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1. Introducció 
 

Aquest pla té com a objectiu definir les diferents línies d’organització escolar durant el curs               
2020-2021 dins el marc normatiu desenvolupat en el decret d’autonomia de centre, d’acord             
amb les Instruccions de la Secretaria de Polítiques Educatives i el Pla d’Actuació en el marc                
de la pandèmia elaborat amb el Departament de Salut. 
 
En els diferents apartats s’especifica l’organització dels grups estables, els criteris d’atenció            
a la diversitat, l’organització de les entrades i sortides, espais i franges d’esbarjo, la manera               
com mantindrem les relacions amb la comunitat, l’organització del menjador escola, pla de             
neteja (complementat amb el de l’ajuntament), l’organització de les activitats          
complementàries, el protocol d’actuació en casos de detecció de covid-19 i el pla de treball               
en cas de confinament. Tanmateix també s’especifica els mecanismes pel rendiment de            
comptes i els indicadors d’avaluació del mateix. 
 

2. Contingut del pla d’obertura 
a. Diagnosi 

 
Durant el curs 19-20 hem viscut la pandèmia amb més abast i impacte de la història recent.                 
Aquesta pandèmia ha obligat a confinar a gran part de la població a la vegada que ens hem                  
hagut d’anar adaptant a una realitat canviant.  
 
Durant aquest període des de l’escola s’ha prioritzat l’educació emocional a través de             
l’acompanyament de l’alumnat. L’objectiu principal que ha guiat totes les nostres actuacions            
ha estat el de vetllar pel benestar de l’alumnat mentre treballàvem per preservar el vincle               
vers la comunitat escolar i proposàvem diferents activitats encaminades a reforçar els            
aprenentatges. Totes aquestes actuacions s’han concretat amb el contacte telefònic amb           
les famílies i l’alumnat, la incorporació de l’aplicació comunicativa Dinantia, la creació dels             
entorns d’aprenentatge a través del Sites, l’exercici de youtubers per part del professorat i              
l'impuls de les Padlets com a “sala de xat” per mantenir la cohesió del grup.  
 
A través d’aquestes accions s’ha aconseguit mantenir el contacte amb el 90% de les              
famílies. Tanmateix, un cop incorporades les diferents eines de comunicació i aprenentatge            
el 80% de l’alumnat ha seguit l'aprenentatge virtualment i el 20% telefònic. Per altra banda,               
cal destacar que el 73% dels infants han fet algun retorn de les tasques a través del                 
Dinantia i un 57% habitualment. Altrament, pel que fa al xat un 73% hi ha participat algun                 
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cop i un 49% habitualment. En general la participació dels grups d’alumnat més grans ha               
estat més alta que la dels grups amb edats inferiors.  
 
Per analitzar aquestes dades cal tenir en compte el context, tot i haver cedit 23 portàtils i                 
connexions, molts alumnes no disposaven d’equipament informàtic i/o connexió tal i com            
reflecteix la Memòria 19-20, i un gran nombre de progenitors expressaven dificultats per             
acompanyar als seus fills i filles en aquest aprenentatge on-line. Per tant, caldrà preveure la               
creació de dossiers d’activitats competencials, a més de preveure activitats de formació            
d'aprenentatge on-line per famílies i alumnes així com disposar d’un entorn virtual sòlid que              
faciliti el retorn de les tasques dels més grans (Classroom). 
 
 

b. Organització dels grups 
 

Curs Nombre 
alumnes 
(amb 
mascareta 
a Primària) 

Professora
t estable  
(amb 
mascareta) 

Altres 
docents 
(amb 
mascareta) 

Personal 
atenció 
educativa 
(TEI, TIS,  
EE…) 
(amb 
mascareta) 

Personal 
que 
intervé 
puntualme
nt (SIEI…) 

Espai 
estable 

P3 A 20 Elisabet 1 
Rafa: Música 
 

2 
Esther: TEI  
Mariona: MEE 

 Aula de P3A 

P3 B 20 Adriana 1 
Rafa: Música 
 

2 
Esther:TEI 
Mariona: MEE 

 Aula de P3B 

P4 A 15 Judit  2 
Rafa: Música  
Maru: Suport 

1  
Mariona: MEE 

2 
Núria: MEE  
SIEI 
Anna: 
educadora 
SIEI 

Aula de P4A 

P4 B 14 Maria 
Josep 

2 
Rafa: Música  
Maru: Suport 
 

1  
Mariona: MEE 

2 
Núria: MEE  
SIEI 
Anna: 
educadora 
SIEI 

Aula de P4B 

P5 A 20 M Àngels  3 
Rafa: Música  
Marta Soler:  
Suport 
Marta Besalú: 
Suport 

1  
Mariona: MEE 

2 
Núria: MEE  
SIEI 
Anna: 
educadora 
SIEI 

Aula de P5A 
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P5 B 21 Montse  3 
Rafa: música.  
Marta Soler:  
suport.  
Marta Besalú: 
Suport 

1 
Mariona: MEE 

2 
Núria: MEE  
SIEI 
Anna: 
educadora 
SIEI 

Aula de P5B 

1r A 17 Alba 5 
Àlex: Ed.física 
Mireia: Música 
Anna Carrión:  
Anglès +  
suport 
Conxi: Suport 
Imma: Suport 
 

1 
Mariona: MEE 

 Aula de 1rA 

1r B 17 Imma  5 
Àlex: Ed.física 
Mireia: Música 
Anna Carrión:  
Anglès +  
suports 
Conxi: Suports 
Alba: Suports 
 

1  
Mariona: MEE 

 Aula de 1rB 

2n A 18 Erica Geli 5 
Àlex: Ed.física 
Mireia: Música 
Anna Carrión:  
Anglès +  
suports 
Conxi: Suport 
Natàlia: Suport 

1  
Mariona: MEE 

1 
Núria: MEE  
SIEI 
Anna: 
educadora 
SIEi 

Aula de 2nA 

2n B 17 Natàlia 5 
Àlex: ed.física 
Mireia: Música 
Anna Carrión:  
Anglès +  
suports 
Conxi: 
SuportsErica: 
Suports 

1 
Mariona:MEE 

2 
Núria: MEE  
SIEI 
Anna: 
educadora 
SIEi 

Aula de 2nB 

3r A 21 Anna Pujol 5 
Àlex: ed.física 
Mireia: 
Música+ 
suport 
Marcelina: 

3 
Lourdes:  
MEE 
Clàudia:TIS 
Núria: AA 

 Aula de 3rA 
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Anglès 
Maria 
Martínez: 
suports 
Eva 
Escajadillo: 
Suports 
 

3r B 21 Eva 
Escajadillo 

5 
Àlex: ed.física 
Mireia: Música  
+ suports 
Marcelina: 
Anglès 
Maria 
Martínez: 
suports  
Anna Pujol:  
Suport 

3 
Lourdes:  
MEE 
Clàudia:TIS 
Núria: AA 

 Aula de 3rB 

4t A 23 Eva 
Pacheco 

5 
Àlex: Ed.física 
Mireia: Música  
+ suport 
Marcelina: 
Anglès 
Maria 
Martínez: 
Suport 
Jaume: Suport 

3 
Lourdes:  
MEE 
Clàudia:TIS 
Núria: AA 

2 
Núria: MEE  
SIEI 
Anna: 
educadora 
SIEI 

Aula de 4rtA 

4t B 23 Roger 
Pasarell 

5 
Àlex: Ed.física 
Mireia: Música  
+ suport 
Marcelina: 
Anglès 
Maria 
Martínez: 
Suport  
Jaume: Suport 

3 
Lourdes:  
MEE 
Clàudia:TIS 
Núria: AA 

2 
Núria: MEE  
SIEI 
Anna: 
educadora 
SIEI 

Aula de 4rtB 

5è A 23 
(reubicada 
a aula més   
gran) 

Debra 5 
Àlex: Ed.física 
Rafa: Música 
Marcelina: 
Anglès 
Olga: Suport 
Íngrid: Suport 

3 
Lourdes:  
MEE 
Clàudia:TIS 
Núria: AA 

2 
Núria: MEE  
SIEI 
Anna: 
educadora 
SIEI 

Aula de 5èA 

5è B 21 
(reubicada 
a aula més   
gran) 

Anna Solà 5 
Àlex: Ed.física 
Rafa: Música 
Marcelina: 
Anglès 
Olga: Suport 
Íngrid:Suport 

3 
Lourdes:  
MEE 
Clàudia:TIS 
Núria: AA 

2 
Núria: MEE  
SIEIAnna: 
educadora 
SIEI 

Aula de 5èB 

6è A 16 Eva 
Estévez 

5 
Àlex: Ed.física 

3 
Lourdes:  

 Aula de 6èA 
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Rafa: Música 
Marcelina: 
Anglès 
Olga: Suport 
Íngrid: Suport 
 
 
 

MEE 
Clàudia:TIS 
Núria: AA 

6è B 15 Xavi 5 
Àlex: Ed.física 
Rafa: Música 
Marcelina: 
Anglès 
Olga: Suport 
Íngrid: Suport 

3 
Lourdes:  
MEE 
Clàudia:TIS 
Núria: AA 

 Aula de 6èB 

  
Els suports es faran dintre de l’aula. 
 
En el cas que per algun motiu s’hagi de barrejar alumnes de diferents grups estables               
s’utilitzarà la mascareta i els alumnes de cada grup es situaran en taules separades per més                
d’1.5m. 
 

Aula d’acollida 
(Aula d’AA i   
taller 2) 

Grup 1 Grup 2 Grup 3 Grup 4 

3r A i B 4t A i B 5è i B 6è A i B 

 
Adaptació P3 
Les famílies podran entrar la primera mitja hora dels quatre primers dies del període              
d’adaptació. 
 
 

c. Criteris organitzatius dels recursos per l’atenció de l’alumnat amb         
necessitat educativa de suport educatiu: 
 
Mesures de retrobament 
Durant un període mínim de 15 dies dins la franja horària d’abans del pati              
s’organitzaran activitats relacionades amb: 

● La motivació 
● L’educació emocional 
● Cohesió de grup 

Aquestes seran proposades una meitat pels mestres del cicle, TIS i Educadora            
Social i l’altra per l’alumnat de cada grup classe. 
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Recursos: 

● Activitat primer dia 
 
 
 
Mesures universals d’atenció a l’alumnat:  
S’adrecen a tot l’alumnat i les apliquen tots els professionals del centre.  
Es pretén que tots els infants puguin participar, aprendre a través de l’aprenentatge             
significatiu i a més que tinguin una resposta ajustada a les necessitats de cada              
alumne.  
Com ho farem?  

- Adaptant les activitats al ritme de cada alumne. 
- Pla de treball 
- Racons  
- Treball per projectes 
- Coavaluació + acció tutorial  
- Avaluació formativa i formadora  

 
Mesures addicionals d’atenció a l’alumnat:  
S’adrecen als alumnes que tenen circumstàncies personals singulars o vulnerabilitat.          
Les apliquen els docents designats per direcció.  
Es pretén ajustar la resposta educativa de forma flexible, preventiva i temporal.            
Aquestes mesures s’han de vincular a les mesures de suport universal i es             
determinen a la CAD.  
Com ho farem?  

- Suport per part de la mestra d’educació especial. 
- Suport per part de la TIS. 
- Suport lingüístic  
- Aula d’acollida  

 
Mesures intensives d’atenció a l’alumnat:  
S’adrecen als alumnes amb necessitats educatives específiques, es determinen a          
partir de l’informe de reconeixement NESE elaborat per l’EAP.  
Les apliquen els docents d’educació especial. 
Són actuacions educatives extraordinàries adaptades a la singularitat dels alumnes          
amb necessitats educatives especials, que pretenen ajustar la resposta educativa de           
forma transversal, amb una freqüència regular i sense límit temporal.  
Han de pretendre la màxima participació en les situacions educatives del centre i de              
l’aula i facilitar al docent estratègies.  
S’han de sumar a les mesures universals i addicionals.  
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Com ho farem? 

- Suport del personal d’atenció educativa (educadora d’educació especial).  
- Suports intensius a l’escola inclusiva (SIEI) 
- Atenció directa dels professionals del CREDAG.  

 

d. Organització de les entrades i sortides. 
 

La nostra escola està ubicada a prop de l’avinguda de la Pau que és una via amb un alt                   
volum de trànsit que cal tenir molt en compte a l’hora de planificar amb seguretat a les                 
entrades i les sortides. Per tant, dels quatre accessos al recinte escolar, els dos que es                
troben situats propers a aquesta via no s’utilitzaran. Aquest fet farà necessari establir dos              
torns d’entrada pels matins.  
Pel que fa a les sortides, al migdia no serà necessari establir torns perquè la meitat dels                 
alumnes es queden al menjador. I a la tarda, els accessos s'obriran un quart d'hora abans i                 
l'entrega es farà esglaonada dins el recinte en els llocs indicats.  
 
Per altra banda, un cop dintre el recinte escolar, s’utilitzaran tots els accessos a l’edifici per                
evitar les aglomeracions. 
Pel que fa a les escales s’utilitzaran les que té assignat cada grup com fins ara. 
 
 
 

ENTRADA PRIMER TORN  
De 8.55 a 9.10 hores 
De 14.55 a 15.10 

SORTIDA ALUMNES 

Grup Accés 
recinte 

Porta d’accés a   
l’edifici 

Lloc d’entrega Hora de baixar 

P3, P4 i   
P5 

Porta 
Dr.Ferran 

P3: pati de P3 
P4 i P5: Espai    
obèlix 

P3: pati de P3    
(alumnes esperen a   
l’aula) 
P4: davant aula de    
P3 
P5: sota la finestra    
gran de la sala de     
mestres 

P3: 12.25 / 16.25h 
P4: 12.15 / 16.15h 
P5: 12.15 / 16.15h 

1r, 2n i 3r Porta 
principal 

1r i 2n Escala    
d’emergència 

1r: porxo 
2n: arbust 

1r i 2n: 12.20 /16.20 
3r: 12.20 /16.20 
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3r Porxo 3r: grades  

Si venen germans d’alumnes del primer torn,       
aquests hauran d’anar directament a les      
grades amb el seu tutor/a.  

 

 
 
 
 

ENTRADA SEGON  
TORN  

De 9.10 a 9.20    
hores. 
De 15.10 a 15.20 
 

SORTIDA ALUMNES 

Grup Accés 
recinte 

Accés edifici Lloc d’entrega Hora de baixar 

4t, 5è i 6è Porta 
principal 

Files a les grades Grades 4t: 12.15 / 16.15 
5è i 6è: 12.25/    
16.25 

 
En cas de pluja durant l’entrada, les portes s’obriran a les 8.50 i els alumnes aniran                
directament a la seva aula pels accessos descrits anteriorment. Primer i segon podran             
entrar pel porxo.  
 
Les entregues en cas de pluja es faran en els llocs habituals però amb els horaris marcats                 
en l’actual pla. 
 

e. Organització de l’esbarjo 
 

S’aprofita l’amplitud del pati per fer dos torns. L’alumnat anirà al pati després d’esmorzar i               
rentar-se les mans. L’alumnat baixarà en fila deixant l’espai de seguretat entre els grups. 
A primària es farà rotació setmanal de l’espai i la vigilància la farà el/la mestra que els tingui                  
en aquella franja horària. 
 
Classes A: a les 10.30-10.55 (esmorzen deu minuts abans a l’aula) 
Classes B: a les 11.05-11.30 (esmorzen deu minuts abans a l’aula) 
(Infantil podrà començar a esmorzar l’estona que sigui necessària.) 
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f. Relació amb la comunitat educativa 
 

- Les reunions de consell escolar es faran trimestralment de manera virtual. Si la             
situació millora seran presencials mantenint les distàncies de seguretat. 

- Les reunions de claustre: virtuals dins l’escola. Les mestres es trobaran per cicles i              
es connectaran amb un ordinador. Sempre utilitzant mascareta. 
 

- Les reunions de cicle es faran sempre amb mascareta a: 
- EI: aula d’informàtica. 
- CI: tutoria infantil. 
- CM: aula de música. 
- CS: tutoria primària. 

 
- Les reunions de comissions es faran sempre amb mascareta: 

- C.TAC: aula d’informàtica. 
- C.Festes: aula de música. 
- C.PdT: tutoria primària  
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- C.Convivència: sala d’entrevistes. 
- C. Biblioteca: sala de mestres. 
- C. Pedagògica: despatx equips externs. 

 
● Les reunions d’inici de curs amb les famílies. Cada tutor/a les convocarà per             

Dinantia, controlarà la lectura del missatge, si no el llegeixen les trucaran. P3 caldrà              
trucar-les a totes perquè no disposen de Dinantia. 

○ Per grup estable a l’aula del grup. (Caldrà desinfectar un cop acabada)  
○ A més de les explicacions habituals caldrà explicar:  

● nou horari 
● mesures d’higiene i d’organització adoptades 
● pàgina web, sites i  Dinantia. (Classroom a CS) 

○ Durant el setembre en torns de 10 persones. Els segon torn s’espera al             
porxo. Accés per la porta principal ( carrer Folch i Torres). Desinfectar entre             
torns. Els suports de cada cicle ajudaran a controlar l’organització (espera del            
segon torn, neteja…) 
 

 Dia Torn (màx 10 persones) 

P3 7 de setembre 9 - 9.45 

10-10.45 
 

P4 4 de setembre 9.15 - 10.00 

10.15- 11.00 
 

P5 4 de setembre 9.45 - 10.30 

10.45- 11.15 

1r  8 de setembre 9 - 9.45 

10-10.45 

2n  8 de setembre 9.30 - 10.15 

10.30- 11.15 

3r  8 de setembre 9:45 - 10.30 

11.45-12.30 
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4t  9 de setembre 9 - 9.45 

10-10.45 

5è A 9 de setembre 9.30 - 10.15 

10.30- 11.15 

6è 9 de setembre 9:45 - 10.30 

11.45-12.30 

 
 

● Les entrevistes amb les famílies: es faran prioritàriament a la sala d’entrevistes. 
 

● Treball personal: si es tracta de tutors/es hauran de treballar a la pròpia aula, en el                
cas d’especialistes i suports a l’aula que es reuneix el cicle o a la sala de mestres                 
garantint 1.5m de distanciament o bé, utilitzant mascareta. 
 

● Comunicació amb les famílies: 
○ S’utilitzarà el DINANTIA. 

 

g. Servei de menjador 
 

A l’espai de menjador els grups estables es mantindran sempre separats en taules, quan              
això no sigui possible hi haurà l’espai d’una cadira entre els dos grups. 
S’habiliten dos espais per oferir el servei de menjador, la biblioteca i el menjador. D’aquesta               
manera s’establiran dos torns en aquests dos espais. El primer torn seran les classes A i                
després les B. Cada grup estable tindrà assignat un dels nou espais en els quals està                
delimitat el pati. 
Els alumnes del primer torn aniran directament al menjador/biblioteca i el segon al pati de               
sorra amb les mans rentades i en files de grups estables. (Veure apartat d'higiene i               
seguretat)  
A l’hora d’esbarjo del menjador  l’alumnat anirà al lloc assignat. (rotació setmanal) 
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h. Pla de neteja 
 

El pla de neteja està elaborat per l’ajuntament que és qui ho gestiona.  
 
Cal destacar que: 

- No es compartiran espais, cada grup només utilitzarà la seva aula. Excepte joc             
simbòlic que hi anirà un grup diferent cada mes.  

- Cada classe disposarà d’un desinfectant. 
- Totes les aules es ventilaran a les 9, a l’estona d’esbarjo, a les 12.30 i a les 15h                  

almenys 10 minuts. Sempre que el temps ho permeti es deixaran les finestres             
obertes. 
 

i. Higiene i seguretat 
 

- Mascareta obligatòria per tots l’alumnat de primària. Ens els desplaçaments interns           
tots els alumnes sempre hauran de portar la mascareta. 
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- Cada alumne disposarà del seu propi material. S’evitarà, tot el que sigui possible,             

compartir el mateix material. En aquest cas els mestres de referència del grup             
l’hauran de desinfectar diariament amb Sanytol. 

- Qualsevol persona que entri a l’escola haurà de portar mascareta. Hi haurà            
instal·lats a cada planta un dispensador hidroalcòlic, també a l’entrada de Dr.Ferran,            
i a la zona de despatxos. 

- L’alumnat EN CAP CAS PODRÀ QUEDAR-SE SENSE LA VIGILÀNCIA D’UN/A          
MESTRE/A 

- Les taules estaran separades. 
- Els abrics i maletes es penjaran al respatller de la cadira.  
- Els alumnes hauran de portar una ampolla d’aigua o cantimplora diàriament que es             

guardarà sempre  a la motxilla. 
- Higiene de mans: 

 

Alumnat Docent o qualsevol persona que entra a       
l’edifici 

9h gel hidroalcohòlic a la porta d'accés i        
control de temperatura. 
Abans i després d’esmorzar: rentat de      
mans 
Abans d’anar a dinar: rentat de mans. 
Després del pati: rentat de mans. 
15h Gel hidroalcohòlic i control de      
temperatura (alumnat que no es queda a       
dinar), la resta farà rentat de mans al        
menjador.  
Abans d’anar de marxar a casa: rentat de        
mans. 

Arribada al centre: gel hidroalcohòlic 
RENTAT DE MANS AMB SABÓ: 

● Abans i després d’entrar en contacte      
amb aliments. 

● Abans i després d’acompanyar a un      
infant al WC. 

● Abans i després d’anar al WC 
● Abans i després de mocar a un infant        

amb un mocador d’un sol ús. 
● Com a mínim una vegada cada 2 hores. 
● Abans de marxar del centre. 

 

j. Extraescolars 
 

L’escola organitza l’extraescolar “Llegeixo i estudio” aquesta es realitzarà pels alumnes de            
5è. Es farà a la biblioteca i els alumnes hauran de portar mascareta i seure en taules                 
separades per almenys 1.5m.  
 

k. Activitats complementàries: sortides 
 

Els alumnes realitzaran prioritàriament les activitats amb el seu grup estable. En el cas de               
les sortides del tercer trimestre en les que s’utilitza transport l’alumnat haurà de portar la               
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mascareta durant el trajecte i un cop arribat al destí s’intentarà realitzar les activitats amb el                
grup estable. Si això no fos possible caldrà utilitzar la mascareta. El professorat portarà gel               
hidroalcohòlic per facilitar la higiene de mans.  
Enguany, s’anul·len les colònies de 3r i 6è. 
 

l. Protocol d’actuació en cas de detectar un possible cas de          
covid-19. 
 

Es consideren símptomes: 

● Febre +37,5º, tot i ser elevada, però que baixa després de prendre antitèrmics, com              
ara el paracetamol 

● Dificultat respiratòria sobtada 
● Tos 
● Malestar general 
● Mucositat 
● Dolor generalitzat als ossos i a la musculatura 
● Nàusees 
● Vòmits 
● Diarrea 

En cas de sospita, s’ha de posar mascareta a l’alumne i seguir les instruccions de la                
següent graella: 

 

Espai habilitat per l'aïllament:  Sala d’entrevistes 

Persona responsable de reubicar    
l’alumne/a i custodiar-lo fins que el      
vinguin a buscar: 

El docent del grup. Serà substituït amb un        
docent assignat al grup que estigui fent       
classes com a segon docent en una aula        
del mateix cicle. 

Persona responsable de trucar:  
(demanarà que portin l’alumne al CAP) Si fan PCR tan          
l’alumne com la família estan en cuarentena fins que         
tinguin els resultats) 
En el cas que fos positiu Salut marcarà les indicacions. 

Director o membre de l’Equip Directiu. 

Persona responsable de comunicar el     
cas als ST: 

Equip Directiu 
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Quan la simptomatologia s’inicia fora de l’horari escolar o en dies no lectius, la família o la                 
persona amb símptomes ha de contactar amb el seu CAP de referència o, fora de l’horari                
del CAP, al CUAP (Centre d’Urgència d’Atenció Primària), per valorar la situació i fer les               
actuacions necessàries.  
 
Quan a l’alumne se li faci la prova del PCR no podrà assistir a l’escola fins que tingui els                   
resultats. 
 
En qualsevol cas, quan la PCR sigui positiva, es rebrà l’alerta al Servei de Vigilància               
Epidemiològica territorial a través del programa “COVID Contacts” i aquesta ho posarà en             
coneixement del Servei Territorial d’Educació i, seguidament, de la direcció del centre            
educatiu i se li comunicaran les primeres mesures a prendre, així com el plantejament per               
fer l’estudi del cas en el centre educatiu.  
 
Tanmateix, 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 en coordinació amb l’autoritat educativa.  
 
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             
recomanar 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, es              
produirà la interrupció de l’activitat lectiva presencial per a aquest grup. Es farà un              
test PCR a tots els membres del grup de convivència estable que siguin contacte              
estret d’un cas diagnosticat. Un resultat negatiu d’aquest test als contactes no            
eximeix de la necessitat de mantenir la quarantena durant els 14 dies que dura el               
període màxim d’incubació. 
 

● Cas positiu en dos membres no convivents que pertanyen a dos grups de             
convivència diferents d’un mateix espai (un edifici, un torn, una ala d’un            
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             
recomanar 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, es produirà la interrupció de l’activitat lectiva presencial en l’espai afectat,            
també durant 14 dies. Es farà un test PCR a tots els membres del grup de                
convivència estable que siguin contacte estret d’un cas diagnosticat. Un resultat           
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negatiu d’aquest test als contactes no eximeix de la necessitat de mantenir la             
quarantena durant els 14 dies que dura el període màxim d’incubació. 
 

● 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. Es farà             
un test PCR a tots els membres del grup de convivència estable que siguin contacte               
estret d’un cas diagnosticat. Un resultat negatiu d’aquest test als contactes no            
eximeix de la necessitat de mantenir la quarantena durant els 14 dies que dura el               
període màxim d’incubació. 
 

Retorn a l’escola 
En el cas que la PCR hagi estat negativa o no hagi estat necessari realitzar-la, la persona                 
es podrà reincorporar un cop hagi cedit la simptomatologia seguint les recomanacions del             
document de no assistència al centre educatiu per malaltia transmissible. De manera            
general, els infants es podran reincorporar quan faci 24 hores que es troben sense febre.Si               
la PCR ha confirmat la COVID-19, la persona no ha requerit ingrés hospitalari, ha estat               
atesa a l'atenció primària i s’ha indicat aïllament domiciliari, seguint les recomanacions de             
l´OMS, l’aïllament es mantindrà durant almenys 10 dies des de l’inici dels símptomes i fins               
que hagin transcorregut almenys 72 hores des de la resolució dels símptomes. No serà              
necessària la realització d’una PCR de control. 
En cap dels supòsits anteriors caldrà disposar d’un certificat mèdic per a la reincorporació a 
l’escola o a l’institut. 
 
 
Actuació amb els germans i/o familiars d’un cas 
Els germans o familiars convivents d’un cas sospitós (aquell en què s’ha realitzat PCR i               
s’està a l’espera dels resultats) han de quedar-se casa fins a conèixer el resultat. Si el                
resultat és negatiu, poden reincorporar-se al centre educatiu. 
En el cas de confirmació d’infecció (PCR positiva), els germans o familiars que són              
contactes estrets han de fer quarantena durant 14 dies i, en el marc de la cerca activa de                  
casos, es realitzarà un PCR a aquests germans o altres familiars convivents. Un resultat              
negatiu d’aquest test als contactes no eximeix de la necessitat de mantenir la quarantena en               
els convivents durant els 14 dies que dura el període màxim d’incubació. 
En qualsevol cas, no està indicat l’aïllament preventiu de les persones que integren el grup               
de convivència estable dels germans o familiars del cas en el moment de fer-los la PCR en                 
el marc de la cerca activa de contactes. En el cas que es confirmés la positivitat en aquests                  
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test, s’establiran les mesures oportunes en els grups de convivència dels germans o             
familiars convivents. 
 
Casos de personal del centre 
La gestió d’un cas sospitós en el personal del centre educatiu segueix, en línies generals,               
l’esquema mostrat i el/la director/a del centre utilitzarà l’aplicatiu TRAÇACOVID per fer el             
seguiment i les comunicacions internes corresponents de cada cas. La persona que presenti 
simptomatologia compatible amb la COVID-19 (veure taula de símptomes) s’haurà de           
col·locar una mascareta quirúrgica si no la duu posada, haurà d’abandonar el centre i              
posar-se en contacte amb el seu centre d’atenció primària el més ràpidament possible. 
 
En el cas que l’equip sanitari que l’atengui decideixi realitzar-li la PCR per a SARS-CoV-2, 
haurà de romandre al domicili en quarantena fins a conèixer els resultats. Es prioritzarà la 
realització ràpida d’aquesta prova que hauria de realitzar-se, en la mesura del possible, en              
les primeres 24 hores des de l’inici dels símptomes. 
Els gestors COVID-19, tant els del CAP com dels Serveis de Vigilància Epidemiològica,             
faran l’estudi de contactes de la persona docent tal com s’ha explicat anteriorment, li              
explicarà el procediment a seguir i li indicarà els passos a realitzar si necessita agafar la                
baixa laboral. Cal que la persona docent es posi en contacte amb el Servei de Prevenció de                 
Riscos Laborals (SPRL) corresponent per tal de comunicar la seva situació d’aïllament i des              
del servei es puguin anar preparant les accions oportunes per si es tractés d’un cas positiu. 
Si la PCR és negativa, el/la professional es podrà reincorporar al centre educatiu un cop               
s’hagi recuperat del quadre clínic i hagi passat almenys 24 hores sense febre i/o altres               
símptomes. 
Si la PCR és positiva, el Servei de Vigilància Epidemiològica territorial i el SPRL es               
coordinaran per tal de posar en marxa l’aïllament dels contactes estrets. 
 
 
 
Seguiment de casos (s’encarregarà la coordinadora de riscos laborals) 
 

Alumne/a Dia i hora   
de la  
detecció: 

Explicació del  
protocol i  
observacions 
(incloure persona  
que ha fet les    
actuacions i familiar   
que l’ha vingut a    
buscar) 

Persona de salut   
amb qui es   
manté el  
contacte i CAP 

Persona referent  
del centre pels   
contactes amb  
salut (mantindrà  
el contacte i farà    
el seguiment del   
cas) 
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n. Pla de confinament parcial o total 
 

Aquest pla té com a objectiu seqüenciar les diferents actuacions que es duran a terme a                

l’escola amb l’objectiu de poder instaurar una educació virtual en qualsevol moment. S’ha             

dut a terme tenint en compte l’experiència aportada durant la pandèmia i les valoracions              

dels diferents cicles. 

 

● Aplicacions i eines que s’utilitzaran  
 

Quina eina? Cicle Què hi farem? Qui la  
gestiona/publica? 

Quan? 

Dossier 
competencial 

Tots els  
cursos 

Feines competencials  
relacionades amb un tema. 
Ex: La ruta de la     
seda...Conte trimestral a   
Infantil... 

Tutor/a Quan sorgeixi  
avís/cas 

Classroom CS 
 

Es publicaran les tasques a     
realitzar per NIVELL i es     
retornaran pel mateix lloc. 

Tutor/a i mestres   
del cicle.  

Cada setmana  
(les activitats  
van de dimarts   
a dimarts) 

Sites EI/CI/C
M 

Es publicaran les tasques a     
realitzar per NIVELL. 

Tutor/a i mestres   
del cicle.  

Cada setmana  
(les activitats  
van de dimarts   
a dimarts) 

Padlet (xat) EI/CI/C
M/CS 

Els alumnes podran   
interactuar per no perdre la     
cohesió del grup (lúdic) 

Tutor/a supervisa i   
dinamitza els  
comentaris. Resta  
de mestres de cicle    
també contesten 

Cada dia. 

Dinantia Tots Per informar a les famílies. 
Els alumnes retornen les    
tasques per aquesta via EI     
CI i CM.  

Tutor/a i  
especialistes. 
Direcció  

Cada dia 

Hangmeet Tots Videoconferències en grups   
reduïts de 12 alumnes    

Tutor Una 
videoconferènci
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aproximadament.  a d’una hora   
per setmana a   
cada grup 

Trucada Tots Alumnes sense dispositiu o    
que no es poden connectar     
per Hangmeet. 

Tutor Trucada 
setmanal de  
seguiment.  

Web Tots Publicació d’informació i dels    
sites. 

Direcció Periòdicament  

 
Es publicaran tasques per nivell de llengua, matemàtiques, d’anglès, de música, d’educació            

física, medi/experiment i algun repte. El conte a infantil i inicial... 

 

Seqüenciació de les publicacions 
 

Abans de dilluns Dilluns tarda 

Preparar les  
activitats  

Escriure-les 
al full de   
treball 

Preparar el  
vídeo 
explicatiu  

Penjar el link   
del video  
explicatiu al  
Youtube 

Posar el link   
del video  
explicatiu del  
youtube al  
full de treball 

Responsable 
prepara el Site i    
penja tot el que s’ha     
preparat i ho   
publica 

  

 
Seqüenciació de tasques 
 

ACTUACIONS INTENSIVES 

Qui? Quan? Què farem? Responsable 

Claustre - 1a 
quinzena d 
setembre 

Píndoles formatives de: 
- Penjar vídeos Youtube 
- Dinantia 
- Google classroom 

Comissió 
informàtica/Direcció 

Alumnat de  
CM i CS 

CM del 14 al    
25/9 
CS del 28/9 al    
9/10 

Cada aula tindrà 6 ordinadors     
disponibles. Formació als alumnes: 

- Els mestres penjaran activitats    
als Sites que els alumnes     

Tutors i tutores 
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CI del 9/10 al    
23/10  
 

hauran de realitzar. 
(Es podrà fer a qualsevol hora) 

Tot l’alumnat  
de l’escola 

Del 14 al 25/9 Sondeig tecnologies i connexions 
Facilitar e-mail de contacte 

Tutors i  
tutores/C.Informàtica 

Famílies 
sobretot 
infantil i CI 

Del 14/9 al 16/9  Reunió inici de curs : (Pàgina web,       
bloc d’activitats, Dinantia, Classroom i     
padlets) 

Tutors i tutores. 

 

● Calendarització de tancament 
a. Sondeig TAC. (setembre) 

b. Si és necessari s'assignaran els notebooks i es donaran amb carta de            

compromís. (Es prioritzen els cursos més alts i famílies amb més germans.            

També el seguiment que ha fet l’alumnat a l’hora de fer els deures i les feines                

encomanades.) 

c. Circular a les famílies. 

d. Entrega de dossiers. 

 
 

o. Seguiment del pla. 
 
Es tracta d’un pla obert que parteix d’un model provisional que s’entrega el mes de juliol del                 
2020 a l’inspector i als membres del consell escolar per la seva revisió.  
 
 

A qui? Com? Quan? 

Inspecció Correu electrònic Juliol 

Claustre 
Consell Escolar 

Reunió informativa Setembre 

Claustre 
Consell Escolar 

Reunió Trimestralment 
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p. Avaluació del pla 
 

INDICADORS RESULTAT 

Mantenir els grups estables i docents durant tot el         
trimestre. (Percentatge de grups que s’han mantingut       
estables) 

 

Seguir el protocol en possibles casos de Covid-19.        
(Percentatge de casos que s’ha seguit el protocol) 

 

En cas de confinament, seguiment de les tasques superior         
al 57% habitualment i  73% algun cop. 

 

Famílies amb l’aplicació Dinantia descarregada superior al       
90%. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23 

mailto:b7008687@xtec.cat
https://agora.xtec.cat/escolalesdeveses/


 

 
Generalitat de Catalunya 
Departament d’Ensenyament 

Escola Les Deveses 
 C/ Doctor Ferran -  17190 – Salt 
Tel. – 972941290  -  b7008687@xtec.cat  -  https://agora.xtec.cat/escolalesdeveses/ 

 
DECLARACIÓ RESPONSABLE 
 
 

Jo_____________________________ amb DNI/NIE_____________________   

pare/mare/tutor legal de l’alumne/a _________________________ signo la present        

declaració responsable a per comunicar al centre que: 

 

- Sóc coneixedor de la situació actual de pandèmia amb el risc que això comporta i               

que, per tant, atendré a les mesures que puguin ser necessàries en cada moment. 

 

- Em comprometo a NO portar el meu fill o filla a l’escola en cas que presenti                

simptomatologia compatible amb la COVID-19 o l’hagi presentat els darrers 14           

dies i a comunicar-ho immediatament als responsables de l’escola per tal de poder             

prendre les mesures oportunes.  

 

- Em comprometo a NO portar el meu fill a l’escola en cas que els convivents o                

persones que hagin mantingut un contacte estret amb el meu fill o filla amb              

positiu confirmat o simptomatologia compatible amb el COVID-19 en el 14 dies            

anteriors. 

 

Signatura: 

 

 

Data: 
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LLISTA DE COMPROVACIÓ DE SÍMPTOMES PER A LES FAMÍLIES 

Si el vostre fill, filla o algú de casa no es troba bé o té algun d’aquests símptomes cal que                    

eviteu portar l’infant a l’activitat i que us poseu en contacte amb l’escola 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. 

❏ Febre o febrícula ( més de 37.5º) 

❏ Tos 

❏ Dificultat per respirar 

❏ Congestió nasal 

❏ Mal de coll 

❏ Mal de panxa 

❏ Vòmits 

❏ Diarrea 

❏ Malestar 

❏ Dolor muscular 
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DILIGÈNCIA per fer constar que el present Pla Organització 20-21 ha estat aprovat pel              

consell escolar el dia 3 de setembre de 2020, tal com consta en el llibre d’actes d’aquest                 

òrgan col·legiat. 

 

Vist i plau de la secretària 

 

Marta Soler 

 

El director 

 

Jaume Salomó 
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