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1. INTRODUCCIÓ 

 

Aquest Pla d’actuació pretén establir les bases per tal que el curs 2021/2022 es pugui reprendre amb les 

màximes garanties, buscant l’equilibri entre protecció de la salut de les persones als centres educatius, la 

correcta gestió de la pandèmia i el dret de tots infants a una educació de qualitat.  

En un nou curs que es preveu amb grans incerteses, cal que les escoles de la ZER puguin treballar amb la 

màxima normalitat possible. Cal donar continuïtat a l’aprenentatge tal com el fem aplicant les mesures sanitàries 

de protecció.  

Aquest Pla es basa en les normes i orientacions establertes pel Departament d’Educació referent a les 

instruccions per al curs 2021/2022 dels centres educatius de Catalunya, que dona instruccions de l’organització i 

funcionament dels centres públics d’Educació Infantil i Primària per al curs 2021/2022, i pel Departament de 

Salut,  de prevenció, higiene i promoció de la salut (PROCICAT). 

Totes les mesures proposades en el Pla seran vigents al llarg del curs escolar i han de ser fàcilment adaptables 

si es canvia el context epidemiològic. 

 

2. PRINCIPIS BÀSICS DE PREVENCIÓ, HIGIENE I PROMOCIÓ DE LA SALUT 

 

En la documentació publicada pel Departament, s’especifiquen aquests principis bàsics de prevenció, higiene i 

promoció de la salut. 

Concretament s’especifica com fer l'accés als centres en el moment de la reobertura, com cal gestionar els 

casos possibles de COVID-19, la higiene de les mans, l'ús de la mascareta i com fer la neteja, ventilació i 

desinfecció. 

 

2.1. Requisits d’accés a les escoles 

Requisits bàsics d’accés: 

- Absència de simptomatologia compatible amb la covid-19 (febre o febrícula per sobre de 37,5ºC, tos, 

dificultat per respirar, mal de coll*, refredat nasal*, fatiga, dolors musculars i/o mal de cap, mal de panxa 

amb vòmits o diarrea, pèrdua d'olfacte o gust en infants grans i adolescents) o amb qualsevol altre 

quadre infecciós.   

- No convivents o contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia compatible en els 10 dies 

anteriors. 

En cas que l’infant presenti una malaltia crònica d’elevada complexitat que pugui augmentar el risc de gravetat si 

contrau la infecció per SARS-CoV2, es valorarà de manera conjunta, amb la família o persones tutores i el seu 

equip mèdic de referència, les implicacions a l’hora de reprendre l’activitat educativa presencialment al centre 

educatiu.  
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Les famílies han de fer-se responsables de l’estat de salut dels seus fills i filles. A l’inici del curs, signaran una 

declaració responsable a través de la qual faran constar que són coneixedores de la situació de pandèmia amb 

el risc que això comporta i que, per tant, s’atendran a les mesures que puguin ser necessàries en cada moment.  

 

2.2. Gestió de casos 

Davant d'una persona que comença a desenvolupar símptomes compatibles amb la COVID-19 al centre 

educatiu: 

- Es portarà a un espai separat d'ús individual. 

- Es vetllarà perquè la persona porti posada una mascareta quirúrgica (tant a la persona que ha iniciat 

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

- Es contactarà amb la família per tal que vingui a buscar l’infant. 

- En cas de presentar símptomes de gravetat es trucarà també al 061. 

- El centre contactarà amb el servei territorial d’Educació per informar de la situació i a través d’ells, amb 

el servei de salut pública. 

 

2.3. Higiene de mans 

En infants es requerirà rentat de mans: 

- A l’arribada i a la sortida del centre educatiu. 

- Abans i després dels àpats. 

- Abans i després d’anar al lavabo (infants continents). 

- Abans i després de les diferents activitats (també de la sortida al pati).  

 

En el cas del personal que treballa a l’escola, el rentat de mans es durà a terme: 

- A l’arribada al centre, abans del contacte amb els infants. 

- Abans i després d’entrar en contacte amb els aliments dels infants i propis. 

- Abans i després d’acompanyar un infant al lavabo. 

- Abans i després d’anar al lavabo. 

- Abans i després de mocar un infant. 

 

Es garantiran diversos punts de rentat de mans (amb dosificadors amb sabó) als lavabos i menjador. Els 

dispensadors de solució hidroalcohòlica estaran en les aules, i entrades i sortides. 
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2.4. Ús de la mascareta 

EDUCACIÓ INFANTIL 

No és necessari l'ús de mascareta en infants menors de 6 anys. 

 

EDUCACIÓ PRIMÀRIA 

S’haurà de dur posada de casa i en bon estat. Només es poden manipular amb les mans les gomes (per treure-

la i posar-la). Cada nen/a haurà de portar una bossa de paper o plàstic per desar-la en cas que sigui necessari.   

 

El tipus de mascareta indicada ha de ser la higiènica amb compliment norma UNE. La mascareta d’ús individual 

ha de poder disposar d’un lloc per a ser guardada i protegida. 

 

QUADRE RESUM: 

COL·LECTIU INDICACIÓ 

1r Cicle d’Ed. Infantil (0-3 anys) No indicada 

2n Cicle d’Ed. Infantil (3-6 anys) No obligatòria 

De 1r a 6è d’Ed. Primària Obligatòria 

Personal docent i no docent Obligatòria 

*Aquest quadre resum està vinculat a les condicions epidemiològiques del moment. 

 

2.5. Neteja, desinfecció i ventilació 

L'escola ha de disposar d'una planificació de ventilació, neteja i desinfecció adaptada a les característiques del 

centre. D'acord amb l'evidència científica més recent, la ventilació és una de les principals mesures de prevenció 

de contagis en espais interiors. Per això cal seguir curosament les orientacions de ventilació. 

 

La neteja i la posterior desinfecció d'espais s'ha de fer amb una periodicitat diària al final de la jornada, procurant 

incidir més en aquelles superfícies de contacte habitual. 

 

No és necessària la desinfecció d'espais dins l'horari lectiu tot i que es valora la importància d'incloure-la dins 

l'aprenentatge pedagògic d'ordre i neteja d'espais. 

 

Es permet que els alumnes comparteixin materials portats de casa sempre que compleixin condicions d'higiene. 

 

2.6. Gestió de residus 

Es recomana que els mocadors i tovalloles d'un sol ús utilitzats per a l'assecat de mans o per a la higiene 

respiratòria es llencin en contenidors amb bosses, preferiblement amb tapa i pedal. El material d'higiene 
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personal, com mascaretes, guants i altres residus personals d'higiene, són considerats com a fracció resta i, per 

tant, s'han de llençar al contenidor de rebuig (contenidor gris). 

 

En el cas que alguna persona presenti símptomes mentre està al centre, cal tancar en una bossa tot el material 

utilitzat a l'espai d'ús individual on s'ha aïllat la persona i introduir-lo en una segona bossa abans de dipositar-la 

amb la resta de residus, tal com s'ha indicat al paràgraf anterior. 
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3. ORGANITZACIÓ GENERAL DE LA ZER 

 

El curs començarà de manera presencial el dilluns 13 de setembre. 

 

3.1. Alumnat 

L’ensenyament serà presencial per a tots els alumnes: 

- 1r Cicle d’Educació Infantil  

- 2n Cicle d’Educació Infantil 

- Educació Primària 

Es garantirà que tots els alumnes puguin seguir el curs de manera presencial sempre que la situació sanitària no 

obligui a un confinament parcial o total. 

 

3.2. Horari 

L’horari de les escoles de la ZER serà: 

MATÍ de 9 a 12:30 hores 

TARDA de 15 a 16:30 hores 

 

3.3. Grups estables 

Per tal de determinar els grups estables per a cada escola de la ZER s’ha tingut en compte tant el nombre 

d’alumnes com la distribució de grups i espais per al curs 2021/2022.  

També s’ha pretès: 

- Garantir la continuïtat de metodologies pròpies de centre des del principi de la inclusió i l’aprenentatge 

entre iguals 

- Ús d’espais estables definits que afavoreixen les dinàmiques pròpies de centre 

- Docents assignats segons especialitat 

- Aprofitament dels recursos físics de les instal·lacions de l’escola 

 

Seguint les pautes indicades la distribució en grups estables de cada escola serà la següent: 

- L'escola de Torrelameu es distribuirà en 4 grups estables  

- L’escola Mestral es distribuirà en 5 grups estables 

 

Els mestres especialistes itineraran entre les dues escoles de la ZER i hauran d’impartir docència tot respectant 

les mesures de seguretat (mantenir la distància física recomanada, han de portar mascareta i aplicar les 

mesures d’higiene i prevenció). 
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Els professionals dels serveis educatius i professionals de l’EAP podran entrar als centres i a les aules tot 

respectant les mesures de seguretat (mantenir la distància física recomanada, han de portar mascareta i aplicar 

les mesures d’higiene i prevenció). 

 

Reunions de l’equip docent 

ÒRGAN TIPUS DE REUNIÓ FORMAT HORARI 

CONSELL DE DIRECCIÓ Planificació i gestió Presencial 1,5 hores setmanals 

CLAUSTRE ESCOLA Organització i coordinació Presencial 1,5 hores setmanals 

CLAUSTRE ZER Organització i coordinació 
Com ho determini el consell 

de direcció 
1,5 hores setmanals 

JUNTA D'AVALUACIÓ Avaluació Presencial Trimestral 

 

3.4. Sortides i colònies 

Dins la Programació General Anual es contempla la possibilitat de realitzar sortides i colònies ateses les 

mesures de prevenció i seguretat sanitària, d'acord amb el Pla sectorial vigent. 

 

3.5. Activitats extraescolars 

Les escoles de la ZER podran dur a terme les extraescolars previstes en la seva Programació General Anual. 

Aquestes hauran de tenir en compte les recomanacions específiques establertes pel ROCICAT. 

Es contempla el seu inici a principis del mes d’octubre. 

 

3.6. Reunions famílies 

Les reunions d'inici de curs amb les famílies seran preferiblement virtuals, tot i que tenint en compte la realitat 

del context, el centre pot acordar la realització de forma presencial respectant l'aforament i  permetent el 

compliment de les mesures sanitàries previstes.  S’han de fer en espais oberts i/o ventilats. 
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4. CONCRECIONS ESCOLA MESTRAL 

 

4.1. Organització dels grups 

Seguint la normativa determinada pel Departament d’Educació, l'escola Mestral es distribuirà en 5 grups 

estables tal i com es detalla a continuació:  

 

GRUP CURSOS ALUMNES 
DOCENTS ESPAI 

ESTABLE TEMPORAL ESTABLE TEMPORAL 

1 
EI1 

EI2 
10 Mª Teresa 

Carme 

MªAlba 
Aula d'infantil 

Aula polivalent 

Pati INFANTIL 

2 

12 alumnes 

EI3 

EI4 
12 Núria 

Especialistes 

Sílvia 

Sandra 

Jordina 

Magda G. 

Aula de 

referència 

Aula polivalent 

Pati 

Menjador 

3 

20 alumnes 

EI5 

1r 
12 Sandra 

Especialistes 

Núria 

Sílvia 

Magda G. 

Magda B. 

Pau 

Pablo 

Aula de 

referència 

Aula polivalent 

Pati 

Biblioteca 

Menjador 

2n 8 Magda B. 

Especialistes 

Magda G. 

Jordina 

Aules de 

referència 

Aula polivalent 

Pati 

Biblioteca 

Menjador 

4 

8 alumnes 

3r 

4t 
8 Jordina 

Especialistes 

Magda G. 

Magda B. 

Pau 

Aules de 

referència 

Aula polivalent 

Pati 

Biblioteca 

Menjador 

5 

22 alumnes 

5è 14 Pau 

Especialistes 

Jordina 

Magda G. 

Pablo 

Aules de 

referència 

Aula polivalent 

Pati 

Biblioteca 

Menjador 

6è 8 Pablo 

Especialistes 

Pau 

Magda G. 

Aules de 

referència 

Aula polivalent 

Pati 

Biblioteca 

Menjador 
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4.2. Entrades i sortides 

L’escola Mestral disposa de dos edificis per realitzar l’acció educativa, així l’entrada i sortida dels edificis serà 

diferenciada: 

 

INFOGRAFIA 
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EDIFICI ESCOLETA 

GRUP CURSOS ENTRADA HORARI SORTIDA HORARI ALUMNES 

1 
EI1 

EI2 

Principal 

Entrada 1 
9:10 hores 

Principal 

Entrada 1 
16:35 hores 10 

2 
EI3 

EI4 

Principal 

Entrada 1 
9:00 hores 

Principal 

Entrada 1 
16:25 hores 12 

 

CONSIDERACIONS 

Els mestres de suport ajuden a l’entrada i les sortides 

A la Llar es compta amb la mestra que realitza les acollides  

 

EDIFICI ESCOLA 

Hi haurà dues portes d’entrada i sortida a l’escola. 

GRUP CURSOS ENTRADA HORARI SORTIDA HORARI ALUMNES 

3 

EI5 

1r 

Pati 

Entrada 3 
9:00 hores 

Pati 

Entrada 3 
16:30 hores 12 

2n 
Pati 

Entrada 3 
9:00 hores 

Pati 

Entrada 3 
16:30 hores 8 

4 
3r 

4t 

Pati 

Entrada 3 
9:00 hores 

Pati 

Entrada 3 
16:30 hores 8 

5 

 

5è 
Principal 

Entrada 2 
9:00 hores 

Pati 

Entrada 3 
16:30 hores 14 

6è 
Principal 

Entrada 2 
9:00 hores 

Pati 

Entrada 3 
16:30 hores 8 

 

CONSIDERACIONS 

- Els nens i nenes quan arribin hauran de fer una fila on tinguin la seva marca de grup. No podran entrar 

a l’escola fins que els vingui a buscar el mestre responsable 

- L’ordre d’entrada és de més grans a més petits 

- Si un alumne/a arriba tard haurà d’entrar quan la resta d’alumnes hagin entrat. L’entrada serà per la 

porta principal. Hi haurà un mestre encarregat de fer-se càrrec dels alumnes que arriben tard 

- L’ordre d’entrada serà de grans a petits 

- Els mestres de suport ajuden tant a l’entrada i sortides com a la gestió del passadís 
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- La sortida del migdia serà per la porta principal 

- La sortida de la tarda serà pel pati 

- Queda restringida l’entrada al centre per part de les famílies sense cita prèvia. En cas que aquestes 

hagi d’accedir al centre per algun motiu justificable, caldrà que es regeixin per la normativa de 

prevenció i salut establerta pel Departament de Salut. Cada infant serà acompanyat per un únic 

familiar. 

 

4.3. Espais 

L’escola Mestral disposa dels següents espais: 

GRUPS ESTABLES 
Dins del marc escolar es cobreixen les necessitats espacials necessàries. Si s‘escau 

i es necessita un espai extern es comunicarà a l’Ajuntament.  

MENJADOR 

L'escola Mestral disposa d'un espai independent per a realitzar el menjador i es 

vetllarà per tal que es respectin les mesures de seguretat entre grups estables amb 

la realització de torns de menjador.  

Els alumnes d’EI1-EI2 realitzaran el menjador a l’aula de referència de l’edifici 

d’educació Infantil.  

ESPORTIUS 

Es recomana que l’Educació Física es realitzi a l’aire lliure, al pati, sempre que sigui 

possible. Si l’activitat té lloc a l’exterior i/o es mantenen els grups estables no serà 

necessari l’ús de mascareta. 

L’espai del gimnàs pot ser utilitzat per a altres activitats lectives. 

PATI 

La sortida al pati quan l'espai ho requereixi ha de ser esglaonada. Es realitzarà un sol 

torn de pati i aquest estarà sectoritzat en 4 espais delimitats.  

Durant l'esbarjo, si es manté el grup de convivència estable, no serà necessari l'ús de 

la mascareta. Els infants han de portar la mascareta posada fins al pati i, per tant, se 

l'han de treure un cop a l'exterior i desar-la adequadament. 

A l'espai del pati s'hi permetrà la interacció de diferents grups de convivència estable, 

fent ús de la mascareta.  

TREBALL 

PROFESSORAT 

En els espais de reunió i treball per al personal s'han d'establir les mesures 

necessàries per garantir el distanciament físic de seguretat d'1,5 metres, i és 

obligatori l'ús de la mascareta. S'ha de prestar especial atenció a la ventilació 

correcta de l'espai. 

Quan no sigui possible mantenir les mesures necessàries, les reunions seran 

telemàtiques. 
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Els claustres es poden fer en espais exteriors vetllant per mantenir la distància i l'ús 

de mascareta. 

Pel que fa a la formació del professorat en el centre es pot fer de manera presencial 

sempre que es mantinguin les mesures sanitàries establertes per Salut en cada 

moment, amb ventilació i ús de la mascareta; en cas de fer-ho en espais exteriors es 

pot fer formació amb tot el claustre mantenint les distàncies i fent ús de mascareta. 

 

4.4. Menjador 

L’escola Mestral disposa d’una espai propi per al servei de menjador, independent als diferents espais 

d’aprenentatge del centre.  

El nombre d’alumnes previst és d’uns 30-40 aproximadament, per tant, si s’escau i cal fer torns o compartir 

espais, caldrà fer la neteja, desinfecció i ventilació de l’espai. 

 

A continuació s’exposen alguns apartats més específics del servei de menjador: 

- El servei de menjador escolar, que inclou l’àpat i les activitats posteriors fins a la represa de l’activitat 

lectiva o la finalització de la jornada escolar segons els casos, s’organitza en els espais habilitats a tal 

efecte. 

- Si l’organització del centre ho permet, el menjar es fa, preferiblement, a l’espai habitual del menjador 

escolar. En aquest cas, cal tenir en compte que el menjador escolar és un espai on poden coincidir 

diversos grups estables. Els integrants d’un mateix grup estable han de seure junts en una o més 

taules. Cal mantenir la separació entre les taules de grups diferents.  

- Es vetllarà per tal que es respectin les mesures de seguretat entre grups estables amb la realització de 

torns de menjador.  

- Entre torn i torn cal fer la neteja, desinfecció i ventilació del menjador. 

- Cal garantir el rentat de mans abans i després de l’àpat. 

- El menjar s’ha de servir en plats individuals, evitant compartir-lo (no es posaran amanides, ni setrilleres, 

ni cistelles del pa al centre de la taula).  

- L’aigua pot estar en una gerra però es recomana que sigui una persona adulta responsable qui la 

serveixi o bé un únic infant encarregat durant tot l’àpat.  

- Cal garantir les condicions de seguretat alimentària per al trasllat i servei dels aliments. 

- No cal utilitzar elements isotèrmics.  

- El professorat i el personal d’administració i serveis del centre podrà fer ús del servei de menjador 

escolar sempre que sigui possible la seva ubicació en un espai clarament diferenciat de l’ocupat per 

l’alumnat i mantenint en tot moment la distància de seguretat d’1,5 metres.  
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- El professorat i el personal d’administració i serveis han d’utilitzar obligatòriament la mascareta en el 

menjador excepte quan estiguin asseguts a la taula fent l’àpat. 

- Les activitats posteriors als àpats s’han de realitzar, preferiblement, a l’aire lliure, amb ocupació 

diferenciada d’espais per a cada grup estable. Quan això no sigui possible cal fer ús de la mascareta. 

- També es poden utilitzar espais interiors, preferiblement per a infants pertanyents a un mateix grup 

estable. En aquest cas cal garantir la ventilació després de l’activitat. 

- Quan no sigui possible la utilització d’un espai per a infants d’un mateix grup estable, cal garantir la 

separació entre els alumnes de grups diferents, així com organitzar separadament l’entrada i la sortida 

dels infants dels diferents grups.  

- També cal garantir la neteja, la desinfecció i ventilació dels espais abans i després de la seva 

utilització. 

 

Nombre d’alumnes, aproximat, que farà ús del servei de menjador durant el curs 2021/2022: 

 

GRUPS CURSOS USUARIS 

1 EI1 - EI2* 10* 

2 EI3 - EI4 10 

3 EI5 - 1r 5 

4 
2n 6 

3r - 4t 4 

5 
5è 7 

6è 6 

*Els alumnes del Primer Cicle es quedaran al seu espai i no faran ús del menjador escolar, utilitzen carmanyola. 

 

4.5. Ús del material de l’aula 

Aquest curs, vetllant per la seguretat dels alumnes d’Educació Infantil i d’Educació Primària, el material fungible 

serà d’ús individual. Es lliurarà als alumnes el material necessari d’ús habitual i una funda personalitzada on 

guardar-lo. 

Es permet que els alumnes comparteixin materials portats de casa sempre que compleixin condicions d'higiene. 
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5. PRIMER CICLE D’EDUCACIÓ INFANTIL 

 

Seguint la RESOLUCIÓ ENS/1756/2016, de 7 de juliol, per la qual s’implanta el primer Cicle de l’Educació 

Infantil en escoles rurals, formin part d’una ZER o no, de municipis de fins a 3.000 habitants, a iniciativa dels 

Ajuntaments implicats i amb la seva col·laboració, l’escola Mestral té integrat el primer Cicle d’Educació Infantil 

des del curs 2017-2018. 

 

Concrecions del Primer Cicle d’Ed. Infantil: 

 

- Les llars d’infants revesteixen algunes particularitats per a les franges d’edat que engloben, per aquest 

motiu, es definiran tots els infants com a grup estable.  

- Les mesures principals seran comunes a les de l’educació infantil i primària. 

- Es recomana que pares i mares només accedeixin a l’interior del recinte escolar en el cas que ho 

indiqui el personal del centre seguint totes les mesures de protecció establertes, utilitzant mascareta i 

sempre mantenint la distància de seguretat. En qualsevol cas, els adults que acompanyin els infants 

han de ser els mínims possibles per cadascun d’ells i han de complir rigorosament les mesures de 

distanciament físic de seguretat i ús de mascareta, limitant tant com sigui possible la seva estada als 

accessos al centre educatiu. 

 

A continuació s’exposen alguns apartats més específics per a aquests tipus de centre: 

 

Joguines: 

A les llars no hi hauria d’haver joguines que no es puguin rentar i desinfectar amb facilitat. Caldrà dur a terme 

aquests processos de manera freqüent, seguint les indicacions oportunes per a cada material. Les joguines de 

plàstic dur poden rentar-se al rentaplats de manera diària. Les joguines de roba poden rentar-se a la rentadora, 

a més de 60ºC quan sigui possible. Si no és possible dur-ne a terme el rentat a temperatura elevada, 

probablement no sigui recomanable tenir-les al centre. Les joguines de fusta s’hauran de desinfectar amb un 

drap humitejat amb una solució a base d’alcohol propílic al 70ºC. 

Quan sigui possible, es disposarà de joguines d’ús exclusiu per al grup estable. En el cas dels infants més petits 

(<12 mesos) es pot valorar que disposin de joguines (tipus sonall o mossegador, per exemple) d’ús individual. 

 

Xumets i biberons: 

Els xumets i els biberons s’han de guardar dins d’estoigs o bossetes de plàstic individuals. En el cas que hagin 

estat utilitzats, es retornaran a les famílies diàriament per a la seva neteja i desinfecció. Es recomana que les 

famílies els esterilitzin després de cada ús. 
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Roba i calçat:  

Es recomana substituir tovallons i tovalloles de roba per material equivalent de paper. En el cas dels pitets de 

roba, seran d’ús diari i caldrà guardar-los en bosses de plàstic individuals i tancades. En el context actual és 

recomanable que llençols, tovalloles i pitets es rentin a >60oC. Els llençols es canviaran setmanalment, però cal 

garantir que es guarden de manera individual entre els diferents usos. 

Respecte al calçat, a l’arribada a l’escola pot ser recomanable que els infants es treguin les sabates i les canviïn 

per uns mitjons o unes sabates d’ús exclusiu per a l’aula que ja estiguin al centre. Caldrà que aquells infants que 

es treguin les sabates de forma autònoma, es rentin les mans després de fer-ho. Per sortir al pati caldrà repetir 

el procediment. 

En relació amb el personal docent i no docent cal que disposin de roba i calçat d’ús exclusiu per al centre. 

Mascaretes. Les mascaretes (quirúrgiques o higièniques) estan indicades quan no és possible mantenir el 

distanciament físic de seguretat. En el cas dels infants, no són adequades per sota dels 3 anys. Per tant, només 

són d’ús pel personal docent i no docent dels centres educatius quan no es pugui mantenir la distància, ja sigui 

entre les persones adultes o amb els infants. Es pot valorar l’ús de mascaretes transparents. 

 

Guants: 

Les indicacions d’ús de guants no varien respecte a les habituals. Cal recordar que, en termes de protecció 

davant del nou coronavirus, els guants poden donar una falsa sensació de seguretat. Per aquest motiu cal 

recordar que l’ús de guants no eximeix del rentat de mans freqüent i que cal seguir les normes de protecció en el 

moment de col·locar-los i enretirar-los. 

 

Cotxets:  

Si l’escola disposa d’un espai per a deixar els cotxets, caldrà que sigui una persona del centre que l’ubiqui en el 

lloc adequat, tenint en compte que s’haurà de rentar les mans després de cada manipulació. Es recomana que 

es guardin en una estança a la qual els infants no tinguin accés. 
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6. ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA EN CAS DE CONFINAMENT 

 

6.1. Docència virtual 

A l’escola Mestral es plantejarà el següent: 

- Actualitzar correus electrònics i telèfons de les famílies. 

- Fer un treball previ a l’aula. 

- Combinar les propostes telemàtiques (tasques més individualitzades en tipologia i quantitat), trobades 

virtuals participatives en grups petits amb altres materials físics com algun quadern i llibre de lectura. 

- Treballar amb els Entorns Virtuals d’Aprenentatge: Google Classroom per a la realització de les 

activitats encomanades i de reforç o ampliació. 

- Seguir amb la formació docent vers el treball amb la plataforma Google Classroom.  

- Assessorar a les famílies en l’ús de l’EVA. 

 

6.2. Estratègies educatives (alumnat vulnerable)  

En cas de confinament caldrà aplicar les estratègies següents: 

- Molt treball previ des de l’aula 

- Contactar via telemàtica/telefònica 

- Contactes amb agents externs (assistenta social,...) 

- Acompanyament emocional de la tutora 

 

6.3. Acompanyament emocional i acció tutorial  

En cas de nous confinaments, per a cada grup s’establirà:  

- Trucades quan es tingui la necessitat de comunicar alguna informació i/o prendre un contacte més 

directe. 

- Videotrucades de grup, petits grups o individuals segons hi hagi necessitat i/o demanda. 

- Treball online amb lliuraments setmanals. 

 

6.4. Treball docent  

En cas de nous confinaments, l’equip docent s’organitzarà telemàticament:  

- Reunions de treball / formació / coordinacions  

- Consells de direcció i reunions d’equips directius  

- Consells escolars  
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DILIGÈNCIA per fer constar que el present capítol ha estat aprovat pel Claustre de Mestres i s’ha informat al 

Consell Escolar el dia 7 de setembre de 2021 tal com consta en el Llibre d’Actes d’aquest òrgan col·legiat. 

 

La Secretària Vist-i-plau         El director 

 

 

 

 

SANDRA ESTRUEL DUQUE 

 

 

 

 

PABLO DE MIGUEL CABEZUDO 

 

 


