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1.- INTRODUCCIÓ 

 

L’actual evolució favorable de la pandèmia, així com la importància de garantir el 

dret a l’educació i a la protecció de l’infant fan que l’obertura amb la màxima 

normalitat possible dels centres educatius sigui una prioritat. 

L’obertura de les escoles és alhora una necessitat i un repte. Un confinament 

perllongat pot tenir diversos efectes sobre la salut dels infants tant física com 

emocional. Aquests efectes poden ser més grans en aquells de nivell socioeconòmic 

més desafavorit o en aquells que tenen una dificultat d’aprenentatge. 

Cal que responsables, famílies, persones educadores i la resta del personal de les 

escoles s’involucrin i es comprometin per a garantir els dos grans pilars per fer front 

la pandèmia: les mesures de protecció i la traçabilitat. 

Aquest document té com a finalitat la tasca organitzativa i pedagògica i orientar en la 

presa de decisions per a possibles escenaris que es puguin donar al llarg del curs 

2020-2021, d’acord amb el criteris següents: 

➢ Acció educativa de qualitat i equitat 

➢ Màxima presencialitat de tot l’alumnat 

➢ Agrupaments d’alumnes que siguin estables, per tal d’establir amb facilitat la 

traçabilitat en cas de contagi. 
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2.- CONSIDERACIONS GENERALS 

El pla d’organització de centre pel Curs 2020-21 està subjecte a les indicacions que es rebin 

des del Departament d’Educació pels seus diversos canals. 

Els  Comunicats, instruccions, decrets, recomanacions i orientacions sorgeix de : 

➢ Instruccions per al curs 2020-2021 dels centres educatius de Catalunya 

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

pandèmia per COVID-19 

 

 

 

3.- PRINCIPIS BÀSICS DE PREVENCIÓ, HIGIENE A L’ESCOLA 

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 els dos pilars en el moment actual de control de la 

pandèmia són la disminució de la transmissió del virus i l’augment de la traçabilitat dels 

casos. 

3.1 Grups de convivència i socialització estables 

Per el curs 2020-2021 proposem grups de convivència estables respectant les ràtios 

estables pel Departament d’Educació amb l'objectiu de conèixer de forma fàcil la traçabilitat 

de possibles casos que es puguin donar al llarg del curs. Poden formar part d’aquest grup 

estable altres docents o personal de suport educatiu. 

És per això que per aquest curs escolar plategen passar de dues línies a tres per reduïr el 

màxim possible la ràtio dels grups estables. Això només es podrà dur a terme si el 

Departament d’Educació ens manté el nombre d’enguany de Plantilla Docent 

Un grup de persones que tenen una relació propera i molt quotidiana la qual cosa ens 

permetrà que no sigui necessari la distància física interpersonal establerta en 1,5m ni l’ús de 

mascaretes atès que hi ha evidències del poc paper que tenen els infants en la propagació 

de la pandèmia. 

Però, en canvi, en el cas que terceres persones s’hagin de relacionar amb aquests grups, 

(docents i altres professionals de suport educatiu), o en cas que diferents grups s’hagin de 

https://drive.google.com/file/d/123KbXrpf5nUa834ef-twoJc7ogR1hAmG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1U80wch-ghwY0Y3MvwsmWb9W9NTZOspJG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1U80wch-ghwY0Y3MvwsmWb9W9NTZOspJG/view?usp=sharing
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=875707&language=ca_ES
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=875707&language=ca_ES
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relacionar entre sí, s’han de complir rigorosament les mesures de protecció individual, 

especialment el manteniment de la distància física de seguretat de 1,5 metres i, quan no 

sigui possible, l’ús de la mascareta. 

La mesura més efectiva per a preservar la salut dels infants així com del personal docent 

d’aquest grups estables és la higiene de mans. Per aquest motiu es requerirà que tots els 

membres del grup es renti les mans: 

A l’arribada i a la sortida del centre educatiu 

➢ Abans i després d’entrar a l’aula. 

➢ Abans i després d’anar al WC (infants continents) 

➢ Abans i després de les diferents activitats (també de la sortida al pati). 

 

L’escola tindrà cura per la existència de punts de rentats de mans amb el material necessari 

(aula i lavabos). en el cas dels infants serà sabó neutre i tovalloletes de paper d’un sòl ús. 

Totes les aules disposaran d’un dispensador manual del gel hidroalcohòlic per al personal 

docent que accedeix a l’aula. 

 

3.2 Ús de mascaretes 

Els alumnes i les seves famílies són els responsables de portar les seves mascaretes de 

casa. 

Col.lectiu Indicació Tipus de mascareta 

2n cicle d'educació infantil -No obligatoria Higiènica amb compliment de la 
norma UNE 

PRIMÀRIA -obligatòria  dins i fora de de 

l’aula. 

.  

Higiènica amb compliment de la 
norma UNE 

Personal docent i no docent -Obligatòria  en els grups 

estables. 

-Obligatòria pel personal quan 

imparteix classes a diferents 

grups, quan no formen part del 

grup de convivència estable i no 

es pugui mantenir la distància 

d’1,5 metres 

Higiènica amb compliment de la 
norma UNE 
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3.3 Requisits per accedir a l’Escola 

 

➢ Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, 

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

infecciós. 

➢ No convivents o contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia 

compatible en els 14 dies anteriors. 

➢ Les famílies han d’accedir dins el recinte escolar amb mascareta.. 

En cas que l’infant presenti una malaltia crònica d’elevada complexitat que pugui augmentar 

el risc de gravetat en cas de contraure la infecció per SARS-CoV2, es valorarà de manera 

conjunta -amb la família o persones tutores i el seu equip mèdic de referència-, les 

implicacions a l’hora de reprendre l’activitat educativa presencialment al centre educatiu. 

 

3.4 Control de símptomes 

Les famílies han de fer-se responsables de l’estat de salut dels seus fills i filles, prennent-los 

la temperatura abans de sortir de casa per anar al Centre educatiu. A l’inici d’aquest curs 

2020-2021, 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 o l’hagi presentat 

en els darrers 14 dies i a comunicar-ho immediatament als responsables del 

centre educatiu per tal de poder prendre les mesures oportunes. 
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3.5 Neteja desinfecció i ventilació 

 + = ventilació      = neteja i desinfecció        n = neteja 

 

ESPAIS COMUNS I EQUIPAMENTS 

 
Abans de 

cada ús 

Després de 

cada ús 
Diàriament 

≥ 1 vegada 

al dia 
Setmanalment Comentaris 

Ventilació de 

l’edifici 

 

  +   

1-Durant l’estona 
d’esbarjo 
2-L’hora de menjador 
3-Sortida dels nens/es a 
les 16:00h 

Baranes i 

passamans 

d’escales 

     Personal de neteja 

Manetes i poms 

de portes i  
     

Amb el gel hidroalcohòlic 

que disposem a l’aula  

Superfície de 

taulells i 

mostradors 

     

Cada vegada que sigui 

utilitzat per una persona 

que no pertany al centre 

amb gel hidroalcohòlic i 

netejarem la superfície. 

Cadires i bancs 

de l’aula 
     Personal de neteja 

Grapadores i 

utensilis d’oficina 

a l’aula o despatx 

     
Amb el gel hidroalcohòlic 

que disposem a l’aula  

Aixetes      Personal de neteja 

Botoneres dels 

ascensors 
     Personal de neteja 

Ordinadors, 

sobretot teclat i 

ratolins 

     Personal de neteja 

Interruptors      Personal de neteja 

Fotocopiadora      

Amb el gel hidroalcohòlic 

i netejar pantalla després 

de cada ús. 

lavabos planta      

2 VEGADES AL DIA/ 

PERSONAL DE 

ENETEJA  

 

AULES I ESPAIS DE JOC INTERIOR 

Ventilació de 

l’espai 
  +   

Després de cada ús 

deixar els finestrals 

oberts. 

Superfícies i 

mobiliari 
     Personal de neteja 

Terra      Personal de neteja 

Materials de joc   n    
Amb el gel hidroalcohòlic 

que disposem a l’aula  

Joguines o peces 

de roba 
     

Un cop a la setmana 

rentadora (≥60ºC) 

Joguines de 

plàstic 
      

Joguines de fusta        

LAVABOS 
Inodors      Personal de neteja 

Terra i superfícies      Personal de neteja 

Cubells de brossa      Personal de neteja 
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ZONA DE DESCANS HORA MENJADOR 

Llençolet      
Rentat a ≥60ºC  . 

ESCOLA 

Llitets de plàstic      Personal de neteja 

 

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 

      

Plats, 
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        

Taulells       

Utensilis de 
cuina 

      

Taules per a 
usos diversos 

      

Terra       

 

3.6 Promoció de la salut i suport emocional 

La situació de confinament i la pandèmia poden haver tingut conseqüències emocionals per 

a molts infants. 

durant les primeres setmanes de curs,  es programaran, des de les tutories activitats que 

permetin l’adaptació progressiva de l’alumnat al nou curs i als canvis en el centre educatiu. 

Aprofitarem per consolidar alguns hàbits i conductes: 

➢ Tenir cura d’un mateix i de les persones que ens envoltes. 

➢ Actuar amb responsabilitat per a protegir els més vulnerables. 

➢ Rentar-se les mans de manera freqüent i sistemàtica 

3.7 Protocol de detecció de possibles casos i actuació 

No han d’assitir al centre l’alumnat, les persones docents i altres professionals que tinguin 

símptomes compatibles amb la COVID19: 

Davant un possible cas: 

 Es portarà a l’espai del 1r pis a l’aula petita. 

 Amb mascareta tots els professionals 
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 Es contactarà amb la família per tal que vinguin a buscar l’infant 

 Sinó es pot contactar amb la família el Centre s trucarà al 061 

 El Centre contactarà amb el Consorci d’Educació 

La decisió en relació amb el tancament de l’activitat presencial del Centre educatiu serà el 

resultat de la valoració per part de l’autoritat sanitaria. 

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’haurà 

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 a aquest grup. 

 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 podrà 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’haurà 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 podrà plantejar la interrupció de 

l’activitat presencial del centre educatiu, també durant 14 dies. 

3.8 Accions contràries a la convivència 

Qualsevol vulneració dels principis bàsics de seguretat i higiene de l’escola que es 

descriuen en aquest pla serà considerada una falta greument perjudicial per a la 

convivència en el centre i implicarà, com a mesura preventiva, la no possibilitat de l’alumne 

d’assistir al centre. 
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4. ORGANITZACIÓ DE CENTRE 

4.1 Calendari 

El curs escolar 2020-2021 comprèn el període que va des de l'1 de setembre de 2020 fins al 31 

d'agost de 2021.  

Les classes han de començar el dia 14 de setembre. 

Les activitats escolars finalitzen el dia 22 de juny. 

Vacances escolars i dies festius  

Nadal: del 22 de desembre de 2020 al 7 de gener de 2021, ambdós inclosos.  

Setmana Santa: del 27 de març al 5 d'abril de 2021, ambdós inclosos.  

L'horari escolar a l'educació infantil i primària 

9h a 12:30h i 14:30h a 16h 

 

4.2 Horari 

L’horari per aquest curs serà el mateix tant pels mestres d'infantil com per primària. 

Matí 9:00h a 12:30h 

Tarda 14:30h a 16:00h 

Dins de l’horari lectiu cada mestra tindrà 2 hores de dedicació al centre o treball personal. 

Migdia reunions: 12:30h a 13:30h 

Descans de migdia 13:30h a 14:30h 

 



           Pla d’Organització de Centre 

                          curs 2020-2021 

12 

4.3 Entrades i sortides (MATÍ-MIGDIA-MENJADOR-PATI) 

En les hores d'inici i final de les activitats educatives, les entrades i sortides del Centre es 

faran de forma  esglaonada per evitar aglomeracions i sempre mantenint la distància de 

seguretat i aprofitant els accessos del Centre. Les famílies accediran al centre sempre amb 

mascareta i mantenint les mesures de seguretat. 

ENTRADES 

 ESCOLA : ENTRADES I SORTIDES   

HORARI GRUP PORTA ACCÈS ESPAI 
/PATI 

PORTA 
SORTIDA 

 

08:00 ACOLLIDA VILANOVA    

O8:30 INSTITUT PG. LLUÍS 
COMAPNYS 

   

08:50 6èA- 6è B- PG. LLUÍS 
COMAPNYS 

  Les portes s’obriran a les 
08:50 
Els alumnes hauran d’anar a la 
zona assignada al pati 

2n PG. LLUÍS 
COMAPNYS 

 

3r PG. LLUÍS 
COMAPNYS 

 

09:00 P5 PG LLUÍS 
COMPANYS 

   

1r PG LLUÍS 
COMPANYS 

 

4t VILANOVA  

5è VILANOVA  

6è C VILANOVA  

09:10 P3 PG. LLUÍS 
COMAPNYS 

AULA P3   

P4  

12:30 P3-P4-P5-1r-
2n-3r-4t-5è-
6è 

PG. LLUÍS 
COMAPNYS 

   

14:30 P3-P4-P5-1r-
2n-3r-4t-5è-
6è 

PG. LLUÍS 
COMAPNYS 

  

15:50 6A - 6B   PG LLUÍS 
COMPANYS 

 

2n  PG LLUÍS 
COMPANYS 

3r  PG LLUÍS 
COMPANYS 

16:00 P5   PG. LLUÍS 
COMAPNYS 

 

1r  PG. LLUÍS 
COMAPNYS 

4t  VILANOVA 

5è  VILANOVA 

6è C  VILANOVA 

16:10 P3-  AULA P3 PG. LLUÍS 
COMAPNYS 

 

P4  PG. LLUÍS 
COMAPNYS 
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 MENJADOR: ENTRADES I SORTIDES  

HORARI NIVELL ESPAI menjar  ZONA DE JOC ENTRADA A 
L’ESCOLA  

12:30 P3- P4-P5 AULES   
1r-2n-3r AULES  

13:00 3r – 4t – 5è – 6è     
13:30 P4 -   SORRAL PV  

P5 SORRAL PC 

14:00 3r  PORXOS PV  
4t PORXOS PC 

5è PISTA PC 

6è PISTA PV 

14:15 P4-P5    
14:25 1r -2n -3r    
14:30 4t – 5è – 6è     

     

 

PATI :  ENTRADES I SORTIDES 

HORARI GRUP ESPAIS/ZONES 

10:15 a 11:00h P3 A SORRAL PV 

P3 B SORRAL PV 

P4 A  PORXOS PV 

P4 B PORXOS PV 

P4 C PASSADÍS CENTRAL DE LA BIBLIOTECA 

P5 A  PORXOS PC 

P5 B PORXOS CL 

P5  C XIALU PC 

10:45 a 11:15h 1r A SORRAL PV 

10:45 a 11:15h 1r B SORRAL PV 

10:45 a 11:15h 1r C SORRAL PV 

10:50 a 11:20h 2n A SORRAL PC 

10:50 a 11:20h 2n B SORRAL PC 

10:50 a 11:20h 3r A  PORXOS PV 

10:50 a 11:20h 3r B PORXOS PV 

10:50 a 11:20h 3r C PASSADÍS CENTRAL 

10:55 a 11:25h 4t A PORXOS PC 

10:55 a 11:25h 4t B PORXOS PC 

10:55 a 11:25h 4t C PASSADIS CENTRAL 

10:55 a 11:25h 5è A PISTA PC 

10:55 a 11:25h 5è B PISTA PC 

10:55 a 11:25h 5è C XILAU PC 

11:00 a 11:30h 6è A PISTA PV 

11:00 a 11:30h 6è B PISTA PV 

11:00 a 11:30h 6è C PISTA PV 

 

SORTIDES: 

Per evitar aglomeracions, l’acompanyament dels infants a l’escola el farà una única 

persona. Les persones que portin i recullin els alumnes hauran de guardar també les 

distàncies fora de les instal·lacions. 
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La sortida de les 12:30 i l’entrada de les 14:30 es faran a l’horari habitual atès el reduït 

nombre d’alumnes que dinen a casa. 

S’obrirà el pati de l’escola a les 08:50 i a les 16:20 i cada alumne haurà d’anar a la zona 

assignada al seu grup estable. 

4.4 Fluxos de circulació(passadissos-escales) 

Per tal de vetllar perquè coincideixin els mínims grups estable en les circulacions dins del 

centre l’organització serà la següent: 

P3 i P4 realitzant l’entrada per la porta central del pati. P3 pujarà al primer pis per la primera 

escalinata central dreta i P4 per la primera escalinata central esquerra. Cada una 

d’aquestes escales només les utilitzaran aquests grups. 

P5, 1r, 2n, 3r i 6è C entraran per la porta central i pujaran per les escales passades el hall 

central dretes mantenint la distància entre grups estables d’1’5m guiats per cada tutor de 

grup. 

4t, 5è i 6è A i B entraran per la porta lateral de l’escola situada al carrer Vilanova i pujaran 

per les escales del hall esquerres mantenint la distància entre els grups estables d’1’5m. 

Cada un d’aquests grups utilitzaran sempre les mateixes escales. 

4.5 Patis 

Tot i comptar amb els metres mínims per poder realitzar les sortides de pati amb tot 

l’alumnat del centre. Farem diferents torns per reduir al màxim el contacte entre alumnes. 

 

1r, 2n i 3r 11:00h a 11:30h Superfície del pati Pere Vila 

4t, 5è i 6è 11.00h a 11:30h Superfície del pati Institut Pau Claris 

P3, P4 i P5 10:00h a 10:45h Sorral i pati Pere Vila 

 

4.6 Adaptació P3 

Mantindrem els 3 dies ( del 14 al 16) d’adaptació per l’alumnat de P3, assegurant el 

compliment de les mesures d’higiene. 

 

4.7 Festes 

L’equip directiu, a la Programació General Anual (PGA) fixarà quines festes es celebraran 

i en quines dates 

4.8 Activitats, sortides  

L’equip directiu, a la Programació General Anual (PGA) fixarà quines festes es celebraran 

i en quines dates 
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5 DISTRIBUCIÓ D’ESPAIS 

 

 

 

Planta soterrani: 

D1: 6è C 

Planta baixa: 

Al4: P3 A 

Al6: P3 B 

Al3: P5 A 

A/5: P4 A 

A/2: P4 B 

A/1: P4 C 

Planta baixa edifici central: 

P4: 6è B 

Edifici central primera planta: 

Ludoteca: 6è C 
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Planta primera: 

AP9: P5 B 

AP3: P5 C 

AP8: 1r A 

AP2: 1r B 

AP7: 1r C 

AP1: 3r A 

C1: 2n A 

Planta segona: 

C2: 2n B 

AP4: 3r B 
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AP18: 3r C 

AP5: 4t A 

AP11: 4t B 

AP6: 4t C 

AP12: 6è A 

Planta tercera: 

C3: 5è A 

C4: 5è B 

P1: 5è C 

6 ALUMNAT 

Valorat per tot l’equip pedagògic del centre hem cregut convenient reduir al màxim el 

nombre dels grups actuals. De cada nivell farem 3 grups. D’aquesta manera la ràtio serà 

d’entre 15 i 17 alumnes. 

Per una banda, per perseverar la distància entre grups estables i per poder fer un treball 

molt més individualitzat amb cada un dels alumnes per tal de poder assolir els continguts 

pendents de l’últim trimestre 2019-2020 en el qual no es va poder avançar matèria pel 

confinament del COVID-19. 

Només serà possible dur a terme aquestes mesures si des del Consorci d’Educació 

ens mantenen la plantilla establerta i aquesta no es redueix. 

6.1 Horaris alumnat 

L’horari lectiu  per aquest curs serà el mateix tant pels alumnes d'infantil com per primària. 

Matí 9:00h a 12:30h 

Tarda 14:30h a 16:00h 

Descans de migdia: 12.30h a 14:30h 

7 PROFESSORAT I PAS 

7.1 Distribució de mestres 

Els mestres es distribueixen en 3 cicles. On atendran únicament als alumnes del cicle en el 

que estan adscrits. 

Un mestre tutor per cada un dels grups estables i fins a 3 mestres itinerants per tal d’atendre 

les especialitats. 

Com reduÏm les ràtios a 15 o 16 alumnes l’atenció AA es farà dins del grup estable amb 

programacions adients i adaptades que prepararà el mestre tutor d’AA. Passarà el mateix 

amb l’EE ja que creiem que podrem atendre totes les necessitat reduint la ràtio i per tal de 

reduir també les entrades de diferents mestres dins l’aula. 

Religió: El mestre de religió farà una sessió setmanal amb cada un dels alumnes de cada 

grup estable, sortint de l’aula però sense barrejar-se amb cap més grup. 

SIEI i Educadora: Tindran distribuïts en el seu horari l’atenció dels alumnes de SIEI dins del 

grup estable, entrant a cada un d’aquests. 
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7.2 Equips de treball i reunions docents 

Les reunions d’equips de cicle, CAD, coordinació, Equip Directiu, Comissions al ser grups 

reduïts els farem de manera presencial perseverant les distàncies i seguretat, mascareta i 

espai ventilat.  

Les reunions de Claustre i Consell escolar al ser un claustre molt gran de dues línies les 

farem telemàtiques.  

 

7.3 Horaris professorat 

L’horari del professorat tant d’infantil com de primària serà el següent: 

9h a 12.30h 

14:30 a 16h 

De dilluns a divendres reunions d’equip de 12:30h a 13:30h   

 

7.4 Reunions institucionals i amb agents externs 

Les reunions que comportin presencialitat d’agents externs es podran fer de manera 

presencial ja que solen intervenir amb docents concrets i els grups són reduïts. 

 

7.5 Docents especialistes 

Prioritzem l’ensenyament de la llengua anglesa i la música (ja que som escola amb projecte 

vertebrador de música), entrant els especialistes en cada un dels grups estables amb 

mascareta protectora. Possiblement l’educació física la farà cada un dels tutors de grup, si 

en la distribució dels RH valorem la possibilitat de fer-la amb l’especialista seria un 

especilista més que intervendrá en cada grup però sempre a l’aire lliure. 

 

8 SERVEIS COMPLEMENTARIS 

7.1 Menjador 

El servei de menjador escolar, que inclou l’àpat i les activitats posteriors fins a la  represa de 

l’activitat lectiva o la finalització de la jornada escolar segons el moment del curs, 

s’organitzarà en els espais habilitats a tal efecte. 

La recollida i retorn de l’alumnat es farà a l’aula de cada grup i la circulació als diferents 

espais es farà evitant aglomeracions i contacte entre grups. 

 

L’empresa gestora del menjador haurà d’establir un Pla d’actuació on fixi monitoratge 

estable per cada grup d’infants i els espais on es desenvolupa l’activitat. 

 

Pel que fa al professorat usuari del servei de menjador distribuirem l’espai del hall i la sala 

de mestres en 3 espais diferents per dinar per cicles. 
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7.2 Acollida 

S’organitzarà a una aula d’infantil, cada infant haurà d’anar acompanyat per un únic 

familiar. S’haurà de rentar les mans abans d’entrar al centre  

Un cop acabat l’horari d’acollida caldrà ventilar, netejar i desinfectar l’espai 

 

7.3-Extraescolars 

Es podran dur terme les extraescolars previstes. 

Sempre caldrà mantenir la distància interpersonal d’1,5 metres i portar mascareta quan no 

es pugui preservar la distància i això sigui possible per la naturalesa de l’activitat realitzada. 

En la mesura del possible es formaran grups estables d’alumnat. Les despeses generades 

per les extraescolars seran assumides per l’organitzador de l’activitat 

8 ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA 

8.1 Acció tutorial 

Important: Coordinació de tots els mestres que incideixen en un mateix nivell i 

alumne/a.l’inici del curs, dins de les  primeres setmanes de curs, el/la tutor/a haurà de 

contactar amb totes les famílies cara a recollir informació rellevant cara a una possible 

situació de confinament o semi confinament: 

 Disponibilitat d’un dispositiu digital per el treball a casa. 

 Disponibilitat d’una connexió a internet estable i de bona qualitat que permeti el 

treball a casa. 

 Disponibilitat d’un espai adequat per treballar i concentrar-se. 

 Disponibilitat de dispositius de reprografia a la llar. 

 Disponibilitat d’un suport mínim d’una hora diària per part d’un adult????. 

 Situació laboral de la família 

 

8.2 Seguiment curricular de l’alumnat 

En la programació de cada un dels nivells per al curs 2020-2021 s’han inclòs els continguts i 

objectius pendents de treballar en el 3r trimestre del curs 2019-2020. Fet que es podrà 

assumir ja que treballarem durant tot el curs amb ràtios més reduïdes. 

8.3 Agrupaments 

Sempre seran estables dins del mateix grup classe reduït de ràtio 15/17 

8.4 Especialitats 

Docents especialistes : 

➢ Música. L’especialitat a l’aula de cada grup per evitar desplaçament. 
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➢ Educació Física: l’ Especialitat es farà principalment a l’aire lliure. 

➢ Ànglès: L’especialitat a l’aula de cada grup per evitar desplaçament. 

➢ Religió: Sortiran cada un dels alumnes de grup estable que fan religió i s’utilitzarà 

una aula petita que hi ha al mig de cada pis que no s’utilitzarà per res més. 

 

8.5 Atenció a la diversitat 

Pel que fa a l’alumnat amb NEE, es prioritzarà l’atenció directa i la integració del Personal 

d’Atenció Educativa (SIEI) i de els/les especialistes d’ E Especial i  Audició i llenguatge, en 

els grups estables on siguin més necessaris. 

Això implicarà que podrà haver-hi alumnat sense una intervenció directa per part d’aquests 

professionals. Aquesta intervenció serà efectuada pels docents estables de cada grup amb 

un acompanyament per part dels/de les especialistes d’ E Especial  i Audició i llenguatge, 

sempre mantenint les normes de seguretat 

 

8.6 L’escola digital 

Per tal d’adaptar l’escola a una possible situació de tancament o semi-tancament, la 

Programació General Anual contemplarà els següents aspectes: 

➢ Inversió per dotar al centre de suficients equipaments digitals per poder cedir 

a tot l’alumnat que ho necessiti de forma immediata. 

➢ Detecció de les necessitats de connectivitat de l’alumnat i gestionar-ne 

l’accés via Consorci i Departament d’Educació 

➢ Creació d’un compte corporatiu Gsuite a tot l’alumnat des de P3  a 6è 

Establiment d’un espai, Site de recursos, destinat a vehicular les propostes 

educatives de tots els cursos. 

➢ Priorització de l’aprenentatge de les eines Google i l’entorn virtual 

d’aprenentatge de l’escola (EVA), el Google Classroom, des del primer 

trimestre a partir de 3r. 

➢ Assessorament i acompanyament al nou professorat en l’ús de les eines 

digitals de l’escola. 

➢ Priorització, sobretot de 3r a 6è, de material didàctic de caràcter digital. 

➢ Transmissió dels materials didàctics de l’escola als entorns virtuals del centre 

➢ Cursos per famílies (formació) 

8.7 El temps d’esbarjo 

Sectorització dels espais en grups estables i zones concretes. 

El docent responsable de cada grup estable haurà de controlar i programar l’acció educativa 

per dotar-lo de significat i de convivència entre el grup estable i de poder gaudir d’aquest 

temps. 
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8.8 Organització en cas de confinament parcial o tancament del centre 

En el supòsit que un, diversos o tots els grups del centre s’hagin de confinar, l’acció 

educativa i formativa a distància haurà d’estar assegurada des del primer dia. 

L’equip directiu, seguint les instruccions que puguin arribar des de les autoritats sanitàries 

elaborarà un Pla de Contingència per respondre a la situació. 

Aquest pla sorgit de la valoració de la memòria COVID19: 

➢ Elaboració de dossiers de treball per fer a casa: material fungible, material didàctic, 

dispositius digitals : Guia de contacte amb el professorat. 

➢ Establir franges fixes d'acompanyament per part del professorat via Google  Meet 

➢ Establir vies ràpides de comunicació amb les famílies. 

➢ Durant la primera setmana de setembre el claustre farà una formació online amb 

Anna Vera per preparar la tasca docent en cas de confinament amb google meet de 

P3 a 2n i amb classroom de 3r a 6è. 

NIVELL 

EDUCATIU 

METODE 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     

1r     

2n     

....     

...     
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9.- EXTRAESCOLARS 

Les activitats extraescolars i l’espai d’acollidasuposaem una barreja de grups estables, 

s’aplicarà la distància de segurett o la mascareta. ( fins al setembre no sabem les activitats 

extraescolar) 

ACTIVITAT NOMBRE 

D’ALUMNES 

GRUPS DELS 

QUALS 

PROVENEN ELS 

ALUMNES 

PROFESSIONAL 

RESPONSABLE 

ESPAI ON ES 

REALITZA 

L’ACTIVITAT 

Futbol     

Basquet     

Boleï     

......     

......     

El trasllat de l’alumnat al lloc de l’activitat extraescolar  a l’aula del grup estable es farà 

acompanyat sobretot en el cas de l’alumnat més petit. 

Durant el trasllat caldrà portar mascareta si no es pot assegurar el manteniment de la 

distància de seguretat.  

 

 

 

 

 

10.-SEGUIMENT DEL PLA 

Es farà un seguiment del pla per part de l’Equip  Directiu i l’Equip de coordinació, així com 

del responsable de riscos laborals, tindrem en compte: 

 

RESPONSABLES .... 

INDICADORS ... 

PROPOSTES DE MILLORAR .... 

..  

 

Comunicar i aprovar  aquest DOCUMENT de PLA D’ORGANITZACIÓ DE Centre  al 

Consell Escolar del centre i donar-la a conèixer a tota la comunitat educativa. Així 

mateix, aquest pla estarà a disposició de l’Administració Educativa 

 

 


