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1. OBJECTIUS DEL DOCUMENT 

Aquest Pla d’actuació pretén establir les bases per tal que el curs 2020-2021 es pugui 
reprendre amb les màximes garanties, buscant l’equilibri entre protecció de la salut de les 
persones als centres educatius, la correcta gestió de la pandèmia i el dret de tots infants  a 
una educació de qualitat. 

Malgrat la pandèmia, 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.  

Seguint les indicacions de Salut Pública, pretenem que l’escola sigui un entorn segur, amb 
el risc mínim assumible.  

A través de les mesures proposades, a l’escola hem d’estar en condicions de contribuir al 
control de l’epidèmia i a la ràpida identificació de casos i de contactes.  

Amb les mesures que es proposen i la col·laboració imprescindible de tots els integrants de 
la comunitat educativa, personal del centre i famílies, l’escola ha de continuar sent un espai 
on l’activitat educativa es pugui dur a terme d’una manera segura i confortable. 

Totes les mesures estan adreçades a reduir la transmissió del virus i a millorar la 
traçabilitat de casos i contactes. 

Totes les mesures proposades seran vigents al llarg del curs escolar i en coherència amb la 
realitat dels centres educatius de l’entorn proper. El marc que es proposa ha de ser 
fàcilment adaptable si es canvia el context epidemiològic. 
 

2. PRINCIPIS BÀSICS DE PREVENCIÓ, HIGIENE I PROMOCIÓ DE LA SALUT 

Els dos pilars en el moment actual de control de la pandèmia són la disminució de la 
transmissió del virus i l’augment de la traçabilitat dels casos. 

Les mesures de protecció s’adaptaran a les normes i criteris adoptats pel Govern, amb 
caràcter general o territorial. Per exemple, si en l’àmbit general el Departament de Salut 
marca que les mascaretes són obligatòries fins i tot en cas de poder mantenir la distància 
de seguretat, aquesta mesura afectarà també als centres educatius.  

Totes les actuacions que apareixen en aquest document, s’aniran adaptant a les 
disposicions que vagi indicant el PROCICAT i l’autoritat competent en Salut Pública en 
aquells moments. 
 

2.1 Grups estables 

L’organització es farà a l’entorn a grups de convivència estables. El seu principal valor és la 
facilitat que dona en la traçabilitat de possibles casos que s’hi donin: permetent una 
identificació i gestió precoç dels casos i dels seus contactes. Grups estables d’alumnes, amb 
el seu tutor o tutora, i en el marc dels quals es produeix la socialització de les persones que 
l’integren. 
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Es tracta, per tant, d’un grup de persones que tenen una relació propera i molt quotidiana. 
Això permet que, junt amb les evidències creixents sobre el poc paper d’infants en la 
propagació de l’epidèmia, no sigui necessari requerir la distància física interpersonal de 
seguretat establerta en 1,5 metres (o la superfície equivalent de seguretat de 2,5 m2), ni 
l’ús de la mascareta, en aquests grups de convivència estables.  

En el cas que terceres persones s’hagin de relacionar amb aquests grups (docents i altres 
professionals de suport educatiu) o en cas que diferents grups s’hagin de relacionar entre 
si, s’han de complir rigorosament les mesures de protecció individual, especialment el 
manteniment de la distància física de seguretat d’1,5 metres i, quan no sigui possible, l’ús 
de la mascareta.  

2.2 Higiene de mans 

Es tracta d’una de les mesures més efectives per preservar la salut dels alumnes així com la 
del personal docent i no docent.  

En infants s’ha de requerir el rentat de mans:  

▪ A l’arribada i a la sortida de l’escola  

▪ Abans i després dels àpats  

▪ Abans i després d’anar al WC  

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

 

En el cas del personal que treballa al centre, el rentat de mans s’ha de dur 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  

Es garantirà l’existència de diversos punts de rentat de mans, amb disponibilitat de sabó 
amb dosificador i tovalloles d’un sol ús.  

S’adoptaran mesures adaptades a l’edat de l’infant (vídeos, cançons...) per promoure el 
rentat de mans correcte i la seva importància.  

 

2.3 Ús de mascareta 

S’adaptarà segons indiqui la normativa vigent. En principi, les normes a seguir són les 
següents: 

▪ No obligatòria si s’està amb el grup de convivència, estable, dins de l’aula. 
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▪ Indicada fora del grup quan no es pugui mantenir la distància d’1,5 metres. 

▪ Obligatòria per al personal quan imparteix classes a diferents grups, quan no 
forma part del grup de convivència estable i no es pugui mantenir la distància 
d’1,5 metres.  

▪ Els diferents especialistes que entrin en un grup estable duran mascareta. 

▪ En el cas de l’especialitat de música i d’educació física, els/les mestres, 
mantindran la distància de seguretat i duran una pantalla protectora per poder 
realitzar la seva tasca. Quan no es pugui mantenir la distància de seguretat, 
duran mascareta. 

▪  En entrar al centre l’alumnat i el personal del centre han de portar la mascareta 
fins a la seva aula. En els passadissos i als lavabos hauran de portar mascareta si 
coincideixen puntualment amb altres grups estables. 

▪ Cada infant haurà de portar una bosseta de roba on poder guardar la 
mascareta quan no n’hagi de fer ús i la durà sempre a sobre (penjada). 
 

2.4 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. 

▪  Es comprometen a no portar l’infant a l’escola 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.  

Les famílies disposaran d’una llista de comprovació de símptomes (vegeu l’annex 1). La 
família ha de comunicar a l’escola si l’infant 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. 

 
2.5 Neteja, desinfecció i ventilació 

La ventilació és una de les principals mesures de prevenció de contagis en espais interiors. 
Es ventilaran les instal·lacions interiors com a mínim abans de l’entrada i la sortida 
l’alumnat,  i 3 vegades més al llarg del dia, almenys, 10 minuts cada vegada.  

Totes les aules han de poder ser adequadament ventilades. Si és possible, es deixaran les 
finestres obertes durant les classes.  D’igual manera, s’intentarà, sempre que sigui possible, 
mantenir les portes obertes, evitant així més contacte amb les manetes de les portes. 

La neteja i la posterior desinfecció d’espais s’ha de realitzar amb una periodicitat diària. 
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Com a part de les actuacions de sensibilització sobre mesures higièniques, serà el mateix 
alumnat, quan estigui utilitzant un espai que no és el del seu grup estable, qui col·labori en 
la neteja de superfícies i estris utilitzats. Sempre abans d’abandonar l’espai, per tal de 
possibilitar el seu nou ús, en bones condicions. 

L’escola disposarà d’una persona de l’equip de neteja, durant les hores lectives per garantir 
la desinfecció freqüent d’aquelles superfícies d’ús més comú com els poms de les portes, 
les baranes de les escales, etc.  

Les taules de les aules i del menjador es netejaran i desinfectaran després de les activitats i 
dels àpats, respectivament.  

Si es preveu l’ocupació compartida en diferents horaris d’una mateixa aula, cal preveure la 
neteja i desinfecció d’aquell espai. Podrà ser el mateix alumnat qui les dugui a terme , dins 
del propi marc d’aprenentatge. 

Les zones exteriors són espais de baix risc de transmissió del coronavirus. Per aquest 
motiu, s’aconsella utilitzar espais com el pati per a la realització d’aquelles activitats puguin 
fer-se a l’aire lliure. 

Es farà l’activitat d’educació física, sempre que sigui possible a l’aire lliure. 
 

2.6 Gestió de casos 

El responsable de la coordinació i la gestió de la COVID-19 a l’escola és la directora.  

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.  
 

2.6.1  Protocol d’actuació 

En el supòsit de detectar una sospita de cas de COVID-19 cal poder fer una ràpida 
coordinació entre els serveis territorials d’Educació i de salut pública.  

En essència, davant d'una persona que comença a desenvolupar símptomes compatibles 
amb la COVID-19 dins l’espai escolar:  

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

b) 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). 

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

d) En cas de presentar símptomes de gravetat s’ha de trucar també al 061. 

e) 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 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. 
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 En cas que finalment es confirmi el cas, Salut Pública serà l'encarregada de la identificació, 
aïllament i seguiment dels contactes estrets.  

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.  

Si hi ha un cas positiu se’n farà la comunicació a l’Ajuntament a través dels Serveis 
Territorials. De manera orientativa, els elements de decisió per a establir quarantenes i/o, 
si escau, tancaments parcials o total del centre serien: 

●  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 
plantejar 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, 
interrupció de l’activitat lectiva presencial per a aquest grup. 

● Cas positiu en dos membres no convivents que pertanyen a dos grups de 
convivència diferents d’un mateix espai (una planta o  l’ala de l’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 plantejar 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, interrupció de l’activitat lectiva 
presencial en l’espai afectat, també durant 14 dies. 

● 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. 

Els equips d’atenció primària de referència dels centres educatius estaran a disposició dels 
equips directius dels centres per a mesures de consell sanitari sobre la COVID-19. Per tant, 
els equips d’atenció primària han d’identificar una o diverses persones, segons 
correspongui, responsables d’aquesta interlocució amb els centres educatius que, 
preferiblement, podran ser les infermeres del Programa Salut i Escola. En el cas que el 
centre no en tingui, ho serà la direcció. 

 

3. ORGANITZACIÓ DEL CENTRE 
 

El curs començarà de manera presencial el dia 14 de setembre. 
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S’ha de garantir que tots els alumnes d’educació infantil i primària puguin seguir el curs de 
manera presencial sempre que la situació sanitària no obligui a un confinament parcial o 
total l’alumnat i del professorat del centre o bé de la població.  

En el cas de la incorporació d’un nou alumne al centre, se l’assignarà a un grup estable 
existent. 
 

3.1. Organització dels grups estables i espais 

L’escola organitzarà els grups estables d’alumnes amb un tutor o tutora i un espai 
referent. 

Aquest grup s’ha de mantenir junt en el màxim d’activitats al llarg de la jornada lectiva, 
tant a l’aula com al pati. A l’interior de l’edifici el grup ha d’ocupar, de manera general el 
mateix espai físic. L’alumnat serà sempre els mateix. Aquells docents i/o personal de suport 
educatiu que es relacionen amb més d’un grup estable, caldrà que portin mascareta quan 
no puguin mantenir una distància d’1,5 metres amb els infants. 

Tot i això, es poden utilitzar les diferents aules específiques: Taller d’art, aules de música, 
club... En aquest cas, cada cop que hi hagi un canvi de grup es ventilarà l’espai i es 
desinfectarà el material d’ús comú.  

El mateix alumnat, quan estigui utilitzant un espai que no és el del seu grup estable (cas 
d’informàtica, o instruments, per exemple) col·laborarà en les actuacions de neteja de 
superfícies i estris utilitzats abans d’abandonar l’espai i possibilitant, així, el seu nou ús en 
bones condicions. 

La nostra escola  compta amb dos edificis diferenciats. Edifici d’Educació Infantil on  aquest 
curs quedarà ubicat l’alumnat de P4 i P5 i un Edifici de Primària on aquest curs s’ubicaran  
els infants de P3 i l’alumnat de tota la primària. A part d’aquests dos edificis tenim un altre 
on es troben  l’aula d’acollida i el gimnàs de l’escola. 

3.1.1 Edifici d’Educació Infantil 

Important: Aquest curs hi ha un canvi d’ubicació dels cursos d’Educació Infantil: 

P3 estarà a l’edifici de primària (aula polivalent i espai remodelat  de 
menjador) 

   P4 i P5 romandran a l’edifici de parvulari 

En l’edifici d’Educació Infantil, hi ha 4 aules d’uns 85 m2 repartides en dos pisos amb un 
vestíbul d’uns 28m2 a cada pis situat entre mig de les dues aules. Cada planta té el seu 
propi espai de lavabos, compartit per les dues classes. 

Cada grup estable es mantindrà junt al llarg de la jornada lectiva, tant a l’aula com al pati. 
Es desplaçarà, diàriament, a l’edifici de primària per dinar al menjador on compartirà espai 
amb d’altres grups estables, respectant sempre la normativa que fa referència a la 
separació de cada grup dins aquest espai. Un cop per setmana, el grup es desplaçarà a 
l’edifici del gimnàs per fer la psicomotricitat. 
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L’estona d’esbarjo es realitzarà de forma esglaonada, i es dividirà el pati en dues zones, a fi 
i efecte, que cada grup estable hi pugui romandre en solitari i sense mascareta. Si al llarg 
del curs hi ha modificació de la normativa de salut, ens adaptarem en conseqüència.  

En el vestíbul de cada pis, es mantindran els espais d’aprenentatge. L’ús d’aquest espai es 
regularà per tal de que no coincideixin infants de diferents grups de convivència. Quan hi 
hagi estat un grup, l’altre no el podrà utilitzar fins que no s’hagi fet una desinfecció del 
material. 

Es garantirà el rentat de mans, amb aigua i sabó, i si no fos possible amb solució 
hidroalcohòlica, com a mínim en els moment citats en aquest document: 

▪ A l’arribada i a la sortida de l’escola  
▪ Abans i després dels àpats  
▪ Abans i després d’anar al WC  
▪ Abans i després de les diferents activitats (també de la sortida al pati).  

 

El personal emplaçat en aquest edifici serà una tutora a cada aula i una mestra de reforç 
que intervindrà a cada una de les 4 aules.  Les tutores i els infants, mentre estiguin dins del 
seu espai de grup estable podran estar sense mascareta, sempre i quan la normativa de 
Salut Pública no indiqui el contrari. El/la mestre/a de suport, quan intervingui en els 
diferents grups estables, ha de dur mascareta. Podrà dur pantalla, si pot mantenir la 
distància de 1,5 metres.  

Una estona per setmana, sempre a l’aire lliure, interactuarà amb grups reduïts d’infants la 
persona encarregada de l’hort. Aquesta sempre anirà amb mascareta si no pot guardar la 
distancia sanitària. 

Altres professional que podran interactuar amb el grup estable, sempre que es consideri 
seran: mestra d’educació especial i vetlladora. 
 

Grups Alumnes Docents PAE 
(puntualment) 

Espai 

Nombre Tutor/a Altres docents 
(mesures de seguretat) 

E.E, 
 monitor/a, 
vetllador/a 

Estable Temporal 

P4A  
25 

 
1  

2 
Tutora P4 B 

(puntualment) 
 Mestre Suport 

 
EE 

Monit. hort 
1sessió quinzenal 

 
AULA P4A 

Gimnàs  
1 sessió per setmana 

Vestíbul P4 
 (dies alterns) 

P4B  
25 

 
1 

2 
Tutora P4 A 

(puntualment) 
Mestre Suport  

 
EE 

Monit. hort 
1sessió quinzenal 

 
AULA P4B 

Gimnàs  
1 sessió per setmana 

Vestíbul P4 
 (dies alterns) 

P5A  
25 

 
1 

2 
Tutora P5 B 

(puntualment) 
Mestre Suport 

 
EE 

Vetlladora 
Monit. hort 

1sessió quinzenal 

 
AULA P5A 

Gimnàs  
1 sessió per setmana 

Vestíbul P5 
 (dies alterns) 

 

 

P5B 

 
25 

 
1 

2 
Tutora P5 A 

(puntualment) 
Mestre Suport 

 
EE 

Monit. hort 
1sessió quinzenal 

 
AULA P5B 

Gimnàs  
1 sessió per setmana 

Vestíbul P5 
 (dies alterns) 
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L’entrada i sortida de l’escola e farà mantenint la distància sanitària i tant el professorat 
com l’alumnat haurà de portar mascareta fins la seva aula. (Única porta del pati) 

Un cop dins el pati, per la porta principal de l’edifici, entraran i sortiran els infants de P4 i 
l’alumnat de P5 ho farà per l’escala lateral.  

Les famílies només podran accedir a l’interior del recinte escolar en el cas que ho indiqui el 
personal del centre, seguint totes les mesures de protecció establertes, utilitzant 
mascareta (correctament posada) i sempre mantenint la distància de seguretat. En 
qualsevol cas, els adults que acompanyin els infants han de ser els mínims possibles per a 
cadascun d’ells i han de complir rigorosament les mesures de distanciament físic de 
seguretat i ús de mascareta, solució hidroalcohòlica, limitant tant com sigui possible la seva 
estada als accessos al centre educatiu. 

L’horari d’entrada serà de 9:00 a 9:15  i la sortida de 16:15 a 16:30, per tal que es pugui fer 
de forma esglaonada.  

La porta d’accés al pati tindrà les dues ales de la porta obertes. Hi haurà una tanca que 
separarà les dues parts de l’entrada i sempre hi haurà una mestra en aquesta porta 
principal. 

P5 ho farà per l’esquerra de la tanca (la zona més baixa del carrer) per accedir a l’escala 
d’accés, i P4 ho farà per la dreta (la zona més alta del carrer) anant directament a l’entrada 
principal de l’edifici. 

A partir de les 16:15, els infants amb les seves mestres sortiran fora de l’edifici, per poder 
facilitar la sortida esglaonada. 

La neteja i la posterior desinfecció d’espais es realitzarà amb una periodicitat diària, i 
sempre que un espai o un material l’hagi d’utilitzar un altre grup de convivència. 

La ventilació de les instal·lacions interiors, es farà, com a mínim, abans de l’entrada i la 
sortida dels alumnes i 3 vegades més durant el dia durant, almenys, 10 minuts cada 
vegada. Si és possible per la climatologia, es faran les activitats amb les finestres obertes. 

3.1.2 Edifici d’Educació Primària 

En aquest edifici està ubicat tot l’alumnat de primària i excepcionalment, per motius de la 
pandèmia del COVID-19, hem traslladat els infants de P3. 

Per motius de la pandèmia del COVID 19, hem pres la decisió de desdoblar els grups de 
Cicle Inicial. Aquesta mesura ha estat possible amb els reforços que ha posat el 
Departament aquest curs. 

Cicle Mitjà i Cicle Superior continuaran tenint els grups estables habituals, on intervindran 
reforços.   

L'alumnat d’aquest edifici estarà repartit en: 
▪ 2 grups estables de P3 (25 alumnes/grup) 
▪ 3 grups estables de 1r (17 alumnes/grup) 
▪ 3 grups estables de 2n (17 alumnes/grup) 
▪ 2 grups estables de 3r (26 alumnes/grup) 
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▪ 2 grups estables de 4t (26 alumnes/grup) 
▪ 2 grups estables de 5è (25 alumnes/grup) 
▪ 2 grups estables de 6è (26 alumnes/grup) 

Cada grup estable es mantindrà junt al llarg de la jornada lectiva, tant a l’aula com al pati. 
L’estona d’esbarjo es realitzarà de forma esglaonada, i es dividirà el pati en diferents 
zones, a fi i efecte, que cada grup estable hi pugui romandre en solitari i sense mascareta. 
Si al llarg del curs hi ha modificació de la normativa de salut, ens adaptarem en 
conseqüència.  

En el vestíbul de cada pis, es mantindran els espais d’aprenentatge. L’ús d’aquest espai es 
regularà per tal de que no coincideixin infants de diferents grups de convivència. El seu ús 
es farà en dies alterns per grup. Quan hi hagi estat un grup, l’altre no el podrà utilitzar fins 
que no s’hagi fet una desinfecció del material. 

Cicle Inicial i cicle Mitjà tenen un vestíbul per nivell, per tant l’usaran només els grups de 
cada nivell de forma alterna. A Cicle Superior el vestíbul és més gran i és compartit per dos 
nivells, es farà ús d’aquest espai en dies diferents cada grup. 

Es garantirà el rentat de mans, amb aigua i sabó, i si no fos possible amb solució 
hidroalcohòlica, com a mínim en els moment citats en aquest document: 

▪ A l’arribada i a la sortida de l’escola  
▪ Abans i després dels àpats  
▪ Abans i després d’anar al WC  
▪ Abans i després de les diferents activitats (també de la sortida al pati).  

Les entrades i sortides de les diferents aules es faran de forma esglaonada per no coincidir 
cap grup en el mateix moment en el vestíbul. 
 

Grups Alumnes Docents PAE 
(puntualment) 

Espai 

Nombre Tutor/a Altres docents 
(mesures de seguretat) 

E.E, vetllador/a, 
Monitor/a 

Estable Temporal 

 
P3A 

 
25 

 
1  

2 
Tutora P3 B 

(puntualment) 
TEI  

 
EE 

 

 
AULA 

polivalent 

 
Gimnàs  

1 sessió per setmana 
 

 
P3B 

 
25 

 
1 

2 
Tutora P3 A 

(puntualment) 
TEI 

 
EE 

 

 
Espai 

remodelat 
menjador 

 
Gimnàs  

1 sessió per setmana 
 

 
1r A 

 
17 

 
1 

4 
Tutora 1r B 
Tutora 1r C 

Esp. Ed Física  
(1 sessió per setmana) 

Esp. Música 
(1 sessió per setmana) 

 

 
EE 

 

 
AULA 1r A 

Vestíbul 1r 
 (dies alterns) 
Taller d’art CI 

(un cop per setmana) 
Aula de música o club 

(setmanalment) 
Gimnàs (puntualment) 

 
 

1r B 

 
 

17 

 
 

1 

4 
Tutora 1r A 
Tutora 1r C 

Esp. Ed Física  
(1 sessió per setmana) 

 
 

EE 
Vetlladora 

 
 

AULA 1r B 

Vestíbul 1r 
 (dies alterns) 
Taller d’art CI 

(un cop per setmana) 
Aula de música o club 
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Esp. Música 
(1 sessió per setmana) 

(setmanalment) 
Gimnàs 

 (puntualment)  

 
1r C 

 
17 

 
1 

4 
Tutora 1r A 
Tutora 1r B 

Esp. Ed Física  
(1 sessió per setmana) 

Esp. Música 
(1 sessió per setmana) 

 

 
 

EE 
 

 
 

AULA 1r B 

Vestíbul 1r 
 (dies alterns) 
Taller d’art CI 

(un cop per setmana) 
Aula de música o club 

(setmanalment) 
Gimnàs 

 (puntualment) 

 
2n A 

 
17 

 

 
1 

4 
Tutora 2n B 
Tutora 2n C 

Esp. Ed Física  
(1 sessió per setmana) 

Esp. Música 
(1 sessió per setmana) 

 

 
 

EE 
Monit. hort 

1sessió quinzenal 

 
 

AULA 2n A 

Vestíbul 2n 
 (dies alterns) 
Taller d’art CI 

(un cop per setmana) 
Aula de música o club 

(setmanalment) 
Gimnàs 

 (puntualment) 

 
 

2n B 

 
 

17 

 
 

1 

4 
Tutora 2n A 
Tutora 2n C 

Esp. Ed Física  
(1 sessió per setmana) 

Esp. Música 
(1 sessió per setmana) 

 

 
 

EE 
Monit. hort 

1sessió quinzenal 

 
 

AULA 2n B 

Vestíbul 1r 
 (dies alterns) 
Taller d’art CI 

(un cop per setmana) 
Aula de música o club 

(setmanalment) 
Gimnàs 

(puntualment) 

 
 

2n C 

 
 

17 

 
 

1 

4 
Tutora 2n A 
Tutora 2n B 

Esp. Ed Física  
(1 sessió per setmana) 

Esp. Música 
(1 sessió per setmana) 

 

 
EE 

Monit. hort 
1sessió quinzenal 

 
 

AULA 2n C 

Vestíbul 1r 
 (dies alterns) 
Taller d’art CI 

(un cop per setmana) 
Aula de música o club 

(setmanalment) 
Gimnàs 

(puntualment) 

 
3r A 

 
26 

 

 
1 

4 
Tutora 3r B 

Mestre Suport 
Esp. Ed Física  

(1 sessió per setmana) 

Esp. Música 
(1 sessió per setmana) 

 

 
EE 

Vetlladora 
Monit. Hort 

1sessió quinzenal 

 
AULA 3r A 

Vestíbul 3r 
 (dies alterns) 
Taller d’art CI 

(un cop per setmana) 
Aula de música o club 

(setmanalment) 
Gimnàs 

(puntualment) 

 
3r B 

 

 
27 

 
1 

4 
Tutora 3r A 

Mestre Suport 
Esp. Ed Física  

(1 sessió per setmana) 

Esp. Música 
(1 sessió per setmana) 

 

 
EE 

Vetlladora 
Monit. hort 

1sessió quinzenal 

 
AULA 3r B 

Vestíbul 3r 
 (dies alterns) 

Taller d’art  
(un cop per setmana) 
Aula de música o club 

(setmanalment) 
Gimnàs 

(puntualment) 

 
4t A 

 

 
26 

 
1 

4 
Tutora 4t B 

Mestre Suport 
Esp. Ed Física  

(1 sessió per setmana) 

Esp. Música 
(1 sessió per setmana) 

 

 
EE 

 

 
AULA 4t A 

Vestíbul 4t 
 (dies alterns) 

Taller d’art  
(un cop per setmana) 
Aula de música o club 

(setmanalment) 
Gimnàs 

(puntualment) 
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4t B 

 

 
26 

 
1 

4 
Tutora 4t A 

Mestre Suport 
Esp. Ed Física  

(1 sessió per setmana) 

Esp. Música 
(1 sessió per setmana) 

 

 
EE 

 

 
AULA 4t B 

Vestíbul 4t 
 (dies alterns) 

Taller d’art  
(un cop per setmana) 
Aula de música o club 

(setmanalment) 
Gimnàs 

(puntualment) 

 
5è A 

 

 
25 

 
1 

4 
Tutora 5è B 
Esp. Anglès 

Esp. Ed Física  
(1 sessió per setmana) 

Esp. Música 
(1 sessió per setmana) 

 

 
EE 

Vetlladora 
 

 
AULA 5è A 

Vestíbul CS 
 (dies alterns) 
Taller d’art Cs  

(un cop per setmana) 
Aula de música o club 

(setmanalment) 
Gimnàs 

(puntualment) 

 
5è B 

 
 
 

 
25 

 
1 

4 
Tutora 5è A 
Esp. Anglès 

Esp. Ed Física  
(1 sessió per setmana) 

Esp. Música 
(1 sessió per setmana) 

 

 
EE 

 

 
AULA 5è B 

Vestíbul CS 
 (dies alterns) 
Taller d’art Cs  

(un cop per setmana) 
Aula de música o club 

(setmanalment) 
Gimnàs 

 (puntualment) 

 
6è A 

 

 
26 

 
1 

4 
Tutora 6è B 
Esp. Anglès 

Esp. Ed Física  
(1 sessió per setmana) 

Esp. Música 
(1 sessió per setmana) 

 

 
EE 

Vetlladora 
 

 
AULA 6è A 

Vestíbul CS 
 (dies alterns) 
Taller d’art Cs  

(un cop per setmana) 
Aula de música o club 

(setmanalment) 
Gimnàs 

(puntualment) 

 
6è B 

 

 
27 

 
1 

4 
Tutora 6è A 
Esp. Anglès 

Esp. Ed Física  
(1 sessió per setmana) 

Esp. Música 
(1 sessió per setmana) 

 

 
EE 

Vetlladora 
 

 
AULA 6è B 

Vestíbul CS 
 (dies alterns) 
Taller d’art Cs  

(un cop per setmana) 
Aula de música o club 

(setmanalment) 
Gimnàs 

(puntualment) 
 

3.1.2.1. Educació infantil P3 

Les aules de P3 s’han ubicat en dos espais amplis (85m2 aprox.), ventilats i amb sortida 
directa a un pati que només utilitzaran aquests nens i nenes (l’anterior pati de P5). 

P3A estarà ubicat a l’aula polivalent i P3B a l’espai del menjador on habitualment dinaven. 
S’ha fet una paret per separar aquest espai del menjador. Els lavabos, per tots dos grups, 
seran els que hi ha a l’entrada de l’aula polivalent, que són de la mida adient per aquests 
infants. 

Es dinarà i dormirà a la mateixa aula. I l’ús del pati es farà delimitant l’espai quan surtin els 
dos grups junts, o en moments diferents cada grup estable. 

Els professionals que es faran càrrec d’aquests grups, seran, la tutora respectiva, i la TEI 
compartida entre les dues aules. També en moments específics i puntuals, podria ser que 
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una de les tutores intervingui en l’altre grup. Les persones que son del mateix grup estable 
podran estar sense mascareta dins d’aquest espai.  

A no ser, que la normativa estableixi una altre mesura, les persones que entren de manera 
eventual  en el grup ho faran amb mascareta si no es pot garantir la distància de 1.5 
metres. Exemple: mestra d’Educació Especial.  

L’entrada i sortida dels nens i nenes de P3, es farà des de la porta del pàrquing de mestres, 
mantenint la distància sanitària i tant el professorat com l’alumnat hauran de portar 
mascareta fins la seva aula. Infants i adults s’hauran de rentar les mans amb aigua i sabó o 
gel hidroalcohòlic abans d’accedir  a l’aula. 

Cada infant només podrà ser acompanyat per una sola persona i podrà  entrar al pati fins 
la porta de l’aula seguint les mesures de prevenció i seguretat. 

Dins l’espai de l’escola, la persona acompanyant només podrà tenir contacte amb el seu fill 
o filla, i haurà de mantenir la distància de seguretat (1,5 metres) amb la resta de persones 
de l’aula (inclosos infants, persones acompanyants i mestres). 

 Només es podrà accedir a l’interior de l’edifici en el cas que ho indiqui el personal del 
centre, seguint totes les mesures de protecció establertes, utilitzant mascareta 
(correctament posada), i sempre mantenint la distància de seguretat. 

L’horari d’entrada serà de 9:00 a 9:15  i la sortida de 16:15 a 16:30, per tal que es pugui fer 
de forma esglaonada. La persona que acompanya a l’infant de P3 és l’única que podrà 
entrar en el pati de l’escola. Sempre mantenint la distància sanitària i amb la mascareta 
degudament posada. L’estada dins del recinte ha de ser la més breu possible, no es podrà 
romandre en el pati ni a jugar ni a berenar. 

   3.1.2.1.1 Adaptació P3 del 14 al 20 de setembre. 

El curs escolar començarà dilluns 14 de setembre i al llarg d’aquella setmana es durà a 
terme l’adaptació de P3 de la següent manera: 

▪ Dilluns 14. Els infants es repartiran en dos torns: de 9:30 a 10:30 i de 11:00 a 12:00. 
Cada torn estarà format per 12-13 nens i nens. Entraran acompanyats d’un membre 
de la seva família. Es repartiran entre l’aula i el pati, mantenint la distància sanitària.  
L’acompanyant podrà romandre dins l’espai (aula i pati) durant el seu torn 
corresponent. Passat aquest torn haurà de marxar de l’escola. 

▪ Dimarts 15. El mateix procés que el dilluns 14, però canviant el torn respecte el dia 
anterior.  

▪ Dimecres 16. Festiu a Valldoreix. 

▪  Dijous 17. Mantenint els grups del torn del dilluns 14, els infants entraran a l’aula 
acompanyats d’un membre de la seva família. Aquesta vegada, l’acompanyarà fins a 
la porta de la seva aula on el rebrà la seva mestra. Passada aquesta estona; de 9:30 
a 10:30 o de 11:00 a 12:00,  l’acompanyant haurà de venir a recollir el seu infant. 

▪ Divendres 18. Tot l’alumnat del grup estable farà l’horari: entrada entre 9:15 i 9:30. 
Sortida entre 12:15 i 12:30.  El familiar l’acompanyarà fins a la porta de l’aula, sense 
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entrar a l’edifici, on el rebrà la seva mestra o la TEI. A la sortida recolliran al seu fill 
o filla en el pati. 

▪ Dilluns 20. El mateix procés del divendres 18. Horari entrada entre 9:15 i 9:30. 
Sortida entre 12:15 i 12:30. 

▪ A partir de dimarts 21, tots els infants de P3, faran jornada sencera. 
 

3.1.2.2. Cicle Inicial 

Aquest curs 20-21, a causa de la situació extraordinària de la COVID 19, hem decidit que en 
el cicle inicial els desdoblaments que fem habitualment en moments específics, ja quedin 
fixes. 

L’aprenentatge de la lectura i l’escriptura és un dels punts forts d’aquest cicle, ja que el seu 
assentament és bàsic per afrontar els cursos posteriors. El confinament no ha ajudat a 
poder fer aquesta tasca sistemàtica. Com no és possible fer els desdoblaments que 
habitualment es fan en aquests cursos, s’ha decidit optar per crear tres grups estables 
reduïts per nivell. 

L’espai que s’utilitzarà a 1r serà en el que sempre han estat les dues aules de P5 i la del 
davant que era de 2n. D’aquesta manera els tres grups estables estaran recollits en un 
mateix vestíbul. Amb lavabos propis només per 1r.  

Igual passa en els grups de 2n, les aules seran les que estan situades on hi ha hagut sempre 
les de 1r i una de 2n ubicades en un mateix vestíbul, totalment independent i amb lavabos 
propis només per 2n.  

Els docents que entren habitualment a les aules només intervenen a 1r o només a 2n. La 
llengua anglesa, per exemple, la farà una de les tutores a tots tres nivells del mateix cicle. 
Mantenint així, al màxim la traçabilitat. 

El dinar en tots els grups de cicle inicial es farà dins de l’aula. To seguit es netejarà l’espai i 
es ventilarà.  

3.1.2.3. Cicle Mitjà 

A Cicle Mitjà mantenim els dos grups estables per nivell. Cada nivell està ubicat en un 
vestíbul propi. Els lavabos son compartits per tot el cicle, per tant els infants, per anar al 
lavabo utilitzaran la mascareta, ja que és un espai on es pot trobar una persona d’un altre 
grup estable. 

Cada nivell, 3r i 4t, pel que fa a docents, està format per les dues tutores i un/a mestre de 
reforç que intervindran a les dues aules. Una d’aquestes persones del nivell és 
l’encarregada d’impartir la llengua angles. Mantenint així, al màxim la traçabilitat. 

3.1.2.4. Cicle Superior 

A Cicle Superior mantenim els dos grups estables per nivell. Les quatre aules estan 
ubicades en un mateix vestíbul, per tant les estrades i sortides dels grups es faran 
esglaonades.  
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El lavabo també es compartit per les quatre aules, per tant els infants, per anar al lavabo 
utilitzaran la mascareta, ja que és un espai on es pot trobar una persona d’un altre grup 
estable. 

Cada grup estable té la seva tutora, i hi ha una mestra especialista d'anglès que intervé a 
tot el cicle. Les tutores del mateix nivell intervindran en els dos grups de nivell, prenent les 
precaucions establertes.  

3.1.2.5. Especialitats 

Educació Especial. Les especialistes d’educació especial es faran càrrec únicament de 
l’alumnat de NEE. Aquest especialista, podrà entrar a l’aula d’aquests infants sempre que 
es cregui convenient i adoptant totes les mesures de seguretat. 

Cal tenir en compte que a l’escola ja hi ha una bona estructura pel que fa a l’organització 
de les mesures universals, addicionals i intensives, sempre tenint en compte el treball en el 
grup estable i el treball personalitzat. Aquest sistema serà la base de tota l’organització 
quan parlem d’inclusió. 

Música. El mestre de música intervindrà a tota la primària, en sessions setmanals. Com no 
és una persona del grup estable i es relaciona en diferents grups, mantindrà totes les 
mesures de seguretat: mascareta si no pot mantenir la distància de seguretat. Pantalla, 
amb distància per poder fer ús de la veu, element imprescindible per poder realitzar la seva 
activitat professional. 

Educació física. La mestra d’educació física intervindrà a tota la primària en sessions 
setmanals. En la mesura del possible, la seva activitat es durà a terme a l’aire lliure, a les 
pistes de l’escola i/o al porxo, segons activitats i climatologia. En moments puntuals, i amb 
els infants més petits, es podrà fer alguna sessió al gimnàs de l’escola. 

Natació. Els alumnes de de cicle inicial, a la nostra escola, fan natació com a part de 
l’activitat curricular d’educació física. Sempre que sigui possible, es mantindrà aquesta 
activitat. Es valorarà trimestralment a partir de la situació social de pandèmia.  

L’activitat de natació es fa al Complex Esportiu Municipal situat al costat de l’escola. Una 
sessió per 1r i una altra per 2n. Es realitza els dimecres al matí i no comparteixen vestidor 
amb ningú. Una vegada a la piscina es distribueixen en petits grups supervisats, sempre pel 
mateix monitor. 

Religió. A la nostra escola, per les famílies que així ho demanen s’ofereix l’opció de que els 
seus fills i filles facin l’optativa de religió. 

Comptem amb un mestre que comparteix la jornada en dues escoles diferents. Aquest 
curs, no s’ofereix la possibilitat de fer aquesta matèria ja que és inviable fer els grups ja que 
deixen de ser grups estables. 

L’especialista de religió segueix a l’escola com a mestre de reforç. 
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Organització de les entrades i sortides 

Una de les mesures imprescindibles dins de l’organització de l’escola, es espaiar les 
entrades i sortides del centre. 

L’entrada i sortida de l’escola es farà mantenint la distància sanitària i tant el professorat 
com l’alumnat ha de portar mascareta fins la seva aula.  

Les famílies només podran accedir a l’interior del recinte escolar en el cas que ho indiqui el 
personal del centre, seguint totes les mesures de protecció establertes, utilitzant 
mascareta (correctament posada) i sempre mantenint la distància de seguretat. En 
qualsevol cas, els adults que acompanyin els infants han de ser els mínims possibles per a 
cadascun d’ells i han de complir rigorosament les mesures de distanciament físic de 
seguretat i ús de mascareta, limitant tant com sigui possible la seva estada als accessos al 
centre educatiu. 

A la nostra escola, afortunadament, tenim diverses entrades a l’escola gran. Això ens 
permet respectar l’horari d’entrada i sortida per a tot l’alumnat. 

Es prega PUNTUALITAT a tot l’alumnat, és imprescindible per poder fer una bona 
traçabilitat. 

  Educació infantil:  

   Entrada de 9:00 a 9:15 
   Sortida de 16:15 a 16:30 
 

  Educació primària: 

    Entrada de 9:00 a 9:07  
   Sortida de 16:25 a 16:30   

 
Edifici d’Educació Infantil (P4 i P5) 

Entrada i sortida de P4 i P5: 

La porta d’accés al pati tindrà les dues ales de la porta obertes. Hi haurà una tanca que 
separarà les dues parts de l’entrada i sempre hi haurà una mestra en aquesta porta 
principal. 

P5 ho faran per l’esquerra de tanca (la zona més baixa del carrer) per accedir a l’escala 
d’accés al pis de dalt, i P4 ho farà per la dreta (la zona més alta del carrer) anant 
directament a l’entrada principal de l’edifici. 

Edifici d’Educació Primària 

Entrada i sortida de P3, (porta carrer del pàrquing): 

L’entrada i sortida de P3 es farà des de la porta del pàrquing de mestres, mantenint la 
distància sanitària i tant el professorat com l’alumnat ha de portar mascareta fins la seva 
aula. Cada infant només podrà ser acompanyat per una sola persona i podrà  entrar al 
pati fins la porta de l’aula seguint les mesures de prevenció i seguretat. El familiar 
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acompanyant estarà el mínim temps possible dins del recinte i guardarà la distància 
sanitària. 

Sortida: els infants estaran esperant asseguts en el pati i a mesura que arribi 
l’acompanyant, la mestra els deixarà marxar.  El temps d’estada dins del recinte ha de ser 
el més breu possible, no es podrà romandre en el pati ni a jugar ni a berenar. 

Entrada i sortida de Cicle Inicial, (entrada principal): 

Els nens i les nenes de 1r i 2n entraran i sortiran per la porta principal de l’escola. 

Entrada: Quan s’obri la porta, entraran mantenint la distància sanitària i amb mascareta. Es 
dirigiran al lloc on fa la fila el seu grup estable. Des d’allà les mestres ja els acompanyaran a 
l’aula, entrant els grups de manera esglaonada. 

Sortida: A les 16:25 cada grup estable estarà situat en un espai del pati principal. La 
persona que reculli a l’infant estarà a fora el carrer. Es poden repartir per la reixa del pati i 
així la mestra podrà visualitzar a l’acompanyant i podrà deixar sortir a l’infant.  

Entrada i sortida de Cicle Mitjà, (porta pistes): 

Els nens i les nenes de 3r i 4t entraran i sortiran per la porta situada a dalt del carrer passat 
el gimnàs. Camí de l’Escola Bressol.  Esperaran al carrer fins que no soni la música a les 
9:00.Entraran per allà i es dirigiran a la porta d’entrada de les pistes. 

A l’entrar per les pistes es dirigiran al porxo on estarà indicat el lloc on farà fila cada grup 
de convivència. Des d’allà les mestres ja els acompanyaran a l’aula, entrant els grups de 
manera esglaonada. 

Sortida: Els infants que tinguin autorització per sortir sols del centre, a les 16.25 seran els 
primers a sortir per poder arribar a l’autobús, si fos el cas. Posteriorment s’anirà entregant 
als nens i nenes que tinguin l’acompanyant fora, esperant al carrer. 

Entrada i sortida de Cicle Superior, (porta pati tancat): 

Els nens i les nenes de 5è i 6è entraran i sortiran per la porta situada al pati tancat, s’hi 
accedeix des del final del pàrquing de docents, direcció al jardí de les olors, una mica més 
endavant.  Esperaran en el bosquet fins que no soni la música a les 9:00. 

Entraran al pati tancat estarà marcat el lloc on es faran les files de cada grup de 
convivència. Des d’allà les mestres ja els acompanyaran a l’aula, entrant els grups de 
manera esglaonada. 

Sortida: Els infants que tinguin autorització per sortir sols del centre, a les 16.25 seran els 
primers a sortir per poder arribar a l’autobús, si fos el cas. Posteriorment s’anirà entregant 
els nens i nenes que tinguin l’acompanyant fora, esperant en el bosquet davant l’entrada 
del pati tancat. 

Alumnat que dina a casa: 

Tots els infants que dinin fora de l’escola, sortiran, puntualment, a les 12:30 per la porta 
principal. 
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Retard excepcional a l’entrada: 

En el cas que un infant arribés més tard de l’hora d’entrada, s’ha de trucar al timbre de la 
porta principal. Entrarà sol o sola a l’escola, a excepció de l’alumnat de P3 que pot tenir 
un acompanyant.  

Quan s’arribi tard, cal dirigir-se a secretària amb un paper on es justifiqui el retard que, 
l’infant  li donarà a la mestra. Des de secretària, se l’indicarà o acompanyarà al seu espai. 

Sortida excepcional fora de l’horari: 

Quan un infant hagi de sortir dins l’horari escolar s’ha d’avisar prèviament per tal que ja 
estigui a punt a secretària. Quan l’acompanyant arribi a l’escola, trucarà al timbre de la 
porta principal. El nen o la nena serà acompanyat fins la porta on el familiar ha de signar 
conforme l’infant marxa. 
 

3.2 Temps i espai d’esbarjo 

Aquest curs, de manera excepcional, mentre estem en situació de pandèmia, hi haurà 
diferents horaris per fer l’esbarjo. 

L’estona d’esbarjo es realitzarà de forma esglaonada i es dividirà el pati  en diferents 
zones, a fi i efecte que cada grup estable hi pugui romandre en solitari i sense mascareta. Si 
al llarg del curs hi ha modificació de la normativa de salut, ens adaptarem en conseqüència 

Edifici d’Educació Infantil: 

L’esbarjo es realitzarà de forma esglaonada i es dividirà el pati en dues zones, a fi i efecte, 
que cada grup estable hi pugui romandre en solitari i sense mascareta. Si al llarg del curs hi 
ha modificació de la normativa de salut, ens adaptarem en conseqüència.  

L’horari el decidiran en funció de les activitats. Pot ser que realitzin activitats a l’exterior i 
hauran de combinar l’ús de l’espai en funció de les necessitats. 

L’esmorzar, la fruita, es realitzarà sempre dins de l’aula. L’hauran de dur dins una 
carmanyola, pelada i preparada de casa i no es compartirà. 

Edifici de Primària. 

P3. Realitzarà l’estona d’esbarjo al pati que abans era de P5.  Cada grup estable sortirà en 
moments diferents. També podran utilitzar aquest pati quan vulguin fer activitats a 
l’exterior de l’aula. Aquest grup no té un horari establert. 

Cicle Inicial:  

L’esbarjo el realitzaran en el pati ja establert per cicle inicial. Quedarà dividit en dos espais 
diferents: el del porxo i el del pont. Cada grup utilitzarà un espai de forma rotativa en dies 
diferents. 

Cicle Mitjà i Cicle Superior : 

Aniran rotant en dies diferents, pati tancat, pistes i porxo.  

En el porxo sempre hi haurà un grup.  En el pati tancat també hi romandrà un sol grup, i les 
pistes quedaran dividides en dos espais: futbol i bàsquet.  
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Horari d’esbarjo Educació Primària: 

  De 10:15 a 10:45 ....................... 1r, 3r i 5è 

  De 11:00 a 11:30 ....................... 2n, 4t i 6è 

 

3.3 Relació amb la comunitat educativa  

Consell escolar: Les diferents sessions del consell escolar, habitualment una per trimestre 
podrien ser de forma presencial, sempre que es mantinguin les mesures de seguretat i la 
normativa vigent ho permeti. Tot i que possiblement, s’opti pel format telemàtic per evitar 
contagis i preservar la traçabilitat. 

Informació i comunicació amb les famílies: S’utilitzarà el correu electrònic de l’escola i del 
”promo” per establir comunicació amb les famílies. L’agenda de l’infant, seguirà essent el 
mètode prioritari.  

Incorporem la plataforma Dinantia: És una plataforma de comunicació web y mòbil 
dirigida a escoles, mestres i famílies. D’entre d’altres funcions, permet centrar la 
comunicació per mail, de tal manera que cada família només rebi un comunicat per família, 
quan aquest sigui el mateix per tots els seus fills/es. També permet signar les 
autoritzacions i enviar-les directament a l’escola, sense necessitat de fer impressió 
d’aquestes.  

Aquelles famílies, que per qualsevol motiu, no s'instal·lin l'app, rebran tots els missatges 
per email i no perdran cap funcionalitat. Podran respondre quan se’ls faci preguntes, 
podran justificar les absències,  omplir les autoritzacions, etc. 

Reunions de nivell: Farem les trobades d’inici de curs amb les famílies durant el primer 
trimestre de forma telemàtica a través del Meet. 

Les entrevistes personals amb les famílies: El seguiment amb les famílies el farem 
preferentment per telèfon i correu electrònic. Quan s’hagi de fer una entrevista personal, 
es farà per videoconferència a través del Meet. 

 

3.4 Activitats complementàries. Sortides i colònies 

L’escola aquest curs no ha programat activitats complementàries ni sortides ni colònies. 
Així com tampoc, cap activitat realitzada per persones externes a l’escola, per tal de 
preservar la traçabilitat. 

Queden pendent del curs passat les colònies dels alumnes que feien P5 i 3r. No ha estat 
possible que ens retornin la bestreta, i si la normativa ho permet, es durien a terme aquest 
curs ja que les famílies tenen realitzar el primer pagament. 
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3.5 Servei de menjador 

P3, i Cicle Inicial: Dinaran a les aules. Cal organitzar amb l’empresa 7 i Tria els torns de dinar 
per tal d’optimitzar la cuina. 

Primer torn de menjador: P4, P5 i 3r 

Segon torn de menjador: 4t, 5è i 6è 

En el menjador dinaran junts cada grup estable, entre grup i grup hi haurà distància de 
seguretat. 

L’organització del Temps de Migdia i el funcionament del menjador va a càrrec de l’empresa 
7 i Tria i que elaborarà segons la normativa vigent. 

 

3.6 Acollida matinal 

L’entrada de l’acollida matinal es farà com sempre, des de l’entrada de les pistes. Els espais 
destinats estaran dividits entre l’aula d’acollida, el gimnàs i les pistes. Es definiran els grups 
i l’horari en funció de la demanda. 

Cada infant haurà d’anar acompanyat per un únic familiar que no podrà entrar al recinte 
escolar. Cal anar amb mascareta i abans d’entrar a l’escola s’haurà de rentar les mans amb 
la solució hidroalcohòlica. Un cop dins haurà de mantenir la distància de seguretat d’1,5 
metres amb la resta de persones que estiguin a l’espai d’acollida. 

Tant el responsable de l’acollida com els infants han de portar mascareta. 

Quan finalitzi el període d’acollida, s’acompanyarà els infants al seu espai de referència 
(files o aula). 

 

3.7 Extraescolars  acollida de tarda 

L'escola durà a terme les extraescolars i acollida de la tarda, organitzades per l’AMPA a 
través de la Fundació Sociocultural ATLAS. S’organitzaran segons la normativa vigent per 
aquestes activitats. En la mesura del possible es formaran grups estables de participants. 

 

3.8 Organització pedagògica en cas de confinament parcial, total 

Durant el curs 2019-20, l’escola, com la majoria de persones, s’ha hagut de reinventar en 
molts aspectes. Adequar metodologies, posar en funcionament tot el desplegament 
informàtic de comunicació amb alumnat, famílies, plataformes noves  que anteriorment no 
s’havien utilitzat i que hem hagut d’aprendre plegats. Crear recursos  activitats, 
avaluacions, protocols…  adaptant-los a la nova situació. Això ha requerit uns enormes 
esforços per part de tot el Claustre que ha dedicat molts de temps per tirar endavant de la 
manera més propera, òptima i professional que ha pogut.  

S’ha posat en marxa un domini propi “ferranclua.cat”, activant el G-suite for education. 

Aquest estiu ens estem formant en aquests aspectes i està previst per al curs 2020-21 
poder treballar tota l’escola amb aquesta plataforma. 
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En el cas d’un confinament parcial o tancament de l’escola, aquesta s’organitzarà de la 
manera següent: 

Cicle Mitjà i Cicle Superior utilitzaran ja en període d’escola presencial,  Classroom per tal 
d’aprendre a dominar la plataforma, i si es dona el cas que cal fer un confinament, poder 
seguir treballant des de casa. 

Educació Infantil i Cicle Inicial, en cas de confinament, es compartirà la informació i les 
tasques o reptes a través del Sites. 

 

 

 

 

 

La Direcció. 

 

  20 de juliol de 2020 
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ANNEX 1 

LLISTA DE COMPROVACIÓ DE SÍMPTOMES PER LES FAMÍLIES 

 

Si el vostre fill, filla o infant o adolescent tutelat no es troba bé, marqueu amb una 
creu quins d’aquests símptomes presenta: 
 

 Febre o febrícula  Mal de panxa 

 Tos  Vòmits 

 Dificultat per respirar  Diarrea 

 Congestió nasal  Malestar 

 Mal de coll  Dolor muscular 

 

 

Si a casa hi ha alguna persona adulta(2) que no es troba bé, marqueu amb una creu 
quins d’aquests símptomes presenta: 
 

 Febre o febrícula  Mal de panxa 

 Tos  Vòmits 

 Dificultat per respirar  Diarrea 

 Congestió nasal  Malestar 

 Mal de coll  Dolor muscular 

 

 

 

*Si heu marcat una o diverses caselles cal que eviteu portar l’infant a l’activitat i que us 
poseu en contacte amb els responsables de l’activitat per comunicar-ho. 
En horari d’atenció del vostre centre d’atenció primària, poseu-vos en contacte telefònic 
amb el vostre equip de pediatria o de capçalera. En cas contrari, truqueu al 061. 
 
(2) Si es tracta d’un altre infant o adolescent de la unitat familiar utilitzeu la primera llista. 
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ANNEX 2 

 PLANIFICACIÓ DE LA VENTILACIÓ, NETEJA I DESINFECCIÓ DEL CENTRE EDUCATIU 

✔ = Neteja i desinfecció     += Ventilació               n= Neteja 

 Abans 
de 

cada ús 

Després de 
cada ús 

 

Diàriament ≥ 1 vegada al 
dia 

 

Setmanalment Comentaris 

ESPAIS COMUNS I EQUIPAMENTS 

Ventilació de 
l’espai 

           +  Mínim 10 ‘ tres 
vegades/ dia 

Manetes i poms 
de portes i 
finestres 

   ✔    

Baranes i 
passamans, 
d’escales  

   ✔    

Superfície de 
taulells  

   ✔    

 

Cadires i bancs 

   ✔   Especialment 
en les zones 
que contacten 
amb les mans 

Grapadores i 
altres utensilis 
d’oficina 

   ✔    

Aixetes    ✔    

Ordinadors, 
sobretot teclats 
i ratolins 

   ✔    
 
Material 
electrònic: 
netejar amb un 
drap humit 
amb alcohol 
propílic 70º 

Telèfons i 
comandaments 
a distància 

   ✔   

Interruptors 
d’aparell 
electrònics 

   ✔   

Fotocopiadores    ✔   
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 Abans de 
cada ús 

Després 
de cada 

ús 

Diàriament ≥ 1 vegada 
al dia 

 

Setmanalment Comentaris 

AULES I ESPAIS INTERIORS 

Ventilació 
de 
l’espai 

   +  Mínim 10 minuts 3 
vegades/dia 

Superficies o 
punts de 
contacte 
freqüent 
amb 
les mans 
 
 

   ✔    

Terra     ✔    

Materials de 
jocs 

 n ✔    També si hi ha un 
canvi de grup 
d’infants 
 

Joguines  n ✔    

Peces de 
roba 

  ✔    Rentadora a 60º 

LAVABOS 

Ventilació 
de 
l’espai 

   +  Mínim 10 minuts 3 
vegades/dia 

Rentamans  
 

   ✔   Especialment 
després de l’ús 
massiu (després del 
pati, després de 
dinar) i sempre al 
final de la jornada. 
 

Inodors    ✔   

Terra i 
altres 
superfícies 

   ✔   

Cubells de 
brossa 

  ✔     

MIGDIADA P3 A L’AULA REFERENT DE CADA GRUP ESTABLE 

Ventilació 
de 
l’espai 

   +  Mínim 10 minuts 3 
vegades/dia 

Llit     ✔   

Terra   ✔     
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ANNEX 3 

LLISTAT DE COMPROVACIÓ PER A LA OBERTURA DIARIA DE L’ESCOLA A L’INICI DE CURS  

  C= en curs      F= fet 

 

Acció C F 

Es disposa d’un pla de ventilació, neteja i desinfecció?   

Es disposa del pla d’actuació davant d’un cas sospitós?   

S’ha demanat a totes les persones treballadores del centre educatiu que les que 
presentin condicions considerades de risc o que estiguin embarassades es posin 
en contacte amb el Servei de Prevenció de Riscos Laborals? 

  

El personal docent i no docent del centre ha rebut els equips de protecció 
(mascaretes)? 

  

Tots els espais habilitats per a les activitats lectives disposen de ventilació?   

S’ha realitzat la neteja i manteniment dels equips de climatització?   

El personal docent i no docent ha rebut tota la informació necessària respecte 
de les mesures de protecció i prevenció? 

  

Les famílies han rebut tota la informació necessària respecte de les mesures de 
protecció i prevenció? 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEX 4 
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LLISTAT DE COMPROVACIÓ PER A L’OBERTURA DIARIA DE L’ESCOLA 

      C= en curs                        F= fet 

 

Acció C F 

S’ha efectuat la ventilació de totes les aules i espais de l’escola durant un mínim 
de 10 minuts? 

  

Tots els dispensadors de sabó de lavabos disposen de sabó suficient?   

Hi ha tovalloles d’un sol ús a tots els rentamans?   

Tots els dispensadors de gel hidroalcohòlic disposen de gel suficient?   

S’ha dut a terme la neteja i desinfecció de les superfícies de major contacte 
(poms de les portes, baranes, interruptors, bancs...? 

  

S’ha dut a terme la neteja i desinfecció de totes les aules i espais docents?   

S’ha dut a terme la neteja i desinfecció dels lavabos?   

S’ha realitzat la neteja i desinfecció  de les fonts d’aigua?   

S’ha realitzat la neteja i desinfecció dels equips informàtics?   

S’ha realitzat la neteja i desinfecció del material escolar?   

S’ha realitzat la neteja i desinfecció de jocs i joguines?   

 
 


