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1.- INTRODUCCIÓ 
 
Des del 2020, la situació ocasionada per la pandèmia “Covid-19” ens porta a replantejar 
l’estructura i organització pel que fa al funcionament del nostre centre de cara al curs vinent i 
replantejar-la i/o modificar-la en la mesura del possible depenent de l’evolució i l’enduriment o 
flexibilització de les mesures establertes en el marc. El present document constitueix el Pla 
d’organització per al curs 2021-2022 de l’escola Josep Andreu Charlie Rivel de Cubelles en el 
marc de la pandèmia per Covid-19 i pretén establir les bases per tal de garantir al màxim la 
presencialitat amb les màximes garanties tenint en compte instruccions i recursos. 
  
L’actualització del pla l’ha fet l’Equip Directiu amb l’experiència del curs anterior i 
l’acompanyament de la Inspecció Educativa partint de les Instruccions i del Pla d’actuació en el 
marc de la pandèmia elaborat amb el Departament de Salut, així com a múltiples reunions, 
instruccions i recomanacions rebudes els darrers mesos. També és l’expressió d’una part de 
l’autonomia de centre. En tot cas, cal fer esment que les mesures definides s’adaptaran en tot 
moment a les normes i criteris adoptats pel Govern, amb caràcter general o territorial. 
 
Mitjançant els apartats d’aquest pla s’abordaran aspectes relatius als diferents àmbits 
d’actuació del centre com: diagnosi de l’experiència i impacte de la pandèmia en el nostre 
centre, així com la valoració de les dificultats, oportunitats i noves propostes que han estat 
efectives durant el període del confinament i el curs 20-21. 
 
Pel que fa a la planificació per a l’obertura del curs 2021-2022, es fa esmena també de la 
manera com s’organitzaran els grups estables i quins seran els criteris organitzatius dels 
recursos per a l’atenció de l’alumnat amb necessitat específica de suport educatiu. També es 
concreta el pla d’acollida de l’alumnat d’educació infantil i el pla de treball a seguir en cas que 
es produeixi el confinament d’un dels grups estables del centre. Així mateix també s’especifica 
el protocol d’actuació en cas de detectar un possible cas de Covid-19 entre l’alumnat o 
professorat. 
 
Per altra banda, es presenta també l’organització de les entrades i les sortides al centre així 
com l’organització de l’espai d’esbarjo, els espais i els fluxos de circulació amb la peculiaritat 
pròpia del centre.  
 
Seguidament també s’explica com es duran a terme els diferents serveis: servei de menjador, 
neteja, extraescolars i acollida. 
 
El present pla també reflecteix de quina manera es durà a terme la relació amb la comunitat 
educativa pel que fa a la modalitat de les reunions i trobades. Sempre amb les mesures de 
seguretat i comptant amb la col•laboració imprescindible de tots els membres de la Comunitat 
Educativa. 
 
Finalment, es fa menció de com es desenvoluparà el seguiment i l’avaluació del pla, tenint en 
compte que la vigència inicial és per a un curs escolar, buscant la coherència amb les 
singularitats pròpies, però que pot seguir tenint adaptacions en cas que es produeixin canvis en 
el context epidemiològic al llarg del curs. 
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2.- DESENVOLUPAMENT  DEL PLA D’ORGANITZACIÓ DEL CEN TRE 
 
2.1.- DIAGNOSI 
 
L’Escola Josep Andreu Charlie Rivel està situada al Pg. Vilanova, 37 de Cubelles. 
 
Per al curs 2021-2022 constarà d’una plantilla de 41 docents (comptant fons social europeu 
i desdoblaments). I el següent personal no docent: 1 TEEI, 20 hores de vetlladora, 1 
conserge (1 més fins al mes de novembre) i 1 administratiu.  
 
A hores d’ara estan matriculats al centre 519 alumnes repartits en 2 línies a P3, P4, P5, 2n, 
3r i 4t; 4 línies a 5è i 3 línies a 1r i 6è. Hi ha 5 nivells per sobre de ràtio.  
El centre acull alumnes amb situacions culturals i econòmiques molt diverses, reflex de la 
població del municipi. La complexitat reflexa de la vulnerabilitat a nivell social i la 
interculturalitat, ha canviat molt els darrers cursos.   
 
El confinament va suposar un repte a nivell docent i s’han invertit esforços en incrementar la 
competència digital del professorat, que ha fet un salt tant quantitatiu com qualitatiu que s’ha 
reforçat amb 2 formacions de centre. El curs passat també es va millorar la xarxa de centre, 
que era una reclamació al Departament dels darrers cursos i que actualment ja suportaria el 
flux de tota la tasca amb suport digital des de tot el centre. El 3r trimestre del curs 2019-20 
en confinament, va fer palesa la necessitat d’establir mecanismes virtuals de forma 
continuada durant un curs presencial (i que, alhora, puguin estar disponibles en el moment 
que sigui necessari de forma virtual), així com la necessitat de millora de la competència 
digital per part del professorat. Per tot això, el curs passat ja es van establir mecanismes al 
Pla d’organització de forma continuada que possibiliten el treball de l’alumnat de forma 
autònoma sempre, i que el faciliten en cas de confinament.  
 
La proposta actual és una proposta d’equitat, que vol afavorir la presencialitat sense 
renunciar a la seguretat. 
 
 
 
 
2.2.- ORGANITZACIÓ DELS GRUPS ESTABLES 
 
Prioritzant l’estabilitat de grup, els espais disponibles, la plantilla inicial i tenint en compte 
criteris d’heterogeneïtat i inclusió, però alhora tenint molt presents les mesures i 
recomanacions de salut i l’esforç fet el curs anterior amb la redefinició de grups i els recursos 
invertits que es va valorar que no es podia allargar més, es prenen les següents 
determinacions:  
 

• Redefinir grups per nivell, ajustant els grups esta bles als grups classe establerts 
pel Departament.  

• Es defineixen serveis per a cada grup estable  per tal de seguir garantint un wc i una 
aixeta per a cada grup estable.  
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• Tornar a adequar les aules d’ús comú  amb l’ús que estava previst segons el Projecte 
Educatiu: música, marinades, aula d’anglès, biblioteca, espai de joc simbòlic, de lliure 
circulació “jo trio”, biblioteca, etc. Donat que no són necessaris per a grup estable com a 
aules de grup i els criteris de desinfecció i neteja han variat en el Pla marc.  

• Utilització de l’aula TAC  per diferents grups i a disposició de la resta de grups els 
carros d’ordinadors i tauletes per garantir la continuïtat del treball amb eines digitals de 
forma continuada i davant la previsió de nous possibles confinaments.  

• Únicament anirà alumnat de diferents grups estables a les aules d’Acollida i Marinada 
a partir del mes d’octubre per un principi de prudè ncia . En tots dos casos,  
únicament amb alumnat “fixe” d’un únic nivell, garantint la distància entre grup, la 
mascareta sempre entre els components del subgrup amb un màxim de 10 alumnes i 
amb l’aula permanentment ventilada.  

• Es segueix amb el pas de treballar per comunitats en comptes de per cicles:  
comunitat de petits, comunitat de mitjans i comunitat de grans.  

• Comptant amb dues places de PT més, per incrementar el suport a l’aula i personalitzat 
amb mesures d’atenció a la diversitat incrementades i ampliant dins l’horari l’atenció de 
la MALL a Educació Infantil.  

• Comptar amb tota la plantilla per tal d’organitzar reforços de tal manera que facilitin el 
control de traçabilitat i poder organitzar una atenció a la diversitat diferent, però efectiva 
a nivell d’hores.  

• Tornar a disposar de mestres especialistes com a tals.  
 
 
Si es fan subgrups dins del mateix grup estable (desdoblament, etc.), es mantenen les 
mateixes mesures. La distància o la mascareta són necessàries si el o la docent no és estable 
al grup. 
 
 
 
 
2.3.- CRITERIS ORGANITZATIUS DELS RECURSOS PER A L’ ATENCIÓ DE L’ALUMNAT 
AMB NECESSITAT ESPECÍFICA DE SUPORT EDUCATIU 
 
Valorant les conseqüències del confinament en el desenvolupament cognitiu, afectiu i social 
de l’alumnat vulnerable, en aquest apartat s’exposen breument els criteris que s’han seguit 
per poder organitzar l’acompanyament, seguiment i atenció directa de l’alumnat amb 
especials dificultats. En general, caldria parlar de la nova organització de les mesures 
universals, addicionals i intensives que faci el centre, sempre tenint en compte el treball en 
el grup estable i el treball personalitzat, centrat en l’alumnat més vulnerable, a càrrec dels 
especialistes del centre (mestre/a d’EE, mestre/a audició i llenguatge, SIAL, monitors...) o 
de fora del centre (EAP, CREDA, CRETDIC,...). 
Caldrà sempre seguir els criteris establerts en el Pla d’actuació en el marc de la pandèmia 
elaborat amb el Departament de Salut. 
 
 
2.4.- ORGANITZACIÓ D’HORARIS I GESTIÓ D’ENTRADES I SORTIDES 
 
Les instal•lacions del nostre centre estan disperses en nou pavellons. Les entrades i sortides es 
realitzaran per un total de 7 portes, que esdevindran 11 accessos, ubicats en 3 carrers 
diferents: Passeig Vilanova, Carrer Nou i Carrer de Josep Mestres (veure plànol). L’experiència 
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del curs anterior denota que no era necessari el temps de 10 minuts entre grups, que disposar 
de tants accessos facilita les entrades diferenciades sense aglomeracions i el marc del present 
curs obre la porta a organitzar-ho amb autonomia de centre. A cada curs i grup se li assigna un 
accés, prioritzant que aquest es trobi el més proper a l’aula, per tal d’evitar desplaçaments molt 
llargs i creuats dins l’escola.  
 
Als accessos compartits per una porta gran, hi ha marques fixes o mòbils al terra per 
determinar els llocs d’entrada sense creuaments entre els grups.  
 
Cada nivell disposa d’un accés, a excepció de 5è, que en ser 4 grups, disposa de 2.  
 
Per tal de garantir les mesures de prevenció a les entrades i sortides del centre, així com en els 
passadissos i llocs de concurrència, l’alumnat portarà mascareta fins arribar a l’aula del grup 
estable, a banda de procurar mantenir 1,5 metres de distància de seguretat (no entre membres 
del mateix grup, sinó amb altres grups). 
 
Les persones tutores de cadascun dels grups, agafaran el gel hidroalcohòlic de l’aula i seran 
les responsables d’obrir i tancar la porta d’entrada i sortida del grup. A cada porta i torn hi haurà 
un altre mestre/a responsable per tal de fer l’acompanyament de germans/es. En aquest cas, 
els germans i germanes únicament entraran i sortiran sempre per la porta del/ de la més petit/a.  
 
L’alumnat que per diferents motius pugui arribar tard, podrà entrar per la porta d’administració 
un cop acabades les entrades diferenciades i incorporar-se a l’aula un cop passat el temps de 
lectura, a les 9:30h.  
 
Es preveu agilitzar l’entrada i un cop dins del pati posar gel hidroalcohòlic, per la diferència que 
aquest curs el marc determina que no és necessari prendre temperatura a l’entrada.  
 
A continuació, es presenten els horaris d'entrada i sortida i el número de porta assignat per als 
diferents grups pertanyents a la comunitat de petits, mitjans i grans.  
 
HORARIS I ENTRADES DELS GRUPS ESTABLES:  
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Aquests horaris han estat comunicats a la Policia local de Cubelles. 

 

Per tal de facilitar l’entrada de germans i les germanes que entrin simultàniament per diferents 
portes i facilitar que no es facin aglomeracions al carrer i les famílies hagin de creuar-se al 
voltant de l’escola s’organitzaran dos torns de mestres, TEEI i conserge per a cadascuna de les 
7 portes:  

 PORTA 1 PORTA 2 PORTA 3 PORTA 4 PORTA 5 PORTA 6 PORTA 7 

ENTRADES x x x x x  X 

SORTIDES x x x x x x x 
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A les reunions virtuals d’inici de curs s’explicaran aquestes entrades i sortides i es demanarà la 
col·laboració, fent una crida a la responsabilitat de tota la comunitat educativa. A les diferents 
portes, es penjarà el plànol, el número de porta, l’horari i els recordatoris de la simptomatologia 
amb la qual no es pot acudir al centre i l’ús de mascareta obligatori per a les entrades i sortides, 
en les quals es pot coincidir amb altres grups estables. Els requisits d’accés als centres 
educatius són: 

• Absència de simptomatologia compatible amb la covid-19 (febre o febrícula per sobre de 
37,5 oC, tos, dificultat per respirar, mal de coll*, refredat nasal, fatiga, dolors musculars 
i/o mal de cap, mal de panxa amb vòmits o diarrea, pèrdua d'olfacte o gust en infants 
grans i adolescents) o amb qualsevol altre quadre infecciós. 

• No convivents o contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia compatible en 
els 10 dies anteriors. 

A més, per accedir al centre caldrà haver presentat el document de “Declaració Responsable” 
model  A818 i A819 referida a la Covid-19.  
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2.5.- ORGANITZACIÓ DE L’ESPAI D’ESBARJO 
 
L’esbarjo es parteix en diferents zones i a criteri de la valoració feta per l’equip docent i les 
demandes d’alumnat el curs passat en un espai mínim sempre per a grup estable, tenint en 
compte que aquest curs es permet compartir pati, es fa un híbrid i s’organitza per nivell. 
D’aquesta forma, en el moment que les mesures es flexibilitzin, es podrà considerar un subgrup 
estable per tal de poder fer el temps d’esbarjo sense mascareta. Cada una d’aquestes zones 
serà ocupada per un mateix nivell. L’alumnat esmorzarà al pati agrupat per grup estable, 
mantenint la distància de seguretat amb la resta de grups. Un cop hagi esmorzat, farà ús de la 
mascareta durant l’estona d’esbarjo fins al moment que el marc ho possibiliti.  
 
A continuació, es presenta l’horari inicial i la zona de joc assignada a cada grup estable i per a 
cada una de les comunitats. A partir d’aquest repartiment s’organitzaran les rotacions d’espais: 
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2.6.- RELACIÓ AMB LA COMUNITAT EDUCATIVA 
 
Segons el marc, sempre que sigui possible, es prioritzarà el format telemàtic de les reunions. 
Tot i això, es poden fer reunions de màxim 10 persones a l’exterior amb mascareta.  
 

• Consell Escolar : es farà una convocatòria telemàtica, sempre que sigui possible.  



 
Generalitat de Catalunya 
Departament d’Educació 

ESCOLA JOSEP ANDREU CHARLIE RIVEL 
 

 

12 
 

• Reunions d’inici de curs : la difusió i informació del pla d’organització s’avançarà de 
forma genèrica.  El dia 9 de setembre, abans de l’inici de curs el dia 13, es farà una 
presentació del curs i una convocatòria de reunió virtual per nivell. Les  famílies amb 
fills/es a diferents nivell es poden afegir i canviar de reunió, però TOTA la informació 
s’enviarà per dinantia un cop finalitzades les reunions i a partir del dia 13 (període lectiu) 
el dinantia tornarà a ser bidireccional per fer consultes o agendar reunions individuals.  

• Tota la informació del curs  i les diferents convocatòries es faran via la plataforma de 
comunicació Dinantia. A les famílies noves, se’ls explica l’ús d’aquesta plataforma 
durant el procediment presencial de formalització de matrícula. 

• Reunions  individuals de seguiment: el seguiment amb les famílies el farem 
preferentment per telèfon i Dinantia. L’entrevista es farà preferiblement per 
videoconferència i enguany també pot ser presencial dins de l’horari establert i 
mantenint les mesures de seguretat. Es recomana que la persona assistent a 
l’entrevista presencial estigui vacunada amb la pauta completa.  

• Reunions individuals d’inici d’escolaritat a P3 : aquestes reunions individuals, abans 
del dia 13 de setembre, es podran fer de forma presencial, sempre mantenint la 
distància de seguretat, utilitzant mascareta. Aquestes famílies, que no han pogut visitar 
el centre en portes obertes, no coneixen l’equip docent ni l’aula on estarà l’alumnat, es 
farà una trobada presencial.   
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2.7.- SERVEI DE MENJADOR 
 
L’AMPA gestiona el servei de menjador. Aquest espai s’organitzarà mantenint distància entre 
taules i restarà ventilat per portes i finestres de forma continuada.  
 
Per tal de garantir els fluxos de circulació de forma segura, el monitoratge recollirà l’alumnat 
d’Educació Infantil directament a les aules en les diferents hores establertes de forma puntual. 
L’alumnat de primària serà acompanyat pel tutor/a un cop hagi fet la sortida ordinària de migdia 
a un punt de trobada que serà el següent:  

- 1r: sortida de l’edifici de 1r 
- 2n: escala del pavelló de 2n 
- 3r escala del pati d’arbres 
- 4t: des de la pista mirant a les grades, part dreta 
- 5è: sortida del pavelló per la porta de 5è 
- 6è: davant de l’aula TAC 
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Independentment del moment d’evolució de la pandèmia, en ser un espai d’ús comú on 
coincideixen diferents grups estables, es farà ús de la mascareta durant aquest temps, a 
excepció del temps imprescindible per dinar. Davant la nova evidència que la transmissió del 
virus és molt poc probable a través de les superfícies, les recomanacions principals al menjador 
consisteixen en la ventilació, el rentat de mans i la disposició de l'alumnat per grups de 
convivència estable, mantenint la distància física recomanada entre grups. 
 
Es prioritzarà sempre que sigui possible organitzar el temps d’esbarjo a l’exterior. En cas de 
pluja, l’alumnat estarà a les mateixes taules del dinar, amb mascareta, i utilitzarà el gimnàs 
repartits per grup estable. Per aquest motiu, quan no sigui possible la utilització d'un espai per a 
infants d'un mateix grup estable, cal garantir la separació entre els alumnes de grups diferents, 
així com organitzar separadament l'entrada i la sortida dels infants dels diferents grups. 
 
L’horari de dinar per als diferents grups estables serà en 2-3 torns.  
 
En cas de necessitar fer ús dels wc i rentar-se les mans, cal minimitzar contactes entre grups. 
Per fer-ho es faran servir els WC corresponents a cada grup estable. En els cas de l’alumnat de 
la comunitat de petits, faran servir el lavabo del menjador.  
 
Cal fer higiene de mans abans i després de menjar. Es reprendrà la higiene dental utilitzant 
cada grup el seu lavabo assignat.  
 
S’intentarà organitzar l’atenció al menjador i als patis optimitzant el monitoratge per tal de 
facilitar que l’alumnat de P3 pugui dormir a les 2 aules de P3 amb 2 monitors/es diferents.  
 
L’alumnat podrà tornar a agafar el seu dinar del taulell amb la seva safata sempre i quan no 
toqui el servei d’altres alumnes d’altres grups. En cas de servir aigua o safates entre ells i fer el 
parament, únicament es podrà fer del seu grup estable.  
 
Pel que fa a l’hora de dinar de l’equip docent, sempre que es vulgui fer ús del servei de 
menjador es podrà fer, anant a recollir el menjar amb mascareta i conservant la distància de 
seguretat. La sala de mestres (i en funció de l’ocupació, les aules de grup) podran fer-se servir 
per dinar, sempre i quan es guardin les distàncies de seguretat i es mantingui l’espai ventilat. 
La sala de mestres també s’ha adequat a la pandèmia separant taules, destinant únicament 2 
llocs per taula per seure en diagonal, posant desinfectant per tal que els docents puguin 
desinfectar les zones de contacte després de cada ús. 
 
 
2.8.- PLA DE VENTILACIÓ, NETEJA I DESINFECCIÓ 
 
A diferència del curs passat, i tenint en compte les dades de contagi per contacte, cal fer neteja 
i desinfecció d’espais un cop al dia en finalitzar la jornada procurant incidir més en aquelles 
superfícies de contacte habitual. Es permet que els alumnes comparteixin materials portats de 
casa a requeriment de l’equip docent, sempre que compleixin condicions d'higiene. 
 
Es poden compartir estris i espais sense desinfecció.  
 
És important mantenir la ventilació sempre i creuada a tots els espais.  
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L’alumnat i equip docent o famílies que entrin per a alguna reunió, cal que facin higiene de 
mans sempre a l’entrar al centre, a l’entrar i sortir de l’aula, abans i després d’anar al lavabo i 
abans i després de menjar.  
 
Totes les aules comptaran amb aquesta cartellera:  

 
 
Per aquest motiu, totes les aules dels grups estables romandran ventilades seguint les 
orientacions de ventilació facilitades pel Departament. Cada aula disposarà de gel 
hidroalcohòlic, responsabilitat del tutor/a la seva reposició (el material es guardarà 
conjuntament a la zona d’administració). Cada cop que s’entri a l’aula caldrà posar-se gel i 
també cada cop que se’n surti (per exemple, per anar al WC, perquè no estaran permesos els 
fluxos de circulació o l’ocupació d’espais buits sense prèvia planificació i autorització per part 
de l’Equip Directiu).  
 
Pel que fa al desplegament de gestió dels residus, a les piques hi haurà també cartells 
recordatoris de la correcta higiene de mans. S’han posat a tots els WC cartells indicant el grup 
classe, dispensadors de sabó, dispensadors de paper d’eixugar les mans i papereres petites. 
En el cas de les papereres, la normativa inclourà llençar el paper d’eixugar un cop es retorni a 
l’aula com a comprovant i, posteriorment, posar-se gel. 
 
Es recomana que els mocadors i tovalloles d'un sol ús utilitzats per a l'assecat de mans o per a 
la higiene respiratòria es llencin en contenidors amb bosses, preferiblement amb tapa i pedal.  
El material d'higiene personal, com mascaretes, guants i altres residus personals d'higiene, són 
considerats com a fracció resta i, per tant, s'han de llençar al contenidor de rebuig (contenidor 
gris). 
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En el cas que alguna persona presenti símptomes mentre està al centre, cal tancar en una 
bossa tot el material utilitzat a l'espai d'ús individual on s'ha aïllat la persona i introduir-lo en una 
segona bossa abans de dipositar-la amb la resta de residus, tal com s'ha indicat 
 
 

 
 
 
2.9.- ACOLLIDA I EXTRAESCOLARS 
 
L’AMPA gestiona el servei d’acollida matinal i d’activitats extraescolars. 
  
En primer lloc, l’AMPA seguirà oferint el servei d’acollida matinal  i ho farà adoptant les 
mesures de protecció, higiene i seguretat corresponents, amb la distància de seguretat i la 
mascareta de tots els usuaris, independentment de l’edat. L’acollida matinal es durà a terme al 
menjador. Cada vegada que entri un alumne es seguirà el mateix protocol que en horari 
escolar: posar gel. Sempre que sigui possible per hores de sol i temperatura o climatologia, es 
farà a l’exterior (pati d’infantil). Quan siguin les 9h, el personal d’acollida acompanyarà a 
l’alumnat a la porta d’entrada corresponent publicada prèviament per l’escola. L’alumnat no 
anirà sol per les instal·lacions.  
 
En segon lloc, pel que fa a les activitats extraescolars l’AMPA plantejarà esplai de tarda des de 
l’inici de curs i extraescolars a partir d’octubre. Sempre que sigui possible es farà a l’aire lliure, 
fent activitats que permetin garantir les mesures de protecció, higiene i seguretat 
corresponents. Del trasllat dels alumnes des de l’aula fins l’espai on es realitzarà l’activitat 
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extraescolar se’n farà càrrec els/les monitors/es de l’activitat corresponent independentment del 
curs.  En tot moment l’alumnat anirà acompanyat i portarà la mascareta.  
 
Pel que fa a la concreció del nombre d’alumnes, el responsable i l’espai exterior on es 
realitzaran les activitats s’informarà tan bon punt es tingui recollit, un cop valorada la possibilitat 
real. El nombre d’alumnes per activitat extraescolar màxim és de 10. En alguns casos (exterior 
o activitat esportiva) podrà ser de 15, a l’espera d’instruccions que permetin aplicar la mateixa 
normativa que a l’esport.  
Per tal de garantir l’acompanyament de l’alumnat en un horari que ja  haurà començat el servei 
de neteja, es proposaran 2 torns de sortida de l’esplai (a la porta exterior del centre) per tal que 
les famílies prèviament triïn l’hora de recollida de l’alumnat.  
 
L’alumnat de les extraescolars també serà acompanyat i l’AMPA informarà de la porta de 
sortida de cada activitat.  
.  
 
2.10.- ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES 
 

• SORTIDES ESCOLARS:  es prioritzarà que les sortides escolars siguin a l’aire lliure, 
preferiblement locals i de proximitat i s’aprofitin els entorns naturals que envolten la 
nostra escola. En el cas que la sortida es realitzi en un altre espai com ara museus, 
teatres, etc. es valorarà si aquests espais ofereixen les mesures de protecció, higiene i 
seguretat corresponents. L’autocar podrà ser compartit sempre amb mascareta i tenint 
un control dels llocs ocupats per l’alumnat que hauran de ser els mateixos en els 
diferents trajectes. Per tal de poder determinar els contactes estrets d'un cas positiu, cal 
disposar d'un registre de l'ocupació dels seients, identificant la posició de cada infant o 
jove dins el vehicle. 

• CELEBRACIONS A L’ESCOLA:  segons l’evolució del curs i la pandèmia, s’intentarà buscar 
alternatives a les celebracions. No viurem les trobades de tot el centre, que quedaran 
aparcades per a altres cursos, però es cercaran formes creatives de viure aquestes festes i 
s’intentaran compartir garantint les mesures de seguretat per comunitats i sempre a 
l’exterior.  

 
2.11.- ORGANITZACIÓ DE REUNIONS DELS ÒRGANS UNIPERS ONALS I COL·LECTIUS 
DE COORDINACIÓ I GOVERN 
 
Les reunions presencials es faran a un lloc ventilat, conservant la distància de 1,5m i amb 
mascareta.   
 

ÒRGANS FORMAT DE LA REUNIÓ PERIODICITAT/ 
TEMPORITZACIÓ 

Equip Directiu Presencial Dues per setmana 

Equip docent dels 
diferents nivells 

Presencial en horari fix i virtual de forma 
simultània quan hi hagi un grup confinat.  Una per setmana 

Cicle organitzatiu i 
pedagògic Presencial sempre que sigui possible 

Una per setmana 
organitzatiu (quan no hi 
hagi claustre) i una per 

setmana pedagògic 
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Claustre Presencial sempre que sigui possible i 
virtual depenent de l’evolució Aproximadament 1 al mes 

Consell Escolar Virtual Mínim 1 al trimestre 

 
Les reunions amb la comunitat educativa que no són membres de l’equip docent, estan 
especificades al punt 2.6. 
 
 
2.12.- PROTOCOL D’ACTUACIÓ EN CAS DE DETECTAR UN PO SSIBLE CAS DE COVID-19 
 
El responsable de la coordinació i la gestió de la COVID-19 al centre és la directora. Una 
coordinadora de suport a la gestió COVID del centre.  
 
No han d’assistir al centre l’alumnat, les persones docents i altres professionals que tinguin 
símptomes compatibles amb la COVID-19, així com aquelles persones que es troben en 
aïllament per diagnòstic de COVID-19 o en període de quarantena domiciliària per haver tingut 
contacte estret amb alguna persona amb símptomes o diagnosticada de COVID-19. 
 
En un entorn de convivència com és un centre escolar, la detecció precoç de casos i el seu 
aïllament, així com dels seus contactes més estrets, és una de les mesures més rellevants per 
mantenir entorns de seguretat i preservar al màxim l’assoliment dels objectius educatius i 
pedagògics. Per tant, l’escola té un protocol molt clar d’actuació en cas de detectar una sospita 
de cas que ha d’incloure la ràpida coordinació entre els serveis territorials d’Educació i de salut 
pública. 
 
Davant d'una persona que comença a desenvolupar símptomes compatibles amb la COVID-19 
al centre educatiu: 

1. Se l’ha de portar a un espai separat. 
2. S’ha de col·locar una mascareta quirúrgica (a la persona que ha iniciat símptomes) i ffp2 

(a la persona que quedi al seu càrrec). 
3. S’ha de contactar amb la família per tal que vingui a buscar l’infant. 
4. En cas de presentar símptomes de gravetat s’ha de trucar també al 061. 
5. El centre ha de contactar amb el servei territorial d’Educació per informar de la situació i 

a través d’ells amb el servei de salut pública. 
 
La família o la persona amb símptomes ha de contactar amb el seu CAP de referència per 
valorar la situació i fer les actuacions necessàries. Si es decideix realitzar una PCR per a 
SARS-CoV-2, l’infant i la família amb qui conviu hauran d’estar en aïllament al domicili fins 
conèixer-ne el resultat. En cas que finalment es confirmi el cas, Salut Pública serà 
l'encarregada de la identificació, aïllament i seguiment dels contactes estrets. 
 
Segons el que indiquen els documents rebuts, la comunicació entre els serveis territorials 
d’Educació i salut pública garantirà la coordinació fluïda, en última instància, entre el centre 
educatiu i els serveis territorials de vigilància epidemiològica encarregats de l’estratègia de 
control de brot que pot incloure, en determinats casos, el tancament total o parcial del centre 
educatiu. En qualsevol cas, l’escalada de decisions en relació amb el tancament de l’activitat 
presencial del centre educatiu serà el resultat de la valoració, sobre el terreny, per part de 
l’autoritat sanitària.  
 
El seguiment dels casos s’enregistrarà en una taula com la que es presenta a continuació: 
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ALUMNE/A DIA I HORA DE 
LA DETECCIÓ 

EXPLICACIÓ DEL 
PROTOCOL 
SEGUIT I 
OBSERVACIONS 
(incloure el nom de 
la persona que ha 
fet les accions i el 
nom del familiar que 
l’ha vingut a buscar) 

PERSONA DE 
SALUT AMB 
QUI ES MANTÉ 
EL CONTACTE 
I CENTRE 
D’ATENCIÓ 
PRIMÀRIA 

PERSONA 
REFERENT DEL 
CENTRE PELS 
CONTACTES 
AMB SALUT 
(mantindrà el 
contacte amb 
salut i farà 
seguiment del 
cas) 

... ... ... ... ... 

 
 
 
2.13.- SEGUIMENT DEL PLA 
 
La PGA inclourà una breu planificació de l’avaluació i seguiment d’aquest pla que inclourà les 
persones responsables, el nomenament de càrrec de coordinació COVID, possibles indicadors 
i propostes de millora trimestrals.  

 
 
 
 
3.- ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA EN SITUACIÓ DE PANDÈMIA , EN 
CAS DE CONFINAMENT PARCIAL O TOTAL  I CONCRECIONS P ER A 
LA COMUNITAT DE PETITS, MITJANS I GRANS.  
 
3.1.- PLA D’ACOLLIDA DE L’ALUMNAT. COMUNITAT DE PET ITS. 
 

Aquest curs el calendari d’acollida per a P3 és entre els dies 13 i 17 de setembre. Els 3 primers 
dies cada grup estable de P3 es dividirà en 2 i abans del dia 13 es farà arribar per Dinantia un 
calendari a les famílies; el 16 vindrà tot el grup únicament de matí i el 17 en tot l’horari.  
 
Caldrà ventilar adequadament les aules de forma permanent.  
 
Tot i que el grup inicialment es parteixi en 2 subgrups, en aquell espai, no entrarà cap altre 
alumne aliè al grup estable.  
 
Pel que fa a les condicions de seguretat de les persones que accedeixen a l’escola durant 
aquest període com a persones acompanyants  durant el període d’adaptació, hi ha uns 
requisits d’accés: la persona acompanyant no pot participar en el període d’acollida si presenta 
símptomes compatibles amb la COVID-19 o els ha presentat en els darrers 10 dies. Tampoc no 
hi podrà participar si ha tingut contacte estret amb una persona amb la COVID-19 confirmada o 
amb simptomatologia compatible en els darrers 10 dies. Es recomana que aquestes persones 
estiguin vacunades amb la pauta completa. 
 
Aquelles persones acompanyants que pateixin una malaltia de risc davant de la COVID-19 
(diabetis, malaltia cardiovascular -inclosa la hipertensió-, malaltia hepàtica crònica, malaltia 
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pulmonar crònica, malaltia renal crònica, immunodeficiència, càncer en fase activa, obesitat 
mòrbida) així com dones embarassades, hauran d’avaluar la conveniència de participar en el 
període d’acollida amb el seu equip mèdic de referència. 
 
Cada infant només podrà ser acompanyat per una sola  persona  (que pot canviar durant el 
període d’adaptació). Els germans que es trobin simultàniament en el període d’acollida podran 
ser acompanyats per una o dues persones. En aquest cas, sí que hi podrà haver contacte amb 
la resta de membres de la unitat familiar. 
 
La persona acompanyant només podrà tenir contacte amb el seu infant i haurà de mantenir la 
distància de seguretat (1,5 metres) amb la resta de persones de l’aula (inclosos infants, 
persones acompanyants i persones educadores). 
 
La persona acompanyant s’haurà de rentar les mans amb aigua i sabó o gel hidroalcohòlic 
abans d’accedir al centre educatiu i també abans d’entrar a l’aula. També es recomana rentat 
de mans a la sortida del centre educatiu. La persona acompanyant ha d’accedir al centre 
educatiu amb una mascareta  higiènica o quirúrgica correctament posada. 
 
 
3.2.- PLA DE TREBALL DEL CENTRE EDUCATIU EN CONFINA MENT. 
 
En el cas que es produeixi la necessitat de confinar un o varis grups estables per l’aparició  
d’un o varis casos positius de Covid-19, l’activitat lectiva presencial s’interromprà i es posaran 
en marxa els mecanismes necessaris per continuar l’activitat de forma virtual. En el cas de la 
comunitat de petits i mitjans l’entorn virtual utilitzat serà el Padlet i en el cas de la comunitat 
dels grans es farà aquest treball virtual mitjançant el “Classroom”. En els apartats següents es 
detalla el pla de treball per a cada una de les comunitats.  
 
L’escola treballarà per tal que tot l’alumnat pugui disposar d’un dispositiu (ordinador o tauleta) 
per a realitzar el treball virtual en modalitat de préstec en cas de confinament. El centre 
educatiu disposa d’un llistat on hi figura aquell alumnat que no disposa de connectivitat o 
dispositius a casa seva que s’actualitzarà durant el primer trimestre. Així doncs, el centre 
vetllarà per atendre les necessitats que se’n pugui derivar durant el període de confinament i 
farà el seguiment necessari per tal d’arribar a tots i totes. 
 
L’experiència del confinament va fer palesa la necessitat d’establir mecanismes virtuals de 
forma continuada durant el curs presencial de tal manera que puguin estar disponibles en el 
moment que sigui necessari de forma virtual. Les comunitats de petits i mitjans ja son 
coneixedors del funcionament dels Padlets (a excepció dels nous cursos de P3), fet que 
facilitarà la tasca en el moment en que sigui necessària. Es preveu la utilització de l’aula TAC 
per tal d’introduir a 4t, entre d’altres, les eines digitals que s’utilitzaran davant l’escenari d’un 
possible confinament que ja són habituals a la comunitat de grans. 
 
L’escola ja inclou en el seu funcionament la creació d’identitats digitals en el domini propi de 
l’alumnat de 4t a 6è per tal de facilitar aquest entorn i s’inclou l’autorització de les famílies en el 
qüestionari que s’envia a l’inici de curs.  
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3.2.1.- PLA DE TREBALL. COMUNITAT DE PETITS I COMUN ITAT DE MITJANS. 
 
El treball virtual que realitzarà la comunitat de petits i mitjans seguirà la mateixa organització 
que elcurs 2020-2021. L’entorn de treball serà mitjançant: Padlets. S’ha creat un Padlet per a 
cada curs de P3 a 3r (un total de 12 Padlets) que seran gestionats per cada tutor/a del grup en 
qüestió. L’alumnat ja coneix el funcionament d’aquets Padlets, per tant, gaudiran d’una certa 
autonomia a l’hora de dur a terme les tasques (visionat de vídeos, descàrrega de documents, 
projecció de presentacions...).  
 
Els Padlets estan estructurats per columnes amb les diferents àrees.   
 
Cada inici de setmana el tutor/a enviarà a les famílies un correu a través de Dinantia amb la 
proposta de tasques setmanals adjuntes i l'enllaç del Padlet per tal de poder accedir als 
recursos digitals. A l’espai d’aprenentatge del web de l’escola també es podran trobar els 
enllaços dels diferents Padlets. 
 
L’alumnat, com a norma general, retornarà les tasques en un termini d’una setmana (el dilluns 
següent) o el que el tutor/a consideri oportú, depenent de les característiques de cada tasca. 
 
El Dinantia serà bidireccional durant els períodes lectius, fet que permetrà retornar les tasques 
o consultar dubtes als tutors/es o especialistes d’aquell grup.  
 
Per altra banda, des de les tutories també es farà un seguiment tutorial a través de "meet". 
Aquest és un entorn que l’alumnat també coneix ja que l’ha utilitzat anteriorment, ja dominen 
accions com: encendre i apagar el micròfon per a realitzar intervencions, fer aportacions en el 
xat, penjar la trucada... L’alumnat disposa de normativa per a les videotrucades.  
 
Aquest treball virtual es realitzarà a partir del moment en que les autoritats dictaminin que el 
grup estable s’ha de confinar i fins que es permeti la tornada a l’escola. Durant el període 
presencial, però, es podran plantejar algunes activitats a desenvolupar a través dels Padlets 
per tal que l’alumnat es vagi habituant a aquesta manera de treballar i, en el cas que sigui 
necessari, preguntar i resoldre aquells dubtes que se’n derivin a l’aula.  
 
A continuació es presenta un quadre resum d’aquest pla de treball: 
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3.2.2.- PLA DE TREBALL. COMUNITAT DE GRANS. 
 
El treball virtual que realitzarà la comunitat dels grans en període de confinament serà a través 
de l’entorn “Classroom”. Per això, serà necessari fer una recollida d’autoritzacions per assignar 
usuaris a l’alumnat a principi de curs. 
 
Seguint el mètode de treball de la resta de comunitats, els tutors/es del grup estable que es 
confini seran els encarregats de gestionar aquest espai i de fer arribar les propostes de tasques 
al seu alumnat. Tanmateix, utilitzarà aquesta plataforma per fer-ne els retorns pertinents i les 

 

NIVELL 
EDUCATIU 

MÈTODE DE 
TREBALL I 
RECURSOS 
DIDÀCTICS 
PREVISTOS 

MITJÀ I PERIODICITAT 
DEL CONTACTE AMB 

EL GRUP 

MITJÀ I 
PERIODICITA

T DEL 
CONTACTE 
INDIVIDUAL 

AMB 
L’ALUMNE/A 

MITJÀ I 
PERIODICITAT 
DE CONTACTE 

AMB LA 
FAMÍLIA 

C
O
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U

N
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A
T
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E
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E
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P3, P4 i P5 Padlet 

-Meet: 3 sessions de 
classes virtuals a la 
setmana amb el tutor/a + 
la participació, si 
s’escau, del mestre/a de 
reforç. 
 
-Dinantia: el tutor/a 
estarà disponible 
diàriament en horari 
lectiu per a resoldre 
possibles dubtes. 

El contacte 
individual es 
realitzarà 
mitjançant una 
reunió virtual 
sempre que 
l’alumnat o 
mestre/a ho 
requereixi. 

Dinantia, meet o 
trucada 
telefònica. Al 
menys 1 cop al 
mes i/o quan la 
família o el/la 
mestre/a ho 
requereixi. 
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1r, 2n i 3r Padlet 

-Meet: 2 sessions de 
classes virtuals diàries 
amb el tutor/a + la 
participació, si s’escau, 
d’especialistes. 
 
-Dinantia: el tutor/a 
estarà disponible 
diàriament en horari 
lectiu per a resoldre 
possibles dubtes. 

El contacte 
individual es 
realitzarà 
mitjançant una 
reunió virtual 
sempre que 
l’alumnat o 
mestre/a ho 
requereixi. 

Dinantia, meet o 
trucada 
telefònica. Al 
menys 1 cop al 
mes i/o quan la 
família o el/la 
mestre/a ho 
requereixi. 
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trobades virtuals amb tot el grup classe o amb el nombre d’assistents que el tutor/a determini 
per a una millor gestió i organització d’aquestes trobades. 
 
L’alumnat de 4t tindrà la oportunitat d’introduir-se en aquest entorn durant la presencialitat a 
l’escola. 5è i 6è ja coneix l’entorn i el seu funcionament del curs passat. Un cop per setmana ja 
sigui un matí o una tarda, els/les alumnes disposaran de l’aula d’informàtica per a treballar la 
competència digital i conèixer les possibilitats del “Classroom”. 
 
L’equip docent va rebre 2 formacions de centre d’aquest entorn, del qual ara cal establir el pla 
de treball de forma habitual sense pandèmia per elaborar els acords de comunitat.  
 
Es presenta un quadre resum amb la informació que es disposa actualment: 
 
 

 
 
4.- ALTRES CONCRECIONS.  
 
Durant el curs 2021-2022 no s’oferirà Suport Escolar Personalitzat.  
 
 
 
Aquest Pla d’Organització per al curs 2020-2021 ha estat aprovat pel Consell 
Escolar a data 9 de setembre de 2021.  
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4t, 5è i 6è Classroom 

-Reunió virtual: diàries 
amb el tutor/a + la 
participació, si 
s’escau, del mestre/a 
d’anglès. 
 
-Dinantia: el tutor/a 
estarà disponible 
diàriament en horari 
lectiu per a resoldre 
possibles dubtes. 

El contacte 
individual es 
realitzarà 
mitjançant una 
reunió virtual 
sempre que 
l’alumnat o 
mestre/a ho 
requereixi. 

Dinantia, meet 
o trucada 
telefònica. Al 
menys 1 cop al 
mes i/o quan la 
família o el/la 
mestre/a ho 
requereixi. 


