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0- Introducció  
 

 
La situació actual de la pandèmia ens porta a haver de repensar la nostra feina a 
l’escola. Així, hem de tenir en compte els grups d’infants, que han de passar a ser 
estables, els espais, les mesures higièniques i de ventilació i desinfecció que s’han de 
seguir, les entrades, sortides i patis esglaonats... Tot això, farà que aquest curs 2020-
2021, les activitats internivells o barreges de grups a EF o menjador per exemple no es 
puguin dur a terme de la manera que es venien planificant els darrers cursos. 
 
Per tant, aquest document conté la planificació de totes les mesures organitzatives que 
seguirà l’escola d’acord amb les Instruccions de la Secretaria de Polítiques Educatives 
i al Pla d’Actuació en el marc de la pandèmia elaborat pel Departament de Salut, tot 
tenint en compte la singularitat del centre i d’acord amb el principi d’autonomia. 
 

 
1. Diagnosi  

 
Des que es va ordenar el confinament al mes de març del curs 19/20, l’equip directiu 
ha garantit que es poguessin reunir en Claustre de forma virtual periòdicament i en 
cicles de forma setmanal per poder analitzar les situacions viscudes i programar les 
activitats a realitzar per part de l’alumnat. La proposta d’activitats per als infants s’ha 
fet en cicle amb una valoració molt positiva per part del professorat tot seguint les 
directrius del Departament d’Educació. 
 
També s’ha garantit la comunicació amb les famílies mitjançant correu electrònic 
utilitzant un correu gmail per curs, per videotrucada a les aules (MEET) de forma 
ocasional, excepte a CS de forma setmanal i almenys una trucada telefònica per 
família, tot i que en la majoria dels casos han estat més.  
 
Els informes d’avaluació del 2n i 3r trimestre s’han fet arribar per correu electrònic a la 
data establerta. No ha estat complex ja que al 1r trimestre ja s’havia realitzat la 
programació d’aquests correus. 
 

ANÀLISI CONFINAMENT I PROPOSTES DE MILLORA 

Dificultats curs 19/20 Propostes de millora curs 20/21 

Alumnat que no ha seguit les propostes del 
centre ja sigui per la fractura digital o per la 
social. 

Nova diagnosi dispositius digitals i 
connectivitat famílies (1 setmana curs). 
Seguiment tutors/es i seguiment social-
acadèmic COMISSIÓ CUIDEM-NOS 

Tasques molt competencials en alguns 
casos, les famílies sol·liciten tasques que 
puguin realitzar de forma més autònoma. 

Elaboració o previsió de material per dur a 
terme tasques autònomes i sistemàtiques per 
curs en cas de confinament. Les tasques 
competencials han de complimentar a aquest 
treball més autònom. 

Dificultats per l’organització, horaris... és una 
inquietud que han fet arribar les famílies. 

A treballar a la COMISSIÓ CUIDEM-NOS 

No disposar d’un Entorn Virtual 
d’Aprenentatge (EVA). El correu electrònic de 
les famílies i del curs (gmail) ha estat una 
solució provisional. 

Implementació entorn GSUITE. 
Formació en entorn GSUITE per al professorat 
del centre, especialment en l’aplicació 
Classroom. 
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2. Organització dels grups estables 
 
2.1 Consideracions generals 
El centre té concedits per part del Departament 9 nivells educatius per dues línies a 
cada nivell, per tant d’un total de 18 grups de 25 alumnes cadascun. Aquests 18 grups 
podrien ésser estables, ja que complirien les directrius Instruccions de la Secretaria de 
Polítiques Educatives, però des del centre i seguint el principi d’autonomia pensem 
fermament que en la situació en la qual estem vivint és necessari baixar les ratios en 
els casos que sigui possible i reduir al màxim el nombre de professionals que entren a 
cada aula, per la qual cosa s’han determinat dos escenaris possibles, l’escenari A en 
el qual es desdoblen tots els grups i es crea una classe més a cada nivell i l’escenari 
B, en el qual es desdoblen només els grups de P3 i P4. 
 
Després de valorar avantatges i inconvenients de les diferents organitzacions s’opta 
per un tercer escenari en el qual no es desdoblen tots els grups per la dificultat 
organitzativa i de manca de personal per fer-ho, però es manté el desdoblament de P3 
i P4 per garantir les distàncies de seguretat, ja que es considera més complicat en 
edats més primerenques; i també es desdoblen els cursos de 1r, 3r i  6è per poder fer 
un acompanyament més individualitzat del pas d’Infantil a Primària i de Primària a 
l’institut i d’aquesta forma també dividir els recursos humans dels quals disposa el 
centre en cicles. 
 
 Així doncs hi haurà 8 grups estables a l’educació infantil, i 15 grups estables a 
l’educació primària que  tindran la tutora o tutor com a referent durant tot el curs  el 
màxim d’hores possibles per poder tenir la traçabilitat i el grup de contacte ben 
identificat al llarg del temps.  
 
Tenint en compte doncs aquesta configuració dels grups i els espais dels quals 
disposem, els grups que es mantindran durant el curs 2020-2021 i les persones 
referents són aquests: 
 

Curs/niv
ell/ grup 

Nº 
alumnes 

Professorat 
estable 

Altre professorat Personal 
d’atenció 
educativa 

 
Espai 

P3A 17 Chus G. 1 (cap estudis) TEI P3 A 
Lavabo interior P3 

P3B 17 Consol G. 1 (cap estudis) TEI P3 B 
Lavabo interior P3 

P3C 16 Laura S. 1 (cap estudis) TEI P4 A 
Lavabo interior P4 

P4A 17 Lourdes P. 
 

1 (cap estudis) SIEI i auxiliar P4 B 
Lavabo interior P4 

P4B 17 Mercè C. 1 (cap estudis) SIEI i auxiliar P5 A 
Lavabo interior P5 

P4C 16 Tere C. 1 (cap estudis) SIEI i auxiliar P5 B 
Lavabo interior P5 

P5A 25 Gessamina V. 2 (cap estudis i 
secretaria) 

 1r A 
Lavabo 1a Planta 

P5B 25 Núria R. 2 (cap estudis i 
secretaria) 

SIEI i auxiliar 1r B 
Lavabo 1a Planta 

1r A 18 Ester B. 1 (Secretaria) SIEI i auxiliar Arts 
Lavabo 1a Planta 

1r B 14 Ester S. 2 (mestra  nivell 

anglès i secretària) 
SIEI i auxiliar Little Classroom 

Lavabo 1a Planta 
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1r C 18 Sara F 
(reducció). + ½ 

jornada 

2 (mestra  nivell 
anglès i 
secretària) 

SIEI i auxiliar Biblioteca  

Lavabo biblioteca 
 

2n A 25 Ana C. 4 (mestra nivell, 
anglès, reforç i 
direcció) 

 2n A 
Lavabo 1a Planta 

2n B 25 Jessi P. 4 (mestra nivell, 
anglès, reforç i 
direcció) 

SIEI i auxiliar 2n B 
Lavabo 1a Planta 

3r A  Núria F. 2 (mestra nivell i 
anglès ) 

 3r A 
Lavabo 2a Planta 

3r B  Uxua F. 2 (mestra nivell i 
anglès ) 

 3r B 
Lavabo 2a Planta 

3r C  Francesc M. 2 (mestra nivell i 
anglès ) 

 Aula de música 
Lavabo 2a Planta 

4t A 25 Gizeh L. 3 (mestra nivell, 
anglès i música) 

SIEI i auxiliar 4t A 
Lavabo 2a Planta 

4t B 25 Lourdes A. 3 (mestra nivell,  
anglès i música) 

 4t B 
Lavabo 2a Planta 

5è A 25 Mònica C. 2 (mestra nivell i 
anglès) 

 5è A 
Lavabo 2a Planta 

5è B 25 Anna B. 2 (mestra nivell i 
anglès) 

SIEI i auxiliar 5è B 
Lavabo 2a Planta 

6è A 17 Teresa G. 2 (mestra nivell i 
anglès)  

 6è A 
Lavabo 2a Planta 

6è B 17 Maria José L. 2 (mestra nivell i 
anglès) 

SIEI i auxiliar 6è B 
Lavabo 2a Planta 

6è C 16 Montse R. 2 (mestra nivell i 
anglès) 

 Aula Ciències 
Lavabo 2a Planta 

 

El professorat que no té tutoria (anglès, educació especial i equip directiu) estarà 

associat a un curs (P5, 2n, 4t i 5è) creant la figura del cotutor i en els casos de 

possible confinament compartirà com a docent de referència amb les tutores del 

grup aquesta responsabilitat. 

La mestra de religió està compartida amb una altra escola, per la qual cosa per 

controlar la traçabilitat i reduir la perillositat que pot comportar aquest fet es focalitzarà 

la seva presència en algun grup estable en concret. Aquest curs excepcionalment, farà 

arribar les propostes setmanals als mestres perquè ho puguin treballar a l’aula sense 

haver-ho de fer presencialment amb la mestra. 

2.2 Mesures higièniques i de seguretat 
 
Per establir un control dels símptomes, les famílies, han de fer-se responsables de 
l’estat de salut dels seus fills i filles. A l’inici del curs, signaran una declaració 
responsable a través de la qual: 

 Faran constar que són coneixedores de la situació actual de pandèmia amb el 
risc que això comporta i que, per tant, s’atendran a les mesures que puguin ser 
necessàries en cada moment. 

 Es comprometen a no portar l’infant o adolescent al centre educatiu en cas que 
presenti simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre o febrícula, tos, 
dificultats per respirar, congestió nasal, mal de coll, vòmits, diarrea, malestar o 
dolor muscular) i a comunicar-ho immediatament als responsables del centre 
educatiu per tal de poder prendre les mesures oportunes. 
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 En cas que la situació epidemiològica ho requerís es podria considerar la 
implementació d’altres mesures addicionals com la presa de temperatura a 
l’arribada a l’escola. 

 
Els infants a partir de 1r de l’educació primària han de dur la mascareta en el 
moment d’accedir al centre i fins que arribin a la seva aula. Si la situació 
epidemiològica ho requereix i així ho decideixen les autoritats sanitàries, l’alumnat de 
primària haurà de portar mascareta en tot moment. 
 
El centre facilitarà mascaretes higièniques diàriament al professorat, fpp2 al 
professorat vulnerable i mascaretes higièniques a l’alumnat que se li pugui trencar o 
perdre. 
 
El centre facilitarà a cada alumne un Kit Covid (estoig per desar la mascareta i 
ampolleta amb gel hidroalcohòlic, que la família haurà d’omplir). 
 
A les aules també es facilitarà un Kit Covid d’aula, que constarà d’una ampolla 
marcada amb gel hidroalcohòlic i paper per assecar les mans. 
 
Es demanarà a les famílies que els infants portin una ampolla d’aigua reutilitzable a 
primària i un got a infantil que anirà a casa cada dia, que no sigui d’un sol ús, que 
podrà portar a la motxilla i tindran a l’aula durant el dia.  
 
La bata s’haurà de portar com fins ara fins a 4t i cada dia haurà d’anar a casa. 
 
A educació infantil, els complements d’abric (guants, gorro...), aquest curs se’ls hauran 
d’endur les famílies per evitar contacte amb la resta. A primària es procurarà deixar 
abric i motxilla a dins de l’aula, especialment en els casos que la ratio hagi disminuït. 
En els casos que no s’ha reduït la ratio, probablement es deixarà a fora de l’aula 
deixant espai de separació i aprofitant altres penjadors de diferents cursos. 
 
Tots els infants, un cop hagin accedit a l’aula, hauran de rentar-se les mans o utilitzar 
gel hidroalcohòlic per a la desinfecció de les mans (assegurem la col·locació i la 
utilització de dispensadors de gel alcohòlic en diferents punts del centre, com a mínim 
dos a cada planta i un al menjador) quan entrin i abans de marxar, també quan surtin a 
l’esbarjo i tornin a entrar.  
 
Les recomanacions a l’hora de la higiene de mans seran visibles a totes les aules i 
serveis (WC), i hi haurà tovalloles d’un sol ús per eixugar-se. Caldrà mantenir una 
bona higiene de mans durant el dia, en funció de les diferents activitats i moments, tal 
com es concreta en les directrius dels Departaments d’Educació i Salut: 
Es requerirà el rentat de mans en els infants: 

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

 
En el cas del personal que treballa al centre, el rentat de mans es durà a terme: 

 A l’arribada al centre, abans del contacte amb els infants 
 Abans i després d’entrar en contacte amb els aliments, dels àpats dels infants i 

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



 

Pla d’Organització per a l’obertura curs 2020/2021   Escola Països Catalans   

 
A Educació Infantil, el lavabo del mig quedarà inutilitzat i només s’utilitzarà un lavabo 
per grup estable, així s’evitarà barrejar alumnes de diferents grups estables. Es 
dividiran les classes pel passadís amb el mobiliari que hi havia a la biblioteca. 
 
 

2.3 Consideracions sobre els estudiants en pràctiques com a centre formador 
 
Durant el curs s’incorporen diferents estudiants per a realitzar les pràctiques als 
diferents graus de mestre. S’assignarà cada estudiant a un grup estable i realitzarà la 
totalitat de les hores de pràctiques en aquest grup, exceptuant especialitats que 
hauran d’entrar al menor nombre de grups sempre amb distància de seguretat i 
mascareta. 
 
Els estudiants faran constar que són coneixedores de la situació actual de pandèmia 
amb el risc que això comporta i que, per tant, s’atendran a les mesures que el centre 
educatiu estableixi en cada moment. 
 
Si l’estudiant identifica simptomatologia compatible amb la COVID-19 no ha de 
presentar-se al centre educatiu. Està obligat a comunicar-ho a la universitat, al centre 
educatiu i a les autoritats sanitàries corresponents, així com les persones que hagin 
estat en contacte estret amb un cas de COVID-19 en els 14 dies  anteriors, d’acord 
amb el Pla d’actuació per al curs 2020-2021 per a centres educatius en el marc de la 
pandèmia. 
 
Abans d’iniciar les pràctiques es convocarà els/les estudiants per explicar el pla 
d’organització del centre, així com les tasques que desenvoluparà. 
 
L’acompanyament i la participació d’aquests estudiants es farà de forma presencial 
sempre que es pugui. En cas d’haver-se de fer de forma telemàtica, es vetllarà per 
donar accés a tots els espais virtuals dels que disposa al centre, tant a nivell de 
comunicació com de disseny de les activitats d’aprenentatge, si s’escau. 
Els estudiants participaran en totes les reunions presencials i/o virtuals amb les 
famílies, sempre que es considerin oportú. 
 
En iniciar les pràctiques al centre s’acordarà un calendari de seguiment que ha de tenir 
en compte les trobades presencials i/o virtuals amb el tutor/a referent de la universitat 
per al seguiment i la valoració final de l’estudiant. 
 

3. Criteris organitzatius dels recursos per a l’atenció de 

l’alumnat amb necessitat específica de suport educatiu 

A nivell d’atenció a la diversitat, hi ha una mestra d’EE que serà tutora/referent d’un 
grup estable. Per tant, les mesures universals especialment, però també algunes de 
les mesures addicionals per a l’alumnat amb dificultats s’haurà de fer a nivell del 
tutor/paral·lel o la persona que ocupi la figura del cotutor/a. No obstant això, les 
mesures intensives es podran continuar aplicant i coordinant des de la SIEI i Educació 
Especial. 
 
Seguint les directrius dels Departaments de Salut i Educació, no es barrejaran 
alumnes de diferents grups per fer els suports com s’havia fet fins ara (SEP, Ed. 
Especial i Consciència fonològica), en canvi l’atenció serà dins l’aula amb les figures 
del mestre/a paral·lel/a i el cotutor. 
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Una vegada aclarits els punts anteriors, cal dir que s’aplicaran les següents mesures 
universals per a l’atenció de la diversitat del grup estable, i també les mesures 
addicionals i intensives en aquells infants que la Comissió d’Atenció a la Diversitat ho 
consideri. 
 
MESURES UNIVERSALS (APLICADES A TOTS ELS INFANTS) 

 Treball cooperatiu dins el grup estable (espais d’aprenentatge a l’EI) 
 Tutories individualitzades 
 Docència compartida (dos mestres a l’aula) 
 Autorregulació continguts de les diferents àrees 
 Afavorir l’utilització de diverses metodologies de treball 
 Comunicació amb les famílies 

 
MESURES ADDICIONALS (APLICADES ALS INFANTS QUE HO NECESSITIN) 

 Suport dins l’aula, individual o en petit grup per part del mestre/a referent de 
suport o el/la mestra tutor 

 
MESURES INTENSIVES (APLICADES ALS ALUMNES NESE: alumnat amb NEE, 
alumnat amb dificultats derivades de la seva situació socioeconòmica, alumnat 
amb risc d’abandonament escolar i alumnat amb altes capacitats) 
 

 SIEI: es prioritzarà la intervenció dins el grup estable, evitant sortir de l’espai de 
convivència, sempre que sigui possible. 

 Auxiliars d’educació especial (vetllador/a): en funció del nombre de 
professionals es prioritzarà que sempre estiguin en el mateix grup estable. 

 Psicopedagoga EAP: valoració psicopedagògica dels infants que es cregui 
necessari. 

 CREDA (logopèdia): treball individualitzat amb cadascun dels infants; durant el 
primer trimestre continuaran amb aquesta mesura els infants del curs 19-20, a 
la vegada que es valoraran els nous casos que iniciarien aquesta mesura el 
gener del 2021. 

 Fisioterapeuta EAP: assessorament presencial al centre sempre que sigui 
necessari, sinó de forma telemàtica. 

 CDIAP (logopèdia- psicologia): coordinació anual per conèixer l’evolució dels 
infants que fa ús d’aquest servei, la trobada es pot fer de forma telemàtica. 

 Treballadora social de l’EAP: seguiment dels infants i les seves famílies de 
forma telemàtica o presencialment als Serveis Educatius. 

 CREDV (suports visuals): coordinació presencial i intervenció a l’aula. 
 Escolarització compartides: coordinació trimestral i segons necessitats per 

conèixer l’evolució dels infants que fan aquest tipus d’escolarització, la trobada 
es pot fer de forma telemàtica. 

 

4. Organització pedagògica en cas de confinament parcial o 
de tancament de centre 

 
4.1 Consideracions generals 

 
En cas que s’hagi de fer un confinament parcial d’un dels grups estables establerts pel 
curs 2020-2021, la persona referent del grup amb el suport i acompanyament del 
cotutor farà el seguiment virtual dels infants a través de la plataforma Classroom en el 
cas de l’educació primària (a partir de 3r), seguint la planificació que s’hagi fet dels 
diferents àmbits i amb activitats de caire més competencial i globalitzades i que l’infant 
pugui fer de la manera més autònoma possible. 
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A primària és fonamental el fet de tenir previst en cas de confinament quin material 
s’hauria d’endur l’alumnat, ja sigui quaderns, llibres o material fotocopiat. Cal tenir 
previst i programat aquest material a principi de curs per tenir-lo a punt en cas de 
confinament.  D’aquesta forma es treballaran amb el seguiment per part de la persona 
tutora de referència del grup i el cotutor/a. 
 
Es planificaran sessions virtuals, almenys dues a la setmana, per tal d’aclarir dubtes, 
fer el seguiment emocional dels infants, treballar la comunicació i expressió orals, i, si 
s’escau i de manera més personalitzada, també es podran planificar contactes amb les 
famílies, en funció del temps de confinament i l’evolució de la situació. 
 
Aquest seguiment i acompanyament en el cas de l’educació infantil i el cicle inicial i si 
calgués confinar algun dels grups estables, es faria a través de la pàgina web i el 
correu electrònic del curs de referència del grup estable @escolapaisoscatalans.cat, i 
si escau, de manera telefònica, planificat i proposant també activitats més 
globalitzades, que permetin la major autonomia de l’infant, sempre que sigui possible. 
Conforme avanci el curs, es valorarà la implantació de l’Entorn Virtual també per al 
Cicle Inicial i per a Educació Infantil. 
 
En cas del tancament del centre, les directrius a seguir serien les mateixes tant a 
l’educació infantil com a l’educació primària, prioritzant el seguiment més personalitzat 
per fer un bon acompanyament emocional dels infants i, per suposat, seguint les 
directrius del Departament d’Educació al respecte. 
 

4.2 Pla de treball del centre durant el confinament 
 

 
NIVELL 

EDUCATIU 

PERIODICITAT 
CONTACTE AMB 

EL GRUP 

PERIODICITAT 
CONTACTE AMB 

L’ALUMNE/A 

PERIODICITAT 
CONTACTE 

AMB LA 
FAMÍLIA 

PLANIFICACIÓ 
ACTIVITATS 

D’APRENENTATGE 

P3, P4 i 
P5 

Una videotrucada 
setmanal 

Trucada telefònica o 
videotrucada 
individual/petit grup 
quinzenal o segons 
necessitat 

Per correu 
electrònic o via 
telefònica 
setmanalment 

Propostes 
didàctiques a través 
de la web i el correu 
de l’escola 

1r i 2n Una videotrucada 
setmanal 

Trucada telefònica o 
videotrucada 
individual/petit grup 
quinzenal o segons 
necessitat 

Per correu 
electrònic o via 
telefònica 
setmanalment 

Propostes 
didàctiques a través 
de la web i el correu 
de l’escola 

3r i 4t Dues 
videotrucades 
setmanals en grup 
per dur activitats 
virtualment (àrees 
instrumentals) 

Trucada telefònica o 
videotrucada 
individual/petit grup 
quinzenal o segons 
necessitat 

Per correu 
electrònic (email 
família) o via 
telefònica 
quinzenalment 

Activitats a través de 
la plataforma 
Classroom classes o 
sessions virtuals de 
les àrees 
instrumentals 

5è i 6è Dues o tres 
videotrucades 
setmanals en grup 
per dur activitats 
virtualment (àrees 
instrumentals) 

Trucada telefònica o 
videotrucada 
individual/petit grup 
quinzenal o segons 
necessitat 

Per correu 
electrònic (email 
família)   o via 
telefònica 
quinzenalment 

Activitats a través de 
la plataforma 
Classroom classes o 
sessions virtuals de 
les àrees 
instrumentals 
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5.  Organització de les entrades i sortides  
 

El centre disposa de diverses entrades: per a Educació Infantil, la porta gran i la porta 

petita; per a Educació Primària: l’entrada de vehicles, l’accés general d’alumnat i 

professorat i l’accés d’EI. A partir d’aquests accessos es pot entrar a l’edifici per la 

porta principal, per la porta del sorral o per la porta de la biblioteca. 

La persona tutora referent de cada grup estable, anirà a buscar la filera del seu grup a 
les hores d’entrada, i els acompanyarà al punt d'accés a les hores de sortida. Les 
diferents portes d’accés s’obriran al primer torn i es tancaran una vegada hagi 
entrat/sortit el segon torn per part de la conserge. 
L’alumnat haurà de dur la mascareta fins que hagi accedit a l’aula que li correspon. 
Els acompanyants dels infants no podran accedir a l’edifici, amb l’excepció dels infants 
de P3 en el període d’adaptació d’aquests infants a l’escola. A P3 i P4 hauran 
d’acompanyar als infants fins a la porta de l’aula com fins ara i de P5 a 2n fins la seva 
filera. 
 
En aquest curs la puntualitat és fonamental tant per a mestres com per a les famílies, 
per tant en els casos de retard s’hauran d’aplicar a les NOFC.  
 

CURS-NIVELL-
GRUP 

PORTA D’ACCÉS HORA 
D’ENTRADA 

P3  
(3 grups estables) 

Porta gran EI (amb un membre família fins la porta de l’aula) 9:00 - 12:30 
15:00-16:30 

P4 
(3 grups estables) 

Porta gran EI (amb un membre família fins la porta de l’aula) 9:00 - 12:30 
15:00-16:30 

P5  
(2 grups estables) 

Porta principal dreta i escales dreta. (amb un membre 

família fins al sorral on es farà filera amb les senyoretes) 
 

9:00 - 12:30 
15:00-16:30 

1r 
(3 grups estables) 

Entrada vehicles i espai AFA (amb un membre família fins 

el punt de fer filera) 
9:00 - 12:30 
15:00-16:30 

2n 
(2 grups estables) 

Porta principal esquerra i escales. Fan filera espai 
davant despatxos i les famílies els venen a buscar a 
la filera davant dels despatxos (paret i columna 
respectivament). 

9:00 - 12:30 
15:00-16:30 

3r 
(3 grups estables) 

Fa filera al pati d’educació infantil i pugen amb la 
mestra per les escales a la dreta i passadís exterior 
aules fins la porta del sorral. 
Per a la sortida, les famílies s’esperen a la pista 
(filera). 

8:45-12:15 
14:45- 16:15 

4t 
(2 grups estables) 

Fa filera al pati d’educació infantil i puja per les 
escales interiors. Per a la sortida, les famílies vénen a 
recollir la filera al pati d’Educació Infantil. 

8:45-12:15 
14:45- 16:15 

5è  
(2 grups estables) 

Porta principal esquerra i escales. Fan filera espai 
davant despatxos 

8:45-12:15 
14:45- 16:15 

6è 
(3 grups estables) 

Entrada vehicles i espai AFA 8:45-12:15 
14:45- 16:15 

 
Pel que fa al control de temperatura, mentre les autoritats sanitàries creguin 
convenient que aquesta tasca l’ha de realitzar l’escola, i serà el/la tutor qui prendrà la 
temperatura de l’alumnat en quant arribi a la filera del seu grup. 
 



 

Pla d’Organització per a l’obertura curs 2020/2021   Escola Països Catalans   

Els especialistes es distribuiran en els diferents itineraris per vetllar la puntualitat, 

separació de torns i el respecte de totes les mesures de seguretat.  

- Educació Infantil: Raquel Garcia (2n torn) 

- 3r i ràdio: Alicia Carreño (1r torn) 

- Cicle Inicial: Adela Fernandez (2n torn) 

- Cicle Mitjà: Iris Jovè (1r torn) 

- Cicle Superior: Pilar Sert (1r torn) 

En qualsevol cas, per garantir les mesures de prevenció a les entrades i sortides del 
centre, així com en els passadissos i llocs de concurrència els alumnes (a partir de 1r) 
i el personal del centre educatiu han de portar la mascareta fins arribar a l’aula del 
grup estable, a banda de procurar mantenir el 1,5 metres de distància de seguretat 
amb els membres d’altres grups estables.  
 
Es demanarà col·laboració de voluntaris per l’organització de les entrades i les 
sortides, com ara del mestre jubilat, Toni Baró. 
 
 

6. Organització de l’espai d’esbarjo  
6.1 Esmorzars 
Tots els grups de l’escola esmorzaran a l’exterior, excepte educació infantil, es 
rentaran les mans abans de començar i a l’acabar amb aigua i sabó o amb solució 
hidroalcohòlica. Es proposa de portar un tovalló a la motxilla com a EI per higiene en 
l’esmorzar.  
 

6.2 Torns i espais de pati 
 
Cal procurar que els grups estables es mantinguin durant l’espai d’esbarjo, per la qual 
cosa s’han elaborat torns i s’ha distribuït el pati en diferents espais delimitats amb 
elements del pati i també amb jardineres. Quan això no sigui possible o sigui 
convenient poder relacionar-se amb d’altres grups, caldrà mantenir la distància de 
seguretat o portar mascareta.  
 
Es procurarà que les persones tutores de cada grup estable estiguin amb el seu grup 
durant l’estona de l’esbarjo o ho facin mestres que intervenen també a l’aula, i cada 
grup estable tindrà assignada una zona del pati, per tal d’evitar el contacte amb altres 
grups estables i mantenir les mesures de distància i seguretat. 
 
Hi haurà dos torns, de 10:30 a 11:00 i 11:00 a 11:30. 
 
La nostra proposta per a l’hora de l’esbarjo és la següent: 
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TORNS DE PATI D’INFANTIL 

 ( Setmanal 1r trimestre) 

P3 Hora: 11-11.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Setm/espai ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3 

14-18 set P3A P3B P3C 

21-25 set P3C P3A P3B 

28set-2 oct P3B P3C P3A 

5 – 9 oct P3A P3B P3C 

13 – 16 oct P3C P3A P3B 

19 – 23 oct P3B P3C P3A 

26-30 oct P3A P3B P3C 

2 – 6 nov P3C P3A P3B 

9-13 nov P3B P3C P3A 

16 – 20 nov P3A P3B P3C 

23 – 27 nov P3C P3A P3B 

30nov-4des P3B P3C P3A 

9 -11 des P3A P3B P3C 

14 – 21des P3C P3A P3B 

1 

2: Aules P3C i P4C  

3: Aules P4 B i P4C 

1: Aules P3 A i B 

3 

P3 

3 

2 
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TORNS DE PATI D’INFANTIL 

 ( Setmanal 1r trimestre) 

P4 I P5 Hora: 10.30-11 

 

Setm/espai Equilibris 

desnivells 

Caseta 

àgora 

Tipi 

banc 

Tendal 

p. musical 

Davant aules 

 

14-18 set P4A P4B P4C P5A P5B 

21-25 set P5B P4A P4B P4C P5A 

28set-2 oct P5A P5B P4A P4B P4C 

5 – 9 oct P4C P5A P5B P4A P4B 

13 – 16 oct P4B P4C P5A P5B P4A 

19 – 23 oct P4A P4B P4C P5A P5B 

26-30 oct P5B P4A P4B P4C P5A 

2 – 6 nov P5A P5B P4A P4B P4C 

9-13 nov P4C P5A P5B P4A P4B 

16 – 20 nov P4B P4C P5A P5B P4A 

23 – 27 nov P4A P4B P4C P5A P5B 

30nov-4des P5B P4A P4B P4C P5A 

9 -11 des P5A P5B P4A P4B P4C 

14 – 21des P4C P5A P5B P4A P4B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1: Equilibris i desnivells 

2: Caseta i àgora 

3: Zona tipi i banc 

4: Zona tendal i paret musical 

5: Espai davant de les aules P3 i 

P4 

1 

2 

3 

4 

5 

P4 I P5 

2 
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TORNS DE PATI DE PRIMÀRIA ( Setmanal 1r trimestre) 

Cicle Inicial i 3r  Hora: 11-11.30 

 

Setm/espai Pista 1 Àgora Vidriera Pista 2 Zona AFA voleibol Sorral Muntanyeta 

14-18 set 1rA 1rB 1rC 2nA 2nB 3rA 3rB 3rC 

21-25 set 3rC 1rA 1rB 1rC 2nA 2nB 3rA 3rB 

28set-2 oct 3rB 3rC 1rA 1rB 1rC 2nA 2nB 3rA 

5 – 9 oct 3rA 3rB 3rC 1rA 1rB 1rC 2nA 2nB 

13 – 16 oct 2nB 3rA 3rB 3rC 1rA 1rB 1rC 2nA 

19 – 23 oct 2nA 2nB 3rA 3rB 3rC 1rA 1rB 1rC 

26-30 oct 1rC 2nA 2nB 3rA 3rB 3rC 1rA 1rB 

2 – 6 nov 1rB 1rC 2nA 2nB 3rA 3rB 3rC 1rA 

9-13 nov 1rA 1rB 1rC 2nA 2nB 3rA 3rB 3rC 

16 – 20 nov 3rC 1rA 1rB 1rC 2nA 2nB 3rA 3rB 

23 – 27 nov 3rB 3rC 1rA 1rB 1rC 2nA 2nB 3rA 

30nov-4des 3rA 3rB 3rC 1rA 1rB 1rC 2nA 2nB 

9 -11 des 2nB 3rA 3rB 3rC 1rA 1rB 1rC 2nA 

14 – 21des 2nA 2nB 3rA 3rB 3rC 1rA 1rB 1rC 
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TORNS DE PATI DE PRIMÀRIA ( Setmanal 1r trimestre) 

4t i cicle  superior Hora: 10.30-11 

Setm/espai Pista 1 Àgora 

muntanyeta 

Vidriera Pista 2 Zona AFA voleibol Sorral 

14-18 set 4tA 4tB 5èA 5èB 6èA 6èB 6èC 

21-25 set 6èC 4tA 4tB 5èA 5èB 6èA 6èB 

28set-2 oct 6èB 6èC 4tA 4tB 5èA 5èB 6èA 

5 – 9 oct 6èA 6èB 6èC 4tA 4tB 5èA 5èB 

13 – 16 oct 5èB 6èA 6èB 6èC 4tA 4tB 5èA 

19 – 23 oct 5èA 5èB 6èA 6èB 6èC 4tA 4tB 

26-30 oct 4tB 5èA 5èB 6èA 6èB 6èC 4tA 

2 – 6 nov 4tA 4tB 5èA 5èB 6èA 6èB 6èC 

9-13 nov 6èC 4tA 4tB 5èA 5èB 6èA 6èB 

16 – 20 nov 6èB 6èC 4tA 4tB 5èA 5èB 6èA 

23 – 27 nov 6èA 6èB 6èC 4tA 4tB 5èA 5èB 

30nov-4des 5èB 6èA 6èB 6èC 4tA 4tB 5èA 

9 -11 des 5èA 5èB 6èA 6èB 6èC 4tA 4tB 

14 – 21des 4tB 5èA 5èB 6èA 6èB 6èC 4tA 
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1 

2 

3 

4 

5 6 

7

 

s

o

r

r 

1: Pista 1 joc de futbol 

2: Àgora i muntanyeta (4t, 5è i 6è) 

    Àgora (1r, 2n i 3r) 

 

3: Zona vidriera amb jardineres 

4: Pista 2 joc de bàsquet 

5: Zona AFA- tendal 

6: Voleibol, porxos i Pin-pon  

7: Sorral i jardineres quadrades 

8 

8: Muntanyeta (1r, 2n i 3r) 
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COM FUNCIONA? 

Aquest curs els espais de patis són setmanals. 

Heu de seguir el calendari dels espais per setmanes, 

Les tutores esteu amb el vostre grup quan feu pati 4 dies. 

L’equip directiu té els següents dies assignats a primària: Adrià (dijous), Raquel (dimecres) i Alicia (divendres) 

 

RESPONSABLES DELS DIFERENTS ESPAIS quan per calendari esteu a l’espai. 

Núm.3 i 7: Manteniment de les jardineres, regar, mantenir netes de males herbes: cura de les plantes. Anem a gaudir de la natura!!!! 

Núm 7 Revisar els materials: com estan? quins es necessiten? Revisar si hi ha algun en mal estat o trencat, recollir si es troba algun material 

fora del bagul a l’hora de recollir. Vols jugar? 

Núm.7 i 8: Eppp ens toca la muntanyeta, revisar el seu manteniment, treure les males herbes, tendal de l’àgora recollit. 
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7. Relació amb la comunitat educativa  
 

ACTIVITAT COM HO FAREM? 

Consell Escolar Les sessions de Consell Escolar es celebraran de forma virtual com ja 
s’han fet els darrers del curs 2019/2020 

Reunions famílies Preferentment es faran per videoconferència, exceptuant la 1ª reunió de 
P3 que si les condicions sanitàries ho permeten ho farem de forma 
presencial garantint les mesures de seguretat. 
Amb les famílies que això no sigui possible, les organitzarem, per grups 
estables, mantenint la distància de seguretat i utilitzant la mascareta. 

Comunicació amb 
les famílies 

El seguiment amb les famílies (tutories) el farem preferentment per 
videoconferència o telèfon. En cas de fer una trobada presencial, es farà 
mantenint les mesures de seguretat.  
Per qualsevol altra comunicació, es farà ús del correu electrònic (correu 
per curs @escolapaisoscatalans.cat o el telèfon. 

Formació TAC 
famílies 

En el cas de les famílies que ho puguin necessitar, es planteja fer una 
sessió d’acompanyament per part de l’Equip Directiu al principi del curs 
per tractar les plataformes digitals que utilitza el centre (ComunicAPP, 
correu electrònic, MEET i si es considera necessari Classroom).  

Espais Oberts 
d’Aprenentatge 
(EOA) 

A P3 es proposa fer en espais exteriors. 

De P4 a 2n, hi ha l’opció de fer una gravació a casa i projectar-la o fer-ho 
mitjançant videoconferència. 

A partir de 3r, es proposa que la família ho prepari a casa i l’alumne/a ho 
pugui exposar (la família pot ser partícip amb vídeos, PWP i d’altres 
mitjans digitals...) 

 
El pla d’organització un cop informat el Consell escolar i aprovat per la inspecció, es 
penjarà a la pàgina web del centre i s’avisarà a les famílies mitjançant ComunicAPP, 
l’aplicació que vam posar en funcionament el curs passat de contacte i pagament de 
les famílies i que continuarà essent un dels mitjans de comunicació estable entre el 
centre i les famílies. Es continuarà fent difusió de totes les mesures i novetats del Pla 
per la pàgina web i també pel Twitter de l’escola. 
 
 
 

8. Servei de menjador  
A l’espai de menjador els grups estables han de mantenir-se i garantir que hi hagi una 
distància de seguretat respecte altres grups estables. Quan això no sigui possible, 
caldrà mantenir la distància de seguretat entre tots els comensals.  
 
Per afavorir el manteniment de les mesures de seguretat, atès que disposem d’un 
espai reduït de menjador, farem torns i utilitzarem diferents espais: 
 
 
 

CURS-NIVELL-GRUP HORA DE DINAR ESPAI 

P3 (tres grups estables) 12:30-13:15 Cadascú a la seva aula dinar i 
migdiada 
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P4 (tres grups estables) 12:30-13:15 Cadascú a la seva aula dinar i 
activitat 

P5 (dos grups estables) 12:30-13:15 Al menjador (taules petites) 

1r (tres grups estables) 12:30-13:15 Peixera i menjador (ampliació del 
menjador) 

2n (dos grups estables) 12:30-13:15 Menjador (taules del fons) 

3r (tres grups estables) 13:25 a 13:50 Peixera (ampliació del menjador) 

4t (dos grups estables) 13:25 a 13:50 Menjador  

5è (dos grups estables) 14:00 a 14:30 Peixera (ampliació del menjador) 

6è (dos grups estables) 14:00 a 14:30 Menjador  

 
L’empresa AUSOLAN (coordinació), conjuntament amb l’AFA i en coordinació amb 
l’escola, elaborarà el seu pla de menjador específic per aquest curs, tenint en compte 
les directrius i instruccions dels Departaments d’Educació i Salut. 
 

9. Pla de neteja  
L’Ajuntament ha de lliurar al centre el Pla de Neteja per a ser incorporat a aquest Pla 
(ANNEX). 
 
Ens aquest punt s’exposaran les mesures de neteja d’espais després del seu ús quan 
siguin utilitzats per diversos grups estables. En qualsevol cas, i dins del conjunt 
d’actuacions de sensibilització que el centre portarà a terme amb l’alumnat sobre 
mesures higièniques davant la prevenció de contagi per la covid-19, el mateix alumnat, 
quan estigui utilitzant un espai que no és el del seu grup estable ha de col·laborar en 
les actuacions de neteja de superfícies i estris utilitzats abans d’abandonar l’espai i 
possibilitar el seu nou ús en bones condicions higièniques.  
 
La neteja de l’espai del menjador s’haurà de fer entre torn i torn per personal de 
l’empresa que el gestiona. També hi haurà la periodicitat de la neteja i desinfecció dels 
espais compartits, així com la dels lavabos.  
 
El pla de neteja haurà de desplegar també la gestió dels residus. A cada aula hi ha 
d’haver un contenidor de rebuig amb pedal i tapa. 
 

Actuacions 
centre 

Com ho farem? Responsable 

Ventilació És necessari ventilar les instal·lacions interiors com a mínim abans 
de l’entrada i la sortida dels infants i 3 vegades al dia, almenys 10 
minuts cada vegada. 
La ventilació serà continua (finestres obertes al llarg de la jornada 
si les condicions climàtiques ho permenten) o s’obriran abans de 
l’entrada, al sortir al pati, al marxar al migdia, al començar i a 
l’acabar la jornada a la tarda. 
Es recomana, allà on sigui possible, mantenir les portesi 
finestres obertes. 

Tutor/a grup 
estable 

Desinfecció 
d’objectes 
d’ús comú 

En el cas que es comparteixin objectes a l’aula, caldrà fer un mínim 
d’una neteja i desinfecció completa al final de la jornada i garantir 
la neteja i desinfecció durant el dia d’aquests estris . 

Tutor/a grup 
estable 

Gestió de 
residus 

Disposar de papereres de rebuig accionades amb pedal per tal de 
llençar els mocadors i paper d’eixugar les mans utilitzats a aules i 
als lavabos. 
En el cas que alguna persona presenti símptomes, cal tancar en 
una bossa tot el material utilitzat a l'espai d'ús individual on s'ha 
aïllat la persona i introduir aquesta bossa tancada en una segona 
bossa abans de dipositar-la amb la resta de residus. 

Tutor/a grup 
estable 
ED i conserge 
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El menjador serà gestionat per l’AFA a través de l’empresa AUSOLAN, que té el seu 
propi pla de ventilació, neteja i desinfecció, d’acord amb les directrius dels 
Departaments d’Educació i Salut. 
 
 

10. Extraescolars i acollida  
 
L’acollida matinal i de tarda s’oferirà, per part de l’AFA a través de l’empresa 
AUSOLAN, en coordinació amb l’entrada esglaonada dels diferents grups estables 
prevista en el punt 4 d’aquest pla.  
L’horari de l’acollida matinal s’inicia a les 8 del matí, i excepcionalment a 3/4 de 8 si hi 
ha un nombre mínim de famílies que ho demanin.  
 
L’acollida del matí es farà a l’aula de cada grup estable excepte P5 que es farà a l’aula 
de psicomotricitat, un espai gran i que permetrà agrupar els infants segons el seu grup 
estable de referència.  
 
La tutora o tutor de cada grup estable, trobarà els infants de l’acollida del seu grup a 
l’aula, per poder iniciar la seva activitat diària, a l’acollida ja se’ls hi haurà fet la presa 
de temperatura. 
L’horari de l’acollida de tarda s’iniciarà a les 16:30, quan sortiran els primers grups 
estables del centre, i s’allargarà fins a les 17:30. Aquesta acollida de tarda també es 
farà a l’aula de psicomotricitat com fins ara, amb dues monitores fixes i s’emprarà 
preferentment l’espai del pati d’EI. 
 
L’AFA oferia activitats extraescolars en la franja horària del migdia fins ara mitjançant 
talleristes externs (Orfeó, Aula Municipal de Teatre, Engijoc, Creatiu Rosa Franco...) , 
però els diferents horaris d’entrada i sortida dels infants, els diferents torns que 
s’hauran d’establir per dinar, la dificultat per mantenir els grups estables a l’hora de fer 
activitats i el que no circulin persones externes al centre i que van a diferents escoles, 
ha fet que hagin pres la decisió de no oferir aquestes activitats al migdia. El servei de 
monitoratge, que serà estable amb els diferents grups estables d’infants que facin ús 
del menjador, seran els encarregats del disseny d’activitats diferents per les franges 
del migdia en que no siguin al menjador.  
 
Es respectaran les zones delimitades pels esbarjos tant pels grups de l’educació 
infantil com pels de l’educació primària, les estones del migdia que els infants estiguin 
al pati. 
 
S’oferiran, sempre que hi hagi un nombre suficient d’infants, activitats extraescolars de 
tarda, prioritzant aquelles que es fan en espais oberts com la pista, o en espais més 
grans com el gimnàs o el menjador, havent de dur mascareta tant el monitoratge 
encarregat de l’activitat com els infants que hi participin. 
 
 

 
11. Activitats complementàries  
 
Aquest curs es prioritzarà les activitats a l’exterior, ja sigui als diferents patis de 
l’escola o sortides a l’entorn proper (bosquet urbà p.exemple) on ens puguem 
desplaçar a peu. S’adjuntaran les graelles de planificacions dels diferents espais 
exteriors. 
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A la resta de sortides programades, es prioritzarà també respectar els grups estables, 
com a conseqüència es reduiran les sortides que es realitzaven o caldrà adaptar-les 
per fer-les a peu. 
 
Quan hagin de ser en autocar, s’agruparan els grups estables i a totes les edats es 
farà ús de la mascareta, ja que hi hauran dos o més grups estables en un espai tancat. 
 

 
12. Reunions dels òrgans unipersonals i col·lectius de 
coordinació i govern  
 

ÒRGANS  TIPUS DE 
REUNIÓ  

FORMAT DE LA 
REUNIÓ  

PERIODICITAT/  
TEMPORITZACIÓ  

Claustre Informativa i 
pedagògica 

Videoconferència o 
presencial al gimnàs 

Mensual 

Equip Directiu Planificació Presencial Setmanal (1 o 2) 

Nivells Coordinació Presencial Setmanal 

Cicles Coordinació Presencial/virtual Setmanal 

Comissions Planificació Presencial a la sala 
de mestres amb 
mesures de 
seguretat 

Mensual o segons 
conveniència 

*Totes les reunions que es facin presencials hauran de ser prèvia desinfecció de 

l’espai, fent ús de la mascareta i respectant la distància de seguretat, desinfectant de 
nou l’espai després del seu ús. 
 

 

13. Protocol d’actuació en cas de detectar un possible cas de 
covid-19 
 

13. 1 Estudi de casos 
El responsable de la coordinació i la gestió del centre per la COVID-19 al centre és el 
director. 
 
No assistirà al centre l’alumnat, les persones docents i altres professionals que 
tinguin símptomes compatibles amb COVID-19, així com aquelles persones que es 
troben en aïllament per diagnòstic de COVID-19 o en període de quarantena 
domiciliària per haver tingut contacte estret amb alguna persona amb símptomes o 
diagnosticada de COVID-19. 
 
En un entorn de convivència com és el centre escolar, la detecció precoç de casos i el 
seu aïllament, així com dels seus contactes més estrets, és una de les mesures més 
rellevants per mantenir entorns de seguretat i preservar al màxim l’assoliment dels 
objectius educatius i pedagògics. Per tant, hem dissenyat un protocol molt clar 
d’actuació, d’acord amb les directrius dels Departaments d’Educació i Salut en cas de 
detectar una sospita de cas que inclourà la ràpida coordinació entre els serveis 
territorials d’Educació i de Salut Pública. 
 
 

En el cas que es detecti una sospita de cas, caldrà seguir els següents passos: 

1. Es portarà a un espai separat d'ús individual (tutor/a) 
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2. Es col·locarà una mascareta quirúrgica (tant a la persona que ha iniciat 
símptomes com a la persona que quedi al seu càrrec). 

3. Es contactarà amb la família per tal que vingui a buscar l’infant (tutor/a o equip 
directiu) Es recomanarà a la família que es traslladin al domicili i des d’allí 
contactin telefònicament amb el seu CAP de referència. Es recomana que 
sigui del sistema públic de salut, per tal de facilitar la traçabilitat del contagi. 

4. En cas de presentar símptomes de gravetat es trucarà també al 061. 
5. El centre contactarà amb el servei territorial d’Educació per informar de la 

situació i a través d’ells amb el servei de salut pública. 
 

 

 
 

 

 

ESPAI HABILITAT PER 

L’AÏLLAMENT 

 

PERSONA RESPONSABLE DE 

LA REUBICACIÓ DE 

L’ALUMNE/A I LA CUSTODIA 

FINS LA RECOLLIDA 

 

RESPONSABLE DE 

CONTACTAR AMB LA 

FAMÍLIA 

 

RESPONSABLE DE 

COMUNICAR EL CAS ALS 

SERVEIS TERRITORIALS 

 
Tutoria davant secretaria 
i successivament tutories 

colindants 
 

Referent del grup estable o 

persona present a l’aula en el 

moment de la detecció  

(avisar per tlf. a l’Equip 

Directiu) 

 

Un membre de 

l’equip directiu. 

 

Direcció 

 
 

Per a fer el seguiment dels casos es crearà un full de registre amb la següent 
informació: 

 Nom de l’infant 
 Dia i hora de la detecció 
 Nom de la persona del centre que ha seguit el protocol amb l’infant i del familiar 

que l’ha vingut a recollir. 
 Persona referent de Salut, del Centre d’atenció primària. 
 Persona referent del centre en relació amb el seguiment del cas amb Salut. 

*Aquest arxiu es trobarà a secretaria. 
 
La Direcció reportarà les dades dels casos sospitosos i positius a la nova eina que es 
posa en marxa aquest curs: Traçacovid 
 
 
 
13. 2 Retorn al centre educatiu 
En el cas de ser un cas sospitós, una vegada la PCR sigui negativa i no hi hagi 
simptomatologia es podrà incorporar al centre. 
 
En el cas d’un cas confirmat i seguint les recomanacions de la OMS, no serà 
necessària PCR de control després d’haver fet l’aïllament domiciliari. Tampoc caldrà 
un certificat mèdic per a la reincoroporació a l’escola. 
 
Donada la situació de cas sospitós, els germans han de quedar-se a casa al 
considerar-se grup convivent. Si és negatiu, poden retornar al centre educatiu. En el 
cas de positiu hauran de fer quarantena, però no està indicat que els seus grups 
estables respectius la facin per prevenció. 
 

13.3 Gestió de casos del personal docent 
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Els gestors COVID-19 faran l’estudi de contactes de la persona docent i se li 
explicaran els passos a seguir si necessita agafar la baixa laboral. Cal que la 
persona es posi en contacte amb el Servei de Prevenció de Riscos Laborals 
corresponent. Si la PCR és negativa es podrà reincorporar al centre educatiu un cop 
s’hagi recuperat del quadre clínic i hagi passat 24 h sense febre i/o altres símptomes. 

 

 
 

14. Propostes pedagògiques i acompanyament emocional 
 
S’acabaran de definir les diferents propostes la 1a setmana de setembre amb la 

Comissió Cuidem-nos. 

 

15. Seguiment del pla 
 

L’equip directiu és el responsable de la difusió i implementació d’aquest Pla 
d’Organització al centre, per la qual cosa a principis de setembre donarà les 
instruccions necessàries a l’equip docent per al seu compliment, i els materials 
necessaris, proporcionats o bé pel Departament d’Educació o bé pel propi centre, per 
tal de poder seguir les instruccions en relació a les mesures higièniques i de seguretat. 
 
No obstant això, no és un pla fix i per aquest motiu durant els primers dies de 
setembre, i en funció de com estigui la situació per la pandèmia, es valorarà la 
necessitat de revisar-lo i modificar-lo, en cas que calgués, però també al llarg del curs 
s’avaluarà per a poder incorporar les millores que es creguin convenients amb les 
aportacions que pugui fer la Comissió Cuidem-nos i, en definitiva, tot el Claustre i la 
Comunitat Educativa seguint els indicadors següents: 

 

Accions Temporització 

 Difusió i implementació del Pla d’Organització. 

 Planificació i coordinació amb els especialistes de les activitats de les 
especialitats (música, EF i religió i valors) perquè es pugui dur a terme 
des de la tutoria. 

 Planificació de les entrades i sortides dels infants per grups estables i 
de manera esglaonada (freqüència de 15 minuts entre grups) i també 

Al llarg del 
curs 

Responsables 
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de la implementació per torns i espais de l’esbarjo. 

 Assignació de cotutor o cotutora als nivells i coordinació amb els 
tutors/es dels grups estables i dotació d’entre. 

 Coordinació dels tutors i tutores del curs 2019-2020 i recuperació de la 
informació que va sol·licitar l’ED a nivel de continguts pendents, per tal 
poder garantir l’assoliment del que no es va poder treballar o 
aprofundir en el tercer trimestre del curs 2019-2020. 
 

Equip docent 
Equip directiu 

Indicadors Criteri d’èxit 
Procediment 
d’avaluació 

Percentatge d’alumnat que compleix 
l’horari d’entrada al centre amb el seu 
grup estable 

=< al 90%  

Registre dels 
retards sobre 
els horaris 
previstos 
d’entrada de 
cada grup 
estable 

Percentatge d’hores que els grups 

estables estan amb el o la docent de 

referència (tutor/a del grup estable) 

=< al 80% Horaris dels 

grups 

estables i de 

l’equip docent 

Grau de satisfacció de les famílies amb el 
pla d’organització i la seva implementació 

=< al 75% grau de satisfacció 
elevat 

Enquesta a 
les famílies 
(final de curs) 

Grau de satisfacció de l’equip docent amb 
el pla d’organització i la seva 
implementació 

=< al 75% grau de satisfacció 
elevat 

Enquesta a 
l’equip docent 
(final de curs) 
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ANNEX 1 – PLA DE VENTILACIÓ, NETEJA I DESINFECCIÓ 

Amb col·laboració de la Regidoria d’Educació  

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

pandèmia, emès pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya el 

30/06/20 recomana disposar d’un pla de neteja i desinfecció adaptat a cada centre. 

L’objectiu d’aquest pla no és altre que garantir la neteja i desinfecció dels diferents 

espais durant la jornada i en funció de la seva ocupació i concurrència. 

 

Consideracions generals 

 

1.- LA VENTILACIÓ  

 

 La ventilació és una de les principals mesures de prevenció de contagis en un 

espai interior.  

 Ventilar les instal·lacions interiors com a mínim abans de l’entrada i la sortida 

dels alumnes i 3 vegades més durant el dia durant 10 minuts. 

 Totes les aules han de poder ser adequadament ventilades. Si és possible, es 

deixaran les finestres obertes durant les classes.  

 

2.- NETEJA I DESINFECCIÓ 
 

 La neteja dels espais és fonamental i sempre s’ha de fer de forma prèvia a les 

actuacions de desinfecció. Permet eliminar la brutícia i la matèria orgànica de 

les superfícies i, si no és eliminada, pot interferir amb els desinfectants i 

minimitzar-ne la seva eficàcia. 

 Els desinfectants, en canvi, destrueixen o inactiven els microorganismes.  

 La neteja i la posterior desinfecció d’espais s’ha de realitzar amb una 

periodicitat almenys diària.  

 Aquesta periodicitat pot augmentar en funció del trànsit i l’ocupació de 

l’espai: lavabos, espais multi activitats, sales de reunions amb reunions 

successives, menjadors amb diferents torns, etc. 

 Les taules de les aules i del menjador s’han de netejar i desinfectar després de 

les activitats i dels àpats, respectivament. És recomanable que ho facin els 

mateixos alumnes dins del propi marc d’aprenentatge. 
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 Es recomana, sempre que sigui possible, mantenir les portes obertes, evitant 

així més contacte en les manetes de les portes.  

 Lavabos: cal assegurar la dotació de sabó i paper per eixugar, per garantir 

l’adequada higiene de mans en tot moment. Quan es faci ús dels inodors, es 

recomana tancar la tapa abans de la descàrrega de l’aigua de la cisterna.  

 Joguines:  

o No hi hauria d’haver joguines que no es puguin rentar i desinfectar amb 

facilitat.  

o Les joguines de plàstic dur s’han de rentar al rentaplats de manera 

diària.  

o Les joguines de roba s’han de rentar a la rentadora, a més de 60ºC  

o Les joguines de fusta s’hauran de desinfectar amb un drap humitejat 

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

o Quan sigui possible, es disposarà de joguines d’ús exclusiu per al 

grup estable. 

 Per als espais interiors es seguiran les recomanacions de Neteja i desinfecció 

en establiments i locals de concurrència humana.  

 Per als espais exteriors es seguiran les recomanacions de Neteja i desinfecció 

en espais exteriors de concurrència humana 

 
3.- GESTIÓ DE RESIDUS 
 

 Es recomana que els mocadors i tovalloles d'un sol ús utilitzats per a l'assecat 

de mans o per a la higiene respiratòria es llencin en contenidors amb bosses, 

preferiblement amb tapa i pedal.  

 El material d’higiene personal, com mascaretes, guants i altres residus 

personals d’higiene, són considerats com a fracció resta i, per tant, s’han de 

llençar al contenidor de rebuig (contenidor gris).  

 En el cas que alguna persona presenti símptomes mentre està al centre, cal 

tancar en una bossa tot el material utilitzat a l'espai d'ús individual on s'ha aïllat 

la persona i introduir aquesta bossa tancada en una segona bossa abans de 

dipositar-la amb la resta de residus tal com s’ha indicat al paràgraf anterior. 

 

 

 

 
 

Dins del conjunt d’actuacions de sensibilització que cada centre portarà a terme amb la seva 

comunitat educativa sobre mesures higièniques davant la prevenció de contagi per la covid-19.  

Es recomana que el mateix alumnat, en funció de l’edat i les seves possibilitats, col·labori amb les 

actuacions de neteja de superfícies i estris utilitzats abans d’abandonar un espai i possibilitar el seu 

nou ús en bones condicions. 

 

https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/neteja-desinfeccio-establiments-locals-concurrencia-humana.pdf
https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/neteja-desinfeccio-establiments-locals-concurrencia-humana.pdf
https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/neteja-desinfeccio-espais-exteriors-concurrencia-humana.pdf
https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/neteja-desinfeccio-espais-exteriors-concurrencia-humana.pdf
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LLEGENDA GRAELLES: PT: personal treballador / A: alumnat / N: personal de neteja 
 
ESPAIS COMUNS  (DESPATXOS I SALES DE REUNIONS) 
 Abans 

d’ús 
Després 
d’ús 

Diari  Horari Agent Comentaris 

 
VENTILACIÓ 

    
Acabar act. 

 
PT  

 
Mínim 10 minuts 

Manetes, poms i 
aixetes  

    
Final 
Jornada 

 
N 

Deixem la porta 
oberta dels espais 
que s’han utilitzat 
durant el dia 

Baranes i passamans     Final 
Jornada 

N  

Superfícies taules i 
taulells 

   Acabar act. 
Final 
jornada 

PT / A 
N 

 

Cadires i bancs     Acabar act. 
Final 
jornada 

PT / A 
N 

Especialment a les 
zones en contacte 
amb les mans 

Utensilis d’oficina i 
material escolar 

   Acabar act. 
Final 
jornada 

PT / A 
N 

Es recomana no 
compartir el 
material 

Teclats i ratolins    Acabar act. 
Final 
jornada 

PT / A 
N 

 
Aplicar política de 
“taula  neta” 
Netejar el material 
electrònic amb un 
drap humit amb 
alcohol propílic 70º 
 

Telèfons i 
comandaments 

   Acabar act. 
Final 
jornada 

PT / A 
N 

Botoneres dels 
ascensors 

   Final de la 
jornada 

N 

Interruptors     Final de la 
jornada 

N 

Fotocopiadores    Acabar act. 
Final 
jornada 

PT  
N 

 

AULES (UNITAT DE CONVIVÈNCIA) 

 Abans de 
l´ús 

Després de 
l’ús 

Diari  Horari Agent Comentaris 

VENTILACIÓ    Temps 
d’esbarjo 
Final 
jornada 

 
PT / A 

 
Mínim 10 
minuts 
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Superfícies o punts 
de contacte freqüent 
amb les mans  

   Final de la 
jornada 

N  

Terra    Final de la 
jornada 

N  

Superfícies taules     Acabar 
activitat 
Final 
jornada 

PT / A 
 
N 

 

Cadires     Acabar 
activitat 
Final 
jornada 

PT / A 
 
N 

Especialment 
a les zones en 
contacte amb 
les mans 

Materials i jocs    Acabar 
activitat 

PT/A  

Joguines plàstic    Acabar 
activitat 

PT/A Poden rentar-
se al 
rentaplats 

Joguines roba    Acabar 
activitat 

PT/A Rentadora 
(60º) 

Joguines fusta     Acabar 
activitat 

PT/A Drap humit 
amb alcohol 
propílic 70º 

MENJADOR 

 Abans de 
l´ús 

Després de 
l’ús 

Diari  Horari Agent Comentaris 

VENTILACIÓ    
 

Acabar act. PT / A  
Mínim 10 
minuts 

Superfície on es 
prepara el menjar, 
taulells 

   Acabar act. PT Especialment  
si hi ha més 
d’un torn 

Plats, gots, coberts    Acabar act. PT Rentaplats a 
elevada 
temperatura 

Superfícies taules i 
safates 

   Acabar act. PT / A Especialment  
si hi ha més 
d’un torn 

Cadires     Acabar act. PT / A Especialment  
si hi ha més 
d’un torn 

Utensilis de cuina    Acabar act. PT  
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Terra    Acabar act. PT  

 
ZONES DE DESCANS  

PERIODICITAT Abans de 
l’ús 

Després de 
l’ús 

Diari  Horari  Agent Comentaris 

VENTILACIÓ    Acabar act. PT / A  
Mínim 10 
minuts 

Bressols i llitets    Acabar act. PT / A  

Llençols i fundes de 
coixí 

   Cada 
setmana 

La família D’ús 
individual 
Rentadora 
60ª 

Mantes    Cada 
setmana 

La família 

Terra    Acabar act.  
Final 
jornada 

PT 
N 

 

Altres superfícies    Acabar act.  
Final 
jornada 

PT 
N 

 

 
 

AULES MULTIUSOS / ACOLLIDA  

PERIODICITAT Abans de 
l’ús 

Després de 
l’ús 

Diari  Horari Agent Comentaris 

VENTILACIÓ 

  

  
Acabar act. 

 
PT/A 

Mínim 10 
minuts 
Cada cop que 
canviï el grup 
que hi ha a 
l’interior 

Superfícies taules  
 

   Acabar act. PT/A  

Cadires     Acabar act. PT/A  

Terra    Final de la 
jornada 

N  

Superfícies o punts 
de contacte freqüent 
amb les mans 

   Final de la 
jornada 

N  

Materials i jocs    Acabar act.  PT/A  
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LAVABOS i VESTIDORS  

 Abans de 
l’ús 

Després de 
l’ús 

Diari  Horari Agent Comentaris 

VENTILACIÓ    Temps 
d’esbarjo 
Final de la 
jornada 

PT / N  
Mínim 10 
minuts 

Rentamans     Migdia 
Final 
jornada 

 
N 

Després del 
pati del matí 
i/o del 
menjador i 
sempre al 
final de la 
jornada 

Inodors    Migdia 
Final 
jornada 

 
N 

Terra i altres 
superfícies 

   Migdia 
Final 
jornada 

 
N 

Cubells de brossa     
Final 
jornada 

 
N 

 

 

LLISTAT DE COMPROVACIÓ PER A L’OBERTURA DIÀRIA DELS CENTRES EDUCATIUS  
 

ACCIÓ 
DATA/ HORA / NOM DE LA PERSONA QUE FA LA COMPROVACIÓ 

 
SÍ 

 
NO 

S’ha efectuat la ventilació de totes les aules i espais de l’escola durant com a 
mínim 10 minuts?  

  

Hi ha sabó i paper per eixugar a tots els lavabos i punts de rentar mans?    

Tots els dispensadors de gel hidroalcohòlic disposen de gel suficient?   

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

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

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

S’ha dut a terme la neteja i desinfecció del material escolar?   

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

Observacions:  
 
 
 
 
 

 

 


