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1. Consideracions prèvies 

Aquest pla parteix de la reflexió conjunta realitzada per l’equip de mestres de l’Escola Marta Mata un 

cop valorat i finalitzat el curs 2020-21, del Pla d’actuació de centre en el marc de la pandèmia del 

Departament d’Educació pel curs 2021-22 i de les Instruccions per al curs 2021-22 dels Centres 

Educatius de Catalunya.  

Basarem les nostres actuacions i l’organització de l’escola pel proper curs intentant, per una banda, 

recuperar alguns elements essencials del nostre projecte i, per l’altre, ser fidels al projecte educatiu 

de centre, tot acollint-nos al DECRET 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia de centres educatius, 

sempre respectant i acceptant les mesures de prevenció i les instruccions del Departament. 

Al llarg del curs 2020-21 hem intentat no perdre de vista la nostra essència, tot transformant i adaptant 

les activitats i accions docents a la situació, i sense renunciar a la nostra filosofia de centre. Així 

doncs, tot i que la normativa no ens permet recuperar totalment la línia d’escola, el nostre propòsit 

per aquest curs 2021-22 és continuar vetllant per mantenir l’essència, els valors, la manera de sentir 

i creure en com aprenen els infants, etc., tot incorporant algunes novetats envers el curs passat i 

adaptant-les a les diferents realitats i necessitats de l’alumnat, de les famílies, i de tota la comunitat 

educativa.  

Diagnosi després d’un primer curs en pandèmia 

Una de les primeres finalitats a l’hora d’organitzar el centre en temps de confinament, així com en el 

“Pla d’Organització de centre en el marc de la pandèmia. Curs 2020-21”, va ser la d’acompanyar a 

mestres, famílies i infants en tot moment, intentant tenir en compte les situacions personals diverses 

en que la Comunitat Educativa de l’Escola Marta Mata s’anava trobant i, sempre intentant mantenir 

la nostra línia pedagògica. El nostre objectiu principal per aconseguir-ho va ser transformar i adaptar 

tot el possible evitant el màxim la supressió i/o anul·lació d’activitats, esdeveniments, festes, etc. Tot 

acte té les seves conseqüències i, malgrat estem satisfets de la tasca realitzada, som conscients que 

aquesta situació ha obert noves bretxes i ens ha plantejat nous reptes. 

Per tal de seguir avançant i fer propostes de millora que s’adaptin a les nostres necessitats i, per 

descomptat, compleixin amb la normativa i les instruccions que ens arriben del Departament de Salut 

i d’Educació, partirem de l’anàlisi de les debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats que podem 

trobar actualment a la nostra escola: 
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Propostes de millora després de l’anàlisi 

En general, la valoració del “Pla d’Organització de centre en el marc de la pandèmia. Curs 2020-21” 

per part de la Comunitat Educativa ha estat molt positiva. S’ha agraït i valorat l’esforç de l’equip 

docent per organitzar l’escola, prioritzant el benestar dels infants i evitant el màxim la supressió 

d’esdeveniments i activitats identitàries, tot adaptant-les a les normatives vigents.  

El curs 2020-21, donada la situació del mes de setembre, l’equip docent va decidir prioritzar el màxim 

l’estanqueïtat dels grups bombolla. Per tal d’aconseguir aquesta estanqueïtat, es va organitzar 

l’escola en cotutories, augmentant així les hores de dos mestres dins l’aula i, en conseqüència, 

millorant l’atenció i l’acompanyament dels infants, de les famílies i, també, dels i les mestres. Aquesta 

organització va implicar, entre d’altres aspectes, que els cotutors/es entomessin també la 

responsabilitat d’impartir les especialitats. Menys mestres a l’aula major traçabilitat dels casos.  

Malgrat els esforços, no vam poder transformar-ho tot. Un dels elements més essencials del nostre 

Projecte Educatiu de Centre són els Projectes de Comunitat. Aquests, tot i que també tenen implícita 

la construcció de coneixement i significats, com els d’Aula, l’objectiu principal és el de donar resposta 

a la diversitat. A la Comunitat de Mitjans i Grans, en els Projectes de Comunitat els mestres 

organitzen els infants per tal d’atendre les seves peculiaritats i sota el criteri d’accés a la informació. 

Aquests diferents grups parteixen d’unes premisses generals, acordades per l’equip de mestres, però 

que es van concretant segons el ritme i evolució de cada grup.  

Després d’un curs sense especialitats impartides per especialistes ni Projectes de Comunitat, i 

després de reflexionar-hi profundament, i de recollir les opinions de tota la Comunitat Educativa, 
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l’equip de mestres ha decidit incorporar de nou aquest curs 2021-22 els especialistes i, a la Comunitat 

de Mitjans i Grans, un dia de projectes de Comunitat, sense barrejar infants dels diferents grups 

estables i complint la normativa vigent en cada moment.  

 

Una altra proposta que es planteja és la recuperació de les 

colònies a la Comunitat de Petits i els Camps d’Aprenentatge a 

Mitjans i Grans així com la planificació de més sortides 

pedagògiques sempre, això si, que la situació epidemiològica 

ho permeti.  

 

  

Comunitat Dies Lloc 

PETITS 27-28/04 Cal Mata 

MITJANS 23-24-25/05 CdA Juneda 

GRANS 4-5-6-7-8/04 EdA Canigó 

Colònies i CdA. Curs 2021-22 



 
7 

2. Organització dels grups estables 

Per aquest curs 2021-22 proposem organitzar els mestres per Comunitats, intentant que hi hagi la 

menor mobilitat possible per garantir la traçabilitat, i recuperar els especialistes i la franja de Projectes 

de Comunitat a Mitjans i Grans. A banda, de l’equip docent i el personal PAS, cal tenir en compte la 

intervenció a les aules de l’EAP (Marta Garriga) i el CRETDIC (aula de Tintins).  

Així doncs, les diferents comunitats quedaran organitzats de la següent manera:  

COMUNITAT DE PETITS 

GRUP Tutores 
Suport 

mestres 
Personal  

PAE 
Psico Música Anglès 

Espai 

Patufets 24 
Rosa Mª 
Corral 

- Maripi Toni Ruiz 
Meritxell 
Tardà 

- EI3 

Pinotxos 25 Mireia Puig 
Meri 

Udivert 
Sílvia 

(vetlladora) 
Toni Ruiz 

Meritxell 
Tardà 

Meri 
Udivert 

EI4 

Tabalugues 25 
Verònica 

Payá 
Toni Ruiz 

Sílvia 
(vetlladora) 

Toni Ruiz 
Meritxell 
Tardà 

Meri 
Udivert 

EI5 

COMUNITAT DE MITJANS 

GRUP Tutores Suport / PdC Personal PAS Ed. Física Música Anglès Espai 

Rovellons 25 
Juan Ant. 

Sarto 
Meritxell 
Tardà 

Rafa Cerro 
Lídia 

Rodríguez 
Meritxell 
Tardà 

Gemma 
Serrallonga 

+Aux. 
Conversa 

1r 

Alícies 24 
Vanessa 
Esculta 

Gemma 
Serrallonga 

Rafa Cerro 
Lídia 

Rodríguez 
Meritxell 
Tardà 

Gemma 
Serrallonga 

+Aux. 
Conversa 

2n 

Tanits 24 
Cristina 
Vargas 

Lídia 
Rodríguez 

Rafa Cerro 
Lídia 

Rodríguez 
Meritxell 
Tardà 

Gemma 
Serrallonga 

+Aux. 

Conversa 

3r 

COMUNITAT DE GRANS 

GRUP Tutores Suport / PdC Personal PAS Ed. Física Música Anglès Espai 

Tintins 25 
Ivet 

Domínguez 
Dani 

Tomàs 
Rafa Cerro 

Dani 
Tomàs 

Percussió 

Joan 
Gomà 

+Aux. 
Conversa 

4rt 

Petits 
Prínceps 

21 
Marta 

Hervàs 
Joan 
Gomà 

- 
Dani 

Tomàs 
Percussió 

Joan 
Gomà 

+Aux. 
Conversa 

5è 

Massagrans 25 
Cèlia 

Moncunill 
Marta 

Trullols 
- 

Dani 
Tomàs 

Percussió 

Joan 
Gomà 

+Aux. 
Conversa 

6è 

*Només hi ha tres persones que treballaran entre dues comunitats: l’esp. de música, l’aux. EE i l’aux. de conversa.  

**A més a més de l’aula de referència, els diferents grups faran ús de l’aula de música, el gimnàs (només en cas de 

necessitat) i de les aules de desdoblament per comunitat. A inici de curs s’establirà l’horari d’ús d’aquestes aules.  
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3. Criteris organitzatius dels recursos per a l’atenció de l’alumnat amb necessitat 

específica de suport educatiu 

Partim de la idea de que cada persona és única i irrepetible i, per tant, el fet d’educar comporta, per 

una banda, reconèixer que la diversitat és l’essència mateixa de la societat i, per l’altra, conèixer i 

comprendre les característiques i necessitats diverses dels alumnes. Per atendre la diversitat cal 

impregnar amb aquesta idea la cultura de centre i proveir-lo dels suports personals, organitzatius, 

metodològics, materials i tecnològics adequats que assegurin la presència, la participació, 

l’aprenentatge i el progrés de tots i cadascun dels i les alumnes.  

En primer lloc, pensem que el treball per projectes és, en si mateix, una mesura universal d’atenció 

a la diversitat, tenint com a referència els principis DUA (Disseny Universal d’Aprenentatge), que 

permet, en primer lloc, agrupaments flexibles (gran grup, grup reduït o individual) i facilitar així una 

resposta educativa adequada a les diferents particularitats dels infants, afavorint una intervenció 

educativa més individualitzada.  

En segon lloc, la presentació de l’objecte d’aprenentatge a través de diferents vies i canals sensorials, 

segons el desenvolupament del projecte en base a les necessitats i interessos dels alumnes. En 

tercer lloc, ofereix diversos nivells de participació i de resolució, depenent de les característiques 

individuals, els diferents ritmes d’aprenentatge i les potencialitats presents al grup. I per últim, 

possibilita diferents maneres d’avaluar el progrés de l’alumnat.  

Pensar en l’organització dels infants a l’escola ja és pensar en atendre la diversitat. Al llarg del curs 

treballarem en petits grups, parelles, trios, etc., per tal d’ajustar-nos a processos individuals i de petits 

col·lectius. Amb tot, tenim molt clar quins són aquells grups que, per les seves característiques, 

necessiten de més acompanyament a l’escola. Així doncs, organitzarem l’equip de mestres i 

comunitat per tal de prioritzar el màxim temps amb presència de dos mestres en aquests grups. A 

banda, a la Comunitat de Mitjans i Grans, incorporem de nou els Projectes de Comunitat.  

Pel que fa als Projectes de Comunitat, som conscients que no podem barrejar infants de grups de 

convivència estable però necessitem recuperar el concepte de PdC per recuperar la seva essència. 

La nostra proposta és organitzar el projecte vinculat als CdA emprant tots els recursos personals de 

la comunitat. Cada grup estable disposarà de dos mestres per organitzar el dia de PdC de la seva 

aula. El criteri d’agrupament estarà subjecte a la decisió de l’equip de mestres de la Comunitat. El 

dia de projecte de Comunitat es podran dur a terme activitats conjuntes (amb la resta de grups) 

sempre hi quant es realitzin mantenint les mesures de prevenció entre grups estables.  

En cas de confinament els tutors han de tenir present les necessitats de cada grup i atendre a cada 

un dels infants adaptant les intervencions, propostes i activitats que es realitzin en aquest període. 
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4. Organització de les entrades i les sortides  

COMUNITAT DE PETITS 

 

Els infants d’aquesta edat necessiten més 

l’acompanyament de les famílies, per això l’entrada i sortida 

es realitzarà per la porta del carrer Comtes de Cardona 

(parc). En aquest espai hi ha marcades unes zones, 

diferenciades per colors, de rebuda i recollida per cada grup 

estable amb l’objectiu de poder mantenir les distàncies de 

seguretat. Cada grup té assignat un color:  

Grup Color Hora entrada Hora sortida 

Patufets Blau 
8:55h 

i 

14:55h 

12:25h 

i 

16:25h 

Pinotxos Negre 

Tabalugues Groc 

Consideracions importants:  

• Durant les entrades i sortides els familiars responsables dels infants hauran de portar la 

mascareta i mantenir les distàncies de seguretat recomanades. Les famílies hauran de 

restar a l’espera fora de la vorera.  

• Les famílies no podran entrar a l’escola. Els mestres seran els encarregats de rebre els 

infants i acompanyar-los a les aules del grup estable corresponent, seguint les mesures de 

prevenció i seguretat.  

• En el cas de l’educació infantil, els alumnes no estan obligats a l’ús de mascareta però, si la 

família ho considera, els infants la podran portar fins a l’aula de referència.  

• La puntualitat és un element clau pel bon funcionament de les entrades i sortides i, en 

conseqüència, pel bon funcionament del pla d’organització de centre d’enguany. No obstant, 

en cas que s’arribi tard caldrà esperar a la zona assignada a que algun membre de l’equip 

docent o personal de l’escola vingui a recollir els infants (aproximadament a les 9:10h). 

Caldrà esperar pacientment ja que no s’obrirà de nou la porta fins que tots els infants de 

primària hagin accedit a les seves aules de referència.  

• Com sempre, cal aportar autorització si la recollida dels infants no la fan els progenitors o 

tutors legals.   
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COMUNITAT DE MITJANS COMUNITAT DE GRANS 

 

L’accés dels infants de la Comunitat de Mitjans i Grans estarà distribuït de la següent manera:  

Pel carrer Joan Papa XXIII entraran els Rovellons i 

Alícies per la porta 1 de la pista i les Tanits i els Tintins 

per la porta 2 de la pista. Pel carrer Verge de Núria hi 

accediran els Petits Prínceps i els Massagrans (porta 

3). Cada grup tindrà assignat un color on hauran 

d’esperar els infants i les famílies per a recollir els 

infants mentre les portes estiguin tancades.  

Entrades:  

• Les portes s’obriran a les 8:55h i 14:55h i es tancaran a les 9:00h i 15:00h. 

• La Comunitat de Mitjans i els Tintins tindran assignada una zona de la pista on hauran de 

dirigir-se i esperar amb els tutors d’aula a poder accedir a l’interior del recinte.  

• Els Petits Prínceps i els Massagrans tindran assignada una zona d’espera diferenciada per 

cada grup un cop accedeixin a l’escola (un costat de la porta cada grup) on hauran d’esperar 

amb el mestre per poder accedir a l’interior del recinte.  

• Els tutors esperaran a que arribin els infants i vetllaran perquè es mantinguin les mesures 

de seguretat.  

• A les 9:00h i 15:00h, es tancaran les portes d’accés per la pista. Els infants que arribin més 

tard hauran de dirigir-se a la porta del carrer Comtes de Cardona i esperar a que un membre 

de l’equip docent o personal de l’escola els recullin.  

Sortides:  

• A les 12:30h i 16:30h els tutors trauran els infants al mateix espai d’entrada per tal que les 

famílies els puguin recollir. Ho faran de forma ordenada, per cursos, per tal d’evitar 

aglomeracions de les famílies a la porta de la pista (Comunitat de Mitjans i Tintins) o al carrer 

Verge de Núria (Petits Prínceps i Massagrans).  

• Les famílies es mantindran a la zona assignada, evitant posar-se just al davant de la porta 

per tal de facilitar que els infants puguin sortir i trobar al familiar que els recull.  
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Consideracions importants:  

• Els infants hauran de portar la mascareta i mantenir les distàncies de seguretat.  

• Les famílies hauran de romandre fora i no podran accedir a la pista. Els mestres seran els 

encarregats de rebre els infants a la pista i acompanyar-los a les aules del grup estable 

corresponent, seguint les mesures de prevenció i seguretat.  

• Les famílies hauran de portar la mascareta i mantenir les distàncies de seguretat mentre 

esperin als seus fills i filles.   

• La puntualitat és un element clau pel bon funcionament de les entrades i sortides i, en 

conseqüència, pel bon funcionament del pla d’organització de centre d’enguany. No obstant, 

en cas que s’arribi tard s’haurà d’esperar a que finalitzin TOTS els torns d’entrada per poder 

accedir a l’interior de l’escola. En aquest cas, l’entrada es realitzarà per la porta del carrer 

Comtes de Cardona. Caldrà esperar a que algun membre de l’equip docent els vingui a 

buscar. Els infants hauran de mantenir les distàncies de seguretat fins arribar a l’aula del 

seu grup estable. A l’entrada s’aplicarà el gel hidroalcohòlic. 

• Com sempre, cal aportar autorització si la recollida dels infants no la fan els progenitors o 

tutors legals o en cas de poder sortir sol/a.   

 

Grup Carrer Porta Color 
Entrades 

Sortides 
Obertura porta 

Tancament 
porta 

Rovellons 
C/Joan Papa 

XXIII 
1 

 

8:55h 
i  

14:55h 

9h 
i 

15h 

12:30h 
i 

16:30h 

Alícies  

Tanits 
C/Joan Papa 

XXIII 
2 

 

Tintins  

Petits Prínceps 
C/Verge de 

Núria 
3 

 

Massagrans  
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6. Organització de l’espai d’esbarjo 

COMUNITAT DE PETITS 

• Els infants esmorzaran a les aules. Els tutors establiran el temps d’esmorzar necessari 

abans de la sortida al pati segons les necessitats de cada grup.  

• Es mantindran les 3 zones de joc per cada una de les aules per evitar que els infants hagin 

de dur la mascareta a les hores d’esbarjo.  

• Cada espai de joc tindrà el seu material i es mantindrà durant una setmana.  

• L’accés al pati de sorra es realitzarà per la porta d’entrada i sortida a la pista, no per la de la 

terrasseta, ja que hi haurà un grup estable fent esbarjo.  

• Malgrat les mesures de desinfecció s’han relaxat, mantindrem la desinfecció de l’espai un 

cop a la setmana.  

COMUNITAT DE MITJANS COMUNITAT DE GRANS 

El Pla d’actuació per al curs 2021-22 per a centres educatius en el marc de la pandèmia preveu que 

a l’espai de pati es pot permetre la interacció de diferents grups de convivència estable, si es fa ús 

de la mascareta. Per aquest motiu, els infants de primària compartiran de nou l’espai i hora d’esbarjo.  

Consideracions importants:  

• L’esmorzar es farà a una zona assignada per a cada grup de convivència estable.  

• La sortida al pati serà a les 11h i tindrà una durada de 30 minuts.  

• Els infants hauran de sortir de la seva aula de referència amb mascareta i mantenint les 

distàncies de seguretat entre grups estables fins arribar a la zona assignada per esmorzar. 

• A les 11:30 finalitzarà el pati i els infants tornaran a les seves aules de forma ordenada i 

mantenint les distàncies de seguretat entre grups bombolla.  

• És important tenir en compte les sortides i entrades esglaonades i respectar els horaris.  

• Es farà ús compartit del material segons organització i funcionament del Pati Educatiu.  
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7. Relació amb la comunitat educativa 

A l’escola disposem d’una xarxa molt activa a través de Google Workspace que permet establir i 

garantir la comunicació entre els diversos membres de la Comunitat Educativa: escola, mestres, 

famílies, alumnes, AMPA, PAS… Aquest tret d’identitat de l’escola afavoreix la comunicació entre els 

diferents membres de la comunitat educativa en situacions excepcionals com l’actual.  

Així consta en els diferents documents oficials d’escola (NOFC i Pla TAC):  

Quan una família matricula el seu fill/a al centre se li proposa una signatura d'autorització 

per tal de fer-los membres de la nostra plataforma de comunicació de correu, sota el 

domini martamataescola.cat. Aquesta acceptació possibilita la comunicació directa amb 

mestres, equip directiu i altre personal de l'escola. Així, a cada família (pare i mare o tutor) 

se li assigna un compte de correu del que disposen mentre tenen un fill o filla en el centre. 

Quan ja no tenen cap fill o filla al centre, el compte es dóna de baixa. 

A tots els i les mestres que treballen a l’escola, se’ls assigna un compte de Google 

Workspace dins del nostre domini martamataescola.cat a través del qual reben 

informacions importants d’escola i tenen accés a materials, documents, actes de reunions 

(unitats d’equip) i als calendaris d’activitats i reunions d’escola.   

D’altra banda, tenim uns grups creats, de nivell i comunitats, que faciliten enviar de 

manera més massiva els correus. D'aquests grups els i les mestres tutors/es en són 

administradors, filtrant així i acceptant, si és convenient, els correus que podran enviar-se 

a tots els membres del grup. Quan els i les mestres són baixa de l’escola es dona també 

de baixa el seu compte. 

Pel que fa als alumnes, vetllem per tal que a partir de 4t de primària, sota prèvia 

autorització familiar, treballin i aprenguin a desenvolupar-se en algunes de les eines que 

ofereix Google Workspace (correu, calendars. Drive, Classroom, Maps, formularis…), i 

altres recursos digitals o dispositius (Chromebooks, portàtils, tauletes, càmeres…)  sota 

supervisió de mestres.  

Els alumnes de 1r a 3r també s’introdueixen en en l’ús d’aquests dispositius i de l’entorn 

Google Workspace però sense comptes personals, tan sols utilitzant comptes d’escola. 
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Relació amb les famílies: 

A. Comunicació  

Així doncs, aprofitant els propis recursos, la nostra via de comunicació amb les famílies es realitzarà 

majoritàriament, com sempre, a través del correu d’escola.  

Els comunicats oficials, instruccions del Departament o d’escola, s’enviaran des de l’equip directiu 

(martamata@martamataescola.cat), el qual vetllarà en tot moment perquè les informacions oficials 

arribin amb la intenció d’evitar confusions i generar incertesa.  

La funció dels tutors/es serà essencial en el manteniment de la comunicació amb les famílies al llarg 

de tot el curs, tenint en compte que, de moment, les famílies no poden entrar al recinte escolar amb 

normalitat. Els tutors es comunicaran amb les famílies a partir del correu personal d’escola.  

A inici de curs els/les tutors/es de les aules de referència comprovaran que les famílies tenen el 

correu actiu per tal de facilitar la comunicació i fer petites formacions en cas de necessitat.  

En cas de nou confinament si el tutor/a detecta que hi ha famílies que no responen els correus i/o 

comunicacions d’escola realitzaran una trucada telefònica (amb número ocult) per informar i/o 

comprovar en quina situació es troben. Es facilitarà l’accés al correu d’escola per aquelles famílies 

que encara no el tinguin activat. En cas que no sigui possible activar-lo, els tutors hauran de mantenir 

un contacte telefònic i informar de les novetats i canvis, així com facilitar l’accés a les propostes i 

recomanacions que es realitzen des de l’escola.  

A principi de curs, cada grup de referència haurà d’escollir una família delegat/da que serà el 

nexe d’unió més immediat entre escola i famílies, en cas de confinament.  

El tutor també serà l’encarregat de mantenir el contacte més directe amb aquelles famílies més 

vulnerables sobretot d’aquelles amb infants que tenen diagnòstics greus (TEA’s, transtorns de la 

personalitat, de la conducta….) 

B. Les reunions de grup: 

Farem les reunions d’inici de curs abans del 13 de setembre, si és possible, presencialment, en grups 

estables, mantenint la distància de seguretat i utilitzant la mascareta. Les trobades presencials es 

realitzaran al gimnàs de l’escola.  

Tota la informació de les trobades quedarà penjada a la web de l’escola i als diferents blogs de les 

aules per tal que les famílies que no han pogut venir puguin consultar-la.  
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Dates i hores per a les reunions d’inici de curs:  

 Dimarts 7 de setembre Dimecres 8 de setembre Dijous 9 de setembre 

17h Trobada telemàtica 

Comunitat Educativa 

Comunitat de Petits  

18h 

Comunitat de Mitjans 

19h  Tintins 

20h Massagrans Petits Prínceps  

Al llarg del curs, realitzarem, com a mínim, un tancament de projecte i una trobada temàtica amb les 

famílies. Si es considera necessari es podran realitzar altres trobades amb el grup de famílies.  

C. Les trobades individuals:  

Les trobades individuals amb les famílies pel seguiment dels seus fills/es es realitzaran de forma 

presencial.  Malgrat això, també s'oferirà la possibilitat de fer-les telemàticament. Caldrà informar als 

diferents coordinadors de comunitat les trobades que es realitzin, evitant concretar trobades en les 

hores de més moviment a l’escola (entrades i sortides). Sempre que sigui possible les trobades es 

realitzaran dins l’aula del grup estable i sempre amb les mesures de prevenció i seguretat establertes.  

Al final del segon trimestre tots els tutors/es hauran d’haver realitzat com a mínim una trobada de 

seguiment per alumne.  

Comunicació i manteniment del contacte amb la resta de la Comunitat Educativa o altres 

professionals educatius:   

A. Consell Escolar 

Les reunions es realitzaran presencialment / telemàticament segons les necessitats i casuístiques de 

cada moment. L’espai de trobada en cas de fer-lo presencialment serà el gimnàs de l’escola ja que 

és l’espai que permet mantenir les mesures de prevenció i seguretat.  
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Previsió aproximada de Consells Escolars curs 2021-22: 

Setembre Aprovació Pla d’organització de centre 

Octubre PGA 

Gener-febrer liquidació i pressupost 

Maig Calendari 

Juny Memòria 

*més els altres que puguin sorgir per situacions que ho requereixin 

B. EAP  

La persona de l’EAP haurà de complir amb el protocol de prevenció i seguretat al no ser persona 

referent de cap grup estable.  

• Haurà de portar la mascareta en tot moment (observacions i trobades).  

• Mantindrà les distàncies de seguretat sempre que sigui possible quan realitzi les 

observacions als infants o intervencions a les aules.  

• Abans d’entrar i al sortir de cada aula s’aplicarà gel hidroalcohòlic.  

C. Altres serveis: CRETDIC  

Les persones d’aquest servei que realitzin intervenció dins l’aula hauran de complir amb el protocol 

de prevenció i seguretat que determini l’administració, tenint en compte que no formaran part del grup 

estable.  

• Hauran de portar la mascareta en tot moment (observacions i trobades).  

• Mantindran les distàncies de seguretat, sempre que sigui possible, quan realitzin les 

intervencions amb els infants.  

• Abans d’entrar i al sortir de cada aula s’aplicaran gel hidroalcohòlic.  
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8. Reunions dels òrgans unipersonals i col·lectius de coordinació i govern 

Les reunions de coordinació i claustre es realitzaran de forma presencial, sempre que sigui possible. 

Cada comunitat tindrà el seu espai de trobada, on es podran mantenir les distàncies de seguretat:  

● Comunitat de Petits: Biblioteca 

● Comunitat de Mitjans: Sala de mestres 

● Comunitat de Grans: Aula d’anglès  

Les exclusives es realitzaran de dilluns a dimecres de 12:30 a 13:45h.  

A banda, l’equip de gestió es reunirà setmanalment a l’espai de trobada. Els coordinadors de cada 

comunitat mantindran informats els/les membres de cada Comunitat dels temes tractats en les 

trobades d’equip de gestió i s’encarregaran de mantenir informats a l’equip directiu de l’estat i 

decisions acordats en trobades de Comunitats.  

S’establirà un calendari de claustres, coordinacions i trobades amb el personal EAP a inici de curs. 

Els claustres es realitzaran al gimnàs de l’escola o telemàticament si es considera oportú.  

 

 

 

 

  



 
18 

9. Altres activitats 

A. Servei de menjador 

El servei de menjador és utilitzat per un nombre elevat d’infants, tot i que no de forma fixa.  

S’estima que diàriament hi ha entre 55 i 65 infants que es queden a dinar (un màxim de 70). Per 

aquest motiu, i tenint en compte l’espai del que disposem, organitzarem el menjador en dos torns. 

Grup Nª de nens/es aproximat Hora de dinar 

Comunitat de Petits 25 12:30h 

Comunitat de Mitjans 20 13:45h 

Comunitat de Grans 30 13:45h 

COMUNITAT DE PETITS: La monitora recollirà als infants de la Comunitat de Petits al banc assignat 

per cada aula i es dirigirà al menjador intentant mantenir les distàncies entre grups estables. Els 

infants de l’educació infantil hauran de mantenir la distància de seguretat entre grups estables, ja que 

no estan obligats a portar la mascareta.  

COMUNITAT DE MITJANS I GRANS: Els/les nens/es que es quedin a dinar, baixaran amb el grup 

de referència fins a la pista on les monitores els i les estaran esperant. Hauran de desplaçar-se amb 

mascareta. Romandran al pati fins l’hora de dinar.  

D’altra banda, pel fet de coincidir diferents grups estables, caldrà mantenir la separació entre les 

taules. Els integrants d’un mateix grup podran seure junts en una o més taules i podran realitzar els 

hàbits de menjador del programa SERVEIX-TE entre membres d’un mateix grup estable.  

El professorat i el PAS podran fer ús del servei de menjador però en un espai totalment diferenciat al 

de l’alumnat. Aquest espai serà l’assignat per les coordinacions per a cada comunitat i sempre 

mantenint les mesures de seguretat.  

Pel que fa a les activitats anteriors o posteriors als àpats, s’hauran de dur a terme, majoritàriament, 

a l’aire lliure (la pista i el pati de petits). En cas necessari podran utilitzar els espais de referència dels 

diferents grups així com els de desdoblament de cada comunitat. També podran fer ús del gimnàs 

de l’escola.  

En el cas que es necessiti aïllar (per restaurar una actitud poc adequada) a un infant del seu grup 

estable o comunitat es podrà fer però caldrà mantenir les mesures de prevenció i seguretat.   
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B. Acollida matinal:  

Per garantir la seguretat dels usuaris de l’acollida matinal i tenint en compte que no es podran realitzar 

grups estables caldrà mantenir la distància interpersonal d’1,5m i portar la mascareta. A banda, el 

material serà utilitzat de forma individual i procurant la desinfecció d’aquest després del seu ús.  

L’acompanyant del nen o la nena accedirà al centre amb mascareta i rentant-se les mans amb gel 

hidroalcohòlic.  

Els infants de la Comunitat de Petits esperaran al vestíbul l’entrada del seu grup estable i es 

col·locaran a la fila un cop passin pel seu davant. El/la monitora esperarà amb ells fins que entrin 

tots. Els infants de la resta de comunitats aniran a les respectives files a l’espera de pujar a l’aula de 

referència amb els seus tutors o tutores.  

L’espai d’acollida serà l’habitual. És molt important mantenir l’espai ventilat en tot moment.  

C. Extraescolars 

Actualment hi ha previstes les següents activitats extraescolars: 

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

Anglès CM 

Esport joc 1r i 2n 

Anglès CP 

Esport joc 1r i 2n Tot joc Ei4 i Ei5 Poliesportiu 3r i 4rt Poliesportiu 3r i 4rt 

Poliesportiu 5è i 6è Poliesportiu 5è i 6è 

Les activitats fora de l’horari lectiu hauran de complir amb la normativa vigent en cada moment:  

• Sempre que les activitats no es puguin realitzar en grups estables s’hauran de dur a terme 

mantenint la distància entre infants de diferents grups estables i portant mascareta. 

• L’estona de berenar es realitzarà a l’exterior.  
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10. Pla de treball en confinament  

A. Confinament del centre:  

Cada Comunitat aplicarà el pla d’actuació establert i que es descriu en el següent punt. No obstant, 

en cas que arribés el confinament de centre el primer pas serà establir contacte per determinar la 

situació personal de cada una de les persones de la Comunitat Educativa i així, poder adaptar i 

personalitzar la nostra acció docent a les necessitats existents. 

B. Confinament d’un grup:  

En cas d’un possible confinament d'un grup, cada comunitat ha establert un pla d’actuació que 

compartirà amb les famílies a inici de curs. Aquest pla d’actuació pot anar modificant-se a partir de 

les experiències viscudes i amb l’objectiu de millorar la nostra acció docent en confinament. Serà 

important conèixer les diferents realitats per tal de poder aplicar el pla d’actuació establert.  

En el cas que es detecti que un infant no disposi dels dispositius digitals necessaris per continuar el 

treball de manera telemàtica, l’escola facilitarà en la mesura del possible, aquest accés amb la 

coordinació del Departament i/o de l’Ajuntament, si escau.  

D’altra banda, els tutors hauran de mantenir un contacte periòdic amb tots i cada un dels infants 

posant especial atenció en aquelles famílies més vulnerables. 

COMUNITAT DE PETITS 

La comunicació es realitzarà a partir dels 

blogs de les diferents aules.  

Les famílies estaran al corrent de totes les 

activitats, propostes i/o comunicats a través 

del correu d’escola. 
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COMUNITAT DE MITJANS 

La comunicació també es realitzarà a partir 

dels blogs de les diferents aules.  

Les famílies estaran al corrent de totes les 

activitats, propostes i/o comunicats a través 

del correu d’escola.  

Disposaran de la llibreta de documentació 

que els hi permetrà seguir documentant els 

diferents processos d’aprenentatge des de 

casa. També els hi servirà com a nexe de 

connexió dels dos moments diferenciats.  

 

COMUNITAT DE GRANS 

A la Comunitat de Grans la comunicació 

serà a través del Google Classroom amb 

l’usuari propi de cada alumne/a amb el 

domini de l’escola 

(@martamataescola.cat).  

D’altra banda, les famílies també estaran al 

corrent de totes les propostes a través del 

blog i del correu d’escola.  
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11. Mesures de seguretat i higiene a l’escola per prevenir la Covid-19 
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12. Protocol de gestió de casos de Covid-19 
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13. Seguiment del pla 

Aplicar el Pla d’Organització de Centre en el marc de la pandèmia.  

Línies d’actuació Indicadors 

Aplicar, analitzar i adaptar el pla després de la 
posada en marxa.  S’ha actualitzat el pla segons les necessitats de cada 

moment. 

Grau de satisfacció de la Comunitat Educativa. 

S’han realitzat trobades EdG per valorar el pla. 

S’han realitzat claustres per l’establiment d’acords 

organitzatius.  

Actualitzar el pla segons l’evolució de la pandèmia.  

Recollir les inquietuds de l’equip docent en les 
trobades d’equip de gestió.  

Establir acords en trobades de claustre.  

Recursos Temporització Responsables 

▪ Document Pla d’Organització de 
Centre en el marc de la pandèmia.  

▪ Instruccions del Departament de 
salut i educació.  

▪ Enquesta Google Workspace 
mestres, famílies i infants. 

▪ Al llarg del curs. 

▪ Trobada trimestral en EdG per 
valorar pla. 

 

▪ Equip de gestió. 

 

Establir un pla d’intervenció educativa en cas de confinament.  

Línies d’actuació Indicadors 

Elaborar per comunitats un pla d’intervenció 
educativa en cas de confinament d’un grup. S’ha establert un pla d’actuació per comunitats.  

S’han recollit les necessitats digitals de les famílies.  

Grau de satisfacció dels i les mestres, de les famílies 
i dels  infants. 

S’ha repartit la dotació digital als infants. 

Taxa de participació dels infants en confinament > 
85% 

Recollir les necessitats digitals de les famílies.  

Detectar i comprovar que les famílies tinguin el 
correu d’escola activat. 

Preparar la dotació necessària de dispositius digitals 
per cedir a les famílies.  

Recursos Temporització Responsables 

▪ Instruccions del Departament de 
salut i educació.  

▪ Enquesta Google Workspace 
mestres, famílies i infants. 

▪ Al llarg del curs ▪ Equip de gestió 

▪ Equip docent i PAS. 

▪ Coordinador TAC 
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Aquest Pla d’Organització de Centre en el marc de la pandèmia. Curs 2021-22 s’anirà readaptant al llarg del curs segons la situació 

epidemiològica per tal de seguir complint amb la normativa vigent en cada moment i amb les instruccions que arriben del Departament 

d’Educació i Salut, donat que poden variar respecte el moment actual. 
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