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1. INTRODUCCIÓ 

 

 

“M’agradaria acabar remarcant que aquest document es basa en l’esperit constructiu i positiu que 

l’escola Ramon Llull vol prendre i mantenir, sigui quin sigui l’escenari que se’ns presenti”. 

 

Amb aquesta afirmació es tancava la introducció del document que ara fa un any vam redactar per 

donar resposta al retorn a les aules més incert dels darrers temps. Podem dir que vam ser fidels a 

la voluntat que preteníem, es va entomar el curs amb positivisme, sortejant les dificultats i aprenent 

a conviure amb una situació que ens ha ajudat a créixer. 

Molts i variats van ser els escenaris que es van presentar i adaptar-se a les diferents mesures i 

normatives, fer les pertinents interpretacions i prendre decisions, va esdevinir tot un exercici 

esgotador i compartit amb tota la Comunitat Educativa. 

Enguany entomem de nou el repte de mantenir el centre educatiu obert i segur i ho fem des dels 

dos pilars que ens han acompanyat al llarg d’aquests darrers 12 mesos: 

 

- Reduir la transmissió. 

- Millorar la traçabilitat. 

 

Partint d’aquests dos pilars establim les mesures organitzatives i pedagògiques necessàries per 

aconseguir la seva consecució.  

El present Pla està basat en el document “Pla d’actuació per al curs 2021-2022 per a centres 

educatius en el marc de la pandèmia” publicat al maig de 2021 i les modificacions publicades a 

finals d’agost .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. CONTINGUT DEL PLA D’ORGANITZACIÓ 

 

A. ORGANITZACIÓ DELS GRUPS ESTABLES 

Ha quedat clar que l’establiment de Grups de Convivència Estable té un valor primordial per facilitar 

la traçabilitat dels possibles casos que s’hi donin, atès que permet una identificació i gestió precoç 

dels casos i els seus contactes 

Després de l’experiència del curs 20-21 i malgrat ho fem en un nombre menor,  apostem de nou per 

l’augment del nombre de tutories,  valorant: 

✓ les necessitats dels nostres infants i famílies. 

✓ la mirada inclusiva que defensa l’escola Ramon Llull. 

✓ minimitzar al màxim els riscos de propagació del contagi. 

✓ l’acompanyament més qualitatiu, tant en ensenyament presencial com virtual. 

- seguiment acadèmic. 

- acompanyament emocional dels infants. 

- comunicació família-escola. 

✓ l’espai que utilitzarà cadascun dels grups estables no es troba ocupat excessivament, 

permetent una millor ventilació. 

Es mantenen les especialitats d’anglès i música, cercant al màxim un enfoc globalitzador i 

contextualitzat, amb propostes dins de l’escenari d’aprenentatge. S’intentarà reduir el màxim possible el 

nombre de cursos on intervenen fent ús de la capacitació dels mestres tutors/es, sempre que sigui 

possible. 

L’especialitat d’educació física, per les seves característiques es manté amb el docent corresponent.       

Es portarà a la pràctica a l’aire lliure i fent ús de les mesures de seguretat. Per reduir el nombre de grups, 

alguns docents amb la capacitació d’EF impartiran l’àrea al seu nivell. 

  L’atenció a la diversitat, es durà a terme seguint les mesures de seguretat oportunes. Depenent de les 

necessitats i el nivell, s’optarà per l’atenció dins o fora de l’aula. 

 

 

 

 



B.  DISTRIBUCIÓ : 

EDUCACIÓ INFANTIL 

CURS 
NOMBRE 

ALUMNES* 

DOCENT 

ESTABLE 

ALTRES 

DOCENTS 

PAE 

ESTABLE 

PAE 

PUNTUAL 
ESPAI 

P3 A 22 1 
1 1 TEI 1 SIEI 

Aula P3 

P3 B 22 1 Aula P3  

P4 A 16 1 
1 

Vetlladora  Aula P4  

P4 B 15 1  1 SIEI Aula P4  

P5 A 22 1 
1 

 1 SIEI Aula P5  

P5 B 21 2  1 SIEI Aula P5  

 

CICLE INICIAL 

CURS 
NOMBRE 

ALUMNES* 

DOCENT 

ESTABLE 

ALTRES 

DOCENTS 

PAE 

ESTABLE 

PAE 

PUNTUAL 
ESPAI 

1r A 17 1 

3 

Vetlladora 1 SIEI Aula 1r  

1r B 15 1   Aula 1r 

1r C 17 1   Aula Música 

2n A 17 1 

3 

Vetlladora 1 SIEI Aula 2n  

2n B 16 1   Aula 2n  

2n C 15 1   Aula 2n  

 

 CICLE MITJÀ 

CURS 
NOMBRE 

ALUMNES* 

DOCENT 

ESTABLE 

ALTRES 

DOCENTS 

PAE 

ESTABLE 

PAE 

PUNTUAL 
ESPAI 

3r A 18 1  

3 

  Aula 4t A 

3r B 19 1   Aula 4t B 

3r C 19 1   Aula anglès I 

4t A 17 1 
 

3 

 

 1 SIEI Aula Acollida 

4t B 17 1   Aula música 

4t C 18 1   Aula 3r A 

4t D 16 1   Aula 3r B 

  



CICLE SUPERIOR 

CURS 
NOMBRE 

ALUMNES* 

DOCENT 

ESTABLE 

ALTRES 

DOCENTS 

PAE 

ESTABLE 

PAE 

PUNTUAL 
ESPAI 

5è A 24 1 
3 

  Aula 5è A 

5è B 24 1   Aula 5è B 

6è A 25 1 
3 

 1 SIEI Aula anglès II 

6è B 24 1  1 SIEI Aula 6è A 

 

Els grups de convivència estable (GCE) són un grup de persones que tenen una relació propera i molt 

quotidiana i això permet que no sigui necessari requerir la distància física interpersonal de seguretat 

establerta en 1,5 metres (o la superfície equivalent de seguretat de 2,5 m2) en aquests grups de convivència 

estable. 

*El nombre d’alumnes pot variar significativament al llarg de la primera quinzena de setembre donat l’elevat índex de mobilitat al 

nostre centre i pot fer variar el nombre de grups en alguns nivells. 

Activitats o matèries subjectes a d’altres agrupaments: 

ACTIVITAT 
GRUPS ESTABLES 

PROCEDÈNCIA 
DOCENT 

NOMBRE SESSIONS 

SETMANALS 

Religió S’agruparan per 

grup-classe 
1 

1 per grup 

Suport NEE CI/3r Diferents nivells 1 7 sessions 

Suport NEE 4t/CS “ 1 7 sessions 

Suport AA “ 1         7 sessions 

 

 

SERVEIS EXTERNS 

Els alumnes que tenen assignat pel Departament d’Educació algun recurs personal extern 

(CREDA, CREDV,...) podran continuar rebent aquest suport. El professional seguirà les mesures 

higièniques oportunes a l’entrada al centre i realitzarà l’atenció fora de l’aula del Grup Estable. Les 

trobades amb els mestres tutors/es, així com les entrevistes amb la família es faran preferiblement 

per via telemàtica. 

 



B. ORGANITZACIÓ DE LES ENTRADES I SORTIDES 

Només estarà permesa l’entrada dels alumnes a l’edifici pels accessos marcats. Es situaran 

fent fila als espais senyalitzats amb el tutor/a . La pujada a les aules es farà deixant un temps 

prudencial per evitar aglomeracions.  

CURS TIPUS D’ACCÉS HORA ENTRADA I SORTIDA 

P3 

 

 

Diagonal (edifici Marina) 

 

Els primers dies els alumnes de P3 tenen un 

horari d’adaptació diferent.  

Entrada 9:00h – 9:10h 

Accés a les aules pel porxo. 

 

Sortida 16:30h 

Recollida a les aules pel porxo. 

P4 - P5 

 

 

Consell de Cent A (pati infantil) 

 

Els primers dies podran estar acompanyats 

d’un adult amb mascareta a la zona d’infantil.  

Entrada 9:00h – 9:10h 

Pugen per les escales del porxo i la rampa de l’edifici Marina 

acompanyats del tutor/a. 

 

Sortida 16.30h 

Recollida per la mateixa porta d’accés.  

Entrada famílies al recinte. 

1r - 2n 

3r 

 

Consell de Cent B (principal) 

 

Entrada 8:55h – 9:05h 

Fan files al pati i pugen per les rampes  

i/o escales del porxo acompanyats del tutor/a. 

 

Sortida 16:25h 

Recollida per la mateixa porta d’accés. 

Entrada famílies al recinte. 

4t 

 

 

Sardenya (cantonada Diagonal) 

 

Entrada 8:55h – 9:05h  

Fan files al pati i pugen per la rampa de l’edifici 

 Sardenya acompanyats del tutor/a. 

 

Sortida 16:25h 

Recollida  lateral pista. 

5è – 6è 

 

Diagonal (edifici Sardenya) 

  

 

Entrada 8:55 – 9:05h 

Pugen directament a les aules . 

Sortida 16:25h 

Recollida per la mateixa porta d’accés. 



ESPAI DE MIGDIA 

Els alumnes de P4 fins a 6è que no es queden al servei de menjador, efectuaran la sortida  a les 

12:30h i l’entrada a les 15:00h, per la porta principal del centre (Consell de Cent). Els alumnes de 

P3 que marxen a dinar a casa seran recollits per la seva porta de consergeria (Diagonal) 

PUNTUALITAT 

El funcionament de les entrades i sortides és un engranatge que només podrà funcionar amb el 

compromís de ser el més respectuosos possible amb els horaris marcats. Un engranatge que 

requereix de la puntualitat i la celeritat per tirar endavant.  

És per aquest motiu, que un cop exhaurida la franja horària marcada, s’aniran tancant tots els 

accessos. Els alumnes que arribin més tard, hauran d’accedir al centre per la porta de consergeria, 

on es farà la higiene de mans.  

LOCALITZACIÓ ACCESSOS * 

 

 

 

 

 

 

 

Les incidències que s’hagin de resoldre amb direcció, amb la coordinadora de menjador o 

extraescolars es faran sempre que es pugui via correu electrònic o telefònicament. Només quan 

sigui estrictament necessari s’atendran presencialment amb cita prèvia. 

*imatge no actualitzada a les obres de reforma de l’estiu’21. 

C. ORGANITZACIÓ DE L’ESPAI D’ESBARJO 

Mantenim els 3 torns de pati del curs passat perquè la creació d’un tercer torn evita la 

sobreocupació dels espais.  

A Infantil, on pels alumnes no és obligatori l’ús de la mascareta, cada zona haurà de quedar 

delimitada per subzones, que seran els espais que ocuparan cadascun dels grups estables. 



Els alumnes de primària, faran ús de la mascareta a l’esbarjo, podent interaccionar amb companys 

i companyes d’altres grups estables. 

Per una correcta optimització dels lavabos, s’ha establert una distribució dels lavabos perquè els 

nivells efectuïn el rentat de mans amb aigua i sabó (dins del marc d’aprenentatge), després del 

pati i altres ho faran abans i després. Caldrà complementar amb gel hidroalcohòlic la franja que no 

quedi coberta.  

 

CURS HORA PATI ESPAIS / PUNTS D'AIGUA 

1r – 2n – 3r 

10:20h – 10:40h Zona 1– Zona 2 – Zona 3 

10:40h -10:50h: rentat de mans lavabo Passadís EM0 - Lavabo EM2 – Lavabo EM3  

4t – 5è – 6è 

10:40 – 11:00h Zona 1– Zona 2 – Zona 3 

10:30h – 10:40h: rentat de mans lavabo Lavabo ES3 – Lavabo ES2 – Lavabo ES1 

P3-P4-P5 

10:40h – 11:00h: rentat mans lavabo  Aules  

11:00-11:30h Zona 1– Zona 2 – Zona central 

11:30-11:40h: rentat mans lavabo Aules 

 

ES: Edifici Sardenya  + número planta   /    EM: Edifici Marina + número planta 

 

 

 

 

 

 



D. RELACIÓ AMB LA COMUNITAT EDUCATIVA 

 

Els aspectes de caire més general del nivell, s’exposaran a les reunions d’inici de curs que es 

realitzaran a finals de setembre. Realitzarem aquestes trobades de forma telemàtica, per evitar al 

màxim el risc de contagis. 

En funció de la situació de la pandèmia o bé per decisió del docent o la família ( valorant 

l’assoliment dels objectius de la trobada), s’optarà per realitzar les trobades individuals amb 

famílies de forma presencial o virtual. Si s’opta per la trobada presencial caldrà seguir les mesures 

de distanciament, ventilació, ús de la mascareta i/o fer ús de l’espai exterior. 

Per afavorir el manteniment de la comunicació diària, es manté el sistema de llibreta viatgera per 

infantil i inicial, així com agenda a mitjà i superior, ambdós amb possibilitat de fer anotacions 

bidireccionals. També seguim fent ús del correu electrònic dels grups-classe on es rebran els 

comunicats referents a casos Covid-19 del grup, entre d’altres informacions de la tutoria. 

Sobre el PLA DE REOBERTURA, ens marquem el següent calendari: 

30/07/2021 
Elaboració del Pla de Reobertura provisional. 

Carta a les famílies i difusió calendari escolar 21-22. 

01/09/2021 Presentació en Claustre del Pla d’organització 

02-03/09/2021 Debat intern i modificacions. 

06/09/2021 
Presentació en Consell Escolar de la versió definitiva del Pla 

d’organització. 

06/09/2021 Publicació a la web del centre del Pla d’organització. 

 6-10/09/2021 

Retolació de l’espai exterior amb indicacions d’accessos i normes de 

protecció. Enviament a les famílies pel sistema Whatsapp dels trets 

més singulars. 

 

 

E. SERVEI DE MENJADOR 

Per poder atendre a tots els usuaris en l’horari habitual, no són suficients els 2 torns en l’espai de 

menjador. Seguim optant per servir l’àpat a les mateixes aules pels grups de P3, P4 i P5 que a 

banda de descongestionar els torns ha estat positius per l’adaptació dels propis infants. 



 

HORA GRUPS ESPAI DINAR 

12:30-13:30h P3-P4-P5 AULES 

12:30-13:30h 1r-2n-3r MENJADOR 

13:40-14:40h 4t-5è-6è MENJADOR 

 

Els grups estables es mantindran junts al menjador i en principi, cada grup ocupa una fila dins el 

menjador. En el cas, que s’hagués de compartir una taula, es separaran entre sí deixant una cadira 

lliure. 

S’adjudicaran els monitors en relació al nombre de GCE i no per la ràtio del nivell. Aquesta 

distribució ocasiona una despesa major de monitoratge i es farà sempre que sigui possible, 

sobretot en els nivells més baixos. 

Per evitar acumulació d’alumnes a les escales, els grups del 1r torn entraran al menjador de forma 

esglaonada. El rentat de mans també es farà de forma espaiada per evitar aglomeracions als punts 

d’aigua . La sortida es farà per la porta que hi ha al final de la sala, afavorint la circulació a l’espai. 

El segon torn accedeix des del pati i també ho farà de forma esglaonada, la sortida serà pel final 

de sala. El rentat de mans amb aigua i sabó estarà previst dins l’estona d’esbarjo. Forma part del 

marc d’aprenentatge i per tant, serà una activitat guiada i supervisada amb cura. 

Entre els dos torns, es procedirà a fer ventilació de l’espai, neteja i desinfecció. 

 

F. PLA DE NETEJA 

Aspectes a tenir en compte en referència a les mesures d’higiene personal i protecció: 

Entrades i sortides: Tot el personal del centre, alumnes i famílies que entrin a fer gestions al 

centre, realitzaran un rentat de mans amb gel hidroalcohòlic . Es col·locaran dispensadors de gel 

davant de les escales principals de cada pavelló, al taulell de consergeria, secretaria i despatx de 

menjador. Cada grup-classe disposarà de solució hidroalcohòlica.  



La presa de temperatura, segons la nova normativa, és una mesura addicional però no és obligatori 

prendre la temperatura diàriament en el moment d’accés al centre. Ara bé, es pot incorporar al 

llarg del curs si la situació ho requereix. 

Hi haurà personal a les entrades de tots els accessos que assegurarà la desinfecció de mans dels 

infants. Entenem que hauria d’afavorir que es mantinguin les files a l’exterior i es faci una entrada 

endreçada, evitant aglomeracions. 

Rentat de mans: Abans i/o després del pati, del menjador i de fer ús del WC, els alumnes han 

d’acostumar-se a fer un rentat de mans intensiu. Els punts d’aigua disposaran de dosificadors de 

sabó i tovallons de paper d’un sol ús. Es col·locaran cartells informatius explicant els passos, també 

es realitzarà a les tutories l’explicació, dins del marc d’aprenentatge. 

Material: Per reduir el contacte, a primària, els alumnes hauran de portar de casa un estoig de 

roba amb cremallera on tindran el seu material individual bàsic.  

Si s’hagués de fer ús de material didàctic compartit, els alumnes farien un rentat de mans acurat 

abans de començar. En acabar, els alumnes col·laboraran en la neteja dels elements, si és factible 

per edat i pel tipus de material a netejar, amb paper i solució hidroalcohòlica.  

Aules: Per facilitar la neteja i desinfecció per part dels treballadors de l’empresa, es recomana 

evitar acumular material a les superfícies, així com ocupar en excés els espais. Espais d’especial 

interès: 

- Aula psicomotricitat: s’intentaran planificar les sessions espaiades i assegurar la ventilació  

durant i després de l’activitat. 

- Aula informàtica: els alumnes de primària procediran a fer una neteja de la superfície de 

la taula, el teclat i el ratolí en acabar la sessió, amb paper i solució. 

- Aules P3 - P4 – P5: aquests espais s’habilitaran com a zona de menjador. Per tant, cal 

procurar la neteja en acabar el seu ús. 

- Gimnàs: en horari lectiu es farà servir perquè els alumnes de P3 facin la migdiada. En 

acabar, caldrà ventilar correctament. 

- Vestuaris: en acabar l’educació física al pati, els alumnes del grup estable faran ús dels 

vestuaris. En acabar, cal ventilar i els mateixos alumnes poden ajudar a la neteja dels 

bancs. 



- Menjador mestres: per proporcionar el màxim de separació entre docents durant l’àpat, 

seguirem mantenint la col·locació de taules d’enguany i fent ús dels espais 

complementaris necessaris. Caldrà ventilar durant i després dels àpats. 

Ventilació: Cal seguir les indicacions del document Orientacions ventilació . 

Mascaretes: Els alumnes de primària hauran de portar les seves pròpies mascaretes de casa i 

entrar amb ella posada al matí. Disposarem de mascaretes per si algun nen/a necessités en un 

moment donat. Cal treballar amb els alumnes l’ús correcte, com pot ser, manipular per les gomes, 

tapar bé el nas, no compartir ni tocar les dels companys, entre d’altres aspectes. Caldrà que cada 

alumne porti una petita bossa de roba amb nansa o beta llarga. per penjar a la cadira, es farà servir 

a l’aula durant l’esmorzar i/o al migdia, per dinar al menjador. 

Pels alumnes d’infantil aquesta mesura no és obligatòria. 

Pels docents es facilitaran mascaretes a mida que el Departament d’Educació vagi fent la 

distribució. 

Lavabos i punts d’aigua: s’ha establert un horari de rentat de mans i s’han distribuït els punts 

d’aigua per grups.  

Zones de contacte: Segons la normativa “ La nova evidència mostra que la via de transmissió a 

través de superfícies és molt menys rellevant del que s’havia considerat inicialment “ i per tant, 

només es realitzarà la neteja i desinfecció d’espais amb una periodicitat diària en finalitzar la 

jornada lectiva.  

G. EXTRAESCOLARS I ACOLLIDA 

Sobre l’acollida es manté la seva realització a l’aire lliure i només quan la situació ho requereixi, 

es farà a l’interior en un espai ben ventilat i mantenint la distància interpersonal i fent ús de la 

mascareta per a tots els integrants.  

En els propers dies es publicaran el Protocol de sortides, colònies i activitats extraescolars, que el 

Departament de Salut està acabant d'enllestir. Aquests documents incorporaran tota la informació 

sobre els procediments i mesures de prevenció establerts. En principi, es preveu que comencin a 

l’octubre amb una composició d’uns 10 infants, podent arribar a 15 si l’activitat ho requereix 

(esportives exteriors,...) 

 

https://canalsalut.gencat.cat/web/shared/continguts_per_compartir/ENS/salut-escola/documentacio/escoles/20210111-noves-orientacions-ventilacio.pdf


H. ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES 

A l’espera de la publicació del protocol de sortides i colònies, el centre té previst programar les 

activitats complementàries habituals, si bé, s’intentarà evitar les que puguin comportar 

aglomeracions i es promouran les activitats a l’aire lliure. S’evitarà l’ús de transport públic, les 

distàncies llargues en autocar i les sortides amb pernoctació tindran una durada inferior, si la 

situació epidemiològica ho requereix. 

Pel que fa a l’activitat de natació que realitzen els alumnes de 1r també estem a l’espera de rebre 

indicacions. Si es segueixen les mateixes instruccions del curs passat: es procedirà al rentat de 

mans a l’entrada i sortida, els vestuaris seran ocupats per alumnes del mateix grup estable 

guardant la suficient distància i faran ús de la mascareta en els desplaçaments interiors. 

I. REUNIONS DELS ÒRGANS UNIPERSONALS I COL·LECTIUS DE 

COORDINACIÓ I GOVERN 

Els espais de reunió i treball per al personal s’han d’establir les mesures necessàries per garantir 

el distanciament físic de seguretat d’1,5 mestres, i és obligatori l’ús de la mascareta. S’ha de 

prestar especial atenció a la ventilació correcta de l’espai. 

Pel proper curs ens organitzarem de la següent manera: 

HORARI ÒRGANS 
TIPUS DE 

REUNIÓ 

FORMAT DE LA 

REUNIÓ 

PERIODICITAT/ 

TEMPORITZACIÓ 

A determinar 

segons horari 
Equip directiu Planificació Presencial Setmanal 

DILLUNS 

Equip docent d’anglès, 

música i educació física 
Coordinació Presencial Mensual 

Comissions  
Planificació i 

actuació 
Presencial Setmanal 

DIMARTS 

Equip docent Claustre Telemàtic Mensual 

Equip docent Cicle Presencial Setmanal 

DIMECRES 
Equip docent  nivell 

(tutories i especialistes) 
Planificació Presencial Setmanal 



DIJOUS 
Equip docent  nivell 

(tutories i especialistes) 
Planificació Presencial Setmanal 

DIVENDRES Consell de direcció Planificació Presencial Setmanal 

 

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

DE COVID-19  (veure ANNEX 1) 

Quan tinguem sospites d’un possible cas de COVID-19 cal portar l’infant a un espai reservat. 

També caldrà tenir en compte fer ús de la mascareta, tant l’adult com l’infant i prendre la 

temperatura . Posteriorment, es contactarà amb la família perquè el vinguin a buscar. Si presenta 

símptomes de gravetat, cal trucar al 061.  

Cal mostrar especial atenció en el seguiment de casos quan els infants es reincorporen al centre 

després d’un o més dies sense assistir al centre de forma injustificada. Cal acompanyar a les 

famílies en la detecció de simptomatologia. 

ESPAI HABILITAT PER A 

L’AÏLLAMENT 

RESPONSABLE 

REUBICAR L’ALUMNE 

RESPONSABLE 

TRUCAR LA FAMÍLIA 

RESPONSABLE 

COMUNICAR SSTT 

Despatx direcció Membre equip directiu Tutor/a Direcció 

 

K. SEGUIMENT DEL PLA 

Per a l’avaluació i seguiment del pla farem servir el següent quadre on s’indiquen els diferents 

espais i els indicadors a valorar. El calendari serà el següent: 

- Inici de curs: primera setmana de funcionament, primers ajustaments al pla inicial. 

- Llarg del curs: seguiment i aplicació de la normativa vigent . 

ESPAIS INDICADORS O ASPECTES A VALORAR 

LECTIU 

Equip directiu i equip de 

coordinació. 

 

Funcionament/aprofitament dels reforços, coordinació pedagògica, adequació de 

les mesures a les necessitats educatives detectades, fluxos de circulació, 

ocupació de l’espai interior i exterior, activitats d’higiene personal, mesures de 

protecció  i neteja dels espais. 



MIGDIA 

Equip directiu, coordinadora 

monitores i  responsable cuina. 

Fluxos de circulació, ocupació de l’espai interior i exterior,  activitats d’higiene 

personal, mesures de protecció i neteja dels espais.  

EXTRALECTIU 

Equip directiu, membre AFA 

comissió extraescolars. 

Fluxos de circulació, entrades i sortides a les activitats, estabilitat de les 

agrupacions, ocupació dels espais interiors i exteriors, mesures de neteja, 

ventilació i desinfecció dels espais ocupats, activitats d’higiene personal, control 

de les mesures de protecció . 

EXTERIOR 

Equip directiu i membre AFA. 

Entrades i sortides, comunicació escola-família sobre les mesures incloses al 

propi Pla. 

 

 

2. CONCRECIONS PER A L’EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA 

 

 

 

 

PLA D’ACOLLIDA DE L’ALUMNAT 

P3 

Entrevista personal amb la família i l’infant el dia 6 de setembre, presencial. 

Reunió famílies 9 setembre, en principi es farà presencialment  sempre i quan les condicions ho permetin. 

Període adaptació 5  dies en grups reduïts. S’afegeixi l’espai exterior (porxo) i l’espai polivalent de la planta 

d’infantil. Els suports es repartiran pels 4 espais i així, evitarem l’aglomeració a les dues aules. Només es 

podrà entrar amb un adult, fent ús de la mascareta i prèvia higiene de mans a l’entrada de l’edifici. L’entrada 

dels nens i nenes de P3 es farà a les aules directament i s’allargarà en funció de l’evolució . 

P4 - P5 

Els primers dies es preveu l’entrada dels nens i nenes de P4 i P5 acompanyats d’un adult a la zona de pati 

d’infantil, amb mascareta i prèvia higiene de mans.  

A mida que reprenguin la normalitat, els alumnes entraran sols i es col·locaran a la zona del pati. Amb les 

seves tutores faran files  per poder anar cap a  les seves aules. 

PRIMÀRIA 

Els nivells que han de fer reagrupament (1r, 3r, 5è i 6è) es quedaran a l’espai exterior amb els nous tutors/es 

on realitzaran una dinàmica per indicar com han quedat reagrupats. En acabar pujaran a les aules. 



PLA DE TREBALL DEL CENTRE EDUCATIU EN CONFINAMENT 

PREPARACIÓ 

CONFINAMENT 

ED INFANTIL CICLE INICIAL CICLE MITJÀ CICLE SUPERIOR 

 

Les programacions estan inserides en el Drive de l’escola, juntament amb els materials necessaris. 

En el cas de confinament d’un infant, un petit grup o un grup classe, es lliurarà un “Pack de 

confinament” que consistirà en: 

- Dossier d’aprenentatge relacionat amb l’escenari, que englobi diferents àmbits amb la 

previsió de la durada dels dies de confinament.  

- Llibre – quadern de matemàtiques (primària) 

- Material necessari per activitats previstes. 

- Tauleta, ordinador i/o MIFI pels infants que no disposin de recursos tecnològics al domicili 

i ho requereixen per seguir l’ensenyament, si es troben en situació de vulnerabilitat 

(primària) 

S’enviarà per correu electrònic el calendari de les vídeo- conferències amb tutors/es i especialistes 

de tota la setmana. 

SUPORT I 

ACOMPANYAMENT 

EMOCIONAL 

 

El tutor o tutora ha de conèixer la situació familiar, en tot moment: 

- situació laboral. 

- estat de salut. 

- connectivitat (a inici de curs recollir informació sobre dispositius, connectivitat i suport 

tècnic familiar disponible) 

- estat de l’infant a nivell emocional 

- seguiment de les tasques 

Realitzar propostes pedagògiques sobre les emocions. 

Fer el seguiment individualitzat de l’infant.  

Cal aconseguir un vincle comunicatiu amb la família. 

Per tal de poder assegurar aquest seguiment es faran durant el 1r trimestre entrevistes amb totes 

les famílies de la tutoria, prioritzant aquelles que es considerin de més risc. 

 

CURRÍCULUM-

PROGRAMACIÓ 

 

Escenari d’aprenentatge corresponent al trimestre. 

Adaptació del document pels alumnes que ho requereixin. 

 



ENTORN VIRTUAL 

D’APRENENTATGE 

(PLATAFORMA) 

 

Presentació escenari  

( e-mail ) 

 

Videoconferències 

amb tutors, tutores i 

especialistes. 

 

 

. 

Presentació escenari (e-mail  i Instagram) 

Vídeos de personatges. 

Activitats en format pdf  

A partir de 4t - Introducció Classroom  

Ús correu Gsuite 

(prioritzem els 1rs dies) 

Videoconferències amb tutors, tutores i especialistes. 

PARTICIPACIÓ DE 

L’ALUMNE EN EL 

PROCÉS 

D’APRENENTATGE 

 

Retorn al tutor/a. 

Feedback sobre la 

realització  de les 

tasques. 

 

Realització de les tasques: 

- Devolució i correcció per part de la o el mestre referent. 

- Retorn a Instagram de les propostes tipus repte. 

- Registre de les tasques fetes per part del docent i compartit amb la 

família. 

 

COORDINACIÓ 

AMB LES 

FAMÍLIES 

 

Reunió virtual sobretot en un primer moment  (individual o petits grups) 

Deixar clar els canals de comunicació i com es funcionarà. 

Aportar idees que ajudin a adaptar-nos a les necessitats individuals. 

Depenent de la durada del confinament i de les necessitat manifestades, es realitzaran 

periòdicament trobades virtuals amb la família. 

 

RELACIÓ 

ESPECIALISTES 

ATENCIÓ A LA 

DIVERSITAT-

INFANTS 

 

Adaptació de materials que poden servir per altres alumnes amb situacions desafavorides. 

Atenció individualitzada o en petit grup per videoconferència (primària) 

COORDINACIÓ DE 

L’EQUIP DOCENT 

 

Coordinació Departaments: música, anglès, educació física. 

Reunions nivell /pedagògiques  

Reunions de coordinació 

Reunions de claustre 

Reunions ED 



SERVEI DE 

MENJADOR 

-  

- Els usuaris/es de menjador segueixen fent ús del servei menjador. 

- La prestació del servei es farà mitjançant el format de menús per emportar i consten de 1r plat,  

- 2n plat, pa i postres. 

- Es recull a les 13h per la porta de la cuina que es troba a la cantonada de c/Marina. 

- És important avisar el primer dia al menjador si es vol aquesta opció per emportar. 

Administrativa: Maruja Leiros (8:30h - 10:00h) 

Coordinadora monitors/es: Ángela  Taulé (11:30h – 12:30h) 

Telèfon: 667.46.23.46 

Mail menjador: menjadorramonllull2020@gmail.com 

- En cas de no fer ús del servei, es descomptarà des del primer dia d’aïllament la part proporcional dels 

àpats no consumits. El retorn es farà a la quota del mes posterior. 

 

 

 

CONCLUSIONS  

L’aparició de noves variants i la incidència d’aquests mesos d’estiu, ens fa pensar que el proper 

curs pot arribar a ser semblant al que ja vam viure el curs passat.  

Nosaltres prendrem aquest nou repte amb confiança, la que ens atorga haver viscut ja un curs 

amb aquestes mesures. Però també amb el rigor i curositat que segueix exigint la situació 

pandèmica que vivim . 

Repetim el mateix missatge que el curs passat quan afirmem que entendrem aquest document 

com un pla viu que s’anirà adaptant a les situació sanitària, a l’evolució de la pandèmia i també a 

les necessitats organitzatives i pedagògiques del nostre centre. I que cal estar preparats i 

preparades per a ser flexibles amb les decisions i responsables amb les mesures i normes que les 

autoritats competents ens marquin.   

Moltes gràcies.  
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ANNEX 1 

PROTOCOL COVID-19 I GESTIÓ DE CASOS 

Les famílies hauran de signar una DECLARACIÓ RESPONSABLE on: 

- Es comprometen a seguir les normes establertes davant la COVID -19. 

- Mantenir el centre informat de qualsevol novetat al respecte.. 

REQUISIT D’ACCÉS al centre escolar: 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROTOCOL D’ACTUACIÓ davant d’un possible cas de COVID 19:                 

1.-  L’infant mostra alguns del SÍMPTOMES COMPATIBLES. 

2.-  Portar a un espai ventilat i d’ús individual, col·locar mascareta, sempre que no hi hagi 

contraindicació. 

 

 

 

Estar lliure de SÍMPTOMES 

compatibles COVID-19 

Febre o febrícula 

Tos i/o dificultat per respirar 

Congestió nasal i/o mal de coll* 

Mal de panxa, vòmits i/o diarrees 

Malestar general o dolor muscular 

*acompanyat d’altres símptomes 

 

 

 

No estar davant les següents situacions 

Trobar-se en aïllament per positiu 

Estar a l’espera de resultat PCR 

Conviure amb una persona diagnosticada o d’un cas 

sospitós a l’espera de resultat* 

Quarantena domiciliària per contacte estret amb un cas 

positiu* 

*Excepte persones amb la pauta de vacunació completa o haver passat 

la covid-19 en els darrers 6 mesos  

 

 

 

Presenta símptomes de gravetat ? 

Dificultat per respirar, afectació de l’estat general per vòmits o diarrea molt freqüents, dolor abdominal intens, 

confusió, tendència a adormir-se... 

 

 

 

SÍ 

Trucar al 061 

Contactar amb la 

família 

 

NO 
Avisar a  la família i recollir a l’infant del centre. 

Recomanar el trasllat al domicili i des d’allà, contactar 

telefònicament amb el CAP de referència. 

 



I un cop s’ha contactat amb el CAP, quins són els passos ? 

 

• El pediatre/a, metge/ssa de família o inferemeria valorarà el cas durant les primeres 24 hores, i decidirà si escau 

realitzar test PCR o antigènic. 

- Si es realitza test PCR, s’indicarà aïllament domiciliari fins a conèixer el resultat.   

• En cas de resultat negatiu, s’informarà a la família a través de l’aplicació La Meva Salut i/o a través d’una trucada 

des del centre sanitari.  

• En el cas de què sigui positiu es comunicarà a través d’un professional sanitari. S’estableix aïllament i PCR a 

tots els contactes estrets. 

 

Presència d’un positiu al centre, accions a realitzar (centre) 

 

1. Informació a les famílies del grup via correu electrònic de la tutoria. 

2. Informació al servei d’extraescolar, menjador i acollida per determinar la totalitat dels contactes estrets. 

3. Contactar amb la RECO del CAP de Roger de Flor per confirmar mesures d’aïllament i agendar la 

realització de PCR’s. 

4. Informar famílies sobre la realització de les proves. 

Pauta completa de vacunació o haver passat la covid-19 en els darrers 6 mesos? 

SÍ 

Realització prova TAR a farmàcia autoritzada el mateix dia o 

tan aviat sigui possible (supervisada i gratuïta) 

NO 

Prova PCR entre el 4t i 6è dia 

 

5. Concretar l’entrega del material didàctic per realitzar durant el confinament (si no s’ha pogut entregar a les 

aules anteriorment) 

6. Realització i control de les famílies amb dificultat per accedir al portal de LaMevaSalut i facilitar l’accés als 

resultats. 

7. Paral·lelament registre de tota la informació a l’aplicatiu Traçacovid. 

8. Revisió dels infants amb situació de vulnerabilitat per gestionar la cessió de material informàtic durant el 

confinament, si es continua oferint el servei. 

9. Establiment de les mesures d’aïllament en el cas de sorgir casos secundaris. 


