
Escola Progrés 

 

 

 

Pla d’organització  

per l’inici del curs 2020-2021 
 

 

 

 

ESCOLA PROGRÉS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Escola Progrés 

ÍNDEX                         

 

 

INTRODUCCIÓ  ................................................................................................................. 

DIAGNOSI  ........................................................................................................................ 

ORGANITZACIÓ DE GRUPS ESTABLES  .............................................................................. 

HORARIS D’ENTRADES I SORTIDES  

- Organització 
- Aspectes a tenir en compte 

ORGANITZACIÓ DELS TORNS DE PATI  .............................................................................. 

RELACIÓ AMBL A COMUNITAT EDUCATIVA  

- Procediment de relació amb l’equip docent  ........................................................ 
- Procediment de comunicació amb les famílies ..................................................... 
- Procediment de difusió  i informació del pla d’organització ................................. 

SERVEI DE MENJADOR  ...................................................................................................... 

EXTRAESCOLARS I ACOLLIDA  ............................................................................................ 

PROTOCOL D’ACTUACIÓ EN CAS DE DETECTAR UN POSSIBLE CAS  DE COVID19  ............. 

ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA   

- En situació de confinament parcial o total  ............................................................ 

ADAPTACIÓ DE P3  .............................................................................................................. 

PLA DE VENTILACIÓ, NETEJA I DESINFECCIÓ  ...................................................................... 

- Higiene de mans  ..................................................................................................... 
- S’ha de requerir el rentat de mans  ......................................................................... 
- Ús de mascareta  ..................................................................................................... 
- Graelles ventilació i neteja  ..................................................................................... 

ANNEX 1 .............................................................................................................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Escola Progrés 

INTRODUCCIÓ 

 

La situació que venim vivint des del passat mes de març derivada de la Covid19, ens fa tenir 

presents les mesures que des de les administracions s’adopten amb l’objectiu de 

minimitzar les possibilitats de risc de contagi. Unes mesures que poden ser canviants en 

funció de l’evolució del virus, fet que implica que aquest document que ara presentem sigui 

un document viu, en constant adaptació a les decisions i mesures que les diferents 

administracions puguin prendre. 

Una situació en la qual la incertesa continua tenint un gran protagonisme en les nostres 

vides. Una incertesa que ens planteja la necessitat de pensar com l’escola s’adequa a les 

necessitats derivades de la situació i, al mateix temps, com l’escola pot continuar 

acompanyant a nivell emocional i a nivell d’aprenentatges els nostres infants.  

Una primera necessitat que se’ns planteja és la de conèixer la manera com l’escola ha 

acompanyat infants, famílies i equip pedagògic al llarg del període de confinament i la fase 

de reobertura del mes de juny. Un coneixement que ens podrà portar a fer una valoració i 

reflexió com a equip pedagògic per poder elaborar el pla d’organització. Davant la no 

existència de cap document que reculli aquests aspectes, sorgeix la necessitat d’elaborar 

diferents formularis als quals han donat resposta, d’una banda les famílies, i de l’altra 

l’equip de mestres. Les respostes recollides en aquests formularis ens porten a prendre la 

decisió de poder establir uns criteris d’actuació comuns per a tota l’escola. 

És d’aquesta manera com aquest pla d’organització recollirà aquells aspectes 

organitzatius, de funcionament, acompanyament i d’estructura que conformaran la base 

del curs que el mes de setembre iniciarem amb la incertesa de si es donaran nous períodes 

de confinament, i amb la necessitat d’assegurar l’adquisició de continguts per part dels 

infants, donant molta importància a l’acompanyament emocional dels infants. 
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DIAGNOSI 

 

Per tal de recollir l’experiència viscuda durant el confinament, s’ha enviat un formulari a les 

famílies i un altre als docents del centre amb l’objectiu de recollir la valoració de les 

activitats acadèmiques, l’acompanyament emocional i la utilitat de la les plataformes 

emprades. També s’han tingut presents les respostes recollides a les enquestes en relació a 

les necessitats digitals enviada pel Departament. La participació de les famílies ha estat d’un 

43,42%. Tenint present els diferents aspectes: 

- La via de comunicació entre família i escola: Segons els resultats un 81.04%, 

telefònicament un 27,96% i en un 78,2% per Dinantia o altres plataformes. 

- La periodicitat de les trobades: Diversos resultats  setmanal un 48,7%,  quinzenal  un 

72%i mensual un 16,46%. En relació a la freqüència i qualitat hi ha diversitat 

d’opinions: famílies que consideren que ha sigut suficient, d’altres pobre i insuficient, 

d’altres entenen la situació viscuda. Donats els resultats s’ha de tenir present unificar 

els resultats i organitzar les vidotrucades, unificant criteris. 

- En relació a l’acompanyament les famílies valoren: que gens/poc un  41.23% i entre 

bastant/molt un 58,77€. Haurem de tenir cura per reduir els percentatges de gens i 

poc.   

- També s’observa la variablitat de plataformes emprades: Moodle, Classroom, 

Dinantia i altres. Tal i com s’observa en la següent gràfica: 

 

 

 

 

 

 

- En general les famílies s’han sentit informades en aquest període de confinament. 

En relació al professorat es valora: 
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- Adaptació a la situació que es va viure en el període de confinament.   

- S’han mantingut les reunions de centre: nivell, cicle i claustre. Tot i què l’opinió de la 

freqüència varia. S’haurà d’establir  un calendari per tal de consensuar les reunions. 

- S’han portat a terme i participat a les videotrucades amb els infants, però també hi 

ha diferències en la freqüència i objectiu d’aquesta. Pel que s’haurà de tenir en 

compte i establir una linealitat.  

- Els canals de comunicació també són diversos.  

- Hi ha diversitat en l’ús de la plataforma, en relació a la seva accessibilitat. 

Pel que fa a les barreges de grup que es venien fent en finalitzar els cursos de P5 i 3r, de 

forma excepcional no es faran aquest curs que ha de començar. Una mesura que hem volgut 

adoptar per a poder fer possible el retrobament d’aquests grups d’infants, de la mateixa 

manera que ho faran la resta de nens i nenes de l’escola. Donada la forma sobtada en que 

es va produir el tancament de les escoles, no es va poder fer un tancament ni un 

acompanyament curós del procés que començava a ser viscut en aquells moments per 

infants, famílies i equip pedagògic com una gran pèrdua, sense saber, aquell dijous de març, 

l’abast i la durada de la situació de confinament. Així doncs, creiem molt important poder 

tenir una cura especial de tots els infants de l’escola, una cura que passa per recuperar, en 

la mida del possible, allò que es va trencar ja fa uns mesos. I és aquesta cura la que ens ha 

portat a prendre aquesta decisió de no fer barreges de grup per al curs vinent, posant les 

nostres energies en que hi hagi una reconstrucció com a grup i com a identitat individual tot 

oferint espais de seguretat i afectivitat. I en aquesta mateixa línea, contemplem també la 

possibilitat que els infants que el curs 20-21 cursaran P4 puguin tenir un procés d’adaptació 

a l’inici de l’escola. Aquesta possibilitat que contemplem serà oferida a totes les famílies de 

P4, per tal que cada una d’elles decideixi si volen i/o poden acceptar-la. D’inici aquesta 

readaptació la contemplem durant el mateix període que per als infants de P3. En el cas que 

hi hagi famílies que no vulguin o no puguin realitzar aquesta adaptació, els infants podran 

fer l’horari complert. 
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ORGANITZACIÓ DELS GRUPS ESTABLES 

 

Tal i com recull el document “Instruccions per al curs 20-21 dels centres educatius de 

Catalunya” elaborat pel Departament d’Educació, es preveu l’inici del curs en un context de 

normalitat. Pel que fa a l’organització dels grups, l’esmentat document recull les següents 

dades: 

“Es proposa l'organització entorn a grups de convivència estables. 

El seu principal valor és la facilitat que dona en la traçabilitat de 

possibles casos que s'hi donin: permetent una identificació i 

gestió precoç dels casos i dels seus contactes. Es tracta de grups 

estables d'alumnes, amb el seu tutor/a , i en el marc dels quals es 

produeix la socialització de les persones que l'integren. Poden 

formar part d'aquest grup estable altres docents o personal de 

suport educatiu i a l'educació inclusiva si la major part de la seva 

jornada laboral transcorre en aquest grup. Un mestre o un 

professional de suport educatiu només pot formar part d'un únic 

grup estable. 

 

Es tracta, per tant, d'un grup de persones que tenen una relació 

propera i molt quotidiana. Això permet que, junt amb les 

evidències creixents sobre el poc paper d'infants i joves en la 

propagació de l'epidèmia, no sigui necessari requerir la distància 

física interpersonal de seguretat establerta en 1,5m (o la 

superfície equivalent de seguretat de 2,5m2), ni l’ús de la 

mascareta, en aquests grups de convivència estables. En 

aquestes condicions, des d'un punt de vista de salut, té molta 

més importància centrar els esforços organitzatius en garantir 

l'estabilitat i l'estanqueïtat d'aquest grup, amb la finalitat de 

preservar la capacitat de traçabilitat, que no pas en fixar el 

número d'integrants del mateix. 

En el cas que terceres persones s'hagin de relacionar amb aquests 
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grups (docents i altres professionals de suport educatiu) o en cas 

que diferents grups s'hagin de 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.” 

 

Donada la situació pandèmica a data de setembre de 2020, i seguint les instruccions de 

Salut i Educació actualitzades, és obligatori l’ús de mascareta a partir dels 6 anys en tot 

l’espai escolar i en tot moment. 

Tenint presents els aspectes recomanats per Salut pel que fa a la disminució de ràtios, així 

com tenint presents les característiques estructurals de l’edifici, l’escola compta amb els 

espais que a continuació enumerem per poder ser utilitzats com a espai de referència per a 

un grup estable, a part dels espais que ja es contemplaven com a aula: aula de música, 

biblioteca, aula d’anglès 1, aula d’anglès 2.  En conseqüència, la possibilitat de reduir la ràtio 

dels grups d’infants només pot ser aplicada en els casos dels grups de primer, segon i cinquè 

de primària.  

Per què reduïm la ràtio d’aquests grups i no d’uns altres? Per a prendre aquesta decisió ens 

hem basat, tal i com acabem de comentar, en la disponibilitat d’espais i, en funció d’això, en 

les possibilitats de ventilació de les aules. Així, aquelles aules que tenen menys possibilitat 

de tenir una bona ventilació serien les que serien susceptibles de comptar amb un nombre 

menor de nens i nenes. Aquests espais són els que el passat curs ocupaven els nivells de 1r, 

2n, 5è, 6è. 

Els espais de 3r i 4t de primària compten amb les terrasses, no només com a possibilitat de 

ventilació, sinó també com un espai més a utilitzar per part dels nens i nenes i dels adults 

que els acompanyem.  

La SIEI també passa a ocupar un altre espai. Aquest canvi ja estava contemplat en el nou 

projecte de direcció, donat que l’espai actual que ocupava la SIEI és una aula d’unes mides 

molt reduïdes per poder cobrir les necessitats d’espai i organització que els infants 

necessiten. 
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Tenint presents aquests aspectes, l’organització de l’escola quedaria de la manera següent 

en relació als grups que disminueixen ràtio: 

NIVELL ESPAI 

1rA Aula 1rA 

1rB Aula 1rB 

1rC Anterior aula de 2nA 

2nA Anterior aula de 2nB 

2nB Anterior aula de música 

2nC Anterior espai de biblioteca 

5èA Anterior aula de 5èB 

5èB Anterior aula de 6èA 

5èC Anterior aula de 6èB 

6èA Anterior aula d’anglès 1 

6èB Anterior aula d’anglès 2 

SIEI Antiga aula de 5è A 

 

Es farà un registre amb les dades relatives a aquests grups: els espais que ocuparan, les/els 

mestres que acompanyaran aquests grups, el pas de mestres especialistes, vetlladors/es i/o 

educadors/es, tenint present que per cada grup el màxim d’adults que poden passar són 4 

(s’hauran de fer excepcions en aquells grups en els quals les tutores tinguin una reducció 

de jornada). Tots els  adults hauran de fer servir mascareta i, en el cas de ser mestres que 

acompanyen diferents grups, aquests hauran de procurar mantenir la distància de seguretat 

sempre que sigui possible.  

Tenint present la situació que hem estat vivint des del passat 12 de març, i les restriccions 

de moviments i activitats a les que els infants han estat sotmesos, considerem de gran 

importància potenciar i cuidar les activitats que impliquin moviment. Una necessitat, la de 

moure’s, a la que també procurarem donar resposta amb l’organització de les aules que el 

nou Projecte de direcció contemplava. Considerem també que, al realitzar-se l’activitat física 

en un espai exterior i mantenint la distància de seguretat i l’ús de la mascareta per part de 

l’adult i dels infants, el risc de contagi és molt baix. 
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Les vetlladores del centre s’assignaran a aquells casos que ho requereixen, tot vetllant per 

respectar les mesures establertes en el protocol de sanitat i educació (mascareta, pantalla i 

higiene de mans). 

L’activitat d’apadrinament de la lectura que es venia realitzant entre infants de diferents 

grups, la participació de les famílies en l’explicació de contes a l’etapa de petits, la setmana 

temàtica i el racó de música, el SEP... no podran ser portades a terme mentre sigui necessari 

mantenir les mesures establertes pel Departament d’Educació i el de Salut en relació a la 

covid-19. 

Pel que fa a la distribució dels espais, l’escola procurarà reduir al màxim els desplaçaments 

dels infants. Així, les especialitats d’anglès i música es realitzaran a les aules dels infants (no 

a les que el curs passat eren aules d’anglès i música). L’aula d’informàtica no podrà ser 

utilitzada exceptuant en moments molt puntuals que prèviament s’hauran determinat amb 

l’equip pedagògic i seguint les instruccions donades pel que fa a desinfecció i ventilació. Es 

procurarà dotar les aules d’un ordinador més. Pel que fa a l’Educació Física, i sempre que 

sigui possible, aquesta es realitzarà en un entorn obert com pot ser el pati, la platja o alguns 

dels parcs o places de l’entorn més proper de l’escola.  

“En funció de cada centre, l'ús dels espais per a grup poden ser 

diferents. Es recomana que cada grup tingui un únic espai de 

referència. Tot i això, de forma excepcional a la primària i 

particularment a secundària, si l'ocupació dels espais ho permet 

es poden utilitzar les diferents aules específiques: els laboratoris, 

les aules tallers, música, dibuix, ... En aquest cas es recomana que 

la rotació de diversos grups en un mateix dia sigui la mínima i 

cada cop que hi hagi un canvi de grup s'ha de procedir a la neteja 

i desinfecció de l'espai i del material d'ús comú.” 

  

Restem a l’espera de saber la plantilla definitiva per poder acabar de concretar els docents 

que s’ubicaran a cada nivell. Del 4 al 14 de setembre s’haurà d’acabar de definir aquest 

punt. Pel que fa als/a les mestres especialistes, tindrem en compte les següents 

consideracions: 
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- Ed. Física: En cas que no es pugui realitzar l’activitat física a l’exterior perquè les 

condicions meteorològiques siguin adverses, es podrà fer ús del gimnàs, però tenint 

en compte que entre grup i grup haurà de donar-se un temps de ventilació i una 

desinfecció dels materials emprats. En funció de l’organització dels horaris dels 

infants i de l’horari d’ús de l’espai exterior per als moments de pati, l’equip 

contempla la possibilitat que dos grups facin la sessió d’educació física de forma 

simultània, sessió que serà acompanyada pel mestre/a d’educació física així com pel 

tutor/a de l’altre grup. 

- E. Especial: seguint les recomanacions de minimitzar l’entrada de docents als grups 

estables, es repartiran en el màxim de nivells que sigui possible tots aquells docents 

que tenen l’especialitat d’atenció a la diversitat reconeguda per tal de poder fer el 

seguiment a l’alumnat NESE. 

- SIEI: segons la normativa, els infants de SIEI haurien de romandre al seu grup estable 

el màxim d’hores possible, una consideració que l’equip pedagògic contemplem com 

a flexible, donat que sempre que sigui necessari per a l’infant, es podrà sortir de 

l’aula ordinària i anar a la SIEI. Tant la mestra d’e.e. de la SIEI i l'educadora de la SIEI, 

així com la vetlladora/vetlladores, donaran suport al grup estable al que estiguin 

adscrites, atenent també a aquell alumnat amb n.e.s.e. 

- Anglès: els/les mestres especialistes passaran per un màxim de  4 cursos, exceptuant 

en l’etapa de petits, en que la mestra d’anglès passarà per 5 grups. L’anglès de P3 no 

es contempla de fer el present curs, per tal de reduir el nombre de grups pels quals 

passen els especialistes, minimitzant així riscos per a tota la comunitat educativa. 

- Música: davant la necessitat que mestres especialistes entomin tutories dels grups 

nous que s’han generat, no serà possible garantir que tots els infants de l’escola 

tinguin l’acompanyament de la mestra especialista de música.  
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HORARI D’ENTRADES I SORTIDES 
 

Organització 

L’organització de les entrades i sortides del centre procurarà garantir que no es formin 

aglomeracions d’infants o famílies en aquests moments, tant a dins de l’escola com a fora 

de la mateixa. Així, aquestes entrades i sortides es faran de manera esglaonada, en intervals 

de 10 minuts, tot habilitant  les quatre portes amb les que compta el nostre centre (porta 

d’infantil, porta de primària, porta corredissa del pati, porta d’accés del professorat). A cada 

una de les portes hi haurà sempre un adult de la comunitat educativa (mestres, oficial 

d’oficis). 

En el moment de les entrades, l’equip de mestres estarà esperant els infants al pati en uns 

espais predeterminats per a cada un dels grups. Aquests espais seran els mateixos que els 

infants ocuparan en el moment de les sortides. 

Les sortides es realitzaran per les mateixes portes d’entrada, exceptuant el grup de P5A, que 

sortirà per la porta de l’aula que dona al passadís del pati d’infantil (la sortida que es venia 

fent servir el curs passat). El motiu que aquest grup tingui una sortida diferent a l’entrada, 

és per evitar aglomeracions a l’hora de la recollida d’infants en la porta d’accés de primària. 

Quan les portes de l’escola obrin a les 16’20h, els grups i el seu mestre/la seva mestra de 

referència ja hauran d’estar preparats a l’espai del pati assenyalat per a cada un d’ells. A les 

16’30h estaran preparats els grups, amb els/les mestres acompanyants, del segon torn. 

En aquest punt serà molt important acompanyar les famílies en l’adquisició dels nous hàbits 

establerts per a les entrades i sortides. Hauran de respectar curosament els torns d’entrada 

i sortida (no poden accedir a l’escola abans de l’hora assignada al grup del seu fill/a, així com 

no quedar-se a la porta de l’escola conversant amb d’altres famílies, s’han d’evitar les 

concentracions de persones). En el cas que una família arribi més tard de l’hora assignada a 

l’entrada del grup del seu fill/a, hauran d’esperar a que hagin acabat els diferents torns 

d’entrada. Quan es tingui la plantilla definitiva es podrà concretar la distribució de les 

mestres en els moments d’entrada. 
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ACCÉS GRU
P 

HORARI ENTRADA HORARI 
SORTIDA 

 P3A 9-9’10 se situen a la banda esquerra de la porta d’infantil per entrar 16’30-16’40 

 P3B 9-9’10 se situen a la banda dreta de la porta d’infantil per entrar  16’30-16’40 

 P4A 8’50-9 se situen a la banda esquerra de la porta d’infantil per entrar 16’20-16’30 

 P4B 8’50-9 se situen a la banda dreta de la porta de primària per entrar 16’20-16’30 

P5 A 9-9’10 se situen a la banda esquerra de la porta d’infantil per entrar darrera de P3A (la 

que toca a les escales d’accés al pati) 
16’30-16’40 
 

 P5B 9-9’10 se situen a la banda dreta de la porta de primària per entrar i accedeixen per la 

porta petita que dona al passadís de P5 després de P5C 
16’30-16’40 

 P5C 9-9’10 se situen a la banda esquerra de la porta de primària per entrar i accedeixen 

per la porta petita que dona al passadís de P5 
16’30-16’40 

 2nA 9-9’10 se situen a la banda esquerra de la porta de primària per entrar. Després de P5 16’30-16’40 

 1rA 8’50-9 se situen a la banda dreta de la porta de primària per entrar darrera de 1rB  16’20-16’30      

 1rB 8’50-9 se situen a la banda dreta de la porta de primària per entrar i pugen per 

l’escala darrera de  
16’20-16’30 

 1rC 8’50-9 se situen a la banda esquerra de la porta de primària per entrar són els primers 

en entrar. 
16’20-16’30 

 2nB 9-9’10 pugen per la rampa darrera de 2nC 16’30-16’40 

 2nC 9-9’10 pugen per la rampa en primer lloc 16’30-16’40 

 3r A 8’50-9 pugen en primer lloc per la rampa 16’20-16’30 

 3rB 8’50-9 pugen  darrera de 3rA per la rampa 16’20-16’30 

 4tA 9-9’10 es situen a la banda dreta de la porta de primària per entrar 16’30-16’40 

 4tB 9-9’10 es situen a la banda dreta de la porta de primària per entrar darrere de 4t B. 16’30-16’40 

 5èA 9-9’10 es situen a la banda esquerra de la porta de primària per entrar darrera de 5è B 16’30-16’40 

 5èB 9-9’10 es situen a la banda esquerra de la porta de primària per entrar  16’30-16’40 

 5èC 8’50-9 es situen a la banda dreta de la porta de primària per entrar 16’20-16’30 

 6èA 8’50-9 es situen a la banda esquerra de la porta de primària per entrar darrera de 

6èA. 
16’20-16’30 

 6èB 8’50-9 es situen a la banda esquerra de la porta de primària per entrar 16’20-16’30 
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Aspectes a tenir molt presents en les entrades i sortides 

- Aquest curs la puntualitat serà imprescindible. 

- Les sortides i les entrades seran sempre per porta establerta per a cada grup, 

excepte al migdia i per al grup de P5A com ja hem comentat amb anterioritat. Els 

infants de P3, P4 i P5 que dinen a casa sortiran per la porta d’infantil, mentre que els 

infants de 1r a 6è que marxen a casa al migdia sortiran per la porta de primària. 

Aquesta opció de les sortides del migdia diferenciades l’hem estructurat d’aquesta 

forma donat que el nombre d’infants que marxen a casa a dinar és molt baix. 

- No es podrà venir amb patinets per així evitar el contacte entre ells. 

- L’alumnat, a partir dels 6 anys, haurà de fer servir la mascareta en tot moment. En el 

cas dels infants de 3 a 6 anys, l’ús de la mascareta és aconsellable, i serà la família la 

que determini si el seu fill o filla en farà ús. 

- Es prendrà la temperatura abans d’entrar a l’aula. 

- Tots els infants, en el moment d’entrar a l’aula, s’hauran de rentar les mans. 

- Les famílies, un cop deixin els seus fills i filles, no podran romandre a la porta per així 

evitar agrupacions. 
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ORGANITZACIÓ DELS TORNS DE PATI 
 

La situació que estem vivint reforça la idea contemplada en el nostre projecte en relació a 

realitzar els esmorzars a dins de l’aula. D’aquesta manera, a més de garantir que els nens i 

les nenes puguin gaudir de les estones de pati per jugar, descobrir, relacionar-

se...garantirem també que la ingesta de l’esmorzar es doni en una situació on la higiene 

estarà més garantida, convertint-se, al mateix temps, en un moment de socialització per als 

infants i els adults que els acompanyarem. 

Per tal de garantir l’accés al pati, procurant que es doni el mínim de concentració d’infants, 

es fa necessari la realització de torns i la diversificació dels espais: plantegem una 

reestructuració de l’horari així com la possibilitat de poder realitzar sortides en aquesta 

franja de pati a llocs de l’entorn proper com ara la platja, el parc de davant del pont del 

petroli, el parc de la Plaça del Vaixell. En aquests casos, haurem de contemplar la presència 

de més adults per tal d’assegurar la ràtio. Aquesta possibilitat de poder sortir a l’entorn 

proper a les hores de pati no la contemplem per als infants més petits de l’escola, P3 a P5, 

donat que la necessitat de cobrir les ràtios ens obligaria a comptar amb un elevat nombre 

d’acompanyants, punt aquest que estaria en contradicció amb el que la normativa indica en 

relació a minimitzar el nombre d’adults que passin per un grup. 

L’organització dels torns de pati procurarà garantir, mitjançant torns rotatius, que tots els 

infants de 1r a 6è puguin fer ús dels diferents espais que l’escola contempla per a tal ús, tant 

els espais interiors com els de l’entorn proper. 

   P3   11:30-12  

 Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dilluns 

ESPAI P3 P3 A P3 B P3 A P3B P3A P3B 

ESPAI P4 P3B P3 A P3 B P3A P3B P3A 
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   P4  11- 11:30  

 Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dilluns 

ESPAI P3 P4 A P4 B P4A P4B P4A P4B 

ESPAI P4 P4B P4 A P4 B P4A P4B P4A 

 

   P5  10:30-11  

 Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dilluns 

ESPAI P3 P5 A P5 B P5C P5 A P5 B P5C 

ESPAI P4 P5B P5 C P5 A P5B P5 C P5A 

PASSADÍS  P5C P5 A P5 B P5C P5A P5B 

 

   1r,2n,3r   10’30-
11 

  

 Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dilluns Dimarts Dimecres 

PISTA 
BÀSQUET A 

1rA 1rB 1rC 2nA 2nB 2nC 3rA 3rB 

PISTA 
BÀSQUET B 

3rB 1rA 1rB 1rC 2nA 2nB 2nC 3rA 

SORRAL 3rA 3rB 1rA 1rB 1rC 2nA 2nB 2nC 

ZONA 
PORXADA 1 

2nC 3rA 3rB 1rA 1rB 1rC 2nA 2nB 

ZONA 
PORXADA 2 

2nB 2nC 3rA 3rB 1rA 1rB 1rC 2nA 

NEVERA 2nA 2nB 2nC 3rA 3rB 1rA 1rB 1rC 

TERRASSA A 1rC 2nA 2nB 2nC 3rA 3rB 1rA 1rB 

GIMNÀS 1rB 1rC 2nA 2nB 2nC 3rA 3rB 1rA 
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   4t, 5è i 6è   11-11’30  

 Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dilluns Dimarts 

PISTA BÀSQUET 
A 

4tA 6è A 6è B 5è C 5è B 5èA 4tB 

PISTA BÀSQUET 
B I SORRAL 

4tB 4tA 6è A 6è B 5è C 5è B 5èA 

NEVERA 5èA 4tB 4tA 6è A 6è B 5è C 5èB 

ZONA PORXADA 5èB 5èA 4tB 4tA 6è A 6è B 5èC 

GIMNÀS 5èC 5èB 5èA 4t B 4tA 6è A 6èB 

TERRASSA 6è B 5èC 5èB 5èA 4tB 4tA 6èA 

PLATJA 6èA 6è B 5èC 5è B 5èA 4tA 4tA 

 

D’aquesta reestructuració l’organització horària del dia a dia a l’escola quedaria de la 

següent forma: 

 

PETITS  MITJANS  GRANS 

P3, P4, P5 1r, 2n, 3r 4t, 5è, 6è 

9 a 10’30h/ 9 a 11h/ 9 a 11’30h 9 a 10’30h 9 a 11h 

PATI 
10’30-11h/11-11’30h/11’30-12h 

PATI 
10’30-11h 

PATI 
11-11’30h 

11-12’30h/11’30-12’30h/12-
12’30h 

11-12’30h 11’30-12’30h 

MIGDIA MIGDIA MIGDIA  

15 a 16’30h 15 a 16’30h 15 a 16’30h 
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RELACIÓ AMB LA COMUNITAT EDUCATIVA 

 

1. Procediment de relació de l’equip docent 
 

ÒRGANS TIPUS DE REUNIÓ FORMAT DE LA 
REUNIÓ 

PERIODICITAT 
/TEMPORITZACIÓ 

Equip directiu Planificació  Presencial  Setmanal 

Equip de coordinació Organització Presencial Una Setmanal 

Reunió de cicle de 
petits, de P3 a P5 

Coordinació Presencial Una setmanal 

Reunió de cicle de 
mitjans, de 1r a 3r 

Coordinació Presencial Una setmanal 

Reunions de cicle de 
grans, de 4t a 5è 

Coordinació Presencial Una setmanal 

Etapa de primària Planificació i 
coordinació 

Presencial Quinzenalment 

CAD o altres 
comissions 

Coordinació  Presencial o telemàtic 
segons el nombre de 
participants 

La CAD 4 reunions. 
La resta segons necessitats del 
centre  

Claustre Informació  i 
coordinació 

Telemàtic 
preferiblement 

Un mínim de 5 al curs 

Consell escolar Informació Telemàtic 
preferiblement 

4 aproximadament durant el curs 

 

2. Procediment de comunicació amb les famílies 
 

- REUNIONS AMB EL/LA TUTOR/A: Es portaran a terme preferiblement de forma telemàtica 

i/o telefònicament si es cau. En cas de ser famílies que requereixin un seguiment i un  

acompanyament més acurat, es farà presencialment amb les mesures sanitàries adequades 

(amb mascareta i mantenint la distància d’un metre i mig). 

- REUNIONS GRUP-CLASSE: Farem les trobades d’inici de curs de forma telemàtica. Només 

es faran presencialment quan això no sigui possible o bé quan el grup de famílies requereixi 

un acompanyament més específic. En aquest últim cas s’organitzaria  amb les famílies del 

grup estable, amb mascareta i mantenint la distància. Es buscaria un espai ampli i  ventilat 

com ara el gimnàs. Donades les circumstàncies, abans del 14 de setembre es faran reunions 
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amb totes les famílies de l’escola per tal de fer saber com s’organitzarà l’inici de curs. Al mes 

d’octubre es faria una segona reunió en la qual les/els mestres informaran les famílies del 

procés d’adaptació a l’escola així com els objectius del curs. Si la situació derivada de la 

covid19 evolucionés de forma positiva i fos possible, les reunions amb els grups de famílies 

previstes per al 3r trimestre es realitzarien de forma presencial; en cas contrari, es farien 

telemàticament. 

- REUNIÓ DELEGATS I DELEGADES DE FAMÍLIES AMB L’EQUIP DIRECTIU: Aquestes trobades 

es faran preferiblement de forma telemàtica amb la periodicitat que s’estableixi. 

- REUNIONS AMB EL CONSELL ESCOLAR: Es realitzarà de forma telemàtica preferiblement. 

S’optarà per la presencialitat quan els temes a tractar així ho requereixin, mantenint les 

distàncies de seguretat en un espai ampli i ventilat. 

- CANALS DE COMUNICACIÓ: Les informacions de l’escola arribaran a través de la 

plataforma de Dinantia. Les famílies que necessitin parlar amb algun membre de la direcció 

o de l’equip pedagògic ho faran de forma telefònica o bé a través del correu de l’escola. En 

cas que sigui necessària una reunió presencial, aquesta s’acordarà tot mantenint les 

mesures de protecció establertes en els protocols de prevenció i organització (mantenir la 

distància i ús de mascareta). 

 

3. Procediment de difusió  i informació del pla d’organització 

 

El pla d’organització de centre es va presentar al Claustre i al Consell escolar de forma 

telemàtica el 20 de juliol de 2020 per tal de tenir una primera presa de contacte amb el 

document, que serà aprovat a començaments del mes de setembre.  Aquest document va 

ser enviat a la Inspecció del centre després de la seva presentació al Consell Escolar. De la 

mateixa manera, a les reunions de grup-classe, i com ja hem indicat en el punt anterior, es 

farà una breu presentació del mateix per tal de garantir el seu bon funcionament.  

Un cop iniciat el curs 20-21, i seguint les indicacions que des del Departament de Salut i el 

Departament d’Educació han arribat, s’han realitzat les modificacions necessàries en el 

present document per tal d’ajustar l’organització  de la nostra escola. En aquest punt, volem 

deixar constància que des de l’equip hem volgut cuidar i vetllar per trobar un equilibri entre 
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la part la pedagògica i la sanitària, un equilibri  en el que en la presa de decisions no ha estat 

fàcil perquè les indicacions o instruccions han anat canviant, i perquè en ocasions les 

mesures sanitàries són contraposades a les pedagògiques. 

Es va informar les famílies, durant la segona quinzena de juliol i a través de Dinantia, 

d’aquells aspectes que vam considerar més importants i que creiem que podien neguitejar o 

generar més incertesa de la que la situació actual ja genera (horaris, barreges de grup…). 

Aquestes informacions hauran de ser actualitzades a les reunions d’inici de curs (setmana 

del 7 a 11 de setembre). 

Aquells documents que des de l’equip pedagògic considerem imprescindibles es penjaran a 

la web de l’escola i s’enviaran per Dinantia, com ara: 

- La declaració responsable 

- Protocol en cas de COVID 19 

- Llistat de comprovació de símptomes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Escola Progrés 

SERVEI DE MENJADOR 

 

L’equip directiu, la coordinadora de l’empresa Àmbit escola i la coordinadora del menjador, 

ens reunim el dia 16 de juliol per concretar aspectes organitzatius en relació a la 

reestructuració de l’estona del menjador. En aquest sentit, valorem que reduir al màxim 

l’ús de l’espai del menjador és el més adequat donada la situació, i és per aquest motiu que 

es fa necessari l’ús de diferents espais de l’escola per atendre les necessitats dels infants 

que es queden a dinar: menjador i aules. 

Les monitores de menjador dels grups que dinin a les aules, estaran preparades amb el 

carretó del menjar i els estris necessaris a les 12’30h. Es tindran en compte les mesures 

higièniques i de protecció indicades en el protocol de Salut, posant molt èmfasi en el fet que 

seran les monitores les que s’encarregaran de repartir els aliments i l’aigua, i de recollir els 

diferents materials que utilitzin els infants (plats, gots, coberts, tovallons…), així com de la 

desinfecció de taules i cadires. 

Tot i que inicialment vam acordar que els espais de la biblioteca i de l’aula de música serien 

utilitzats per tal que els més petits i petites puguin descansar a l’hora de la migdiada, davant 

la nova recomanació de reduir ràtios de finals del mes d’agost, quedarà per acabar de 

definir per part del menjador quin espai s’utilitzarà per a tal activitat. Des de l’escola 

proposem que sigui l’espai del gimnàs. Plantegem que facin la migdiada aquells infants les 

famílies dels quals hagin manifestat que ho necessiten. 

No es podrà continuar amb la proposta que infants més grans col·laborin en posar sabates 

als més petits i comparteixin una estona junts/es, per poder continuar mantenint així el grup 

estable. 

Des de l’escola fem la demanda que les activitats que s’organitzin en l’estona del migdia 

siguin diverses i que contemplin l’ús de materials que permetin una fàcil desinfecció.  

L’estona d’activitats podrà realitzar-se en els espais següents: patis, terrasses, aules, vestíbul 

de la ludoteca. Sempre que sigui possible es realitzaran a l’exterior, per tal de diversificar els 

espais en els quals els infants es mouen, més enllà de l’aula en la qual ja hauran passat molt 

del temps que estan a l’escola. Es farà una rotació en l’ús d’aquests espais per tal 

d’assegurar que els diferents grups passen per tots ells, rotació que estarà organitzada en 
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relació a la rotació que també es farà a les hores d’esbarjo en horari lectiu per així evitar 

repeticions d’espais en un mateix dia. 

Infantil  

Grups  Espai  Torn 

P3 A Aula P3A 12’30h 

P3 B Aula P3B 12’30h 

P4 A Aula P4A 12’30h 

P4 B Aula P4B 12’30h 

P5 A Aula P5A 12’30h 

P5 B Aula P5B 12’30h 

P5C Aula P5C 12’30h 

1rA Aula 1rA 12’30h 

1rB Aula 1rB 12’30h 

1rC Aula 1rC 12’30h 

 

Primària 

Grups  Espai  Torn 

2n A Aula 2nA 12’30h 

2n B Aula 2nB 12’30h 

2n C Aula 2n C 12’30h 

3rA Aula 3rA 12’’30h 

3r B Aula 3rB 12’30h 

4t A Menjador 13’30h 

4tB Menjador 13’30h 

5èA Menjador 13’30h 

5èB Menjador 13’30h 

5è C Menjador 13’30h 

6èA Menjador 13’30h 

6èB Menjador 13’30h 
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EXTRAESCOLARS I ACOLLIDA 

 

L’empresa Àmbit i Escola gestionarà l’acollida matinal, tenint present : 

L’entrada de l’acollida es farà per la porta principal, cada infant ha d’anar acompanyat per 

un únic familiar i l’acompanyant portarà a l’infant fins a la porta d’entrada a l’escola amb la 

mascareta, on allà recollirem als nens i nenes. En cap moment les famílies podran accedir al 

centre. Els infants hauran de passar l’estona de l’acollida amb la mascareta posada, ja que 

no es pot controlar la traçabilitat dels grups. El material que s’utilitzarà en aquest espai, serà 

desinfectat i no compartit. Quan finalitzi el període d’acollida, els infants seran acompanyats 

a la seva aula de referència, i tant els responsables com els infants han de portar les 

mascaretes. 

Pel que fa a les extraescolars,  es faran seguint les mesures sanitàries indicades en les 

instruccions donades pel Departament de Sanitat i Salut. 
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PROTOCOL  D’ACTUACIÓ EN CAS DE DETECTAR UN POSSIBLE CAS DE 
COVID19                                                                                      

 

El responsable de la coordinació i la gestió de la COVID-19 al centre és la directora. En l’espai 

de les extraescolars, la persona responsable serà l’Alberto Cortinas , a l’espai de menjador 

serà la Susana. Aquestes persones informaran a la directora d’allò que estigui relacionat 

amb possibles casos de covid19. 

No assistirà al centre l’alumnat, les persones docents i altres professionals que tinguin 

símptomes compatibles amb COVID-19, així com aquelles persones que es troben en 

aïllament per diagnòstic de COVID-19 o en període de quarantena domiciliària per haver 

tingut contacte estret amb alguna persona amb símptomes o diagnosticada de COVID-19. 

En un entorn de convivència com és un centre escolar, la detecció precoç de casos i el seu 

aïllament, així com dels seus contactes més estrets, és una de les mesures més rellevants 

per mantenir entorns de seguretat i preservar al màxim l’assoliment dels objectius educatius 

i pedagògics. Per tant, cada centre escolar tindrà un protocol molt clar d’actuació en cas de 

detectar una sospita de cas que inclourà la ràpida coordinació entre els serveis territorials 

d’Educació i de Salut Pública. 

 

En essència, davant d'una persona que comença a desenvolupar símptomes compatibles 

amb la COVID-19 al centre educatiu: 

1. Es portarà a un espai separat d'ús individual amb acompanyament del responsable 

Covid del centre. Aquest espai serà la saleta de la tutoria d’educació infantil. En cas 

de coincidir diferents infants amb símptomes, l’espai a utilitzar serà l’espai diàfan 

davant del gimnàs. 

2. Es vetllarà per tal que tant a la persona que ha iniciat símptomes com a la persona 

que quedi al seu càrrec tinguin la mascareta quirúrgica ben posada. 

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. 
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La família de l’infant o adolescent, o la persona amb símptomes en el cas que sigui un adult, 

contactarà amb el seu CAP de referència per tal que els professionals sanitaris puguin 

valorar la situació i fer les actuacions necessàries. Per tal de ser conscients de com es 

gestionaran els possibles casos, recomanem la lectura de:  

 

https://documents.espai.educacio.gencat.cat/IPCNormativa/Protocol-Gestio-casos-rev.pdf 

 

“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: 

❏ 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. 

❏ 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 

https://documents.espai.educacio.gencat.cat/IPCNormativa/Protocol-Gestio-casos-rev.pdf
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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.” 

 

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. En el cas que el 

centre no en tingui, ho seran la direcció i la persona referent d riscos laborals del centre.  En 

aquest sentit, el CAP Progrés-Raval és el centre de referència de la nostra escola, i la Isabel 

Salvador la infermera referent. 

 

ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA 

 

Equip pedagògic 

Pendent de completar la informació en relació al nom d’algunes de les persones que en aquest moment encara no han estat nomenades per al proper curs (nomenaments a 

començaments de setembre). Faltarien també les persones de suport covid amb les que el Departament ens ha dotat. 

   

GRUP O GRUPS 

 

  
OBSERVACIONS i/o ACLARIMENTS 

 

 
 
 

ON INTERVÉ 

 

 

 

 
 
 

MESTRE O MESTRA i 
 
 

 
 
 

 
 
 

el Curs 20-21 

 
 
 
FUNCIÓ 

 
 
 
 

PERSONAL DE SUPORT 
 

   
 
DOCENT 

    

    

 
Reyes Torres 

Actualment mestra de l’escola. El curs 19-20 ha estat 

tutora de P4. 

 
P3A 

 
tutoria 

 
Sandra 

 (substitueix a la Glòria) 

Actualment mestra de l’escola. El curs 19-20 ha estat 

tutora de P3. 

 
P3B 

 
tutoria 

 
Irmina Casas 

Actualment mestra de l’escola. Tutoria de continuïtat. El 

curs 19-20 ha estat tutora de P3. 

 
P4A 

 
tutoria 

 
Bea Viudez 

Actualment mestra de l’escola. El curs 19-20 va 

desenvolupar el càrrec de secretària i suport de P4 i P5. 

 
P4B 

 
tutoria 

 
Adriana 

Mestra nova al centre. 
 

P5A 
 

tutoria 
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Montse Miró 
Actualment mestra de l’escola. Tutoria de continuïtat. El 

curs 19-20 ha estat tutora de P4. 

 
P5B 

 
tutoria 

 
Eli Torell 

Actualment mestra de l’escola. El curs 19-20 va ser la mestra 

tutora de P5. 

 
P5C 

 
tutoria 

 
Sonia Casas 

Actualment mestra d’Educació Especial de l’escola. El curs 

19-20 va atendre els infants de P3 a 1r. 

 

 
1rA 

 
tutoria 

Neus Yuste 
Actualment mestra de l’escola. El curs 19-20 ha estat 

tutora de 1r. 

 
1rB 

 
tutoria 

Marta 
Mestra nova al centre amb perfil d’anglès. 

1rC        tutoria 

 
Esther 

    Actualment mestra de l’escola. Tutoria de continuïtat.   
                  
              2nA 

 
      tutoria 

 
Marta López 

Mestre nova a l’escola. Plaça adjudicada al concurs de 

trasllats, s’incorpora al setembre. Perfil d’anglès. 

 
2nB     tutoria 

 

 
Mónica 

Mestra nova a l’escola. 
 

2nC         tutoria 

 
Andrea 

Actualment mestra de l’escola. El curs 19-20 ha estat 

tutora de 6è. 

 
3rA tutoria 

 

 
Sheila 

Actualment mestra de l’escola. El curs 19-20 ha estat 

tutora de 3r. 

 
3rB 

 
tutoria 

 
Paula (esperant cobrir 

substitució) 

Actualment mestra de l’escola amb permís de 

maternitat. El curs 19-20 ha estat tutora de 3r. 

La persona que ha de cobrir el permís de maternitat de la 

Paula serà nomenada pel Departament d’Educació a 

començaments de setembre. 

 
4tA 

 
tutoria 

 
Lara Martí 

Actualment mestra de l’escola. El curs 19-20 ha estat 

mestra tutora de 4t. 

 
4tB 

 
       tutoria 

Juanjo  
Mestre nou a l’escola. Plaça adjudicada d’educació física al 

concurs de trasllats, s’incorpora al setembre.  

 
5èA 

 
 tutoria 

 

 
Elva Pensado 

Actualment mestra de l’escola. El curs 19-20 ha estat 

mestra tutora de 6èB. El curs 20-21 farà una jornada 

laboral de 2/3. La persona que complementarà el seu 1/3 

de jornada serà nomenada pel Departament d’Educació a 

començaments de setembre. 

 
5èB 

 
tutoria 

 
Gisela Parodi 

Actualment mestra de música de l’escola. El curs 19-20 

ha estat mestra de música de diferents nivells.  

 

 
5èC 

 
tutoria 

 
Quim 

Actualment mestre de l’escola. EL curs 19-20 va ser el 

mestre tutor de 5è. 

 
6èA 

 
tutoria 

 
Mònica 

Tutoria de continuïtat. El curs 19-20 ha estat tutora de 5è. El 

curs 20-21 farà una jornada laboral de 2/3. La persona que 

complementarà el seu 1/3 de jornada serà nomenada pel 

Departament d’Educació a començaments d’agost. 

 
6èB 

tutoria 

Carme Marco 
Actualment TEI de l’escola. Finalitzarà la seva reducció de 

jornada al mes de novembre. 
P3 

Suport. TEI 
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Mercè Vilalta 
Actualment mestra d’Educació Infantil de l’escola. El curs 

19-20 va ser mestra de suport d’educació infantil i 

coordinadora de riscos laborals. El curs 20-21  la seva 

jornada laboral serà de 2/3, realitzarà les tasques de suport 

de P3 i portarà la coordinació de riscos laborals. La persona 

que complementarà el seu 1/3 de jornada serà nomenada 

pel Departament d’Educació a finals d’agost. 

 
P3 

 
Suport 

Riscos laborals 

Magda Gil 
Actualment mestra d’Educació Infantil de l’escola. El curs 

19-20 va ser la tutora de P5A?. El curs 20-21 la seva jornada 

laboral serà de 2/3 i realitzarà les tasques de suport de P4. 

La persona que complementarà el seu 1/3 de jornada serà 

nomenada pel Departament d’Educació a finals d’agost. 

 
P4 

 
Suport 

 

Núria Pacheco 
Actualment mestra d’Educació Especial de l’escola. El curs 

19-20 va ser la mestra referent de la SIEI, i el curs 20-21 

continuarà desenvolupant la mateixa tasca. 

 
 

 
Educació Especial 

SIEI 

 
Gisela  Camps 

Actualment auxiliar d’Educació Especial de la SIEI de 

l’escola. El curs 20-21 continuarà desenvolupant la mateixa 

tasca. 

 

 

 
Suport Educació 

Especial SIEI 

Isabel 
Actualment mestra d’Educació Especial de l’escola. El curs 19-

20 va atendre els infants de 2n a 6è.  

 Educació Especial 

 

Júlia Borrega 
Actualment mestra d’anglès de l’escola. El curs 19-20 ha 

estat mestra d’anglès en diferents nivells i coordinadora 

LIC. El curs 20-21 serà la persona especialista d’anglès a P4 

i P5 , i hi farà tasques de suport. 

 

 

 
Anglès  

Suport 

Arturo 
Actualment mestre d’anglès de l’escola. El curs 19-20 ha 

estat mestre d’anglès en diferents nivells i coordinador de la 

biblioteca. El curs 20-21 serà la persona especialista d’anglès 

a 5è i 6è, farà tasques de suport al cicle de grans i serà 

coordinador d’informàtica 

 

5è-6è 

 
Anglès  

Suport 

Coord. 

informàtica 

Gemma Alférez 
Actualment mestra d’anglès de l’escola. El curs 19-20 ha 

estat mestra d’anglès en diferents nivells. El curs 20-21 serà 

la persona especialista d’anglès a 3r i 4t i hi farà tasques de 

suport. 

 

 

 
Anglès  

Suport 

Eva Marco 
Mestra nova a l’escola. La persona especialista de música 

de primària. Aquesta persona també farà tasques de 

suport  

 
Música  

Suport 

Rosó Clavero 
Personal PAS 

Actualment Auxiliar d’Educació Especial de l’escola. El curs 

19-20 ha fet acompanyament a diversos infants d’infantil i de 

primària. 

 
 

Auxiliar 

Educació 

Especial 

 

 
Sònia Morte 

Mestra nova a l’escola. El curs 20-21 durà a terme la 

psicomotricitat dels infants de P3 i tasques de suport  

 Psicomotric

itat a P3 

 
Gemma 

Mestra nova a l’escola. El curs 20-21 durà a terme les 

tasques de suport  

 

 

 

  Suport 

 
 

Cristina Sànchez 

Mestra de l’escola els cursos 15-18. El curs 20-21 durà a 

terme tasques de suport  

 Suport 
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EN SITUACIÓ DE CONFINAMENT PARCIAL O TANCAMENT DEL CENTRE 

En situació de confinament, el seguiment dels infants, tant emocional com a nivell 

d’aprenentatges, el faran les tutores. Pel que fa a la preparació, enviament i retorn de les 

tasques,  es compartirà entre les tutores i especialistes i mestres de suport que acompanyen 

a cada grup. 

L’equip de mestres haurà de fer la programació setmanal pensant en dos formats: 

presencial i telemàtic. El format telemàtic haurà d’assegurar la continuïtat d’accés als 

continguts d’aprenentatge només en un cas de possible confinament parcial o total, mai en 

casos particulars. En cas que un infant es posi malalt, es gestionarà com fins ara es venia 

fent. 

Organització de les propostes: s’emprarà la plataforma moodle. Aquestes propostes es 

plantejaran de forma globalitzada i interdisciplinària de manera que englobin totes les 

àrees (art, música, llengua anglesa, ed. física, matemàtiques, llengua catalana, llengua 

castellana i medi i experimentació). Les propostes seran penjades els divendres i tindran 

marcada una data d’entrega. Les mestres tutores seran les responsables del manteniment i 

actualització del moodle, cada mestre/a especialista serà el responsable de penjar les seves 

propostes, prèviament coordinades amb l’equip del nivell/cicle corresponent.  

Retorn de les propostes: es retornaran en un termini prèviament establert a través de la 

plataforma Dinantia. Des dels diferents nivells s’haurà de tenir previst que el retorn de les 

propostes es faci de manera senzilla per part dels infants o les famílies (evitar, en la mida 

del possible, la creació de vídeos com a forma de retorn donat que requereixen d’una 

elevada implicació per part de les famílies i s’han de tenir presents les diferents 

circumstàncies i vivències). 

Propostes setmanals: els dilluns es penjaran les diferents propostes plantejades per a la 

setmana, per tal que les famílies i els infants puguin organitzar-se.  

Comunicació amb els infants de l’etapa de PETITS: es mantindran videoconferències 

setmanals a través del MEET, en format de grups de 5 infants per a P3, i en grups de 6 a 8 

infants per a P4 i P5. Aquestes trobades tindran el format de petita assemblea en les que 
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l’acompanyament emocional serà el principal objectiu. A més, en cicle o nivell es 

concretaran les propostes a fer (explicació de contes, cançons, introducció de continguts 

nous…). L’enllaç de les diferents trobades s’enviarà els divendres a través de Dinantia. Els 

temes a parlar durant aquestes assemblees es poden avançar a les famílies per tal que 

aquestes les puguin avançar als nens i les nenes. 

Comunicació amb els infants de l’etapa de MITJANS i GRANS: es mantindran 

videoconferències setmanals a través del MEET, en format de grup sencer i/o grups de 

12/13 infants, trobades que contemplaran presentació de propostes, introducció de 

continguts i acompanyament emocional (assemblees grupals i/o individuals). L’enllaç de les 

diferents trobades s’enviarà els divendres a través de Dinantia. Els temes a parlar durant 

aquestes assemblees es poden avançar a les famílies per tal que aquestes les puguin 

avançar als nens i les nenes. 

La comunicació amb les famílies: serà a través de la plataforma Dinantia. En funció de la 

durada del confinament, es realitzaran entrevistes a través del  Meet. Només en casos molt 

puntuals es valorarà la possibilitat de fer-les telefònicament (amb número ocult), sempre 

amb supervisió de l’equip directiu. 

Avaluació: serà continuada, tot intentant recollir evidències a través de les propostes que 

els infants ens faran arribar, així com de propostes que es puguin realitzar a les trobades per 

videoconferència. Les/els mestres crearan carpetes compartides en el drive de l’escola en 

el que aniran recollint les produccions que els infants realitzen per tal de poder tenir 

constància d’aquestes evidències. Aquest procés avaluatiu el contemplem des d’una mirada 

triangulada: escola, infant, família. Donarem molta importància al fet que tant infant com 

família siguin coneixedors de l’objectiu de l’avaluació, dels continguts a assolir, i els criteris 

avaluatius. En aquest sentit, contemplarem una autoavaluació per part dels infants, així 

com una valoració per part de les famílies.  
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ADAPTACIÓ DE P3                                                                                                                   
 

 

El període d’adaptació dels infants de P3 es contempla que tingui una durada de 4 dies, del 

14 al 17 de setembre, ambdós inclosos. S’establiran dos torns d’una durada d’una hora i 

mitja cadascun (de 9 a 10’30 i de 11’15 a 12’45), i un temps de neteja i desinfecció entre el 

pas de cada grup d’infants, durant els dos primers dies (14 i 15 de setembre). Dimecres 16 i 

dijous 17 els infants de P3 vindran a l’escola en horari de 9 a 12’30h el grup sencer. 

Els nens i les nenes podran entrar i sortir de l’escola acompanyats i acompanyades d’un 

sol adult, el qual haurà de portar mascareta en tot moment i col·locada correctament. Al 

llarg dels dos primers dies es contempla la possibilitat que els adults acompanyants puguin 

estar una estona d’un màxim de 40 minuts amb els infants. Un acompanyament que, a 

partir del tercer dia, s’haurà d’anar reduint de forma progressiva. En aquest sentit, les 

mestres estaran molt atentes a les necessitats dels infants i podran acomodar i adaptar 

aquesta necessitat d’acompanyament en funció de com els infants vagin vivint aquest 

procés. 

Tal i com hem comentat amb anterioritat, aquest procés d’adaptació també el contemplem 

per als infants que el curs 20-21 cursaran P4, donat que considerem que el trencament que 

es va donar al mes de març va ser molt significatiu per a tots els infants, però en especial per 

als més petits (P3) i als més grans de l’escola (6è). Així, aquests quatre dies que es 

contemplen per als nens i nenes de P3, també s’oferiran a les famílies de P4, les quals 

podran decidir, en funció de les seves necessitats i creences, si poden i/o volen acompanyar 

aquesta nova adaptació dels seus fills i filles, flexibilitzant horaris (p.e. no venir a les tardes, 

no quedar-se a dinar a l’escola…). En el cas de no poder, els infants de P4 seguiran l’horari 

complert, de 9 a 12’30h i de 15 a 16’30h. 
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PLA DE VENTILACIÓ, NETEJA I DESINFECCIÓ                          

 

L’escola ha de disposar d’una planificació de ventilació, neteja i desinfecció adaptada a les 

característiques del centre. La ventilació és una de les principals mesures de prevenció de 

contagis en espais interiors. És necessari ventilar les instal·lacions interiors com a mínim 

abans de l’entrada i la sortida dels alumnes i 3 vegades més durant el dia, almenys 10 

minuts cada vegada. Els encarregats i encarregades de ventilar seran els/les mestres 

tutors/es i, si aquests no poguessin, la resta de mestres que puguin passar per l’aula. 

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

finestres obertes durant les classes. Les portes de les aules romandran sempre obertes 

(exceptuant les d’educació infantil) per tal d’evitar al màxim que els poms de les portes 

siguin tocats, ja que considerem que constitueixen punts calents pel que fa a la concentració 

de virus/gèrmens. Cal garantir la desinfecció freqüent d’aquelles superfícies d’ús més comú 

(poms de les portes, baranes de les escales…). Les taules de les aules i del menjador es 

netejaran i desinfectaran després de les activitats i dels àpats, respectivament. 

La neteja i la posterior desinfecció d’espais es realitzarà amb una periodicitat almenys diària. 

Es seguiran les recomanacions de neteja i desinfecció en establiments i locals de 

concurrència humana. Els encarregats de realitzar aquesta neteja i desinfecció seran 

sempre adults, donat que considerem que els infants no han de fer servir aquests productes 

desinfectants tot vetllant per la seva salut. Els productes de neteja els comprarà l’escola. 

Les zones exteriors són espais de baix risc de transmissió del coronavirus. Per aquest motiu, 

s’aconsella utilitzar espais com el pati per a la realització d’aquelles activitats que puguin 

fer-se a l’aire lliure. Per a la seva neteja i desinfecció se seguiran les indicacions establertes 

en el document neteja i desinfecció en espais exteriors de concurrència humana. 

Higiene de mans 

El rentat de mans és una de les mesures més efectives per preservar la salut de tots i totes. 

En aquest sentit, des de l’escola vetllarem per garantir la higiene de mans de tota la 

comunitat educativa, combinant l’ús de gel hidroalcohòlic i d’aigua i sabó al llarg del dia, 

depenent de la situació o espai en que es trobin infants i/o adults. 
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Cada tutora o tutor vetllarà perquè el dispensadora de sabó de l’aula estigui ple, i 

s’assegurarà de tenir també el rotllo amb les tovalloles d’un sol ús. En cas que aquest 

material estigui a punt d’acabar-se, avisarà l’oficial d’oficis. Els dispensadors de gel 

hidroalcohòlic es distribuiran per totes les aules i també es situaran a diferents punts 

estratègics de l’escola. L’oficial d’oficis serà l’encarregat de reomplir aquests dispensadors, 

però caldrà que els/les mestres l’informin. 

L’administració lliurarà a l’escola el gel hidroalcohòlic així com els dispensadors, un 

termòmetre sense contacte per a la farmaciola i un estoc de guants i mascaretes. 

S’ha de requerir el rentat de mans 

- A l’arribada i a la sortida de l’escola 

-  Abans i després dels àpats 

-  Abans i després d’anar al WC 

-  Abans i després d’entrar en contacte amb els aliments 

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

- Abans i després d’acompanyar un infant al WC 

- Abans i després de mocar un infant (amb mocadors d’un sol ús) 

- Com a mínim una vegada cada 2 hores. 

- S’han d’afavorir mesures adaptades a l’edat de l’infant per promoure el rentat de 

mans correcte i la seva importància. 

 

 

 Ús de la mascareta 

- L’ús de mascareta és obligatori per part dels infants i dels adults que acompanyen el 

grup en tots els espais de l’escola i en tot moment. 

- Per l’alumnat de 3 a 6 anys no és obligatori, però sí aconsellable. 

- Els infants hauran de portar dues mascaretes de recanvi per si la que porten posada 

es trenca, s’embruta o es perd. Aquestes mascaretes les duran a la seva 

motxilla/bosseta. 

-  
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Ús dels lavabos 

- Des de l’escola s’ha sol·licitat que hi hagi personal de neteja al llarg de la jornada 

escolar per anar garantint la neteja dels lavabos. Restem pendents de resposta per 

part de l’Ajuntament. 

- A l’hora d’anar al lavabo,  abans de sortir de l’aula els infants hauran de rentar-se les 

mans,  i també en tornar a entrar a l’aula.  

- Pel que fa als lavabos d’infantil, es farà una repartició dels w.c. per nivell i es divideix 

l’espai (p.e. amb una cortina). 

- En quant als lavabos d’educació primària, a cada una de les portes es col·locarà una 

imatge dels grups que poden fer servir cada un dels w.c. Resta pendent de valorar 

amb l’equip si els lavabos que estan al costat del despatx poden ser utilitzats per 

alguns grups d’infants, tot i ser conscients del desplaçament que han de fer per 

poder-los utilitzar. Volem destacar que l’escola no disposa de suficients lavabos per 

tal de garantir que cada grup estable en pugui fer servir un en concret. 

- Els lavabos del pati: haurà de conscienciar molt els infants de la necessitat de 

minimitzar l’ús d’aquests lavabos, tot i que, en cas d’urgència, es faran servir tot 

netejant mans abans d’entrar i en sortir. 

 

  ESPAIS COMUNS I EQUIPAMENTS 

 

✔ = neteja i desinfecció           n = neteja      + = ventilació 

 
 

Diari ≥ 1 
vegada al 
dia 

Comentaris 

Ventilació de l’espai  
✔  

 Mínim 10 minuts 3 cops al dia 

Manetes i poms de portes i finestres ✔    

Baranes i passamans, d’escales i 
ascensor ✔    

Superfície de taulells i mostradors ✔    

Cadires i bancs ✔   Zones que contacten amb les 
mans 
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Grapadores i altres utensilis d’oficina ✔    

Aixetes ✔    

-Ordinadors, sobretot teclats i ratolins. 
-Telèfons i comandaments a distància 
-Fotocopiadores 

✔   Material electrònic: amb un 
drap humit amb hidroalcohòlic 
70º  

Interruptors d’aparell electrònics ✔    

 

 

 

 

 

 

AULES I ESPAIS DE JOC INTERIORS 

 

✔ = neteja i desinfecció           n = neteja      + = ventilació 

 
 

Després 
de cada 
ús 

Diari ≥ 1 
vegada al 
dia 

Comentaris 

Ventilació de l’espai   
 

 
+ 

Mínim 10 minuts 3 cops al dia 

Superficies o punts de 
contacte freqüent amb les 
mans 

  ✔   

Terra   ✔   

-Joguines de plàstic 
-Materials de joc 

n ✔   Especialment en les zones que 
contacten amb les mans 

Joguines o peces de roba  ✔    
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MENJADOR 

 

✔ = neteja i desinfecció           n = neteja      + = ventilació 

 
 

Abans 
de cada 
ús 

Després 
de cada 
ús 

≥ 1 
vegada al 
dia 

Comentaris 

Ventilació de l’espai    
+ 

Mínim 10 minuts 3 
cops al dia 

Superfícies on es prepara el menjar ✔  ✔    

Plats, gots, coberts...  ✔   Amb aigua calenta: 
rentats a elevada 
temperatura.  

Fonts d’aigua   ✔   

Taules, safates de trona ✔  ✔    

Taulells  ✔    

Utensilis de cuina  ✔    

Taules per a usos diversos ✔  ✔    

Terra   ✔   

 

Està prevista una reunió amb l’empresa de cuina i monitoratge pels primers dies de 

setembre per organitzar el funcionament  de menjador en situació de pandèmia. 

 

 
 

LAVABOS, VESTUARIS, DUTXES, ZONA DESCANS P3 

 

✔ = neteja i desinfecció           n = neteja      + = ventilació 

 
 

≥ 1 vegada 
al dia 

Comentaris 

Ventilació de l’espai  
+ 

Mínim 10 minuts 3 cops al dia 

Rentamans ✔   

Inodors ✔  Especialment després de l’ús massiu (després del 

Terra i altres 
superfícies 

✔  pati, després de dinar) i sempre al final de la jornada. 
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Activitats complementàries 

Les mesures de seguretat indicades en els punts anteriors serien el camí a seguir també en 

la realització d’activitats complementàries com ara sortides. 

Per tal de minimitzar riscos, i per també donar resposta a les necessitats dels infants de 

moviment, de descobrir, d’interactuar i nodrir-se dels espais exteriors, valorem la 

possibilitat que al primer trimestre no es realitzi cap sortida en autocar ni a espais tancats. 

Així, l’entorn proper (platja, parcs, Ca l’Arnús…) esdevenen escenaris per poder realitzar 

sortides amb els nostres infants. 

Intentarà garantir-se que aquestes activitats es puguin realitzar mantenint el grup estable. 

Quan això no sigui possible, els infants hauran de portar mascareta i hauran de mantenir la 

distància de seguretat.  

Quan la realització d’aquestes activitats requereixi fer desplaçaments en autocar, i aquest 

hagi de ser compartit per diferents grups, es mantindrà una separació de dues fileres entre 

grup i grup. 

Els adults que acompanyarien a les sortides serien els adults que són referents i/o suports 

d’aquells grups. En cas que es necessitin més adults, l’escola valorarà si comptarà amb el 

monitoratge de menjador o amb famílies, en funció del tipus d’activitat.  

En aquest sentit, l’activitat de piscina que els infants de 1r venien realitzant no podrà dur-se 

a terme donat que no es pot garantir el respecte de les normes de seguretat establertes en 

el protocol. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Escola Progrés 

*Si heu marcat una o diverses caselles cal que eviteu portar l’infant a l’activitat 

i que us poseu en contacte amb els responsables de l’activitat per comunicar-ho. 

En horari d’atenció del vostre centre d’atenció primària, poseu-vos en contacte 

telefònic amb el vostre equip de pediatria o de capçalera. En cas contrari, 

truqueu al 061. 
 

(1) Si es tracta d’un altre infant o adolescent de la unitat familiar utilitzeu la primera llista. 

 

 

ANNEX 1                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


