diàries amb els alumnes per tal de poder explicar als alumnes 
continguts nous i resoldre dubtes. 

- Seguiment de l’execució de les tasques de manera diària i/o setmanal. 

 
     4. CRITERIS D’ORGANITZACIÓ DE CENTRE 

4.1 ORGANITZACIÓ DE GRUPS D’ALUMNES. PROFESSIONALS I ESPAIS 

A) ORGANITZACIÓ DE GRUPS ESTABLES 

Els alumnes es mantindran agrupats per nivells. Cada grup classe funcionarà com a un 
grup estable tenint de mestre/a referent el seu tutor/a. 
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En cas d’haver de cobrir una substitució puntual d’un o més dies, s’ha assignat un 
referent puntual a cada grup-classe (mestre/a especialista) que serà fix durant tot el 
curs i que mantindrà sempre les mesures de seguretat establertes. 

 

CURS NOMBRE 
D’ALUMNES 

PROFESSORAT 
ESTABLE 

REFERENT 

TEMPORAL 

(substitucions 
amb mesures 
de seguretat) 

ESPECIALISTE
S 

(amb 
mesures de 
seguretat) 

TEI i/o 
PAE 

(estable) 

PAE 

(puntual) 

ESPAI 
ESTABLE 
DINS 
DEL 
GRUP 

P3 15 
Marina 
Majoral 

Ana 
Llorens 

2 (psico i 
música, 
religió) 

1 TEI 

 

 Aula P3 

P4 17 
Antònia 
Lainez 

Arantxa 
Espuny 

3 (psico, 
religió i 
música) 

  Aula P4 

P5 17 

Míriam 
Sánchez 

Ana 
Llorens 

3 (psico, 
religió i 
música) 

1 
(educa
dora 
EE) 

Isabel 
Moreno 

 Aula P5 

1r 14 

Raquel 
Gállego 

Elisenda 
Sans 

4 (música, 
anglès i 
educació 
física, 
educació 
especial) 

 1 

(educa-
dora 
EE) 

Isabel 
Moreno 

Aula 1r 

2n 19 

Esther 
Olaya 

Elisenda 
Sans 

5 (música, 
anglès i 
educació 
física, 
educació 
especial i 
religió) 

1 (MEE 
SIEI)  

Anna 
Jané 

1 
(educa
dora 
EE) 

Isabel 
Moreno 

Aula 2n 

3r 17 Sònia Lluís 

Marta 
Morrón 

Antoni 
Obis 

5 (música, 
anglès i 
educació 
física, 

1 (MEE 
SIEI) 

Anna 

1 
(educa
dor EE) 

Aula 3r 



Generalitat de Catalunya 
Departament d’Ensenyament  
Escola Guillem de Claramunt   
La Secuita 

 

(1/3 de 
jornada) 

educació 
especial i 
religió) 

Jané 
Isabel 
Moreno 

 

4t 12 

Heidi 
Bujaldón 

Antoni 
Obis 

5 (música, 
anglès i 
educació 
física, 
educació 
especial i 
religió) 

  Aula 4t 

5è 22 

Xavier 
Torrecillas 

Sònia 
López 

5 (música, 
anglès i 
educació 
física, 
educació 
especial i 
religió) 

  Aula 5è 

6è 17 

Joan Manel 
Heredia 

Sònia 
López 

5 (música, 
anglès i 
educació 
física, 
educació 
especial i 
religió) 

  Aula 6è 

 

 

B) ORGANITZACIÓ DE DESDOBLAMENTS 
 

Es mantindrà l’organització habitual del centre en termes de desdoblaments sempre 
mantenint les mesures de seguretat pertinents i la cura dels espais. Els desdoblaments 
de cada curs es duran a terme en dies diferents. 
 

 Escriptura i anglès 
 

CURS PROFESSORAT  ESPAI 

1r Raquel Gállego Aula 1r 

Alexandra Sala (PAN) Aula Informàtica 

2n Esther Olaya Aula 2n 

Alexandra Sala (PAN) Aula Anglès 

3r Sònia LLuís Aula 3r 

Alexandra Sala (PAN) Aula Anglès 
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4t Heidi Bujaldón Aula 4t 

Alexandra Sala Aula Anglès 

5è Xavier Torrecillas Aula 5è 

Alexandra Sala (PAN) Aula Anglès 

6è Joan Manel Heredia Aula 6è 

Alexandra Sala (PAN) Aula Anglès 

 

 Matemàtiques 
 

CURS MESTRES ESPAI 

5è Xavier Torrecillas Aula 5è 

Sònia López (PMU) Aula Música 

6è Joan Manel Heredia Aula 6è 

Sònia López (PMU) Aula Música 

 

 Religió 
 
Les àrees d’Educació en Valors i Religió es realitzaran, en línia general i durant aquest 
curs,  amb dues mestres dins a l’aula, sense ajuntar alumnes de diferents nivells i 
treballant de manera conjunta aspectes de valors i Projecte “Parlem”. 
Només es separarà el grup estable en el cas de treballar continguts de religió molt 
concrets i sempre que es disposi d’un espai desinfectat i ben ventilat. 
 
C) REFORÇOS EN GRUP REDUÏT  
 
Pel principi d’inclusivitat i de mantenir el grup estable, el suports es faran dintre de 
l’aula (2 professionals estables del grup o utilitzant la distància o mascareta per poder 
fer l’atenció educativa dins de l’aula). 
Si la gestió dels espais ho permet els alumnes podran fer suports fora de l’aula en un 
espai únicament assignat per a aquell grup-classe i dia. 
Aquets mestres sempre seran el paral·lel del mateix cicle i l’especialista assignat com a 
referent temporal en cada un dels grups estables. 
 
 

EDUCACIÓ INFANTIL 

CURSOS MESTRES ESPAI 

P3/P4/P5 Marina Majoral 
Antònia Lainez 
Míriam Sánchez 
Ana Llorens 
TEI (P3) 
Educador/a EE 

2 MESTRES DINS L’AULA 
AMB EL GRUP ESTABLE 
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EDUCACIÓ PRIMÀRIA 

CURS MESTRES REFORÇ  ESPAI  

1r Esther Olaya Aula reforç Cicle 
Inicial  

EN EL CAS DE NO 
DISPOSAR DE 
L’ESPAI, 2 
MESTRES DINS 
L’AULA AMB EL 
GRUP ESTABLE 

2n Raquel Gállego Aula de reforç de 
Cicle Inicial  

3r Heidi Bujaldón Aula reforç de Cicle 
Mitjà  

4t Sònia Lluís Aula reforç de Cicle 
Mitjà 

5è Xavier Torrecillas Aula de música  

6è Joan Manel Heredia Aula de música  

 
 
D) ATENCIÓ A L’ALUMNAT AMB NECESSITAT ESPECÍFICA DE SUPORT EDUCATIU 
 
El centre comptarà amb una SIEI (Suport Intensiu per a  l’Escolarització Inclusiva). Això 
representa que els alumnes amb necessitats educatives especials que tenen una 
necessitat específica de suport educatiu rebran l’atenció directa del mestre/a 
d’Educació Especial de l’Escola, el mestre/a destinat al centre per a aquesta funció 
concreta i un Educador d’Educació Especial. 
Es prioritzarà l’aplicació de mesures universals dins de l’aula amb el grup estable i 
paral·lelament es farà atenció personalitzada en petit grup quan les activitats 
programades així ho requereixin. 
En el marc excepcional en el que ens trobem, l’Educador/a d’EE prestarà els seus 
serveis als cursos de P5, 1r, 2n i 3r i la mestra EE (SIEI) ho farà, per norma general  en 
els cursos de 2n i 3r de Primària. 
 
E) SUPORT EDUCATIU PERSONALITZAT 
 
Alguns alumnes d’Educació Primària assisteixen al SEP organitzat tres dies a la setmana 
i en funció de les seves necessitats. Aquest suport és temporal i els alumnes poden 
variar segons la seva evolució. 
 

CURSOS ÀREA DIA HORA MESTRE/A ESPAI 

1r Llengües Dijous 12:30h a 
13:15h 
 

Elisenda 
Sans 

Aula 1r 

Matemàtiques Dimarts Raquel 
Gállego 

2n Llengües Dimarts 12:30h a 
13:15h 
 

Sònia López Aula 2n 

Matemàtiques Dijous Esther Olaya 

3r Llengües  Dimarts 12:30h a 
13:15h 
 

Sònia Lluís Aula 3r 

Matemàtiques  Dijous Marta 
Morrón 
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4t Llengües Dimarts 12:30h a 
13:15h 
 

Antoni Obis Aula 4t 

Matemàtiques Dijous Heidi 
Bujaldón 

5è Llengües Dijous 12:30h a 
13:15h 
 

Xavier 
Torrecillas 

Aula 5è 

Matemàtiques Dimarts 

Anglès Divendres Alexandra 
Sala 

6è Llengües Dijous 12:30h a 
13:15h 
 

Joan Manel 
Heredia 

Aula 6è 

Matemàtiques Dimarts 

Anglès Divendres Alexandra 
Sala 

SUBSTITUCIONS 
(es 
compensaran 
amb les hores 
de suport a 
l’horari lectiu) 

L’àrea que 
toqui en funció 
de la 
substitució 

Dimarts 12:30h a 
13:15h 
 

Arantxa 
Espuny 

Aula 
ordinària 
de cada 
grup 
estable. 

Dijous 12:30h a 
13:15h 
 

Alexandra 
Sala 

 
F) PRÀCTICUM 
 
Els alumnes practicants seran assignats al grup estable corresponent al mestre tutor/a 
que figuri com a responsable. 
 
G) REUNIONS DELS ÒRGANS PERSONALS I COL·LECTIUS DE COORDINACIÓ 
 

ÒRGANS TIPUS DE REUNIÓ FORMAT DE LA 
REUNIÓ 

TEMPORITZACIÓ 

Equip directiu Planificació Presencial Dijous 9:00h a 10:00h 

Coordinació 
d’Etapa (Infantil) 

Coordinació Presencial 2n dilluns de cada mes 
de 12:30 a 14:00 

Coordinació 
d’Etapa (Primària) 

Coordinació Presencial 1r dilluns de cada mes 
de 12:30 a 14:00 

Claustre Planificació Telemàtic 1r dimecres de cada 
mes de 12:45 a 14:00h 

Comissions de 
treball 

Planificació Presencial 3r i 4t dilluns de cada 
mes 12:30 a 13:15h 

Equips de Cicle Planificació 
/coordinació 

Presencial 2n, 3r i 4t  dimecres 
de cada mes de 12:30 
a 13:30. 
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4.2 ORGANITZACIÓ D’HORARIS I GESTIÓ D’ENTRADES I SORTIDES 
 
A) HORARI 
 
Matí: de 9:00h a 12:30h 
Tarda: de 15:00h a 16:30h 
 
B) ENTRADES I SORTIDES 
 

 Entrades i sortides de l’alumnat i professorat 
 

Els alumnes tindran assignats un accés per a cada cicle i caldrà respectar les següents 
normes de seguretat: 
- Obligatori l’ús de la mascareta a les entrades i sortides de l’escola tant per a familiars 
com per als alumnes. 
- Els alumnes de P4 i P5 accediran a l’interior del pati de l’escola acompanyats 
únicament per un familiar, fins a la zona assignada per a la seva recollida. 
- Es prendrà la temperatura a tots els alumnes i mestres abans d’entrar a l’edifici. 
- Tots els alumnes i mestres es desinfectaran les mans amb gel hidroalcohòlic abans 
d’entrar a l’aula. 
 

CURS ACCÉS (entrada i sortida 
matí i tarda) 

REFERENT 

P3 Porta principal infantil 
Accés a l’edifici per la porta 
principal Infantil. 

Anna Vanessa Ceballos 
(TEI) 
Juanma Cano (Conserge) 

P4 i P5 Porta gran de l’aparcament. 
Accés a l’edifici per l’aula 
de psicomotricitat. 

Sònia López  
Anna Llorens 

1r i 2n 
 

Porta petita de 
l’aparcament. 
Accés a l’edifici per les 
escales d’emergència. 

Anna Jané 

3r i 4t Porta corredora menjador. 
Accés a l’edifici per la porta 
de davant dels vestidors. 

Antoni Obis 

5è i 6è  Porta principal Primària. 
Accés a l’edifici per la porta 
principal de primària. 

Alexandra Sala  

SUPLENTS EN CAS DE QUÈ FALTI UN/A DELS MESTRES RESPONSABLES: Elisenda Sans, 
Isabel Moreno. 
 

A les 12:30 i a les 15:00h la sortida i entrada dels alumnes es farà de la següent 
manera: 
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o Educació Infantil: Sortiran i entraran pel mateix accés que ho facin a les 9:00 
del matí. 

o Educació Primària: Els alumnes dels diferents cursos sortiran a les 12:30h i 
entraran a les 15:00h per la porta principal de primària utilitzant de manera 
obligatòria la mascareta. 
 

Aquesta organització pot variar en funció dels alumnes que facin us del servei de 
menjador. 
 

 Entrada esglaonada alumnes de P3 
 
Els alumnes que comencin P3 a l’escola ho faran de manera esglaonada, en grups 
reduïts i durant els dos primers dies d’escola. A partir del segon dia a la tarda, tots els 
alumnes del grup junts. 
 

DIA 14 DE SETEMBRE DE 2020 Dia 15 DE SETEMBRE DE 2020 

De 9:00 a 10:30: 5 alumnes 
De 11:00 a 12:30: 5 alumnes 
De 15:00 a 16:30: 5 alumnes 
 

De 9.00 a 10:30: 7 alumnes 
De 11:00 a 12:30: 8 alumnes 
De 15:00 a 16:30: 15 alumnes 
 

ESPAI L’espai utilitzat per a l’acollida dels 
infants serà preferiblement a l’aire lliure. 

 
*Consultar l’Annex 5 (pàg. 42) del Pla d’actuació per al curs 2020-21 per a centres 
educatius en el marc de la pandèmia publicat pel Departament d’Educació i el 
PROCICAT. 
 

 Entrades i sortides d’altre personal (famílies, empreses manteniment...) 
 
Quan una persona aliena al centre hagi d’entrar a les instal·lacions, caldrà que passi 
per secretaria i signi un full de registre on contaran el nom i cognoms, la data, l’hora 
d’entrada i de sortida i els espais utilitzats. 
 
C) ORGANITZACIÓ DELS PATIS 
 

 Educació Infantil 
 
La sortida el pati es durà a terme de manera esglaonada, per nivells educatius i en 
franges de 30 minuts. 
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CURS HORA MESTRES VIGILANTS 

P3 i P4 11:00h A 11:30h Les mestres encarregades 
de la vigilància del pati 
d’Infantil seran: Marina 
Majoral, Antònia Lainez, 
Míriam Sánchez, Ana 
Llorens, Arantxa Espuny, 
TEI i PAE. 

P5 10:30h A 11:00h 

 

 Educació primària 
 
Atès que disposem d’un espai ampli al pati, sortiran tots els alumnes a l’hora establerta 
(11:00h) garantint l’agrupament per grups estables. 
 

ESPAI MESTRES VIGILANTS  

A. Davant gimnàs i sorral Hi haurà 5 mestres vigilant el pati, un per 
a cada un dels espais A, B, C, D i E/F. 
Les vigilàncies i els espais es modificaran 
setmanalment (una setmana 5 tutors i una 
setmana especialistes + 1 tutor). 
Els especialistes sempre aniran amb 
mascareta. 

B. Sorral i espai del costat 

C. Darrere edifici (tocant aparcament) 

D. Zona de sorra entre A i E 

E. Mitja pista 

F. Mitja pista 

 
 

 4.2 ORGANITZACIÓ DELS SERVEIS I ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES 
 

A) SERVEI DE MENJADOR 
 

 Menjador alumnes 
 
A l’espai de menjador es mantindran els alumnes en grups estables per cursos i es 
garantirà la distància de seguretat respecte altres grups estables. 
Les monitores  faran us obligat de la mascareta durant tota l’estona de menjador. 
Per a l’estona d’esbarjo es mantindran els mateixos espais i grups estables que a l’hora 
del pati. Si l’organització no ho permet i s’han de barrejar alumnes, aquests faran ús 
obligatori de la mascareta. 
Hi haurà 6 monitores de menjador organitzades en 2 torns i el reforç de la TEI i 
Educador/a d’educació especial durant el primer torn, excepte quan hi hagi reunions i 
claustres. 
 

CURSOS HORA DE DINAR 

P3/P4/P5/1r/2n/3r 12:30h a 13:15h 

4t/5è/6è 13:15h a 14:00h 
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- Temps d’espera al passadís: es faran en grups estables i mantenint la distància de 
seguretat i ús obligatori utilitzant la mascareta. 
- Lavabos i rentar mans: ús obligatori de la mascareta. 
- Els alumnes sortiran del menjador mantenint el grup estable i es dirigiran a la seva 
zona d’esbarjo. 
- S’evitarà el flux d’alumnes entrant i sortint constantment de l’edifici. 
- El passadís no s’utilitzarà per a cap altra activitat fora de l’entrada i sortida al 
menjador. 
- Les safates del menjar les prepararan les monitores. 
- No hi haurà setrilleres, paneres i gerres compartides. Seran les monitores les 
encarregades d’amanir i servir el pa i l’aigua de manera individual. 
 

 Menjador mestres 
Els mestres que utilitzin el servei de menjador caldrà que respectin les mesures de 
distanciament que marca el Departament de Salut. 
S’anirà a buscar el dinar al menjador utilitzant la mascareta. Aquesta només es podrà 
retirar durant l’estona de menjar i quan la distància de seguretat ho permeti. 
L’espai per al dinar serà preferentment la sala de mestres. Es mantindrà la distància de 
seguretat entre els mestres durant l’àpat. 
 
L’espai utilitzat pot variar en funció del nombre de mestres que es quedin a dinar al 
centre. 
 

B) TRANSPORT 
 
En transport escolar l’ús de la mascareta és obligatori per poder utilitzar-lo, excepte 
en aquells casos en què estigui contraindicada. En aquest cas, caldrà que l’alumne/a 
acrediti amb algun document, expedit per un professional sanitari, aquest extrem per 
poder ensenyar al monitor del transport. 
  
C) ACOLLIDA 
 
- L’acollida dels alumnes es realitzarà sempre en el mateix espai i, si suposen una 
barreja d’alumnes caldrà aplicar la distància de seguretat i/o l’ús de la mascareta. 
- Les monitores responsables de l’acollida faran ús obligatori de la mascareta. 
- Cada infant anirà acompanyat només per un únic familiar. 
- les monitores prendran la temperatura als alumnes abans d’entrar al recinte. No es 
podrà accedir si la temperatura és igual o superior als 37’5º 
- L’acompanyant haurà d’accedir al centre amb mascareta. 
- L’acompanyant es rentarà les mans amb aigua i sabó o gel hidroalcohòlic abans 
d’entrar al recinte. 
- Quan finalitzi el període d’acollida, cada alumne serà acompanyat a la seva aula, i 
tant els responsables com els infants han de portar mascareta. 
- Acabat el període d’acollida cal ventilar, netejar i desinfectar l’espai. 
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CURSOS HORARI ESPAI MONITORES 
RESPONSABLES 

P3 a 6è 7:30 a 9:00 Menjador Amanda Aluja  
Natàlia Fernández 

 
*Consultar el Protocol Servei d’acollida COVID-19 elaborat per l’AMPA (document 
adjunt. 
 
D) EXTRAESCOLARS 
 
A l’escola s’organitzaran les activitats extraescolars adoptant les mesures de seguretat 
pertinents i sempre després de l’horari lectiu. 
El trasllat dels alumnes fins al lloc de l’extraescolar sempre es realitzarà amb 
mascareta encara que es pugui mantenir la distància de seguretat. 
 

ACTIVITAT NOMBRE 
ALUMNES 

GRUPS DELS 
QUALS 
PROVENEN ELS 
ALUMNES 

PROFESSIONAL 
RESPONSABLE 

ESPAI ON ES 
REALITZA 
L’ACTIVITAT 

     

     

     

     

Es completarà el quadre quan es sàpiga els alumnes que faran extraescolars 
 
*Consultar l’Annex 6 (pàg. 43) del Pla d’actuació per al curs 2020-21 per a centres 
educatius en el marc de la pandèmia publicat pel Departament d’Educació i el 
PROCICAT. 
 
H) ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES (sortides i colònies) 
 
El centre organitzarà sortides i colònies sempre que sigui possible i respectant les 
mesures de seguretat. 
En el lloc de la sortida es seguiran les instruccions donades per l’empresa 
organitzadora de l’activitat. 
Pel que fa al transport serà obligatori l’ús de la mascareta durant tot el trajecte. 
En el cas de les colònies es mantindran els grups estables. Es prioritzaran les activitats 
a l’aire lliure i se seguiren les mesures de prevenció i higiene habituals. 
 
Aquesta decisió pot variar en funció de l’evolució de la pandèmia. 
 
I) RELACIONS AMB LA COMUNITAT EDUCATIVA 
 



Generalitat de Catalunya 
Departament d’Ensenyament  
Escola Guillem de Claramunt   
La Secuita 

 

Totes les reunions que es mantinguin amb els membres de la Comunitat Educativa 
(Famílies, AMPA, Consell Escolar, Ajuntament...) es realitzaran de manera telemàtica, 
ja sigui via correu electrònic o per videoconferència. 
 

 Consell Escolar 
 

DATA TELEMÀTICA 

Setembre  Presentació Memòria curs 
2019-20 

 Presentació Pla Anual curs 
2020-21 

 Presentació Pla D’actuació de 
centre el en marc de la 
pandèmia curs 2020-21 

 

Gener  Presentació de la Liquidació 
curs 2020 i Pressupost 2021 

Maig  Aprovació del calendari 
escolar 2021-22 

Juny  Presentació de la Memòria 
curs 2020-21 

 

 Reunions famílies 
 
La difusió del Pla d’actuació a les famílies es farà via correu electrònic i a les reunions 
d’inici de curs es resoldran els dubtes que puguin sorgir. 
 
Les reunions d’inici de curs a les famílies es realitzaran de manera telemàtica utilitzant 
l’aplicació JITSI. Els temes a tractar seran: 
 
- Informació Pla d’Actuació del centre per al curs 2020-21 en el marc de la Pandèmia. 
- Informació relativa al curs 2020-21 
- Oferiment d’assessorament a les famílies en l’ús de les eines digitals utilitzades en el 
centre. 
 

CURSOS HORA DATA 

Educació Infantil (P3/P4/P5) 17:00h 7 de setembre de 2020 
(dilluns) 

PRIMÀRIA (1r/2n) 
PRIMÀRIA  (3r) 

17:00h 
18:00h 

8 de setembre de 2020 
(dimarts) 

PRIMÀRIA (4t/5è) 
PRIMÀRIA  (6è) 

17:00h 
18:00h 

9 de setembre de 2020 
(dimecres) 

 
Les entrevistes individuals de seguiment amb les famílies es faran preferentment per 
telèfon, per correu electrònic i/o videotrucada. També es podran fer de manera 
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presencial o telemàtica, segons es cregui més convenient. En el supòsit de fer-les 
presencials, caldrà garantir sempre les mesures de seguretat. 
  
4.3 PLA DE VENTILACIÓ, NETEJA I DESINFECCIÓ 
 

La neteja de l’escola corre a càrrec de l’Ajuntament. 
A la tarda, en acabar les tasques de neteja, les persones encarregades de la mateixa 
revisaran els espais per tal de comprovar la seva correcta desinfecció i registrarà les 
dades en les graelles proporcionades en l’Annex 2 i 4 (pàg. 39 i 40) del Pla d’actuació 
per al curs 2020-21 per a centres educatius en el marc de la pandèmia publicat pel 
Departament d’Educació i el PROCICAT. 
 
- Els alumnes utilitzaran per norma general les piques rentamans de l’aula exceptuant 
el moment d’anar al lavabo en els cursos més elevats. 
- Totes les aules disposaran de gel hidroalcohòlic per a ser utilitzat en el moment de 
l’entrada dels alumnes i sempre que sigui necessari prioritzant fer la neteja de mans 
amb aigua i sabó. 
- Es posarà un reforç a mig matí (11:30h) per tal de garantir la desinfecció dels lavabos. 
- Es vetllarà perquè a tots els espais (aules de grups estables i lavabos) hi hagi 
dispensadors de sabó i tovalloles de paper d’un sol ús.  
- Els alumnes col·laboraran en la neteja i desinfecció dels espais comuns després del 
seu ús sempre que sigui necessari. 
- Es precintaran els teclats dels ordinadors per tal de facilitar la seva desinfecció i cura. 
- Les aules i espais comuns es ventilaran cada hora i durant 10 minuts per tal de 
garantir la correcta renovació d’aire. 
- A la tarda, en finalitzar l’horari lectiu serà el personal encarregat de la neteja que faci 
la desinfecció dels espais per tal de deixar l’escola preparada per al dia següent. La 
desinfecció de les taules i cadires de les aules dels grups estables la durant a terme els 
mateixos alumnes. 
 
*Consultar l’Annex 2 i 4 (pàg. 39 i 40) del Pla d’actuació per al curs 2020-21 per a 
centres educatius en el marc de la pandèmia publicat pel Departament d’Educació i el 
PROCICAT. 
 

 

4.4 MESURES DE PROTECCIÓ I PREVENCIÓ 
 
A) FAMÍLIES 
 
Les famílies han de fer-se responsables de l’estat de salut dels seus fills/es. A l’inici de 
curs signaran una declaració responsable a través de la qual: 
 

 Faran constar que són coneixedores de la situació actual de pandèmia amb el 
risc que això comporta i que, per tant, s’atendran a les mesures que puguin ser 
necessàries en cada moment. 
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 Es comprometen a no portar l’infant o adolescent al centre educatiu en cas de 
que presenti simptomatologia compatible amb la COVID-19 o l’hagi presentat 
en els darrers 14 dies i a comunicar-ho immediatament als responsables dels 
centre educatiu per a poder prendre les mesures oportunes. 
 

Les famílies disposaran d’una llista de comprovació de símptomes. 
 
*Consultar l’Annex 1 (pàg. 38) del Pla d’actuació per al curs 2020-21 per a centres 
educatius en el marc de la pandèmia publicat pel Departament d’Educació i el 
PROCICAT. 
 
B) ESCOLA 

 
Nota Important: L’ús obligatori de la mascareta dins del grup estable queda 
condicionat a l’evolució de la pandèmia i seguint les instruccions del 
Departament de Salut. 
 

● On no es pugui assegurar el compliment de les mesures de distanciament, el 
personal docent i no docent i els alumnes han de portar mascareta.  

● L’ús de la mascareta en els espais compartits és obligatori per als infants a 
partir de 6 anys i per tots els treballadors del centre. 

● Entrada i sortida del centre diferenciada per cicles i per diferents accessos 
amb control de temperatura i ús obligatori de la mascareta. Cal que estigui 
marcada amb el nom del nen/a. No podrà accedir cap alumne al recinte 
escolar si la temperatura és igual o superior als 37’5ºC 

● Evitar espais compartits, canvis d'aula i desplaçaments per l'interior del centre. 
Quan siguin indispensables s’utilitzarà la mascareta. 

● Sempre estaran en el mateixos espais assignats, llevat de si han de fer ús del 
lavabo o si surten a l’exterior. 

● En la mesura del possible, sempre estaran amb el mateix o la mateixa mestre/a 
exceptuant les hores d’especialitat i desdoblaments. 

● Les estones al pati estaran delimitades en un espai concret i estaran 
senyalitzades amb uns cartells. 

● L’alumnat es rentarà les mans: 
o Al entrar i sortir de l’Escola. 
o Abans i després d’esmorzar. 
o Abans i després d’anar al lavabo. 
o A la sortida i entrada al pati. 
o Abans i després d’un canvi d’activitat. 

 

● Els alumnes de primària portaran una bossa petita de roba per guardar la 
mascareta quan el seu ús no sigui necessari. 
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C) REQUISITS QUE CAL COMPLIR PER PODER ASSISTIR AL CENTRE  
 

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

● Que no siguin o hagin estat positives per al SARS-CoV 2 durant els 14 dies 
anteriors. 

● Que no hagin estat en contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia 
compatible en els 14 dies anteriors.  

● 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–, la idoneïtat de reprendre l’activitat escolar. Es 
consideren malalties de risc per a 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. 

 
 

D) PROTOCOL D’ACTUACIÓ EN CAS DE DETECCIÓ D’APARICIÓ DE DE 
SIMPTOMATOLOGIA COMPATIBLE AMB COVID AMB ALGUN DELS O DE LES 
ALUMNES: 

● Aïllar l’alumne o l’alumna en espai específic. Aquest espai serà la tutoria de 
Cicle Superior. 

● S’ha de col·locar una mascareta quirúrgica (tant a la persona que ha iniciat 
símptomes com a la persona que es quedi al seu càrrec) 

● Avisar pares, mares o tutors/es legals per a que vinguin a recollir a l’infant. 
● Informar a la família que han d’evitar contactes i consultar al centre 

d’atenció primària o pediatra. 
● Informar al CAP de referència, per tal que activi els protocols previstos. 
● En cas de presentar símptomes de gravetat s’ha de trucat al 061. 
● El centre comunicarà als Serveis territorials d’Educació per informar de la 

situació i a través d’ells amb el servei de salut pública. 
● Procedir a la desinfecció i a la neteja dels espais del centre. 
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CASOS 
POTENCIALS 

ESPAI 
HABILITAT PER 
A 
L’AÏLLAMENT 

PERSONA 
RESPONSABLE 
DE REUBICAR 
L’ALUMNE I 
CUSTODIAR-LO 
FINS QUE EL 
VINGUIN A 
BUSCAR 

PERSONA 
RESPONSABLE 
DE TRUCAR A 
LA FAMÍLIA 

GESTOR COVID 
DEL CENTRE 
(PERSONA 
RESPONSABLE 
DE GESTIONAR 
ELS CASOS 
JUNTAMENT 
AL EL 
REFERENT DEL 
CAP) 

 
INFANTIL 
 
 

Tutoria 
d’Educació 
Infantil 

Especialista 
referent del 
curs 

Tutor/a Coordinadora 
de Riscos 
laborals 
(Raquel 
Gállego)  

PRIMÀRIA Tutoria de 
Cicle Superior 

Especialista 
referent del 
curs 

Tutor/a Coordinadora 
de Riscos 
laborals 
(Raquel 
Gállego) 

 
 

*Consultar el punt 4.5 (pàg. 15) del Pla d’actuació per al curs 2020-21 per a centres 
educatius en el marc de la pandèmia publicat pel Departament d’Educació i el 
PROCICAT. 
 
*Consultar el document de Gestió de casos COVID-19 als Centres Educatius aprovat 
pel PROCICAT els dia 9 de setembre de 2010. 
 

 Seguiment de casos 
 
Aquesta graella romandrà ala secretaria del centre i a disposició de tot el personal: 
 

ALUMNE/A DIA I 
HORA DE 
LA 
DETECCIÓ 

NOM DE LA 
PERSONA 
QUE HA FET 
LES 
ACTUACIONS 

NOM DELS 
FAMILIAR 
QUE HA 
RECOLLIT A 
L’ALUMNE/A 

PERSONA DE 
SALUT AMB 
QUI S’HA 
MANTINGUT 
CONTACTE I 
CAP DE 
REFERÈNCIA 

PERSONA 
REFERENT 
DEL 
CENTRE 
PELS 
CONTACTES 
AMB SALUT 

      

      

 
 
E) SEGUIMENT DEL PLA D’ACTUACIÓ  (manca definir) 
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RESPONSABLES 
- Raquel Gállego  Paz (GESTOR COVID del centre) 
- Equip directiu 

POSSIBLES INDICADORS 
- Ús de la mascareta 
- Nombre de possibles casos detectats 
- Nombre de casos positius 

PROPOSTES DE MILLORA TRIMESTRALS 

 

 

  

 

 


