
 

ESCOLA L’OLIVAR 
Passatge 11 de setembre s/n 
08251 – Castellnou de Bages 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLA D’OBERTURA 
Aprovat el 4 de setembre de 2020 en sessió de Consell Escolar 

 

  

CURS 2020-2021 

  

 



 

ESCOLA L’OLIVAR 
Passatge 11 de setembre s/n 
08251 – Castellnou de Bages 

2 

PLA D’OBERTURA CURS 2020-2021    

1. INTRODUCCIÓ 

Aquest pla d’obertura de l’escola l’Olivar pel curs 20-21 s’elabora en el context de pandèmia 

mundial a causa del COVID-19. També s’han tingut en consideració els documents elaborats pel 

Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, en concret els que s’exposen a 

continuació: 

 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. 

 Preguntes més freqüents i Guia per elaborar el pla d’organització dels centres educatius 

per al curs 2020-2021. 

 Gestió de casos COVID-19 als centres educatius, versió 13 d’agost i versió 9 de 

setembre. 

Aquest Pla es va elaborar d’una manera provisional durant el mes de juliol, i, a principis de 

setembre, passa a ser definitiu tot i està sempre en situació permanent de revisió segons el 

desenvolupament de la pandèmia.  

El Pla d’obertura ha estat aprovat en sessió de Consell Escolar el 4 de setembre de 2020. 

 

2. DIAGNOSI 

L’esclat de la pandèmia ens va obligar a fer un confinament des del mes de març fins a final de 

curs. Això va suposar un impacte alt a la tasca de l’escola, la qual va haver d’adaptar-se en poc 

temps tot aplicant una nova metodologia. 

L’organització, així com els temes més pedagògics, queden recollits a la Memòria Anual del 

centre. A més a més, també hi ha propostes de millora que es recullen també en aquest 

document. 

 

3. ORGANITZACIÓ DELS GRUPS ESTABLES 

A l’escola tenim un total de 200 alumnes. Per tant, ens hem organitzat per grups – classe (ja que 

cap grup que tenim no arriba als 25 alumnes). Cada classe tindrà el seu tutor/a que es mantindrà 

estable dins el seu propi grup, ja que no anirà a fer cap altra tasca en altres. També tindrà un 

espai de referència, que canviarà en poques ocasions. Només seran els especialistes i mestres 

sense tutoria assignada els que faran entrades en varis grups i hauran d’aplicar les mesures de 

protecció necessàries ja que no formaran part del grup estable. 



 

ESCOLA L’OLIVAR 
Passatge 11 de setembre s/n 
08251 – Castellnou de Bages 

3 

GRUP ALUMNES MESTRES 

ESTABLES 

ALTRES 

MESTRES 

(amb mesures) 

PAE 

ESTABLE 

PAE 

(amb mesures) 

ESPAI 

ESTABLE 

P3 13 Carmina Txell (REF) 

Adrià (MUS) 

  Aula de P3 

P4 23 Sara 

Anna (1/3) 

Ester (REF) 

Adrià (MUS) 

  Aula de P4 

P5 18 Núria Vega Txell (REF) 

Adrià (MUS) 

Jordi (ANG) 

Cristina  

(Vetlladora) 

 Aula de P5 

1r A 14 Neus Ester (EF) 

Adrià (MUS) 

Jordi (ANG) 

  Aula 1r A 

1r B 13 M. Jesus Ester (EF) 

Adrià (MUS) 

Jordi (ANG) 

  Aula 1r B 

2n 24 Mireia Ester (EF) 

Adrià (MUS) 

Jordi (ANG) 

 Maite EE Aula 2n 

3r A 15 Manel 

Maite 

Toni (EF) 

Jordi (ANG) 

Maite EE  Aula 3r A 

3r B 15 Núria P.  Toni (EF) 

Manel (MÚS) 

Jordi (ANG) 

 Maite EE Aula 3r B 

4t 24 Carme Toni (EF) 

Manel (MÚS) 

Jordi (ANG) 

 Maite EE Aula 4t 

5è 18 Núria S. Toni (EF) 

Manel (MÚS) 

Jordi (ANG) 

 Maite EE Aula 5è 

6è 23 Mònica Toni (EF) 

Manel (MÚS) 

Jordi (ANG) 

Ester (REF) 

 Maite EE Aula 6è 

 

La mestra d’educació especial farà atenció educativa a alumnes concrets, ja sigui fora o dins de 

l’aula. 
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4. COORDINACIÓ DELS EQUIPS DOCENTS I ATENCIÓ ALUMNES 

A l’escola tenim una plantilla de 16 docents, més la incorporació de 2 reduccions de 1/3 de 

jornada.  

A partir de primària hem posat a dins de l’horari dels mestres 1 franja per tal que els docents de 

1r A i B, i els de 3r A, B i la cootutoria de 3r A es puguin coordinar. A les altres mestres de 2n, 4t, 

5è i 6è els hi hem deixat una hora addicional de treball personal per tal de realitzar tasques 

relacionades amb la seva tutoria.  

Durant els primers dies d’educació infantil, realitzarem l’acollida de P3. També en el cas de P4 

mantindrem a 1 persona els primers quinze dies per facilitar tasques d’acollida. 

A partir dels cursos de 3r es manté l’hora de tutoria individual que té cada docent per fer amb el 

seu grup. A més a més, a 6è la tutora té 1 franja per atendre individualment a un alumne en 

concret. 

La mestra d’educació especial es coordinarà amb la professional de l’EAP i el CRETDIC (alumne 

de 6è) cada divendres quinzenalment. A més a més, la cap d’estudis també formarà part 

d’aquesta coordinació i vetllarà, com a membre de l’equip directiu, per l’educació especial del 

centre.  

 

5. ORGANITZACIÓ DE LES ENTRADES I SORTIDES 

El nostre centre és de nova construcció i disposa de 3 accessos d’entrada i sortida (porta 

principal i 2 portes al vial de serveis). Cal destacar, però, que el vial de serveis no està asfaltat i 

l’accés no és molt bo.  

El fet de tenir 200 alumnes i 3 possibilitats d’accés al centre fa que no hi hagi la necessitat de fer 

entrades i sortides esglaonades. Per tant, TOTS els alumnes del centre entraran a les 9:00h i 

sortiran a les 16:30h. Això si, per tal de garantir totes les mesures de prevenció a les entrades i 

sortides del centre, així com en els passadissos i llocs de concurrència els alumnes i personal del 

centre educatiu han de portar la mascareta fins arribar a l’aula del grup estable, a banda de 

procurar mantenir el 1,5m de distància de seguretat. 

 

En el quadre següent es detallen les entrades i sortides per grups: 

 

CURS ACCÉS ENTRADA/SORTIDA TOTAL 
ALUMNES 

P3, P4, P5, 1r A, 1rB i 2n Porta principal  Entrada 9:00 – Sortida 16:30 105 
3r A, 3r B, 4t, 5è i 6è Porta serveis 1 (menjador) Entrada 9:00 – Sortida 16:30 95 
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Els alumnes de P3, P4 i P5 accediran al recinte per la rampa. Els de P3 entraran per l’entrada 

principal del vestíbul i aniran a la seva classe, els de P4 entraran per la seva classe i els de P5 

per la porta del darrera. 

Els alumnes de 1r i 2n entraran al recinte per la porta principal i es dirigiran cap a la pista  on hi 

haurà els seus mestres esperant i pujaran a les aules per la porta del porxo més propera a la 

biblioteca. 

Els alumnes de 3r i 4t entraran al recinte per la porta de serveis 1 (menjador) i aniran cap a la 

pista on hi haurà els seus mestres esperant i pujaran a les aules per la porta que dóna accés a 

l’escala d’emergència. 

Els alumnes de 5è i 6è entraran al recinte per la porta de serveis 1 (menjador) i aniran cap a la 

pista on hi haurà els seus mestres esperant i pujaran a les aules per la porta que dóna accés a 

l’escala d’emergència. 

 

De moment s’ha decidit no fer servir la porta de serveis 2 (pati educació infantil) ja que es preveu 

que no sigui un accés adequat per a les famílies d’educació infantil. De totes maneres es 

valorarà amb l’ajuntament tot aquest tema i realitzarem els canvis oportuns si veiem que alguna 

cosa no funciona. 

 

6. ORGANITZACIÓ DE L’ESPAI D’ESBARJO 

Atès que disposem d’un espai ampli de pati, així com també podem disposar d’espais municipals 

que estan situats molt a prop del centre, sortiran tots els alumnes a l’hora establerta garantint 

l’agrupament per grups estables.  

 Educació Infantil: es manté l’horari pels 3 grups de 11:00 a 11:45. Es dividirà el pati 

d’infantil en 3 espais diferenciats agafant també el Passeig de les Oliveres (ho marcarem 

amb cintes ben visibles).  

 Educació primària: es manté l’horari per tots els grups de 11:00 a 11:30. Al tenir 8 

grups, tindrem 8 espais diferents que seran els següents:  

Mitja pista Porxo Zona verda Camp de futbol 1 

Mitja pista Zona sorra pati Parc Infantil  Camp de futbol 2 

 

Els alumnes de CS quedaran fixes al camp de futbol i els de CM i CI es repartiran setmanalment 

la resta de zones. Els mestres seran els encarregats de les vigilàncies dels patis. 
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7. RELACIÓ AMB LA COMUNITAT EDUCATIVA 

A principis de setembre (abans del 14) farem un Consell Escolar de manera presencial i adoptant 

totes les mesures de seguretat per tal d’exposar i aprovar el Pla d’Obertura definitiu. Si pel què 

fos, no es pogués fer presencial es faria en format telemàtic. Així mateix, convocarem un Consell 

Escolar sempre que sigui necessari atès a l’evolució de la pandèmia.  

 

Una vegada aprovat el Pla d’obertura, farem les reunions de pares i mares d’inici de curs (ja sigui 

presencial amb mesures i/o en format virtual) abans del 14 de setembre per tal de poder informar 

de totes les mesures preses abans de començar. A més a més, penjarem el Pla a la pàgina web 

del centre perquè totes les famílies el puguin consultar en qualsevol moment. 

 

La comunicació amb les famílies serà mitjançant el correu del centre amb el domini 

escolaolivar.cat. L’Ester Avilés, com a membre de l’equip directiu i coordinadora TAC, serà 

l’encarregada d’atendre possibles incidències de les famílies amb el correu d’escola. També, a 

les reunions d’inici de curs s’explicarà i es farà una referència important a aquest tema ja que és 

molt necessari que les famílies el coneguin.  

 

Mantindrem la pàgina web del centre activa per tal de ser un canal més d’informació. 

 

També crearem un grup de watsap amb els pares/mares delegats de cada classe per tal de que 

ells i elles també puguin transmetre informació al seu grup.  

 

També farem un Instagram d’escola per tal de donar informacions generals. 

 

Des de l’equip directiu mantindrem les reunions de coordinació amb l’AMPA cada divendres de 

manera mensual i sempre que sigui necessari.  

 

Els tutors i les tutores mantindran el seguiment individual de les famílies del seu grup ja sigui per 

correu electrònic o telèfon. Així mateix, es podran fer reunions tan presencials (amb les mesures 

de seguretat) com virtuals sempre que sigui necessari.  

 

L’equip directiu també disposarem d’hores d’atenció a les famílies. 
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Els docents ens coordinarem a les hores de cicle i als claustres. També a les hores de 

coordinació pedagògica (coordinadores de cicle i cap d’estudis) es farà un seguiment de 

l’alumnat i famílies més vulnerables. 

 

8. REUNIONS ÒRGANS UNIPERSONALS I COL·LECTIUS DE GOVERN  

A la taula que mostrem a continuació es poden veure l’organització de les reunions: 

 

ÒRGANS TIPUS DE REUNIÓ FORMAT TEMPORITZACIÓ 

Equip Directiu Planificació Presencial 2 – 3 per setmana 

Coordinació pedagògica Coordinació Presencial 1 quinzenal 

Reunions de cicles Coordinació Presencial 1 per setmana 

Coordinació 1r A i B Coordinació Presencial 1 per setmana 

Coordinació 3r A i B Coordinació Presencial 1 per setmana 

Claustres Coordinació Presencial 1 quinzenal 

Consell Escolar Informació / Aprovació Presencial i/o telemàtic 1 trimestral 

 

Al ser una escola més aviat petita, ens permet fer les reunions presencials amb les mesures de 

seguretat corresponent.  

 

9. PROTOCOL D’ACTUACIÓ DAVANT UN POSSIBLE CAS DE COVID-19 

En el supòsit d’un possible cas de Covid-19 es seguirà el següent pla d’actuació: 

 

CASOS ESPAI AÏLLAT CUSTÒDIA 

ALUMNE/A 

TRUCA A LA 

FAMÍLIA 

COMUNICA A 

SSTT 

Infantil i Primària Infermeria planta 

principal 

Conserge Membre equip 

directiu 

Direcció 

 

Quan un mestre/a detecti un possible cas avisarà a la conserge, que és qui portarà a l’alumne/a 

a l’espai d’aïllament. Aquesta avisarà a algun membre de l’equip directiu que estigui disponible i 

farà les gestions d’avisar a la família. Així mateix, des de direcció es farà la coordinació amb els 

Serveis Territorials d’Educació i el CAP de Salut pública. 

 

Per tal de fer el seguiment dels casos, es farà amb la taula corresponent: 
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ALUMNE/A DIA I HORA DE LA 

DETECCIÓ 

PROTOCOL 

SEGUIT 

PERSONA DEL 

CAP (coordinació) 

REFERENT DEL 

CENTRE 

     

  

10. SERVEI DE MENJADOR 

Durant el servei de menjador es mantindran els grups estables i la distància de seguretat 

respecte als altres grups. 

En principi no caldrà fer servir altres espais del centre per fer la funció de menjador, però si que 

serà necessari establir 2 torns de dinars. 

S’estableixen els següents torns: 

 12:30 a 13:15 – educació infantil i cicle inicial 

 13:15 a 13:30 – desinfecció de l’espai 

 13:30 a 14:15 – cicle mitjà i superior 

L’empresa AUSOLAN també ha actualitzat dos punts de la seva normativa: 

 Els alumnes que fan ús del menjador no poden sortir del recinte escolar en horari de 

12:30 a 15:00. 

 Les famílies que tinguin saldo negatiu no poden fer ús del servei de menjador. 

Al no poder garantir la separació dels grups estables a primària degut a la manca de monitoratge 

els alumnes jugaran a l’estona d’esbarjo del menjador en grups de cicle i hauran de fer ús de la 

mascareta.  

 

11. PLA DE NETEJA 

L’ajuntament ens ha garantit poder disposar d’una persona encarregada del servei de neteja en 

horari lectiu (7:00 a 9:00 i de 11:00 a 17:00). 

Aquesta persona serà l’encarregada d’obrir i tancar la porta de serveis 1 durant les entrades i 

sortides. A més a més, farà tasques de neteja de lavabos en horari lectiu. També serà 

l’encarregada de fer desinfeccions d’espais comuns així com de manetes, poms i baranes. 

A la tarda, fora de l’horari lectiu, s’incorporen 2 persones més del servei de neteja. 

A les aules, s’aplicaran mesures de ventilació al màxim sempre que el temps ho permeti. A més 

a més, cada aula disposa de material desinfectant per utilitzar-lo quan sigui necessari. 

L’espai de menjador i acollida també es neteja i desinfecta després de cada ús. 
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12. EXTRAESCOLARS I ACOLLIDA 

L’hora d’acollida matinal (8:00 a 9:00) i la de tarda (16:30 a 17:30) es mantenen. Com que hi 

haurà barreja d’alumnes dels diferents grups estables, caldrà fer-les aplicant la distància de 

seguretat o utilitzant la mascareta. 

L’espai d’acollida sempre serà el mateix (vestíbul entre la biblioteca i el menjador). Es prioritzarà, 

sempre que sigui possible fer l’acollida a l’exterior (pati de primària). La persona encarregada de 

l’acollida haurà d’acompanyar als alumnes d’infantil a la seva aula, mentre que els de primària 

s’incorporaran a les seves files a la pista (sempre utilitzant la mascareta).  

 

Referent a les extraescolars ho concretarem el 18 de setembre, conjuntament amb l’AMPA quan 

tinguin les llistes definitives dels inscrits. Es farà una reunió de coordinació amb les persones 

responsables abans de començar les activitats extraescolars (comencen a l’octubre). 

També utilitzarem la següent graella: 

 

ACTIVITAT NOMBRE 

ALUMNES 

GRUPS D’ON 

PROVENEN 

RESPONSABLE ESPAI 

UTILITZAT 

     

     

 

 

13. ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES 

En un primer moment no es contempla fer sortides llargues (en les que es necessita transport) 

durant el primer trimestre. Totes  les sortides es contemplen de fer-les per l’entorn que tenim i ja 

s’han buscat espais en els horaris dels mestres per tal de fer-ho possible. 

Al mes de març es faran les colònies, si la situació de pandèmia ho permet. 

 

14. CONCRECIONS 

 

a. ACOLLIDA DE P3 

Aquest curs que començarem tenim un total de 13 alumnes que començaran P3. És un nombre 

reduït i això ens permetrà fer l’acollida dels primers dies amb menys gent. 

Els alumnes es dividiran en dos grups, un de 6 i un de 7. La primera setmana (del 14 al 18) 

només vindran en horari de matí (9:00 a 12:30). L’organització quedaria de la següent manera: 

 GRUP 1: assistència presencial el dilluns i el dimecres al matí. 
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 GRUP 2: assistència presencial el dimarts i el dijous al matí. 

 GRUP 1 i 2: assistència presencial el divendres al matí. 

 La tutora farà les entrevistes individuals amb les famílies a les tardes d’aquesta primera 

setmana.  

 

Es permetrà l’acompanyament de 1 membre de la família de l’alumne/a amb les corresponents 

mesures de protecció, durant els primers moments del matí. 

  

b. PLA DE TREBALL DAVANT POSSIBLE CONFINAMENT 

Després del confinament del curs passat, és important estar preparats per si de cara el curs 

vinent es produeix un nou confinament, ja sigui d’algun grup en concret i/o general d’escola. 

És per això que adjuntem les valoracions que es van fer a la Memòria anual del centre, on ja es 

poden veure propostes de millora de cara a un futur confinament. 

 

Desprès de les valoracions extretes dels professionals de cada cicle, les opinions de les famílies 

en les entrevistes de final de curs i les valoracions dels alumnes durant el confinament s’han 

elaborat les següents propostes de millora en cas d’un nou confinament. 

Cal a dir que aquestes aniran lligades estretament a les indicacions que facilitin el Departament 

d’Educació i/o Departament de Salut i poden veure’s modificades en qualsevol moment. 

 

EDUCACIÓ PRIMÀRIA 

 

Proposta d’activitats, seguiment i retorn 

 

Desprès d’una bona valoració de les propostes realitzades en tots els cicles de primària es 

proposa seguir amb la mateixa dinàmica iniciada el tercer trimestre del 2019-2020. 

 

Es farà extensible la plataforma Google Classroom a tots els cicles, ja que permet compartir 

tota classe de documents amb els alumnes. A inicis de setembre es realitzarà una formació 

ràpida per part del professorat del centre a tot el claustre. 

Caldrà habilitar l’adreça de correu per tots els alumnes del centre. D’aquesta manera tots els 

alumnes dels centre tindran accés a les aplicacions de google que utilitzem: drive, classroom, 

meet... 



 

ESCOLA L’OLIVAR 
Passatge 11 de setembre s/n 
08251 – Castellnou de Bages 

11 

 

Caldrà tenir material preparat de reforç i/o ampliació per donar en cas de confinament a tots els 

alumnes. 

El claustre proposa, si les indicacions ho permeten, avançar coneixements de cara un possible 

confinament. A la vegada aquestes tasques proposades haurien de ser avaluables, per tant 

obligatòries. 

 

S’ha valorat positivament la realització de videoconferències a cada grup classe; tots els cicles 

coincideixen que són més profitoses en grups reduïts. Compaginar videoconferències de grup 

classe amb tutories de grups reduïts. Aquestes conferències tindran un caire tutorial, sobretot 

amb els grups de CS i un acompanyament emocional a tot l’alumnat. A part de comentar el 

seguiment i la setmana les tutores proposen, tal i com ja es feia, petites propostes d’entrament 

lector, càlcul mental, dictats de dibuixos, jocs de llengua...  

 

Comunicació amb les famílies 

 

Caldrà vetllar que totes les famílies de l’escola facin ús del correu del centre. Facilitarem una 

hora d’atenció amb la coordinadora TAC per poder solucionar els problemes que surtin. A l’inici 

de curs aquesta coordinadora participarà de les reunions de pares/mares per informar del 

funcionament del correu. 

 

L’ús de la pàgina web de l’escola com a mitjà per fer arribar les activitats i tenir informades les 

famílies el considerem molt pràctic i viable.  

En algunes famílies, caldrà tenir una comunicació més directe a través de telèfon i /o correu diari.  

 

Seguiment específic alumnes NESE 

 

Amb els alumnes NESE s’han realitzat videotrucades individuals de forma setmanal, tant per part 

de la mestra d’EES com per part dels tutors. En alguna ocasió van participar companys del grup 

per poder dur a terme activitats més engrescadores. 

 

És important que aquests alumnes rebin una atenció més acurada i personalitzada per vetllar el 

seu estat emocional i guiar-los de més a prop en les activitats pedagògiques proposades. 
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Davant d’una altre possible confinament cal tenir aquests  alumnes molt en compte per la seva 

vulnerabilitats i necessitats emocionals educatives i socials. 

 

Coordinació del professorat 

 

Es valora positivament les coordinacions realitzades com a centre; continuarem, si és el cas, 

amb les reunions setmanals de cicle amb la participació dels mestres tutors i els especialistes 

que intervenen.  

Quinzenalment es farà un claustre conjunt on s’informarà de les novetats, inquietuds, 

preguntes... es passarà la convocatòria i els punts a tractar per wattsup. Els mestres podran 

proposar a l’Equip Directiu punts a tractar. 

Si és necessari, i les circumstàncies ho demanen, els claustres es faran setmanalment. 

Proposem un Consell Escolar extraordinari per informar del protocol a seguir i les actuacions en 

cas de confinament. 

 

La plataforma utilitzada serà la que permet l’aplicació del Google Suite.   

 

 MITJÀ I PERIODICITAT DE CONTACTE AMB... 

NIVELL METODOLOGIA 

RECURSOS 

GRUP INDIVIDUAL 

ALUMNE/A 

FAMÍLIA 

1r Aplicacions Google 

Recursos materials 

Videoconferència 

Setmanal 

Sempre que sigui 

necessari 

Correu electrònic i 

videoconferència o 

trucada segons    

necessitats 

2n Aplicacions Google 

Recursos materials 

Videoconferència 

Setmanal 

Sempre que sigui 

necessari 

Correu electrònic i 

videoconferència o 

trucada segons    

necessitats 

3r Aplicacions Google 

Recursos materials 

Videoconferència 

Setmanal 

Sempre que sigui 

necessari 

Correu electrònic i 

videoconferència o 

trucada segons    

necessitats 
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4t Aplicacions Google 

Recursos materials 

Videoconferència 

Setmanal 

Sempre que sigui 

necessari 

Correu electrònic i 

videoconferència o 

trucada segons    

necessitats 

5è Aplicacions Google 

Recursos materials 

Videoconferència 2 

per setmana 

Sempre que sigui 

necessari 

Correu electrònic i 

videoconferència o 

trucada segons    

necessitats 

6è Aplicacions Google 

Recursos materials 

Videoconferència 2 

per setmana 

Sempre que sigui 

necessari 

Correu electrònic i 

videoconferència o 

trucada segons    

necessitats 

 

EDUCACIÓ INFANTIL 

 

Proposta d’activitats, seguiment i retorn 

 

Les activitats proposades a Educació Infantil seguiran amb el mateix format utilitzat durant el 

tercer trimestre del 2020. Seran de caràcter voluntari i amb enfoc globalitzat.  

No es valora portar a terme videoconferències en l’etapa d’educació infantil.  

 

Comunicació amb les famílies 

 

S’utilitzarà el correu de les famílies amb domini escolaolivar.cat per mantenir el contacte amb els 

alumnes i per fer la proposta d’activitats. 

Es penjaran les propostes a la pàgina web del centre i es passaran a través de  la mare/pare 

delegat/da pel whatsapp de grup. 

 

Seguiment específic alumnes NESE 

 

Amb els alumnes NESE s’han realitzat videotrucades individuals de forma setmanal, tant per part 

de la mestra d’EES com per part dels tutors. En alguna ocasió van participar companys del grup 

per poder dur a terme activitats més engrescadores. 
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És important que aquests alumnes rebin una atenció més acurada i personalitzada per vetllar el 

seu estat emocional i guiar-los de més a prop en les activitats pedagògiques proposades. 

 

Davant d’una altre possible confinament cal tenir aquests  alumnes molt en compte per la seva 

vulnerabilitats i necessitats emocionals educatives i socials. 

 

 MITJÀ I PERIODICITAT DE CONTACTE AMB... 

NIVELL METODOLOGIA 

RECURSOS 

GRUP INDIVIDUAL 

ALUMNE/A 

FAMÍLIA 

P3 Propostes 

globalitzades al blog 

de cada classe a la 

web del centre 

 

1 cop a la setmana 

mitjançant grup de 

whatsapp.  

Sempre que sigui 

necessari 

Correu electrònic i 

videoconferència o 

trucada segons    

necessitats 

P4 Propostes 

globalitzades al blog 

de cada classe a la 

web del centre 

 

1 cop a la setmana 

mitjançant grup de 

whatsapp. 

Sempre que sigui 

necessari 

Correu electrònic i 

videoconferència o 

trucada segons    

necessitats 

P5 Propostes 

globalitzades al blog 

de cada classe a la 

web del centre 

 

1 cop a la setmana 

mitjançant grup de 

whatsapp. 

Sempre que sigui 

necessari 

Correu electrònic i 

videoconferència o 

trucada segons    

necessitats 

 

15. SEGUIMENT DEL PLA 

El seguiment del pla haurà de ser constant, ja que també s’haurà d’estar pendent de l’evolució de 

la pandèmia i de les instruccions que vagin sortint. 

De totes maneres, es farà una revisió a nivell d’equip directiu i de claustre trimestralment. 

D’aquesta manera es podran incorporar les propostes de millora que puguin sorgir. 

 

Les mesures actualitzades s’aniran afegint en el punt següent. 
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16. MESURES ACTUALITZADES DEL PLA 

 

Segons les instruccions rebudes el 9 de setembre: “Mesures complementàries a les previstes al 

Pla d’actuació per al curs 20-21 per a centres educatius en el marc de la pandèmia” s’apliquen 

les següents modificacions en el Pla d’obertura: 

 Durant les dues primeres setmanes de curs, tots els infants a partir de 1r de primària 

hauran de portar mascareta. Aquest punt serà revisat als 15 dies. 

 Referent als símptomes: com que el mal de coll i el refredat nassal són molt habituals en 

els infants, només s’hauran de considerar símptomes potencials de COVID-19 quan 

també hi ha febre o altres manifestacions de la llista. 

 Els mestres estables també hauran de portar mascareta en el seu grup estable. 

 

 


