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1. INTRODUCCIÓ 

 
El Pla d’organització provisional, pel curs 2020-21, s’elabora a causa de la situació de              
pandèmia que viu el país. Al llarg del tercer trimestre del curs passat, l’escola i tota la                 
comunitat educativa vam haver de fer front a un gran repte: seguir educant els nostres               
infants en situació de confinament. La fita no va ser senzilla. Els docents vam haver de                
tornar a calcular noves rutes d’aprenentatge, establir diferents camins de comunicació i            
reinventar una altra manera de fer la nostra feina, seguint acompanyant els nens i nenes, i                
també les seves famílies. 

A finals del curs 2019-2020 el claustre va recollir la tasca realitzada durant el confinament,               
així com la resposta adaptativa que va donar el centre, tant en l’àmbit organitzatiu com en el                 
pedagògic. Es va realitzar una memòria amb la valoració d’aquelles actuacions que van             
resultar efectives per mantenir el contacte i l’acció educativa amb l’alumnat, de les dificultats              
que van sorgir i les noves propostes.  

El curs 2020-2021 començarà de manera presencial per a tots els alumnes d'infantil i              
primària el 14 de setembre de 2020. Es garantirà d’aquesta manera sempre que la situació               
sanitària no obligui a un confinament parcial o total de l’alumnat i del professorat o de la                 
població. 

En aquest pla s’estableixen les bases per tal que durant el curs 2020-2021 puguem              
continuar amb la nostra acció educativa. Caldrà seguir atenent les necessitats del nostre             
alumnat, posant màxima atenció a les mesures de seguretat seguint les indicacions el             
Departament de d’Educació i Salut, i crear una escola segura per tota la comunitat. 

 
2. NORMATIVA 

 
Aquest Pla d’Organització de centre s’elabora d’acord amb les orientacions i indicacions            
donades pel Departament d’Educació i Salut, les necessitats educatives del nostre alumnat i             
de les aportacions i reflexions del claustre.  

Es parteix de la valoració de les dificultats i noves propostes que han estat efectives per                
mantenir el contacte i l’acció educativa amb l’alumnat. Així com la resposta adaptativa (en              
l’àmbit organitzatiu i pedagògic) que ha fet el centre en la situació de confinament. 

Cal tenir present que tot això pot quedar modificat segons l’evolució de la pandèmia. 
 

- Documents marc del Departament: 
 
Instruccions per al curs 2020-21 

Pla d'actuació 2020-21: Educació i Salut 

Preguntes i guia pel pla d'organització curs 2020-21 
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Informe amb relació a les mesures que s'aplicaran per a l'obertura dels centres escolars 

GESTIÓ DE CASOS ALS CENTRES EDUCATIUS 

 
- Documents marc de centre: PGA i MA del curs 2019-20 (a presentar a inici de curs                

2020-2021) on queda recollida la valoració del confinament i les propostes pel nou             
curs. 

 
3. ORGANITZACIÓ DELS GRUPS ESTABLES: ALUMNES, PROFESSIONALS I 

ESPAIS. 
 
3.1 Grups Estables 

 
Segons les instruccions rebudes aquest curs, per tal de reduir ràtios, i a partir del nombre                
d’alumnes, el personal docent i els espais del centre s’ha hagut de fer una nova distribució                
d’espais i professorat.  

Els alumnes es distribuiran en grups estables. Cada grup estable estarà format pel grup              
d’alumnes, que seran sempre els mateixos, i tutor/a. Exceptuant aquells grups on la tutora té               
reducció de jornada, en aquest cas, els docents estables seran dos. Formaran part del grup               
estable altres docents o personal de suport educatiu. 

Els grups s’han triplicat en aquells nivells que el nombre d’alumnes era superior a 20 infants                
per aula. En el cas del cicle inicial s’han hagut d’agrupar els dos nivells en tres grups, per tal                   
de poder equilibrar el nombre d’alumnes. 

En els casos que s’ha fet barreja de grups s’ha demanat a les famílies que tenen infants                 
bessons informant que aquests aniran junts en el mateix grup bombolla. Aquesta mesura és              
només per facilitar a les famílies la seva organització en cas d’aïllament d’un grup estable               
així com per reduïr contactes entre els infants d’una mateixa família. 
 

3.2 Equip docent 
 

Pel que fa a les especialitats els docents especialistes de música i d’educació física se’ls ha                
assignat us grup estable i tindran la consideració de tutor/a. Com a acord de claustre s’ha                
decidit preservar l'especialitat d’anglès i educació especial que aquesta última entrarà a les             
aules on hi ha alumnes que necessitin la seva atenció. La resta d’especialitats les assumirà               
el tutor/a amb l’assessorament del mestre/a especialista.  

Els docents o altres persones (EAP, PAS, PM, CREDA) que entrin dins d’un grup estable,               
del que no en formen part, hauran de complir sempre les mesures oportunes de seguretat               
(distància social i mascareta).  
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https://documents.espai.educacio.gencat.cat/IPCNormativa/DisposicionsInternes/Informe-obertura-centres.pdf
https://govern.cat/govern/docs/2020/08/13/14/34/a52240dc-5aa8-4846-b19f-8dd91e9fd796.pdf
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CURS NIV
. 

Nº 
AL 

PROFESSORA
T ESTABLE 

ALTRES 
DOCENTS 

ATENCIÓ 
DIVERSITA

T 

 ALTRE 
PERSONAL 

ESPAI 
ESTABLE 

P3 A  
 

50 

19 IB   EM (TEI) 
GM (EE) 

PM P-3 A 

P3 B 19 IF  EM (TEI) PM P-3 B 

P3 C 12 CD   EM (TEI) 
GM  

PM Aula mates EI 

P4 A  
37 

19 MG  PG GM (MEE)  P-4 A 

P4 B 18 LS (0,83) PG. GM (MEE) Vetlladora P-4 B 

P5 A  
40 

20 AA  MR   P-5 A 

P5 B 20 BN  MR   P-5 B 

CURS NIV
. 

Nº 
AL 

PROFESSORA
T ESTABLE 

ALTRES 
DOCENTS 

ATENCIÓ 
DIVERSITA

T 

 ALTRE 
PERSONAL 

ESPAI 
ESTABLE 

1r-2n A 58 
 

31 1r 
27 2n 

20 RA MR Ang GM (MEE)  1r B 

1r-2n B 20 PC MR Ang GM (MEE) Vetlladora 2n A 

1r-2n C 20 SC MR Ang   2n B 

3r A  
 

50 

17 IB (0,83) MR Ang RG (MEE)  1r A  

3r B 16 JB MR Ang RG (MEE) Vetlladora 3r A 

3r C 17 IS (RR) MR Ang   3r  B 

4r A  
41 

21 MP KB Ang RG (MEE) Vetlladora 4r A 

4t B 20 SG  KB Ang RG (MEE) Vetlladora 4t B 

5è A  
 

50 

16 CG (0,66) KB Ang  RM 5è A 

5è B 17 EM KB Ang RG (MEE)  5è B 

5è C 17 EP KB Ang   Aula  Anglès 

6è A  
 

50 

16 PA KB Ang RG (MEE) RM 6è A 

6è B 17 ELL  KB Ang RG (MEE) Vetlladora 6è B 

6è C 17 JP KB Ang   Aula Música 
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3.3 Distribució d’Espais 
 

Tots els grups estables tindran assignat un espai d’ús exclusiu que faran servir al llarg del                
dia. A part d’aquest espai d’ús exclusiu també disposaran d’espais complementaris           
compartits amb altres grups estables. Per aquests espais complementaris, tot i ser            
compartits, es planificarà la seva utilització de manera que en un mateix dia només l’utilitzi               
un grup estable. En tot cas, i si fos necessària la utilització compartida al llarg d’una jornada                 
(matí i tarda), es procuraria la neteja, desinfecció i ventilació d’aquest espai, després del seu               
ús. El centre ha identificat tots els espais susceptibles d’acollir un grup d’alumnes estable. 

A primària cada grup estable tindrà assignat un WC (sense diferenciar l’espai de nena o               
nen). El tutor/a controlarà la seva utilització.  
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Comptem també amb petits espais (d’atenció a la diversitat) per aquells alumnes que en una               
situació determinada necessitin sortir fora del grup-classe. En aquest cas, la mestra d’EE             
s’encarregaria de la gestió i desinfecció de l’espai. 

 

AULES ESPAI COMPLEMENTARIS 

P3 A, B i C  
AULA 

PSICOMOTRICITAT 

 
ESPAI DIÀFAN 

 
BIBLIOTECA 

P4 A i B 

P5 A i B 

1r-2n A, B i C AULA MATEMÀTIQUES 
PRIMÀRIA 

GIMNÀS AULA EE (1a planta) 

3r A, B i C AULA EXPERIMENTS GIMNÀS AULA EE (2a planta) 

4t A i B AULA EXPERIMENTS GIMNÀS AULA EE (2a planta) 

5è  A, B i C AULA INFORMÀTICA GIMNÀS AULA EE (2a planta) 

6è  A, B i C AULA INFORMÀTICA GIMNÀS AULA EE (2a planta) 

 
 

4. CRITERIS ORGANITZATIUS DELS RECURSOS PER A L’ATENCIÓ DE 
L’ALUMNAT AMB NECESSITATS DE SUPORT EDUCATIU I SERVEIS 
EDUCATIUS 

 
La proposta inicial per l’atenció a aquest alumnat és la dotació de les mestres d’educació               
especial que tenim en plantilla i les vetlladores (segons dotació a inici de curs del               
departament). La intervenció i atenció cap a aquests alumnes seguirà els criteris i acords de               
la comissió d’atenció a la diversitat (CAD). 

La reducció de ràtios ens permetrà donar una atenció més personalitzada a l’alumnat, i en               
cas de ser necessari, la mestra d’EE donarà suport d’assessorament al mestre de             
referència. 

Com a serveis educatius externs comptem amb especialistes de fora del centre, la psicòloga              
referent de l’EAP, la psicòloga municipal (PM) i la referent del CREDA que quan facin una                
intervenció, seguiran els protocols de mesures de seguretat portant un registre de traçabilitat             
dels seus contactes dins del centre escolar. 

 
5. ORGANITZACIÓ DE LES ENTRADES I SORTIDES 
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Per tal de coincidir el mínim de grups estables a les entrades i sortides habilitarem les 4                 
portes d’entrada de que disposa el centre, és a dir, la porta del carrer Alcalatén, porta carrer                 
Marina 1 (serveis), porta Marina 2 (final de les pistes) i la del carrer Matarranya.  

En accedir al centre els infants hauran de netejar-se les mans amb gel hidroalcohòlic o aigua                
i sabó, portar la mascareta i procurar mantenir la distància de seguretat de 1,5 metres fins                
que arribin a la seva aula. 

5.1. La neteja de mans es realitzarà unes 5 vegades al dia:  
- En entrar al centre escolar (matí i tarda) 
- Abans i després d’anar al WC. 
- Abans i després de l’estona d’esbarjo. 

L’escola vetllarà per la existència de punts de rentats de mans amb el material necessari               
(aula i lavabos). Totes les aules disposaran d’un racó per a la neteja i/o desinfecció de mans. 

 
 

5.2. L’ ús de mascaretes  serà recomanable per tots els infants menors de 6 anys, 
i obligatòria a partir d’aquesta edat. 
 
La mascareta sempre serà obligatòria en espais comuns del centre, entrades           
i sortides, i quan les circumstàncies de la situació epidemiològica del territori            
ho requereixin. 
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*La informació d’aquest quadre queda subjecte a canvis segons la situació de la pandèmia 
en el territori (nivell d’afectació).  

5.3. Condicions d’accés al centre 
 

A inici de curs, es facilitarà una declaració responsable a les famílies , a través de la qual                 
faran constar que són coneixedores de la situació actual de pandèmia amb el risc que això                
comporta i que, per tant, s’atendran a les mesures que puguin ser necessàries en cada               
moment.  
Les famílies es comprometen a no portar l’infant al centre educatiu en cas que presenti               
simptomatologia compatible amb la COVID-19 o l’hagi presentat en els darrers 14 dies. Al              
mateix temps ho comunicarà a direcció i al CAP de referència. 
 
Declaració responsable per a les famílies d'alumnes d'educació infantil 
 
Declaració responsable per a les famílies d'alumnes d'educació primària 
 
La família ha de comunicar al centre si ha presentat febre o algun altre símptoma. Les                
famílies són les responsables de vigilar diàriament l’estat de salut dels seus fills i filles               
prenent-los la temperatura abans de sortir de casa per anar a l’escola. En el cas que el fill o                   
filla tingui febre o presenti algun dels símptomes compatibles amb la COVID-19, no podrà              
assistir al centre.  
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Aquestes són les indicacions segons la carta  Famílies Salut / Escola :  
- Cap persona pot accedir al centre amb una temperatura superior als 37,5º ni havent              

reduït la temperatura amb antitermics.  

- L’alumnat  ha d’entrar amb la mascareta posada 

- No s’hi pot entrar amb cap d’aquests símptomes:  

➢ Febre o febrícula  
➢ Tos 
➢ Dificultat per a respirar  
➢ Mal de coll 
➢ Congestió nasal 
➢ Vòmits i/o diarrees 
➢ Mal de cap 
➢ Malestar 
➢ Dolor muscular 

A més, cap persona pot accedir-hi si:  
- Està en aïllament per ser positiu de COVID-19. 

- Està en espera del resultat d’una PCR o una altra prova de diagnòstic de COVID-19.  

- Conviu amb una persona diagnosticada de COVID-19.  

- Està en aïllament preventiu per ser contacte estret d’un positiu per COVID-19. 

Tal i com diuen les instruccions de salut els adults acompanyants no poden accedir al               
recinte escolar, a excepció en el cas que ho indiqui el personal del centre i seguint en tot                  
moment les mesures de protecció establertes, utilitzant la mascareta, mantenint sempre la            
distància de seguretat i limitant tant com sigui possible la seva estada als accessos al centre                
educatiu.  

En el cas dels alumnes de P3 i P4 i alumnes amb NEE que sigui acordat, podrà accedir                  
un adult seguint les mesures de protecció indicades: relacionar-se només amb el seu fill o               
filla, netejar-se les mans, mantenir la distància de seguretat i portar la mascareta en tot               
moment.  

Tot l’alumnat entrarà a la mateixa hora i les portes romandran obertes 10 minuts abans               
perquè no coincideixin tots els alumnes a la mateixa hora. Faran fila al lloc indicat i els tutors                  
o referent els acompanyaran fins l’aula. 

Pel que fa a la circulació dins el centre caldrà moure’s per l’escola amb la mascareta posada                 
i  amb la consigna de circular sempre per la dreta (es faran cartells d’informació). 
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Es vetllarà per tal que en els passadissos no coincideixin més d’un grup estable. Quan               
coincideixin més d’un grup estable caldrà mantenir la distància de seguretat i sempre portar              
la mascareta.  

Pel que fa a l’ús de l’ascensor es reservarà només per a les persones que presenten                
dificultats de mobilitat i el seu personal de suport, si s’escau. L’ús serà esporàdic i després                
de cada ús es desinfectarà l’espai. 

 

CURS PORTA 
D’ACCÉS 

HORARI  PUNT DE TROBADA 

P-3 A Alcalatén Entrada 8:30 sortida 16:30 Porta classe P3A 

P-3 B Alcalatén Entrada 8:30 sortida 16:30 Porta classe P3B 

P-3 C Alcalatén Entrada 8:30 sortida 16:30 Porta lateral dreta 
vestíbul escola 

P-4 A Alcalatén Entrada 8:30 sortida 16:30 Porta classe P4A 

P-4 B Alcalatén Entrada 8:30 sortida 16:30 Porta classe P4B 

P-5 A Matarranya Entrada 8:30 sortida 16:30 La mestra sortirà a 
fora a buscar el grup 

P-5 B Matarranya Entrada 8:30 sortida 16:30 La mestra sortirà a 
fora a buscar el grup 

1r-2n A Marina porta 1 
(serveis) 

Entrada 8:30 sortida 16:30 
(s’esperen 5 min. passadís de 

serveis) 

Fila exterior davant el 
vestíbul/passadís 
serveis 

1r-2n B Marina porta 1 
(serveis) 

Entrada 8:30 sortida 16:30 
 

Fila exterior davant el 
vestíbul/passadís 
serveis 

1r-2n C Marina porta 1 
(serveis) 

Entrada 8:30 sortida 16:30 
 

Fila exterior davant el 
vestíbul/passadís 
serveis 

3r A Matarranya Entrada 8:30 sortida 16:30 
(Entren porta secretaria) 

Fila espai zona taules  

3r B Matarranya Entrada 8:30 sortida 16:30 
(Entren porta secretaria) 

Fila espai zona taules 

3r C Matarranya Entrada 8:30 sortida 16:30 
(Entren porta secretaria) 

Fila espai zona taules 
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4r A Matarranya Entrada 8:30 sortida 16:30 
(Entren porta menjador) 

Fila al pati davant 
menjador i columnes 

4t B Matarranya Entrada 8:30 sortida 16:30 
(Entren porta menjador) 

Fila al pati davant 
menjador i columnes 

5è A Marina porta 2 Entrada 8:30 sortida 16:30 Fila davant WC del 
pati 

5è B Marina porta 2 Entrada 8:30 sortida 16:30 Fila davant porta 
lateral del gimnàs 

5è C Marina porta 2 Entrada 8:30 sortida 16:30 Fila davant el 
rocòdrom de primària 

6è A Marina porta 2 Entrada 8:30 sortida 16:30  
 

Fila davant font del 
pati primària 

6è B Marina porta 2 Entrada 8:30 sortida 16:30 
 

Fila davant caseta pati 
primària 

6è C Marina porta 2 Entrada 8:30 sortida 16:30 
 

Fila davant estructura 
metàl.lica 

 
 
 
 
 

6. ORGANITZACIÓ DE L’ESPAI D’ESBARJO 
 

A partir de les dimensions de l’espai d’esbarjo i les possibilitats de sectoritzar-lo, cada grup               
estable tindrà un espai assignat.  

De moment i en funció de l’evolució de la pandèmia, els alumnes a partir de 6 anys portaran                  
la mascareta. 

La distribució dels espais queda de la següent manera: 
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7. RELACIÓ AMB LA COMUNITAT EDUCATIVA 
 
El pla de reobertura estarà penjat al web de l’escola, serà comunicat a les famílies del centre                 
vía correu electrònic i es farà recordatori per whatsapp als grups de delegats des de l’AMPA. 

Comunicació amb les famílies 

REUNIONS FORMAT VIRTUAL FORMAT PRESENCIAL 

CONSELL ESCOLAR Les sessions de Consell Escolar seran en format telemàtic 
o presencial segons evolució de la pandèmia. 

 
REUNIÓ DE CURS 

Reunions de grups abans 
d’iniciar les classes en 
format telemàtic. 
 

 

Reunió 2n trimestre en format telemàtic o presencial 
segons evolució de la pandèmia. 

TUTORIA INDIVIDUAL Les reunions de seguiment 
individual de l’infant es faran 
de forma telemàtica. 

En casos concrets i segons 
la pandèmia, les reunions 
de seguiment es faran 
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presencials. 

 

ALTRES 
COMUNICACIONS 

Telèfon, correu electrònic, agenda, web de l’escola  

AMPA: grups de whatsapp amb el delegat/da del curs 

ADMINISTRACIÓ  Telèfon, correu electrònic, cita prèvia 

 

 
8. SERVEI DE MENJADOR 

 
El servei de menjador inclou l’àpat i les activitats fins a la represa de les classes. Atès que                  
disposem d’un espai ampli de menjador mantindrem els 2 torns de dinar amb el nombre               
d’alumnes usuaris i farem una organització diferent en la distribució de les taules. Ara              
estaven agrupats per 2 zones, la dels petits (1r torn) i la dels grans (2n torn), el proper curs                   
reestucturarem les zones de menjador alternant per tot l’espai zones de petits i zones de               
grans. Això ens permetrà mantenir les distàncies de seguretat durant cada torn entre els              
grups estables de les diferents classes. Donat que aquest és un espai on poden coincidir               
diversos grups estables, els integrants d’un mateix grup seuran junts en una o més taules. 

Si tinguèssim molts alumnes al servei de menjador es crearia un tercer torn, donat que el                
temps del migdia és de tres hores. 

 
En acabar l’àpat de cada torn es farà la neteja, desinfecció i ventilació. 

- Cal mantenir la separació entre les taules de grups diferents. Si en una mateixa taula               
hi ha alumnes de més d’un grup, caldrà deixar una cadira buida entre ells.  
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- La mascareta és obligatòria a l’entrada i a la sortida. 
- El menjar es servirà en plats individuals (no es compartiran amanides, ni setrilleres,             

ni cistelles de pa ni gerra d’aigua). 
- En la mesura del que sigui possible es servirà en un únic plat (excepte sopes i                

cremes) per evitar al màxim la manipulació d’estris per part del personal. 

 

CURS HORARI 

PRIMER TORN 

P-3 A, B i C 12h a 13h 

P-4 A i B 12h a 13h 

P-5 A i B 12h a 13h 

1r-2n A, B i C 12h a 13h 

SEGON TORN 

3r A, B i C 13h a 14h 

4r A i B 13h a 14h 

5è A, B i C 13h a 14h 

6è A, B i C 13h a 14h 

 
9. PLA DE NETEJA 

L’Ajuntament és qui té la competència de la contractació de la neteja del centre, qui ha                
presentat a la direcció del centre el pla de neteja que realitza seguint el document               
d’orientacions del Departament. El pla presentat serà revisat per la direcció del centre i              
l’ajuntament. 

S’ha portat a terme una reunió amb el regidor d’educació i la tècnica de neteja on s’ha                 
comunicat que la dotació actual per la neteja del centre ha passat d’un equip de 5 persones                 
a 6. En aquesta reunió s’ha demanat un servei intermig durant la jornada escolar,              
especialment pel que fa a la higiene dels lavabos, l’ajuntament ens ha comunicat la dotació               
d’aquest servei de les 12h a les 15h. 

S’han compromès a facilitar-nos els dispensadors de paper i de sabó, el sabó i les               
papereres pel rebuig. S’ha demanat un contenidor de rebuig que es situaria al passadís de               
serveis exterior per poder treure els residus generats durant la jornada escolar. Restem a              
l’espera d’aquesta petició. 
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Dins de les actuacions de sensibilització que el centre portarà a terme amb l’alumnat sobre               
mesures higièniques davant la prevenció de contagi per la COVID-19, es treballarà amb             
l’alumnat per a que col·labori en les actuacions de neteja de superfícies i estris utilitzats, tan                
del seu espai estable com dels espais complementaris abans d’abandonar-lo.  

Els primers dies d’escola s’intenssificaran sessions per tal de conscienciar la importància de             
les mesures d’higiene i seguretat que ens comporta aquesta situació (neteja de mans, estris,              
dispositius electrònics, espais, ventilació, reconeixement de la distància de seguretat,...) 

S’establiran tres franges obligatòries de ventilació al llarg del dia: durant l’esbarjo, al migdia              
i a mitja tarda. En la mesura del possible les aules tindran la porta oberta i sempre la                  
finestra superior abatible. També quedaran obertes permanent les reixetes de ventilació dels            
finestrals, i si la meteorologia ho permet es deixaran les finestres obertes durant les classes. 

Pel que fa als residus se seguirà fent la recollida selectiva i s’afegirà el contenidor de rebuig                 
a cada espai. 
 
10. EXTRAESCOLARS I ACOLLIDA 
 
L’AMPA i direcció s’han reunit i queda pendent les reunions amb les empreses d’aquests              
serveis d’activitats extraescolars. A inici de curs es farà una reunió per revisar i acordar els                
protocols de seguretat. Se seguirà la recomanació de formar grups d’alumnes participants,            
el més estable possible garantint el rentat de mans abans i després, la ventilació i la                
disponibilitat de l’espai. 

Pel que fa el servei d’ acollida del matí utilitzaran el menjador i les persones responsables               
del servei s’encarregaran de fer la neteja i desinfecció en acabar el servei. Tant les               
responsables com els infants han de portar mascareta. L’entrada a aquest servei serà per la               
porta del carrer Matarranya fins al porxo exterior d’entrada al menjador on es trobarà amb la                
responsable del servei. El progenitor i l’infant a l’entrar al servei de l’acollida seguiran les               
mesures de seguretat. 

L’organització de l’espai respectarà les taules i espais pels grups estables. 

 
11. ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES 
 
Com a centre programarem a inici de curs les activitats, sortides trimestrals i estades de               
colònies seguint les indicacions i mesures de seguretat indicades. Aquestes activitats           
quedaran recollides a la PGA del curs 2020-21. 

En totes les sortides, on els grups vagin en un espai tancat (museus, teatres, granges...), es                
demanarà informació prèvia en relació a les mesures i protocols que prendran. 

En el cas que s’hagi d’agafar l’autocar, es demanarà a la companyia una prèvia desinfecció               
d’aquest. En el cas que més d’un grup estable hagi de compartir l’autocar, primer pujarà un                
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grup i després l’altre. En cap cas es barrejaran els infants. Posarem un grup a la dreta i                  
l’altre a l’esquerra i tots els infants hauran d’anar amb mascareta.  

 
12. REUNIONS DELS ÒRGANS UNIPERSONALS I COL·LECTIUS DE COORDINACIÓ 

I GOVERN 
 
Les reunions unipersonals de coordinació i govern les farem utilitzant els 2 formats: telemàtic              
i presencial. Quan siguin presencials es seguiran les mesures de seguretat i els espais seran               
el gimnàs, sala de mestres o aules amb espais amplis i amb bona ventilació, deixant l’espai                
de distància de seguretat entre els components.  
 

ÒRGANS FORMAT REUNIÓ ESPAIS 

EQUIP DIRECTIU Presencial Despatx direcció 

EQUIP PEDAGÒGIC Presencial Biblioteca 

CLAUSTRE Presencial - telemàtic Gimnàs 

EQUIPS DE CICLE I 
NIVELL 

Presencial Aules nivell 

CAD/COMISSIÓ 
SOCIAL 

CAD: presencial 
Comissió social: telemàtica 

Biblioteca del centre 

COMISSIONS DE 
TREBALL 

Presencial Aula d’informàtica 

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

COVID-19 
 

En el cas que es doni un cas compatible amb simptomatologia de Covid-19 se seguiran les                
pautes  establertes al protocol de  GESTIÓ DE CASOS ALS CENTRES EDUCATIUS 

 
Si un infant presenta símptomes compatibles amb COVID-19 es portaran a terme les             
següents accions que marca el protocol:  

1. Se'l portarà a un espai separat d’ús individual.  

2. Se li col·locarà una mascareta quirúrgica (tant a la persona que ha iniciat símptomes,              
com a la persona que quedi al seu càrrec) i se li prendrà la temperatura amb                
termòmetre a distància.  
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3. Es contactarà amb la família per tal que vingui a buscar l’infant. Si no es localitza a                 

la família, l’infant romandrà al centre esperant, acompanyat d’un membre de l’ED o el              
tutor i en un espai habilitat per a l’aïllament. 

4. Si no es localitza a la família i l’infant presenta símptomes de gravetat, es trucarà al                
061.  

Un cop informada la família, el director recomanarà que es traslladin al domicili, i des d’allà                
contactin telefònicament amb el seu centre d’atenció primària de referència. Es           
recomana que sigui el CAP de referència de la persona, del sistema públic de salut, per tal                 
de facilitar la traçabilitat del contagi i el seguiment epidemiològic. 
 

CURS ESPAI 
AÏLLAMENT 

CUSTÒDIA DE 
L'ALUMNE 

TRUCAR 
FAMÍLIA 

COMUNICAR 
SSTT 

Infantil Tutoria infantil D ocent del grup 
estable o docent 
que el té a l’aula en 
el moment de la 
detecció i 1 
membre de l’ED. 
En el cas dels 
serveis el monitor o 
la responsable 

Administrativa Direcció 
 

Primària  
 

EI i PR: Serveis 
(menjador i 

acollida) 

Saleta 

 
 
 
 

SEGUIMENT DE CASOS 

ALUMNE DETECCIÓ 
DIA/HORA 

PROTOCOL SEGUIT CONTACTE 
SALUT(nom) 

REFERENT DE 
CENTRE (nom) 

     

     

     

 
 
14. SEGUIMENT DEL PLA 
Des de direcció i l’equip directiu es seguirà el desenvolupament d’aquest pla tenint en 
compte l’evolució de la pandèmia. 
 

RESPONSABLE:  
- Director  
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- Equip directiu i coordinadors 

POSSIBLES INDICADORS: 
- Puntualitat de les famílies en entrades i sortides 
- Satisfacció de les famílies amb l’organització del centre en el Pla d’obertura 
- Valoració del claustre del funcionament dels primers dies (entrades, sortides, 

desplaçaments, esbarjo) 
- Funcionament i valoració del servei de menjador, acollida i extraescolars 
- Valoració del seguiment dels protocols i mesures (rentat de mans, ventilació i 

desinfecció) 
- Valoració del servei de neteja del centre. 

PROPOSTES DE MILLORA TRIMESTRALS 
- Revisió segons les valoracions dels indicadors abans esmentats 

 
15. ACOLLIDA  DE L’ALUMNAT D’EDUCACIÓ INFANTIL. 
 
El dies 7 de setembre es farà una reunió telemàtica amb les famílies de P-3. En aquesta                 
trobada virtual hi hauran les tutores dels grups i la TEI.  
El dia 14 es farà una entrada progressiva dels infants de P3. Farem dos grups per classe i                  
els dividirem en dues franges horàries una de 9 a 10:30 i l’altre d’11 a 12:30. El primer dia ha                    
de venir un progenitor o tutor. En haver-hi 9/10 alumnes a cada franja, més el progenitor, els                 
alumnes de P3A podran utilitzar l’aula i el pati de sorra, els alumnes de P3B podran utilitzar                 
l’aula i el pati de taules, i els alumnes de P3C l’aula i el pati de davant el vestíbul.. 
 
Dimarts 15 i dimecres 16 farem franges horàries també d’una hora i mitja amb la meitat dels                 
alumnes de cada grup. Aquests dies l’horari serà el que fem habitualment un grup de 8:30 a                 
10h i l’altre grup de 10:30 a 12h.  
 
Dijous 17 i divendres 18 vindrà tot el grup estable, només al matí de 8:30 a 12h. 
 
Els acompanyants i infants, en totes les entrades i sortides, entraran per la porta del carrer                
Matarranya fins la porta de l’aula. En totes les entrades i sortides, tan infants com familiars                
aniran amb mascareta. Només podrà accedir al centre un acompanyant. 
 
16. PLA DE TREBALL DEL CENTRE EDUCATIU EN CONFINAMENT 
 
Com a claustre es va elaborar un document de memòria del temps de confinament del curs 
2019-20 on queda la valoració i propostes que seran punt de partida pel nou curs (veure 
annex 1). 
 

ETAPA  TREBALL I 
RECURSOS 
DIDÀCTICS 

PERIODICITAT 
CONTACTE 

GRUP 

PERIODICITAT 
CONTACTE 

ALUMNE 

PERIODICITAT 
CONTACTE 

FAMÍLIA 
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INFANTIL Classroom 
 

telemàtica mínim 
1 cop per 
setmana 

telemàtica mínim 
1 cop per 
setmana 

telemàtica 
mínim 1 cop al 

mes 

PRIMÀRIA Classroom 
llibres i 

quaderns 
personals 

telemàtica mínim 
1 cop per 
setmana 

telemàtica mínim 
1 cop per 
setmana 

telemàtica 
mínim 1 cop al 

mes 

 
 

Aquest Pla d’obertura de l’escola Rosa Oriol pel curs 2020-2021 quedarà presentat al             
Consell Escolar, la direcció resol la seva aprovació i es trobarà publicat al web de l’escola. 
 
Al llarg del curs seguirem les indicacions del marc normatiu a seguir segons l’evolució de la                
pandèmia i es faran les modificacions pertinents. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17. ANNEXOS 

 
ANNEX 1 : Veure document adjunt (MEMÒRIA I ACORDS DEL TREBALL EN 
CONFINAMENT) 
Aquest document es fa arribar com a document annex a la inspecció educativa. 
 
ANNEX 2 Planificació i ventilació, neteja i desinfecció en centres educatius 
(quadre protocol) 
 

● Es recomana disposar d’un Pla de neteja i desinfecció adaptat a cada centre educatiu en               
funció dels diferents espais i la seva ocupació i concurrència. 

● S’utilitzaran desinfectants apropiats i amb mesura, l’excés i la barreja de productes            
incompatibles pot provocar intoxicacions.  

● La neteja s’ha de fer de forma prèvia a les actuacions de desinfecció per garantir l’eficàcia                
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dels desinfectants. 

● Els productes s’han d’utilitzar seguint les indicacions de les etiquetes i adoptant les mesures              
de precaució indicades. 

● Cal fer neteja i desinfecció més d’una vegada al dia en espais utilitzats successivament per               
persones/grups diferents amb més freqüència com lavabos, espais multi activitats, sales de            
reunions amb reunions successives, menjadors amb diferents torns, zones d’elevada          
freqüència de pas i recepció, etc. 

● La ventilació es tant important com la neteja en especial on hi ha presència continuada de                
persones. 
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ANNEX 3 Llista de comprovació 
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ANNEX 4 Recomanació períodes d’adaptació a infantil 
 
ESPAI 

Aire lliure: és recomanable que el període d’acollida es realitzi, encara que sigui de              
manera parcial, en un espai exterior del centre educatiu (pati). 

Ventilació: a les aules, caldrà ventilar adequadament, almenys durant 10 minuts 3            
vegades al dia i quan canviï el grup de persones que hi ha a l’interior. 

Ocupació: en cap cas es podrà superar l’ocupació que preveu que cada persona disposi              
d’un espai de 2,5 m2 a l’interior de l’aula, inclosos infants, persones acompanyants i              
persones educadores. 

Neteja i desinfecció: caldrà netejar i desinfectar els espais segons el pla de neteja i               
desinfecció del centre i quan hi hagi un canvi de grup dins la mateixa aula. 

 

 
PERSONA ACOMPANYANT 

Requisits d’accés : la persona acompanyant no pot participar en el període d’acollida si             
presenta símptomes compatibles amb la COVID-19 o els ha presentat en els darrers 14              
dies. Tampoc no hi podrà participar si ha tingut contacte estret amb una persona amb la                
COVID-19 confirmada o amb simptomatologia compatible en els darrers 14 dies. 

Persones de risc: aquelles persones acompanyants que pateixin una malaltia de risc            
davant de la COVID-19 (diabetis, malaltia cardiovascular -inclosa la hipertensió-, malaltia           
hepàtica crònica, malaltia pulmonar crònica, malaltia renal crònica, immunodeficiència,         
càncer en fase activa, obesitat mòrbida) així com dones embarassades, hauran d’avaluar            
la conveniència de participar en el període d’acollida amb el seu equip mèdic de              
referència. 
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Nombre d’acompanyants: cada infant només podrà ser acompanyat per una sola           
persona (que pot canviar durant el període d’adaptació). Els germans que es trobin             
simultàniament en el període d’acollida podran ser acompanyats per una o dues            
persones. En aquest cas, sí que hi podrà haver contacte amb la resta de membres de la                 
unitat familiar. 

Contacte i distància: la persona acompanyant només podrà tenir contacte amb el seu             
infant i haurà de mantenir la distància de seguretat (1,5 metres) amb la resta de persones                
de l’aula (inclosos infants, persones acompanyants i persones educadores). 

Rentat de mans: la persona acompanyant s’haurà de rentar les mans amb aigua i sabó o                
gel hidroalcohòlic abans d’accedir al centre educatiu i també abans d’entrar a l’aula. 

També es recomana rentat de mans a la sortida del centre educatiu. 

Mascareta : la persona acompanyant ha d’accedir al centre educatiu amb una mascareta            
higiènica o quirúrgica correctament posada. 

 
 
 
ANNEX 5 Recomanacions per a les activitats extraescolars (dansa, teatre…) 

 
A les activitats extraescolars d’un centre hi poden participar infants i adolescents de diferents              
edats i grups estables. Es recomanable que en el marc de l’extraescolar la composició del               
grup de participants sigui el més constant possible per facilitar la traçabilitat.  
 
Dansa, gimnàstica artística i esportiva, teatre, circ, dansa aèria, ioga...   
Cal garantir que cada infant disposa d’una superfície mínima de 2,5 m². 
Cal rentar-se les mans abans i després de l’activitat.  
Neteja i desinfecció de barres, anelles i altres equipaments entre els diferents grups.  
Ús dels vestuaris per part del grup estable.  
Dins de l’aula, mantenir la distància d’1,5 metres (marques a les barres i al terra).  
Garantir la ventilació dels espais (almenys abans i després de la classe i de manera 
addicional en classes de llarga durada, ≥ 1,5 hores).  
Els vestuaris només seran utilitzats de manera simultània per infants i adolescents d’un 
mateix grup.  
Tant als vestuaris com a les dutxes comunitàries caldrà mantenir la distància de seguretat. 
 
Robòtica i TIC  
Cal garantir que cada infant disposa d’una superfície mínima de 2,5 m².  
Cal rentar-se les mans abans i després de l’activitat.  
Dins de l’aula, mantenir la distància mínima d’1 metre. Si no és possible, cal utilitzar 
mascareta.  
Caldrà desinfectar les superfícies de les taules després de cada grup.  
Per desinfectar el material es pot utilitzar alcohol de 70º.  
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Garantir la ventilació dels espais (almenys abans i després de la classe i de manera 
addicional en classes de llarga durada, ≥ 1,5 hores).  
 
Esports amb pilota (futbol, bàsquet, voleibol, handbol...) 
Cal garantir que cada infant disposa d’una superfície mínima de 2,5 m².  
Cal rentar-se les mans abans i després de l’entrenament i quan s’accedeix al pavelló, si és el                 
cas.  
Cal netejar i desinfectar les pilotes després de cada entrenament.  
Es prioritzaran els entrenaments a l’aire lliure.  
En espais interiors: caldrà garantir la ventilació de l’espai. Si és possible, mantenir les              
finestres obertes durant tot l’entrenament.  
Els vestuaris només seran utilitzats de manera simultània per infants d’un mateix grup. Tant              
als vestuaris com a les dutxes comunitàries caldrà mantenir la distància de seguretat.  
 
Arts marcials (taekwondo, judo, karate...) 
Cal garantir que cada infant disposa d’una superfície mínima de 2,5 m².  
Cal rentar-se les mans abans i després de l’entrenament i quan s’accedeixi al centre.  
Quan es treballi per parelles, es procurarà que es mantinguin estables durant tot             
l’entrenament.  
Caldrà garantir la ventilació de l’espai. Si és possible, mantenir les finestres obertes durant              
tot l’entrenament.  
Els vestuaris només seran utilitzats de manera simultània per infants d’un mateix grup. Tant              
als vestuaris com a les dutxes comunitàries caldrà mantenir la distància de seguretat. 
 
Anglès 
Cal garantir que cada infant disposa d’una superfície mínima de 2,5 m².  
Cal rentar-se les mans abans i després de l’activitat.  
Dins de l’aula, mantenir la distància mínima d’1 metre. Si no és possible, cal utilitzar 
mascareta.  
Caldrà desinfectar les superfícies de les taules després de cada grup.  
Per desinfectar el material es pot utilitzar alcohol de 70º.  
Garantir la ventilació dels espais (almenys abans i després de la classe i de manera 
addicional en classes de llarga durada, ≥ 1,5 hores).  
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