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1. Introducció 

1.1 Contingut del pla d’obertura 

El pla d’obertura del mes de setembre conté les línies estratègiques que em-

marquen l’acció educativa de qualitat i equitat que es durà a terme a l’escola 

Les Llisses. La informació que conté va referida a: 

 L’organització pedagògica, en la situació de pandèmia actual i en el cas 

de confinament parcial o tancament del centre. 

 L’organització de grups d’alumnes, de professionals i d’espais. 

 L’organització d’horaris i la gestió d’entrades i sortides. 

 El pla d’actuació en cas de detectar un possible cas de COVID-19. 

 El pla de ventilació, neteja i desinfecció. 

Les normatives en les quals es basa són: 

 Instruccions per al curs 2020-2021 dels centres educatius de Catalunya.  

 Pla d’actuació per al curs 2020-2021 per als centres educatius en el 

marc de la pandèmia per COVID-19. 

 Preguntes més freqüents i guia per elaborar el pla d’organització dels 

centres educatius per al curs 2020-2021. 

També es tindran en compte les orientacions elaborades pel Departament: 

 El retorn al centre educatiu: acollida de l’alumnat post confinament. 
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1.2 Diagnosi 

Les nostres prioritats són  garantir el dret a l’educació, la protecció dels in-

fants i  l’obertura del centre en situació de màxima normalitat. 

 

La crisi sanitària que estem vivint fa necessària l’aplicació de mesures que 

canvien el funcionament habitual del centre però que pretenen ajudar a 

fer front a la pandèmia. Els dos pilars sobre els quals es basen les actuaci-

ons són: la  protecció i la  traçabilitat. 

 

El centre disposa de 6 aules d’Educació Infantil, 12 aules de primària, aula 

de música, aula de psicomotricitat, aula d’informàtica, aula de racons, 

aula d’atenció a la diversitat, biblioteca, aula d’educació especial, el ta-

ller, gimnàs municipal i 4 tutories, una per a cada cicle. 

 

La plantilla, que en situació ordinària seria de 21,5 mestres, és en 

aquests moments de 22,5 mestres, la qual cosa fa possible nous 

agrupaments en els nivells de ràtios més elevades. 
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1.3    Organització dels grups estables 
El centre organitzarà l’alumnat en grups estables. 

Els criteris que seguirem per a l’organització dels grups seran els se-

güents: 

● Cada grup estable estarà format per un grup heterogeni d’alumnes 

fixes, segons el nombre d’alumnes que estableix la normativa,  i un 

mestre tutor.  

● A cada grup estable se li assignarà un mestre de reforç que serà 

compartit entre els alumnes que pertanyin al mateix nivell o, si no 

és possible, al mateix Cicle.  

● Pel principi d’inclusió i de mantenir el grup estable, els suports 

s’organitzaran dins l’aula o espai assignat exclusivament al nivell. 

● Els grups estables més nombrosos tindran assignades dues aules, 

per poder desdoblar el grup sempre que es cregui necessari. 

● Es treballarà amb dos mestres a l’aula o si es creu necessari desdo-

blant el grup estable.  

● Es mantindrà l’especialitat d’anglès   amb especialistes al Cicle i les 

de música i Educació Física des del tutor del grup. 

 

Grups estables que resulten, mestres i espais assignats: 

 

Alumnes P3 

(un grup) 

● 1 docent tutor 

● 1 docent capacita-

ció ’anglès/reforç 

compartit amb P4 i P5 

● 1 TEI 

Aula 53 
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Alumnes P4 

(dos grups) 

● 2 docents tutors 

● 1 docent de reforç  i 

amb capacitació 

d’anglès compartit 

amb P5 i P3 

Aules 55 i 35 

Alumnes P5 

(dos grups) 

● 2 docents tutors 

● 1 docent de reforç 

amb capacitació 

d’anglès compartit 

amb P4 i P3 

Aules 38 i 36 

Primer  

(dos grups) 

● 2 docents tutors 

● 1 docent de reforç 

● Especialista d’anglès 

compartit amb segon 

● Especialista de música 

● Religió optativa/reforç 

Aules 15 i 16 

Segon 

(dos grups) 

 

● 2 docents tutors 

● 1 docent de reforç  

● Especialista d’anglès 

compartit amb primer 

● Especialista de música 

● Religió optativa 

Aules 18 i 19 

Tercer 

(dos grups) 

 

● 1 docent tutor de 3r i  

● 1 docent reforç 

● Especialitat d’anglès 

● Especialista de música 

● Religió optativa/reforç  

● Vetlladora 

Aules 4 i 5 

GRUP 3r i 4t  

(un grup) 

 

● 1 docent grup híbrid 

amb 3r/4t 

● 1 docent reforç 

● Especialitat d’anglès 

● Especialista de música 

● Religió optativa/reforç 

Quart 

(dos grups ) 

● 2 docents tutors 

● 1 docent de reforç  

● Especialitat d’anglès 

● Especialista de música 

● Religió optativa 

 

Aules 17 i 20  
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Cinquè 

(dos grups)  

● 1 docent tutor 

● 1 docent de reforç  

● Especialitat d’anglès 

● Especialista de música 

● Vetlladora 

● Religió optativa 

Aules 47 i 49 i 

aula de música 

si cal desdoblar. 

Sisè 

(dos grups) 

● 1 docent tutor 

● 1 docent de reforç  

● Especialitat d’anglès 

● Especialista de música 

● Religió optativa 

Aules 25 i  39  si 

cal desdoblar 

GRUP 5è/6è 

(un grup) 

 

● 1 docent tutor 

● 1 docent de reforç  

● Especialitat d’anglès 

● Especialista de música 

● Religió optativa 

Aula 26 

 

Mesures de seguretat:  

Sempre que entri un docent o personal de suport que no es relacioni 

únicament amb un grup es tindrà molt en compte la  distància de segu-

retat i s’utilitzarà la mascareta. 

Com a criteri general, no es barrejaran alumnes de diferents grups esta-

bles. En el cas que en alguna situació no es pugui respectar aquest crite-

ri general, utilitzarem la distància de seguretat i la mascareta. 

1.4 Organització de les entrades i sortides  

Tot l’alumnat de Primària haurà d’accedir al centre amb mascareta i és 

recomanable per l’alumnat d’Educació Infantil. L’entrada i la sortida  es 

farà per nivells. 

Podem dividir el nostre edifici en quatre parts: aules d’Educació Infantil, 

aules del pati vell de Primària, aules de Cicle Superior i aules de Cicle 

Inicial i Cicle Mitjà. 
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El centre té dos accessos: Un al carrer de la Garrotxa i un altre al carrer 

Montsià.  

L’alumnat d’Educació Infantil i 5è accedeixen al centre a través del pati 

dels arbres, l’entrada es troba al carrer de la Garrotxa. L‘alumnat  de 

primària, excepte cinquè,  accedirà a través de les portes del carrer 

Montsià. 

L’accés del carrer Montsià té dues portes que utilitzen de forma diferen-

ciada i també es sol·licita permís  a l’ajuntament per accedir per un late-

ral a l’escola que es comunica amb el gimnàs municipal de Lliçà de Vall 

i que habitualment el centre utilitza per fer Educació Física. D’aquesta 

forma aconseguirem tres entrades per a tres grups diferenciats 

d’alumnes de Primària que puguin accedir en el mateix moment en 

funció del nivell al qual pertanyen. Hi haurà rètols que indicaran els cur-

sos que han d’accedir per cada porta i unes marques al terra per re-

cordar de mantenir la distància de seguretat. 

Els alumnes de P3, P4, P5 i cinquè es dirigiran directes a la seva aula, sen-

se necessitat de fer fila. 

Els alumnes de primer, segon, tercer, quart i sisè faran fila per grups esta-

bles, amb la finalitat de no trobar-nos tots a l’hora a les escales. 

Els alumnes de P3 que tinguin germans al centre podran entrar a l’aula a 

les 9:00h. S’encarregarà de l’acollida d’aquest alumnat la TEI. 
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NIVELL  PORTA D’ACCÉS 

DEL CARRER 

PORTA D’ACCÉS AL CEN-

TRE 

HORA 

D’ENTRADA I 

SORTIDA 

P3 

 

C. Garrotxa 

 

Accés 1 

Directe a la classe 

9:10 – 12:40 

15:10 - 16:40 

P4 A C. Garrotxa 

 

Accés 1 

Directe a la classe 

9:00 - 12:30 

15:00 – 16:30 

P4 B C. Garrotxa 

 

 

Accés 1 

Directe a la classe a través 

de la porta 42. 

9:00 - 12:30 

15:00 – 16:30 

P5 A C. Garrotxa 

 

 

Accés 1 

Directe a la classe a través 

de la porta 43. 

9:00 - 12:30 

15:00 – 16:30 

P5 B C. Garrotxa 

 

 

Accés 1 

Directe a la classe a través 

de la porta 44. 

9:00 - 12:30 

15:00 – 16:30 

1r C. Montsià 

 

  

Accés 2 

 

 

8:50 - 12:20 

14:50 – 16:20 

Fan els 30 minuts 

de lectura des-

prés del pati. 

2n C. Montsià 

 

 

Accés 3 8:50 - 12:20 

14:50 – 16:20 

Fan  els 30 minuts 

de lectura des-

prés del pati 

3r C. Montsià Accés 2 9:00 - 12:30 
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 15:00 – 16:30 

3r/4t C. Montsià  

 

Accés 3 9:00 - 12:30 

15:00 – 16:30 

4t C. Montsià 

 

Accés 4 

Escala cicle superior 

9:00 - 12:30 

15:00 – 16:30 

5è 

 

 

C. Garrotxa 

 

 

Accés 1 

 

Porta 44 

8:50 - 12:20 

14:50 – 16:20 

Fan  els 30 minuts 

de lectura des-

prés del pati 

Grup 

5è-6è 

C) Montsià  

 

Accés 4 

Escala Cicle Superior 

8:50 - 12:20 

14:50 – 16:20 

Fan  els 30 minuts 

de lectura des-

prés del pati 

6è C. Montsià 

 

Accés 4 

Escala cicle superior 

8:50 - 12:20 

14:50 – 16:20 

Fan  els 30 minuts 

de lectura des-

prés del pati 
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 DIRECTE A L’AULA 

c/ De la  

Garrotxa  

ES FAN FILES AL PATI NOU  

c/ Montsià 29 

 PATI DELS  

ARBRES 

PORTA  GRAN 

(ESQUERRA) 

PORTA  

PETITA 

ACCÉS GIM-

NÀS  

    

8:50h 5èA i 5èB (porta 

37) 

1r 2n 

 

6è / 5è-6è 

 

9:00h P4 aula i porta 44 

P5 porta 42/43 

 

3r 

 

3r-4t 4t (escala CS) 

9:10h P3    

 

1.5 Organització dels espais d’esbarjo 

L’escola disposa de tres patis. Habitualment dos els fa servir Educació 

Infantil i un el fa servir primària. Aquest any modificarem la distribució 

habitual per atendre la situació que se’ns planteja. 

Tots els patis es dividiran en zones per tal de mantenir els grups esta-

bles i es sol·licitaran  a l'ajuntament l’ús de la pista annexa a l’escola. 

Si en algun moment un grup s’ha de relacionar amb un altre es man-

tindrà la distància de seguretat i/o es portarà mascareta. 

Educació Infantil accedirà a l’aula directament des del pati, en can-

vi , primària farà files al pati nou. 

 

4 3 2 1 
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Educació Infantil 

 P3 P4A P4B P5A P5B 

dilluns Zona 4 psicomotricitat Zona 5 Zona 9 Zona 8 

dimarts Zona 8 Zona 4 psicomotricitat Zona 5 Zona 9 

dimecres  Zona 9 Zona 8 Zona 4 psicomotricitat Zona 5 

dijous Zona 5 Zona 9 Zona 8 Zona 4 psicomotricitat 

divendres psicomotricitat Zona 5 Zona 9 Zona 8 Zona 4 

 

P3 Pati vell/ Pati dels ar-

bres/ sala de psico-

motricitat 

11:20- 11:50 Esmorzar a la 

classe abans 

de sortir 

 

 

 

P4 

Pati vell/ Pati dels ar-

bres / sala de psico-

motricitat 

11:10- 11:40 Esmorzar a la 

classe abans 

de sortir 

 

P5 Pati vell/ Pati dels ar-

bres / sala de psico-

motricitat 

11:10- 11:40 Esmorzar a la 

classe abans 

de sortir 

 

Primària 

Primer A Pista (zona 1) 10:30 -11:00 Els 30 minuts de 

lectura després 

del pati 

 

Primer B Pista (zona 2) 10:30 -11:00 Els 30 minuts de 

lectura després 

del pati 

 

Segon A Pista (zona 3) 10:30 -11:00 Els 30 minuts de 

lectura després 

del pati 

 

Segon B Pista (zona 6) 10:30 -11:00 Els 30 minuts de 

lectura després 

del pati 

 

Tercer Pista (zona 1) 11:10- 11:40 Els 30 minuts a 

primera hora 
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del matí 

3r/4t Pista  (zona 2) 11:10- 11:40 Els 30 minuts a 

primera hora 

del matí 

 

Quart A Pista (zona 3) 11:10- 11:40 Els 30 minuts a 

primera hora 

del matí 

 

 

Quart B 

 

Pista (zona 6) 

11:10- 11:40 Els 30 minuts a 

primera hora 

del matí 

 

Cinquè A  Pati vell (zona 4) 10:30 – 11:00  Els 30 minuts de 

lectura després 

del pati 

 

Cinquè B  Pati vell (zona 5) 10:30 – 11:00  Els 30 minuts de 

lectura després 

del pati 

 

Sisè A Pista (zona 7) 10:30 – 11:00 Els 30 minuts de 

lectura després 

del pati 

 

Sisè B Pista (zona 11) 10:30 – 11:00 Els 30 minuts de 

lectura després 

del pati 

 

5è/6è Pista (zona 12) 10:30 – 11:00 Els 30 minuts de 

lectura després 

del pati 

 

 

 



 Generalitat de Catalunya 

  Departament d’Educació 

  Escola Les Llisses 

13/35 

 

1.6 Actuacions i mesures de prevenció i protecció personal  

Distanciament físic:  

La distància física interpersonal de seguretat, tant en espais tancats 

com a l’aire lliure, és de 1,5 m en general, amb l’equivalent a un es-

pai de seguretat de 2,5 m2.  

Els grups estables no és necessària requerir la distància física interper-

sonal de seguretat establerta. 

En un grup estable, s’ha d’assegurar la distribució de l’alumnat amb 

una distància interpersonal mínima d’1,5 metres. 
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Higiene de mans 

Es requerirà als infants el rentat de mans: a l’arribada i a la sortida del 

centre educatiu, abans i després dels àpats, abans i després d’anar 

al WC, abans i després de les diferents activitats. 

Accés a gel hidroalcohòlic per fer una higiene de mans freqüent. 

Es requerirà al personal que treballa al centre el rentat de mans: 

abans del contacte amb els infants, abans i després d’entrar en con-

tacte amb els aliments, abans i després d’acompanyar un infant al 

WC i abans i després d’anar al WC, abans i després de mocar un in-

fant i com a mínim cada 2 hores. 

Es garantirà l’existència de diversos punts de rentat de mans amb 

disponibilitat de sabó amb dosificador i/o gel hidroalcohòlic. 

 

Ús de mascaretes: 

Col·lectiu Indicació Tipus de mascareta 

Educació Infantil Recomanada, no obliga-

tòria 

Higiènica amb 

compliment norma 

UNE 

Primària No obligatòria dins el grup 

de convivència dins 

l’aula. Indicada quan no 

es pot mantenir la distàn-

cia de seguretat de 1,5 m. 

S’haurà de dur posada de 

casa i en bon estat. No-

més es poden manipular 

amb les mans les gomes 

(per treure-la i posar-la). 

Cada nen haurà de por-

tar una bossa de paper o 

plàstic per desar-la en cas 

que sigui necessari. A 

Higiènica amb 

compliment norma 

UNE 
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l’educació infantil i primà-

ria els nens i nenes d’un 

mateix grup estable de 

convivència poden rela-

cionar-s’hi sense limitaci-

ons i, per tant i mentre les 

condicions epidemiològi-

ques ho permetin, només 

hauran de dur mascareta 

quan comparteixin espai 

amb nens i nenes d’un 

altre grup. Malgrat això, si 

les condicions epidemio-

lògiques ho requereixen, 

els nens i nenes, a partir 

de 6 anys, també hauran 

de dur mascareta a 

l’aula. 
 

Personal docent i no 

docent 

Recomanable en els 

grups estables.  

Obligatòria del personal 

quan imparteix classes a 

diferents grups, quan no 

formen part del grup de 

convivència estable i no 

es pugui mantenir la dis-

tància d’1,5m. 

Higiènica amb 

compliment norma 

UNE 

 

El centre farà difusió del pla d’obertura de centre a través de la WEB. 

El centre facilitarà a les famílies un llistat de comprovació de símptomes 

per a les famílies. 

El centre ha contactat amb l’ajuntament per assegurar que existeix i 

s’aplicarà el pla de neteja i desinfecció. 

El centre ha contactat amb l’empresa del menjador per coordinar les 

actuacions amb seguretat. 

El centre ha contactat  amb l’AMPA per coordinar les actuacions previs-

tes. 
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Les famílies hauran d’accedir al centre amb cita prèvia que  es pot 

concertar via telefònica o per correu electrònic. 

Les famílies hauran de signar la carta de compromís educatiu. 

Les famílies comprovaran la simptomatologia de l’alumnat abans de 

portar-lo al centre. 

Diàriament es farà la comprovació de les actuacions que cal realitzar 

abans d’obrir el centre. 

 

Acció C F 

S’ha efectuat la ventilació de totes les aules i espais de 

l’escola durant un mínim de 10 minuts?  

  

Tots els dispensadors de sabó de lavabos, cuina i aules dis-

posen de sabó suficient?  

  

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

Tots els dispensadors de gel hidroalcohòlic disposen de gel 

suficient?  

  

S’ha dut a terme la neteja i desinfecció de les superfícies de 

major contacte (poms de les portes, baranes, interruptors, 

bancs, polsadors ascensor, etc.)?  

  

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

espais docents? 

  

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

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

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

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

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

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

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

S’ha demanat a totes les persones treballadores del centre 

educatiu que les que presentin condicions considerades de 

risc o que estiguin embarassades es posin en contacte amb 

el Servei de Prevenció de Riscos Laborals?  

  

El personal docent i no docent del centre ha rebut els 

equips de protecció (mascaretes)?  

  

Tots els espais habilitats per a les activitats lectives disposen 

de ventilació? 

  

S’ha realitzat la neteja i manteniment dels equips de clima-

tització?  

  

El personal docent i no docent ha rebut tota la informació 

necessària respecte de les mesures de protecció i preven-

ció?  

  

Les famílies han rebut tota la informació necessària respecte 

de les mesures de protecció i prevenció?  

  

Totes les famílies han signat la declaració responsable?   

S’ha organitzat un pla per evitar les aglomeracions de famí-

lies durant les entrades i les sortides del centre educatiu? 

  

Es disposa d’un pla alternatiu davant d’un hipotètic canvi 

d’escenari epidemiològic?  

  

Es disposa de material educatiu suficient per a poder garan-

tir l’educació a distància en cas d’un nou confinament?  

  

 

 

Els tutors de l’alumnat a les trobades de nivell amb les famílies, que es 

faran abans del 14 de setembre, explicaran les mesures preventives que 

s’adoptaran al centre. 
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1.7 Relació amb la comunitat educativa 

Es preveuen les següents trobades: 

Entrevistes famílies de P3 i noves famílies: presencials. Trobades de la 

mestra amb un dels progenitors. Dies 3 i 4 de setembre en horari de 9:00 

a 13:00 hores. 

 

Reunions d’inici de curs: es faran reunions per nivell de manera telemàti-

ca.   

Curs  dia espai horari 

P3 7 de setembre telemàtic De 16:30 a 17:30 

P4 7 de setembre telemàtic De 18:00 a 19:00 

P5  8 de setembre telemàtic De 16:30 a 17:30 

primer 8 de setembre telemàtic De 18:00 a 19:00 

segon 8 de setembre telemàtic De 19:30 a 20.30 

tercer 10 de setembre telemàtic De 16:30 a 17:30 

quart 10 de setembre telemàtic De 18:00 a 19:00 

cinquè 9 de setembre telemàtic De 16:30 a 17:30 

sisè 9 de setembre telemàtic De 18:00 a 19:00 

Equip Directiu 10 de setembre telemàtic De 20:00  a 21:00 

  

Reunions individuals de seguiment: 

El seguiment amb les famílies el farem preferentment per telèfon i correu 

electrònic. En cas de fer una trobada presencial, es farà mantenint les 
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mesures de seguretat i amb cita prèvia. En funció de la situació de pan-

dèmia i si la família pot es podran fer per videoconferència. 

 

Consell escolar: Es faran les trobades que siguin necessàries. Mínim tres 

trobades anuals. Totes elles es realitzaran de forma telemàtica. 

1.8 Servei de menjador 

En principi, les monitores del menjador recolliran l’alumnat d’Educació 

Infantil i de Primària a les aules, si per logística no fos viable, ens planteja-

ríem que part de l’alumnat de Primària sortissin en files al pati i allà els 

esperaria el monitoratge de menjador. 

 

A l’espai del menjador els grups estables mantindran la distància de se-

guretat respecte els altres grups estables i es garantitzarà el rentat de 

mans abans i després de l’àpat. Els integrants del mateix grup s’asseuran 

junts en una o diverses taules. 

El menjar es servirà en plats individuals, evitant compartir-lo i hi haurà 

una persona adulta responsable que serveixi durant tot l’àpat. 

Es realitzaran dos torns d’alumnes: de P3 a 3r i de 4t a 6è i entre torn i 

torn es farà la neteja, desinfecció i ventilació del menjador. Es respecta-

ran els grups estables.  

L’horari de sortida de les aules serà el següent: 
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CURS- NIVELL GRUP HORA DE DINAR 

P3 12:40h 

P4 12:30h 

P5 12:30h 

PRIMER A 12:20h 

PRIMER B 12:20h 

SEGON A 12:20h 

SEGON B 12:20h 

 

TERCER 12:30h 

3r / 4t 13:40h 

QUART A 13:40h 

QUART B  13:40h 

CINQUÈ A 12:30h 

CINQUÈ B 13:40h 

SISÈ A 13:40h 

SISÈ B 13:40h 

5è/6è 13:40h 

 

Els torns poden variar depenent del nombre d’usuaris. 

El servei de menjador facilitarà el pagament no presencial. 
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1.9 Pla de neteja 

El responsable de l’elaboració del pla de neteja és l’ajuntament. 

Lavabos 

Ludoteca 

Menjador 

L’ajuntament afegeix una persona de neteja al Centre de 10h a 13h. 

Es demanarà a les famílies que portin un rotlle de paper de cuina o mul-

tiusos per eixugar les mans. 

El centre portarà a terme una campanya de sensibilització sobre mesu-

res higièniques davant la prevenció de contagi per la covid-19. Es de-

mana a l’alumnat la col·laboració en les actuacions de neteja dels es-

pais, de superfícies i estris que no són  del grup estable i així possibilitar el 

seu nou ús en bones condicions. 

1.10 Servei d’acollida 

Tots els assistents portaran mascareta donat que pertanyen a grups es-

tables diferents. Als menors de sis anys se’ls recomana també el seu ús. A 

l’entrada i a la sortida el servei facilitarà gel hidroalcohòlic. 

 

Com és habitual, el servei de ludoteca que l’AMPA oferta comença a 

les 7:30 i finalitza a les 9:00. En horari de 7:30 a 8:00 el servei disposarà de  

 

dues monitores, que s’ampliaran a tres o quatre a partir de les vuit del 

matí i en funció del nombre d’alumnes. Aquest curs per als alumnes de 

P3 es mantindrà el servei fins les 9:10. 
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Les monitores acompanyaran als alumnes a les seves aules o a la fila al 

pati un cop finalitzi el servei d’acollida, els alumnes no es podran treure 

les mascaretes fins que arribin a l’aula assignada pel seu grup estable. 

 

 

L’espai que s’utilitzarà serà en principi el menjador. Si els alumnes assis-

tents superen els 65, aleshores els alumnes de Cicle Superior es despla-

çaran a l’aula 39, que s’hi pot accedir directament des del pati. 

 

 

1.11 Ludoteca tarda  
S’oferta aquest servei en horari de 16:30 a 18:00h. Els alumnes que hi as-

sisteixin hauran d’utilitzar gel hidroalcohòlic a l’entrada i la sortida i mas-

careta obligatòria a partir de 6 anys i recomanada per als més petits.  

L’únic espai a utilitzar serà el menjador. 
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1.12 Extraescolars 
ACTIVITAT NOMBRE 

D’ALUMNES 

GRUP DELS 

QUALS PROVE-

NEN ELS ALUM-

NES 

PROFESSIONAL RES-

PONSABLE 
ESPAI ON ES REALITZA L’ACTIVITAT 

Futbol sala (es-

port de contac-

te) 

 1r-6è Club de futbol 

Lliçà 

germans Cas-

tilla 

Gimnàs municipal 

Creació de vi-

deojocs 

 1r-6è Niueduca Aula d’ordinadors 

robòtica  1r-6è Niueduca  

Aula d’ordinadors 

Pàdel/tennis  P5-6è Inici tennis 

Serra tennis 

Fora del centre, pistes 

de pàdel de les Arge-

lagues 

Dibuix manga  1r-6è José Lomas Aula reforç 5è/6è 

mecanografia  3r Mecacentre  

mecanografia  4t-6è Mecacentre  

patinatge  P3-6è Club patí Pati nou 

Urban baby  P3-P5 Polaris Aula psicomotricitat/ 

pati nou 

Urban dance  1r-6è Polaris Aula psicomotricitat/ 

pati nou 

TEATRE  P5-2n Escena edu-

cativa 

 

TEATRE  3r-6è Escena edu-

cativa 

 

Kids and us  P3/P4/P5 Kids and us  

Kids and us  1r Kids and us  

Kids and us  2n Kids and us  

Kids and us  3r Kids and us  

Kids and us  4t Kids and us  

Reforç escolar Activitat 

individual 
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1.13 Activitats complementàries 

Durant aquest curs escolar s’organitzaran sortides i colònies i aniran re-

partides al llarg dels tres trimestres i d’acord amb els temes que s’estan 

treballant a les aules. 

Com a mínim es realitzaran tres sortides anuals que quedaran concreta-

des a la PGA. 

Només es faran colònies si es pot garantir el 100% la seguretat de 

l’alumnat, si no és així, les colònies programades per aquest curs passa-

rien a fer-se el curs següent. 

1.14 Reunions dels òrgans unipersonals i col·lectius de coordinació i 

govern 

 

ÒRGANS TIPUS DE REUNIÓ FORMAT DE LA 

REUNIÓ 

PERIODICITAT/ 

TEMPORITZACIÓ 

Equip Directiu planificació presencial setmanal 

Coordinació Coordinació 

d’actuacions 

dels diferents 

cicles 

presencial setmanal 

CAD Atenció a la di-

versitat 

presencial quinzenal 

Claustre Planificació i 

acords. 

telemàtica Mínim mensual 

Claustre peda-

gògic 

Acords metodo-

lògics i peda-

gògics de cen-

tre 

telemàtica quinzenal 

intercicle Línia pedagògi-

ca del centre 

presencial trimestral 

Cicle planificació presencial setmanal 

Comissions Organització  presencials quinzenals 
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1.15 Protocol d’actuació en cas de detectar un possible cas de COVID-19 

En essència, davant d'una persona que comença a desenvolupar símp-

tomes compatibles amb la COVID-19 al centre educatiu:  

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

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

iniciat símptomes com a la persona que quedi al seu càrrec). 

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

adolescent.  

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 in-

formar de la situació i a través d’ells amb el servei de salut pública.  

La família o la persona amb símptomes ha de contactar amb el seu CAP 

de referència per valorar la situació i fer les actuacions necessàries. Si es 

decideix realitzar una PCR per a SARS-CoV-2, l’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. 
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DETECCIÓ DE POSSIBLES CASOS PER SIMPTOMATOLOGIA COMPATIBLE 

AMB LA COVID-19 

Casos potencials Educació Infantil 

Espai habilitat per l’aïllament Tutoria d’Educació Infantil 

Persona responsable de reubicar 

l’alumne/a i custodiar-lo fins que el 

vinguin a buscar 

Persona de reforç del curs o del 

Cicle 

Persona responsable de trucar a la 

família 

Tutor o tutora 

Persona responsable de comuni-

car el cas a Serveis Territorials 

Directora del Centre 

Casos potencials Cicle Inicial 

Espai habilitat per l’aïllament Tutoria de Cicle Inicial 

Persona responsable de reubicar 

l’alumne/a i custodiar-lo fins que el 

vinguin a buscar 

Persona de reforç del curs o del 

Cicle 

Persona responsable de trucar a la 

família 

Tutor o tutora 

Persona responsable de comuni-

car el cas a Serveis Territorials 

Directora del Centre 

Casos potencials Cicle Mitjà 

Espai habilitat per l’aïllament Tutoria de Cicle Mitjà 

Persona responsable de reubicar 

l’alumne/a i custodiar-lo fins que el 

vinguin a buscar 

Persona de reforç del curs o del 

Cicle 

Persona responsable de trucar a la 

família 

Tutor o tutora 

Persona responsable de comuni-

car el cas a Serveis Territorials 

Directora del Centre 

Casos potencials Cicle Superior 

Espai habilitat per l’aïllament Tutoria de Cicle Superior 

Persona responsable de reubicar 

l’alumne/a i custodiar-lo fins que el 

vinguin a buscar 

Persona de reforç del curs o del 

Cicle 

Persona responsable de trucar a la 

família 

Tutor o tutora 

Persona responsable de comuni-

car el cas a Serveis Territorials 

Directora del Centre 
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Seguiment dels casos:  

Alumne/a  

Dia de la detecció  

Hora de la detecció  

Persona que ha detectat el cas  

Persona que ha fet les actuacions  

Familiar que ha vingut a buscar 

l’alumne/a 

 

Descripció del protocol seguit  

Observacions  

Centre d’atenció Primària   

Persona de salut amb qui es man-

té el contacte 

 

Persona referent del centre pels 

contactes amb salut (mantindrà 

contacte amb salut i farà el se-

guiment del cas) 

 

 

2.Concrecions per a l’Educació Infantil 

2.1 Pla d’acollida de l’alumnat 

El 17 de juliol, el Centre ha realitzat una reunió informativa amb les famí-

lies que són noves al Centre mantenint estrictament les mesures de segu-

retat.  

Se’ls convoca a una reunió presencial amb la tutora els dies 3 i 4 de se-

tembre, sempre respectant les mesures de seguretat, per  conèixer les 

necessitats i el moment evolutiu  de cada infant i el funcionament i or-

ganització del centre en general i en la situació que vivim actualment. 

 

L’adaptació a l’alumnat de P3 es realitza repartint-los en tres franges ho-

ràries al dia. Cada alumne/a entra, a la mateixa franja cada dia, 
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acompanyant/da d’un progenitor. Estan una estoneta a l’aula i després 

l’infant es queda amb els altres companys i la tutora. Al cap d’una hora i 

mitja el venen a recollir. Els dies d’adaptació per P3 són el 14,15 i 16 de 

setembre. Les famílies ja estan informades de la franja que els toca venir. 

 

Està prevista una reunió, amb totes les famílies de cada curs, presencial 

o telemàtica, segons les recomanacions sanitàries del moment, per po-

der explicar l’obertura del Centre, les mesures de seguretat que han de 

complir, el tipus de eines virtuals que es faran servir en cas d’un nou con-

finament.... Aquestes reunions es faran  al llarg de la setmana del 7 al 10 

de setembre, abans que comenci la jornada presencial amb l’alumnat. 

2.2 Pla de treball del centre educatiu en confinament 

 

Nivell edu-

catiu 

Mitjà i perio-

dicitat del 

contacte 

amb el grup 

Mitjà i periodici-

tat del contacte 

individual amb 

l’alumne/a 

Mitjà i perio-

dicitat de 

contacte amb 

la família 

Mètode de 

treball i recur-

sos didàctics 

previstos 

P3 Via telemàti-

ca mitjan-

çant google 

meet o zoom 

i videos pro-

duïts per les 

mestres 

 

Es farien tres 

sessions set-

manals amb 

tot el grup 

classe per tal 

de dur a ter-

me alguna 

Via telemàtica 

mitjançant go-

ogle meet o zo-

om. 

 

Es proposarien 

reunions/sessions 

en funció de les 

demandes dels 

alumnes/pares 

i/o segons les 

propostes dels 

mestres. 

Via telemàti-

ca mitjançant 

google meet 

o zoom o vi-

deotrucada si 

calgués. 

 

Tantes com 

siguin neces-

sàries, a de-

manda de les 

mestres o bé 

de les famíles..  

 

En funció de 

Totes les pro-

postes es fari-

en a partir del 

portal Eix i les 

respostes hau-

ran de ser pel 

mateix mitjà. 

 Es proposaran 

activitats 

obertes, glo-

balitzades, 

que fomentin 

la imaginació, 

la creativitat… 

sempre partint 
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activitat de 

cohesió de 

grup (Relat 

d’un conte, 

cantar una 

cançó, con-

creció d’un 

repte…) 

 

 

.dilluns:  

.dimecres:  

.divendres: 

quan es pro-

duís el possi-

ble confina-

ment, caldrà 

estar molt al 

cas de 

l’adaptació 

de les nenes i 

els nens i 

atendre totes 

les demandes 

de les mares i 

els pares. 

dels contin-

guts progra-

mats. 

P4 

 

 

 

Via telemàti-

ca mitjan-

çant google 

meet o zoom 

i videos pro-

duïts per les 

mestres 

 

Es farien tres 

sessions set-

manals amb 

tot el grup 

classe per tal 

de dur a ter-

me alguna 

activitat de 

cohesió de 

grup (Relat 

d’un conte, 

cantar una 

cançó, con-

creció d’un 

repte, càl-

cul…) 

 

.dilluns:  

.dimecres:  

.divendres:  

Via telemàtica 

mitjançant go-

ogle meet o zo-

om. 

 

Es proposarien 

reunions/sessions 

en funció de les 

demandes dels 

alumnes/pares 

i/o segons les 

propostes dels 

mestres. 

Via telemàti-

ca mitjançant 

google meet 

o zoom o vi-

deotrucada si 

calgués. 

 

Tantes com 

siguin neces-

sàries, a de-

manda de les 

mestres o bé 

de les famíles..  

Totes les pro-

postes es fari-

en a partir del 

portal Eix i les 

respostes hau-

ran de ser pel 

mateix mitjà. 

 Es proposaran 

activitats 

obertes, glo-

balitzades, 

que fomentin 

la imaginació, 

la creativitat… 

sempre partint 

dels contin-

guts progra-

ma 
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P5 

 

 

 

Via telemàti-

ca mitjan-

çant google 

meet o zoom 

i videos pro-

duïts per les 

mestres 

 

 

Es farien tres 

sessions set-

manals amb 

tot el grup 

classe per tal 

de dur a ter-

me alguna 

activitat de 

cohesió de 

grup (Relat 

d’un conte, 

cantar una 

cançó, con-

creció d’un 

repte, lectura 

en veu alta, 

càlcul men-

tal…) 

 

 

.dilluns:  

.dimecres:  

.divendres:  

 

Via telemàtica 

mitjançant go-

ogle meet o zo-

om. 

 

Es proposarien 

reunions/sessions 

en funció de les 

demandes dels 

alumnes/pares 

i/o segons les 

propostes dels 

mestres. 

Via telemàti-

ca mitjançant 

google meet 

o zoom o vi-

deotrucada si 

calgués. 

 

Tantes com 

siguin neces-

sàries, a de-

manda de les 

mestres o bé 

de les famíli-

es..  

Totes les pro-

postes es fari-

en a partir del 

portal Eix i les 

respostes hau-

ran de ser pel 

mateix mitjà. 

 Es proposaran 

activitats 

obertes, glo-

balitzades, 

que fomentin 

la imaginació, 

la creativitat… 

sempre partint 

dels contin-

guts progra-

ma 

 

Es fomentarà 

la lectura dià-

ria i el tutor 

farà un se-

guiment de 

l’evolució del 

nivell de lectu-

ra. 
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3.Concrecions per a l’educació primària 

3.1  Pla de treball del centre educatiu en confinament 

 

 

Nivell 

educatiu 

Mitjà i periodicitat 

del contacte amb el 

grup 

Mitjà i periodicitat 

del contacte indivi-

dual amb 

l’alumne/a 

Mitjà i periodi-

citat de con-

tacte amb la 

família 

Mètode de treball i recursos 

didàctics previstos 

Primer Via telemàtica 

mitjançant goo-

gle meet o zoom 

 

Es faria una sessió 

diaria amb tot el 

grup classe per 

tal de resoldre 

dubtes i fer les 

explicacions ne-

cessàries per tal 

que els alumnes 

puguin realitzar 

les tasques pro-

posades per la 

setmana. 

Una possible pla-

nificació seria: 

 

.dilluns: català. 

 

.dimarts: mate-

màtiques 

 

.dimecres: caste-

llà 

 

.dijous: projec-

te/artística 

 

.divendres: tuto-

ria/anglès. 

Via telemàtica 

mitjançant go-

ogle meet o zo-

om. 

 

Es proposa reu-

nions/sessions en 

funció de les 

demandes dels 

alumnes/pares 

i/o segons les 

propostes dels 

mestres. 

Via telemà-

tica mitjan-

çant google 

meet o zo-

om 

 

Una com a 

mínim al 

llarg del 

curs i altres 

en funció 

de les de-

mandes de 

les famílies o 

altres espe-

cialistes que 

intervenen 

amb els 

alumnes.  

Els alumnes s'emporten 

els llibres i dossiers que 

tenen a l'escola per tal 

de seguir treballant a 

casa. 

 

La resta de les tasques 

es penjaran al portal eix 

de forma setmanal i el 

retorn es farà pel ma-

teix portal eix segons la 

periodicitat que es 

marqui a cada activi-

tat( preferiblement de 

dilluns a divendres). 

 



Generalitat de Catalunya 
Departament d’Educació 

Escola Les Llisses 

32/35 

 

Segon 

 

 

 

 

Via telemàtica 

mitjançant goo-

gle meet o zoom 

 

Es faria una sessió 

diària amb tot el 

grup classe per 

tal de resoldre 

dubtes i fer les 

explicacions ne-

cessàries per tal 

que els alumnes 

puguin realitzar 

les tasques pro-

posades per la 

setmana. 

Una possible pla-

nificació seria: 

.dilluns: català. 

 

.dimarts: mate-

màtiques 

 

.dimecres: caste-

llà 

 

.dijous: projec-

te/artística. 

 

.divendres: tuto-

ria/anglès.  

 

Via telemàtica 

mitjançant go-

ogle meet o zo-

om. 

 

Es proposa fer 

reunions/sessions 

en funció de les 

demandes dels 

alumnes/pares 

i/o segons les 

propostes dels 

mestres. 

Via telemà-

tica mitjan-

çant google 

meet o zo-

om 

 

Una com a 

mínim al 

llarg del 

curs i altres 

en funció 

de les de-

mandes de 

les famílies o 

altres espe-

cialistes que 

intervenen 

amb els 

alumnes.  

Els alumnes s'emporten 

els llibres i dossiers que 

tenen a l'escola per tal 

de seguir treballant a 

casa. 

 

La resta de les tasques 

es penjaran al portal eix 

de forma setmanal i el 

retorn es farà pel ma-

teix portal eix segons la 

periodicitat que es 

marqui a cada activi-

tat( preferiblement de 

dilluns a divendres). 

Tercer 

 

 

 

 

Via telemàtica 

mitjançant goo-

gle meet o zoom. 

Es farà una sessió 

diària amb tot el 

grup classe. Ca-

Via telemàtica 

mitjançant go-

ogle meet o zo-

om. 

Sessions indivi-

duals, prèvia-

Via telemà-

tica mitjan-

çant google 

meet o zo-

om. 

Una com a 

Totes les activitats de les 

diferents àrees es pen-

jaran al portal EIX.  

Les tasques 

s’organitzaran per set-

manes.  
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da dia d’una 

àrea diferent, i un 

dia a la setmana 

sessió de tutoria. 

Per exemple:   

Dilluns: Català 

Dimarts: Mate-

màtiques 

Dimecres: Caste-

llà 

Dijous: Projecte / 

Artístiques 

Divendres: Anglès 

/ Tutoria 

Aquestes troba-

des podran ser 

en gran grup o 

en petits grups 

(en funció del 

grup classe). 

L’objectiu és fer 

breus explicaci-

ons i resoldre 

dubtes sobre les 

activitats plante-

jades.  

ment demana-

des pel mestre o 

per l’alumne. 

 

mínim al 

llarg del 

curs i altres 

en funció 

de les de-

mandes de 

les famílies o 

altres espe-

cialistes que 

intervenen 

amb els 

alumnes.  

Es decidirà un màxim 

de tasques per setma-

na, intentant repartir les 

diferents àrees.  

El retorn de les tasques 

es farà a través del ma-

teix portal. Les dates 

d’entrega les decidirà 

cada docent. 

 

Quart 

 

 

 

Via telemàtica 

mitjançant goo-

gle meet o zoom. 

Es farà una sessió 

diària amb tot el 

grup classe. Ca-

da dia d’una 

àrea diferent, i un 

Via telemàtica 

mitjançant go-

ogle meet o zo-

om. 

Sessions indivi-

duals, prèvia-

ment demana-

des pel mestre o 

Via telemà-

tica mitjan-

çant google 

meet o zo-

om. 

Una com a 

mínim al 

llarg del 

Totes les activitats de les 

diferents àrees es pen-

jaran al portal EIX.  

Les tasques 

s’organitzaran per set-

manes.  

Es decidirà un màxim 

de tasques per setma-
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dia a la setmana 

sessió de tutoria. 

Per exemple:   

Dilluns: Català 

Dimarts: Mate-

màtiques 

Dimecres: Caste-

llà 

Dijous: Projecte / 

Artístiques 

Divendres: Anglès 

/ Tutoria 

Aquestes troba-

des podran ser 

en gran grup o 

en petits grups 

(en funció del 

grup classe). 

L’objectiu és fer 

breus explicaci-

ons i resoldre 

dubtes sobre les 

activitats plante-

jades.  

per l’alumne. 

 

curs i altres 

en funció 

de les de-

mandes de 

les famílies o 

altres espe-

cialistes que 

intervenen 

amb els 

alumnes.  

 

na, intentant repartir les 

diferents àrees.  

El retorn de les tasques 

es farà a través del ma-

teix portal. Les dates 

d’entrega les decidirà 

cada docent. 

 

Cinquè 

 

 

 

Via telemàtica 

amb google meet. 

 

Una reunió diària 

per fer breus expli-

cacions i resoldre 

dubtes sobre les 

activitats planteja-

des:  

Dilluns: català 

Dimarts: Matemà-

tiques 

Dimecres: castellà 

Via telemàtica 

amb google me-

et.  

 

Sessions individu-

als, prèviament 

demanades pel 

mestre o per 

l’alumne 

Via telemàti-

ca amb go-

ogle meet. 

 

Com a mínim 

una entrevis-

ta individual 

amb cada 

familia 

Les activitats es penjaran 

al Google Classroom, i es 

farà el seguiment 

d’aquestes activitats i dels 

alumnes mitjançant 

aquesta plataforma. 

Les activitats es penjaran 

setmanalment i seran re-

collides segons la data 

decidida pel mestre, en 

funció de l’activitat. 
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Dijous: Projecte / 

Artístiques 

Divendres: Anglès / 

tutoria 

Sisè 

 

 

 

Via telemàtica 

amb google meet. 

 

Una reunió diària 

per fer breus expli-

cacions i resoldre 

dubtes sobre les 

activitats planteja-

des:  

Dilluns: català 

Dimarts: Matemà-

tiques 

Dimecres: castellà 

Dijous: Projecte / 

Artístiques 

Divendres: Anglès / 

tutoria 

 

Via telemàtica 

amb google me-

et.  

 

Sessions individu-

als, prèviament 

demanades pel 

mestre o per 

l’alumne. 

Via telemàti-

ca amb go-

ogle meet. 

 

Com a mínim 

una entrevis-

ta individual 

amb cada 

familia. 

Les activitats es penjaran 

al Google Classroom, i es 

farà el seguiment 

d’aquestes activitats i dels 

alumnes mitjançant 

aquesta plataforma. 

Les activitats es penjaran 

setmanalment i seran re-

collides segons la data 

decidida pel mestre, en 

funció de l’activitat. 

 

 

 
 


