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PLA D’ORGANITZACIÓ DEL CENTRE 2020-21 
 
1. INTRODUCCIÓ 
 

Aquest Pla de centre pretén establir les bases d’organització i actuació per tal que el curs 2020/21 

es pugui reprendre amb les màximes garanties, buscant l’equilibri entre la protecció de la salut de les 

persones que conformen el centre educatiu, la correcta gestió de la pandèmia i el dret de tots els 

infants a una educació de qualitat. Cal que l’escola pugui treballar amb la màxima normalitat possible i 

donar continuïtat  a l’aprenentatge. 

 

Totes les mesures proposades seran vigents al llarg del curs escolar i en coherència amb la realitat 

del nostre centre educatiu i l’entorn.  

 

Aquest pla es basa en els següents valors: 

 

• Seguretat 

• Salut 

• Atenció a la diversitat 

• Vigència 

 
 
2. CONTINGUT DEL PLA D’OBERTURA 

 
a. Diagnosi 

 
Davant del tancament de centres el dia 13 de març l’escola es va haver d’organitzar ràpidament per poder 

atendre l’alumnat. Al principi de la pandèmia, des de l’escola es va optar per penjar tasques setmanals a 

través de la pàgina web del centre i del canal Telegram. D’aquesta manera, l’alumnat podia accedir a les 

diferents tasques curriculars de manera fàcil i senzilla. 

 

En el moment que el Departament d’Educació va anunciar que incertesa davant la tornada a l’escola i que el 

3r trimestre començaria de manera telemàtica, es va optar una organització diferent per atendre a l’alumnat. 

Es va crear l’espai d’aprenentatge Moodle i uns correus corporatius per al professorat. El gran handicap amb 

què l’escola es va trobar va ser la dificultat per poder contactar amb les famílies. Una vegada es va tenir el 

contacte de pràcticament tot l’alumnat es va poder comprovar la realitat del centre: poques famílies amb 

dispositius (tablet o ordinador) i amb connexió a internet. A més dels pocs recursos, poc domini de les 

tecnologies. 

 

El professorat ha vetllat en tot moment per ajudar el seu alumnat, oferint-los diferents vies i canals de 

comunicació, fent un seguiment de les activitats d’aprenentatge proposades. En aquells casos que no hi ha 

hagut possibilitat de dispositius i/o connexió, s’ha optat per la via telefònica. 
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b. Organització dels grups estables 

 

L’ensenyament serà presencial per a tot l’alumnat sempre que la situació sanitària no obligui a un 
confinament parcial o total del centre o de la població. S’organitzaran grups estables d’alumnes amb un tutor 
i un espai referent. (Veure quadre Organització de grups d’alumnes, docents i espais). 

  
 

Grups estables i heterogenis 

segons tutories assignades. 

 

Nombre d’alumnes del centre: 320 

Espais disponibles:  

    Aules grup-classe: 17 

    Aula de llengües: 0 

    Sala de psicomotricitat: 2 

    Aula d’informàtica: 1 

    Sala de lectura: 1 

    Aula d’Educació Especial: 1 

    Aules per ambients: 0 

    Pati exterior: 1 

Plantilla:  

     Tutors: 17 

     Especialista de llengües: 2 

     Especialista d’EF: 2 

     Especialista de música: 1 

     Mestres EE: 2 

     Reforç: 1,5 

     TEI: 1 

     TIS: 1 

Característiques de l’alumnat:  

Alt percentatge d’alumnat de procedència estrangera i amb necessitats 

de suport educatiu per raons socioeconòmiques.  

Criteris d’heterogeneïtat:  

Distribució equitativa de dificultats acadèmiques, socials i econòmiques, 

edat, sexe, religió i cultura.  

Criteris d’inclusió:  

L’alumnat és atès amb recursos addicionals i universals (dos professors 

dins l’aula, desdoblaments, personalització dels aprenentatges, CLIL, 

treball per projectes, introducció progressiva als ambients 

d’aprenentatge, matemàtica competencial i manipulativa). 

Mentre duri la situació d’excepcionalitat provocada per la pandèmia 

COVID-19 els grups estables seran per nivells i no es duran a terme 

mesures flexibilitzadores ni agrupaments intercicles. 
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ORGANITZACIÓ DE GRUPS D’ALUMNES, DOCENTS I ESPAIS 
 
L’equip directiu, amb el suport de l’equip docent, en saber les 2 dotacions extres de què disposarem, ha optat 
per desdoblar a nivell intern les tutories que més ho requerien amb l’objectiu d’aprofitar els docents de 
suport al màxim i de crear grups estables de convivència més reduïts. La proposta es concreta amb el 
desdoblament de 2n, 3r i 6è d’Educació Primària. 
 

GRUPS ALUMNES DOCENTS PAE ESPAI 

ESTABLE TEMPORAL ESTABLE TEMPORAL ESTABLE TEMPORAL 

P3A 22 1 2sup+1 EE 1 TEI 1 TIS 1 2 (psico i 
ambients) 

P4A 20 1 2sup+1 EE 0 1 TIS + 
1vetlladora 

1 2 (psico i 
ambients) 

P5A 21 1 2sup +1 EE 0 1 TIS 1 2 (psico i 
ambients) 

P5B 21 1 2sup +1 EE 0 1 TIS 1 2 (psico i 
ambients) 

1rA 21 1 3+4(anglès, 
música, EF 
i EE) 

0 1 TIS 1 2 (TAC, EF) 
 

2nA 12 1 1+4(anglès, 
música, EF 
i EE) 

0 1 TIS + 
1vetlladora 

1 2 (TAC, EF) 
 
 

2nB 12 1 1+4(anglès, 
música, EF 
i EE) 

0 1 TIS 1 2 (TAC, EF) 
 

3rA 14 1 1+4(anglès, 
música, EF 
i EE) 

0 1 TIS + 
1vetlladora 

1 2 (TAC, EF) 

3rB 13 1 1+4(anglès, 
música, EF 
i EE) 

0 1 TIS 1 2 (TAC, EF) 

3rC 13 1 1+4(anglès, 
música, EF 
i EE) 

0 1 TIS 1 2 (TAC, EF) 
 

4tA 24 1 3+4(anglès, 
música, EF 
i EE) 

0 1 TIS 1 2 (TAC, EF) 

4tB 24 1 2+4(anglès, 
música, EF 
i EE) 

0 1 TIS + 
1vetlladora 

1 2 (TAC, EF) 

5èA 22 1 2+4(anglès, 
música, EF 
i EE) 

0 1 TIS 1 2 (TAC, EF) 

5èB 22 1 3+4(anglès, 
música, EF 
i EE) 

0 1 TIS 1 2 (TAC, EF) 
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5èC 21 1 2+4(anglès, 
música, EF 
i EE) 

0 1 TIS 1 2 (TAC, EF) 

6èA 14 1 4 (anglès, 
música, EF 
i EE) 

0 1 TIS 1 2 (TAC, EF) 

6èB 13 1 4 (anglès, 
música, EF 
i EE) 

0 1 TIS 1 2 (TAC, EF) 
 

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

educatiu 
 
Les mestres d’EE i la TIS atendran les necessitats de l’alumnat dins de les aules dels diferents grups estables.  
EAP i CREDA faran una atenció puntual ja sigui dins o fora de l’aula (aula 31). 
 
 

d. Organització de les entrades i sortides 
 
A l’escola Pau Boada hi  ha 4 accessos al recinte exterior, dos a l’edifici principal i un a l’edifici d’infantil. 
 
Un d’aquests accessos exterior i un altre d’interior, durant el primer trimestre s’haurà de compartir amb 
l’Institut Vilafranca 2 ja que la nova ubicació temporal és al nostre centre. 
 
L’alumnat de P3, P4 i P5 ha d’accedir al recinte per la porta 1 i passarà per la tanca provisional que separa la 
zona de l’hort amb el pati de primària. Aquesta tanca provisional és molt perillosa per l’alumnat ja que és una 
tanca d’obra agafada amb brides. S’ha fet la petició d’instal·lar una tanca i una porta homologada moltes 
vegades ja que és una de les deficiències que apareix en repetides ocasions als informes de resultats del 
simulacre d’emergència i encara no s’ha resolt. Degut a la situació d’excepcionalitat sol·licitem aquest 
equipament amb caràcter urgent. De manera provisional, per tal de poder utilitzar aquest accés, es traurà la 
tanca ja que no compleix amb els requisits d’homologació. 
 
L’entrada es farà per nivells amb un interval de 10 minuts entre aquests. Els tutors i tutores hauran de recollir 
el grup a les portes d’accés exteriors. L’alumnat i el personal del centre haurà de portar en tot moment la 
mascareta fins arribar a la seva aula, a banda de procurar mantenir els 1,5 metres de distància de seguretat. 
 
Tot i l'horari establert en aquest Pla pel curs 2020-2021, volem destacar que un horari de jornada continuada 
minimitzaria les vegades diàries d'aglomeració de persones a l'entrada i sortida de l'escola, fet que 
considerem positiu per l'actual situació sanitària. Així mateix facilitaria l'organització d'entrades, sortides i 
possiblement de torns de menjador. 
 

GRUP ACCÉS RECINTE ACCÉS EDIFICI ESCALA HORARI ENTRADA HORARI SORTIDA 

P3A Porta 2  Porta parvulari  9.10h  i 15.00h 12.40h i 16.30h 

P4A Porta 2 Porta parvulari  9.10h  i 15.00h 12.40h i 16.30h 

P5A Porta 1 Porta parvulari  9.10h  i 15.00h 12.40h i 16.30h 

P5B Porta 1 Porta parvulari  9.10h  i 15.00h 12.40h i 16.30h 

1rA Porta 1 Porta 7 Consergeria 9.00h  i 14.50h 12.30h i 16.20h 
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e. Organització de l’espai d’esbarjo. 

 
Atès que disposem d’un  espai ampli de pati, sortiran tots els alumnes a l’hora establerta garantint 
l’agrupament per grups estables. Procurarem que els grups estables es mantinguin durant l’espai d’esbarjo. 
Quan això no sigui possible l’alumnat mantindrà la distància de seguretat i portarà mascareta. 
 
L’alumnat es rentarà les mans abans i després de l’esbarjo. 
 
L’espai del pati de primària el dividirem en 15 zones i cada grup estable anirà rotant cada dia durant tres 
setmanes a un espai diferent del pati per poder fer activitats diferents. Les baixades i pujades del pati seran 
esgraonades cada 5 minuts. Tot l’alumnat portà mascareta a l’estona de l’esbarjo. Tot el material utilitzat 
durant els patis es desinfectarà després del seu ús. 
 

 

CURS ZONA ESPAI 

1rA 1 Bosquet  

2nA 2 Grades 

2nB 3 Mataconills 

3rA 4 Cuc 

3rB 5 Pista vermella 

3rC 6 Tennis taula i escales 

4tA 7 Zona de pedres i caseta 

4tB 8 Parc infantil 

5èA 9 Pàrquing 1 

5èB 10 Sala d’estudi i porxo 

5èC 11 Equilibris i cuineta 

6èA 12 Pista coberta 

6èB 13 Hort 

 14 Pedres davant pista coberta 

 15 Pàrquing 2 

 
 
 

2nA Porta 3 Porta 6 Consergeria 9.00h  i 14.50h 12.30h i 16.20h 

2nB Porta 3 Porta 6 Consergeria 9.00h  i 14.50h 12.30h i 16.20h 

3rA Porta 3 Porta 6 Menjador 9.10h  i 15.00h 12.40h i 16.30h 

3rB Porta 3 Porta 6 Consergeria 9.10h  i 15.00h 12.40h i 16.30h 

3rC Porta 3 Porta 6 Menjador 9.10h  i 15.00h 12.40h i 16.30h 

4tA Porta 4 Porta 7 Menjador 9.10h  i 15.00h 12.40h i 16.30h 

4tB Porta 4 Porta 7 Consergeria 9.10h  i 15.00h 12.40h i 16.30h 

5èA Porta 2 Porta 6 Consergeria 9.00h  i 14.50h 12.30h i 16.20h 

5èB Porta 2 Porta 6 Menjador 9.00h  i 14.50h 12.30h i 16.20h 

5èC Porta 4 Porta 7 Menjador 9.00h  i 14.50h 12.30h i 16.20h 

6èA Porta 4 Porta 7 Consergeria 9.00h  i 14.50h 12.30h i 16.20h 

6èB Porta 1 Porta 7 Consergeria 9.00h  i 14.50h 12.30h i 16.20h 
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L’espai del pati d’infantil el dividirem en 2 zones i s’organitzaran 2 torns de pati, de 10.30h a 11.00h i d’11.00h 
a 11.30h, i el funcionament serà el mateix que per a primària. Cada grup estable disposarà d’un bagul amb el 
seu material que periòdicament es desinfectarà. 
 
 

f. Relació amb la comunitat educativa. 
 

Previsió de sessions del Consell Escolar:  
 
- Setembre: Presentació del pla d’actuació per al curs 2020-21 per als centres educatius en el marc de la 

pandèmia per COVID-19. 
- Octubre: Presentació de la PGA. 
- Desembre: Constitució del nou Consell Escolar. 
- Gener: Presentació de la liquidació de l’exercici econòmic del 2020 i pressupost del 2021. 
- Juny: Presentació de la Memòria Anual. 

 
Les sessions del Consell Escolar es faran de manera telemàtica mentre duri la situació d’excepcionalitat. 

 
Procediment de difusió i informació del pla d’organització a les famílies. 
 

L’equip directiu incorporarà al document informatiu d’inici de curs, Pàmpol Famílies, la informació relativa al 
pla d’organització. Les tutories en faran la corresponent sensibilització tant als infants a les aules com amb les 
famílies.  

 
Reunions de tutories amb les famílies. 
 

Durant la segona quinzena de setembre cada tutor/a durà a terme la reunió d’inici de curs de manera 
telemàtica. Amb les famílies que això no sigui possible, les organitzarem, per grups estables, mantenint la 
distancia de seguretat i, si no és possible, utilitzant la mascareta. Les tutories individuals també es realitzaran 
mitjançant videoconferències sempre que sigui possible. També es farà el seguiment per telèfon i per correu 
electrònic. En cas de fer una trobada presencial, es farà mantenint les mesures de seguretat. 

 
 

GRUP ESPAI DE RENTAT ESCALA TORN HORA 

6èA WC 2n pis consergeria 1 Consergeria 1 11.25h 

6èB WC 2n pis consergeria 2 Consergeria 1 11.25h 

3rA WC 2n pis menjador Menjador 1 11.25h 

4tA Vestidor 1 Menjador 1 11.25h 

5èB Vestidor 2 Menjador 1 11.25h 

2nA Fonts Consergeria 1 11.25h 

3rC WC 1r pis Consergeria 1 11.25h 

5èA WC 2n pis consergeria Consergeria 2 11.30h 

3rB WC 2n pis menjador Menjador 2 11.30h 

5èC Vestidor 1 Menjador 2 11.30h 

4tB Vestidor 2 Consergeria 2 11.30h 

1rA Fonts Consergeria 2 11.30h 

2nB WC 1r pis Consergeria 2 11.30h 
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Procediment de comunicació amb les famílies. 
 

Els comunicats del centre s’enviaran per correu electrònic a les adreces utilitzades durant el present curs 

escolar.  

 

Les dues portes d’entrada i sortida de l’alumnat situades als carrers Espirall i Martorell disposen d’uns panells 

informatius a través dels quals mantindrem permanentment informades les famílies.  

 

Disposem també del canal @escolapauboada a l’aplicació de missatgeria instantània Telegram, els membres 

del qual rebran informacions d’interès. És gratuït i unidireccional, essent  únicament l’escola l’emissora de 

missatges i informacions.  

 

La pàgina web i el Tuiter de l’escola també disposaran d’informació actualitzada que facilita informació 

relacionada amb l’escola.  

 
Formació adreçada a les famílies i ús de les eines de comunicació 
 

Es realitzaran formacions de manera telemàtica sobre Moodle i correu electrònic en funció de les eines que 
puguin tenir les famílies. El coordinador TAC serà la persona de referència que podrà ajudar les famílies en un 
moment determinat així com els respectius tutors de l’alumnat. 

 
 
g. Servei de menjador 

 
Atès que disposem d’un espai ampli de menjador en relació amb el nombre d’alumnes usuaris, es mantindran 
els horaris i espai de menjador del curs passat. S’organitzaran les taules en funció dels grups estables. 
L’alumnat serà servit a les taules amb les safates. Ens acollirem al protocol de neteja proposat per l’empresa 
de menjador. 

 
h. Pla de neteja, desinfecció i ventilació 

 
L’Ajuntament ha de comunicar a l’escola el Pla de neteja ja que el centre depèn d’aquest organisme. 
 
Veure el pla de neteja, desinfecció i ventilació dels espais i materials de l’escola (consultar annex 2). 

 
Per a la neteja es seguiran les indicacions establertes en els següents documents: 
Espais interiors: Neteja i desinfecció en establiments i locals de concurrència humana. 
Espais exteriors: Neteja i desinfecció en espais exteriors de concurrència humana. 

 
 

i. Extraescolars i acollida 
 
Les activitats extraescolars i l’espai d’acollida, quan suposin una barreja d’alumnes dels diferents grups 
estables, es faran aplicant la distància de seguretat o utilitzant la mascareta. 
 
Les activitats complementàries que es fan al centre són: 
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ACTIVITAT NOMBRE 
D’ALUMNES 

GRUPS DELS QUALS 
PROVENEN 

PROFESSIONAL 
RESPONSABLE 

ESPAI ON ES 
REALITZA 

L’ACTIVITAT 

 
 

    

 
j. Activitats complementàries 

 
Es tindran en compte les mesures de seguretat quan fem sortides i altres activitats complementàries, tant les 
del mateix centre com les del lloc on es fa l’activitat i en el transport, quan aquest sigui necessari.  
 
Durant aquest curs es procurarà organitzar activitats que contemplin monitoratge segons els grups estables. 
En cas que no sigui possible es mantindran les distàncies de seguretat i l’ús de mascareta. 
 

k. Reunions dels òrgans unipersonals i col·lectius de coordinació i govern 
 
Les reunions en les que es pugui mantenir la distància de seguretat seran presencials, quan això no sigui 
possible s’optarà per la via telemàtica. 

 

ÒRGANS TIPUS DE REUNIONS FORMAT DE LA 
REUNIÓ  

PERIODICITAT/TEMPORITZACIÓ 

Equip directiu Planificació Presencial Setmanal  

Coordinacions Planificació Presencial Mensual  

Reunions de cicle Coordinació Presencial Quinzenal 

Reunions intercicle Coordinació Presencial Mensual 

Comissions Coordinació/ 
planificació  

Presencial Mensual  

Claustres  Informació Videoconferència Bimensual  

Trobada pedagògica Formació Videoconferència Bimensual  

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

 

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 (consultar annex 4). 

Les famílies disposaran d’una llista de comprovació de símptomes (consultar annex 1). La família i/o 

l’alumne/a ha de comunicar al centre si ha presentat febre o algun altre símptoma.  

 

A l’entrada a l’escola es prendrà la temperatura a tot l’alumnat, així com a totes les persones que entrin al 
centre.  

 
 
 
 
 



Generalitat de Catalunya         
Departament d’Educació     

Escola PAU BOADA  
                                                                                                                           

 
 

Carrer Espirall, 45 – Telèfon 938921403 – Fax 938180881 – VILAFRANCA DEL PENEDÈS 
www.escolapauboada.org  -  a8034126@xtec.cat 

 
Protocol d’actuació en cas de sospita davant d’una persona que presenta símptomes compatibles amb la 
COVID-19 al centre educatiu: 

 

 
1. Es portarà a un espai separat d'ús individual: la farmaciola. 

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 o adolescent. 

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 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  
 

Farmaciola 
 
 

Mestre de guàrdia i/o 

equip directiu 

Tutor/a, direcció o 
mestre de guàrdia 

Direcció 

 
La  comunicació  entre  els  serveis  territorials  d’Educació  i  Salut  Pública  garantirà  la coordinació fluïda, 
en última instància, entre el centre educatiu i els serveis territorials de vigilància epidemiològica 
encarregats de l’estratègia de control de brot que pot incloure, en determinats casos, el tancament total o 
parcial del centre educatiu. En qualsevol cas, l’escalada de decisions en relació al tancament de l’activitat 
presencial del centre educatiu serà el resultat de la valoració, sobre el terreny, per part de l’autoritat 
sanitària. De manera orientativa, els elements de decisió per a establir quarantenes i /o si s’escau 
tancaments parcials o total del centre serien: 
 

CASOS ACTUACIONS 
 

Cas positiu en un o més membres d’un grup de 

convivència estable. 

 

Tot el grup de convivència estable té consideració 
de contacte estret, per tant s’hauria de plantejar 
la quarantena de tot el grup de convivència, 
durant 14 dies després del darrer contacte amb el 
cas, amb vigilància d’aparició de nous casos. Per 
tant, interrupció de l’activitat lectiva presencial 
per aquest grup. 
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Cas positiu en dos membres no convivents que 

pertanyen a dos grups de convivència diferents  

d’un mateix espai (un edifici, un torn, una ala 

d’un edifici ..)  

 

Tot el grup de convivència estable pot tenir 
consideració de contacte estret, per tant, i 
depenent de la valoració de vigilància 
epidemiològica, es podria  plantejar la quarantena 
dels grups de convivència d’aquell espai, durant 
14 dies després del darrer contacte amb el cas, 
amb vigilància d’aparició de nous casos. Per tant, 
interrupció de l’activitat lectiva presencial en 
l’espai afectat, també durant 14 dies. 

 

Cas  positiu  en  dos o més  membres no  

convivents  que  pertanyen a grups  de 

convivència en diferents espais. 

 

Tot el grup de convivència estable té consideració 
de contacte estret, per tant s’hauria de plantejar 
la  quarantena dels grups de convivència afectats, 
durant 14 dies després del darrer contacte amb el 
cas, amb vigilància d’aparició de nous casos. A 
més, és podria plantejar la interrupció de 
l’activitat presencial del centre educatiu, també 
durant 14 dies. 

En cas de que la persona afectada tingui 

germans al centre. 

S’actuarà de la mateixa manera que el cas 
detectat. 

 
Els Equips d’Atenció Primària de referència dels centres educatius estaran a disposició dels equips directius 

dels centres per a mesures de consell sanitari sobre la COVID-19.  Per tant, els Equips d’Atenció Primària 

hauran d’identificar una o vàries persones, segons correspongui, responsables d’aquesta interlocució amb els 

centres educatius que, preferiblement, podran ser les infermeres del programa Salut i Escola. Per part de 

l’escola en faran seguiment la persona referent de riscos laborals del centre, la responsable del Pla Salut Escola 

i Comunitat i la direcció. 

 
Per a la detecció i seguiment en cas de detectar un possible cas de covid-19 consultar annex 3. 
 
 

m. Seguiment del pla 
 

RESPONSABLES:  Equip directiu 

POSSIBLES INDICADORS. Detecció de casos 
Funcionament de les entrades i sortides 
Funcionament dels fluxos de circulació 
Funcionament de l’espai de menjador 
 

PROPOSTES DE MILLORA 
TRIMESTRALS 

L’equip directiu avaluarà el funcionament del centre a partir 
de la nova organització i establirà les millores en cas que 
sigui necessari.  
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3. CONCRECIONS PER A L’EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA DEL CENTRE 

 
a. Educació Infantil: Pla d’acollida de l’alumnat. 

 
L’alumnat de nova incorporació al centre de P3 seguirà el pla d’acollida amb normalitat. El pla d’acollida 
contempla la primera setmana de curs i s’organitzaran 3 grups que assistiran al centre en 3 franges horàries 
diferents. 
 
Les famílies de l’alumnat de P3 acompanyaran els seus fills i filles fins a la porta d’entrada del parvulari. 
Només podrà accedir un adult per nen i haurà de seguir les normes de seguretat establertes: ús de mascareta 
i distància de seguretat. 
 
 

b. Pla de treball del centre educatiu en confinament  
 
El centre actualitzarà al setembre les dades de l’alumnat: telèfons, correus electrònics de la família, dispositius 
digitals i connexió a internet per garantir una comunicació fluïda amb l’alumnat i les famílies en cas de nou 
confinament. 
 
Es detectarà aquelles famílies que no tenen dispositius per poder-los lliurar material tecnològic i 
connectivitats facilitats pel Departament d’Educació, l’Ajuntament o la mateixa escola. 
 
En cas de confinament, ja sigui parcialment o en la totalitat, es treballarà seguint el model creat el curs 2019-
20 i que es detalla a continuació: 
 

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 

INFANTIL I 
PRIMÀRIA 

Moodle 
Videoconferències 
Correu electrònic 
Material interactiu 
facilitat per les 
editorials. 

Moodle 
Videoconferència 
 
 
 

Moodle 
Correu electrònic 
Videoconferència 
Contacte telefònic 
 

Correu electrònic 
Videoconferència 
Contacte telefònic 
 
 

Setmanal Diari Mensual (o sempre 
que la família o el 
professorat o 
requereixi) 

 
Durant aquest curs 2020-21 no es podrà mantenir el SEP ja que l’organització horària i la distribució d’espais i 
de grups estables no ho fa possible. 
 
 
4. MESURES DE PREVENCIÓ A L’ESCOLA 
 

4.1. Requisits d’accés al centre:  
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� Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, dificultat 

respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós1. 

 

� No  convivents  o  contacte  estret  amb  positiu  confirmat  o  

simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors. 

 

� Declaració responsable. 

 

 
1L’absència de simptomatologia ha de ser sense haver pres cap fàrmac. 

 
4.2. Distanciament físic:  

 
Segons la RESOLUCIÓ SLT/1429/2020, de 18 de juny, per la qual s'adopten mesures bàsiques de 

protecció i organitzatives per prevenir el risc de transmissió i afavorir la contenció de la infecció per 

SARS-CoV-2, la distància física interpersonal de seguretat, tant en espais tancats com a l'aire lliure, 

s'estableix en 1,5 m en general, amb l'equivalent a un espai de seguretat de 2,5 m2  per persona, i és 

exigible en qualsevol cas excepte entre persones que tinguin un contacte proper molt habitual, com és 

el cas dels grups de convivència estables. 

 
4.3. Higiene de mans 

 

L’escola disposa de sabó amb dosificador en tots els lavabos. 

Es col·locaran dispensadors de solució hidroalcohòlica en punts estratègics com a l’entrada del centre, a les 

aules i al menjador. 

 

Es requerirà rentat de mans: 

 

INFANTS PERSONAL QUE TREBALLA AL CENTRE 

 

▪ A l’arribada i a la sortida del centre. 

▪ Abans i després dels àpats (esmorzar i/o dinar). 

▪ Abans i després d’anar al WC. 

▪ Abans i després del pati. 

▪ Abans i després de les diferents activitats. 

 

 

▪ 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) 

▪ Abans i després del pati. 

▪ Com a mínim una vegada cada 2 hores. 
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4.4. Ús de mascareta 
 
*L’ús de la mascareta variarà en funció de les normes que es posen a la població d'un determinat territori. 
A 1 de setembre de 2020, per a tota la població, les autoritats indiquen el seu ús obligatori a partir dels 6 
anys. I així és contempla en la graella següent:  

 

COL·LECTIU INDICACIÓ 

 

Alumnat d’Educació Infantil (P3, P4 i P5) 
 

No obligatòria. 

Recomanada des de l’entrada a l’escola fins 

l’arribada del seu espai, quan hagi d’anar al 

lavabo, pels passadissos i zones comunes. 

 
 

Alumnat de Primària (de 1r a 6è) 

 

Obligatòria. 

 

 

Personal docent i no docent 

 

Obligatòria. 
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ANNEX 1 
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ANNEX 2 
 
PLA DE VENTILACIÓ, NETEJA I DESINFECCIÓ 
 

ESPAIS COMUNS I EQUIPAMENTS 

 Abans de 
cada ús 

Després de 
cada ús 

Diàriament ≥ 1 vegada al 
dia 

Setmanalment Comentaris 

Ventilació de 
l’espai 

   +  Mínim 10 minuts 3 
vegades/dia. 

Sempre que sigui 
possible les finestres I 
portes estaran obertes. 

Manetes i poms 

de portes i 

finestres 

   �   

Baranes i 
passamans, 
d’escales i 

ascensors 

   �   

Superfície de 
taulells i 
mostradors 

   �   

Cadires i bancs    �  Especialment en les 
zones que 
contacten amb les 
mans. 

Grapadores i 
altres utensilis 
d’oficina 

   �   

Aixetes    �   

Botoneres dels 
Ascensors 

   �   
 
 
 
 
 

Material 

electrònic: netejar 

amb un drap humit 

amb alcohol 

propílic 70º 

Ordinadors, 
sobretot 
teclats i 

   �  

Telèfons i 

comandaments 

a distància 

   �  

Interruptors 
d’aparell 
electronics 

   �  

Fotocopiadores    �  

 
 
 
 



Generalitat de Catalunya         
Departament d’Educació     

Escola PAU BOADA  
                                                                                                                           

 
 

Carrer Espirall, 45 – Telèfon 938921403 – Fax 938180881 – VILAFRANCA DEL PENEDÈS 
www.escolapauboada.org  -  a8034126@xtec.cat 

AULES I ESPAIS DE JOC INTERIORS 

 Abans de 
cada ús 

Després de 
cada ús 

Diàriament ≥ 1 vegada al 
dia 

Setmanalment Comentaris 

Ventilació de 
l’espai 

   +  Mínim 10 minuts 3 
vegades/dia 

Superfícies o 

punts de 

contacte 

freqüent amb 

les mans 

   �   

Terra    �   

Materials 
de jocs 

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

Joguines de 
plàstic 

 n �   

Joguines o 
peces de 
roba 

 n �   

 
 

MENJADOR 

 Abans de 
cada ús 

Després de 
cada ús 

Diàriament ≥ 1 vegada al 
dia 

Setmanalment Comentaris 

Ventilació de 
l’espai 

   +  Mínim 10 minuts 3 
vegades/dia 

Superfícies on 

es prepara el 

menjar 

� �     

Safates, 

gots, 

coberts... 

 �    Amb aigua calenta: 

rentats a elevada 

temperatura. 

Sense aigua calenta: 
desinfecció en dilució 
de lleixiu al 0,1 %. 
 Fonts 

d’aigua 

   �   

Taules, 

safates de 

trona 

� �     
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Taulells  �     

Utensilis 

de cuina 

 �     

Taules per 

a usos 

diversos 

� �     

Terra    �   

 
 
 

LAVABOS 

 Abans de 
cada ús 

Després de 
cada ús 

Diàriament ≥ 1 vegada al 
dia 

Setmanalment Comentaris 

Ventilació de 
l’espai 

   +  Mínim 10 minuts 3 
vegades/dia 

Vestuaris  �     

Rentamans    �   
Especialment després 
de l’ús massiu (al 
migdia) i sempre al 
final de la jornada. 

Inodors    �  

Terra i altres 

superfícies 

   �  

Cubells de 

brossa 

  �    

 
*Les tovalloletes i mocadors d’un sol ús es llençaran en mesura del possible a les papereres amb tapa i pedal. 
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ANNEX 3 

SEGUIMENT DE CASOS AMB COVID-19 

ALUMNE/A 
DIA I HORA DE LA 

DETECCIÓ 

EXPLICACIÓ DEL 
PROTOCOL SEGUIT 
I OBSERVACIONS 

(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 I 

SEGUIMENT DEL 
CAS 
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MODELS DECLARACIÓ RESPONSABLE 
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