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  1-Introducció 

Aquest Pla d’actuació pretén establir les bases per tal que el curs 2020 - 2021 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 els infants 

i joves a una educació de qualitat.  

Aquest Pla d’actuació es complementa amb les Instruccions per al curs 2020 - 2021 de la 

Secretaria de Polítiques Educatives.  

En una societat amb grans incerteses, és necessari que l’escola pugui treballar amb la 

màxima normalitat possible. Per això, cal donar continuïtat a l’aprenentatge tal com el 

fèiem aplicant les mesures sanitàries de protecció. 

 

 

 

 

 

Malgrat la pandèmia, tots els infants i adolescents han de tenir accés a l’educació 

en condicions d’equitat. 

L’aprenentatge als centres educatius ha de poder continuar amb la màxima 

normalitat, seguint les instruccions sanitàries i garantint la funció social de 

l’educació. 

L’escola ha de ser un entorn segur, amb el risc mínim assumible. 

A través de les mesures proposades, els centres educatius han d’estar en condicions 

de contribuir al control de l’epidèmia i a la ràpida identificació de casos i possibles 

contactes. 
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La finalitat del pla és la d’emmarcar la nostra tasca organitzativa i pedagògica i orientar-nos 

en la presa de decisions en els possibles escenaris que es puguin donar al llarg del curs, 

d’acord amb els criteris que fixa l’Administració: 

● Una acció educativa de qualitat i d’equitat. 

● La màxima presencialitat de l’alumnat a l’escola durant tot el curs. 

● Agrupaments estables que permetin establir la traçabilitat de forma eficaç en cas de 

brot. 

● Una atenció inclusiva de tot l’alumnat. 

2-Consideracions generals 

El pla d’organització de centre pel Curs 2020 - 2021 està subjecte a les indicacions que es 

rebin des del Departament d’Educació pels seus diversos canals. 

Atenent a la situació permanentment canviant, aquesta llista de comunicats, instruccions, 

decrets, recomanacions i orientacions pot ésser ampliada. 

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

● Pla d’actuació per al curs 2020 - 2021 per a centres educatius en el marc de la 

pandèmia per COVID-19 

● Guia per elaborar el pla d’organització dels centres educatius per al curs 2020 - 2021

  

● Gestió de casos Covid-19 als centres educatius 
 
 

● Informe en relació a les mesures que s’aplicaran per l’obertura dels centres escolars 
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3-Valors en què es basa la proposta 

Seguretat 

Amb les mesures que es proposen i la col·laboració imprescindible de tots els i les 

integrants de la comunitat educativa – incloses les famílies –, els centres educatius han de 

continuar sent espais on l’activitat educativa es pugui dur a terme d’una manera segura i 

confortable. 

Salut 

La salut de l’alumnat, docents i altres persones treballadores dels centres educatius és una 

prioritat per als Departaments d’Educació i de Salut.  

Totes les mesures estan adreçades a reduir la transmissió del virus i a millorar la 

traçabilitat de casos i contactes. 

Equitat 

El període de confinament ha tingut efectes desiguals en els diferents grups de població. 

Sovint, aquelles persones pertanyents a col·lectius de major vulnerabilitat, n’han patit - o 

n’estan patint - les conseqüències d’una manera més acusada. 

L’assistència als centres permet una socialització dels infants i adolescents que té un gran 

valor. El tancament de les escoles ha fet palesa la bretxa digital i cognitiva existent entre 

alumnes. Al mateix temps, l‘afrontament de la pandèmia ha requerit la discontinuació d’uns 

serveis presencials d’atenció a les dificultats d’aprenentatge i desenvolupament. 

Per tot plegat, la proposta actual vol afavorir la presencialitat sense renunciar a la 

seguretat d’alumnes i personal docent i no docent dels centres educatius. 

Vigència 

Totes les mesures proposades seran vigents al llarg del curs escolar i en coherència amb la 

realitat dels centres educatius del seu entorn. El marc que es proposa ha de ser fàcilment 

adaptable si es canvia el context epidemiològic. 
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4-Principis bàsics de seguretat i higiene de l’escola 

Segons la RESOLUCIÓ SLT/1429/2020, de 18 de juny, per la qual s'adopten mesures bàsiques 

de protecció i organitzatives per prevenir el risc de transmissió i afavorir la contenció de la 

infecció per SARS-CoV-2, els dos pilars en el moment actual de control de la pandèmia són 

la disminució de la transmissió del virus i l’augment de la traçabilitat dels casos. 

4.1-Grups de convivència i socialització estables 
Des de l’inici d’aquest curs 2020 - 2021 proposarem grups de convivència estables 

respectant les ràtios establertes pel Departament d’Educació amb l’objectiu de reconèixer 

de forma fàcil la traçabilitat de possibles casos que es puguin donar al llarg del curs i el/la 

seu/va tutor/a.  

El valor principal dels grups de convivència estables és la facilitat de detecció que ofereix el 

seguiment de la traçabilitat de possibles casos que es puguin donar: permetent una 

identificació i gestió precoç d’aquests i dels seus contactes. 

Es tracta de grups estables d’alumnes, amb el seu tutor o tutora, i en el marc dels quals es 

produeix la socialització de les persones que l’integren. Poden formar part d’aquest grup 

estable altres docents o personal de suport educatiu si la major part de la seva jornada 

laboral transcorre en aquest grup. Un/a docent i un/a professional de suport educatiu 

només pot formar part d’un únic grup estable 

Els grups estables són, per tant, d’un grup de persones que tenen una relació propera i 

continuada en el temps. Això permet que, junt amb les evidències creixents sobre la baixa 

incidència d’infants i joves en la propagació de l’epidèmia, no sigui necessari requerir de la 

distància física interpersonal de seguretat establerta en 1,5 metres (o la superfície 

equivalent de seguretat de 2,5 m) , ni tampoc de l’ús de la mascareta en aquests grups de 

convivència estables. 

Però, en canvi, en el cas que terceres persones s’hagin de relacionar amb aquests grups, 

(docents i altres professionals de suport educatiu), o en cas que diferents grups s’hagin de 

relacionar entre sí, s’han de complir rigorosament les mesures de protecció individual, 
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especialment el manteniment de la distància física de seguretat de 1,5 metres i, quan no 

sigui possible, l’ús de la mascareta. 

La mesura més efectiva per a preservar la salut dels infants així com del personal docent 

d’aquests grups estables és la higiene de mans. Per aquest motiu es requerirà que tots els 

membres del grup es renti les mans: 

. 

● Abans i després d’entrar a l’aula. 

● Abans i després d’anar al WC (infants continents). 

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

L’escola vetllarà per la existència de punts de rentats de mans amb el material necessari 

(aula i lavabos). En els cas dels infants serà sabó neutre i tovalloletes de paper d’un sòl ús. 

Totes les aules disposaran d’un dispensador manual de gel hidroalcohòlic per al personal 

docent que accedeixi a l’aula. 

S’afavoriran mesures adaptades a l’edat de l’infant (vídeos, cançons...) per promoure el 

rentat de mans correcte i la seva importància. 

Es col·locaran pòsters i cartells informatius explicant els passos per a un correcte rentat de 

mans en els diversos punts de rentat de mans. 
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4.2-Ús de mascaretes 
L´ús de les mascaretes en el centre, variarà segons la situació epidemiològica. Serà el 
Departament d'Ensenyament i el de Salut qui  faran les recomanacions pertinents. 

L’escola, en cap cas, oferirà mascaretes als seus alumnes en cas que el seu ús sigui 

obligatori (com és el cas de l’estona d’esbarjo, entrades i sortides). Els i les alumnes, així 

com les seves famílies són els responsables de portar a la seva mascareta de casa. 

Col·lectiu Indicació Tipus de mascareta 

Educació Infantil 
● No obligatòria però recomanada en entrades 

i sortides. 

Higiènica amb 
compliment de la 
norma UNE 

Educació Primària 

● No obligatòria si s’està amb el grup de 
convivència dins de l’aula. 

● Indicada fora del grup quan no es pugui 
mantenir la distància d’1,5 metres. 

Higiènica amb 
compliment de la 
norma UNE 

Personal docent i 
no docent 

● Recomanable en els grups estables. 
● Obligatòria per al personal quan imparteix 

classes a diferents grups, quan no formen 
part del grup de convivència estable i no es 
pugui mantenir la distància d’1,5 metres. 

Higiènica amb 
compliment de la 
norma UNE 

4.3-Requisits per accedir a l’escola 
● Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, dificultat 

respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós.  

● No convivents o absència de contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia 

compatible en els 14 dies anteriors. 

En cas que l’infant presenti una malaltia crònica d’elevada complexitat que pugui 

augmentar el risc de gravetat en cas de contraure 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. 

Malgrat l’evidència és escassa, es consideren malalties de risc per complicacions de la 

COVID-19: 

● Malalties respiratòries greus que precisen medicació o dispositius de suport 

respiratori. 

● Malalties cardíaques greus. 



   

Escola Marià Manent   Pla d’organització de centre 2020-21
 

 

7 

 

● Malalties que afecten al sistema immunitari (per exemple aquells infants que 

precisen tractaments immunosupressors). 

● Diabetis mal controlada. 

● Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus. 

4.4-Control de la simptomatologia 
Les famílies han de fer-se responsables de l’estat de salut dels seus fills i filles. A l’inici 

d’aquest curs 2020 - 2021, signaran una declaració responsable (Annex1) a través de la qual: 

● Faran constar que són coneixedores de la situació actual de pandèmia amb el 

risc que això comporta i que, per tant, s’atendran a les mesures que puguin ser 

necessàries en cada moment. 

● Es comprometen a no portar l’infant o adolescent al centre educatiu en cas que 

presenti simptomatologia compatible amb la COVID-19, o l’hagi presentat en els 

darrers 14 dies, i a comunicar-ho immediatament als responsables del centre 

educatiu per tal de poder prendre les mesures oportunes. 

A l’inici d’aquest curs, totes les famílies del centre disposaran d’una llista de comprovació 

de símptomes (Annex2) 

La família i/o l’alumne/a ha de comunicar al centre si ha presentat febre o algun altre 

símptoma.  

Les famílies són les responsables de vigilar diàriament l’estat de salut dels seus fills i filles 

prenent-los la temperatura abans de sortir de casa per anar al centre educatiu. En el cas 

que el fill o filla tingui febre o presenti algun dels símptomes compatibles amb la COVID-19, 

no podrà assistir al centre. 
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4.5-Neteja, desinfecció i ventilació 
El pla de neteja, desinfecció i ventilació de que l’escola seguirà per aquest curs 2020-21 a 

estat adaptat a les característiques i recursos dels que disposa el centre.  

 ESPAIS COMUNS I EQUIPAMENT DEL CENTRE 
Temporització Comentaris Responsable 

Ventilació de 
l’edifici i de les 
aules 

Diàriament 

1. Abans de començar les classes, 
al matí i al migdia 

2. Durant l’estona  
d’esbarjo 

3. 10’ cada hora. 
4. Si la temperatura exterior ho 

permet, les finestres estaran 
obertes permanentment 

Cada tutora o 
especialista que 
estigui a l’aula i el 
conserge 
 

Manetes i poms 
de portes i 
finestres 

Diàriament 

 Amb líquid desinfectant 
homologat netejarem en els tres 
moments esmentats en el punt 
anterior el pany d’accés a l’aula. 

Cada tutor/a o 
especialista que 
estigui a l’aula 
 

Superfície de 
taulells i 
mostradors 

Diàriament 

Amb líquid desinfectant 
homologat, cada vegada que sigui 
utilitzat per una persona que no 
pertanyi al centre i netejarem la 
superfície. 

PAS o Equip 
directiu 

Taules, cadires i 
bancs de l’aula Diàriament  Personal de neteja 

Grapadores i 
utensilis d’oficina 
a l’aula o despatx 

Diàriament 
Amb líquid desinfectant 
homologat que disposem a l’aula 
9.00h 

Cada tutor/a o 
especialista que 
estigui a l’aula 

Aixetes Diàriament Amb líquid desinfectant 
homologat Personal de neteja 

Botoneres dels 
ascensors 

En el moment 
d’ús 

Amb líquid desinfectant 
homologat 

La persona que 
l'utilitza 

Ordinadors En el moment 
d’ús 

Amb líquid desinfectant 
homologat Personal de neteja 

Aula informàtica Matí i migdia Amb  líquid desinfectant 
homologat Personal de neteja 
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Tauletes i 
Chromebooks En el moment d’ús 

Amb  líquid 
desinfectant homologat 
per a ús d’infants. 

Cada alumne 
neteja el 
dispositiu. La 
persona que 
utilitzi el carro 
s’encarrega 

Comandament 
projectors 

En el moment d’ús 
 

Amb líquid desinfectant 
homologat a les 9.00h 

Cada tutor/a o 
especialista que 
estigui a l’aula 

Fotocopiadora Diàriament 

Amb líquid desinfectant 
homologat netejar la 
pantalla a les 9:00h. Si 
ve una persona externa, 
farà neteja abans i  
després de cada ús. 

El conserge o 
persona que la 

utilitzi. 

Material d’aula 
d’ús comú (estris 
i jocs) 

Diàriament Amb líquid desinfectant 
homologat 

Cada tutor/a o 
especialista que 
estigui a l’aula 

GIMNÀS i AULA DE PSICOMOTRICITAT 

Ventilació de 
l’espai Després de cada ús 

Després de cada ús 
deixar els finestrals 
oberts. 

Cada tutor/a o 
especialista que 
estigui a l’aula 

Superfícies i 
mobiliari Diàriament  Personal de neteja 

Terra Diàriament  Personal de neteja 

Materials de joc Diàriament Amb líquid desinfectant 
homologat 

Cada tutor/a o 
especialista que 
estigui a l’aula 

Joguines o peces 
de roba Setmanalment Un cop a la setmana 

rentadora (≥60ºC) Famílies AMPA 

LAVABOS I DUTXES 
Inodors 2 cops al dia  Personal de neteja 
Terra i 
superfícies Diàriament  Personal de neteja 

Dutxes Diàriament  Personal de neteja 
Cubells de brossa Diàriament  Personal de neteja 

ZONA DE DESCANS HORA MENJADOR 
Fundes llitets Setmanalment Rentat a ≥60ºC la família 
Manteta o 
llençolet Setmanalment Rentat a ≥60ºC la família 
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MENJADOR 

Temporitzaci
ó Comentaris Responsable 

Ventilació de 
l’espai Diàriament Mínim 10 minuts 3 vegades/dia Monitors menjador 

Superfícies de 
preparació del 
menjar 

Diàriament Amb  líquid desinfectant 
homologat. Cuineres 

Utensilis per 
menjar Diàriament 

Amb aigua calenta: rentats a 
elevada temperatura. 
Sense aigua calenta: desinfecció 
en dilució de lleixiu al 0,1 %. 

Cuineres 

Taules, safates  
Diàriament, 
després de 
cada torn  

Amb aigua calenta: rentats a 
elevada temperatura. 
Sense aigua calenta: desinfecció 
en dilució de lleixiu al 0,1 %. 

Monitors de menjador 
i personal de neteja 

Utensilis de 
cuina 

Diàriament 
 

Amb aigua calenta: rentats a 
elevada temperatura. 
Sense aigua calenta: desinfecció 
en dilució de lleixiu al 0,1 %. 

Cuineres 

Taules per a 
usos diversos Diàriament Amb  líquid desinfectant 

homologat. 

Monitores de 
menjador i personal 

de neteja 

Terra Diàriament Amb  líquid desinfectant 
homologat. Personal de neteja 

Pel que fa a les zones d’exteriors, (esbarjos), són considerades espais de baix risc de 

transmissió de la CoViD-19. Per aquest motiu s’aconsella l’ús d’aquests espais per a totes 

aquelles activitats que es puguin dur a terme a l’aire lliure. 

Per a la seva neteja i desinfecció se seguiran les indicacions establertes en el document: 

Neteja i desinfecció en espais exteriors de concurrència humana. 

Abans de l’inici del curs es comprovaran les instal·lacions del centre (Annex 3) “Llista de 

comprovació per a l’obertura de centres educatius a l’inici de curs” 

4.6-Promoció de la salut i el suport emocional 
La situació de confinament i la pandèmia que han viscut els nostres alumnes durant els 

darrers mesos poden haver tingut conseqüències emocionals per a molts d’ell/es. Per 

aquest motiu serà necessari adaptar-se a les diferents situacions de l’alumnat en relació als 

aprenentatges adquirits durant els mesos de confinament i la tornada a l’escola 

representarà una bona oportunitat per detectar i abordar situacions no resoltes.  
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Per aquest motiu, durant les primeres setmanes de curs es programaran, des de les tutories, 

activitats que permetin l’adaptació progressiva de l’alumnat al nou curs i als canvis en el 

centre educatiu. 

D’altra banda, aprofitarem la situació actual per a consolidar alguns hàbits i conductes que 

són imprescindibles en qualsevol context: 

● Tenir cura d’un mateix i de les persones que ens envolten. 

● Actuar amb responsabilitat per a protegir els més vulnerables. 

● Rentar-se les mans de manera freqüent i sistemàtica. 



   

Escola Marià Manent   Pla d’organització de centre 2020-21
 

 

12 

 

4.7-Gestió de casos 
La persona responsable de la coordinació i la gestió de la CoViD-19 a l’escola és la directora 

del centre. Ella serà qui s’encarregarà d’informar i conscienciar a la comunitat educativa 

perquè no assisteixin a l’escola si tenen símptomes compatibles amb la CoViD-19, així com 

a totes aquells/es mestres i alumnes que es trobin en aïllament per diagnòstic de CoViD-19 

o es trobin en període de quarantena domiciliària per haver tingut contacte estret amb 

alguna persona amb símptomes o diagnosticada de CoViD-19. 

L’equip directiu de l’escola considera que la detecció precoç i el seu aïllament és una de les 

mesures més importants per mantenir el centre segur i preservar al màxim l’assoliment dels 

objectius educatius i pedagògics del centre. Per tant, la direcció del centre vetllarà perquè 

tots els membres de la comunitat coneguin i respectin al màxim aquest Protocol de detecció 

i actuació d’un possible cas de CoViD-19 al centre. 

4.8-Protocol de detecció i actuació d’un possible cas de CoViD-19 
Si es presenta la sospita que un/a alumne/a o un membre del personal docent o no docent 

presenta símptomes compatibles amb la CoViD-19: 

. Es portarà a la persona afectada a la sala habilitada perquè és un espai sense ús durant les 
hores lectives 

. Sempre que no hi hagi contraindicació per a l’ús de la mascareta, se li ha de col·locar, tant 
a la persona que ha iniciat símptomes com a la persona que l’acompanyi 

. Si la persona presenta símptomes de gravetat (dificultat per respirar, afectació de l’estat 
general per vòmits o diarrea molt freqüents, dolor abdominal intens, confusió, tendència a 
adormir-se...) caldrà trucar al 061. 

A continuació, la directora del centre educatiu haurà de realitzar les següents accions: 

. Establir contacte immediat amb la família per tal que vingui a buscar l’infant en el termini 
màxim d’una hora en el cas que es tracti d’un/a alumne/a. En el cas que l’infant tingui 
germans al centre també han de marxar amb l’alumne amb sospita de cas de CoVid-19. 

. Recomanar a la persona o a la família (en el cas d’un/a menor) que es traslladin al domicili 
i, des d’allí, romanguin a l’espera de les instruccions que rebran del seu centre d’atenció 
primària de referència, el qual gestionarà el cas. 
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. Informar a la persona de referència del CAP, del sistema públic de salut, per tal de facilitar 
la traçabilitat del contagi i el seguiment epidemiològic. 

. Comunicar amb els SSTT Maresme-Vallès Oriental per a notificar la incidència per la via 
que així se li indiqui. 

Quan la simptomatologia s’inicia fora de l’horari escolar o en dies no lectius, la família o la 
persona amb símptomes ha de contactar amb el seu CAP de referència o, fora de l’horari 
del CAP, al CUAP (Centre d’Urgència d’Atenció Primària), per valorar la situació i fer les 
actuacions necessàries. 

Si el CAP considera oportú fer una PCR per SARS-CoV-2, tant l’infant com la seva família 
hauran de restar en aïllament domiciliari fins a conèixer el resultat. 

a. En cas de que el resultat sigui positiu, l’organisme encarregat de comunicar  aquesta 
situació als Serveis Territorials del Maresme-Vallès Oriental perquè s’activi la gestió de la 
identificació, aïllament i seguiment dels contactes estrets és Salut Pública  
b. En el cas de que el resultat sigui negatiu, l’alumne no es podrà incorporar al centre 
fins que el símptomes manifestats no hagin remès en un mínim de 24 hores 

El Servei de Vigilància Epidemiològica territorial s’encarregarà de les tasques següents: 

a. A traves dels seus propis Gestors COVID trucar a la direcció del centre educatiu 
d’on sigui la persona atesa (alumne/a o treballador/a) per tal de sol·licitar el llistat de 
contactes escolars a la persona directora del centre, informant, al mateix temps, de 
l’existència d’un cas sospitós. 
b. Informar al Servei Territorial d’Educació. 
c. Realitzar seguiment del resultat de la prova PCR. 
d. Indicar les mesures d’aïllament i quarantena necessàries que puguin resultar de 
l’estudi del cas. 
 

No està indicat el confinament dels contactes estrets no convivents (en aquest cas, els 
contactes del grup de convivència estable) mentre s’estigui a l’espera del resultat de la 
prova. 

En qualsevol cas, l’escalada de decisions en relació al tancament de l’activitat presencial en 

un grup classe o del centre en general serà el resultat de la valoració sobre el terreny per 

part de l’autoritat sanitària. 

A mode orientatiu, els motius pels quals es decretés una quarantena i/o tancament parcial 

o total de l’escola serien: 

Cas positiu en un o més membres d’un grup de convivència estable  
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tot el grup de convivència estable té consideració de contacte estret, per tant s’hauria de 

plantejar la quarantena de tot el grup de convivència, durant 14 dies després del darrer 

contacte amb el cas, amb vigilància d’aparició de nous casos. Per tant, interrupció de 

l’activitat lectiva presencial per a aquest grup. 

Cas positiu en dos membres no convivents que pertanyen a dos grups de convivència 

diferents d’un mateix espai (un edifici, un torn, una ala d’un edifici...)  

 tot el grup de convivència estable pot tenir consideració de contacte estret, per tant, i 

depenent de la valoració de vigilància epidemiològica, es podria plantejar la quarantena 

dels grups de convivència d’aquell espai, durant 14 dies després del darrer contacte amb el 

cas, amb vigilància d’aparició de nous casos. Per tant, interrupció de l’activitat lectiva 

presencial en l’espai afectat, també durant 14 dies. 

Cas positiu en dos o més membres no convivents que pertanyen a grups de convivència 

en diferents espais  

tot el grup de convivència estable té consideració de contacte estret, per tant s’hauria de 

plantejar la quarantena dels grups de convivència afectats, durant 14 dies després del 

darrer contacte amb el cas, amb vigilància d’aparició de nous casos. A més, es podria 

plantejar la interrupció de l’activitat presencial del centre educatiu, també durant 14 dies. 

4.9-Accions contràries a la convivència 
Qualsevol vulneració dels principis bàsics de seguretat i higiene de l’escola que es descriuen 

en aquest pla serà considerada una falta greument perjudicial per a la convivència en el 

centre i implicarà, com a mesura preventiva, la no possibilitat de l’alumne/a d’assistir al 

centre.  

Posteriorment, si s’escau, s’incoarà un expedient disciplinari a l’alumne/a. 

Aquesta mesura estarà inclosa a les NOFC. 
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5-Organització de centre 

Atenent a les instruccions que dicten els Departaments d’Educació i Salut, l’escola fixarà 

tres supòsits: 

● Presencialitat: Atenent als criteris fixats per les Instruccions per al curs 2020 -2021 dels 

centres educatius de Catalunya, els centres, en l’exercici de la seva autonomia, hauran 

de buscar fórmules organitzatives durant tot el curs 2020 - 2021, que garanteixin la 

màxima presencialitat de tot l’alumnat. 

● Confinament parcial: En el cas de produir-se un brot del virus localitzat en algun 

moment del curs, es consideraran  escenaris de virtualitat en algun agrupament 

d’alumnes. 

● Tancament del centre: Si les autoritats sanitàries així ho disposen, l’acció educativa 

s’haurà de garantir des del primer dia de confinament. 

5.1-Calendari 
El curs 2020 - 2021 s’iniciarà el 14 de setembre de 2020 i finalitzarà el 22 de juny de 2020. 

El calendari pel curs 2020 - 2021, serà aprovat a la reunió del Consell escolar del proper 22 

de juliol 2020. 

5.2-Horari 
● Horari Ordinari: Entre les 8:50 a 12:30 i de 15:00 a 16:40 (Segons els diferents nivells) 

Tothom fa 5h diàries 

● Jornada Continuada: de 9:00 a 13:00 

● Servei d’Acollida: de 8:00 a 9:00  a càrrec de l’AMPA. 

 

L’entrada i sortida es farà de forma graduada de 8:50 a 09:10, a les 12:30, a les 15:00 i de 

16:20 a 16:40. Cada nivell té un horari diferenciat. 
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5.3-Entrades i sortides 
En les hores d’inici i final de les activitats educatives, les entrades i sortides del centre s’han 

de fer en diferents horaris i de forma esglaonada per evitar aglomeracions, i sempre 

mantenint la distància de seguretat i aprofitant els possibles diferents accessos a la 

instal·lació. 

Si algun alumne arriba tard, haurà d’esperar-se a la porta principal a què tots els alumnes 

del centre hagin entrat. 

En tots els casos, les entrades i sortides hauran de fer-se amb la major agilitat possible  

evitant romandre a l’interior del centre seguint les instruccions de seguretat i prevenció del 

Departament de Salut i el PROCICAT.  

Habitualment, l’ordre d’entrada serà primer els grups A, després els B i finalment els C. En  

cas de pluja o mal temps, es procurarà accelerar el procés però no es podrà alterar el  

funcionament. Per aquest motiu, recomanem que l’alumnat vingui equipat per la pluja i/o  

pel fred, quan sigui el cas. 

L’alumnat que va a dinar a casa, utilitzarà les mateixes portes de sortida (12:30 h.) i entrada 

(15 h.)  

EDUCACIÓ INFANTIL 

 
El període d’adaptació de P3 serà amb horari reduït durant la primera setmana de curs del 
14 al 18 de setembre. 

 La segona setmana de curs, del 21 al 25 de setembre, serà en horari de matí i tarda i les 
famílies podran entrar al pati (1 persona per alumne/a). 

A partir del mes d’octubre l’horari serà l’habitual però els pares es quedaran a l’entrada. 
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Horaris Setmana del 14 al 18 de setembre (Període d’adaptació) 

 

Període d’adaptació del 24 al 28 de setembre 

 

 

Nivell Funcionament de l’entrada Accés Hora 

P3 

- Lloc d’espera: davant de la porta principal. 
- Només un adult, amb mascareta, podrà acompanyar a   
       l’infant a l’aula quan s’obri la porta. 

Porta 
principal 

14-15-16 /9 
Grup 1:  9:10  
Grup 2: 11 
 
17- 18  / 9 
Tots 9:10 
 
 
  

 

Funcionament de la sortida Accés Hora 

- Només un adult, amb mascareta, anirà a recollir a l’infant 

       a l’aula. L’espai d’espera serà al pati de davant les aules. 
- Si l’adult arriba tard, els infants quedaran a l’aula i podran 

passar-los   a   recollir   directament,   a   l’espai 
corresponent, quan tothom hagi sortit. 

Porta 
principal 

14-15-16 /9 

Grup1: 10’40 

Grup2: 12:30 
17- 18  / 9 

Tots 12:30 

Nivell Funcionament de l’entrada Accés Hora 

P3 

- Lloc d’espera: davant de la porta principal. 
- Només un adult, amb mascareta, podrà acompanyar a   
       l’infant a l’aula quan s’obri la porta. 

Porta 
principal 

 
 

9:10 

 

Funcionament de la sortida Accés Hora 

- Només un adult, amb mascareta, anirà a recollir a l’infant 

       a l’aula. L’espai d’espera serà al pati de davant les aules. 
- Si l’adult arriba tard, els infants quedaran a l’aula i hauran 
       de passar-los   a   recollir   directament,   a   l’espai 

corresponent, quan tothom hagi sortit. 

Porta 
principal 16:40 
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Entrades i sortides  

 

 

Nivell Funcionament de l’entrada Accés Hora 

P3 

- Lloc d’espera: davant de la porta principal. 
-  Els alumnes se situaran a la rampa d’entrada. 

Porta 
principal 

9:10 

Funcionament de la sortida Accés Hora 

-  Lloc d’espera: davant de la porta principal. 
-  Els alumnes se situaran a la rampa d’entrada. 
- Si l’adult arriba tard, els infants quedaran a l’aula i hauran 
       de passar-los   a   recollir   directament,   a   l’espai 

corresponent, quan tothom hagi sortit. 

Porta 
principal 16:40 

Nivell Funcionament de l’entrada Accés Hora 

P4/P5 

A,B,C, 

- Lloc d’espera: davant de la porta principal. 
-  Els alumnes se situaran a la pista. 

Porta 
principal 

9:00 

Funcionament de la sortida Accés Hora 

-  Lloc d’espera: davant de la porta principal. 
-  Els alumnes se situaran a la rampa d’entrada. 
- Si l’adult arriba tard, els infants quedaran a l’aula i hauran 
       de passar-los   a   recollir   directament,   a   l’espai 

corresponent, quan tothom hagi sortit. 

Porta 
principal 16:30 

Nivell Funcionament de l’entrada Accés Hora 

P4/P5 

D,E 

- Lloc d’espera: davant de la porta principal. 
-  Els alumnes se situaran a la pista. 

Porta 
principal 

8:50 

Funcionament de la sortida Accés Hora 

-  Lloc d’espera: davant de la porta principal. 
-  Els alumnes se situaran a la rampa d’entrada. 
- Si l’adult arriba tard, els infants quedaran a l’aula i hauran 
       de passar-los   a   recollir   directament,   a   l’espai 

corresponent, quan tothom hagi sortit. 

Porta 
principal 16:20 
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Nivell Funcionament de l’entrada Accés Hora 

Primer 

A,B,C 

-       Lloc d’espera:  a la vorera davant de la porta 
-  Els alumnes entren directament a l’aula 
 

Porta 1 
(Porta 
autobús) 

9:10 

Funcionament de la sortida Accés Hora 

- Lloc d’espera:  a la vorera davant de la porta 
- Els alumnes estaran a l’aula i les tutores  els donaran a la família 

que se situaran al carrer. 

 

Porta 1 
(Porta 
autobús) 

16:40 

Nivell Funcionament de l’entrada Accés Hora 

Segon 

A,B,C 

- Lloc d’espera:  a la vorera davant de la porta 
-  Els alumnes se situaran al pati dels pins 

Porta 3 
dels pins 9:00 

Funcionament de la sortida Accés Hora 

-  Lloc d’espera: a la vorera davant de la porta 
-  Els alumnes se situaran al pati dels pins. 
 

 

Porta 3 
dels pins 16:30 

Nivell Funcionament de l’entrada Accés Hora 

Tercer 

A,B,C 

- Lloc d’espera:  a la vorera davant de la porta 
-  Els alumnes se situaran a la pista a l’espai corresponent 

Porta 4 
Anselm 
Clavé 

9:00 

Funcionament de la sortida Accés Hora 

-  Lloc d’espera: a la vorera davant de la porta 
-  Els tutors i alumnes se situaran a la zona assignada de la  
        pista. Els alumnes sense  permís per marxar sols es  
       quedaran a la pista  amb els tutors, la resta marxarà per la  
       PORTA 4. 

Porta 4 
Anselm 
Clavé 

16:30 
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Nivell Funcionament de l’entrada Accés Hora 

Quart 

A,B,C 

-       Lloc d’espera:  a la vorera davant de la porta 
-  Els alumnes entraran per l’escala exterior i aniran     
        directament a l’aula 

Porta 1 
(Porta 
autobús) 

9:00 

Funcionament de la sortida Accés Hora 

- Lloc d’espera:  a la vorera davant de la porta 
- Els alumnes sense  permís per marxar sols es quedaran a 

l’escala exterior amb els tutors, la resta marxarà per la 
PORTA 1. 

 

Porta 1 
(Porta 
autobús) 

16:30 

Nivell Funcionament de l’entrada Accés Hora 

Cinquè 

A,B,C 

-  Lloc d’espera:  a la vorera davant de la porta 

-  Els alumnes se situaran a la pista a l’espai corresponent 
 

Porta 4 
Anselm 
Clavé 

8:50 

Funcionament de la sortida Accés Hora 

-  Lloc d’espera: a la vorera davant de la porta 
-  Els tutors i alumnes se situaran a la zona assignada de la 
        pista. Els alumnes sense  permís per marxar sols es  
       quedaran a la pista   amb els tutors, la resta marxarà per la  
       PORTA 4. 

Porta 4 
Anselm 
Clavé 

16:20 

Nivell Funcionament de l’entrada Accés Hora 

Sisè 

A,B,C 

-   Lloc d’espera:  a la vorera davant de la porta 

-  Els alumnes se situaran al pati dels pins 

 

 

Porta 3 
dels pins 8:50 

Funcionament de la sortida Accés Hora 

-  Els tutors i alumnes se situaran a la zona assignada dels pins. 
Els alumnes sense  permís per marxar sols es  

       quedaran als pins amb els tutors, la resta marxarà per la  

       PORTA 3  

Porta 3 
dels pins 16:20 
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PORTA 1:  Avda Caritat. Parada Bus escolar  : Entra primer i quart 

PORTA 2 : Avda Caritat  Porta Principal : Entra tot infantil 

PORTA 3 : Avda Caritat  Porta del Pins : Entra segon i sisè 

PORTA 4 : Carrer Anselm Clavé : Entra tercer i cinquè 

Els qui arribin tard hauran d’anar a la porta 2 i esperar que entri tothom. 

PORTA  1 

PORTA 2

PORTA 3

PORTA 4
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Per evitar aglomeracions, l’acompanyament dels infants a l’escola el farà una única persona. 
Les persones que portin i recullin els alumnes hauran de guardar també les distàncies fora 
de les instal·lacions.  

L’acompanyament dins el centre només es realitzarà en el període d'adaptació de P3  i 
només per una persona que guardarà la distància i portarà mascareta. 

La sortida de les 12:30 i l’entrada de les 15:00 es faran a l’horari habitual atès el reduït 
nombre d’alumnes que dinen a casa, i es faran per la mateixa porta per on hagi entrat cada 
grup.  
 

La policia local vetllarà perquè es mantingui la distància física de 1,5 metres entre les 
diferents famílies. 
Com que les voreres de les entrades al centre són molt estretes, es demana a l’Ajuntament 
que talli la circulació de pujada a l’avinguda de la Caritat i pinti a la calçada una zona de 
seguretat, tant a l’Avinguda de la Caritat com a la d’Anselm Clavé. 

Abans d’arribar a la zona assignada a cada grup, els alumnes  de primària  hauran de dur 
mascareta i guardar la distància de seguretat d’1.5m. Pels alumnes d’infantil és 
recomanable el seu ús fins a la porta de l’aula 

 

Acollida 
La responsable de l’acollida portarà als alumnes al seu punt de trobada. 

Transport 

La TEI recollirà els alumnes de transport al matí i els portarà al punt de trobada del seu grup. 

A la tarda portarà els d’Infantil fins la porta de l’autobús.  

Els alumnes de primària a la tarda aniran directament al punt de trobada del transport al 

passadís primera planta 
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5.4-Fluxos de circulació 
En els passadissos i els lavabos els docents vetllaran perquè no coincideixin més d’un grup 
estable. Quan coincideixin més d’un grup estable caldrà mantenir la distància interpersonal 
d’1,5 metres i portar mascareta. 

5.5-Patis 
La sortida al pati ha de ser seqüenciada. Cada grup ha d’ubicar-se al seu espai marcat i 
diferenciat. 
Els jocs i les activitats físiques es podran realitzar de manera individual o en grups reduïts 
dins del mateix grup estable, a la zona indicada, per tal de garantir les mesures de seguretat. 
La zona 2 del pati estarà dividida en dues subzones on jugarà cada un dels grups estables 
del nivell. 
 

Les zones  5 ,6 i 7 del pati podran ser utilitzades a les tardes per realitzar activitats. 
Si cal, s’habilitarà un horari per no coincidir cap grup. 
 

Horari patis: 

Primària 
Grup Hora de sortida Hora de retorn Zones 

P3 11:00 11:30 2 
P4/P5  A-B 10:00 10:30 2 

P4/P5  C-D-E 10:30 11:00 2 
1r A,B,C 2nA 2nB 10:00 10:20 3 - 4 - 5 - 6- 7 

2n C 3rA,B,C - 4t A  10:30 10:50 3 - 4 - 5 - 6- 7 
4r B, 4rC 5èA,B,C   11:00 11:20 3 - 4 - 5 - 6- 7 

6è A,B,C 11:30 12:00 3 - 4 - 5 - 6- 7 
 

 

Infantil: 

Esmorzaran a l’aula i l'horari de pati serà esglaonat . 

La zona 1 del pati s’utilitzarà per fer activitats. 

Es prioritzarà la vigilància de pati per part dels docents estables de cada grup. 
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Primària: 

Per evitar l'encreuament entre grups no estables, pels espais comuns de l’escola els horaris 

de pati seran esglaonats. Els grups tenen mitja hora d’esbarjo :  20’ a l’exterior i 10’ a l’aula, 

poden esmorzar a l’exterior. Es prioritzarà la vigilància de pati per part dels docents estables 

de cada grup. 

Les zones de pati seran rotatòries setmanalment. 

 

Zona 
3 

 

Z
o
n
a 
1 

Zona 
2.1 

Zona 
2.2 

Zona 7 

 

Zona 
4 

 

Zona 
5 

Zona 
6 
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5.6- Adaptació P3  
Infantil P-3 

Durant les setmanes del 14 al 25 de setembre de 2020 l’escola desenvoluparà el procés 
d’adaptació de P3. Del 14 al 18 serà amb horari reduït i del 21 al 25 en horari lectiu escolar.  
Una persona familiar de cada alumne/a podrà acompanyar-lo i recollir a la porta de 
l’entrada, tot seguint les mesures de seguretat, mascareta, distància de seguretat i ús de 
gel hidroalcohòlic durant el període d’adaptació- 

5.7-Festes 
La celebració de les diferents festes escolars s’adaptarà a la situació d’emergència sanitària 
i es considerarà la seva celebració emprant les mesures de seguretat fixades pel 
Departament de Salut en aquell instant. 

La voluntat de l’escola és obrir les festes a la comunitat. Per tant, se cercaran espais i 
fórmules que ho permetin sempre que sigui possible. 

La retransmissió en directe, la seqüenciació en diferents dies i la celebració d’actes parcials 
es decidirà des de l’equip de coordinació pedagògica abans de cada celebració. 

L’equip directiu, a la Programació General Anual (PGA), fixarà quines festes se celebraran i 
en quines dates. 

5.8-Activitats, sortides i colònies 
Es programaran, a la PGA, les activitats, sortides i colònies del curs, amb les adaptacions 
que calguin ateses les mesures de prevenció i seguretat sanitària.  Aquestes es programaran 
a partir del segon trimestre. 

En el cas de les sortides, sempre caldrà mantenir la distància interpersonal d’1,5 metres i 
portar mascareta quan no es pugui preservar la distància. 

En el cas de les colònies es mantindran els grups estables. Es prioritzaran les activitats a 
l’aire lliure i se seguiran les mesures de prevenció i higiene habituals: distància física de 
seguretat, rentat de mans, etc. 
El curs 2020 - 2021 aniran de colònies els grups de P5, 2n, 4t i 6è. 
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6-Distribució d’espais 
Els grups d’alumnes estables tindran assignat un espai referent on desenvoluparan la major 
part de la jornada lectiva. 
Puntualment, i de forma excepcional, si l’ocupació dels espais ho permet, es poden utilitzar 
les diferents aules específiques. La rotació de diversos grups en un mateix dia serà mínima 
i cada cop que hi hagi un canvi de grup s’haurà de netejar i desinfectar l’espai i el material 
d’ús comú. 

Dins dels espais referents dels grups estables s’establirà un perímetre delimitat de mínim 
3m2, al voltant de la taula del/la mestre/a i del monitor interactiu i la pissarra, on els/les 
docents no estables d’aquest grup i el Personal d’Atenció Educativa (PAE) podran 
desenvolupar la seva tasca docent o de suport mantenint la integritat del grup i el 
distanciament físic amb l’alumnat. 

L’organització de l’espai de l’aula d’un grup estable haurà d’assegurar, en la distribució de 
l’alumnat, una distància interpersonal mínima d’1 metre. La disposició del mobiliari, ja sigui 
en files o en petits grups al voltant de la taula, haurà de tenir en compte aquesta distància. 
A l’aula hi haurà un full de registre on es recolliran totes les entrades i sortides de personal 
no estable i les possibles incidències i contactes sobrevinguts (contencions, accidents, faltes 
de disciplina, accidents...). Aquest registre facilitarà la traçabilitat en cas de contagi. 

El/la tutor/a de cada grup serà responsable de recollir i renovar els full de registre i 
d’assegurar que al perímetre delimitat hi hagi gel desinfectant hidroalcohòlic i una solució 
desinfectant i un drap pels objectes físics. 
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7-Alumnat 
L’ensenyament serà presencial per a tots els i les alumnes de l’etapa d’educació infantil i 
primària, i la direcció del centre vetllarà perquè es pugui seguir el curs de manera presencial 
sempre que la situació sanitària no obligui a un confinament parcial o total. 
Per aquest curs 2020 – 2021, seguint les instruccions del  Departament d’Educació per a la 
reobertura de centres, la distribució de l’alumnat, docents i espais, serà: 
 
 

GRUP Alum
nes 

Docents* PAE 
TEI  

Espai 
 

Estable Temporal 
25h 

Temporal 
Reforç 

Temporal 
coord 

Tempor
al 

P3 A 19 Anna S Tània Tània  TEI 
ISA 

P3A 

P3 B 19 Berta V  Tània Tània  P3B 

P4-5A 18 Neus P/ 
Gemma 

Laura Tània   P4A 

P4-5B 20 Lídia B Laura Tània   P5B 

P4-5C 20 Maite P Laura Tània 
Laura 

2 Tània  Aula Psico 

P4-5D 20 Fàtima S Laura Laura   P5A 

P4_5E 18 Cristina L Laura Laura   P4B 

1r A 18 Imma I Música Musica   1rA 

1r B 16 Núria R Música Música   1rB 

1r C 19 Álvaro R Música Música   2nB 
2n A 18 Emi M Música Noemí 1Música 

1 EE 
 3rA 

2n B 18   Puri Música Noemí   3rB 

2n C 14 Substituta Música Noemí   2nA 

3r A 16 David B CristinaS CristinaS 2’5Nomí  4rtA 

3r B 17 FerranF 
/Dani 

CristinaS CristinaS   5èA 

3r C 17 Substituta CristinaS CristinaS   4rtB 

4t A 16 Anabel G/ 
Angels  

CristinaS CristinaS   5èB 

4t B 17 Marga G CristinaS CristinaS 2 Noemí  6èA 

4t C 17 substituta CristinaS CristinaS   6èB 

5è A 18 Sally N Música Música   Biblioteca 

5è B 16 Roberto V Música Música   Música 

5è C 16 Laura/Alba  Música Música   Plàstica 

6è A 17 Dolors B   Música Música 2Música  Sala de 
mestres 

6è B 17 Xavi Y   Música Música   Aula 
Informàtica 

6è C 17 Blanca G   Música Música   Aula Anglès 
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Ed. Especial  Elena Aloy i Núria Rúbio. TIS Lola Heredia  Vetlladora Lourdes Bonet. Segons 
necessitats d’alumnes.  

En el cas de la incorporació d’un nou alumne al centre se l’assignarà a un grup estable 
existent. 
Si es fan subgrups dins del mateix grup estable (desdoblament, etc.), es mantindran les 
mateixes mesures. La distància o la mascareta són necessàries si el o la docent no és estable 
al grup. 
Pel principi d’inclusió i de mantenir el grup estable, caldrà fer els suports dintre de l’aula (2 
professionals estables dels grups, docent + PAE,  utilitzant la distància o mascareta per 
poder fer l’atenció educativa dins l’aula). 
 
Quan fem subgrups, per a optatives o, en algun cas, per a suports educatius fora de l’aula, 
si aquest fet comporta la barreja d’alumnes de diferents grups estables, caldrà mantenir la 
distància de seguretat o, quan no sigui possible, utilitzar la mascareta. Es recomana que es 
minimitzin els grups d’optatives amb alumnes de diferents grups estables, i sempre que 
sigui possible, els agrupaments s’organitzin per a mantenir l’estabilitat dels mateixos 
alumnes. 

 

ACTIVITAT O 
MATÈRIA 

GRUPS ESTABLES 
DELS QUALS 

PROVENEN ELS 
ALUMNES 

DOCENT 

HORARI (NOMBRE 
D’HORES O 
SESSIONS 

SETMANALS) 

OBSERVACIONS 

Religió 1 1r A, B, C Laura Camins 1h 30’ Aula MALL 
Religió 2 2n A - B-C Laura Camins 1h 30’  
Religió 3 3r A - B-C Laura Camins 1h 30’  
Religió 4 4t A - B-C Laura Camins 1h 30’  
Religió 5 5è A - B-C Laura Camins 1h 30’  
Religió 6 6è A - B-C Laura Camins 1h 30’  

7.1-Horaris alumnat 
Es definiran al setembre i es regiran per aquests criteris 

● Entrades i sortides. 

● Temps d’esbarjo. 

● Normes d’higiene. 

● Mínim contacte amb persones fora del grup estable. 

● Traçabilitat. 
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8-Professorat i PAS 

Tots els treballadors i treballadores han de declarar les condicions de vulnerabilitat, casos, 
contactes estrets i simptomatologia de COVID19. 
Els grups d’especial vulnerabilitat segons el que ha establert l’autoritat sanitària són: 
persones amb diabetis, malaltia cardiovascular, inclosa la hipertensió, malaltia hepàtica 
crònica, malaltia pulmonar crònica, malaltia renal crònica, immunodeficiència, càncer, 
dones embarassades i persones més grans de 60 anys. 

El servei sanitari del servei de prevenció de riscos laborals de la titularitat del centre, haurà 
d’avaluar la presència de personal treballador especialment sensible a la COVID- 19, en el 
marc de referència vigent a cada moment, i d'acord amb aquest coneixement establir, si 
s’escau, mesures específiques de protecció. 
En el cas del personal que treballa al centre 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 àpats dels infants i dels 

propis. 
● Abans i després d’acompanyar un infant al WC. 
● Abans i després d’anar al WC. 
● Abans i després de mocar un infant (amb mocadors d’un sol ús). 
● Com a mínim una vegada cada 2 hores. 

Totes les aules disposaran d’un dispensador manual de gel hidroalcohòlic per al personal 
docent que accedeixi a l’aula així com a la sala de mestres, consergeria, lavabo dels docents 
i zona de despatxos. 

Perquè l’equip docent i PAS pugui entrar a l’escola caldrà complir els següents requisits: 
● Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, dificultat 

respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós.  
● No convivents o contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia 

compatible en els 14 dies anteriors. 

8.1-Distribució de mestres 
A cada membre de l’equip docent se li assignarà un grup de convivència i socialització 
estable i un espai del centre. 
Dintre d’aquest espai assignat i amb el seu grup no serà necessari que requereixi la distància 
física interpersonal de seguretat establerta d’1,5m ni l’ús de mascareta sempre que no 
tingui una indicació expressa del departament de RRHH del DEGC. 
Els docents no estables, el PAE, els professionals dels serveis educatius i altres professionals 
podran entrar a les aules però hauran de mantenir la distància física recomanada, (zona 
delimitada), hauran de portar mascareta i aplicar les mesures d’higiene i prevenció. A més, 
hauran de registrar-se al full de registre. 
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Comissions i departaments (Mestres responsables) 

Dilluns  Dimarts 

 Comissió atenció diversitat (CAD) 

 Comissió atenció social (CAS) 

Dijous Divendres 

Comissió de coeducació Treball Cooperatiu 

Comissió TAC (Difusió, Classroom…) Prenem la paraula 

8.2-Equips de treball 
Se cercarà una organització dels docents el màxim d’estable possible intentant fer equips 

tancats per cicles on els especialistes passin pel mínim de grups possibles. 

Aquesta distribució quedarà reflectida als horaris del professorat i cercarà l’equitat entre el 

professorat, la dotació d’hores pels càrrecs i responsabilitats i fórmules flexibles per no 

sobrecarregar als docents estables sense renunciar a la seguretat i la traçabilitat. 

 

8.3-Reunions docents, institucionals i amb agents externs 
Les reunions es regiran pels principis bàsics de seguretat i higiene de l’escola i es podran 

fer, sempre que es respectin aquests, presencialment en espais prèviament ventilats i 

desinfectats. 

Si les reunions no es poden fer presencialment, l’eina de comunicació serà el Meet vinculat 

a la Gsuite corporativa del centre atenent a què és un entorn fiable, segur i s’ajusta a les 

normes de ciberseguretat per a la prestació de serveis en la modalitat de teletreball. 

El professorat treballarà amb la plataforma Clasroom de Google (sala de mestres virtual) 

del correu corporatiu (@escolamariamanent.cat) que se’ls assignarà. Les reunions de 

claustre, cicle i de comissions es realitzaran per Meet mitjançant Clasroom vinculat al 

Gsuite. 

L’equip directiu fixarà en el calendari les reunions i l’enllaç Meet es trobarà a la sala de 

mestres virtual. 
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ÒRGANS TIPUS DE REUNIÓ 
FORMAT DE LA 

REUNIÓ 
PERIODICITAT/ 

TEMPORITZACIÓ 

Equip directiu Planificació 
Videoconferència 

Presencial 
Dues per setmana 

Equip docent de nivell Coordinació Videoconferència Una per setmana 

Equip docent de cicle Coordinació Videoconferència Una per setmana 

Equip docent de coordinació Coordinació Videoconferència Una per setmana 

Claustre Coordinació Videoconferència 
Un cop al mes 

 

CAD Coordinació i planificació Presencial Una setmanal 

CAS Coordinació i planificació Videoconferència Una al mes 

8.4-Docents especialistes 
Els/les docents que no estiguin assignats a un grup estable o vagin a fer classe a un grup 

estable diferent del seu, hauran de dur mascareta fins a arribar a la zona delimitada de 

l’aula. 

Hauran de registrar la seva visita al grup estable en el full de registre de l’aula i hauran de 

desinfectar, abans i després del seu ús, el mobiliari i els equips digitals. 

No podran utilitzar el material de l’aula i hauran de portar el seu propi material d’ús 

individual. 

En cas de contacte amb un/a alumne/a l’hauran de registrar al full de registre de l’aula i 

informar al tutor/a i equip directiu d’aquest contacte. 

 
 

9-Serveis complementaris 

9.1-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 el moment del curs, 

s’organitzarà en els espais habilitats a tal efecte. 

Si, per nombre d’usuaris, l’organització no permet assegurar les indicacions de seguretat 

expressades al “Pla d’actuació per al curs 2020-2021 per a centres educatius en el marc de 

la pandèmia per COVID-19”, es contemplarà la utilització dels espais estables de cada grup, 

prioritzant els grups d’educació infantil. 
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Si pel nombre d’alumnes per grup estable no permet tenir un monitor, aquest ho serà de 

diferents grups estables i els/les alumnes hauran de portar mascareta i guardar distància, 

siguin d’infantil o primària. Els monitors sempre aniran amb mascareta. 

L’empresa gestora del menjador haurà d’establir un Pla d’actuació on fixi monitoratge 

estable per a cada grup d’infants i els espais on es desenvoluparà l’activitat. 

La recollida i retorn de l’alumnat es farà a l’aula de cada grup i la circulació als diferents 

espais es farà evitant aglomeracions i contacte entre grups. 

L’espai d’esbarjo haurà de fer-se mantenint els grups estables i evitant contactes entre 

grups. 

L’empresa de menjador haurà de dur un registre de contactes inesperats i informar 

d’aquests a la direcció del centre. 

El professorat usuari del servei de menjador dinarà a la seva aula. 

Per poder atendre a tots els usuaris de menjador en l’horari habitual, no és suficient fer 

torns en l’espai de què disposem, per això hem habilitat el gimnàs del centre també per 

aquesta funció. 

Estem a l’espera que durant la segona setmana de setembre es publiqui  la nova normativa 

del Departament per tornar a organitzar el servei de menjador. 

 

9.2-Transport escolar 
En el cas del transport escolar col·lectiu s’aplicarà la normativa vigent respecte a les 

mesures preventives davant la COVID-19. 

Al transport escolar, on tots els infants han d’anar asseguts, es podran utilitzar la totalitat 

dels seients. Quan el nivell d’ocupació ho permeti, s’ha de procurar la màxima separació 

entre els usuaris. 

Els infants han d’accedir al transport amb la mascareta col·locada, exceptuant aquells per 

als quals l’ús de la mascareta està contraindicada. Caldrà fer ús de la mascareta durant tot 

el trajecte i fins que arribin a l’escola. 

A les parades de bus escolar, quan es recullen i deixen als infants, és molt important que 

entre les unitats familiars es mantingui una distància física adequada i es portin posades les 

mascaretes. Cal evitar l’acumulació de famílies en un espai reduït. 

A les zones de recollida i d’arribada del transport escolar, s’establirà una senyalització per 

assegurar la distància física entre els usuaris de diferents grups estables. 
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9.3-Acollida 
S’organitzarà en l’espai de menjador, de cara a que permeti mantenir la distància 

interpersonal d’1,5 metres i, quan no sigui possible, tant el responsable de l’acollida com 

els infants hauran de portar mascareta. 

Cada infant haurà d’anar acompanyat per un únic familiar. Abans d’entrar al centre s’haurà 

de rentar les mans amb gel hidroalcohòlic i un cop dins haurà de mantenir la distància de 

seguretat d’1,5 metres amb la resta de persones que estiguin a l’espai d’acollida. Haurà  

d’accedir al centre amb mascareta. 

Quan finalitzi el període d’acollida, els infants seran acompanyats a la seva zona de 

referència, i tant els responsables com els infants hauran de portar les mascaretes. 

Un cop acabat l’horari d’acollida caldrà ventilar, netejar i desinfectar l’espai. 

9.4-Extraescolars 
Es podran dur terme les extraescolars previstes. 

Sempre caldrà mantenir la distància interpersonal d’1,5 metres i portar mascareta quan no 

es pugui preservar la distància i això sigui possible per la naturalesa de l’activitat realitzada. 

En la mesura del possible es formaran grups estables de participants.  

En l’annex 6 del Pla d’actuació per al curs 2020-2021 per a centres educatius en el marc de 

la pandèmia per COVID-19 s’especifiquen les recomanacions per a algunes de les activitats 

extraescolars. 

Les despeses generades per les extraescolars seran assumides per l’organitzador de 

l’activitat. 

 
NOMBRE 

D’ALUMNES 
GRUPS DELS 

QUALS 
PROVENEN 

ELS ALUMNES 

PROFESSIONAL 
RESPONSABLE 

ESPAI ON ES 
REALITZA 

L’ACTIVITAT 

    

    

 

A concretar durant el mes de setembre  
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10.Organització pedagògica 

El Departament d’Educació fixa que, atès que el curs 2019 - 2020 ha finalitzat en un context 

de pandèmia, la Programació General Anual (PGA) del curs 2020 - 2021 faci èmfasi en els 

següents aspectes: 

● Educació i acompanyament emocional de l’alumnat (activitats orientades al 

retrobament, l’intercanvi de situacions viscudes, etc.). 

● Acció tutorial i orientació en col·laboració amb les famílies, amb la incorporació 

d’estratègies per compensar les desigualtats dels entorns familiars, més enllà de la 

bretxa digital, i abordar les necessitats educatives i les dificultats d’aprenentatge. 

● Impuls a l’aprenentatge autònom i creatiu per part dels alumnes, amb propostes 

que aprofundeixin en la competència d’aprendre a aprendre, per tal de capacitar 

l’alumne/a a autoregular-se. Tot això incidint tant en els processos cognitius com en 

els factors socioemocionals de l’aprenentatge. 

● L’impuls a la cultura digital. Incorporar l’aprenentatge telemàtic i garantir la 

incorporació d’estratègies per a fomentar la competència digital dels docents i 

l’alumnat, prioritzant aquells amb una baixa capacitació digital. 

● Impulsar les xarxes de col·laboració entre docents i centres com un element clau per 

l’intercanvi d’experiències innovadores i avançar vers la transformació del sistema. 

10.1-Acció tutorial 
El/la tutor/a de cada grup és el/la responsable de centralitzar tota la informació de cada 

alumne. 

El/la tutor/a ha de vetllar per: 

● L'assoliment progressiu de les competències bàsiques. 

● Coordinació de tots els mestres que incideixen en un mateix alumne/a. 

El tutor/a haurà d’establir canals de comunicació fluids amb les famílies per tal de guiar-les, 

acompanyar-les i assessorar-les en aspectes acadèmics i emocionals. 

La comunicació es farà principalment per correu electrònic, l’agenda d’aula, si s’escau, pel 

Meet vinculat al compte corporatiu. En cas necessari es podrà fer entrevista presencial, 

prenent totes les mesures de seguretat 

S’aplicarà el principi d’equitat i de sostenibilitat. El/la tutor/a pot establir límits a la 

comunicació. 
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El/la tutor/a haurà d’aportar les informacions generals del grup via correu electrònic, web, 

blocs de classe. 

A l’inici del curs, el/la tutor/a haurà de contactar amb totes les famílies per fer una diagnosi 

de cara a una possible situació de confinament o semiconfinament: 

● Disponibilitat d’un dispositiu digital pel treball a casa. 

● Disponibilitat d’una connexió a internet estable i de bona qualitat que permeti el 

treball a casa. 

● Disponibilitat d’un espai adequat per treballar i concentrar-se. 

● Disponibilitat de dispositius de reprografia a la llar. 

● Disponibilitat d’un suport mínim d’una hora diària per part d’un adult. 

● Situació laboral de la família. 

10.2-Avaluació diagnòstica 
A l’inici de curs, es passaran les proves d’avaluació diagnòstica de tots els cursos de P4 a 6è 

per saber de quin punt parteixen els alumnes a causa dels mesos de confinament. 

Curs Prova 
P4 Prova Teberosky i Llenguatge matemàtic P5 

1r Prova Teberosky 
Avaluació diagnòstica de matemàtiques 

2n Avaluació diagnòstica del centre  de català, matemàtiques i anglès 

3r Avaluació diagnòstica del centre de català, castellà, matemàtiques i anglès. 

4t Avaluació diagnòstica del centre de català, castellà, matemàtiques i anglès. 

5è Avaluació diagnòstica del centre de català, castellà, matemàtiques i anglès. 

6è Avaluació diagnòstica del centre de català, castellà, matemàtiques i anglès. 

10.3-Agrupaments 
L’organització dels horaris haurà d’evitar agrupaments d’alumnes que trenquin els grups 

estables i impliquin barreges amb altres grups o professionals. 

Dins de l’aula, en el treball en grup, es mantindrà l’espai personal de distanciament d’1 

metre entre alumnes. 
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10.4-Especialitats 
A l’apartat professorat es fixen les condicions que hauran de seguir els i les docents 

especialistes no estables dins d’un grup - classe. 

● Música: L’especialitat la farà l’especialista a l’aula ordinària de cada grup estable per 

evitar desplaçaments innecessaris.  

● Educació Física: L’especialitat es farà principalment a l’aire lliure. En cas de pluja es 

farà classe teòrica a l’aula. La faran els tutors, els especialistes que siguin tutors 

podran fer-la també al seu nivell. 

● Anglès: Els especialistes que siguin tutors faran l’anglès al seu grup i al del seu nivell. 

Si no és tutor el farà a l’aula corresponent 

● Religió: S’habilitarà una aula específica. Els grups seran de màxim 14 alumnes. 

S’haurà de ventilar l’aula i desinfectar després de cada ús. Sempre que sigui possible 

es farà l’acció educativa a l’aire lliure, al pati. 

10.5-Atenció a la diversitat 
Els Departament d’Educació fixa els següents criteris: 

● Garantir una educació equitativa i inclusiva amb propostes didàctiques que 

contemplin la diversitat i les diferències entre l’alumnat des del principi amb 

estratègies educatives que facilitin el compromís de l’alumnat i recursos del disseny 

universal per a l’aprenentatge (DUA). 

● Afavorir agrupaments de l’alumnat que afavoreixin l’atenció inclusiva impedint la 

composició d’agrupacions homogènies per nivells d’aprenentatge ni per necessitat 

de mesures i suports addicionals o intensius. 

● Establir mecanismes d’avaluació dels aprenentatges escoltant l'alumnat, dialogant i 

potenciant la funció reguladora de l’avaluació. 

Pel que fa a l’alumnat amb NEE, es prioritzarà l’atenció directa i la integració del Personal 

d’Atenció Educativa (PAE) i dels i de les especialistes de Pedagogia Terapèutica i Audició i 

llenguatge, en els grups estables on siguin més necessaris. 

 Aquesta intervenció serà efectuada pels docents estables de cada grup amb un 

acompanyament per part dels/de les especialistes de Pedagogia Terapèutica i Audició i 

llenguatge, sempre mantenint les normes de seguretat. 
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Pel principi d’inclusivitat i de mantenir el grup estable, prioritzarem fer els suports dintre de 

l’aula, utilitzant la distància o mascareta per poder fer l’atenció educativa adequada. 

Valorant les conseqüències del confinament en el desenvolupament cognitiu, afectiu i social 

de l’alumnat vulnerable del nostre centre, creiem que l’aplicació de criteris 

d’acompanyament, seguiment i atenció directa de l’alumnat amb especials dificultats són 

imprescindibles.  

Definirem l’organització de les mesures universals, addicionals i intensives a la PGA 2020 - 

2021 sempre tenint en compte el treball en el grup estable i el treball personalitzat.  

En aquest moment ens cal centrar tots els esforços en l’alumnat més vulnerable, tant a 

càrrec dels especialistes del centre  com de fora del centre (EAP, CREDA, Serveis Socials..)  

Per a poder implementar aquesta atenció, sempre se seguiran els criteris establerts en el 

Pla d’actuació en el marc de la pandèmia elaborat amb el Departament de Salut. 

En el moment del retorn i els dies posteriors fins a recuperar la rutina, és important 

● Preveure un espai/temps d’acollida personalitzat per l'alumnat (TEA) que presenti 

dificultats d'adaptació a la nova rutina escolar. 

● Acompanyar en els espais de transició i patis (TEA) per part d’una persona referent. 

● Preveure que caldrà fer un acompanyament per refer la sensació de seguretat i espai 

conegut i confiable de l’aula per als alumnes (TEA). 

● L’objectiu prioritari dels primers dies és crear una situació de benestar emocional a 

l’escola i a l’aula (TEA). 

o Propostes educatives que despertin l’interès de l’alumne/a per al treball i les 

propostes de l’escola. 

o Vincle amb situacions compartides abans del confinament. 

o Cuidar i acompanyar el primer dia: on seu, normes, espais de l’escola, els altres 

professionals. 

o Explicitar i anticipar de nou el dia a dia de l'escola. 
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10.6-L’escola digital 
L’escola va actualitzar el Pla TAC en el curs 19 - 20 i ja vam començar a traçar les línies del 

Pla digital de centre que ens permetrà desenvolupar les competències digitals dels nostres 

alumnes i docents.  

Es van realitzar les següents actuacions: 

- Es va millorar la connexió telemàtica del centre instal·lant repetidors de senyal wifi  

a diferents espais, els quals ens permeten que tots els i les alumnes del centre es 

puguin connectar a la xarxa al mateix temps. 

- Prioritzar l’aprenentatge de les eines Google i l’entorn virtual d’aprenentatge de 

l’escola (EVA), el Google Classroom,  

- Tots els i les alumnes de tercer a sisè de primària disposaven d’un compte gmail 

lligat al Classroom de la classe. (Quart i sisè van començar a utilitzar el Clasroom). 

- Els cursos de tercer i sisè disposen de llibres digitals. 

- Es va fer formació per a docents de Gsuite i Classroom 

- Es van comprar dispositius Chrombooks per primària i tauletes digitals per infantil 

El confinament va anticipar el que teníem previst pel curs 2020 - 21 i  tots els cursos de 

primària van treballar amb Classroom i els d’infantil amb Nodes. 

Als alumnes de cicle inicial se’ls va fer també un correu gmail lligat al Clasroom de classe. 

També es va disposar d’un espai virtual compartit per tots els docents al Drive, on es 

recollien les programacions, les activitats i les graelles de seguiment de l’alumnat, tant de 

la seva vessant personal i emocional i de treball telemàtic. 

Per tal d’adaptar l’escola a una possible situació de tancament o semi-tancament, la 

Programació General Anual contemplarà els següents aspectes:  

• Detecció de les necessitats de connectivitat de l’alumnat i gestionar-ne l’accés via 

Ajuntament i Departament d’Educació. 

• Inversió per dotar al centre de més Chrombooks i tauletes digitals per als alumnes i 

de dispositius de webcam i tauletes de gràfiques per als docents.  

• Assessorament i acompanyament al nou professorat en l’ús de les eines digitals de 

l’escola. 

• Establiment d’un espai, Site de recursos, destinat a vehicular les propostes 

educatives des de P3 a P5. 
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• Priorització de l’aprenentatge de les eines Google i l’entorn virtual d’aprenentatge 

de l’escola (EVA), el Google Classroom, des del primer trimestre a partir de 1r fins a 6è 

• Creació d’una sala de mestres virtual mitjançant un Classroom de docents lligat al 

compte gmail corporatiu personal. 

● Suport a famílies per garantir el bon funcionament de les eines i dispositius digitals.  

● Implementar el Drive amb usuari corporatiu (correu d’escola) per centralitzar els 

documents de treball. 

● Centralitzar les activitats en Classroom. 

● Comunicació amb les famílies per videotrucada i Nodes. 

● Dotar dels recursos necessaris per atendre la diversitat, en especial els alumnes 

NESE. 

● Formació de docents en teletreball vers: 

o Treball a distància i eines de seguiment 

o Ciberseguretat i protecció de dades 

o Prevenció de riscos laborals del teletreball 

● Creació d’un espai virtual de Drive lligat al compte Gmail corporatiu on es 

comparteixin recursos a nivell organitzatiu, pedagògic d’atenció a la diversitat i  de 

formació docent. 
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Hem elaborat una proposta digital de centre que es concretarà en la PGA anual i que 

constarà de:  

• Reunions telemàtiques de coordinació 
• Sostenibilitat de les comunicacions 
• Ús d’entorns virtuals de centre 
• Ús d’entorn virtual amb alumnes 
• Planificació del confinament 
• Atenció a l’alumnat en situació de confinament 
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10.7-Organització en cas de confinament parcial o tancament del centre 
En el supòsit que un, diversos o tots els grups del centre s’hagin de confinar, l’acció 

educativa i formativa a distància haurà d’estar assegurada des del primer dia. 

L’equip directiu, seguint les instruccions que puguin arribar des de les autoritats sanitàries, 

elaborarà un Pla de Contingència per respondre a la situació. 

Aquest pla anticiparà molts aspectes sorgits de la valoració del Pla de confinament 

especificats en la Memòria Anual de Centre. 

Elaboració de pacs de treball a casa: material fungible, material didàctic, dispositiu digital i 

connectivitat. Guia d’aplicació i de contacte amb el professorat. 

 

● Establiment de franges fixes d’acompanyament i consulta via Google Meet. 

● Establiment ràpid de canals de comunicació amb les famílies. 

● Establiment ràpid i eficaç d’un punt d’intercanvi i facilitació de tasques. 

 

A les entrevistes d’inici de curs es passarà un qüestionari que recollirà diferents aspectes a 

considerar a l’hora d’elaborar els pacs de treball a casa per assegurar la continuïtat de l’acció 

educativa a les llars. 

Posteriorment, s’ajustarà la informació al progrés dels diferents supòsits. 
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11. Pla de treball del centre educatiu en confinament  

11.1 Resum de treball per cicles  
Educació Infantil  

Nivell EVA  Recursos Periodicitat i mitjà 
contacte grup 

Periodicitat i mitjà 
contacte individual 

Periodicitat i mitjà 
contacte família 

P3 Google Site 
Nodes 

Dues trobades (20’- 
30’ minuts) per 
setmana amb la 

tutora amb Meet. 
Grups de 4 alumnes 

1 videotrucada cada 
setmana individual i/o 

amb la família 
(10 min) 

Trucada de 
seguiment cada 

setmana o correu 
electrònic 1 cop a la 

setmana (o 
videotrucada si és 

necessari) 
P4/P

5	
Google Site	

Nodes	
Dues trobades (30’- 

40’ minuts) per 
setmana amb la 

tutora amb Meet. 
Grups de 4 alumnes	

1 videotrucada cada 
setmana individual i/o 

amb la família 
(10 min)	

Trucada de 
seguiment cada 

setmana o correu 
electrònic 1 cop a la 

setmana (o 
videotrucada si és 

necessari)	

Educació Primària  (Es concretarà a principi de curs) 

Nivell Mètode - 
Recursos 

Periodicitat i mitjà 
contacte grup 

Periodicitat i mitjà 
contacte individual 

Periodicitat i mitjà 
contacte família 

1r i 2n Google 
Classroom 

Nodes 

1/setmana mig grup 
amb Meet 

Reunions diàries en 
petit grup en funció 

del nombre d’alumnes 
(Reunions de 45’) 

1 videotrucada cada 
setmana 

(10 - 20 min) 

1 trucada de 
seguiment  a la 

setmana o a través 
del correu electrònic 

o per 
videoconfèrencia si 

és necessari. 
3r i 4t Google 

Classroom 
Nodes 

Connexió diària en 
sessions de 45 minuts 

als matins amb 
intervals de descans de 

15  minuts entre 
sessions. 

Propostes d’activitats 
al Classroom: música, 

valors, ed. física,  
plàstica i atenció 

individualitzada i petit 
grup.   

Atenció en horari de 
tarda. Videotrucades 

de 45 minuts. 

Correu electrònic o 
per videoconferència 

si és necessari. 
Atenció segons 

necessitats i 
demanda de les 
famílies. Horari 

segons disponibilitat 
de la família i de la 

tutoria.  

5è i 6è Google 
Classroom 

Nodes 

*Veure horari 
Propostes d’activitats 
al Classroom tenint en 
compte l’atenció a la 
diversitat. 
 

*Veure horari. 
Estarà subjecte a les 
característiques i 
circumstàncies de 
cada grup - classe. 

Atenció a  les 
famílies, quan sigui 
necessari, 1 cop a la 
setmana a través del 
correu electrònic, 
trucada o per 
videoconferència si 
és necessari. 
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PROPOSTA DE CICLE SUPERIOR 

HORARI SETMANA GRUP 

9:00 9:40 40min Sessió educativa Sencer 

9:50 10:30 40 min Sessió educativa 1/2 

10:40 11:20 40 min Sessió educativa 1/2 

11:30 12:30 1 h Tutoria Individualitzada/ Atenció famílies  

15:00 15:40 40 min Retorn / Reforç 1/2 

15:50 16:30 40 min Retorn / Reforç 1/2 

 

És cabdal oferir una atenció singular i específica adreçada als alumnes amb necessitats 

educatives específiques (NEE) i també als alumnes que es troben en situacions familiars i 

socials d’alta vulnerabilitat. Caldrà fer una diagnosi inicial dels casos i fer l’acompanyament 

necessari per part de tutors/es, dels membres de la comissió d’atenció a la diversitat i de la 

comissió d’atenció social així com de l’equip directiu. 

11.2. Resum actuacions de centre en cas de nous confinaments 
En el document Orientacions per a un escenari de possibles confinaments recurrents a 

escoles fan un breu però molt clar resum de les fases davant de possibles confinaments del 

centre i les possibles accions que cal portar a terme. 

Aquest pot ser un resum de part  del Pla d’organització de centre que hem descrit. 

Resum d’urgència   (Fundació Bofill  Obrim l’educació) 

Entre les prioritats bàsiques en la nova situació hi ha el manteniment de la salut personal 

col·lectiva, en les seves dimensions sanitària i de benestar personal, i el manteniment de la 

funció social i educativa de l’escola. 

En aquest context, podem considerar quatre moments diferents: la fase preventiva, la fase 

de contingència del confinament, la fase d’aprenentatge a distància i la fase de retorn al 

centre. 

Per a cada fase s’han proposat accions diferents que es poden sintetitzar en: 
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Fase preventiva 

1. Creació de protocols d’actuació per a nous confinaments. 

2. Preparació de l’aprenentatge a distància. 

Fase de contingència en un nou confinament 

1. Comprovar el funcionament dels canals de comunicació. 

2. Garantir les condicions per a desenvolupar aprenentatge a distància. 

3. Assegurar la cura i el treball professional dels docents. 

4. Organitzar el seguiment de les NEE i de la vulnerabilitat social. 

Fase d’aprenentatge a distància en un nou confinament 

1. Vetllar per una gestió i una presa de decisions integrada. 

2. Adaptar el currículum i la metodologia. 

3. Adaptar l’organització de l’aprenentatge. 

4. Donar suport a l’aprenentatge a distància. 

Fase de retrobament post confinament 

1. Enfortir la comunitat educativa 

2. Reflexionar i aprendre de l’experiència 

12. Relació amb la comunitat educativa 

Caldrà tenir en compte fer formació adreçada a les famílies respecte a l’ús de les eines de 

comunicació de l’escola, així com les plataformes digitals que utilitzarem (sempre des de la 

perspectiva de l’usuari bàsic), i tenint en compte les eines que pugui tenir la família (mòbil, 

ordinador, tauleta,..) i, sobretot, les persones de referència al centre que els pugui ajudar 

en un moment determinat (especialment si es produeix algun període de confinament). 

ÒRGANS TIPUS DE REUNIÓ 
FORMAT DE LA 

REUNIÓ 
PERIODICITAT/ 

TEMPORITZACIÓ 

Consell Escolar Gestió Videoconferència Un per trimestre i sempre 
que sigui necessari. 

Reunions d’aula Planificació Videoconferència A principi de curs 

Entrevistes amb famílies Coordinació i informació Videoconferència 
Una al curs i sempre que 

sigui necessària. 

AMPA Coordinació i gestió Videoconferència Una al trimestre 
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Comissió menjador 

Coordinació i gestió Videoconferència Una al trimestre 

Ajuntament Coordinació i planificació Videoconferència Quan sigui necessària 

13. Seguiment del Pla d’organització 

El responsable del Pla d’organització de centre en el marc de la pandèmia COVID-19 és la 

directora del centre i vetllarà perquè tots els membres de la Comunitat educativa el 

compleixin. 

Aquest pla s’haurà d’avaluar a finals de setembre per analitzar el seu funcionament i fer els 

ajustos necessaris. 

En termes generals, és convenient establir una revisió periòdica d’aquest pla per adaptar-

lo als canvis normatius que es poden succeir i ajustar-lo a les necessitats de cada moment i 

una avaluació trimestral. 

Els indicadors d’avaluació s’especificaran en la PGA i els resultats s’inclouran en la Memòria 

Anual. 

 

14. Procediment de difusió del Pla d’organització a les famílies  

L’escola informarà les famílies d’aquest pla d’organització i se’n farà difusió pels següents 

mitjans: 

- En consell escolar s’informarà en el mes de juliol i al setembre s’aprovarà amb totes 

les concrecions que no es puguin fer al juliol. 

- L’escola enviarà a totes les famílies un correu electrònic a principis de setembre amb 

el Pla d’organització adjunt. 

- Abans de començar el curs (del 2 al 10 de setembre) els tutors i tutores es posaran 

en contacte amb les famílies per videoconferència (Meet)  o correu electrònic  per 

explicar les concrecions d’aquest Pla referents a entrades, sortides, horaris, mesures 

de seguretat, materials, i per resoldre els dubtes que les famílies puguin tenir. 
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Resolució de la directora del centre Escola Marià Manent, de Premià de Dalt per la qual 

aprova el Pla d’organització de centre pel curs 2020-21 

Com a directora del centre Escola Marià Manent, de Premià de Dalt, i en aplicació de les 

competències que estableix l’article 132 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, 

d’Educació, modificada per la Llei orgànica 8/2013 de 9 de desembre, per a la millora de la 

qualitat educativa d’acord amb les  Instruccions per al curs 2020-21 dels centres educatius 

de Catalunya, 

  

 

RESOLC: 

1. Aprovar el Pla d’organització pel curs 2020 - 2021. 

2. Comunicar aquesta resolució al Consell Escolar del centre i donar-la a conèixer a tota 

la comunitat educativa. Així mateix, aquest pla estarà a disposició de l’Administració 

Educativa. 

 

Premià de Dalt, 10 de setembre de 2020 

 

 

La Directora 
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Annex 1   Document de declaració responsabilitat de les famílies    
Declaració famílies d’infantil 
Declaració famílies de primària 
Annex 2    Document del llista de comprovació de símptomes 
 

LLISTA DE COMPROVACIÓ DE SÍMPTOMES PER A LES FAMÍLIES  
 
 

Si el vostre fill, filla o infant o adolescent tutelat no es troba bé, marqueu amb una 

creu quins d’aquests símptomes presenta: 
  

Febre o febrícula Mal de panxa 

Tos Vòmits 

Dificultat per respirar Diarrea 

Congestió nasal Malestar 

Mal de coll Dolor muscular 
 
 

Si a casa hi ha alguna persona adulta2 que no es troba bé, marqueu amb una creu 

quins d’aquests símptomes presenta: 

 
Febre o febrícula Calfreds 

Tos Vòmits 

Dificultat per respirar Diarrea 

Falta d’olfacte de gust Malestar 

Mal de coll Dolor muscular 
 
 
 

* Si heu marcat una o diverses caselles cal que eviteu portar l’infant a l’activitat i que 
us poseu en contacte amb els responsables de l’activitat per comunicar-ho.  
En horari d’atenció del vostre centre d’atenció primària, poseu-vos en contacte telefònic 

amb el vostre equip de pediatria o de capçalera. En cas contrari, truqueu al 061 

 

(2) Si es tracta d’un altre infant o adolescent de la unitat familiar utilitzeu la primera llista 

 

 

 

Annex 3 
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Llista de comprovació per a l’obertura de centres educatius a l’inici de curs 

 
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 climatització?   
El personal docent i no docent ha rebut tota la informació necessària   
respecte de les mesures de protecció i prevenció?   
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 famílies 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 garantir l’educació  
  a distància en cas d’un nou confinament? 

       
 
 

C= en curs F= fet 

 

 


