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A. Diagnosi. 

 
Durant el curs 2019-2020 el món ha viscut un estat de pandèmia que ha              

portat al confinament de la societat catalana diversos mesos. Aquest fet va provocar             
el trencament de la presencialitat de l’escolarització, afavorint la desigualtat en           
contextos educatius com el nostre centre. 
 

Tot i el pla de reobertura realitzat i dut a terme al juny del 2020, l’escola no ha                  
tornat a ser la de sempre i és responsabilitat col·lectiva donar resposta a la situació               
emocional i d’aprenentatge del nostre alumnat i que ens trobarem al setembre. 
 

És per aquesta raó que presentem el pla d’organització del curs 2020-2021,            
el qual formarà part de la Programació General Anual. Aquest document té com a              
objectiu organitzar el centre per tal de complir amb les mesures d’higiene i seguretat              
públiques que les administracions ens demanen, així com donar resposta          
pedagògica a les necessitats detectades. 
 

B. Organització dels grups estables. 
 

L’Escola la Font compta amb dues etapes educatives: infantil i primària. 
 

Seguint els criteris del Departament d’Educació, els grups estables al centre           
es regiran pels següents aspectes: disponibilitat de recursos humans, espais,          
heterogeneïtat i inclusió. 
 

A l’Educació Infantil, i de manera general, els grups estables seran formats            
pel tutor/a i per un nombre màxim de 22 infants en aules intercicles (infants d’EI3,               
EI4 i EI5). Alhora, al cicle hi haurà personal docent de reforç per cada dues aules,                
fet que permetrà assegurar i garantir les mesures d’higiene i seguretat. 
 

A l’Educació Primària, i de manera general, el centre es subdividirà en tres             
línies per establir grups estables d’entre 16 i 18 infants en aules per nivell i el seu                 
tutor/a. Es mantindran les especialitats però només es mouran pel propi cicle i no es               
permetrà la interrelació de docents entre cicles. 
 

Tot i que el centre compta amb aula d’acollida i suport intensiu a l’educació              
inclusiva, tot l’alumnat serà atès sempre dins els grups estables. 
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A continuació enumerem els grups estables que es mantindran el curs           
2020-2021: 
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CURS - NIVELL - 
GRUP 

NOMBRE 
D’ALUMNAT 

PROFESSORAT 
ESTABLE 

ALTRES 
DOCENTS 

PAE ESPAI 

EI- aula blanca 22 Ricki Rubis Anna Seoane Anna Ginestà Aula blanca 

EI- aula taronja 22 Mònica Xuclà Anna Seoane Anna Ginestà Aula taronja 

EI - aula verda 22 Gemma Vilellas Anna Seoane, 
Anna Servitja 

 Aula verda 

EI - aula groga 22 Marina Cano Anna Seoane, 
Anna Servitja 

 Aula groga 

EI - aula lila 22 Judit Chinchilla Anna Seoane, 
Anna Garriga 

 Aula lila 

EI - aula blava 22 Marta Planes 
Calsina 

Anna Seoane, 
Anna Garriga 

 Aula blava 

1rA 14 Ester Solernou i 
Montserrat 
Subirana 

Vanesa Casas, 
Glòria Boix, Laia 
Azorín, Núria 
Casas, Antònia 
Torrents 

- 1rA 

1rB 14 Anna Gutiérrez i 
Montserrat 
Gómez 

Vanesa Casas, 
Glòria Boix, Laia 
Azorín, Núria 
Casas, Antònia 
Torrents 

- 1rB 

1rC 13 Glòria Boix Vanesa Casas, 
Glòria Boix, Laia 
Azorín, Núria 
Casas, Antònia 
Torrents 

- 1rC 

2nA 14 Vanesa Casas Vanesa Casas, 
Jaume Serra, 
Glòria Boix, Laia 
Azorín, Núria 
Casas, Antònia 
Torrents 

 2nA 

2nB 16 Carme Roca Vanesa Casas, 
Jaume Serra, 
Glòria Boix, Laia 
Azorín, Núria 
Casas, Antònia 
Torrents 

 2nB 

2nC 13 Jaume Serra Vanesa Casas, 
Jaume Serra, 
Glòria Boix, Laia 
Azorín, Núria 
Casas, Antònia 
Torrents 

 2nC 
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3rA 17 Roser Tor Laura Astallé, 
Mireia Gràcia, 
Eva López, Marta 
Gómez, Jaume 
Parcerisa 

Montse Pujol, 
Anna Díaz 

3rA 

3rB 18 Gemma Cassà Laura Astallé, 
Mireia Gràcia, 
Eva López, Marta 
Gómez, Jaume 
Parcerisa 

Montse Pujol, 
Anna Díaz 

3rB 

3rC 18 Laura Astallé i 
Mercè Mauriz 

Laura Astallé, 
Mireia Gràcia, 
Eva López, Marta 
Gómez, Jaume 
Parcerisa 

Montse Pujol, 
Anna Díaz 

3rC 

4tA 17 Núria Pérez Mercè Mauriz, 
Mireia Gràcia, 
Eva López, Marta 
Gómez, Jaume 
Parcerisa 

Montse Pujol, 
Anna Díaz 

4tA 

4tB 15 Mireia Gràcia Mercè Mauriz, 
Mireia Gràcia, 
Eva López, Marta 
Gómez, Jaume 
Parcerisa 

Montse Pujol, 
Anna Díaz 

4tB 

4tC 17 Eva López Mercè Mauriz, 
Mireia Gràcia, 
Eva López, Marta 
Gómez, Jaume 
Parcerisa 

Montse Pujol, 
Anna Díaz 

4tC 

5èA 17 Mercè Fort Eduard Serra, 
Xavier Corbinos, 
Cristina Trapé, 
Laia Borràs 

Elisabet  5èA 

5èB 17 Marta Planes 
Esteve 

Eduard Serra, 
Xavier Corbinos, 
Cristina Trapé, 
Laia Borràs 

Elisabet  5èB 

5èC 17 Eduard Serra Eduard Serra, 
Xavier Corbinos, 
Cristina Trapé, 
Laia Borràs, 
Montse Varela 

Elisabet  5èC 

6èA 18 Montse Varela Eduard Serra, 
Xavier Corbinos, 
Cristina Trapé, 
Laia Borràs 

Elisabet  6èA 

6èB 19 Anna Marsinyach Eduard Serra, 
Xavier Corbinos, 
Cristina Trapé, 
Laia Borràs 

Elisabet  6èB 

6èC 19 Xavier Corbinos Eduard Serra, 
Xavier Corbinos, 
Cristina Trapé, 
Laia Borràs, 
Mercè Fort 

Elisabet  6èC 
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Els suports per part d’altres docents o PAE serà sempre dins l’aula, prenent             

les corresponents mesures d’higiene i seguretat. 
 

A l’annex número 1 es poden observar les zones de pati a EI i PRI.  
 

A EI es sortirà al pati en dos torns, els quals seran rotatius mensualment per               
cadascun dels grups-classe. L’esmorzar es farà a les 11h el segon torn de pati, i a                
les 10:30h el primer torn de pati, sempre a l’aula ordinària, independement del torn              
de pati, per assegurar les mesures d’higiene. 
 

 
 

A PRI es sortirà en tres torns, els quals seran rotatius mensualment per             
cadascun dels cicles. L’esmorzar es farà al pati vetllant pel distànciament i la             
higiene, independement del torn de pati. 
 

A continuació es mostra una graella dels torns de patis: 
 

 

 
Es pot donar el cas que un grup de PRI estigui fent activitat lectiva d’educació               

física al pati i surti un cicle diferent a fer l’esbarjo. En aquest cas el grup estable que                  
fa educació física finalitzarà la sessió a la pista poliesportiva i la resta de grups que                
fan esbarjo es distribuiran segons el mapa de zones. 
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 Setembre Octubre Novembre Desembre Gener Febrer Març Abril Maig Juny 

10:30 
11:00 

Lila, 
blava i 
Groga  

Blanca, 
Taronja 
i Verda 

Lila, 
blava i 
Groga  

Blanca, 
Taronja 
i Verda 

Lila, 
blava i 
Groga  

Blanca, 
Taronja 
i Verda 

Lila, 
blava i 
Groga  

Blanca, 
Taronja 
i Verda 

Lila, 
blava i 
Groga  

Blanca, 
Taronja 
i Verda 

11:00 
11:30 

Blanca, 
Taronja 
i Verda 

Lila, 
blava i 
Groga  

Blanca, 
Taronja 
i Verda 

Lila, 
blava i 
Groga  

Blanca, 
Taronja 
i Verda 

Lila, 
blava i 
Groga  

Blanca, 
Taronja 
i Verda 

Lila, 
blava i 
Groga  

Blanca, 
Taronja 
i Verda 

Lila, 
blava i 
Groga  

 Setembre Octubre Novembre Desembre Gener Febrer Març Abril Maig Juny 

10:30 
11:00 

CI CS CM CI CS CM CI CS CM CI 

11:00 
11:30 

CM CI CS CM CI CS CM CI CS CM 

11:30 
12:00 

CS CM CI CS CM CI CS CM CI CS 
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C. Criteris organització d’atenció a la diversitat. 

Atenent-nos al Projecte Educatiu de Centre, al Protocol d’Atenció a la           
Diversitat i a la normativa que regula el sistema educatiu de Catalunya, l’atenció a la               
diversitat es durà a terme sempre dins l’aula ordinària. 
 

Cada cicle comptarà amb la figura referent d’una docent d’atenció a la            
diversitat, la qual vetllarà per l’acompanyament, el seguiment i l’atenció directa de            
l’alumnat amb més dificultats. Alhora serà la responsable de la coordinació amb els             
serveis externs. 
 

Tanmateix el centre comptarà amb la incorporació aquest curs de figures com            
l’educador social i el tècnic d’integració social, els quals hauran de redactar els seus              
corresponents plans d’acció. 
 

D. Organització de les entrades i sortides. 
 

El centre educatiu compta amb dos amplis patis i entrades amples, fet que             
ens permet poder mantenir les mesures de seguretat i higiene i garantir            
l’agrupament per grups estables. 
 

Les dues entrades del C/ Sant Cristòfol i C/ Sabadell respectivament s’obriran            
a les 8:45h, permetent una entrada esglaonada. Els i les infants menors de 2n de               
primària podran ser acompanyats per un adult, igual que l’alumnat SIEI o considerat             
per la CAD. La resta d’alumnes romandran al pati en els espais adequadament             
assenyalats i on els i les tutores els recolliran (veure plànol). A cadascuna de les               
entrades principals es posaran el conserge i la EES, respectivament, per controlar            
l’accés. Aquestes persones disposaran de gel hidroalcohòlic per facilitar el rentat de            
mans. 

Per la porta del C/ Sant Cristòfol entraran els i les alumnes de 3r a 6è. 
Per la porta del C/ Sabadell entraran els i les alumnes d’EI3 a 2n. 
De manera excepcional i fins al desembre es permetrà el pas dels germans i              

germanes de 3r per la porta intermitja del pati. 
 

L’entrada a l’edifici d’infantil es fa per tres portes diferents, i cadascuna de les              
portes dona accés a dos grups estables. Això ens permet assegurar que en un              
temps raonable l’entrada haurà estat àgil i sense intercanvi de persones entre grups.             
Cada grup estable farà la fila on està senyalitzat al porxo, assegurant la distància de               
seguretat entre grups. 
 

L’entrada a l’edifici de primària es farà per les dues entrades principals i els              
grups parells - A per l’escala d’emergència. El fet de disposar de tres entrades ens               
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permet assegurar el manteniment de les distàncies i mesures de seguretat           
adequades. Cada grup estable farà fila on està senyalitzat al plànol. 
 

La sortida serà de la forma inversa, acompanyant l’alumnat fins a la zona             
marcada a tal efecte i marxant de grans a petits. Els infants menors de 2n de                
primària podran ser acompanyats per un adult. 
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E. Relació amb la comunitat educativa. 
 

Farem les trobades d’inici de curs amb les famílies durant el primer trimestre             
de forma telemàtica, així com l’assemblea d’escola. 

Les reunions individuals es faran, sempre que sigui possible, de manera           
telemàtica. 

Quan per raons pedagògiques calgui fer-la de manera presencial i per           
assegurar les mesures de seguretat i higiene, caldrà informar prèviament a           
secretaria de les persones que accediran al centre, així com el dia, el lloc i la                
persona responsable que farà la corresponent desinfecció abans i després de la            
reunió. Per fer-ho caldrà deixar constància al document d’accés al DRIVE. 

Aquest document es farà arribar cada dia a secretaria, consergeria i direcció. 
 
F. Servei de menjador. 
 

A l’espai de menjador els grups estables han de mantenir-se i garantir que hi              
hagi una distància de seguretat respecte altres grups estables.  

Per afavorir el manteniment de les mesures de seguretat, atès que disposem            
d’un espai reduït de menjador, s’ocuparà el gimnàs per fer-lo servir com a menjador              
d’Educació Infantil i zona dormitori. Al menjador ordinari es faran dos torns, un de 1r               
a 3r i l’altre de 4t a 6è. 
 
 

 
L’espai de migdiada de l’alumnat d’educació infantil serà la sala de           

psicomotricitat mantenint les distàncies de seguretat entre grups estables i, si           
s’escau, utilitzant mascareta. Caldrà desinfectar l’espai per l’equip de monitoratge un           
cop s’acabi el seu ús. 
 

L’estona d’esbarjo es repartirà el pati de manera rotativa pels diferents grups            
estables, respectant les zones indicades al projecte patis del centre. A cada zona             
s’establiran 3 subzones, indicant així que a la zona 1 hi hauria 3 grups estables que                
no s’interrelacionen i apliquen mesures de seguretat i higiene. 
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Grups estables  Hora de dinar Lloc 

Grups estables 
d’educació infantil 

12:30h - 13:15h Gimnàs 

Grups estables de 1r a 3r 12:30h - 13:15h Menjador 

Grups estables de 4t a 6è 13:15h - 14:00h Menjador 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UY7FJ1fRaZwat0QiKMJMhjU7_kkW_fQNY7LXK1rgbOw/edit?usp=sharing
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Les persones treballadores que facin ús del menjador podran dinar a la sala             
de mestres o bé a l’aula de plàstica, mentre es respectin les mesures d’higiene i               
seguretat. En cas contrari hauran d’habilitar-se noves zones. 
 
 
G. Pla de neteja. 

 
Caldrà seguir les normes de ventilació i neteja indicades pel Departament           

d’Educació als diferents documents normatius. 
 

Els espais utilitzats per diversos grups estables són el menjador, la sala de             
psicomotricitat, els WC, l’aula d’informàtica i l’aula de ciències.  
 

Menjador: entre torn i torn l’equip de monitoratge, amb l’ajuda dels infants,            
procediran a la neteja de l’espai i a la seva ventilació. 
 

Sala de psicomotricitat: quan es va en horari lectiu la persona de reforç serà              
l’encarregada de desinfectar-la. En el moment dormitori serà el servei menjador. 

 
WC: tots els WC de l’escola quedaran senyalitzats per a cada grup estable.             

Durant l’estona dels esbarjos i menjador caldrà que l’infant faci ús del WC del seu               
grup estable. 
 

Aula d’informàtica i aula de ciències: cada grup estable desinfectarà l’espai           
després del seu ús. 
 

Els residus de cada espai es gestionaran de la següent manera: 
 

· Residus d’espais de grups estables. La brossa general la buida el servei de              
neteja. La brossa de recollida selectiva es dipositarà per part de l’alumnat als             
contenidors generals de l’escola. 

 
· Residus d’espais comuns. El conserge del centre procedirà a la seva            

retirada. 
 

En qualsevol cas, i dins el conjunt d’actuacions de sensibilització que el            
centre portarà a terme amb l’alumnat sobre mesures higièniques davant la prevenció            
de contagi per la COVID-19, l’alumnat que no estigui utilitzant un espai del seu grup               
estable col·laborarà en les actuacions de neteja de superfícies i estris utilitzats            
abans d’abandonar l’espai i possibilitar així un nou ús. 
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H. Extraescolars i acollida. 
 
Els espais d’acollida matinal i extraescolars poden suposar la barreja          

d’alumnat de diferents grups estables, si la normativa ho permet. Per això caldrà             
aplicar les mesures de distància de seguretat i ús de la mascareta. 
 

Les activitats previstes són: 
 
 

 
I. Activitats complementàries. 
 

Les sortides i altres activitats complementàries es faran mantenint els grups           
estables i els mateixos criteris que tenim al centre de manera ordinària. 
 
J. Reunions dels òrgans unipersonals i col·lectius de coordinació i govern. 
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ACTIVITAT NOMBRE 
D’ALUMNES 

GRUP ESTABLE 
DEL QUAL 
PROVENEN 

PROFESSIONAL 
RESPONSABLE 

ESPAI ON ES 
REALITZA 
L’ACTIVITAT 

Acollida   Jenni Garcia Gimnàs 

Zumba 1 (4t a 6è)   Jenni Garcia 
 

Porxo 

Zumba 2 (4t a 6è)   Jenni Garcia 
 

Porxo 

Bàsquet 20 Primària Consell Comarcal del 
Bages - PCEE 

Pati 

ÒRGANS TIPUS DE REUNIÓ FORMAT DE LA REUNIÓ PERIODICITAT 

Equip directiu ampliat Coordinació Presencial Setmanal 

Cicles Organització pedagògica Presencial o telemàtica Setmanal 

Nivell Organització pedagògica Presencial o telemàtica Setmanal 

Grups de treball Organització pedagògica Presencial o telemàtica Setmanal 

Comissions Coordinació Presencial o telemàtica Setmanal 

Claustre Organització pedagògica Presencial o telemàtica Mensual 

Consell Escolar Coordinació Presencial o telemàtica Bimensual 
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K. Protocol d’actuació en cas de detectar un possible cas de COVID-19. 
 

En el cas de detectar un possible cas de COVID-19 el centre seguirà la              
següent organització: 
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CURS - NIVELL - 
GRUP 

ESPAI HABILITAT 
PER A 
L’AÏLLAMENT 

PERSONA 
RESPONSABLE DE 
REUBICAR 
L’ALUMNE I 
CUSTODIAR-LO 

PERSONA 
RESPONSABLE DE 
TRUCAR A LA 
FAMÍLIA 

PERSONA 
RESPONSABLE DE 
COMUNICAR EL 
CAS ALS SERVEIS 
TERRITORIALS 

EI- aula blanca Aula de reforç a EI Docent que està amb 
el grup estable 

Membre de l’equip 
directiu. 

Membre de l’equip 
directiu. 

EI- aula taronja Aula de reforç a EI Docent que està amb 
el grup estable 

Membre de l’equip 
directiu. 

Membre de l’equip 
directiu. 

EI - aula verda Aula de reforç a EI Docent que està amb 
el grup estable 

Membre de l’equip 
directiu. 

Membre de l’equip 
directiu. 

EI - aula groga Aula de reforç a EI Docent que està amb 
el grup estable 

Membre de l’equip 
directiu. 

Membre de l’equip 
directiu. 

EI - aula lila Aula de reforç a EI Docent que està amb 
el grup estable 

Membre de l’equip 
directiu. 

Membre de l’equip 
directiu. 

EI - aula blava Aula de reforç a EI Docent que està amb 
el grup estable 

Membre de l’equip 
directiu. 

Membre de l’equip 
directiu. 

1rA Tutoria del cicle Docent que està amb 
el grup estable 

Membre de l’equip 
directiu. 

Membre de l’equip 
directiu. 

1rB Tutoria del cicle Docent que està amb 
el grup estable 

Membre de l’equip 
directiu. 

Membre de l’equip 
directiu. 

1rC Tutoria del cicle Docent que està amb 
el grup estable 

Membre de l’equip 
directiu. 

Membre de l’equip 
directiu. 

2nA Tutoria del cicle Docent que està amb 
el grup estable 

Membre de l’equip 
directiu. 

Membre de l’equip 
directiu. 

2nB Tutoria del cicle Docent que està amb 
el grup estable 

Membre de l’equip 
directiu. 

Membre de l’equip 
directiu. 

2nC Tutoria del cicle Docent que està amb 
el grup estable 

Membre de l’equip 
directiu. 

Membre de l’equip 
directiu. 

3rA Tutoria del cicle Docent que està amb 
el grup estable 

Membre de l’equip 
directiu. 

Membre de l’equip 
directiu. 

3rB Tutoria del cicle Docent que està amb 
el grup estable 

Membre de l’equip 
directiu. 

Membre de l’equip 
directiu. 

3rC Tutoria del cicle Docent que està amb 
el grup estable 

Membre de l’equip 
directiu. 

Membre de l’equip 
directiu. 

4tA Tutoria del cicle Docent que està amb 
el grup estable 

Membre de l’equip 
directiu. 

Membre de l’equip 
directiu. 
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En qualsevol d’aquests casos caldrà informar a la direcció del centre per            

cobrir la custòdia del grup estable per part d’algun docent del cicle. 
 
L. Pla d’acollida de l’alumnat a l’educació infantil. 
 

Atesa la situació viscuda el curs 2019-2020 i veient que l’alumnat d’EI4 del             
curs 2020-2021 ha estat molt poc temps escolaritzat, proposem ofertar a aquestes            
famílies un procés d’adaptació voluntari. 

 
A les famílies d’EI3 se’ls proposarà un procés d’adaptació tradicional on els 5             

primers dies lectius els infants puguin acudir al centre només al matí i, en cas de ser                 
necessari, se’ls trucaria perquè els vinguessin a buscar. 
 

Un membre podrà acompanyar l’infant fins a l’aula però haurà de mantenir en             
tot moment les mesures de seguretat i higiene indicades per l’equip docent.            
Especialment se’ls indicarà que no es podran apropar a altres infants i caldrà deixar              
constància de la persona amb nom, cognoms i DNI/NIE en un recull per poder fer               
casos de traçabilitat en cas de ser necessari. 
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4tB Tutoria del cicle Docent que està amb 
el grup estable 

Membre de l’equip 
directiu. 

Membre de l’equip 
directiu. 

4tC Tutoria del cicle Docent que està amb 
el grup estable 

Membre de l’equip 
directiu. 

Membre de l’equip 
directiu. 

5èA Tutoria del cicle Docent que està amb 
el grup estable 

Membre de l’equip 
directiu. 

Membre de l’equip 
directiu. 

5èB Tutoria del cicle Docent que està amb 
el grup estable 

Membre de l’equip 
directiu. 

Membre de l’equip 
directiu. 

5èC Tutoria del cicle Docent que està amb 
el grup estable 

Membre de l’equip 
directiu. 

Membre de l’equip 
directiu. 

6èA Tutoria del cicle Docent que està amb 
el grup estable 

Membre de l’equip 
directiu. 

Membre de l’equip 
directiu. 

6èB Tutoria del cicle Docent que està amb 
el grup estable 

Membre de l’equip 
directiu. 

Membre de l’equip 
directiu. 

6èC Tutoria del cicle Docent que està amb 
el grup estable 

Membre de l’equip 
directiu. 

Membre de l’equip 
directiu. 
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M. Pla de treball del centre educatiu en cas de confinament. 
 

En el cas d’un possible confinament el centre té una previsió de treball de la               
següent manera: 
 
 
 

 
Per tal de mantenir sistemes d’equitat i igualtat no es facilitaran mòbils            

personals dels docents ni altres vies de comunicació que les estrictament oficials del             
centre. 

Aquest curs l’escola inicia un desplegament de la plataforma Google Suite for            
Education a les famílies i elaborarà manuals d’ajuda per a l’accés a totes aquestes              
eines. 
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CURS - NIVELL - 
GRUP 

MÈTODE DE 
TREBALL I 
RECURSOS 
DIDÀCTICS 
PREVISTOS 

MITJÀ I 
PERIODICITAT DEL 
CONTACTE AMB EL 
GRUP 

MITJÀ I 
PERIODICITAT DEL 
CONTACTE 
INDIVIDUAL AMB 
L’ALUMNE/A 

MITJÀ I 
PERIODICITAT DE 
CONTACTE AMB LA 
FAMÍLIA 

EI- aula blanca 
EI- aula taronja 
EI - aula verda 
EI - aula groga 
EI - aula lila 
EI - aula blava 
 

A través de la 
plataforma 
Google-classroom 
se’ls farà arribar una 
proposta pedagògica 
multinivell setmanal. 
La presentació es farà 
en dilluns i es recollirà 
en divendres. 
En alguns casos la 
proposta s’enviarà en 
format paper. 

El mitjà de 
comunicació habitual 
serà el correu 
electrònic i la 
videotrucada. Els 
grups es trobaran 
diàriament en 
sessions d’1h de 10 a 
11h. 

El mitjà de 
comunicació amb 
l’alumne serà el 
telèfon o la 
videotrucada. El 
contacte serà com a 
mínim quinzenal. 
En cas de correu 
electrònic només es 
respondran en horari 
laboral. 

El mitjà de 
comunicació amb la 
família serà el telèfon 
o la videotrucada. El 
contacte serà com a 
mínim quinzenal. 
En cas de correu 
electrònic només es 
respondran en horari 
laboral. 

1rA 
1rB 
1rC 
2nA 
2nB 
2nC 
3rA 
3rB 
3rC 
4tA 
4tB 
4tC 
5èA 
5èB 
5èC 
6èA 
6èB 
6èC 

A través de la 
plataforma 
Google-classroom 
se’ls farà arribar una 
proposta pedagògica 
multinivell setmanal. 
La presentació es farà 
en dilluns i es recollirà 
en divendres. 
En alguns casos la 
proposta s’enviarà en 
format paper. 

El mitjà de 
comunicació habitual 
serà el correu 
electrònic i la 
videotrucada. Els 
grups es trobaran 
diàriament en 
sessions de 2h de 9 a 
10 i d’11 a 12h. 
A la tarda.a les 
15:15h,  s’oferirà una 
sessió a criteri de 
l’equip docent. 

El mitjà de 
comunicació amb 
l’alumne serà el 
telèfon o la 
videotrucada. El 
contacte serà com a 
mínim quinzenal. 
En cas de correu 
electrònic només es 
respondran en horari 
laboral. 

El mitjà de 
comunicació amb la 
família serà el telèfon 
o la videotrucada. El 
contacte serà com a 
mínim quinzenal. 
En cas de correu 
electrònic només es 
respondran en horari 
laboral. 
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En tots els casos, es procurarà mantenir la línia d’escola: cooperativa,           
inclusiva i competencial. S’aplicaran mesures d'aprenentatge cooperatiu online        
basades en les experiències de les jornades de la Xarxa Khelidôn. 

Tanmateix, s’ampliarà la proposta d’UD globalitzades, competencials i        
significatives. 

Es revisaran els criteris d’avaluació, dels quals s’informarà oportunament a          
les famílies i alumnat. 

En el cas d’un infant confinat per contacte estret amb un positiu caldrà des de               
tutoria vetllar per la continuïtat en els aprenentatges d’aquest infant. Caldrà           
contactar amb la família i oferir propostes pedagògiques en format digital           
prioritàriament. 
 
 
 
N. Seguiment del pla. 
 

L’Equip Directiu Ampliat serà el responsable del seguiment i avaluació          
d’aquest pla d’obertura, juntament amb el Consell Escolar. 
 

Trimestralment serà avaluat juntament amb la PGA i es proposaran mesures           
de millora. 
 

Marquem els següents indicadors per fer-ne una valoració. 
 
· % d’assistència al centre en cas de presencialitat. 
· % de participació en les propostes pedagògiques setmanals en cas de            
confinament. 
 
 
O. Diligència d’aprovació. 
 

Aquest Pla d’Organització ha estat aprovat en sessió de Consell Escolar el 10             
de setembre de 2020 i revisat en sessions de Consell Escolar del 6 d’octubre de               
2020 i del 27 de gener de 2021. 
 
 
 
 
Secretària Director 
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Annex número 1. 
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