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1. Introducció 
 
Aquest document és el pla que hem dissenyat des de l’Institut Escola Pallerola per tal de                
poder retrobar-nos al setembre en un nou curs escolar 20-21 que ens obliga a prendre un                
conjunt de mesures de seguretat enfront el virus del COVID19.  
Totes aquestes mesures que volem dur a terme segueixen els protocols i les instruccions              
publicades pel Departament d’Ensenyament conjuntament amb el Departament de Salut. La           
nostra voluntant és que el retorn a les aules sigui el més “normalitzat” possible tot i que som                  
conscients que algunes de les decisions que hem pres no van de la mà amb el nostre                 
Projecte Educatiu de Centre, sobretot pel que fa a l'organització dels espais i la interrelació               
dels alumnes de les diferents etapes educatives. Així doncs, les mesures que prenem en els               
punts següents sempre tenen com a prioritat garantir la seguretat de tots els nens i nenes,                
les seves famílies i del personal docent i no docent de l'escola.  

 
2. Contingut del pla d’obertura 

 
a. Diagnosi 

 
Després del tancament sobtat de les escoles, la nostra prioritat va ser detectar les              
mancances de connectivitat així com de dispositius electrònics dels nostres alumnes           
d’Educació Primària i ESO. Una vegada vam tenir diagnosticades aquestes mancances, vam            
intentar resoldre-les oferint dispositius del centre als qui ho necessitaven. Pel que fa a la               
connectivitat el Departament d'Educació va dotar a 6 famílies, mentre que l’Ajuntament de             
Sant Celoni en va dotar a 6 més. Amb totes aquestes accions vàrem aconseguir que tots els                 
nostres alumnes estiguessin connectats, però no tots amb la mateixa qualitat, ni de la              
connexió ni del dispositiu. En general estem satisfets de les actuacions dutes a terme, però               
sabem per les estadístiques del seguiment de les activitats, que els nens i les nenes de Cicle                 
Inicial i Educació Infantil són els qui menys van participar ja que en molts casos no se’ls va                  
poder contemplar.  
En general en les etapes de CM, CS i ESO el seguiment dels alumnes i les seves famílies ha                   
estat satisfactori.  
A l’etapa de la ESO ja es treballava amb espais virtuals d’aprenentatge (moodle) i ordinador               
portàtil en substitució de llibres. Durant la tercera avaluació es varen dissenyar nous             
projectes adaptats a la situació de confinament on es prioritzava partir dels centres d’interès              
dels alumnes, facilitar la seva autonomia i proporcionar propostes competencials i           
globalitzades. En aquesta etapa l’adaptació a la nova realitat va ser relativament fàcil ja que               
els alumnes van tenir cobertes totes les parts: dispositiu, connectivitat i coneixement i             
competència digital per treballar en entorns virtuals d’aprenentatge.  
No va ser així a Primària. A Cicle Superior es feien alguns treballs amb el Google Drive, i                  
com a Claustre vam decidir treballar en aquesta direcció, presentant projectes globalitzats            
(cada mestre/a i especialista en dissenyava una part) que tenien una durada quinzenal. Així              
doncs, els alumnes més grans de l’etapa de Primària i els mestres teníem coneixement              
d’aquesta eina i vam creure que era la millor opció, ja que ens va permetre compartir una                 
carpeta individualitzada de cada alumne i en poder fer el retorn amb la correcció i anotacions                
corresponents.  
A més a més tots els nostres alumnes tenien un correu amb el domini @escolapallerola.cat               
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que se’ls proporciona quan arriben a l’escola, i que utilitzàvem per compartir de manera més               
privada les fotografies amb les famílies. Aquest correu ja creat ens va facilitar el poder               
establir aquesta metodologia de treball, tot i que llavors vam observar que moltes famílies no               
l’ utilitzaven i no recordaven l’usuari i contrasenya.  
Per tots els motius expressats anteriorment vam decidir utilitzar la plataforma G-Suite de             
Google per dur a terme un entorn virtual d’aprenentatge.  
Una de les primeres coses que vam observar va ser que els nostres alumnes de CI i CM no                   
tenien coneixement de l'ús d’aquestes eines. Per tant, sobretot els de CI van necessitar              
molta ajuda de les famílies per poder dur a terme les activitats. És per això que com a                  
proposta de millora, per aquest nou curs 20-21 volem dedicar estones concretes de l’horari a               
treballar amb aquestes plataformes, de tal manera que si tornés a haver-hi un possible              
confinament, els nens i les nenes en tinguin un ús més autònom i hi estiguin més                
familiaritzats. Valorem molt positivament el fet de haver deixat d’utilitzar els llibres i dossiers i               
dissenyar projectes globalitzats més propers als interessos dels nens i nenes, per tant             
seguirem treballant en aquesta línia, no només en la tornada al nou curs, sinó també en el                 
cas d’un nou possible confinament.  
És a l’etapa d’Educació Infantil on ens ha costat més que les famílies participessin de les                
activitats proposades per l’equip docent. Eren activitats amb caràcter vivencial i experimental            
(amb vídeos fets per les mestres) que requerien el suport d’un adult, però no podem               
entendre aquesta etapa d’una altra manera. Així que la nostra proposta en cas d’un nou               
confinament seria la mateixa. 
Vam proposar tutories virtuals setmanals a CI i CM, a CS es va valorar que el retorn era prou                   
ric, però com a millora també ho proposaríem en cas d’un nou confinament. A l’Etapa d’EI                
vàrem apostar per les tutories individualitzades ja que la gestió amb nens i nenes tant petits                
en gran grup no va funcionar. A l’ESO es portaven a terme dues franges de mitja de tutoria                  
grupal a la setmana, i un horari d’atenció mitjançant videoconferència per a cada una de les                
matèries.  
Per acabar esmentar que vam poder tenir contacte amb totes les famílies de l’escola              
exceptuant a dues, per tant la nostra valoració de la tasca duta a terme per tots els mestres i                   
les mestres de l’Institut Escola és molt positiva, ja que van utilitzar tots els canals possibles                
per poder tenir aquest contacte ( trucada telefònica, seguiment per whatsapp, videotrucades i             
correu electrònic).  
 
b. Organització dels grups estables 

 
 
 
 

 
 

CRITERIS PER  
ORGANITZAR 
ELS GRUPS 
ESTABLES 

 
 
 

 
Es crearan els nous grups de P-3 i 1r ESO i  mantindrem els grups/classe del curs 19-20  

a Primària ja que segueixen els criteris de: 
● heterogeneïtat.(sexe, nivells, nee) 
● inclusió. 
● número d’alumnes segons la normativa vigent.  

Integració: es busca la cohesió efectiva dels grups i de cada un dels alumnes 
 

La vivència: de la pertinença al grup. Tornar després d’un final de curs atípic amb més seguretat i 
confiança.  

Gestió emocional: mantenir les relacions afectives internes del grup davant una nova 
normalitat d’organització educativa.  
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Per nivells, s’enumeren els grups estables que es mantindran durant el curs 2020-2021. 
 

 
CURS - 
NIVELL - 
GRUP 

 
NOMBRE 
D'ALUMNES 

 
PROFESSO RAT 
ESTABLE 

 

 
ALTRES 
DOCENTS 
que intervenen 
(amb mesures 
de seguretat) 

Personal 
d’atenció 
educativa, que 
intervé en 
aquest grup  
 
(EE, TEI, 
VETLLADORA) 
 
 

Personal 
d’atenció 
educativa que 
intervé 
puntualment en 
aquest grup 
(amb mesures 
de seguretat): 
SIAL 

 
ESPAI 
estable 
d’aquest grup 

P-3 A 20 2          4 2 1 AULA P3 A 

P-3 B 19 2   4 2  AULA P3 B 

P-4 A 21 2 4 1  AULA P4 A 

P-4 B 21 2         4 1  AULA P4 B 

P-5 A 25 2 4 1  AULA P5 A 

P-5 B 24 2 4 1  AULA P5 B 

1R A 25 2 4 1  AULA 1R A 

1R B 25 2  4 1  AULA 1R B 

2N A 
 

26 2 4 2 1 AULA 2N A 

2N B 26 2  
  

4 1  AULA 2N B 

3R A 27 2  5 1  AULA 3R A 

3R B 25 2  5 1  AULA 3R B 

4T A 25 2  5 1  AULA 4T A 

4T B 25 2  5 1 1 AULA 4T B 

5È A 26 2  5 1  AULA 5È A 

5È B 25 2  5 1  AULA 5È B 

5È C 25 2  5 1 1 AULA 5È C 

6È A 26 2  5 1  AULA 6È A 

6È B 27 2  5 1 1 AULA 6È B 

1 ESO A 24 3 2/3   AULA 1 ESO A 

1 ESO B 22 3 3/4   AULA 1 ESO B 

1 ESO C 25 3 2   AULA 1 ESO C 

2N ESO A 25 3 3/4  1 AULA ACOLLIDA 
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2N ESO B 23 3 2/3 AULA MÚSICA 

Si es fan subgrups dins del mateix grup estables (desdoblament, etc), es mantenen les              
mateixes mesures. La distància o la mascareta són necessàries si el o la docent no és estable                 
al grup.  

Pel principi d’inclusivitat i de mantenir el grup estable, caldria fer els suports dintre de l’aula (2                 
professionals estables del grups, docent + PAE, o utilitzant la distància o mascareta per poder               
fer l’atenció educativa dins l’aula). 

Quan fem subgrups, per a optatives o, en algun cas, per a suports educatius fora de l’aula, si                  
aquest fet comporta la barreja d’alumnes de diferents grups estables, caldrà mantenir la             
distància de seguretat o, quan no sigui possible, utilitzar la mascareta.  

En la franja d’optativitat de 1r i 2n d’ESO els grups estables no es barrejaran entre ells, es                  
portaran a terme optatives trimestrals amb mitjos grups on es respectarà el manteniment del              
grup de convivència. 
 

 
ACTIVITAT O 

MATÈRIA 

 
GRUPS 

ESTABLES 
DELS QUALS 
PROVENEN 

ELS ALUMNES 

 
DOCENT 

 
HORARI 
(NOMBRE 

D’HORES O 
SESSIONS 

SETMANALS) 

 
OBSERVACIONS (si 

escau) 

 
RELIGIÓ 

 
1r A- B 
2n A- B 
3r A- B 
4t A- B 

5è A-B-C 
6è A- B 

1r ESO A -B 
2n ESO A-B 

 
 
 

1 ANNA I 

 
 
 

1h 

AULA D’INFORMÀTICA. 
(desinfecció després de 

cada ús i els nens i 
nenes aniran amb 

mascareta ja que són de 
2 o 3 grups estables 

diferents) 

  
EE 

 
P3 A-B 
P4 A-B 
P5 A-B 
1r A- B 
2n A- B 

 
 1 ISABEL G 

 
2h AULA D’EE 

(desinfecció després de 
cada ús i els nens i 
nenes aniran amb 

mascareta si són de 2 o 
3 grups estables 

diferents) 
 
EE 

 
3r A- B 
4t A- B 

5è A-B-C 
6è A- B 

 

 
1 CARME S 

 
2h AULA D’EE 

(desinfecció després de 
cada ús i els nens i 
nenes aniran amb 

mascareta si són de 2 o 
3 grups estables 

diferents) 
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c. Criteris organitzatius dels recursos per a l’atenció de l’alumnat amb 
necessitat específica de suport educatiu 

Valorant les conseqüències del confinament en el desenvolupament cognitiu, afectiu i social            
de l’alumnat vulnerable, en aquest apartat s’exposen breument els criteris que s’han seguit             
per poder organitzar l’acompanyament, seguiment i atenció directa de l’alumnat amb           
especials dificultats.  

En quant a les mesures universals portades a terme en l’institut escola, aquestes             
continuaren sent les mateixes que fins ara: personalització dels aprenentatges, organització           
flexible del centre, avaluació formativa i formadora, acció tutorial, i totes aquelles actuacions             
que contribueixin a l’escolarització dels alumnes. 

En relació a les mesures addicionals, els alumnes continuaran rebent el suport de la              
mestra d’educació especial en grups reduïts i respectant les mesures de seguretat. Els             
alumnes de l’ESO comptaran amb el suport individualitzat del professor d’orientació           
educativa. La mestra d’audició i llenguatge atendrà els diferents grups d’infantil dintre dels             
grups estables. No comptarem durant el curs 20-21 del recurs de l’aula d’acollida. Es              
portaran a terme les actuacions necessàries per contribuir a l’educació inclusiva dels            
alumnes.  

Per últim, les mesures intensives que el centre continuarà aplicant seran l’atenció directa             
per part de l’especialista del SIAL dintre de l’aula dels grups estables i l’atenció directa dels                
professionals de suport del CREDA fora de l’aula en un espai a part on es respectaran les                 
mesures de seguretat. Els professionals de l’EAP que entrin a les aules ho faran respectant               
les mesures de distància i seguretat.  

Caldrà sempre seguir els criteris establerts en el Pla d’actuació en el marc de la pandèmia                
elaborat amb el Departament de Salut. 
 
d. Organització de les entrades i sortides 

 
El nostre centre disposa de tres edificis diferenciats:  
 

● EDIFICI DE DIRECCIÓ: on es troba secretaria, direcció, consergeria, AMPA,          
sala de mestres i despatxos de la ESO i cap d’estudis. Aquest edifici té una sola                
porta d’entrada i sortida. No es marcaran horaris ja que és un espai que utilitzarà               
el personal docent i no docent de l’escola, així com les famílies que hagin de fer                
gestions administratives (de 9 a 13h).  
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● AULARI: hi trobem les quatre aules dels cursos de CI. Hi ha una porta d’accés               

des de fora del centre al pati de CI, molt a prop de l’entrada d’aquest edifici. Les                 
famílies (1 acompanyant per alumne) acompanyaran als seus fills/es fins a la            
porta del pati. Allà els nens i les nenes entraran sols cap a les aules dels seus                 
grups estables, entrant per la porta principal de l’aulari. En aquest recorregut l’ús             
de la mascareta serà obligatori. Per reforçar les mesures de seguretat, els            
alumnes de 2n de primària faran aquesta entrada a les 8:50 / 14:50 mentre que               
els alumnes de 1r de primària ho faran a partir de les 9:00/ 15:00. Les sortides                
seran a les 12:50 /16:50 pels alumnes de 2n i a les 13:00 / 17:00 pels alumnes                 
de 1r.  
 

 
 

● EDIFICI PRINCIPAL: a la part de baix de l’edifici a una de les ales trobem tot el                 
CICLE D’INFANTIL, a l’ala esquerra 2n ESO ocupant les aules de música i aula              
d'acollida.. A la primera planta, al costat dret trobem CS i al costat esquerre CM i                
1r ESO. L’edifici disposa de diferents portes d’accés i les farem servir totes per              
tal de garantir al màxim la seguretat dels nostres alumnes i famílies.  
 

○ INFANTIL: els nens i nenes de P3 i les famílies accediran a dins de              
l’edifici (podran acompanyar als seus fills/es fins a l’aula durant          
l’adaptació i els primers mesos amb la normativa de 1 membre per            
família i ús de mascaretes obligatori) per la porta que anomenem de            
s/es finsP3. Aquesta porta dona al carrer i té una altra porta amb accés              
directe a la planta baixa de l’edifici principal. Aquesta entrada es farà a             
les 9:00 i a les 15:00h. Pel que fa la sortida farem servir el mateix               
recorregut a les 12:00 i a les 17:00h. 
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Els alumnes de P4 i P5 accediran acompanyats per 1 membre de la  
unitat familiar i amb ús de mascareta obligatori fins al porxo i pati de              
l’escola. Els nens i nenes de P-5 accediran per la porta de P5 que hi ha a                 
la planta baixa de l’edifici, i els alumnes de P4 ho faran per la porta que                
dóna al pati d’EI. En aquest recorregut RECOMANEM que els alumnes           
facin ús de la mascareta, ja que poden coincidir amb nens i nenes de              
diferents grups estables. Aquesta entrada es farà a les 9:00 i a les             
15:00h. Pel que fa la sortida farem servir el mateix recorregut a les 12:00              
i a les 17:00h. 
 

 
 

○ CICLE MITJÀ: les famílies d’aquests alumnes poden acompanyar als         
seus fills/es fins a la porta principal (la porta verda). La normativa serà la              
mateixa que per totes les famílies de primària (1 membre de la unitat             
familiar i ús obligatori de la mascareta). Així doncs les famílies no            
entraran a dins del recinte escolar a no ser que hi hagi un motiu justificat.               
Els alumnes de 3r entraran per la porta principal de l’edifici a les 9:00 i a                
les 15:00 h. El mateix faran amb les sortides a les 13:00 i a les 17:00h.                
Els nens i les nenes de 4t, faran servir el mateix recorregut però amb deu               
minuts de diferència per al d’evitar l’aglomeració en aquesta porta. Ells           
ho faran a les 8:50 i a les 14:50h pel que fa a les entrades i a les 12:50 i                    
16:50h a les sortides. En aquest recorregut i fins que arribin al seu espai              
estable, l’ús de la mascareta serà obligatori.  
 

 
 

○ CICLE SUPERIOR: les famílies poden acompanyar als seus fill a la porta            
d’emergència que dóna al carrer. Els alumnes de 5è i 6è accediran sols             
per les escales d’emergència que estan una mica més amunt de la porta             
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de P3. Per tal d’evitar concentracions i tal i com hem fet als altres cicles               
de primària, farem una entrada desescalada amb un marge de deu           
minuts per cada nivell. Així doncs els nens i les nenes de 6è entraran a               
les 8:50 i a les 14:50h i els de 5è ho faran a les 9:00 i a les 13:00h. Les                    
sortides es faran pel mateix lloc en l’horari següent: 6è 12:50 i a les              
16:50h i 5è a les 13:00 i 17:00h.  
 

 
 

○ ESO: Els alumnes de 1r d’ESO accediran i sortiran del centre per la             
porta d’emergència que dona al carrer, mitjançant les escales         
d’emergència que estan una mica més amunt de la porta de P3 i pujaran              
al 1r pis de l’edifici de primària. Des d’allà i circulant sempre per la dreta               
es dirigiran a les seves aules. Entraran a les 8h i sortiran a les 14.45h els                
dies que fan jornada continuada, i sortiran a les 12.30h els dies que fan              
jornada partida. Les dues tardes setmanals, dimarts i dijous, entraran i           
sortiran per la mateixa porta. En totes les entrades i sortides és obligatori             
l'ús de la mascareta.  
Els alumnes de 2n d’ESO accediran i sortiran del centre per la porta             
principal (porta verda). Entraran a les 8h i sortiran a les 14.45h els dies              
que fan jornada continuada, i sortiran a les 12.30h els dies que fan             
jornada partida. Les dues tardes setmanals, dimarts i dijous, entraran i           
sortiran per la mateixa porta. En totes les entrades i sortides és obligatori             
l’ús de la mascareta.  

 

* En el terra de les entrades dels diferents edificis i a les escales marcarem el sentit                 
direccional d’entrada i de sortida per tal de facilitar el pas en els moments de més                
afluència. Els desplaçaments pels edificis sempre es faran circulant per la dreta. 
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                       CURS 20-21 

ETAPA MATÍ TARDA ZONA 

 
CICLE 

SUPERIOR 

6è   8:50 - 12:50 14:50 - 16:50 PORTA 
D'EMERGÈNCIA CS  

5è   9:00 - 13:00 15:00 - 17:00 PORTA 
D'EMERGÈNCIA CS 

 
CICLE MITJÀ 

4t  8:50 - 12:50 14:50 - 16:50 PORTA PRINCIPAL  

3r   9:00 - 13:00 15:00 - 17:00 PORTA PRINCIPAL 

 
CICLE INICIAL 

2n 8:50 - 12:50 14:50 - 16:50 PORTA PATI CI 

1r   9:00 - 13:00 15:00 - 17:00 PORTA PATI CI 

 
EDUCACIÓ 
INFANTIL 

P-3 9:00 - 12:00 15:00- 17:00 PORTA P3  

 P-4 9:00 - 12:00 15:00- 17:00 PORTA PRINCIPAL  

 P-5 9:00 - 12:00 15:00- 17:00 PORTA PRINCIPAL 

 

 
ESO 

1r ESO 8:00 - 14.45 
8:00 -12.30 

------------------ 
15:00 - 17:00 

PORTA 
D’EMERGÈNCIA CS 

2n ESO 8:00 - 14.45 
8:00 -12.30 

------------------ 
15:00 - 17:00 

PORTA PRINCIPAL 

 

e. Organització de l’espai d’esbarjo 
 
Cal procurar que els grups estables es mantinguin durant l’espai d’esbarjo. Quan això no              
sigui possible o sigui convenient poder relacionar-se amb d’altres grups, caldrà mantenir la             
distància de seguretat o portar mascareta. Organitzativament a l’Institut Escola tenim 3 patis             
diferenciats: pati d’infantil, pati de Cicle Inicial i el pati de Cicle Mitjà i Superior que són els                  
espais del porxo i pista.  
Els alumnes d’Educació Infantil, Primària i la ESO sempre han fet esbarjo en franges horàries               
diferents, per tant no hem de modificar-ho. Com a mesures excepcionals, dividirem els patis              
de Cicle Inicial, Cicle Mitjà, Superior i ESO en 2 zones, mentre que el pati de d’Educació                 
Infantil el dividirem en 3. Els grups estables de cada nivell es repartiran les zones alternant                
els dies per tal de que tots els nens i nenes puguin gaudir dels diferents espais i jocs que                   
tenim. (aquesta repartició de les zones la decidiran i organitzaran els tutors dels grups              
estables al setembre). 
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Pel curs 20-21 queden anul·lats els dies de lliure circulació en els patis de Primària, on volíem                 
afavorir la interrelació dels nens i nenes de diferents edats. Hem considerat que suposa un risc i no                  
afavoreix les indicacions sanitàries que hem rebut.  
 
A més a més, com els els nens i nenes d’un mateix cicle entren a l’escola amb 10 minuts de                    
diferència, amb els recorreguts de sortida que hem comentat en l’apartat d’ “organització de les               
entrades i les sortides”, afavorirem també que les sortides als diferents patis es facin amb menys                
concentració dels alumnes en les zones de pas: passadissos, escales i portes.  
A continuació adjuntem graella de la organització: 
 

ETAPA NIVELL HORARI PATI ZONA 

 
 

EDUCACIÓ 
INFANTIL 

P-3 
P-4 

 
 

10:30 a 11:00 

 
PATI INFANTIL 

1 CUINETA / SORRAL 

 
P-5 

2 LABERINT / 
TOBOGAN 

 PATI CI TOTES 

 
CICLE 

INICIAL 

1r 11:00 a 11:30 PATI INFANTIL TOTES 

2n 10:50 a 11:20 PATI CI 1 ESTRUCTURA 

 
CICLE MITJÀ 

3r 11:00 a 11:30 PATI CI 2 CAMP FUTBOL 

 3 FONT 

4t 10:50 a 11:20 PATI GRAN 1 PORXO 

 
CICLE 

SUPERIOR 

5è 11:00 a 11:30 PATI GRAN 2 PISTA 

6è 10:50 a 11:20 PATI GRAN 3 DARRERE GIMNÀS 

 1r 10:30 a 11 
12:30 a 12:45 

PATI GRAN 1 PORXO 

ESO 2n  10:30 a 11 
12:30 a 12:45 

PATI GRAN 2 PISTA 

 3 DARRERE GIMNÀS 

 
Enguany establirem que un dels dos mestres del grup estable sigui el responsable del seu grup a                 
l’hora del pati, afavorint així una millor vigilància per tal de que es respectin les zones i els protocols                   
de seguretat (ús de mascareta). 
A les franges d’esbarjo de Primària i la ESO, l’ús de la mascareta serà obligatòria per tots els                  
nostres alumnes ja que no podem assegurar que es mantingui la distància de seguretat              
recomanada. Pel que fa als alumnes d’Educació Infantil serà recomanable però no obligatori, ja              
que en aquestes edats la normativa ho estableix així. 
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f. Relació amb la comunitat educativa 
 
 

TIPUS DE REUNIÓ QUAN? COM I ON? 

REUNIÓ GRUPS ESTABLES 
INICI DE CURS 

entre SETEMBRE i 
OCTUBRE de 2020.  

Presencial per famílies dels 
grups estables (1 membre per 

família, 2 en cas de pares 
separats) a l’aula dels seus 

fills/es.  

REUNIÓ INDIVIDUAL DE 
SEGUIMENT.  

al llarg del curs escolar. 
Màxim 2 per família.  

 es podrà fer de manera 
presencial o telemàtica, 

segons acord entre tutor/a i la 
família.  

CONSELL ESCOLAR els necessaris segons 
l’evolució del curs.  

seran telemàtics pel MEET.  

COMUNICACIÓ AMB LES 
FAMÍLIES 

bidireccional sempre que 
sigui necessari.  

prioritzarem el correu 
electrònic en totes les 

etapes. També a PRIMÀRIA i 
ESO es pot fer ús de 
l’agenda escolar. Les 

comunicacions presencials 
dins de l’edifici escolar les 

limitem a situacions 
excepcionals.  

COMUNICACIÓ DEL PLA 
D’ORGANITZACIÓ 

1 SETEMBRE DE 2020 el pla d’organització es 
penjarà a la web de l’escola i 

s’enviarà per correu 
electrònic a totes les 

famílies.  

 
Les trobades que es facin de manera presencial, hauran de seguir les mesures sanitàries              
recomanades. Així doncs, en les reunions de grups estables els assistents hauran d’anar amb              
mascareta i la disposició de les cadires serà respectant el 1,5 m de distància. En el cas de les                   
reunions de seguiment individual les famílies que optin per la opció presencial serà amb cita               
prèvia i fent ús obligatori de la mascareta.  
 
Pel que fa a l’ús de les eines telemàtiques, les famílies ja hi estan familiaritzades ja que seran les                   
mateixes que hem utilitzat fins ara. Els nostres esforços es centraran en fer més autònoms als                
nostres alumnes de Primària en aquestes eines sobretot durant el primer trimestre. La persona              
que donarà suport a les famílies en el cas de dificultats serà el tutor/a corresponent, així com                 
també el coordinador TAC i les Caps d'Estudis de Primària i Secundària.  
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g. Servei de menjador 

El curs 20-21 l'AMPA de  l’ Institut escola Pallerola oferirà servei de menjador seguint les 
normes sanitàries que venen marcades pel COVID19.  
Per afavorir el manteniment de les mesures de seguretat, atès que disposem d’un espai 
reduït de menjador, farem torns: 
 

CURS-NIVELL-GRUP HORA DE DINAR 

Alumnes de P3 ( espai menjador P3) 
 
 

12:05h -12:45h 

Alumnes p4 /p5 ( menjador petits i menjador 
gran) 

 
 

12:05h -12:45h 

Alumnes 2n primària (menjador petits i 
menjador  

gran) 
 

13:00h - 13:40h 

Alumnes 1r primària ( menjador petits i 
menjador  

gran) 
 

13:10h - 13:40h 

Alumnes de 3r de primària ( menjador 
projector) 

 
 

13:05h - 13:40h 

Alumnes 4rt-5è-6è primària ( tot el menjador) 
 
 

13:45h -14:20h 

Alumnes ESO ( menjador projector) 
Dimarts i dijous 

 

12:30h - 13:00h 

 
Fotos dels 4 espais diferenciats del menjador: 

 

  
13 



 
h. Pla de neteja 

 
El nou Pla de Neteja de l’empresa contractada per l’Ajuntament de Sant Celoni, s’acordarà amb               
les diferents parts a principis de setembre i s’afegirà com a Annex en aquest pla. Cal fer èmfasi                  
que aquest Pla s’ha de basar en que caldrà fer neteja i desinfecció més d’una vegada al dia en                   
espais utilitzats successivament per persones/grups estables diferents amb més freqüència com           
lavabos, sales de reunions, menjadors amb torns i zones de pas i recepció. També s’haurà               
d’incloure en aquest Pla la gestió dels residus.  
 

+ = ventilació ✓ = neteja i desinfecció n = neteja 
  

  Abans 
de cada 

ús 

Després 
de cada 

ús 

Diàriament ≥ 1 
vegada 
al dia 

Setmanalment Responsable Comentaris 

ESPAIS COMUNS I EQUIPAMENTS 

Ventilació de 
l’espai 

      +   Docent Mínim 10 
minuts 3 

vegades/dia 

Manetes i 
poms de 
portes i 
finestres 

      
✓ 

  Docents   

Baranes i 
passamans, 
d’escales i 
ascensors 

      
✓ 

  Empresa 
neteja 

  

Superfície de 
taulells i 

mostradors 

      
✓ 

  Empresa 
neteja 

  

Cadires i 
bancs 

      
✓ 

  Empresa 
neteja 

Especialment 
en les zones 

que contacten 
amb les mans 

Grapadores i 
altres 

utensilis 
d’oficina 

      
✓   Docents   

Aixetes       
✓ 

  Empresa 
neteja 
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Ordinadors, 
sobretot 
teclats i 
ratolins 
Ipads 

  ✓       Docents   
  
  
  
  

Material 
electrònic: 

netejar amb 
un drap humit 
amb alcohol 
propílic 70º 

Telèfons i 
comandame

nts a 
distància 

      
✓ 

  Docents 

Interruptors 
d’aparell 

electrònics 

      
✓ 

  Docents 

Fotocopiadores       
✓ 

  Conserge 

Material 
aules 

específiques 

 
✓ 

   Docents 

 

 

  

  Abans 
de cada 

ús 

Després 
de cada 

ús 

Diàriament ≥ 1 
vegada al 

dia 

Setmanalment Responsable Comentaris 

AULES I ESPAIS DE JOC INTERIORS 

Ventilació 
de 

l’espai 

      +  Docents  Mínim 10 
minuts 3 

vegades/dia 

Superficies 
o punts de 
contacte 
freqüent 

amb 
les mans 

      
✓ 

 Empresa 
neteja  

  
 

Terra       
✓ 

 Empresa 
neteja  

  

Materials 
de jocs 

  n     Docents  També si hi ha un 
canvi 
de grup d’infants 
  
Les joguines de 
plàstic dur poden 
rentar-se al 
rentaplats 
 

Joguines 
de plàstic 

  n      Docents  
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MENJADOR 

Ventilació 
de 

l’espai 

      +  monitors/es  Mínim 10 
minuts 3 

vegades/dia 

Superfícies 
on es 

prepara el 
menjar 

 ✓ 
     monitors/es    

Plats, gots, 
coberts... 

  
✓ 

     personal de 
cuina  

Amb aigua 
calenta: rentats 

a elevada 
temperatura. 
Sense aigua 

calenta: 
desinfecció en 

dilució de 
lleixiu al 0,1 %. 

Fonts 
d’aigua 

      
✓ 

  conserge   

Taules  ✓ 
     monitors/es    

Taulells   
✓ 

     monitors/es    

Utensilis de 
cuina 

  
✓ 

     personal de 
cuina  

  

Taules per 
a usos 

diversos 
✓ ✓ 

     monitors/es    

Terra       
✓ 

 Empresa 
neteja i 

monitors/es  
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  Abans 
de cada 

ús 

Després 
de cada 

ús 

Diàriament ≥ 1 vegada 
al dia 

Setmanalment Responsable Comentaris 

LAVABOS, DUTXES, ZONES DE CANVI DE BOLQUERS 

Ventilació 
de l’espai 

      +   Docents  Mínim 10 minuts 
3 vegades/dia 

Canviador 
P3 

  
✓ 

      TEI   

Orinals   
✓ 

      TEI  

Rentamans       
✓ 

  Empresa 
neteja 

  
Especialment 
després de l’ús 
massiu (després 
del pati, després 
de dinar) i 
sempre al final 
de la jornada. 

Inodors       
✓ 

  Empresa 
neteja 

Terra i 
altres 
superfícies 

      
✓ 

  Empresa 
neteja 

Cubells de 
brossa, 
bolquers o 
compreses 

    
✓ 

    Empresa 
neteja 

  

ZONES DE DESCANS 

Ventilació 
de l’espai 

      +   monitors/es Mínim 10 minuts 
3 vegades/dia 

Bressols i 
llits 

    
✓ 

    monitors/es   
  

També quan 
canvia 

l’infant que 
l’utilitza 

Rentat a ≥60ºC 

Fundes 
de 
matalàs 

     ✓    monitors/es 

Mantes          ✓ família 

Terra       ✓   monitors/es  
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i. Extraescolars i acollida 

 
Les activitats extraescolars i l’espai d’acollida, es portaran a terme seguint les mesures 
sanitàries .L’AMPA gestiona aquestes activitats . 
 
 

 
 

ACTIVITAT 

 
 

NOMBRE 
D’ALUMNES 

 
GRUPS DELS 

QUALS 
PROVENEN 

ELS ALUMNES 

 
 

PROFESSIONAL 
RESPONSABLE 

 
 

ESPAI ON ES 
REALITZA 

L’ACTIVITAT 

Anglès dilluns 12 P5-2n Josh Valcarcel POLIVALENT 

Anglès dijous 12 P3-P4 Josh Valcarcel POLIVALENT 

Anglès divendres 20 3r - ESO Josh Valcarcel 2n ESO 

Dibuix dijous 10 1r a ESO Sara Sabé 2n ESO 

Gim.Rítmica 
dilluns 

25 1r a ESO Laura 
Morató/Dànsala 

GIMNÀS 

Gim.Rítmica 
dimecres 

25 1r a ESO Laura 
Morató/Dànsala 

GIMNÀS 

Bon dia/Acollida 
cada dia 

30/40 P3-6è Merche/Mireia MENJADOR( dos 
espais marcats) 

Iniciació 
esportiva dilluns 

10 P3-P5 Àlex/ Dànsala PSICO 

Hoquei Patins 
divendres 

10 1r a ESO Mireia Haro GIMNÀS 

Futbol divendres 10 3r - ESO Futbol Sala 
S.Celoni 

PATI 

Zumba grans 10 1r a ESO Macarena MENJADOR 
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dilluns Almendro 

Zumba grans 
dimecres 

10 1r a ESO Macarena 
Almendro 

MENJADOR 

Zumba petits 
dimarts 

10 P3-P5 Macarena 
Almendro 

PSICO 

Zumba petits 
dijous 

10 P3-P5 Macarena 
Almendro 

PSICO 

Robòtica 1r-2n 
dimarts 

10 1r-2n Clàudia/Isotròpic Classe 1r 

Robòtica 3r-4t 
dimarts 

10 3r-4t Marc/Isotròpic 2n ESO 

Robòtica 5è a 
ESO dimarts 

10 5è - ESO Àlex/Isotròpic ORDINADORS 

Taekwondo 
dimarts 

25 1r a ESO Isaac Jordan GIMNÀS 

Taekwondo 
dijous 

25 1r a ESO Isaac Jordan GIMNÀS 
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j. Activitats complementàries 

 
A continuació afegim una taula amb les mesures que es prendran quan fem activitats              
complementàries: sortides, colònies, visites a l’entorn proper, Ateneu, etc.. 

 

 
 
 

SORTIDES 

Els alumnes de P3 i P4 faran dues sortides amb autocar, mentre que els              
alumnes de P5 fins a 6è en faran una. Aquestes sortides es faran             
preferentment per nivell (dos grups estables) que compartiran autocar.         
Durant el desplaçament l’ús de la mascareta serà obligatòria per tots els            
alumnes de Primària i ESO, mentre que serà recomanable pels nens i nenes             
d’infantil. Una vegada arribats al lloc de l’activitat, els grups amb els            
monitors/es seran els mateixos que el grup estable de l’escola.  

 
 
 

COLÒNIES 

Es faran colònies des de P5 a 2n d’ESO. Es faran per nivell o per cicle. En els                  
desplaçaments amb autocar on comparteixin mitjà més d’un grup estable, serà           
obligatori l’ús de la mascareta a Primària i ESO, i recomanable a Infantil.  
Una vegada a la casa de colònies les habitacions i els grups de monitoratge              
es respectaran els grups estables. Es contempla la possibilitat de fer           
subgrups d’un mateix grup estable.  

 
 

ENTORN 
PROPER 

Seguirem fent sortides a l’entorn proper així com les visites que ofereixen des             
del Pla Educatiu d’Entorn. Ho farem sempre seguint les mesures de           
protecció recomanades i respectant els grups estables de l’escola. En          
cas de coincidir amb altres grups estables del mateix o altres centres            
educatius, l’ús de la mascareta serà obligatori a les etapes de Primària i ESO i               
recomanable a l’etapa d’Infantil.  

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

 
 

ÒRGANS 
 

TIPUS DE REUNIÓ 
FORMAT DE 
LA REUNIÓ 

PERIODICITAT/ 
TEMPORITZACIÓ 

Equip directiu Planificació Presencial Una per setmana 

Cicle/Equip Docent Planificació Presencial Una per setmana 

Coordinació  Organització Presencial Una per setmana 

Reunions Àmbit Coordinació Presencial Una per setmana 

Sessions d’avaluació Avaluació Presencial Una per trimestre 

 Comissions de treball  Pedagògica  Telemàtica MEET Quinzenal 

 Claustre  Organització  Telemàtica MEET Quinzenal 

 CAD  Seguiment  Presencial Quinzenal 

 COS  Seguiment  Telemàtica MEET Trimestral 
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l. Protocol d’actuació en cas de detectar un possible cas de covid-19 

Detecció de possibles casos per simptomatologia compatible amb la covid-19 
 

CASOS 
POTENCIALS 

ESPAI 
HABILITAT PER 
A L’AÏLLAMENT 

PERSONA 
RESPONSABLE 
DE REUBICAR 
L’ALUMNE/A I 
CUSTODIAR- LO 
FINS QUE EL 
VINGUIN A 
BUSCAR 
 

PERSONA 
RESPONSABLE 
DE TRUCAR A 
LA FAMÍLIA 

PERSONA 
RESPONSABLE 
DE COMUNICAR 
EL CAS ALS 
SERVEIS 
TERRITORIALS 

 
ESO Despatx de 

direcció. 

 
Docent de  
guàrdia. 

Docent de 
guàrdia, 
tutor/a  o un 
membre de 
l’equip 
directiu. 

Directora 

 
PRIMÀRIA 

 
Despatx de 

direcció. 

Mestre del grup   
estable o docent   
que el té a l’aula     
en el moment de    
la detecció. 

Tutor/a o un 
membre de 
l’equip 
directiu. 

Directora 

 
INFANTIL 

 
Despatx de 

direcció. 

Mestra del grup   
estable o docent   
que el té a l’aula     
en el moment de    
la detecció. 

Tutor/a o un 
membre de 
l’equip 
directiu. 

Directora 

 
Model de la graella per fer seguiment de casos en cas que n’hi hagi: 
 

ALUMNE/A DIA I HORA DE 
LA DETECCIÓ 

EXPLICACIÓ 
DEL 
PROTOCOL 
SEGUIT I 
OBSERVACIONS 
(incloure el 
nom de la 
persona que ha 
fet les 
actuacions i el 
nom del familiar 
que l’ha vingut a 
buscar) 

PERSONA DE 
SALUT AMB 
QUI ES MANTÉ 
EL CONTACTE 
I CENTRE 
D’ATENCIÓ 
PRIMÀRIA 

PERSONA 
REFERENT 
DEL CENTRE 
PELS 
CONTACTES 
AMB SALUT 
(mantindrà el 
contacte amb 
salut i farà 
seguiment del 
cas) 
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m. Seguiment del pla 
 
Aquest pla l’anirem revisant i modificant segons com vagi l’evolució del curs i de la pandèmia, 
sempre adaptant-lo a les mesures sanitàries recomanades pel Departament de Salut i el 
Departament d’Educació.  

 
 

● RESPONSABLES:  
○ equip directiu: vetllar perquè tots els agents implicats en aquest pla el duguin a 

terme correctament. 
○ famílies: firmaran un document on es comprometin a mantenir informat al centre 

de símptomes i a respectar les mesures escrites en aquest pla.  
○ personal docent i no docent:  

 
 

● POSSIBLES INDICADORS:  
○ augment de casos positius de COVID19.  
○ concentració massiva de persones en les zones comunes o d’accés. 
○ desinformació o manca d’informació per part del centre o de les famílies. 

(bidireccional). 
○ barreja dels grups estables en altres àmbits: menjador, acollida, extraescolars, 

servei bon dia … 
○ les famílies han signat la declaració responsable. 

 
 

● PROPOSTES DE MILLORA TRIMESTRALS: 
○ fer les entrades encara més espaiades. 
○ prendre la temperatura al centre a l’entrada a l’aula.  
○ seguiment de les mesures que requereixin un control diari o setmanal (ventilació, 

neteja….) 
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3. Concrecions per a l’educació infantil 

 
a. Pla d’acollida de l’alumnat 

 
Malgrat la situació excepcional actual, des de l’Institut Escola Pallerola hem demanat            
poder mantenir la 6ª i el Departament d’Educació ens ho ha concedit.  
 
Adaptació P3: 
 
L’adaptació de P-3 es farà del 14 al 18 de setembre i es permetrà l’acompanyament dins                
l’aula d’un membre per família respectant les mesures de seguretat i fent ús obligatori de               
la mascareta tota l’estona per part de l’adult.  
L’adaptació de P-3 s'explicarà a les famílies el dia 9 de setembre en la reunió presencial                
que es farà, però també s’enviarà per correu electrònic per tal de que la informació arribi                
a les famílies que no hi puguin assistir.  
De cada grup estable de P3 es faran dos grups (1 i 2), que vindran matí o tarda a                   
l’escola segons s’indica a la graella següent: 
 
 

 DILLUNS 14 * DIMARTS 15 DIMECRES 16 DIJOUS 17 DIVENDRES 18 

MATÍ 1 2 2 1 TOTS 

TARDA 2 1 1 2 TOTS 

 
* Dilluns 14 els nens i nenes han d’estar acompanyats tota l’estona per l’adult de la seva                 
família, no es queden sols al centre.  
 
Adaptació P4: 
 
Com a mesura excepcional degut a com va acabar el curs 19/20, farem també adaptació               
a P4, que consistirà en que les famílies que ho creguin necessari podràn acompanyar al               
seu fill/a fins a l’aula, sempre respectant les distàncies i les mesures de seguretat              
obligatòries: un membre per família i ús de la mascareta. 
 

● Els horaris dels grups estables i del personal docent, s’afegiran en aquest Pla al setembre, 
quan sapiguem quantes i quines persones treballaran en el nostre centre el proper curs 
20/21. 
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b. Pla de treball del centre educatiu en confinament a l’educació infantil 

 
Després d l’experiència del primer període de confinament llarg, en cas d’un nou tancament              
d’aquesta etapa educativa, ja sigui total, per nivell o bé per grup estable, el treball es                
seguirà fent per GOOGLE DRIVE.  
Les famílies rebran les propostes per aquella setmana a la carpeta compartida del curs              
corresponent. Seran propostes vivencials, mitjançant presentacions i vídeos. També es          
podran imprimir algunes tasques per poder passar al paper les experiències proposades.            
Les propostes podran tenir caràcter setmanal o quinzenal en funció del que duri el              
confinament. Seran centres d’interès globalitzats de totes les àrees dissenyats per les            
tutores i els especialistes que intervinguin en aquesta etapa.  
Cada infant tindrà una carpeta compartida només amb el seu tutor/a on hi podrà penjar la                
devolució de les propostes. 
Com que l’etapa d’Educació Infantil no és obligatòria, cal remarcar que aquestes tasques             
sempre tindran caràcter voluntari.  

 
NIVELL 
EDUCATIU 

MÈTODE DE 
TREBALL I 
RECURSOS 
DIDÀCTICS 
PREVISTOS 

MITJÀ I 
PERIODICITAT 
DEL 
CONTACTE 
AMB EL GRUP 

MITJÀ I 
PERIODICITAT 
DEL 
CONTACTE 
INDIVIDUAL 
AMB 
L’ALUMNE/A 

MITJÀ I 
PERIODICITAT 
DE CONTACTE 
AMB LA 
FAMÍLIA 

P3  Google Drive  - segons demanda 
família o tutor/a 

segons demanda 
família o tutor/a 

P4  Google Drive - segons demanda 
família o tutor/a 

segons demanda 
família o tutor/a 

P5  Google Drive 1 cop per setmana segons demanda 
família o tutor/a 

segons demanda 
família o tutor/a 

 
 
4. Concrecions per a l’educació primària i l’ESO 

 
a. Pla de treball del centre educatiu en confinament 

 
A l’etapa de primària i després de l’experiència del primer confinament, seguirem treballant com              
ho vam fer a través de la plataforma G-Suites. Si tots els mestres hem pogut fer formació interna                  
al llarg del primer trimestre, és possible que afegim l’ús del Classroom. Tot això dependrà de                
l’evolució de la pandèmia i de quan es produeixi el possible confinament.  
La línia de treball serà la ja explicada en la primera part d’aquest Pla, on hem explicat com van                   
treballar en la situació de confinament. Així doncs els grups, nivell o etapes confinades rebran               
propostes globalitzades en forma de centres d’interès i de durada setmanal o quinzenal en funció               
de com sigui el confinament.  
Cada alumne té la seva carpeta personal on el tutor/a li penjarà les tasques que ha de fer i també                    
la devolució amb la correcció. Aquesta carpeta està compartida també amb els especialistes que              
intervenen en l’etapa indicada.  
Les tasques seran avaluables i obligatòries sempre i quan el Departament d’Educació no digui el               
contrari.  
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A l’etapa de la ESO la presentació de tasques es farà mitjançant l’ús dels entorns virtuals                
d’aprenentatge Google Classroom i Moodle. El seguiment tutorial de l’alumnat i el contacte amb              
les famílies es farà a través del correu electrònic, i l’aplicació Meet de google. En els grups de 1r                   
d’ESO durant les primeres setmanes de curs es dedicarà la franja de competències bàsiques al               
treball explícit i a l’entrenament de les destreses digitals per assegurar que els alumnes han               
incorporat aquestes habilitats en cas d’un hipotètic confinament durant el 1r trimestre de curs.  
S’ha previst també la creació en el Moodle d’un apartat dedicat a la Competència Digital, amb la                 
incorporació de tutorials on s’expliquen les destreses bàsiques necessàries per poder portar a             
terme una feina autònoma.  
En cas de confinament, des de la coordinació de nivell es vetllarà perquè totes les propostes                
siguin coherents, realistes, facilitin l’autonomia de l’alumne i atenguin correctament la diversitat            
present a les aules. S’establirà una planificació horària d’atenció personalitzada dels docents de             
cadascuna de les matèries perquè els alumnes puguin seguir avançant en els seus             
aprenentatges. 
Les tasques seran avaluables i obligatòries sempre i quan el Departament d’Educació no digui el               
contrari.  
 

 
NIVELL 
EDUCATIU 

MÈTODE DE 
TREBALL I 
RECURSOS 
DIDÀCTICS 
PREVISTOS 

MITJÀ I 
PERIODICITAT 
DEL 
CONTACTE 
AMB EL GRUP 

MITJÀ I 
PERIODICITAT 
DEL 
CONTACTE 
INDIVIDUAL 
AMB 
L’ALUMNE/A 

MITJÀ I 
PERIODICITAT 
DE CONTACTE 
AMB LA 
FAMÍLIA 

CICLE INICIAL  Google 
Drive/Classroom 

 

1 cop per setmana segons demanda 
família o tutor/a 

segons demanda 
família o tutor/a 

CICLE MITJÀ  Google 
Drive/Classroom 

 

1 cop per setmana segons demanda 
família o tutor/a 

segons demanda 
família o tutor/a 

CICLE SUPERIOR  Google 
Drive/Classroom 

 

1 cop per setmana segons demanda 
família o tutor/a 

segons demanda 
família o tutor/a 

ESO  
Moodle/Classroom 

 

1 cop per setmana segons demanda 
família o tutor/a 

segons demanda 
família o tutor/a 
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b. Matèries optatives i altres activitats a l’ESO 
 
La franja d’optativitat de 1r i 2n d’ESO es substituida a l’institut escola Palleroa per una                
oferta de tallers amb ràtio reduïda vinculats a les matèries dels diferent àmbits. Durant el               
curs 20-21 no podem mantenir els tallers transversals entre 1r i 2n d’ESO, per aquest               
motiu es portaran a terme mitjançant la formació de mitjos grups dintre d’un mateix grup               
estable. Els tallers que s’ofertaran tindran una durada trimestral, cada trimestre dintre            
d’un grup estable els alumnes podran escollir entre els dos tallers que s’ofertin.  
En acabar el curs els alumnes n’hauran fet 3 diferents d’una oferta total de 6 en el cas de                   
1r d’ESO, i en el cas de 2n d’ESO hauran fet 3 d’una oferta total de 4.  
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5. Annex 
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