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 Aquest Pla d’obertura es basa amb les Instruccions de la Secretaria de Polítiques Educatives i 

el Pla d’actuació en el marc de la pandèmia que el Departament ha elaborat juntament amb el 

Departament de Salut. L’equip directiu, amb la col·laboració de les coordinadores, l’ha adaptat 

a les necessitats i característiques del nostre centre per tal d’assegurar la seva viabilitat cuidant i 

protegint els nostres infants, tant a nivell de prevenció de contagis com a nivell emocional.  

 

 

1. DIAGNOSI 

  L’escola es va confinar, seguint les instruccions del Departament, el dijous 12 de març amb 

una previsió inicial, tot i que no ferma, de quinze dies.  

 Amb aquesta primera previsió de temps, la directora del centre es va encarregar de fer arribar a 

les famílies algunes tasques que els seus fills i filles podien fer durant aquest temps proposades 

pels mestres.  

 Amb l’evolució negativa de la pandèmia i l’allargament del confinament no vam trigar massa a 

accelerar la creació d’adreces de correu electrònic del nostre domini (@escolamontnegre) i la 

creació del Classroom establint contacte amb les famílies per anar detectant les seves 

necessitats.  A través de reunions virtuals amb l’equip vam anar dissenyant la nova aula virtual i 

trobant maneres de fer un seguiment dels nostres alumnes. El contacte es va establir via e-mail 

així com  telefònicament.  

Es va donar molta importància al fet que els nostres alumnes ens sentissin a prop enregistrant 

diferents vídeos amb missatges positius que els vam fer arribar a través de l’aula virtual i les 

xarxes socials. Més endavant, les videotrucades també van esdevenir una eina d’apropament 

cap als infants tot i que, en alguns casos, l’afluència d’alumnes no era la desitjada.  

Des de l’escola, i amb el suport de l’Ajuntament, es van deixar 9 ordinadors i dues targes SIM 

per a dues famílies que no tenien connexió. Es van cobrir totes les necessitats detectades menys 

un cas per raons d’ubicació de la família durant el confinament ( fora del municipi). No obstant 

això, cap al final del confinament van sorgir nous casos que no s’havien detectat. Referent a 

l’aprofitament dels recursos, cal remarcar que no totes les famílies ho van aprofitar, tot i tenir 

els dispositius adients necessaris .  

L’índex de participació al Classroom ha estat força elevat. Al llarg del confinament s’ha anat 

contactant amb aquells alumnes i les seves famílies que no hi participaven intentant adaptar-nos 

a les seves realitats. Així doncs, s’ha programat una sèrie d’activitats a través de vídeos pels 
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alumnes del CRAE i les mestres d’educació Especial han dissenyat acompanyaments 

individuals per aquells alumnes i famílies que ho han requerit amb uns resultats molt positius en 

la majoria dels casos.  

Durant el confinament s’ha estat treballant amb SS per tal de fer un seguiment d’aquells casos 

que més preocupaven. En total n’han estat tres tot i que també s’ha treballat en altres casos per 

tal de no demorar-ho degut al confinament.  

Durant el període de reobertura, cap alumne/a va assistir al centre. A final del mes de juny es 

van organitzar dues jornades de trobades individuals dels alumnes amb les seves tutores seguint 

totes les mesures de seguretat establertes. L’índex de participació es  va valorar positivament.  

 

2. ORGANITZACIÓ DELS GRUPS ESTABLES 

   En aquest primer document provisional, està previst desdoblar tres grups tot i que dependrà de la 

dotació de mestres i la decisió ferma de que els tutors i tutores imparteixin les especialitats.  

Aquests desdoblaments segueixen el criteri de nombre i característiques dels grups. Els grups seran 

heterogenis i s’intentarà seguir el criteri, en la mesura del possible, d’ubicar tots els alumnes que 

gaudeixen del servei de menjador fixa dins un mateix grup.  

Les dues mestres d’Educació Especial (2/3+1/3) atendran els alumnes que formin part d’un mateix 

grup estable, fora de l’aula seguint les mesures de seguretat establertes. Només realitzaran 

l’atenció a dins de l’aula en el curs que se li assigni com a grup estable.  

S’intentarà que els vetlladors intervinguin en el menys nombre possibles de grups. Seguint les 

mesures de seguretat establertes  utilitzaran mascareta en tot moment.  

 

GRUPS ALUMNES      DOCENTS 

EstableTemporal 

         PAE 

Estable Temporal  

                              Espai 

       Estable                               Temporal  

P3 8 1 1 

  

1 (1a aula INF) Aula psicomotricitat. 

P4 14 1 1 

 

1 1 (2a aula INF) Aula psicomotricitat. 

P5 10 1 1 

 

1 1 (3a aula INF) Aula psicomotricitat. 
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1r 18 2 1  

 

1 1 (Aula de 1r. 1r pis) Aula d’Informàtica.  

2n 20 1 2 

 

1 1 (Aula de 2n. 1r pis) Informàtica/Bosc/Pèrgola. 

3r 14 2 1 

  

1(Aula de 3r.1r pis)  Informàtica/Pèrgola. 

4t 19 1 2 

  

1 (Aula de 4t. 1r pis) Informàtica/Pèrgola. 

5è 18 2  

 

1 1 (Aula d’anglès)  Informàtica/Pèrgola. 

6èA 13 1 1 

 

1 1 (Aula de 5è.2n pis) Informàtica/Pèrgola. 

6èB 13 1 1 

 

1 1 (Aula de 6è.2n pis) Informàtica/Pèrgola. 

  

*Els horaris referents a l´ús dels espais temporals i els noms dels mestres assignats a cada grup es detallaran 

en el Pla definitiu.  

** Els docents temporals faran ús de mascareta.  

 

 

 

ACTIVITAT 
O MATÈRIA 

GRUPS 
ESTABLES 
DELS QUALS 
PROVENEN 
ELS 
ALUMNES 

DOCENT HORARI         
( nombre 
d’hores o 
sessions 
setmanals) 

LLOC ON ES 
REALITZARÀ 
L’ACTIVITAT  

OBSERVACIONS 
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Educació 
Especial 

(2/3) 

P3-P4-P5-3r 2//3 
Jornada  

A concretar 
depenent de 

les 
necessitats 

que es 
detectin al 
setembre.  

Aula petita 
d’Educació 

Infantil             
( caseta)  

Dedicarà ⅓ de la 
jornada a EE i la 
resta impartirà 
matèries en el 

seu grup estable 
(3r) 

Educació 
Especial 

(2/3) 

1r- 2n-4t-5è-
6è 

Adriana 
Salavedra  

A concretar 
depenent de 

les 
necessitats 

que es 
detectin al 
setembre 

 Aula de 
Vitamines  

(2n pis) 

L’EE del grup de 
4t la realitzarà 
dins l’aula així 

com algun reforç 
si cal.  

Atenció 
EAP 

Alumnes 
amb 

demandes 
pendents o 

noves. 

Olivia 
Mancho 

Dos dijous 
al mes entre 
les 9:00 i les 

12:30 

Aula petita  

(1r pis)  

Les reunions 
CAD/COS es 
realitzaran a 

l’aula de música..  

Logopèdia  P5-1r- 2n- 
3r-4t 

Gemma 
Pallejà 

A concretar Tutoria de 1r  

( 1r pis)  

 

 

Utilitzaran la mascareta en tot moment i desinfectaran l’espai després de cada ús.
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3. CRITERIS ORGANITZATIUS DELS RECURSOS PER A L’ATENCIÓ DE 

L’ALUMNAT AMB NECESSITAT ESPECÍFICA DE SUPORT EDUCATIU 

  Com ja s’ha comentat en l’apartat de diagnosi, les mestres d’educació Especial han fet un 

acompanyament emocional i acadèmic a tots aquells alumnes que ho han requerit. Inclús s’han 

detectat dos casos nous on han intervingut favorablement i dels quals es continuarà treballant el 

proper curs.  

D’altra banda, conscients de les conseqüències del confinament en el desenvolupament 

cognitiu, afectiu i social d’aquells alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu, s’ha 

elaborat una llista amb les possibles intervencions pel curs vinent tot prioritzant els casos on es 

creu que cal posar més atenció des del primer dia per assegurar el seu benestar emocional  i, a 

l’hora, detectar millor les seves necessitats per  estar preparats per una nova situació de 

confinament.  En la seva elaboració també hi ha col·laborat el professional de l’EAP i l’equip 

directiu.  

Durant el confinament, els vetlladors també han col·laborat amb l’equip de mestres atenent 

virtualment i ,quan ha estat necessari, els alumnes que tenen assignats fent una tasca totalment 

emocional. També han col·laborat en  els vídeos realitzats per l’escola. Així doncs, es valora 

que, en la mesura del possible, el curs 20-21 continuïn atenent els mateixos alumnes dins de 

l’aula i utilitzant, només en casos excepcionals, l’aula de les emocions amb la seva posterior 

desinfecció. Sempre que no estiguin en el grup estable que se’ls assigni ( on hi passin més 

hores) l’ús de mascareta per a ells i elles serà obligatori.  

Com ja s’ha especificat en el quadre de la pàgina anterior, la logopeda del centre atendrà als 

alumnes en un espai específic i exclusiu fent ús de la mascareta. En el cas que atengui a més 

d’un alumne/a a la vegada, s’intentarà que siguin del mateix grup estable i, si no és possible, 

s’assegurarà de mantenir la distància de seguretat entre ells i hauran de dur mascareta.  

S’assegurarà la desinfecció de l’espai cada vegada que hi hagi un canvi. 

Referent al professional de l’EAP, també se li ha assignat un espai on pugui atendre als alumnes 

que tinguin demanda. L’ús de la mascareta serà obligatori sempre. Intentarà atendre el mínim 

d’alumnes per dia i, si pot ser, que formin part del mateix grup estable. S’assegurarà la 

desinfecció de l’espai cada vegada que hi hagi un canvi. 
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4.  ENTRADES I SORTIDES  (consultar annex 1 per veure infografia del plànol)  

ACCÉS GRUPS HORARI D’ENTRADA HORARI DE SORTIDA 

Porta pati INFANTIL 

(c/ Montnegre) 

P3-P4 9:00-15:00  (les famílies  

s’esperaran a l’àrea de sorra i 

els alumnes aniran entrant 
esglaonadament) 

12:25-16:25  (famílies s’esperaran a 

l’àrea de sorra i la mestra anirà entregant 

els nens i nenes esglaonadament) 

Porta lateral 
ENTRADA MESTRES 

(c/ Montnegre) 

P5 

 

 

1r 

9:00-15:00 (els alumnes 

entraran, una mestra 
encarregada els farà la 
rebuda i la tutora esperarà a 

l’aula. 

 El alumnes s’esperaran 
davant del despatx de l’AFA i 

pujaran tots junts amb la 
mestra.  

12:25- 16:25  (la mainada s’esperarà 

asseguda al porxo d’aquesta entrada i la 
mestra els anirà cridant per sortir de forma 
ordenada)  

                                          12:30-
16:30  (els infants s’esperaran  al porxo 

d’aquesta entrada i la mestra els anirà 

deixant sortir esglaonadament)  

Entrada principal 

( c/ de les escoles) 

2n (porta petita i 

entrada principal) 

 

 

 

3r/ 4t ( porta gran i 

entrada lateral 
exterior) 

9:00-15:00 

1r/2n (els alumnes 

s’esperaran a la part superior 
del c/ Montnegre. Entraran 
per la porta petita seguint el 

recorregut asfaltat i accedint 
al centre per la porta 
principal) 

3r/4t ( els alumnes 

s’esperaran al c/de les 

Escoles. Entraran per la 
porta gran i creuaran pel pati 
de sorra fins a les escales 

exteriors laterals que porten 
a les seves aules) 

12:30- 16:30 

2n (la mestra acompanyarà als alumnes 

fins la porta petita. S’esperaran al costat de 
la tanca. Les famílies s’esperaran al 
c/Montnegre fins que els seus fills/es vagin 

sortint) 

 

 3r/4t (les famílies s’esperaran al c/ de les 

Escoles i els alumnes sortiran seguint el 
mateix recorregut d’entrada) 

Entrada lateral 
hort 

(c/Fuirosos i c/Rec) 

5è /6è 9:00- 15:00 (els alumnes 

entraran i pujaran per les 

escales d’emergència fins al 
2n pis per tal d’accedir a les 
seves aules) 

12:30- 16:30 (la sortida es farà seguint el 

mateix procediment que l’entrada)  

Entrada principal 
(c/ de les escoles) 

ALUMNES QUE ARRIBIN TARD 
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Entrada principal  

(c/ de les escoles) 

Famílies (que 
necessiten fer 

alguna gestió a 
l’escola) 

9:10 - 

 

4.1. NORMES I ASPECTES A TENIR EN COMPTE 

   Durant les entrades i les sortides, tant les famílies com els alumnes,  faran ús de la mascareta i 

mantindran les distàncies de seguretat. La mainada no se la podrà treure fins que no arribi a la seva 

aula. El conserge i diferents mestres vetllaran perquè es compleixin les normes organitzant les 

entrades de la manera  més esglaonada en cas de detectar alguna aglomeració.  

  A l’hora de sortida, cada mestre/a acompanyant vetllarà per assegurar les distàncies de seguretat 

amb altres grups estables.  

  Cada infant només podrà venir acompanyat per un adult a l’escola. En el cas de recollida es 

seguirà la mateixa norma per tal d’evitar aglomeracions tan a dins com a fora l’escola.  

  Per tal de delimitar espais i orientar als alumnes s’han creat unes infografies, lligades amb el fil 

conductor d’aquest curs relacionat amb el treball emocional i adaptació a la nova realitat escolar 

que s’especificarà més endavant. (consultar annexos 2 i 3) 

  En el cas de les famílies que tinguin germans amb entrades  i sortides diferents,  es prioritzarà que 

es reculli primer l’alumne de menor edat. L’escola garantirà l’acompanyament del germà gran fins 

l’arribada de la família. És important avisar de la situació.  En altres casos excepcionals  es 

prendran les mesures específiques per garantir les normes higièniques dins el centre escolar.  

  Cal tenir en compte que, durant les entrades i les sortides, caldrà tancar els següents  carrers : 

Montnegre, de les escoles i el Rec i Fuirosos.   

En el cas del carrer Montnegre, que sempre s’ha tallat durant les entrades i sortides de l’escola, no 

serà possible permetre, com fins ara, la sortida/entrada de cotxes d’un pàrquing sense un agent que 

ho gestioni ja que es necessita tota la via per tal de garantir les distàncies de seguretat.  

 

5. ORGANITZACIÓ DE L’ESPAI D’ESBARJO 

 

  El temps d’esbarjo s’organitzarà per torns i espais que seran rotatius. Cada grup estable disposarà 

d’un material propi per utilitzar durant aquesta estona. En el cas de Primària, seran ells mateixos els 

responsables de la seva desinfecció i neteja així com de les porteries i cistelles els dies que els toqui 

utilitzar-les.  El conserge i les mestres de reforç s’ocuparan de desinfectar l’estructura del pati gran i 
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el mobiliari del pati d’educació Infantil. En tots els  casos es farà cinc minuts abans de finalitzar el 

torn.  

L’escola Montnegre comparteix una part de la zona d’esbarjo amb el poble. Caldrà concretar amb 

l’Ajuntament la desinfecció d’aquest fora de l’horari lectiu. 

Les zones d’esbarjo s’han delimitat per números ( consultar annex 4). En el cas de Primària, les 

mestres encarregades seran les responsables de garantir les distàncies de seguretat amb els altres 

grups estables fins arribar al lloc d’esbarjo. Tanmateix, durant el trajecte d’anada i tornada els 

alumnes i les mestres hauran d’anar amb la mascareta posada.  

En el cas de Primària, seguint la norma que els alumnes només utilitzaran els lavabos per grups 

estables,  els que estan ubicats a les zones d’esbarjo romandran tancats.  

 TORNS ESPAI ELEMENTS 
DESINFECTAR 

OBERVACIONS  

EDUCACIÓ  
INFANTIL 
(P3-P4-P5)  

TORN1: 10:00 a 
10:25 

 

TORN2: 10:30 a 
10:55 

 

TORN3: 11:00 a 
11:25 

PATI 
D’INFANTIL  

Estructura 

Caseta 

Porteries 

No es requereix ús de 
mascareta ni manteniment 
de distàncies de seguretat 
ja que cada grup, té accés 

directa des de l’aula. 

EDUCACIÓ 
PRIMÀRIA  

TORN1: 10:30 a 
10:55 

 

TORN2: 11:00 a 
11:25 

PATI DE 
L’ENTRADA     

( 1 grup estable) 

ZONA DE 
L’ESCOLA 

VELLA I LES 
PISTES 

DISTRIBUIDA 
EN 3 ESPAIS * 

Estructura 
(conserge) 

Porteries 

Canastes 

El procés de desinfecció i 
recollida de material es farà 

cinc minuts abans de 
finalitzar cada torn.  

Hi haurà dos encarregats 
de fer-ho a cada grup 

estable que aniran variant.  

 *consultar annex2  

 

 

 

6. RELACIÓ AMB LA COMUNITAT EDUCATIVA 
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6.1. CONTACTE INDIVIDUAL AMB LES FAMÍLIES 

  Tot i que ja tenim un coneixement força ampli de les eines i coneixements informàtics que tenen 

les famílies s’ha valorat fer un estudi a través d’un formulari google per tal d’adaptar-nos a les 

diferents necessitats  a l’hora de comunicar-nos amb elles i així  poder adaptar-nos a la nova realitat. 

  Per tal d’ajudar-los a la familiarització i coneixement de les eines digitals, s’elaboraran diferents 

tutorials que es penjaran a la pàgina web i s’enviaran al correu electrònic de les famílies. També es 

valorarà la possibilitat de penjar-ho a les xarxes socials (Instagram). Naturalment, sempre que sigui 

possible, s’atendran els seus dubtes per tal de donar-los suport i confiança.  

Prioritzarem el contacte telemàtic però tindrem en compte els següents supòsits per tal de garantir 

una comunicació fluïda amb totes les famílies:  

➔ 1r supòsit. Reunions i entrevistes telemàtiques via meet amb aquelles  famílies/tutors legals 

que disposin de dispositius i coneixements informàtics.  

➔ 2n supòsit. Contactes telefònics amb aquelles  famílies/tutors legals que no disposin de 

coneixements informàtics o dispositius per dur a terme reunions i entrevistes 

telemàticament.  

➔ 3r supòsit. Presencialitat en aquells casos en que, el  tema a tractar o les circumstàncies 

requereixin una presencialitat. En aquest cas les trobades es realitzaran a l’aula de música 

(primer pis) respectant les distàncies de seguretat, amb mascareta i seguint els protocols de 

desinfecció tan de les persones com dels espais abans i després de la trobada.   

6.2. REUNIONS COL.LECTIVES I CONSELLS ESCOLARS 

  Es duran a terme telemàticament via meet. Sempre que sigui necessari i, amb el consentiment dels 

assistents, es gravarà i es farà arribar a aquelles famílies/tutors legals que ho sol·licitin 

expressament.  

Se seguirà el mateix procediment per la celebració dels Consells Escolars. En aquest cas, tenim la 

certesa que es podran celebrar telemàticament sense cap inconvenient.  

Per principis de setembre s’han programat les següent reunions telemàtiques prèvia convocatòria 

via meet:  

P3             7/09/20. S’explicarà els aspectes relacionats amb la benvinguda a l’escola + Pla 

d’organització. HORARI:   19:00 hores. 

P4-P5+ CI              8/09/20. Es comunicaran les tutories i grups si s’escau. S’explicarà el Pla 

d’organització. HORARI:  19:00 hores 
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CM+CS                 9/09/20. Es comunicaran les tutories i grups si s’escau. S’explicarà el Pla 

d’organització. HORARI: 19:00 hores 

 Les reunions d’inici de curs seran de cicle (excepte P3 que la farà més tard) i es programaran cap a 

finals de setembre.  Hi assistiran els tutors/es, els  referents d’aula i, com a mínim, un membre de 

l’equip directiu. Es realitzaran telemàticament.  S’intentarà il·lustrar les informacions amb una 

presentació digital que s’enviarà posteriorment per correu electrònic.  

6.3. CANALS DE COMUNICACIÓ FAMÍLIA-ESCOLA 

Per tal d’evitar aglomeracions dins els recinte escolar així com reduir l´ús del paper (possible font 

de contagi) , els canals de comunicació família-escola seran els següents:  

          ÚS DE L’AGENDA INDIVIDUAL. Es potenciarà l’ús d’aquest canal de comunicació per tal 

de concertar entrevistes, justificar faltes d’assistència, fer alguna consulta puntual, avisar que es 

recollirà dins l’horari lectiu. El tutor/a la manipularà el menys possible utilitzant un tampó 

conforme l’ha llegit sempre i quan no calgui resposta. Per tal d’adaptar-nos a la nova realitat 

escolar, hem redissenyat les informacions d’aquesta eina de comunicació per tal que les famílies i 

els alumnes les tinguin presents en el seu dia a dia.  

           CONTACTE TELEFÒNIC.  Es recomana sobretot ens casos urgents que necessiten una 

resposta immediata.  

            CORREU ELECTRÒNIC( notificacions@escolamontnegre.cat ). S’ha creat una adreça de 

correu electrònic específica per rebre notificacions, sobretot les relacionades amb:  

- Notificació/justificació de no assistència o retard de l’alumne/a  a l’escola. 

- Notificació de recollida de l’alumne/a  dins l’horari escolar. En aquest cas, el conserge serà 

el responsable de complementar el full de notificació sobre la recollida (consultar annex   ) 

 

   Les famílies que necessiten fer alguna gestió dins l’escola no podran entrar fins, com a mínim, les 

9:10 hores. És molt recomanable que demanin cita prèvia, sobretot els dies que l’administrativa no 

treballa l’escola. Tanmateix , i l’equip directiu ni cap mestre/a atendrà presencialment a cap família 

sense cita prèvia.  

 

 

7. SERVEI DE MENJADOR 
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  El servei de menjador de la nostra escola acull una mitjana de 40 alumnes d’educació Infantil i 

Primària. L’espai destinat a  aquesta activitat té prou capacitat per dividir els alumnes en grups 

estables (taules)  amb una distància de seguretat idònia.  

Així doncs, es continuarà fent un sol torn de menjador garantint la traçabilitat dels grups i, en cas 

que no pugui ser, mantenint la distància de seguretat establerta entre els comensals.  ( una cadires 

alternes).   

  Tot i que en el Pla definitiu es concretarà més d’acord amb les aportacions dels monitors de 

menjador i l’empresa que el gestiona, destaquem les següents novetats:  

- No s’oferirà  menjar compartit ( amanida al mig de la taula…) 

- Seran els monitors els encarregats de repartir l’aigua. En el cas dels alumnes més grans, es 

contemplarà la possibilitat de que un sol alumne/a s’encarregui de servir-la al seu grup.  

- Se seguiran les normes d’higiene i ventilació ja comentades en els punts corresponents. 

- Degut a que no tenim prou personal per atendre a tots els grups estables, els monitors i el 

cuiner faran ús de la mascareta durant tota la jornada.  

- Durant l’estona d’esbarjo, es prioritzarà gaudir-lo a l’exterior. Els alumnes faran  ús de la 

mascareta.  En el cas d’organitzar activitats més dirigides, si no es poden dur a terme amb 

els grups estables, també la portaran garantint les distàncies de seguretat.  

 

 

7.1. ESPAIS DURANT L’ESTONA D’ESBARJO 

 Els alumnes de Primària utilitzaran el pati de davant del menjador on s’intentarà dinamitzar 

algunes activitats que garanteixin les distàncies de seguretat i requereixin l’ús mínim de material 

comunitari  o propostes per grups estables que seran rotatives. 

Els alumnes d’educació Infantil gaudiran del l’estona d’esbarjo al seu pati. Depenent del nombre 

d’alumnes es valorarà establir zones de joc per evitar l’ús de mascaretes.  

Un cop finalitzada l’activitat, les monitores seran les encarregades de desinfectar les estructures 

utilitzades.  

Durant aquesta estona, els alumnes només utilitzaran material de menjador que els monitors 

s’encarregaran de mantenir seguint les normes de desinfecció quan calgui. 
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8. PLA DE NETEJA 

  L’Ajuntament és qui gestiona l’empresa de neteja del nostre centre. Així doncs, un cop detectades 

les nostres necessitats, l’Ajuntament elaborarà un Pla específic  que farà arribar a la direcció del 

centre i  que s’adjuntarà al document definitiu de setembre.  

8.1. PLANIFICACIÓ DE LA VENTILACIÓ, NETEJA I DESINFECCIÓ  

 Espai Horari ≥ 1 vegada 

al dia 

Responsable Comentaris 

Ventilació de 

l’espai 
Aules 

 

9:00   

 

Abans de marxar 

al pati 

 

12:30 

 

16:30 

 

 Tutores  Mínim 10 

minuts 3 

vegades/di

a 

Sala 

psicomotricit

at 

12:30 i després 

de cada ús 

 Conserge i 

tutores d’infantil 

 

Aula 

Informàtica 

9:00 i després de 

cada ús 

 9:00 Conserge 

Tutores 

 

Sala mestres 8:45 i 14:50  La 1a mestra  que 

arribi a l’espai 

 

Menjador 12:15 i 14:50  

 

Coordinador 

menjador i 

monitores 

 

Despatxos 8.45 i 14:45  E.D i 

administrativa    

 

 Lavabos 

infantil 

9:00 i 15:00  Tutores  

 Lavabos 

primària 

Sempre    Empresa externa 

de neteja 

Finestres 

batents 

elevades 

 Passadissos 8:45 

Abans de marxar 

al pati 

12:30 

16:30 
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 Aula de 

vitamines  

9:00 i després de 

cada canvi de 

grup estable  

 Mestra EE  

 Aula EAP i 

reunions 

CAD/COS 

Dijous 9:00 

Després de cada 

atenció 

personalitzada 

 Mestra EE 

Psicopedagoga de 

l’EAP  

 

 Aula de 

música  

12:30 o 10 minuts 

abans de l’inici de 

l’entrevista. Al 

finalitzar 

l’entrevista  

 Mestres que ha 

convocat 

l’entrevista 

 

Neteja       

Manetes i poms de 

portes i finestres 

  

12;30 

17:00 

✔ Empresa neteja 

externa 

 

Baranes i 

passamans, 

d’escales i 
ascensors 

  

12:30 

17:00 

✔ Empresa neteja 

externa 

 

Superfície de 

taulells i 

mostradors 

 12:30 

17:00 

✔ Empresa neteja 

externa 

 

Cadires i bancs  17:00 ✔ Empresa neteja 

externa 

Especialmen

t en les 

zones que 

contacten 

amb les mans 

Grapadores i 

altres utensilis 

d’oficina 

 17:00 ✔ tutores Si l’ús és 

compartit es 

desinfectarà 

després de cada 

ús.  

Aixetes  12:30 

17:00 

✔ Empresa neteja 

externa 

 

Botoneres dels 

ascensors 

 17:00 ✔ Empresa neteja 

externa 

 

Material 

electrònic: 

netejar amb 

un drap 
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humit amb 

alcohol 

propílic 70º 

 
 
 

 Abans 

de 

cada 

ús 

Després 

de 

cada 

ús 

Diàriame

nt 
≥ 1 

vega

da al 

dia 

Responsable Comentaris 

AULES I ESPAIS DE JOC 

INTERIORS 

Superficies 

o punts de 

contacte 

freqüent 

amb 
les mans 

  

 
 ✔ Empresa de 

neteja 

externa. 

 

37 

Terra   ✔n  

Materials 

de jocs* 

 n ✔  Tutores o 

monitores de 

menjador o 

extraescolars

. 

 

Qui en faci 

ús. 

També si hi ha un 

canvi 

de grup d’infants 

   

Les joguines de 

plàstic dur poden 

rentar-se al 

rentaplats 

Joguines 

de 

plàstic* 

 n ✔  

Joguines o 

peces de 

roba* 

  ✔n  Rentadora (≥60ºC) 

Aula de 

psico 
 ✔ N  Empresa de 

neteja 

externa 

 

Aula 
d’informàti

ca 

 ✔ N  Alumnes i 

empresa 

externa de 

neteja  

Després de cada ús, 

els alumnes seran els 

encarregats de 

netejar el seu 

dispositiu informàtic 

i la cadira.  

*Les mestres procuraran no fer servir, al llarg del dia molts jocs diferents amb els alumnes per tal de reduir el volum a 

netejar/desinfectar. 

*Els materials utilitzats es deixaran al damunt d’una taula per tal que l’empresa de neteja sàpiga què cal 
netejar/desinfectar. 
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MENJADOR 

Superfícies 

on es 

prepara el 

menjar 

✔ ✔   Cuiner  

Plats, gots,  ✔ N  Cuiner Amb aigua calenta: 

coberts...  rentats a elevada 

  temperatura. 

  Sense aigua calenta: 

  desinfecció en 
dilució de 

  lleixiu al 0,1 %. 

Aixetes 

menjador  
  ✔  Monitores 

menjador 

 

Taules ✔ ✔ N  Empresa de 

neteja 

externa 

Monitores de 

menjador 

 

Taulells  ✔   Monitores  

Utensilis 

de cuina 

 ✔   Cuiner  

Taules per 

a usos 

diversos 

✔ ✔   Monitores  

Terra   ✔  Empresa de 

neteja 

 

 
 
 

 Abans 

de cada 

ús 

Despré

s de 

cada 

ús 

Diària

ment 
≥ 1 

vegad

a al 

dia 

Responsabl

e 

Comentaris 

LAVABOS 

Canviadors  ✔    

tutora 

 



PLA D’ORGANITZACIÓ CURS 20-21. ESCOLA MONTNEGRE. COVID19 

19 

Rentamans    ✔ tutora  

Especialment 

després de l’ús 

massiu (després del 

pati, després de 

dinar) i sempre al 

final de la jornada. * 

Inodors   N ✔ tutora 

Terra i altres 

superfícies 

  N ✔  

Cubells de 

brossa, 

bolquers o 

compreses 

  ✔  Empresa de 

neteja 

externa 

 

 PATIS 

 HORARIS      

Pati d’infantil ✔10:25 

10:55 

11:25 

15:15 

   Persona de 

reforç 

d’infantil 

 

Conserge 

Tobogan, caseta i 

altres 

Pati de primària ✔10:25 

10:55 

   Conserge Sobretot 

l’estructura 

*  A educació Primària s’habilitarà un lavabo i un rentamans per grup estable, és a dir, cada grup 

utilitzarà un inodor (unisex) i una aixeta per rentar-se les mans. S’intentarà evitar aglomeracions en 

aquest espai i els alumnes sempre hi hauran d’anar amb la mascareta posada.  

 

 

8.2. GESTIÓ DE RESIDUS 

 

A cada aula s’incorporarà una paperera amb tapa i pedal per dipositar aquells residus més 

susceptibles de ser contaminants per la resta de companyes i companys ( mocadors de paper, 

tovalloletes humides …).  

 Sobretot a educació Primària,  es continuarà amb el reciclatge del plàstic i paper. Els alumnes 

encarregats de la seva gestió es desinfectaran les mans per tal de garantir la seva seguretat.  

  

 

9. EXTRAESCOLAR I SERVEI D’ACOLLIDA 

  Actualment l’escola està intentant gestionar l’oferta d’extraescolars i servei d’acollida pels nostres 

alumnes.   
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El servei d’acollida només podrà utilitzar els següents  espais: el menjador i el pati de davant. 

Utilitzaran els seus propis materials.  La monitora encarregada del servei serà qui desinfecti l’espai 

un cop finalitzada l’activitat. L’ús de la mascareta serà obligatori durant tota l’estona.  

L’entrada es farà per la porta principal. Cal concretar amb el servei com es realitzarà aquest 

procediment. A l’hora d’anar cap a les aules, els alumnes  hi accediran per l’interior de l’escola,  la 

monitora acompanyarà els més petits.    

Referent a les activitats extraescolars, es concretarà el Pla durant el setembre. L’escola vetllarà per 

tal que sigui un Pla  segur i compleixi les normes de seguretat establertes.  

 

10. ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES 

10.1. ACTIVITATS EDUCATIVES  

Referent a les activitats educatives que ofereix l’Ajuntament, encara no tenim coneixement de 

l’oferta tot i que segurament ja s’adequarà a les noves necessitats derivades de la situació en que 

vivim.  

En el cas de la presencialitat d’una persona externa al centre se seguiran les següents normes de 

seguretat:  

- Presa de temperatura a l’entrada de la persona o persones responsables d’impartir l’activitat 

o taller. 

- Desinfecció de les mans. 

- Caldrà que mantingui la distància de seguretat establerta.  

- Tant els formadors/dinamitzadors com els alumnes i les mestres que en gaudeixin portaran 

mascareta durant tota l’estona. 

 

10.2. EXCURSIONS I COLÒNIES  

  L’escola organitza, per cicles, tres excursions al llarg del curs i colònies a final de cicle. Seguint 

les indicacions del Departament i valorant la riquesa educativa d’aquestes activitats  s’ha decidit no 

suprimir-les. En el cas de les colònies i, degut a que el curs passat els alumnes que els tocava no en 

van poder gaudir, s’ha programat una estada de tres dies i dues nits a SAU pels alumnes  P5 a 6è de 

Primària.  
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 Des de l’escola, a més d’informar-nos detalladament de les normes que seguiran les diferents 

activitats contractades, per tal d’assegurar el benestar de la nostra mainada, se seguiran les següents 

indicacions:  

- Durant el trajecte en autocar l’ús de mascareta per a tots els viatjants serà obligatori. 

- S’intentarà que les activitats que es realitzin durant l’estada puguin respectar els grups 

estables. Si no es possible, l’ús de mascareta continuarà sent obligatori.  

- Durant la sortida es continuaran seguint les normes d’higiene de les mans sempre que es 

requereixi o, com a mínim, cada dues hores.  

- Les estones de menjar i d’esbarjo, sempre que sigui possible, els alumnes  les compartiran 

amb el seu grup estable.  

 Es tradició que una de les sortides programades es faci a nivell d’ escola . Aquest curs, seguint les 

instruccions donades i per tal de preservar, en la mesura del possible,  la traçabilitat i el gaudí dels 

nostres infants, s’ha valorat no programar-la. 

 

11. REUNIONS D’EQUIP  I AMB ALTRES PROFESSIONALS QUE INTERVENEN 

Reunions d’equip i pedagògiques . Es faran a la sala de mestres. Cada mestra disposarà de la seva 

cadira i es distribuiran per tal de garantir les distàncies de seguretat. Tanmateix es procurarà una 

correcte ventilació de l’espai i, si es considera necessari, l’ús de la mascareta serà obligatori.  

Reunions de cicle. . Els mestres estan distribuïts en dos cicles.: 

CICLE1. Aula de música. Un cop finalitzada la reunió caldrà ventilar l’espai i cada mestre 

desinfectar la cadira i la taula utilitzada si s’escau.  

CICLE2: Sala de mestres. Es seguiran les mateixes mesures que ens les reunions d’equip.  

CAD/COS, Comissió de Convivència i Comissió d’Enfortiment.    Es donarà la possibilitat que els 

professionals/assistents externs al centre  puguin connectar-se telemàticament a la reunió. Així 

doncs, s’habilitarà l’equip informàtic de l’aula de música per tal de poder dur a terme aquest model 

híbrid de trobada. En els cas de presencialitat se seguiran les mateixes mesures d’higiene i seguretat 

que en el cas del cicle1.  

TROBADES AMB ALTRES PROFESSIONALS. Es faran de manera telemàtica o  telefònica.  
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12. PLA D’ACTUACIÓ EN CAS DE DETECTAR UN POSSIBLE CAS DE COVID-19 

  Davant la presència de símptomes, se seguiran les indicacions sanitàries vigents en aquell 

moment.  

En cas d’aparició de símptomes en un alumne o alumna, en la seva presència al centre, el membre 

de l’equip directiu que tingui disponibilitat en aquell moment s’ocuparà d’activar el protocol 

adoptant les mesures de seguretat (guants i mascareta proporcionada pel Departament reservada per 

aquests casos). 

1. Aïllar l’alumne o alumna, amb la mascareta posada, a l’aula de reunions de la planta baixa.   

2. Avisar pare, mare o tutor.   

3. En el cas de presentar símptomes de gravetat, cal trucar al 061. 

4. Informar a la família que han d’evitar contactes i consultar al centre d’atenció primària o 

pediatra.   

5. Procedir a la desinfecció i a la neteja dels espais del centre on hagi estat l’alumne/a.  

6. El centre contactarà  primer amb  la persona de referència del CAP (Anna  938674445) per 

tal que activi, si s’escau, els protocols previstos i seguidament informarà als  Serveis 

Territorials Maresme-Vallès Oriental ( 93....)  

 En cas d'aparició de símptomes en un treballador o treballadora:   

1. No assistir al centre.  

2. Posar-se en contacte amb el seu metge de capçalera. 

 En cas de treballadors i treballadores del Departament d'Educació:   

3. Informar de la presència de simptomatologia tan aviat com sigui possible a la direcció del 

centre.  

4. L’equip directiu informarà als  Serveis Territorials Maresme-Vallès Oriental ( 93....) . 

Per tal d’ajudar a les famílies a la detecció de símptomes compatibles amb un possible contagi, 

a l’inici de curs se’ls enviarà, per correu electrònic, el document: “Llista de comprovació de 

símptomes per les famílies “. També es penjarà a la pàgina web del centre i quedarà recollida a 

l’agenda escolar (consultar annex 5 ) . 

 

13. SEGUIMENT DEL PLA 

 Abans d’iniciar el curs, es completarà una graella per tal de assegurar-nos que hem seguit totes les 

indicacions i tenir clar els nostres punts forts i el que cal millorar si es necessari. 
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D’altra banda, diàriament el conserge comprovarà  una breu llista per tal que d’assegurar-nos que 

tot funciona correctament.  

 

 

GRAELLA INICI DE CURS: ACCIÓ C F 

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

Es disposa del Pla d’actuació davant 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 ha rebut els equips de protecció?    

Tots els espais habilitats per les activitats lectives disposen de ventilació?    

El personal docent i no docent ha rebut tota la informació necessària respecte a 
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 ha fet arribar el formulari google amb la seva 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 tal de poder garantir l’educació a 

distància en cas d’un nou confinament?  

  

C= en curs    F= fet 

 

LLISTA DE COMPROVACIÓ PER L’OBERTURA DIÀRIA DEL CENTRE EDUCATIU  

GRAELLA DIÀRIA: ACCIÓ C F 

S’ha efectuat la ventilació de les aules i espais de l’escola que s’utilitzaran 

durant un mínim de deu minuts  

  

Tots els dispensadors dels lavabos i de les aules disposen de sabó?   

Hi ha tovalloles d’un sol ús a tots els rentamans?   
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Tots els dispensadors de gel hidroalcohòlic disposen de gel suficient?   

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

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

(poms de les portes, baranes, interruptors, bancs, polsadors ascensor….) 

  

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

S’ha dut a terme la neteja i desinfecció de jocs i joguines?   

S’ha dut a terme la neteja i desinfecció del material d’ús col·lectiu?   

C= en curs    F= fet 

 

14. CONCRECIONS METODOLÒGIQUES 

     Degut a les noves mesures d’organització pel proper curs 2020-21, ha calgut modificar o aturar 

algunes metodologies, rutines i activitats del dia a dia escolar.  

 

CICLE 1 ( P3-P4-P5-1r i 2n)  

ACTIVITAT/ 

METODOLOGIA  COM HO FAREM RECURSOS 

HORARI 

APROX OBSERVACIONS 

P3 PROTAGONISTA 

DE LA SETMANA 

 

 

 
 

(ADAPTACIÓ) Les famílies 

enregistraran i penjaran al 

classroom un vídeo mostrant coses 

del seu fill/a seguint una pauta. 

També hi haurà la possibilitat de 

que proposin una activitat per fer. A 

l’aula es visualitzarà el vídeo donant 
protagonisme a l’infant.  

Elaborar unes pautes 

clares. Crear un tema 

nou al Classroom. 

 

 
 

Una tarda a la 

setmana per 
nen/a  

P4.  

CONTE ESPECIAL 

 

(ADAPTACIÓ) Demanarem a la 
família que ens enviin a l’aula 

virtual  un video del nen/a explicant 

el conte per gaudir-lo tots junts a 

l’aula.  

Elaborar unes 

instruccions clares. 

Crear un tema nou al 

Classroom. 

Una hora a la 

setmana per 

nen/a   

P5. 

 REPORTER DE LA 

SETMANA 

 

(ADAPTACIÓ) Demanar a les 

famílies un video del nen/a 

explicant una notícia. 

 

Elaborar unes 

instruccions 

clares.Crear un tema 

nou al Classroom. 

½ a la 

setamana per 

nen/a  
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EDUCACIÓ 

INFANTIL 

MONSTRE DE 

COLORS 

(ADAPTACIÓ) . Crear un tema del 

Classroom amb el nom de 

MONSTRE DE COLORS on es 

penjaran activitats per a treballar les 

emocions.  

Crear un tema nou al 

Classroom. 

1 cop per 

setmana 

Sempre que es cregui 

convenient, es comentaran 

a l’aula.  

ED.INFANTIL . EL 

JOC VIATGER CANCEL.LAT     

 ED.INFANTIL+ CI 

* 3r. AMBIENTS CANCEL.LAT     

EDUCACIÓ 

INFANTIL 

MICROESPAIS 

(ADAPTACIÓ)Determinar tres 

microespais per aula. Anar-los 

canviant cada mes. 

Fer llista dels 

microespais i 

seqüenciar-los. 

1 tarda a la 

setmana 

Quan es faci el canvi, es 

farà una desinfecció 

profunda substituint 

alguns materials si cal.  

ED.INFANTIL+ CI 

RACONS 

(CONTINUACIÓ) Organitzar racons 

de treball i de joc per aula  

Repartir el material 

de racons per cursos. A concretar  

ED.INFANTIL+ CI 
TALLERS 

INTERCICLE CANCEL.LAT    

ED.INFANTIL+ CI  

TREBALL 
COOPERATIU 

(NOVETAT) Seleccionar les activitats 

de treball cooperatiu i seqüenciar-
les. A concretar   

ED.INFANTIL+ CI 

MÚSICA 

(CONTINUACIÓ) Repartir els 
instruments per aules continuant 

amb la mateixa dinàmica. Els cursos 

de 1r i 2n seguiran el Projecte 

pensat per aquest curs.  

Comprar caixes per 

al material. 

  

Al setembre reunir-nos 
amb l'especialista de 

música perquè ens ajudi a 

seqüenciar els continguts.i 

a elaborar el projecte  

EDUCACIÓ 

INFANTIL 
PSICOMOTRICITAT 

(CONTINUACIÓ) Cada tutora 

s’encarregarà d’impartir aquesta 

àrea.   Tardes. 

Reunir-nos al setembre 

amb l'especialista 

d'educació física per a fer 

una seqüenciació dels 

continguts. 

ED.INFANTIL+ CI 
ANGLÈS 

(CONTINUACIÓ) Cada tutora 

s’encarregarà d’impartir aquesta 

àrea a educació Infantil. En el cas de 

1r i 2n l’imprartirà l’especialista  a 

la mateixa aula.  
  

1 cop per 
setmana 

Reunir-nos al setembre 

amb l'especialista d'anglès 

per a fer una seqüenciació 
dels continguts. 

ED.INFANTIL+ CI 

AGENDA 

(CONTINUACIÓ) . Prioritzar les 

informacions a l'agenda. Al matí 

demanar als nens que la deixin 

sobre la taula oberta i així podem 

observar si hi ha alguna informació. 

Per agilitzar la resposta comprar 

tampons. 

Comprar tampons 

personalitzats. Cada dia  
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ED.INFANTIL+ CI 

BIBLIOMONT 

(CONTINUACIÓ) .  Es fixarà un dia a 

la setmana per fer el préstec. A 

l’hora de retornar-los, els infants els 

deixaran dins una caixa per tal de 

deixar passar el període de 

quarantena.   

Periodicitat 

depenent del 

curs.  

ED.INFANTIL+ CI 

PROJECTES 

(ADAPTACIÓ) Utilitzar el Classroom 

per a que els nens/es amb les 

famílies ens aportin les 

informacions que es demanen. 

Organitzar el tema 

per fer la tasca més 

fàcil a les famílies.  A concretar   

ED.INFANTIL+ CI  

#JOAPRENC  

(ADAPTACIÓ) Fer el retorn al 

Classroom per tal de mantenir el 

contacte família-escola.  

Caldrà trobar l’espai  

de temps per penjar 

aquesta informació  

Quinzenalmen

t   

1r + 5è. 

APADRINAMENT 

LECTOR  CANCEL.LAT    

CICLE INICIAL.  
LECXIT  CANCEL.LAT    

CICLE INICIAL. 

INNOVAMAT 

(CONTINUACIÓ). Seguirem amb  la 

metodologia guiada , tal i com l'hem 

fet fins ara. Quan es facin activitats 

de grup, es faran en forma de creu. 

Tablets i més 
ordinadors. El 

material manipulatiu 

ha d'estar dins de la 

classe.  

 4 hores 

setmanals i 2 
hores seguides 

per grup a 

l’aula 

d’informàtica 

Cal que cada alumne 
tingui la seva pissarreta i 

el seu retolador nominal al 

seu calaix i que sigui 

només per ús individual. 

 

CICLE 2 ( 3r, 4t, 5è i 6è)  

CICLE MITJÀ 

ACTIVITAT/ 

METODOLOGIA  COM HO FAREM RECURSOS  

HORARI 

APROX OBSERVACIONS 

3r. HORT  CANCEL.LAT    

BALL DE GITANES  CANCEL.LAT    

PROJECTES  

(CONTINUACIÓ).Es continuarà 

treballant amb aquesta 

metodologia i, si s'escau, 

s'utilitzarà la mascareta. Tot i que 

la tasca sigui conjunta, s'evitarà 

compartir fulls i el material es 

desinfectarà sempre que s'hagi fet 

servir de forma conjunta. 

Disposarem les taules 

en forma de creu per 

tal de garantir la 

distància de seguretat 

durant les activitats de 

grup.  

Horari a 

concretar (entre 

5-6 hores 

setmanals 

aproximada- 

ment)  

Cal reservar l'aula 

d'informàtica unes 

hores per curs. 

CICLE MITJÀ 

INNOVAMAT 

(CONTINUACIÓ). Seguirem amb  la 

metodologia guiada , tal i com 

l'hem fet fins ara. Quan es facin 

activitats de grup, es faran en 

forma de creu. 

Tablets i més 

ordinadors. El material 

manipulatiu ha d'estar 

dins de la classe.  

4 hores 

setmanals i 2 

hores seguides 

per grup a l’aula 

d’informàtica  

Cal que cada alumne 

tingui la seva pissarreta 

i el seu retolador 

nominal al seu calaix i 

que sigui només per ús 

individual. 
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RACONS DE 

LLENGUA  

(CONTINUACIÓ). La distribució de 

taules serà en forma de creu 

.Sempre que sigui possible, serà la 
mestra qui  reparteixi el material a 

utilitzar i es desinfectarà si cal 

després del seu ús.  

Cal valorar si s’ha 

d’ampliar el material 
ja preparat per 

assegurar un ús més 

individual.  

A concretar. 

Aproximadament 
2 hores 

setmanals per 

curs.  

Alguns racons 
programats  per 

parelles es realitzaran 

de forma individual. 

#JOAPRENC  

(ADAPTACIÓ) Fer el retorn al 

Classroom per tal de mantenir el 

contacte família-escola.  

Caldrà trobar l’espai  

de temps per penjar 

aquesta informació  Quinzenal- ment  

Al setembre s’establirà  

la distribució horària i 

la periodicitat. 

BIBLIOMONT  

(ADAPTACIÓ). Establirem el 

Bibliomont com una rutina a al  

classroom dins del #JOAPRENC. 

Prioritzarem  que siguin llibres 
dels alumnes  que tinguin  a casa o 

demanin de préstec a la biblioteca.  

En el cas que els llibres siguin de 

l’escola, a l’hora de retornar-los, 

els infants els deixaran dins una 

caixa per tal de deixar passar el 

període de quarantena.  

  

S'estableix una 

periodicitat d’un 

mínim de llibres 

per trimestre. 

Potenciarem l’ús de la 

biblioteca pública per 

tal que puguin ampliar 

el ventall de llibres a 

llegir.  

TREBALL 

COOPERATIU  

(CONTINUACIÓ).Es continuarà 

treballant amb aquesta 

metodologia i, si s'escau, 

s'utilitzarà la mascareta. Tot i que 

la tasca sigui conjunta, s'evitarà 
compartir fulls i el material es 

desinfectarà sempre que s'hagi fet 

servir de forma   

Sempre que 

s’escaigui dins 

l’horari lectiu.   

RUTINES DE 

LLENGUA (Tasques)  

(CONTINUACIÓ). Les tasques de 

llengua es faran en una llibreta o 

full.  Quan retornin la tasca de 

casa, la deixaren en una safata i la 

mestra la corregirà un cop passat 
el temps recomanat per evitar 

contagis. En el cas de CM, se’ls 

enganxarà les propostes de títols a 

la llibreta en format graella i 

aniran pintant els temes ja fets.  

Llibretes i graelles 

amb els títols a escollir 

en el cas de CM.  Tasca quinzenal   
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ENIGMES 

MATEMÀTICS  

(ADAPTACIÓ). Es realitzaran a 

través del Classroom seguint la 

metodologia de sempre.  Tasca quinzenal  

CICLE SUPERIOR 

ROBÒTICA  CANCEL.LAT    

 

 

 

14.1. PROJECTE D’ACOLLIDA I GESTIÓ/ADAPTACIÓ  DE LA NOVA REALITAT 

PELS NOSTRES ALUMNES: MONTLAB 

  Fidels a la nostra línia d’escola, on la gestió de les emocions configuren l’eix transversal de la 

nostra manera de fer, s’ha dissenyat un projecte per tal que la mainada visqui la nova realitat de la 

manera més didàctica i motivadora possible, contribuint així al seu benestar emocional.  

  A través d’un personatge , la científica Mika que ha estat treballant en la recerca de la vacuna a la 

nostra escola durant el confinament, iniciarem una aventura de científiques i científics que 

aconseguiran vèncer diferents virus.  Amb l’esforç de tota la  comunitat educativa podrem viure en 

un entorn segur i ple de valors importants per a la bona convivència i creixement personal.  

  Es tracta d’un projecte d’escola  on s’aniran treballant les mesures higièniques    ( rentat de mans, 

desinfecció…) i valors com la tolerància,  a través de diferents reptes que només es podran 

aconseguir amb la col·laboració de totes i tots, des dels més petits als veterans de l’escola.  

 

14.2. PROJECTES D’ESCOLA 

 TOCABOSC  

  Aquest projecte el gaudeixen els alumnes de 2n curs de Primària una tarda a la setmana. Degut a 

que es una activitat a l’aire lliure, s’ha valorat continuar-la el curs vinent prenent les següents 

mesures per adaptar-nos a la nova situació:  

- Els alumnes i mestres utilitzaran mascaretes durant el trajecte. 

- Es procedirà a la desinfecció del material utilitzat després de cada ús.  

- Sempre que es cregui necessari, s’utilitzaran guants.  

Més endavant, valorarem amb l’Associació de Projecte Rius ( amb la qual col·laborem) si 

realitzarem les dues inspeccions anuals del nostre tram de riu.  



PLA D’ORGANITZACIÓ CURS 20-21. ESCOLA MONTNEGRE. COVID19 

29 

HORT ESCOLAR 

  Projecte destinat als alumnes de 3r curs de Primària.  Degut a  que comptem amb la col·laboració 

d’una persona externa de risc  per dur-la  a terme, s’ha valorat  anul·lar-la. 

 COOPERATIVA ESCOLAR (CUEME) 

  Iniciativa destinada als alumnes de 4t de Primària. Degut a la pandèmia aquest projecte, que 

finalitza amb la venda de productes al mercat, ha quedat a mitges el curs 2019-20. Des de l’escola 

es valora continuar amb aquest projecte el proper curs 20-21 i, si és possible, culminar també el 

projecte no finalitzat amb els alumnes que enguany faran 5è. No obstant això, aquesta decisió no 

depèn només de l’escola ja que hi ha altres agents implicats i encara no tenim cap informació al 

respecte.  

ROBOTSENY 

  Projecte destinat als alumnes de sisè de Primària que culmina amb una trobada amb moltes 

escoles. Degut a la nova situació, si no hi ha canvis posteriors, no està previst portar-lo a terme 

aquest curs 2020-21.  

CANTÀNIA 

  L’entitat organitzadora ja ha comunicat que, de moment, no està previst celebrar aquest acte 

musical que reuneix un gran nombre d’alumnes i famílies. En el cas que els organitzadors facin 

alguna proposta alternativa, l’escola valorarà la seva participació ja que, degut a les nova situació, 

l’educació musical es treballarà a partir d’un projecte impartits pels tutors i tutores.  

 

COMERÇ JUST 

Des de fa tres cursos, l’escola col·labora amb Alternativa3 per treballar els principis de comerç Just. 

Des de l’entitat ja se’ns ha comunicat que aquest curs no oferiran activitats a les escoles.  Més 

endavant es valorarà si es programaran algunes activitats internes relacionades amb aquests valors 

per tal de continuar el projecte iniciat.  

 

14.3. PLA D’ADAPTACIÓ ALUMNES EDUCACIÓ INFANTIL 

  Aquest proper curs 2020-21 s’incorporen 8 alumnes a P3. Tot i que es respectaran les hores 

d’adaptació, no es distribuirà el grup en dues franges horàries.  
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  Degut a les característiques del grup del la promoció anterior que actualment faran P4, i el llarg 

temps de confinament, creiem oportú ser flexibles a l’hora de la incorporació d’aquests infants al 

setembre. Així doncs, es tractarà cada cas en particular i es valorarà una assistència gradual a 

l’escola dels infants que ho necessitin.  

 

14.4. PLA DE TREBALL DEL CENTRE EN CAS DE CONFINAMENT 

  Des del confinament anterior, cada alumne/a disposa d’una adreça de correu electrònic 

(@escolamontnegre) i ja s’han creat aules virtuals (Clasroom) que ens han permès garantir el 

contacte amb l’alumnat i les seves famílies.  

  Així doncs, en cas de confinament, les eines per tal de garantir una continuïtat telemàtica i un 

contacte amb els alumnes i les seves famílies ja estan activades i, la major de part del nostre 

alumnat en coneix el funcionament.  

En el Pla Anual de Centre es contemplaran diferents activitats a l’aula  per tal de consolidar l’ús del 

Classroom com a una eina de treball i aprenentatge amb els següents objectius ::  

- Familiaritzar a l’alumnat en l’ús d’aquesta eina. 

- Consolidar aquest espai virtual com a una eina de comunicació família-escola.  

- Formar alumnes més competents digitalment. 

Així doncs, pel curs 2020-21  s’actualitzaran i activaran les aules virtuals per cursos i se’n farà ús 

periòdicament per estar formats en cas de confinament.  

 

CURS MÈTODE DE 

TREBALL 

*MITJÀ I  

PERIODICITAT DE 

CONTACTE AMB EL 

GRUP 

*MITJÀ I 

PERIODICITAT DE 

CONTACTE 

INDIVIDUAL AMB 

L’ALUMNE 

*MITJÀ I PERIODICITAT DE 

CONTACTE INDIVIDUAL 

AMB LA FAMÍLIA  

P3 Classroom  Videoconfèrencies 

quinzenals a través del 

google meet. Es prioritzarà 

grups de 3 alumnes per 

trobada.  

Es valorarà cada cas en 

funció de les necessitats 

que es detectin. 

S’intentarà garantir 

almenys un contacte 

durant el confinament 

S’intentarà garantir almenys un 

contacte durant el confinament. 

Sempre que ho creguin 

convenient les famílies podran 

demanar entrevistes amb el tutor 

o tutora a través del correu 

electrònic del mestre del domini 

@montnegre** 

P4 Classroom  Videoconfèrencies 
quinzenals  a través del 

google meet. Es prioritzarà 

grups de 3 alumnes per 

Es valorarà cada cas en 
funció de les necessitats 

que es detectin. 

S’intentarà garantir 

S’intentarà garantir almenys un 
contacte durant el confinament. 

Sempre que ho creguin 

convenient les famílies podran 
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trobada almenys un contacte 

durant el confinament 

demanar entrevistes amb el tutor 

o tutora a través del correu 

electrònic del mestre del domini 

@montnegre 

P5 Classroom  Videoconfèrencies 

quinzenals  a través del 
google meet. Es prioritzarà 

grups de 5 alumnes per 

trobada 

Es valorarà cada cas en 

funció de les necessitats 
que es detectin. 

S’intentarà garantir  

almenys un contacte 

durant el confinament 

S’intentarà garantir almenys un 

contacte durant el confinament. 
Sempre que ho creguin 

convenient les famílies podran 

demanar entrevistes amb el tutor 

o tutora a través del correu 

electrònic del mestre del domini 

@montnegre 

1r Classroom  Videoconfèrencies 

setmanals  a través del 

google meet. Es valorarà  
fer trobades amb ½ grup.  

Es valorarà cada cas en 

funció de les necessitats 

que es detectin. 
S’intentarà garantir 

almenys un contacte 

durant el confinament 

S’intentarà garantir almenys un 

contacte durant el confinament. 

Sempre que ho creguin 
convenient les famílies podran 

demanar entrevistes amb el tutor 

o tutora a través del correu 

electrònic del mestre del domini 

@montnegre 

2n Classroom  Videoconfèrencies 

setmanals  a través del 

google meet. Es valorarà  

fer trobades amb ½ grup.  

Es valorarà cada cas en 

funció de les necessitats 

que es detectin. 

S’intentarà almenys un 

contacte durant el 
confinament 

S’intentarà garantir almenys un 

contacte durant el confinament. 

Sempre que ho creguin 

convenient les famílies podran 

demanar entrevistes amb el tutor 
o tutora a través del correu 

electrònic del mestre del domini 

@montnegre 

3r Classroom  Videoconfèrencies 

setmanals  a través del 

google meet. 

Es valorarà cada cas en 

funció de les necessitats 

que es detectin. 

S’intentarà garantir 

almenys un contacte 

durant el confinament 

S’intentarà garantir almenys un 

contacte durant el confinament. 

Sempre que ho creguin 

convenient les famílies podran 

demanar entrevistes amb el tutor 

o tutora a través del correu 
electrònic del mestre del domini 

@montnegre 

4t Classroom  Videoconfèrencies 

setmanals  a través del 

google meet. Es valorarà  

fer trobades amb ½ grup.  

Es valorarà cada cas en 

funció de les necessitats 

que es detectin. 

S’intentarà garantir 

almenys un contacte 

durant el confinament 

S’intentarà garantir almenys un 

contacte durant el confinament. 

Sempre que ho creguin 

convenient les famílies podran 

demanar entrevistes amb el tutor 

o tutora a través del correu 

electrònic del mestre del domini 

@montnegre 

5è Classroom  Videoconfèrencies 

setmanals  a través del 

google meet. Es valorarà  

fer trobades amb ½ grup.  

Es valorarà cada cas en 

funció de les necessitats 

que es detectin. 

S’intentarà garantir 

almenys un contacte 

durant el confinament 

S’intentarà garantir almenys un 

contacte durant el confinament. 

Sempre que ho creguin 

convenient les famílies podran 

demanar entrevistes amb el tutor 

o tutora a través del correu 

electrònic del mestre del domini 

@montnegre 

6è Classroom  Videoconfèrencies Es valorarà cada cas en S’intentarà garantir almenys un 
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setmanals  a través del 

google meet. Es valorarà  

fer trobades amb ½ grup.  

funció de les necessitats 

que es detectin. 

S’intentarà garantir 

almenys un contacte 

durant el confinament 

contacte durant el confinament. 

Sempre que ho creguin 

convenient les famílies podran 

demanar entrevistes amb el tutor 

o tutora a través del correu 

electrònic del mestre del domini 

@montnegre 

 

*La periodicitat estarà condicionada per la durada del confinament.  

**Des de l’inici de curs,  les famílies coneixeran les adreces del correu electrònic del  domini 

@montnegre dels mestres que atenen els seus fills i filles.  

 

  L’equip de mestres continuarà realitzant les reunions ja establertes, amb la mateixa periodicitat, de 

forma telemàtica i redactant actes sempre que sigui necessari.  
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ANNEX 1
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ANNEX 2 
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ANNEX 3 
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ANNEX 4
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ANNEX 5

 


