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1. INTRODUCCIÓ 

 

Aquest document està elaborat seguint les indicacions presentades pel Departament 
d’Educació i el Pla d’Actuació per al curs 2020-2021 per a centres educatius en el marc de la 
pandèmia, elaborat pel Departament de Salut i aprovat pel PROCICAT en data 3 de juliol de 
2020 
Pla d’actuació per al curs 2020-2021 per a centres educatius en el marc de la pandèmia 

També s’ha elaborat tenint en compte l’experiència de la situació viscuda durant el 
confinament d’abril a juny, la represa i la nova normalitat i els documents elaborats pel 
centre: Pla d’Actuació i el Pla d’Obertura de Centre que estan explicats en la memòria del curs 
2019-20. 
 

Degut a l’evolució dels escenaris i les situacions, totes les propostes, mesures i orientacions 
són provisionals i poden ser repensades i redissenyades en funció de noves dades, necessitats 
i situacions. 
 
2. PRINCIPIS BÀSICS DE SEGURETAT I HIGIENE A L’ESCOLA 
 

2.1 Ús de mascaretes  
 

Infants 
Els infants hauran de portar la mascareta higiènica (que ha de complir la norma UNE) posada 
per entrar al centre i no se la podran treure fins que entrin a la seva aula. També l’hauran de 
portar posada en els passadissos i en el pati.  
Aquesta haurà d’anar marcada amb el nom i cognoms. Recomanem portar una bosseta de roba 
per a poder-la guardar en les estones en què no es faci servir. L’escola no oferirà mascaretes 
als infants.  
 

Personal docent i no docent  
L‘ús de la mascareta no és obligatòria, però sí recomanable en els grups estables.  
És obligatòria pel personal quan imparteix classes a diferents grups, quan no formen part del 
grup de convivència estable i quan no es pugui mantenir la distància d’1,5 metres.  
La mascareta higiènica ha de complir la norma UNE.  
 
2.2 Higiene de mans 
 

La mesura més efectiva per a preservar la salut dels infants així com del personal docent 
dels grups estables és la higiene de mans. Per aquest motiu es requerirà que tots els 
membres del grup es rentin les mans:  
- A l’arribada i a la sortida del centre  
- Abans i després d’entrar a l’aula.  
- Abans i després dels àpats 
- Abans i després d’anar al WC  
- 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 (gel hidroalcohòlic) amb el  
material necessari a les entrades del centre, així com sabó neutre i tovalloletes d’un sol ús en  
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totes les aules i lavabos. 
 

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.  
 
2.3 Distància de seguretat 
 

La distància física interpersonal de seguretat, tant en espais tancats com a l’aire lliure, 
s’estableix en 1,5 m. en general. És exigible en qualsevol cas, excepte entre persones que 
tinguin un contacte proper molt habitual com és el cas dels grups estables. 
 
2.4 Requisits per accedir a l’escola  
 

Per poder assistir a l’escola, cal complir els següents requisits: 
-Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, dificultat 
respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós. 
-Que no siguin o hagin estat positives per al SARS-CoV 2 durant els 14 dies anteriors. 
-Que no hagin estat en 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–, la idoneïtat 
de reprendre l’activitat escolar.  
 

Es consideren malalties de risc per a la CovID-19: 
 

-Malalties respiratòries greus que precisen medicació o dispositius de suport ventilatori. 
-Malalties cardíaques greus. 
-Malalties que afecten al sistema immunitari (per exemple aquells infants que precisen 
tractaments immunosupressors). 
-Diabetis mal controlada. 
-Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus. 
 

Les famílies hauran de signar una addenda a la Carta de Compromís Educatiu en la qual 
reconeixen que els seus fills o filles compleixen els requisits per assistir al centre educatiu i 
es comprometen a complir les normes sanitàries vigents i organitzatives del centre.  També 
que informaran el centre educatiu de l'aparició de qualsevol cas de COVID-19 en l’entorn 
familiar de l’infant i mantenir un contacte estret amb l'escola davant de qualsevol incidència. 
Les famílies vigilaran 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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2.5 Protocol de detecció i actuació d’un possible cas de COVID19 
 
En cas d’aparició de símptomes en un/a alumne/a en la seva presència al centre, cal: 
-Aïllar l’alumne/a en una aula. 
-Col·locar-li una mascareta quirúrgica (tant a la persona que ha iniciat símptomes com a la 
persona que quedi al seu càrrec) 
-Avisar pares, mares o tutors. 
-Si l’infant amb símptomes presenta un quadre greu: febre molt alta o dificultats 
respiratòries, posar-se en contacte amb el 061. 
-Informar a la família que han d’evitar contactes i consultar al centre d’atenció primària o 
pediatra. 
-Informar al CAP de referència, per tal que activi els protocols previstos. 
-Canviar d’espai al grup, si és possible. 
-Procedir a la desinfecció i a la neteja dels espais del centre. 
 

Casos potencials Espai habilitat per 
a l'aïllament 

Persona 
responsable de 

reubicar l’alumne i 
custodiar-lo 

Persona 
responsable de 

trucar a la família 

Persona 
responsable de 

comunicar el cas 
als SSTT 

Infantil Aula reforç TEI Directora Directora 

Primària Despatxet Membre de 
l’equip directiu 

Directora Directora 

Mestre Despatxet Membre de 
l’equip directiu 

Directora Directora 

 

En cas d'aparició de símptomes en un treballador o treballadora, cal: 
-No assistir al centre. 
-Posar-se en contacte amb el seu metge de capçalera. 
-Informar de la presència de simptomatologia tan aviat com sigui possible a la direcció del 
centre. 
-Emplenar la declaració responsable relativa a la vulnerabilitat, casos estrets i 
simptomatologia COVID-19 per tal d’informar que té símptomes, que està en observació o que 
ha estat diagnosticat com a cas positiu i per poder fer el seu seguiment per part del personal 
sanitari de la unitat de PRL així com el dels seus possibles contactes. 
 

Es farà un seguiment dels casos tenint en compte els següents aspectes:  
 

 
Alumne Dia i hora 

de la detecció 

Protocol seguit: 
mascareta, febre, 

trucada a la 
família, CAP, .. 

Persona de Salut 
amb qui es manté 
el contacte i CAP 

Persona referent 
del centre pels 
contactes amb 

Salut 

 

En qualsevol cas l’escola seguirà les indicacions de l'autoritat sanitària pertinent.  
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2.6 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 possibilitat de què l’alumne no pugui assistir al 
centre.  
 
2.7  Pla de neteja 
 

S’ha sol·licitat a l’Ajuntament la neteja i desinfecció dels diferents espais, tenint en compte 
les recomanacions del Departament de Salut. 
Es lliurarà la relació d’espais que, amb motiu de la pandèmia, s’ocuparan de manera diària per 
tal que es pugui portar a terme la neteja. 
També s’ha sol·licitat la neteja dels lavabos al mig de la jornada, ja que es considera que per 
l’alt nombre d’alumnes de l’escola, és necessari aquesta neteja dos cops al dia. 
L’Ajuntament ha de definir un Pla de neteja que reculli les orientacions del Departament i fer-
lo arribar al centre. 
Es considera necessari la neteja i desinfecció: 
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Comentaris 

Espais comuns i equipaments de centre 

Ventilació de 
cada aula i 
espais 

  x  Bidell i 
mestres 

1.Abans de l’entrada 
2.Durant l'estona d’esbarjo 
3.Durant l’hora de menjador 
4.Sortida dels nens 16:30 

Manetes i poms 
de portes i 
finestres 

   
x 

 Mestres Amb gel de superfície i paper. 

Superfícies de 
taulells i 
mostradors 

  x  PAS Cada vegada que sigui utilitzat 
per una persona que no pertany 
al centre. 

Cadires i bancs 
de l’aula  

  x  Personal de 
neteja 

 

Grapadores i     Personal de Amb gel de superfície i paper. 



 

 

utensilis 
d’oficina  

x neteja 

Aixetes   x  Personal de 
neteja 

 

Botoneres de 
l’ascensor 

 x   La persona 
que l’ha 
utilitzat 

Amb gel de superfície i paper. 

Ordinadors  x   La persona 
que l’ha 
utilitzat 

Amb gel de superfície i paper. 
(aquests, prèviament s’hauran 
folrat amb plàstic) 

Comandaments 
projectors 

 x   La persona 
que l’ha 
utilitzat 

Amb gel de superfície i paper. 

Fotocopiadora  x   La persona 
que l’ha 
utilitzat 

Amb gel de superfície i paper. 

Aula d’informàtica 

Ordinadors i 
tauletes 

x x   El mestre 
que els ha 
utilitzat.  

El teclat tindrà una protecció 
de plàstic que caldrà netejar 
amb gel de superfície. 

Taules i cadires x x   La persona 
que l’ha 
utilitzat. 

Amb gel de superfície i paper. 

Carro x x   La persona 
que l’ha 
utilitzat. 

Amb gel de superfície i paper. 

Gimnàs i aula de psicomotricitat 

Ventilació de 
l’espai 

 x   Mestres  
 

Superfícies i 
mobiliari 

 x   La persona 
que l’ha 
utilitzat 

Amb gel de superfície i paper 

Terra   x  Personal de 
neteja 

 

Material de joc  x   La persona 
que l’ha 
utilitzat. 

Amb gel de superfície i paper 



 

 

Joguines o 
peces de roba 

   x Personal de 
neteja 

Un cop a la setmana. rentadora 
a 60º 

  

Pel que fa al material d’aula, tot i que creiem que cal involucrar els alumnes en l’ordre i una 
primera neteja del material que han utilitzat, la desinfecció del material serà responsabilitat 
del mestre.  
 

Pel que fa al pati cada grup estable serà l’encarregat de deixar la seva zona assignada lliure 
de deixalles i objectes personals.  
 

Pel que fa a la neteja de l’espai de menjador i cuina, és l’empresa qui se n’ha de fer càrrec. Es 
demanarà a l’empresa que presenti el seu propi Pla, que ha d’incloure la neteja i desinfecció de 
les aules que s’utilitzin i la del menjador entre els dos torns. 

Lavabos 

Inodors   x  Personal de 
neteja  

Dues vegades al dia. 

Terra i 
superfícies  

  x  Personal de 
neteja 

 

Cubells de 
brossa 

  x  Personal de 
neteja 

 

Zona de descans del menjador 

Fundes llitets   x  Empresa de 
menjador  

Rentat a 60ª 

Manteta o 
llençolet 

   x Família   

Llitets de 
plàstic 

  x  Empresa de 
menjador 

Amb gel de superfície i paper. 

Menjador 

Ventilació de 
l’espai 

x x   Empresa de 
menjador 

 

Superfícies on 
es prepara el 
menjar 

x x   Empresa de 
menjador 

 

Taules i cadires x x   Empresa de 
menjador 

 

Terra i 
superfícies 

x x   Empresa de 
menjador 
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Per assegurar que es porta a terme els aspectes del pla de neteja i que es disposa del 
subministrament del material necessari en cada cas, s’elaborarà una graella de control. La  
persona responsable de fer-ne el seguiment serà el bidell de centre al qual es facilitarà la 
graella de control i supervisió que reculli aspectes de la neteja i ventilació dels espais comuns.  
 
3. ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DE CENTRE 
 

3.1 Grups estables i espais 
 

Seguint les instruccions del Departament d’Educació hem realitzat els agrupaments dels 
alumnes en grups de convivència estables, respectant les ràtios establertes, amb l’objectiu de 
reconèixer de forma fàcil la traçabilitat de possibles casos que es puguin donar al llarg del 
curs. Poden formar part d’aquest grup estable altres docents o personal de suport educatiu. 
Per tant, es tracta d’un grup de persones que tenen una relació propera i molt quotidiana la 
qual cosa permet que no sigui necessari la distància física interpersonal mínima establerta ni 
l’ús de mascaretes dins de l’aula.  
 

En el cas que terceres persones hagin d’intervenir amb aquests grups -docents i altres 
professionals de suport educatiu- s’han de complir rigorosament les mesures de protecció 
individual, especialment el manteniment de la distància física de seguretat de 1,5 metres i, 
quan no sigui possible, l’ús de la mascareta.  
 

Es contemplarà un horari dels espais lliures del centre per a fer desdoblaments dins d’un 
mateix grup estable per a reforçar aspectes concrets. Caldrà netejar l’espai després del seu 
ús i indicar que aquest està desinfectat per tal que un altre grup en pugui disposar aquell 
mateix dia.     
 

Relació de grups: 

Nivell Nombre 
d’alumnes 

Professorat 
estable 

Altres docents Personal d’atenció 
educativa 

Personal d’atenció 
educativa puntual 

Espai estable 

P3A 19  SIEI TEI 
M. Espinosa 

 aula P3A 

P3B 20   TEI 
M. Espinosa 

 aula P3B 

P4A 25   Vetllador  aula P4A 

P4B 25     aula P4B 

P5A 24     aula P5A 

P5B 25     aula P5B 

1rA 23   Vetllador  aula 1rA 

1rB 23    CREDA aula 1rB 

2nA 24  SIEI  CREDA aula 2nA 



 

 

2nB 24     aula 2nB 

3rA 26  SIEI Vetllador  aula 3rA 

3rB 27     aula 3rB 

4tA 17   Vetllador  aula 4tA 

4tB 19     aula 4tA 

4tC 20  SIEI Vetllador CREDA 
CREDV 

aula Llengües 

5èA 26    CREDA aula 5èA 

5èB 26  SIEI   aula 5èB 

6èA 25  SIEI   aula 6èA 

6èB 26   Vetllador  aula 6èB 

 

A la porta de cada aula, hi haurà una graella per registrar el personal del centre no habitual 
que entra d’una manera puntual en aquell grup estable per dur a terme un encàrrec. Veure 

annex. 
 

L’administrativa del centre serà la responsable de fer el registre de les persones que entren 
al centre. Anotarà en una graella el nom i cognoms, DNI, data i horari de la seva estada al 
centre i motiu de la visita. Veure annex. 

 
3.2 Organització de les entrades i sortides 
 

Per evitar aglomeracions i garantir les mesures de protecció i seguint les instruccions del 
Departament d’Educació 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.  
 

L’escola disposa de dues entrades, totes dues tenen l’accés pel c/Dr. Fleming. A més s’ha 
pogut habilitar un nou accés al qual s’hi accedeix a través d’un terreny de propietat privada. 
És molt fàcil arribar a aquesta zona des de l’aparcament, situat al c/ Sant Salvador.  
L’Ajuntament, a més, marcarà al terra dels dos carrers dues o tres zones, en funció de 
l’amplada, d’anada i tornada per facilitar el recorregut a les famílies. 
 

L’acompanyament dels infants a l’escola el farà una única persona que no podrà entrar al 
recinte, haurà de guardar les distàncies de seguretat fora de les instal·lacions, portar 
mascareta i respectar els circuits marcats d’entrades i sortides i el punt d’entrada de cada 
grup estable.  
 

Dins del recinte només podran entrar aquelles persones que hagin estat convocades per 
l’escola o tinguin necessitat de fer alguna gestió.  
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Es faran 3 torns d’entrada i sortida: 
-8:50 entraran els alumnes de P5, per les portes 1 i 2; els alumnes de 2n entraran per la porta 
3 i els de 4t i els de 6è, per la porta 4.  
-9:00 entraran els alumnes de P4 per les portes 1 i 2; els alumnes de 1r, per la porta 3 i els de 
3r i els de 5è, per la porta 4.  
-9:10 entraran els infants de P3 per les portes 1 i 2. 
 

La sortida es farà per la mateixa porta d’accés. Veure planell annex 
 

Nivell Tipus d’accés Matí 
Hora d’entrada i de sortida 

Tarda 
Hora d’entrada i sortida 

P3A Porta 1 9:10  /  12:40 15:10  /  16:40 

P3B Porta 2 9:10  /  12:40 15:10  /  16:40 

P4A Porta 1 9:00 /  12:30 15:00  /  16:30 

P4B Porta 2 9:00 /  12:30 15:00  /  16:30 

P5A Porta 1 8:50 /  12:20 14:50  /  16:20 

P5B Porta 2 8:50 /  12:20 14:50  /  16:20 

1rA Porta 3 9:00 /  12:30 15:00  /  16:30 

1rB Porta 3 9:00 /  12:30 15:00  /  16:30 

2nA Porta 3 8:50 /  12:20 14:50  /  16:20 

2nB Porta 3 8:50 /  12:20 14:50  /  16:20 

3rA Porta 4 9:00 /  12:30 15:00  /  16:30 

3rB Porta 4 9:00 /  12:30 15:00  /  16:30 

4tA Porta 4 8:50 /  12:20 14:50  /  16:20 

4tB Porta 4 8:50 /  12:20 14:50  /  16:20 

4tC Porta 4 8:50 /  12:20 14:50  /  16:20 

5èA Porta 4 9:00 /  12:30 15:00  /  16:30 

5èB Porta 4 9:00 /  12:30 15:00  /  16:30 

6èA Porta 4 8:50 /  12:20 14:50  /  16:20 

6èB Porta 4 8:50 /  12:20 14:50  /  16:20 
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Als diferents punts de trobada hi haurà mestres referents que posaran el gel hidroalcohòlic 
als alumnes abans d’entrar a l’edifici.  
 

Per portar a terme aquesta organització d’entrades i sortides és fonamental que es respecti 
l’hora i punt d’entrada, per tant la  puntualitat aquest curs escolar serà més important que 
mai.  
 
3.3 Fluxos de circulació  
 

Existiran uns recorreguts per accedir al centre. Caldrà que, en tot moment, les famílies 
segueixin les senyalitzacions marcades, facin ús de la mascareta i mantinguin la distància de 
seguretat -1 mestre i mig-. 
En els espais d’accés al centre hi haurà rètols informatius amb les indicacions de seguretat 
que caldrà complir estrictament. Les famílies seran les responsables de què els seus fills 
compleixin les normes de seguretat abans d’entrar al recinte. 
 

En el cas dels alumnes de P3 a 2n (que les famílies recullen els seus fills), caldrà respectar les 
marques d’espera amb la distància d’1’5m, guardant el torn fins arribar a la porta d’accés del 
grup corresponent. Els alumnes de 3r a 6è hauran de respectar els circuits marcats d’entrada 
i sortida a centre. 
Com a mesura de seguretat pel COVID-19, en cap cas es pot romandre en els espais d’accés al 
centre. Aquests seran d’ús exclusiu pels fluxos de circulació d’entrada i sortida dels alumnes. 
 

Pel que fa als desplaçaments interns, també existiran uns recorreguts perquè els diferents 
grups no coincideixin en els passadissos i lavabos a fi d’evitar aglomeracions i mantenir la 
distància física.  
Els docents dels grups estables seran els responsables que els alumnes compleixen les normes 
de seguretat establertes.  
 
3.4. Espais d’esbarjo 
 

Cada grup estable tindrà  un horari i una zona de pati assignada. A més, a l’aula, disposaran 
d’una caixa amb material d’esbarjo per al seu ús particular. Els mestres hauran d’acompanyar 
els seus alumnes i quedar-se amb ells a la zona assignada. 
Com que és molt difícil poder assegurar la distància física, els alumnes sortiran al pati amb 
mascareta.  Prèviament, hauran esmorzat a l’aula. Veure planell annex. 
 

Educació Infantil 
Pati d’infantil 

Es faran dos torns de pati.  
En el primer torn, de les 10:30 a les 11:00, sortiran els infants de P3. El pati estarà 
sectoritzat en dues zones ben diferenciades, una per a P3A i l’altra per a P3B. 
En el 2n torn, de les 11:15 a les 11:45, sortiran els infants de P4. El pati estarà sectoritzat en 
dos espais. 
Entre els dos torns de pati, caldrà netejar les estructures del pati.  
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Patis entrada 

Els infants de P5A sortiran, en l’horari habitual (11:00 a 11:30), al pati del sorral i els de P5B, 
al pati de l’autobús. 
 

E. Primària 
També es faran dos torns de patis. 
1r torn: de 10:30 a 11:00 Sortiran al pati els grups de la Comunitat de Mitjans. Hi haurà 2 
grups estables a cada pati (sorra, pista petita, pista gran) amb l’espai sectoritzat. 
2n torn:  11:15 a 11:45  Sortiran al pati els grups de la Comunitat de Grans. Hi haurà 2 grups 
estables  a les pistes i 3 grups al pati de sorra. 
 

Cada trimestre es pot canviar de zona de pati per tal que els alumnes no estiguin tot el curs 
en el mateix espai. 
 

Caldrà fer una bona coordinació, per tal de garantir que si un grup estable necessita sortir a 
fer alguna activitat al pati, no es trobi amb altres grups que estiguin realitzant l’activitat 
d’Educació Física o una altra activitat, ni pels passadissos. Caldrà fer una reserva de l’espai.  
 
3.5. Relació amb la comunitat educativa 
 

Difusió del Pla d’Organització 
L’esborrany d’aquest Pla es presentarà al Consell Escolar en trobada telemàtica i es penjarà a 
la web de l’escola. També se'n enviarà una còpia a Inspecció.  
El mes de setembre, un cop coneguem els possibles canvis que s’hagin de fer -fruit de la 
situació sanitària d’aquell moment- es farà la revisió del Pla i el document definitiu es 
presentarà al Consell per a la seva aprovació. 
Aquest Pla d’Organització es presentarà a les famílies a través d’un suport visual que s’enviarà 
per correu electrònic i es penjarà a la web. Així mateix s’obrirà un document viu de Preguntes 
Freqüents per tal de donar resposta a les inquietuds i necessitats de les famílies.  
 

Reunions 
Les reunions d’inici de curs es faran de forma telemàtica llevat P3 i 1r que es faran de forma 
presencial, per grups estables. Es portaran a terme al gimnàs respectant les mesures 
sanitàries de distància física i ús de mascareta. Es demanarà a les famílies que hi assisteixi un 
únic membre. 
 

La resta de reunions i trobades (entrevistes d’inici de curs, tutories individuals, reunions de 
Consell Escolar, etc.) es portaran a terme, seguint les recomanacions del Departament de 
Salut, de forma telemàtica. 
 

Formació famílies 
Es contemplarà un pla de formació a les famílies respecte a l’ús de les eines de comunicació 
escollides pel centre, plataformes digitals, … 
Aquesta formació es realitzarà de manera telemàtica la segona quinzena de setembre. A més 
hi haurà el suport de tutorials explicatius.  
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També es contemplaran sessions presencials amb aquelles famílies més vulnerables pel que fa 
a la qüestió tecnològica, a càrrec de les persones de referència del centre.  
 

Comunicació amb les famílies 
Es mantindrà el correu electrònic de cada grup classe creat aquest curs. Per iniciar la 
comunicació amb les famílies i comprovar que els correus electrònics són correctes, el mes de 
setembre els tutors contactaran amb cada família. 
 

Detecció de necessitats per un possible confinament 

A l’inici del curs, dins de les primeres setmanes, l’escola, a través dels tutors de classe, haurà 
de recollir la informació rellevant de cada família per una possible situació de confinament o 
semi confinament. 
 
3.6 Servei de menjador 
 

S’ha demanat a les famílies que confirmin l’ús del servei. A partir de les respostes podrem 
concretar amb més exactitud els espais necessaris. 
La distribució serà la següent: 
 

 Hora de dinar Espai 

P3A ¾ d’1 a 2 aula ordinària 

P3B ¾ d’1 a 2 aula ordinària 

P4A ¾ d’1 a 2 aula ordinària 

P4B ¾ d’1 a 2 aula ordinària 

P5A ¾ d’1 a 2 aula ordinària 

P5B ¾ d’1 a 2 aula ordinària 

Comunitat de Mitjans ¾ d’1 a ¾ de 2 menjador 

Comunitat de Grans ¾ de 2 a ¾ de 3 menjador 
 

Es demanarà a l’empresa que presenti un Pla de neteja dels espais utilitzats i un Pla amb 
l’organització de les activitats previstes per l’estona en què els alumnes no estan menjant, així 
com els espais que es necessitaran per portar-les a terme. 
 
3.7 Transport 
 

L’escola disposa només de transport pels alumnes SIEI desplaçats forçosos. En principi, el 
curs vinent només 1 alumne serà usuari d’aquest servei, que es farà en taxi, amb 
l’acompanyament d’un monitor fins el punt de trobada del seu grup estable.  
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3.8 Extraescolars i servei d’acollida 
 

L’AMPA està valorant la possibilitat d’oferir o no els serveis d’acollida i extraescolars. La 
decisió final es prendrà el mes de setembre. 
 
3.9 Activitats complementàries 
 

Es planificaran les sortides i convivències programades en la Programació General Anual i es 
portaran a terme tenint en compte els principis bàsics de seguretat i higiene. Els 
acompanyants seran els mestres que intervenen en el grup estable. La resta de personal  
acompanyant haurà de complir, en tot moment, les mesures de seguretat i higiene establertes.  
Les sortides que requereixen l’ús d’autobús es reduiran el màxim possible durant el primer 
trimestre.  
Les convivències que no es van poder realitzar el curs 2019-20 s’han programat per realitzar-
les al llarg del curs 2020-21.  
 
3.10 Reunions dels òrgans de govern 
 

Seguint les instruccions que recomanen fer les reunions amb un nombre elevat de persones en 
modalitat telemàtica, les reunions de Consell Escolar i Claustre es faran en aquest format.   
La resta de reunions es faran en format presencial, en espais grans amb mascareta i ventilats, 
donant l’opció de que es puguin fer en format telemàtic si és que es prefereix.  
 

Òrgans Format de la reunió Periodicitat - Temporització 

Equip Directiu presencial setmanal 

Consell Escolar telemàtic trimestral 

Claustre telemàtic mensual 

Consell de Direcció presencial setmanal 

Comunitats presencial setmanal 

CAD presencial setmanal 

Comissió TAC presencial setmanal 

   
3.11 Personal docent  
 

Tot el professorat, seguint la normativa, farà 24 hores lectives i 6 hores d’exclusiva. Els 
tutors faran l’horari adaptant-se a les entrades i sortides del seu grup estable i la resta de 
professorat en funció de les necessitats dels grups.  
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Es cercarà una organització dels docents el màxim estable possible, intentant fer equips 
tancats  on els especialistes passin pel mínim de grups possibles.  
L’elaboració dels horaris pel curs 20-21, vindrà marcada pels principis bàsics de seguretat i 
higiene de l’escola i pels documents per a l'organització i gestió dels centres.  
  
4. ÀMBIT PEDAGÒGIC 
 

4.1. Jornada de benvinguda 
 

La jornada de benvinguda a P3 es realitzarà el dia 10 de setembre dividint cada grup classe en 
dos grups: 9:00 a 10:30 i d’11:30 a 13:00. La trobada es farà en el pati marcat davant de cada 
aula de P3 i la pròpia aula. Cada infant vindrà acompanyat d’un adult i podran restar a l’escola 
el temps que vulguin dintre de la franja horària assignada.  
També s’establirà una jornada de benvinguda, com cada any, pels alumnes nous i els alumnes 
que considerem necessari, sempre complint amb les normes de seguretat i prevenció 
establertes i acompanyats només per un adult. 
 
4.2 Període d’adaptació 
 

El període d’adaptació de P3 es realitzarà al llarg de la primera setmana d’inici de curs:  
- 14 i 15 de setembre: farem 2 grups d’alumnes a cada classe. Cada grup assistirà  1h i 

mitja: de 9:10 a 10:40 i d’11:10 a 12:40. Entremig dels dos torns es netejarà i 
desinfectarà el material de l’aula. 

- 16 i 17 de setembre: tot el grup classe de 9:10 a 12:40 
- 18 de setembre: tot el grup classe de 9:10 a 12:40 i de 15:10 a 16:40 

El servei de menjador s’iniciarà el dia 23 de setembre. 
 

Per causa de la crisi sanitària i complint la normativa, les famílies no podran entrar al recinte 
escolar. Excepcionalment, en la Jornada de Benvinguda i durant el període d’adaptació, un 
membre de la família podrà acompanyar l’infant fins el punt de trobada. El lloc d’acollida serà 
el pati marcat davant de cada aula de P3.  Les famílies hi accediran amb mascareta i complint 
les instruccions sanitàries corresponents.  
 
4.3 Acció tutorial 
 

La situació de confinament i la pandèmia que han viscut els infants durant els darrers mesos 
poden haver tingut conseqüències emocionals per a molts d’ells. 
 

Per aquest motiu, tot l’equip docent vetllarà per aconseguir una acollida tranquil·la que permeti 
l’adaptació de l’alumnat a l’entorn escolar, als docents i als companys. Serà essencial tenir en 
compte el benestar socioemocional dels alumnes en el retorn a les aules, per tant es  
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programaran activitats orientades al retrobament, pels primers dies de curs. Serà important  
escoltar la veu dels infants i fer intercanvi de les situacions viscudes, reforçant els sistemes 
de tutorització. 
 

Al llarg del curs: 
-El/la tutor/a de cada grup és el/la responsable de centralitzar tota la informació de cada 
alumne. Es procurarà que cada tutor disposi d’un temps destinat a fer la tutoria individual del 
seu grup d’alumnes. 

-Es prioritzarà portar a terme les activitats del PAT, incloent-hi les noves activitats 
planificades pel grup de treball. 
 

Tenint en compte que cada grup estable només es relacionarà amb ell mateix, es buscaran 
activitats per potenciar la intercomunicació entre els infants de la seva Comunitat i la resta 
de l’escola de manera virtual (activitats intercanvi de coneixement, activitats globalitzades, 
etc.) 
 

D’altra banda, aprofitarem la situació per consolidar alguns hàbits i conductes que són 
imprescindibles: 
-Tenir cura d’un mateix i de les persones que ens envolten. 
-Actuar amb responsabilitat per  a protegir el més vulnerables 
-Complir les normes sanitàries vigents: rentar-se les mans amb freqüència, guardar la  
distància física, .. 
 

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. 
 
4.4 Criteris de distribució de mestres 
 

Tenint en compte les mesures de seguretat i higiene marcades, l’organització dels horaris 
haurà d’evitar agrupaments d’alumnes que trenquin els grups estables i impliquin barreges amb 
altres grups o professionals. Per aquest motiu, no es podrà portar a terme alguns dels 
projectes singulars de l’escola. Es buscaran fórmules per poder portar-los a terme de manera 
diferent. 
 

Així mateix, algunes especialitats (Música, Anglès i Educació Física) poden quedar afectades 
pel fet que l’especialista no podrà entrar a tots els grups estables per assegurar la 
traçabilitat. En aquests casos, aquestes àrees seran impartides pel mestre tutor. 
 

Es procurarà assignar a cada nivell un mestre de reforç que intervingui en el menor nombre 
possible de grups. D'aquesta manera s’incrementarà el nombre d’hores amb dos mestres dins 
l’aula fomentant la docència compartida.  
 
4.5 Avaluació inicial  
A l’inici de curs, es passaran proves d’avaluació inicial als alumnes de P5 i a Primària, cara a 
ajustar la programació d’aula per adaptar-se a les diferents situacions de l’alumnat en relació 
als aprenentatges. 
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4.6  Atenció a la diversitat 
 

Tenint en compte que el nombre de mestres que poden entrar en un mateix grup ha de ser 
reduït, s'organitzarà el personal d’atenció a la diversitat i altres mestres en funció de la seva 
formació, per fer el seguiment, acompanyament i atenció directa de l’alumnat amb especials 
dificultats.  
Sempre que sigui possible s’atendrà als alumnes dins del grup estable. En els moments que 
sigui necessari rebran el suport fora de l’aula.   
 
4.7 L’escola digital 
 

Per tal d’adaptar l’escola a una possible situació de tancament o semi-tancament, la  
Programació General Anual contemplarà els següents aspectes:  
 

-Inversió per dotar al centre de més equipaments digitals per poder cedir-los a l’alumnat 
que ho necessiti. 
-Detecció de les noves necessitats de connectivitat de l’alumnat i gestionar-ne l’accés via 
Ajuntament i Departament d’Educació.  
-Creació d’un compte corporatiu Gsuite for Education a tot l’alumnat.  
-Priorització de l’aprenentatge de les eines Google i els entorns virtuals d’aprenentatge de 
l’escola: SITES i Classroom. 
-Assessorament al nou professorat en l’ús de les eines digitals de l’escola. 
-Incorporació de la plataforma digital com a eina de suport al treball d’aula.  
-Actualització de les dades de les famílies: adreça, telèfon, correu electrònic 
-Acompanyament presencial per les famílies que tinguin més dificultats.  
-Elaboració de Tutorials per les famílies i difusió a  la web de l’escola. 
-Formació per a famílies: reunions telemàtiques, per Comunitats, amb famílies que tinguin 
dubtes sobre el funcionament de l’àmbit digital. 
-Elaboració d’un protocol sobre  ús responsable dels recursos i les eines. 
 

La intenció és mantenir simultàniament la docència presencial i telemàtica  per tal d’assegurar 
que tots els alumnes i les famílies coneixen el funcionament de la plataforma virtual de la seva 
Comunitat. El Consell de Direcció establirà la periodicitat i tipus d’activitats de les diferents 
plataformes mentre no hi hagi confinament.  
 
5. 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 i es portarà a 
terme a través de les plataformes virtuals de l’escola: Sites i Classroom. 
 

La comunicació família-escola es farà principalment per correu electrònic i, si s’escau, 
mitjançant trucades telefòniques o entrevistes telemàtiques pel Meet vinculat al compte del 
grup classe.  
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Els primers dies de curs, preveurem l’elaboració de pacs de treball a casa: material fungible 
i/o material didàctic amb guia d'aplicació per a poder ser realitzats els primers dies. 
 

També es preveurà una redistribució del professorat per grup, centralitzant la 
comunicació i tasques en la figura del tutor i un mestre de suport.  
 

Per fer un bon acompanyament emocional als alumnes i a les famílies i per continuar els 
aprenentatges des de casa, s’establiran franges fixes de videotrucades grupals  i altres de 
consulta via Google Meet.  
 

S’elaborarà un Pla d’Actuació Específic  que contempli, per a cada Comunitat: 
- Mètode de treball i recursos didàctics previstos 
- Mitjà i periodicitat del contacte amb el grup estable 
- Mitjà i periodicitat del contacte individual amb l’alumne
- Mitjà i periodicitat del contacte amb la família 

 

6. SEGUIMENT DEL PLA 
 

El Consell de Direcció i el Consell Escolar faran el seguiment d’aquest Pla. A principis de 
setembre se’n farà una revisió per completar-ne la informació.  
A partir d’aquest moment, se’n faran les revisions necessàries en funció dels possibles 
canvis de les mesures sanitàries i sempre que calgui. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


