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PLA D'ORGANITZACIÓ PER A L´OBERTURA DEL CENTRE AL SETEMBRE DEL 
CURS 2020-2021 

 
1.- INTRODUCCIÓ 
  
L´escola Les Falgueres de Fogars de la Selva és un centre de titularitat pública; l'únic centre                
escolar del poble. 
Fogars de la Selva és un municipi format per diverses urbanitzacions i masies; no té nucli urbà. 
La plaça de la Vila (on hi ha l'escola i l'ajuntament) es converteix a les hores d'entrar i sortir de                    
l'escola  en el lloc de trobada obligatòria d'alumnes i famílies. 
Degut a la configuració del poble, l´alumnat, tret d'una mínima expecció , ha d'utilitzar el transport                
privat per arribar al centre. 
Enguany tenim una matrícula de 123 alumnes distribuïts en sis nivells.  
A la planta baixa s'hi ubiquen els tres nivells d'educació infantil ( tres aules amb lavabos a cada                  
una), aula de psicomotricitat, la sala de mestres, aula de joc simbòlic, sala de material els                
despatxos de direcció i secretaria, la biblioteca, el menjador i la cuina; a l'exterior hi ha les tres                  
zones de pati i l'edifici del gimnàs. 
A la primera planta a l´ala dreta s'hi ubiquen les aules de cicle inicial i cicle mitjà i a l´ala                    
esquerra, les aules de cicle superior, l'aula d'anglès, música, ordinadors, dues aules d'EE, lavabos              
i sala de material. 
 
Disposem de dos accesos a l'edifici i que podem diversificar en quatre rutes per accedir a les                 
aules. 
Així mateix disposem d´ascensor per a casos de mobilitat reduïda. 
Pel curs 2020-2021 l´escola les Falgueres ha sigut dotada amb una plantilla de 14 mestres i                
estem a l'espera de conèixer la dotació de vetlladora. 
 
Amb aquesta realitat, tractarem d´optimitzar tots els recursos dels que disposem per            
poder oferir la millor de les organitzacions i procediments que ens permetin en primer lloc               
garantir la seguretat sanitària i en segon lloc, però no menys important, una vida escolar               
tan quotidiana i normal com sigui possible. 
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2. CONTINGUT DEL PLA D'OBERTURA 
 

a. Organització dels grups estables 
 

 
 
 
1.- Donades les ràtios del nostre centre, podem mantenir com a grups estables , el “grup Classe”                 
de cada nivell. 
2.- Els nivells de P4 i P5 ,es consideraran grup estable. 
3.- Una vegada dins l'aula, l´alumnat d’ed. primària NO es podrà treure la mascareta. 
4.- Els/ les mestres especialistes , així com qualsevol altre professional que entri a les aules ho                 
farà seguint el protocol establert (DISTÀNCIA-MANS-MASCARETA) 
5.- La distribució de les aules es farà mantenint la distància d´1 m entre taula  i taula. 
6.- A començament de curs, es lliurarà a cada alumne/a el “material bàsic d´estoig” ,que serà d'ús                 
personal i del qual n'ha de tenir cura. 
7.- Per a la realització d’activitats que precisin material comú, es gestionarà de tal manera que                
cada alumne/a en faci un ús individual; abans i després de cada ús, l’alumne/a s´haurà de fer                 
responsable de la seva desinfecció. 
8.-Dins de cada aula hi haurà gel hidroalcohòlic, sabó per rentar mans (a cada aula hi ha pica amb                   
dues aixetes) i tovalloles d'un sol ús per a mantenir en tot moment la màxima higiene . 
9.- Sempre que sigui possible, es mantindran les finestres /portes de les aules obertes, per a                
assegurar una bona ventilació. Si no fos possible s'aplicarà el protocol ( almenys 10 minuts tres                
vegades al dia). 
10.- Els alumnes esmorzaran a les aules i després sortiran al pati. 
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Determinació de grups. Criteris de configuració 
de grups. 

D’acord amb l’estabilitat del grup, nombre 
màxim d’alumnes del centre, els espais 
disponibles, plantilla i característiques de 
l’alumnat. 

Criteris d’heterogeneïtat. 

Criteris d’inclusió. 
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Els espais compartits seran assignats per dies a cada grup estable. El dia que l’hagin d’utilitzar 
diferents grups estables es desinfectaran després de cada ús. 
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NIVEL
L- 
GRUP 

NOMBRE 
D’ALUMNE
S 

PROFESSO
RAT 
ESTABLE 

ALTRES 
DOCENTS que 
intervenen 

Personal 
d’atenció 
educativ
a que 
intervé 
en 
aquest 
grup 

Espai 
estable 

Espais 
compartits 

P3 16 2 
Tutora P3 / 
referent 2 

Mestra anglès 
Mestra EE 1 
MEF 
 

 aula de P3/ 
aula de 
psicomotrici
tat 

 

P4-P5 18 2 
Tutora P5 i 
Tutora P4 

Mestra anglès 
Mestra EE 1 
MEF 

 aules de 
P4-P5 

 

1r 9  
Tutora 1r 

Mestra anglès 
Mestre ed. 
física 
Mestra EE 1 i 2 

vetllador
a 

aula de 1r/ 
aula de 
reforç i 
sensorial 

aula de música 
 
Biblioteca 

2n 13  
Tutora 2n  

Mestra anglès 
Mestre d’ed. 
física 
Mestra EE 1 

 aula de 2n 
 

aula de música 
 
Biblioteca 

3r 17  
Tutora 3r 

Mestre ed. 
física 
Mestra EE 1 

 aula de 3r aula d'anglès 
 
Biblioteca 

4t 18  
Tutora 4t  

Mestra anglès 
Mestra ed. 
física 
Mestra EE 1 

 aula de 4t 
 

aula d'anglès 
 
Biblioteca 

5è 18  
Tutora 5è 

Mestra anglès 
Mestre ed. 
física 
Mestra EE 1 

 aula de 5è 
 

aula informàtica 

6è 13  
Tutora 6è  

Mestra anglès 
Mestre ed. 
física 
Mestra EE 1 

 aula de 6è aula informàtica 
 
Biblioteca 
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b- Criteris organitzatius dels recursos per a l'atenció de l'alumnat amb necessitat            
específica de suport educatiu. 

 
S’atendran els alumnes més vulnerables i/o amb NEE i/o NESE d’acord als protocols             
sanitaris establerts. 
Podran assistir els alumnes d’un mateix grup estable que necessiten suport i /o atenció              
específica a l’aula blava o groga de l’escola d’acord a l’horari que s’haurà establert per a                
cada grup estable.  
Els alumnes de primària faran ús de la mascareta.  
La mestra d’EE en casos puntuals també podrà assistir al grup classe per atendre als               
alumnes que ho necessitin amb les mesures de seguretat establertes d’acord a l’horari             
establert per a cada nivell. 
També es preveu l’atenció i/o valoració de l’EAP dels alumnes que ho necessitin amb les               
mesures de seguretat establertes. 
 
 
c- Organització de les entrades i sortides. 
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         NIVELL  TIPUS D´ACCÉS HORA ENTRADA HORA SORTIDA 

P3 porta esquerra 9:05h / 15:05h 12:35h / 16:35h 

P4-P5 porta esquerra 9h / 15:00h 12:30h / 16:30h 

1r porta dreta 9:05h / 15:05h 12:35h /16:35h 

2n porta  dreta 9h /15:00h 12:30h /16:30h 

3r porta  biblioteca 9:05h /15:05h 12:35h / 16:35h 

4t porta biblioteca 9h / 15:00h 12:30h / 16:30h 

5è porta vestuaris 9:05h / 15:05h 12:35h / 16:35h 

6è porta vestuaris 9:00h /15:00h 12:30h / 16:30h 

alumnes amb 
retard  

porta esquerra 9:10h a la mateixa hora 
que el seu grup 
estable 



ESCOLA LES FALGUERES   
Fogars de la Selva 
Tf.972 87 47 87 

 
 
PROTOCOL: 
 
1.- Tot l'alumnat ha d'accedir al centre amb la mascareta posada, excepte educació             
infantil que és recomanable. Fem confiança a les famílies d´haver pres la temperatura als              
seus fills i que cap d'ells entra al recinte amb febre. 
2.-A l'entrada a l'edifici es farà la higiene de mans amb gel hidroalcohòlic a cada               
alumne/a. També es prendrà la temperatura. 
3.- Cap familiar pot entrar al recinte escolar  en  aquest moment. Cal cita prèvia. 
4.- Es recomana a les famílies guardar la distància de seguretat i no apilar-se a les portes                 
d'accés.  
 
 
ALUMNAT D'EDUCACIÓ INFANTIL: 
   
ENTRADA 
 
a.El familiar responsable deixarà  l'alumne/a a l’entrada del centre. 
b.L´alumne/a s'encaminarà al vestíbul on l’esperarà el/la seva tutora o mestra/e amb la             
mascareta posada. (recomanat) 
c.- A mida que vagin entrant es farà la higiene de mans amb gel hidroalcohòlic i presa de                  
temperatura. 
d. Ordenadament es dirigiran a la seva aula pel passadís d’ed. infantil.  
e.- Si algun alumne/a arriba fora de la seva franja horària , haurà d'esperar que acabi tot                 
el protocol d'entrades per accedir a l’edifici. 
f.- Una vegada l’alumnat estigui a dins de l’aula es podrà treure la mascareta mentre               
romangui al seu grup estable. 
 
SORTIDA 

a. A l'hora convinguda el /la mestra sortirà ordenadament de l'aula fins el vestíbul i              
lliurarà un a un cada alumne/a al seu responsable qui haurà de portar posada la               
mascareta. 

b. Si una vegada passat el temps establerts, algun alumne/a no ha sigut recollit ,              
tornarà a l´aula d´origen i esperarà fins al final de les sortides, per no entorpir la                
dinàmica general. 
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ALUMNAT D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA: 
 
  ENTRADA 
a. L'alumnat entrarà puntualment al recinte escolar amb la mascareta posada.  
b- Es rentarà les mans amb gel hidroalcohòlic, es prendrà la temperatura i s'encaminarà              
al seu lloc habitual de fila. 
c. El /la tutora o mestre/a esperarà els /les alumnes (amb la mascareta posada) i               
ordenadament s’ encaminaran a l'aula. 
e.- Si algun alumne/a arriba fora de la seva franja horària, haurà d'esperar que acabi tot el                 
protocol d'entrades per accedir a l'edifici. 
 
 
  SORTIDA 

a. A l´hora indicada el grup estable acompanyat del professorat s'encamina al vestíbul            
on lliurarà l’alumnat al seu responsable. 

b. Si una vegada passat el temps establerts, algun alumne/a no ha sigut recollit anirà              
al lloc convingut del pati i esperarà fins al final de les sortides per no entorpir la                 
dinàmica general. 

 
d- Organització de l'espai d'esbarjo. 
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   NIVELL    ACCÉS       ESPAI H.SORTIDA H. ENTRADA 

P3 porta aula pati infantil 11:00h 11:30h 

P4-P5 porta aula pati extern - 
parc infantil 

11:00h 11:30h 

1r porta principal pati sorra 
zona 1 

11:00h 11:30h 

2n porta principal pati sorra 
zona 2 - porxo 

11:00h 11:30h 

3r sortida 
d'emergència CM 

pati pista - 
zona 1 

11:00h 11:30h 

4t sortida 
d'emergència CM 

pati pista - 
zona 2 

11:00h 11:30h 

5è Sortida 
d'emergència CS 

pista coberta 
zona 1 

11:00h 11:30h 

6è Sortida 
d'emergència CS 

pista coberta  
zona 2 

11:00h 11:30h 
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Hem dividit el pati de primària en quatre grans espais que anomenarem: 
● Pati de pista zona 1 
● Pati de pista zona 2 
● Pati de sorra  zona 1 
● Pati de sorra zona 2 - porxo 

 
Hem demanat a l´Ajuntament de Fogars de la Selva la Pista coberta,situada al costat de               
l'escola amb accés directe a través de l'entrada de “vestuaris” dividida en dos grans              
espais. 
Així doncs disposem de sis espais d'esbarjo rotatius. 
Tots tres disposen d ´espai suficient perquè els sis grups estables de primària hi puguin               
jugar sense mantenir contacte en cap moment. 
 
S´elaborarà un horari d'ús de cada espai per facilitar la ubicació de cada grup cada dia de 
la setmana. 
Es planificaran les vigilàncies de pati, de manera que quedin coberts els diferents espais 
de pati , així com l'accés a les fonts i als lavabos. 
  
 
e. Relació amb la comunitat educativa. 
 
El procediment de difusió i informació del pla d’organització a les famílies es realitzarà              
mitjançant l’aplicació TPVescola mitjançant la qual ens comuniquem amb les famílies. 

 
Pel que fa la formació adreçada a famílies i a mestres respecte a l’ús de les eines de                  
comunicació i les plataformes digitals utilitzades, hem previst realitzar una formació           
adreçada als mestres inclosa en el PFZ i oferir uns tutorials a les famílies amb el suport                 
del tutor i del coordinador TAC de l’escola. Cal tenir en compte que aquest curs 2019-20                
ja es va iniciar aquesta formació. 
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REUNIÓ ASSISTENTS FORMAT DE LA REUNIÓ 

Consell escolar ● membres del consell 
escolar 

virtual 

Principi de curs ● equip directiu 
● mestres referents 
● famílies 

virtual 
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f. Servei de menjador. 

 
 

 
 
 

1.-Es realitzaran dos torns de menjador, un a les 12:30h amb els alumnes de P3, 
P4, P5, 1r, 2n, 3r i 4t i un altre torn a les 13:45h amb els alumnes de 5è i 6è. 
2.-Entre torn i torn es procedirà a desinfectar el menjador. 
3.-Es mantindran els grups estables en el menjador. 
4.- S ´haurà d'assegurar la distància de seguretat  entre els grups estables. 
5.- En cas d'haver de compartir taula alumnes de grups diferents, s´haurà de deixar              
una  cadira de separació entre cadascun d'ells. 
6.- Durant el servei de menjador, s’ utilitzaran el lavabos  de la planta baixa. 
7.- Es farà un rentat de mans abans i després de dinar i tantes vegades com sigui                 
necessari. 
8.- La higiene bucal es mantindrà, individualment ( grup estable). 
9.- L´alumnat trobarà la taula parada, s'asseurà al seu lloc i manipularà només el              
seu servei; en acabar deixarà els estris recollits damunt la taula. 
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Seguiment 
(tutoria) 

● tutor/a 
● pare/mare /tutor legal 

virtual o 
presencial  

agents externs ● els adients a cada cas virtual o 
presencial amb mesures de 
seguretat 
 

NIVELL/GRUP   HORA DE 
DINAR 

 ESPAI DE 
MIGDIA 

RESPONSABLE 

P3 12:35  aula psico Monitora 1 

P4-P5 12:35   pati infantil Monitora 2 

Cicle Inicial 12:35 pati pista Monitora 3(NEE) - 
Monitora 4 

Cicle Mitjà 14:35  pati sorra Monitora 4 

Cicle Superior 13:45 menjador Monitora  5 
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10.- Les monitores del menjador seran les encarregades de servir en tot moment             
aliments, aigua, estris…. evitant així moviment d´alumnes. 
11.- El personal de cuina i menjador aniran en tot moment amb mascareta i faran               
ús del gel hidroalcohòlic tantes vegades com sigui necessari . 
12.- En les activitats de migdia, l'alumnat haurà de portar la mascareta posada. 
13.-Quan acaben les classes del matí, els alumnes de cada grup estable es             
dirigiran al lloc de trobada prèviament pactat on els esperarà el /la seva monitora i               
des d'allà es dirigiran al lavabo i al menjador (primer torn) i al pati (2n torn). 
14.-Quan estiguin asseguts per dinar es podran treure la mascareta. 
15.- Una vegada acabat el servei del menjador , cada grup estable amb el/la seva               
monitora esperaran l'entrada del seu grup i s´hi afegiran ( amb mascareta). 

 
En cas de tancament dels centres per a les activitats docents, la cuina podrà romandre               
oberta per fer els menús per l'alumnat amb ajut de menjador.  
 
 
 
g.Pla de neteja. 
 
Neteja  i desinfecció 

 
La neteja s´ha de fer de forma prèvia a la desinfecció ( eliminació de brutícia i matèria                 
orgànica) 
La desinfecció destrueix o inactiva els microorganismes. 
Per a cada acció cal utilitzar els estris i productes adequats. 
 
L’escola disposa del Pla de neteja i desinfecció del centre. L’Ajuntament és qui contracta              
el personal de neteja de l’escola. 
Es tindrà en compte la neteja i desinfecció diària de tots els espais de l’escola utilitzats. 
Els espais compartits es desinfectaran després de cada ús per tal que el següent grup               
estable ja ho trobi desinfectat.  
 
Es contempla la desinfecció periòdica dels lavabos de l’escola. 
 
Es garantirà la desinfecció freqüent d’aquelles superfícies d’ús més comú com els poms             
de les portes, les baranes de les escales,... 
 
Hi haurà servei de neteja a l’escola de les 10:30 a les 13h de forma extraordinària per tal                  
de fer la neteja i desinfecció d’espais comuns, lavabos, poms, baranes,... 
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La ventilació és una de les principals mesures de prevenció de contagis dels espais              
interors, per tant es ventilaran els espais interiors com a mínim abans de l'entrada i la                
sortida dels alumnes i tres vegades més durant el dia, almenys 10 minuts cada vegada. 
Si és possible es deixaran les finestres i les portes obertes durant les classes. 
 
S’utilitzaran mocadors i tovalloles d’un sol ús per l’assecat de mans i per la higiene               
respiratòria i es llençaran en contenidors amb bosses i amb tapa i pedal. El material               
d’higiene personal, com mascaretes, guants i altres residus personals d’higiene es           
llençaran al contenidor de rebuig dins una bossa. 
 
En el cas que alguna persona presenti símptomes mentre està al centre es tancarà en               
una bossa tot el material utilitzat d'ús individual on s'ha aïllat la persona i s’introduirà               
aquesta bossa tancada en una segona bossa abans de dipositar-la amb la resta de              
residus. 
 
 
 
h. Extraescolars i acollida 

 
h.1.- Acollida:  
 
L’espai habilitat per a l’acollida serà la biblioteca. Es mantindrà la distància interpersonal             
d’1 metre i el responsable de l’acollida com els infants han de portar mascareta.  
Cada infant ha d’anar acompanyat per un únic familiar fins a la porta de la biblioteca.                
Abans d’entrar al centre s’ha de rentar les mans amb gel hidroalcohòlic i prendre la               
temperatura. 
Quan finalitzi el període d’acollida, els infants s’incorporaran al seu grup estable a mesura              
que vagin entrant. Han de portar les mascaretes sempre. 
Acabat l’horari d’acollida cal ventilar, netejar i desinfectar l’espai.  
 
Horari: de 8 a 9:10h i de 16:30 a 17:30h 
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ACTIVITAT NOMBRE 
D'ALUMNES 

GRUP DE 
PROCEDÈNCIA 

RESPONSABLE ESPAI 

acollida indeterminat de tots Monitora 
d’acollida 

biblioteca 
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h.2.- Extraescolars:  
 
S’ha acordat amb l’AMPA de l’escola que de moment el primer trimestre no s’oferiran 
activitats extraescolars. 
 
 
 
i.Activitats complementàries: 
 
 
Es realitzaran les activitats previstes en la seva programació general anual amb les             
adaptacions que calgui ateses les mesures de prevenció i seguretat sanitària.  
 
En el cas de les sortides, sempre cal mantenir la distància interpersonal d’1,5 metres i               
portar mascareta quan no es pugui preservar la distància. 
 
Es prioritzaran les activitats a l’aire lliure i se seguiran les mesures de prevenció i higiene 
habituals: distància física de seguretat, rentat de mans,... 
 
i.1 -Sortides a l´entorn (sense transport) 
 
Es contemplen sortides a l’entorn per grups estables i per cicles, en aquest cas amb               
mascaretes. 
 
 
 
i.2- Sortides amb transport 
 
S’ha acordat que durant el primer trimestre no es realitzaran sortides ni colònies. 

 
 
  
 

j- Reunions dels òrgans unipersonals i col.lectius de coordinació i govern. 
 

12 

ÒRGANS FORMAT PERIODICITAT 

Equip directiu presencial tres per setmana 

Claustre virtual mensual 
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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 , es seguira el protocol vigent. 
 
El responsable de la coordinació i la gestió de la COVID-19 al centre és el director o                 
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.  
 
Davant d'una persona que comença a desenvolupar símptomes compatibles amb la           
COVID-19 al centre educatiu:  
 
1. Se l’ha de portar a un espai separat d'ús individual.  
2. Tant a la persona que ha iniciat símptomes com a la persona que quedi al seu càrrec                  
han de dur la mascareta ben posada. 
3. S’ha de contactar amb la família per tal que vingui a buscar l’infant.  
4. En cas de presentar símptomes de gravetat s’ha de trucar també al 061.  
5. El centre ha de contactar amb el servei territorial d’Educació per informar de la situació i                 
a través d’ells amb el servei de salut pública.  
La família o la persona amb símptomes ha de contactar amb el seu CAP de referència per                 
valorar la situació i fer les actuacions necessàries. Si es decideix realitzar una PCR per a                
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Coordinadors/CDE presencial una per setmana 

Etapa virtual una per setmana 

cicle presencial quinzenal 

comissions presencial quinzenal 

equip docent presencial mensual 

junta d'avaluació virtual trimestral 

reunió general virtual esporàdica 

Consell Escolar virtual trimestral 
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SARS-CoV-2, l’infant i la família amb qui conviu hauran d’estar en aïllament al domicili fins               
conèixer-ne el resultat.  
En cas que finalment es confirmi el cas, Salut Pública serà l'encarregada de la              
identificació, aïllament i seguiment dels contactes estrets.  
 
 
DETECCIÓ DE CASOS PER SIMPTOMATOLOGIA COMPATIBLE AMB LA COVID-19 
 

  
 

SEGUIMENT DE CASOS 
 
S’utilitzarà aquesta graella per a fer el seguiment dels possibles casos: 
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CASOS 
POTENCIALS 

ESPAI HABILITAT 
PER A 
L'AÏLLAMENT 

PERSONA 
RESPONSABLE DE 
REUBICAR 
L'ALUMNE/A I 
CUSTODIAR-LO FINS 
QUE EL VINGUIN A 
BUSCAR 

PERSONA 
RESPONSABLE 
DE TRUCAR 
A  LA FAMÍLIA 

PERSONA 
RESPONSABLE 
DE 
COMUNICAR EL 
CAS A SERVEIS 
TERRITORIALS 

TOTS  E.I: Espai de 
joc simbòlic. 
 
PRI: tutoria de 
C.S. 

docent que esta a  
l’ aula en aquell 
moment 

membre de 
l'equip directiu 

direcció 

ALUMNE/A DIA  I HORA DE 
LA DETECCIÓ 

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

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

PERSONA 
REFERENT DEL 
CENTRE PELS 
CONTACTES 
AMB SALUT 
(mantindrà el 
contacte amb 
salut i farà el 
seguiment del 
cas 
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m. Seguiment del pla 
 
Per tal de fer un seguiment i avaluació d’aquest pla de reobertura del setembre es tindran 
en compte diferents aspectes: 
 

 
 
 
3.CONCRECIONS PER A L´EDUCACIÓ INFANTIL i PRIMÀRIA 
 
 

A.- Pla d'acollida de l'alumnat. 
 

 
a.1- Acollida alumnat 
 
Es contemplarà l’adaptació per a l’alumnat de P3 prevista a la PGA durant la primera               
setmana del curs escolar. Es faran dos grups, un de matí i un de tarda rotatius.  
L’alumne/a podrà entrar acompanyat d’un familiar que podrà romandre a l’aula amb            
mascareta durant la primera estona. 
 
 
 
a.2- Acollida personal docent i PAS 
 
Es farà de manera habitual garantint les mesures d’higiene i seguretat que marca al              
protocol. 
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RESPONSABLES:  
 
Equip directiu i tutors. 

POSSIBLES INDICADORS: 
 
Verificar l’efectivitat de les mesures preses a cada punt del pla. 
 

PROPOSTES DE MILLORA TRIMESTRAL:  
 
S’avaluarà cada punt del pla al final de cada trimestre i s’incorporaran i/o es modificaran 
aspectes a millorar. 
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a.4- Famílies que accedeixen a l’escola 
 
Les famílies podran accedir a l’escola demanant cita prèvia per telèfon, agenda escolar o              
al personal PAS de l’escola. Se seguiran les mesures de seguretat i higiene durant              
l’estada al centre. 
 
 

 
B.-   PROPOSTES D'ORGANITZACIÓ EN CAS DE CONFINAMENT   CURS 2020-2021 

 

Introducció 

Aquest document és  la proposta d’organització i funcionament de l’escola les Falgueres 
en cas de confinament d’una o més aules o de l’escola sencera.  

L´objectiu és  regular els horaris i activitats  virtuals per tal de seguir treballant amb la 
major coherència possible . 

La proposta de treball es pot adaptar i/o modificar segons circumstàncies  que en aquell 
moment convinguin. 

 

Treball virtual 

Per tal de poder realitzar la tasca educativa de manera virtual , s´han de conèixer i 
assegurar els següents requisits: 

1. El treball virtual es vertebra  a través de l’entorn virtual d’aprenentatge E.V.A 
CLASSROOM. 

2. Cada nivell escolar té creada la seva “aula virtual” en la qual hi tenen accés  
. L’alumnat 
. La mestra tutora 
. Els mestres especialistes, de reforç i MEE que facin actuació en cada nivell. 

3. A l’etapa d’educació infantil, també s’utilitzarà el grup de whatsap ,creat per a             
questa fi ( degut al bon funcionament de treball en el passat confinament) 
 

Mestres 
 

4. La tutora continua exercint la responsabilitat  de tutoria i ha de coordinar les 
intervencions del seu grup. 
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5. Cada mestre/a que imparteix un àmbit / àrea es fa responsable de seguir la              

programació establerta ( continguts clau i cronograma) , sempre que sigui possible. 
6. Tenir especificades les activitats de cada àmbit /àrea en el cronograma i si s´escau              

concretades en un document DRIVE a part (sobre tot en les àrees que no hi ha                
llibres ) (MU. PLAST. E.F..) per si en algun moment cal una substitució 

7. L´avaluació de cada àmbit/ àrea serà responsabilitat del /a mestre/a que imparteix            
l’àrea , coordinats sempre per la tutora. 

8. Les modificacions significatives en la programació presentada (cronograma ) de          
cada àmbit/ àrea , caldrà notificar-les a ED . 
 
 

 
Alumnat 
 

9. Ha de ser coneixedor del funcionament de  l´EVA CLASROOM: accés, metodologia 
de treball , ... 

10.Disposar del material necessari per a realitzar les activitats que se li proposen . 
11.Disposar de les llicències digitals que s’ofereixen així com de la seva manipulació i 

funcionament. 
12.  Ser coneixedor, entendre i comprendre  les activitats , la metodologia i l’avaluació i 

la finalitat dels treballs que se li proposen. 
  

Proposta orientativa d´horari de connexions i  àrees.  
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CONNEXIÓ DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

9.30h-10.30
h 

MAT CAT CAST ANG MEDI 

      

11.30h-12:3
0h 

ANG MEDI MAT CAT LECTURA 

      

15h-16h MU PLAST E.F VALORS Acompanya 
ment 

emocional 
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Hem contemplat dues possibilitats de confinament: 

I. Confinament d´una aula 
II. Confinament de més d’una aula o tot el centre . 

 
 

 
 

I. Confinament d'una aula. 
 

Educació primària  
Proposta orientativa d´horari de connexions i  àrees.  
 

 

 

        II.- Confinament de més d’una aula o tot el centre  

En el cas que un municipi s'hagi de confinar tota la població perquè hi ha un rebrot                 
descontrolat, les llars d'infants i les escoles també hauran d'obrir, en aquest cas             
per "garantir la guarda i custòdia" dels fills dels treballadors essencials. Hi podran anar,             
doncs, els fills del personal sanitari, forces i cossos de seguretat, transportistes,           
periodistes i treballadors dels mitjans de comunicació o personal de gasolineres, ports,            
aeroports i infraestructures ferroviàries, entre altres professions considerades essencials         
segons el decret publicat pel govern espanyol. 

18 

CONNEXIÓ DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

9.30h-10.30
h 

MAT CAT CAST ANG MEDI 

      

11.30h-12:3
0h 

ANG MEDI MAT CAT LECTURA 

      

15h-16h MU PLAST E.F VALORS Acompanya- 
ment 

emocional 
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Com que en aquest decret el personal educatiu no era considerat essencial, el conseller              
ha explicat que, quan es doni el cas, caldrà decidir quins docents hauran d'anar al centre                
per fer-se càrrec d'aquests infants.  

Encara que tots els alumnes d'un centre educatiu hagin de fer quarantena perquè són 
contactes de positius, l'escola estarà oberta per poder repartir a domicili el menú o perquè 
les famílies vulnerables  el passin a recollir.  

 
  

Educació primària  
 

 
A-Proposta d´horari de connexions i  àrees  ( en cas de confinament total 
1r-2n-3r) 
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CONNEXIÓ DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

9.-10. MAT CAT CAST ANG MEDI 

      

11-11:45 ANG MEDI MAT CAT LECTURA 

      

15h-15.45h MU PLAST E.F VALORS Acompanya-
ment 

emocional 
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B.- Proposta d'horari de connexions i  àrees ( en cas de confinament total  4t- 
5è-6è) 
 

 

 

     EDUCACIÓ INFANTIL. 

Es recomana als equips docents de cada nivell l’ús de videotrucades en grups reduïts              
d’alumnes per a realitzar les activitats, fer acompanyament , i interaccionar-hi de manera             
directa, sense abandonar però el treball que es va iniciar el curs passat amb el whatsapp . 

Es proposa una connexió diària amb cada grup. 
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CONNEXIÓ DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

10h-11h MAT CAT CAST ANG MEDI 

      

11:45- 
12:30 

ANG MEDI MAT CAT LECTURA 

      

15:45 
h-1630 h 

MU PLAST E.F VALORS Acompanya-
ment 

emocional 


