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1. INTRODUCCIÓ 

 

La continuïtat de la situació de crisi sanitària per la covid-19 fa necessària mantenir 

l’aplicació de les mesures portades a terme el curs 20-21, per afavorir el bon funcionament 

de l’escola, un curs més, en estat de pandèmia. Per tant, s’ha actualitzat el pla d’obertura 

del curs passat, adaptant-lo als protocols actuals per part dels departaments 

corresponents amb la garantia de fer-ho revisable en funció dels canvis que es vagin 

produint. 

 

2. ORGANITZACIÓ DE GRUPS ESTABLES 

 

En l’organització dels grups i els professionals que intervenen en el centre continuarem 

mantenint els grups estables d’alumnes amb els seus tutors/es, tenint en compte els 

espais disponibles i la plantilla del centre. 

EDUCACIÓ INFANTIL 

GRUP Nº ALUMNES DOCENTS 

ESTABLES 

ALTRES 

DOCENTS 

PERSONAL 

REFORÇ 

ESPAI 

P3  23 Cristina Elisabet  Aula P3 

P4  24 Dolors Anna Margaret  Victòria Aula P4 

P5  21 Isabel Àngels Rosell Maria Aula P5 
 

CICLE INICIAL 

GRUP Nº ALUMNES DOCENTS 

ESTABLES 

ALTRES 

DOCENTS 

PERSONAL 

REFORÇ 

ESPAI 

1r A 14 Rosa Mª Victòria Emma Mòdul 1r 

1r B 14 Àngels T. Mª Jose Victòria Mòdul 1r 

2n A 15 Montse N Núria Victòria Mòdul 2n 

2n B 16 Lurdes Núria Victòria Mòdul 2n 
 

CICLE MITJÀ 

GRUP Nº ALUMNES DOCENTS 

ESTABLES 

ALTRES 

DOCENTS 

PERSONAL 

REFORÇ 

ESPAI 

3r A 15 Pedro Assun Montse R. Mòdul 3r 

3r B 14 Montse R. Emma Assun     Mòdul 3r 

4t  25 Toni Emma Laia Aula 4t 
 

CICLE SUPERIOR 

GRUP Nº ALUMNES DOCENTS 

ESTABLES 

ALTRES 

DOCENTS 

PERSONAL 

REFORÇ 

ESPAI 

5è A 17 Carme Silvia Laia Aula 5è 

5è B 17 Carlos Silvia Laia Aula 5è 

6è A 19 Joan Laia Montse S. Aula 6è 

6è B 18 Montse S. Laia Helena Aula 6è 
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A les aules de primària serà obligatòria la mascareta i al segon cicle d’educació infantil no. 

Aquesta mesura és susceptible de canvis al llarg del curs, segons l’evolució de la pandèmia i 

l’augment dels percentatges de vacunació. 

 

3. ORGANITZACIÓ D’ENTRADES I SORTIDES  

El nostre centre està ubicat en un edifici principal on hi ha 7 grups, un edifici més petit on 

hi ha 1 grup P3 i 3 mòduls distribuïts pel pati de l’escola amb 2 grups en cada un. Tenim 3 

accessos d’entrada i de sortida al centre. Dues portes amples (davant i darrera) a cada 

banda del pati i una porta secundària a l’edifici de P3. Dividirem els alumnes de forma que 

tinguin accessos diferents en funció del curs i del nombre d’alumnat. Hi haurà unes 

marques que delimitaran els llocs on l’alumnat haurà d’esperar per entrar. Farem dos torns 

d’entrades en horari escalonat. Les famílies no podran accedir al recinte escolar, 

exceptuant l’acompanyant dels alumnes de P3 al mes de setembre. Els alumnes entraran 

amb el seu tutor/a des de la porta assignada de l’entrada de l’escola fins la seva aula del 

grup estable, utilitzant la mascareta i mantenint la distància de seguretat. 

 

HORA D’ENTRADA i 

SORTIDA 

PORTA DAVANT PORTA DARRERA PORTA P3 

 

9-12:30h 

15-16:30h 

 

1r (28) dreta  

P4 (24) esquerra 

 

3r (29)dreta  

 4t (25) esquerra 

 

P3(23) 

Passadís cuina 

 

 

9:10-12:40h 

14:50-16:20h 

 

5è (34)dreta 

  6è (37) esquerra 

 

 

2n (31) dreta  

 P5 (21) esquerra 

 

 

 

Les famílies amb fills en diferent torn d’entrada i sortida es facilitarà un punt de trobada i 

un mestre encarregat de la distribució d’aquests alumnes. 

Control de símptomes  

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

del 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 al centre educatiu en cas que presenti 

simptomatologia compatible amb la COVID-19 o l’hagi presentat en els darrers 10 dies i a 

comunicar-ho immediatament als responsables del centre educatiu per tal de poder 

prendre les mesures oportunes. Els símptomes de mal de coll i refredat ( amb o sense 

mocs) com que són molt habituals en infants només es consideraran símptomes potencials 

de COVID-19 quan també hi ha febre o altres manifestacions COVID-19. 

 

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

símptoma. En cas que la situació epidemiològica ho requerís es podria considerar la 

implementació d’altres mesures addicionals com la presa de temperatura a l’arribada a 

l’escola. 

 

4. ORGANITZACIÓ DE L’ESPAI D’ESBARJO 

 

Es faran dos torns de pati: de 10:30 a 11:00 CM i CS i d’ 11:00 a 11:30 Infantil i CI.  

Hi hauran dues zones de pati, una el pati de P3 i l’altra el pati gran de primària. També es 

podrà utilitzar el camp de futbol com a espai auxiliar. A l’espai del pati es permetrà la 

interacció de diferents grups de convivència estable fent ús de la mascareta. 

 

5. ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES 

 

En principi es duran a terme les sortides previstes en la programació general anual 

mantenint les mesures de prevenció i seguretat sanitària. 

 

6. RELACIÓ AMB LA COMUNITAT EDUCATIVA 

 

 Reunions de grups 

- Farem les trobades d’inici de curs amb les famílies de forma presencial abans 

de començar les classes  seguint les mesures de seguretat. 

- A les sessions de claustre, cicle, coordinacions i consell escolar es prioritzarà 

fer-les de forma presencial si la situació ens ho permet i si no fos possible, de 

manera telemàtica. 

 

 Reunions individuals de seguiment 

 

Al llarg del curs es farà una trobada presencial amb les famílies mantenint les 

mesures de seguretat i sempre en funció de la situació de la pandèmia. Tanmateix,  

es farà un seguiment mitjançant el telèfon i el correu electrònic. 
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7. SERVEI DE MENJADOR 

 

A l’hora del menjador es mantindran les distàncies entre els grups estables. 

Inicialment es faran tres torns on la majoria estaran ubicats al menjador del centre i 

tres grups estables ho faran a la seva pròpia aula. De totes maneres, al setembre, amb 

el número real d’alumnes que es queden al menjador, es tornarà a valorar si cal fer 

algun canvi. 

  HORARI I TORNS 

CURS SORTIDA ENTRADA ENTRADA   SORTIDA ESPAI 

P 3 12,30 15 12,35 13,15 Menjador 

P4 12,30 15 12,35 13,15 AULA 

P5 12,40 14,50 12,45 13,20 Menjador 

1er 12,30 15 12,35 13,15 AULA 

2on 12,40 14,50 13,40 14,40 Menjador 

3er 12,30 15 12,35 13,30 Menjador 

4r 12,30 15 12,35 13,30 Menjador 

5è 12,40 14,50 13,40 14,40 Menjador 

6è 12,40 14,50 13,40 14,40 Menjador 

 

Els alumnes de P4 i de Primer per motius d’organització, dinaran a les seves aules .  

         Finalment com que hi ha menys alumnes, els de 1r mengem també al menjador.   

 

 Per aquest motiu tindrem un increment dels costos  del servei de menjador: 

caldrà un monitor  (de 12,30h a 15h), els estris que  utilitzaran els alumnes  de primer 

per dinar (gots, plats coberts, safates...), la previsió es de 20 usuaris,  un carro per 

traslladar el menjar de la cuina a les aules i una hora per realitzar la neteja i 

desinfecció dels espais utilitzats per aquests grups. 

Mesures complementàries a prendre per a la prestació del servei de menjador 

escolar en el cas dels usuaris del menjador escolar afectats per la pandèmia per 

la COVID-19 

 

Per tal de garantir el compliment de les mesures complementàries a prendre per a la 

prestació del servei de menjador escolar en el cas dels usuaris del menjador escolar 

afectats per la pandèmia per la COVID-19, fixades pel Departament d’Educació, cal que 

els centres que gestionen el seu servei de menjador escolar actualitzin els seus plans 

de funcionament amb la següent informació: 
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D’acord amb les instruccions facilitades pel Departament, els centres educatius han de 

garantir la continuïtat dels ajuts individuals de menjador amb les característiques 

següents: 

1. Els alumnes tenen dret a un àpat diari durant els dies de confinament (individual, 

grupal o de centre). 

2. Centre educatiu, empresa i/o administració s’han de coordinar per fer l’entrega 

dels àpats en el centre i cal un control diari dels àpats lliurats. 

3. La família o persona que designi prèvia autorització haurà de recollir l’àpat al 

centre. 

4. El centre educatiu ha d’informar a les famílies i organitzar el sistema d’entrega 

per garantir les mesures de seguretat.  

 

El centre ha de garantir àpat per emportar als alumnes que tenen un ajut concedit 

independentment de la quantitat de beca concedida. Subjecte a regulació econòmica 

del Departament. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Punt d’entrega de l’àpat 

per emportar. 

Porta del menjador  del passadís nova entrada P3 

Horari de recollida De 12:30 a 12:40h. 

Qui entregarà l’àpat i qui 

farà el registre dels 

àpats servits. 

El personal de 7 i Tria. 

Canals de comunicació 

amb les famílies 

L’escola informarà a les famílies.  

Aspectes logístics a tenir 

en compte 

Quan hi hagi un grup confinat l’escola enviarà un 

correu electrònic a la coordinadora de zona i 

aquesta informarà a l’equip de menjador del 

centre.  

 

Coordinació zona: Anna Arnal · tlf. 670 040 988 

· anna.arnal@7itria.cat  

 

El telèfon que s’utilitzarà en cas d’incidència 

serà el del menjador: 610 19 36 96. 

mailto:anna.arnal@7itria.cat
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Pel què fa a l’alumnat sense Ajut de Menjador, el centre pot oferir l’opció d’àpat per 

emportar als alumnes fixes i/o esporàdics que fan ús del servei de menjador. En aquest 

cas, la família ha d’abonar el preu que tingui estipulat per la seva modalitat d’inscripció al 

menjador. En cas de no fer ús d’aquest servei es contemplarà com una absència. 

 

El centre ofereix el servei d’àpat per emportar a l’alumnat no becat  

SI 

 

8. PLA DE VENTILACIÓ, NETEJA I DESINFECCIÓ 

 

Es ventilaran totes les instal·lacions interiors com a mínim sempre abans de l’entrada 

i sortida dels alumnes i almenys 10 minuts cada vegada com a mínim. Quan el temps ho 

permeti es deixaran les finestres obertes durant les classes. 

 

La neteja i posterior desinfecció dels espais es realitzarà una vegada al dia. Les zones 

amb més concurrència d’alumnes i mestres (lavabos, baranes...) es faran dues vegades.  

De la mateixa manera, també es treballarà amb l’alumnat la col·laboració amb les 

diferents actuacions de neteja i desinfecció com a eina d’aprenentatge. 

 

Hi haurà diferents punts de desinfecció (solució hidroalcohòlica) a l’escola: a l’entrada  

de l’edifici central, a les entrades de totes les aules i espais comuns (sala de mestres, 

despatx, menjador...). 

En tots els lavabos del centre hi haurà sabó  amb dosificador i tovalloles d’un sol ús. 

Es col·locaran pòsters i cartells informatius referents a les mesures que cal seguir. 

 

9. ACTIVITATS EXTRAESCOLARS I D’ACOLLIDA 

 

Les activitats extraescolars i l’espai d’acollida, quan suposin una barreja d’alumnes dels 

diferents grups estables, caldrà fer-les aplicant la distància de seguretat o utilitzant 

la mascareta.  

A la nostra escola es fa l’acollida matinal (de 8 a 9) al menjador de l’escola. Tots els 

nens i nenes hauran d’entrar per la porta lateral d’accés a P3. 

Els monitors i els nens/es que acudeixin a aquesta acollida hauran de portar mascareta 

en tot moment degut a que no es tracta de cap grup estable. En el cas d’infantil, 

hauran de mantenir la distància de seguretat ja que la mascareta no és aconsellable. 

En quant a les activitats extraescolars, es farà tot el possible per a que es realitzin 

totes per la tarda ( a partir de les 16.30h.), i quan no es puguin garantir agrupacions 
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d’alumnes de grups estables s’haurà de portar mascareta i vetllat per la ventilació de 

l’aula. 

 

10. PROTOCOL ACTUACIONS EN CAS DE DETECTAR UN POSSIBLE CAS DE COVID-19 

 

Quan una persona del centre comenci a desenvolupar símptomes compatibles amb la 

COVID-19 al centre educatiu es portaran a terme les següents actuacions: 

 

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

2. S’ha de col·locar una mascareta quirúrgica (tant a la persona que ha iniciat 

símptomes com a la persona que quedi al seu càrrec, en cas que sigui un  alumne). 

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’adult, l’infant i la família amb qui conviuen 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. 

 

Detecció de possibles casos per simptomatologia compatible amb Covid-19 

 

ESPAI AÏLLAMENT RESPONSABLE 

CUSTÒDIA 

RESPONDABLE 

CONTACTAR FAMÍLIA 

RESPONSABLE 

CONTACTAR SSTT 

AULA REFORÇ 

(PEIXERA) 

DOCENT DEL GRUP 

ESTABLE 

EQUIP DIRECTIU EQUIP DIRECTIU 

    

 

Seguiment dels casos per Covid-19 

 

ALUMNE/A DIA/HORA 

DETECCIÓ 

PROTOCOL/ 

OBSERVACIÓ 

CONTACTE/FAMILIA/CAP REFERENT 

CONTACTE AMB 

SALUT 

    DIRECTORA 
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11. PLA DE TREBALL DEL CENTRE EDUCATIU EN CONFINAMENT 

En cas de confinament parcial o total del centre educatiu es portaran a terme les 

mateixes actuacions realitzades al confinament del curs 19-20: 

 Oferiment de recursos online i materials a les famílies a través de la web de 

l’escola. 

 Contacte amb les famílies i els alumnes via telefònica, mail i videoconferències. 

 

12. SEGUIMENT DEL PLA 

 

Aquest pla d’organització i actuació serà revisat i avaluat cada trimestre del curs 21-

22, anotant en la següent graella les pertinents informacions que reflecteixin la seva 

eficàcia i les possibles incidències o aspectes a millorar. 

RESPONSABLES ACTUACIONS POSSIBLES INDICADORS PROPOSTES MILLORA 

    

 

 

 


