
10 de setembre de 2020 

 

  

Pla d'organització del centre 

Curs 2020-2021 
      

Escola Ruiz Amado        
Castelló d’Empúries 

      



Pàgina 1 de 45 
Pla d'organització de centre             Escola Ruiz Amado               Curs 2020-2021                10 de setembre de 2020 

 

Índex de continguts 

1. Introducció ______________________________________________________ 2 

2. Contingut del pla d'obertura ________________________________________ 2 

2.1 Diagnosi _____________________________________________________ 2 

2.2 Organització dels grups estables – grup bombolla _____________________ 3 

2.2.1 Per nivells - grups estables durant el curs 2020-2021 _______________ 5 

2.2.2 Suports educatius fora de l’aula - barreja d’alumnes de diferents grups 

estables _______________________________________________________ 8 

2.2.3 Desdoblaments _____________________________________________ 9 

2.3 Criteris organitzatius dels recursos per a l’atenció de l’alumnat amb necessitat 

específica de suport educatiu _______________________________________ 10 

2.4 Organització de les entrades i sortides _____________________________ 11 

2.5 Mascareta i distància de seguretat ________________________________ 15 

2.6 Organització de l’espai d’esbarjo __________________________________ 17 

2.7 Relació amb la comunitat educativa _______________________________ 19 

2.8 Servei de menjador ____________________________________________ 21 

2.9 Pla de neteja _________________________________________________ 23 

2.10 Transport ___________________________________________________ 27 

2.11 Acollida i activitats extraescolars _________________________________ 28 

2.12 Activitats complementàries _____________________________________ 30 

2.13 Reunions dels òrgans unipersonals i col·lectius de coordinació i govern __ 31 

2.14 Protocol d’actuació en cas de detectar un possible cas de covid-19 ______ 32 

2.15 Seguiment del pla ____________________________________________ 39 

3. Concrecions per a l’educació infantil _________________________________ 39 

3.1 Pla d’acollida de l’alumnat de P3 __________________________________ 39 

3.2 Pla de treball del centre educatiu en confinament _____________________ 40 

4. Concrecions per a l’educació primària _______________________________ 41 

4.1 Pla de treball del centre educatiu en confinament - grup _______________ 41 

4.2 Pla de treball si el confinament és només d’un alumne _________________ 44 

 

 

 

 



Pàgina 2 de 45 
Pla d'organització de centre             Escola Ruiz Amado               Curs 2020-2021                10 de setembre de 2020 

1. Introducció 

Aquest pla d’organització  té com a finalitat reorganitzar el centre per poder aplicar 

mesures organitzatives que ajudin a mantenir l’escola oberta mentre duri l’estat de la 

pandèmia del COVID-19 i, en cas que s’hagi de confinar algun grup, o si s’hagués de 

confinar  tot el centre, vetllar perquè l’escola pugui continuar des de casa. 

A tenir en compte: 

- S’ha modificat l’horari marc, aquest curs serà als matins de 9h. a 12.30h. i a 

les tardes de 14.30h. a 16h. Cal tenir en compte que l’horari de les escoles de 

primària depèn del transport escolar, que està directament relacionat amb el 

transport de secundària. 

- Al matí s’obrirà 10 minuts abans per tal que els alumnes puguin entrar a 

l’escola de manera progressiva. Els mestres hauran d’estar a les seves aules 

a aquesta hora. Totes les entrades i sortides tindran un marge abans i 

després.  

- Es faran dos torns de pati, per tal que els grups estables pugin tenir el seu 

propi espai. 

- Durant aquest curs no es farà SEP. 

- La modificació de l’horari i el fet de no fer SEP, són mesures provisionals 

mentre duri la situació de pandèmia. Per més endavant, si es torna a la 

normalitat, s’haurà de debatre si es continua o no. 

2. Contingut del pla d'obertura 

2.1 Diagnosi 

La nostra escola és un centre de dues línies, amb una ràtio mitjana de 24 alumnes 

per aula. La dificultat a l’hora de poder triplicar tots els grups classe ha fet que el 

centre només tripliqués, de manera excepcional,  el grup de P3, els altres grups 

s´han mantingut desdoblats.  

S’ha de tenir en compte que el centre té tres edificis, aules molt grans i un pati amb 

molt d’espai. Els alumnes poden disposar del seu propi espai a l’aula, mantenint 
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certa distància amb els seus companys. S’han pogut fer zones àmplies de pati, tant 

a l’hora de mig matí com a l’hora de menjador. Per les entrades i les sortides s’han 

habilitat 5 portals i s’ha ampliat l’horari d’entrar i sortir de  l’escola.  

2.2 Organització dels grups estables – grup bombolla 

L’escola té 16 grups estables de P4 a 6è, 2 per nivell; i 3 més a P3. 

Cada grup classe serà un grup bombolla, això vol dir que els alumnes d’aquest grup 

es podran relacionar entre ells, però no ho podran fer amb els altres alumnes del 

centre.  

Ho seran a les hores de classe, a les hores de menjador, durant el de pati... sempre. 

Dins la classe tots els alumnes es mantindran el màxim temps possible separats 

entre ells, això no vol dir que en un moment determinat facin un treball en grup i 

puguin estar més junts, però la idea és minimitzar el temps d’exposició al contacte. 

Només en alguna activitat o classe: aula d’acollida, educació especial, religió... podrà 

haver-hi alumnes de més d’un grup bombolla, en aquest cas les mesures seran més 

estrictes: mascareta sempre, distància recomanada i espai ventilat. 

Cada grup estable  

- S’ubicarà a la seva aula de referència, que serà la que utilitzarà habitualment. 

- La ràtio de cada grup té una mitjana de 24 alumnes. 

- Els mestres especialistes s’han organitzat per cicles, per tant podran atendre 

més d’un grup estable. Hauran de portar mascareta i mantenir les distàncies 

de seguretat. 

- Els grups estables podran desdoblar-se per tant, en un moment donat, podran 

utilitzar una altra aula. 

- El grup estable podrà no portar mascareta, però la portarà sempre que 

ho determini l’autoritat sanitària. 

A EE, AA i ALL es podran barrejar alumnes de grups estables, sempre mantenint les 

distàncies de seguretat i, si cal, portant mascareta. 
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Si es fa alguna activitat conjunta amb diferents grups estables, aquests no es 

barrejaran,  mantindran la distància de seguretat i, si cal, portaran mascareta. 

Els grups estables es mantindran a totes les activitats lectives del centre i durant el 

servei de menjador.  

A les activitats extraescolar en les que hi hagi d’haver alumnes de més d’un grup 

estable es portarà mascareta i es mantindran les distàncies de seguretat. 

La plantilla s’ha organitzat per cicles, intentant que hi hagi el mínim de mestres que 

estiguin a més d’un cicle.  
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2.2.1 Per nivells - grups estables durant el curs 2020-2021 
 

CURS 

GRUP 

NOMBRE 

ALUMNES 

MESTRE/A 

TUTOR/A 

ALTRES DOCENTS 

Que intervenen 

(amb mesures de seguretat) 

Personal d’atenció eductiva que intervé 

puntualment en aquest grup. 

(amb mesures de seguretat):  

ESPAI 

estable 

d’aquest grup 

Del centre Extern 

P3A 16 TERESA Anabel 

 

TEI-Inès 

MALL
1
 

 

Psicòloga EAP 

n.007 

P3B 17 ANNA Anabel TEI-Inès/Gisela 

MALL 

Psicòloga EAP n.022 

P3C 17 HELGA Anabel TEI-Gisela 

MALL 

Psicòloga EAP n.023 

P4A 22 CARME F. Iris /Anabel 

 

MALL 

MEE
2
 

Psicòloga EAP n.020 

P4B 21 LÍDIA Iris /Anabel 

 

MALL 

Vetlladora  M Àngels 

Psicòloga EAP n.021 

P5A 24 LEO Cármen MALL Psicòloga EAP n.040 

P5B 23 NUNU Cármen MALL Psicòloga EAP n.034 

1rA 24 M.ROSA Música: Montse 

Ed. Física- Iscle 

Anglès-Amaya 

Religió-Dolors 

Informàtica- Amaya 

Suport- Maria i Iscle 

MEE -Jéssica 

MALL 

MEE- Marta B. 

Psicòloga EAP n.041 

                                            
1
 MALL. Mestra d’audició i llenguatge 

2
 MEE. Mestra d’educació especial 



Pàgina 6 de 45 
Pla d'organització del centre             Escola Ruiz Amado               Curs 2020-2021                10 de setembre de 2020 

1rB 24 ELISENDA/ 

EVA 

Música: Montse 

Ed. Física- Iscle 

Anglès-Amaya 

Religió-Dolors 

Informàtica- Amaya 

Suport- Iscle i Eva 

MEE-Jéssica 

MALL 

Vetlladora - M Àngels 

MEE- Marta B. 

Psicòloga EAP n.040 

2nA 24 ISABEL Música: Montse 

Ed. Física- Iscle 

Anglès-Amaya 

Religió-Dolors 

Informàtica- Dolors 

Suport- Maria V. 

MEE – Jéssica 

MEE- Marta B. 

Psicòloga EAP n.033 

2nB 25 MIREIA M. Música: Montse 

Ed. Física- Iscle 

Anglès-Amaya 

Religió-Dolors 

Informàtica- Dolors 

Suport- Maria V. 

MEE – Jéssica 

MEE- Marta B. 

Psicòloga EAP n.042 

3rA 25 MIREIA P. Música: Mireia P. 

Ed. Física- Nuri 

Anglès-  Patrícia M. 

Religió-Dolors 

Informàtica-Dora 

Suport-Georgina 

MEE – Jéssica 

MEE- Marta B. 

 

Psicòloga EAP 

 

n.123 

3rB 24 GEORGINA Música: Mireia P. 

Ed. Física- Nuri 

Anglès- Patrícia M. 

Religió-Dolors 

Informàtica-Dora 

Suport-Érika i Nuri 

MEE – Jéssica 

MEE- Marta B. 

Vetlladora  - M Àngels 

Psicòloga EAP 

 

n.131 

4tA 24 ÉRIKA Música: Mireia P. 

Ed. Física- Nuri 

MEE – Jéssica 

MEE- Marta B. 

Psicòloga EAP 

 

n.124 
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Anglès- Patrícia M./Ferran 

Religió-Dolors 

Informàtica-Dora 

Suport-Nuri 

4tB 24 ROSA Música: Mireia P. 

Ed. Física- Nuri 

Anglès Patrícia M./ Ferran 

Religió-Dolors 

Informàtica-Dora 

Suport-Nuri 

MEE – Jéssica 

MEE- Marta B. 

Psicòloga EAP n.130 

5èA 24 MARTA F. Música: Montse 

Ed. Física- David  

Anglès - Ferran 

Religió-Dolors 

Suport- Carme S. 

MEE – Jéssica 

MEE- Marta B. 

Psicòloga EAP n.105 

5èB 24 CARME S. Música: Montse 

Ed. Física- David  

Anglès - Ferran 

Religió-Dolors 

Suport- David 

MEE – Jéssica 

MEE- Marta B. 

Psicòloga EAP 

 

 

n. 101 

6èA 25 PATRÍCIA R. Música: Montse 

Ed. Física- David  

Anglès - Ferran 

Religió-Dolors 

Suport-Estela/Marta B. 

MEE – Jéssica /Marta B. Psicòloga EAP  

 

 

n.110 

6èB 25 ESTELA Música: Montse 

Ed. Física- David  

Anglès - Ferran 

Religió-Dolors 

Suport-Patrícia R./Marta B. 

MEE – Jéssica /Marta B. Psicòloga EAP 

 

n.109 

 



2.2.2 Suports educatius fora de l’aula - barreja d’alumnes de diferents grups estables 

 

ACTIVITAT O 

MATÈRIA 

GRUPS 

ESTABLES DELS 

QUALS 

PROVENEN ELS 

ALUMNES 

DOCENT 

H
O

R
E

S
 

S
E

T
M

A
N

A
L

S
 

N
Ú

M
E

R
O

 

D
’A

L
U

M
N

E
S

 

OBSERVACIONS 

 

Religió 1rA+B Dolors 1 5 

Distància de seguretat. 

Mascareta sempre. 

 

2nA+B Dolors 1 7 

3rA+B Dolors 1 14 

4tA+B Dolors 1 8 

5èA+B Dolors 1 6 

6èA+B Dolors 1 15 

Aula d’acollida Primària Maria 5  Distància mínima 1,5 metres. 

Mascareta: 

-Sempre durant el trajecte. 

-Asseguts a la taula mantenint 

la distància de seguretat no 

caldrà. 

-A la classe si s’han de moure 

i si no es pot mantenir la 

distància de seguretat. 

 

Suport NEE Primària EE-Jéssica 

ALL-Marisa 

EE-Marta B. 

6  
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2.2.3 Desdoblaments 

Activitat  Grups 

estables dels 

quals 

provenen els 

alumnes 

Docent Hores 

setmanals 

per cada 

½ grup 

Número 

d’alumnes 

Observacions 

 

Informàtica P4A IRIS 1 11/11 

Les classes es faran en mig 

grup a l’aula d’informàtica. 

Al finalitzar l’activitat el 

mestre/a netejarà (a CM 

ajudaran els alumnes): les 

taules, cadires i teclats 

utilitzats. 

Els alumnes es rentaran les 

mans abans i després de 

l’activitat. 

Distància 1 metre 

Mascareta 

Alumne/a – no caldrà 

Mestre - sempre 

P4B IRIS 1 11/11 

P5A CÁRMEN R. 1  12/13 

P5B CÁRMEN R. 1  12/13 

1rA AMAYA 1 12/13 

1rB AMAYA 1 12/13 

2nA DOLORS 1 12/13 

2nB DOLORS 1 12/13 

3rA DORA 1 12/13 

3rB DORA 1 12/13 

4tA DORA 1 12/13 

4tB DORA 1 12/13 

Mig grup 

d’anglès 

4tA FERRAN 1 12/13 Les classes es faran en mig 

grup a l’aula d’anglès. 

Al finalitzar l’activitat el 

mestre/a, ajudat pels alumnes, 

netejarà: les taules i cadires i 

utilitzades. 

Els alumnes es rentaran les 

mans abans i després de 

l’activitat. 

Distància 1 metre 

Mascareta 

Alumne/a – no caldrà 

Mestre – sempre 

4tB FERRAN 1 12/13 

5èA FERRAN 1 12/13 

5èB FERRAN 1 12/13 

6èA FERRAN 1 12/13 

6èB FERRAN 1 12/13 

Desd. 

ciències 

3r ROSA 

GEORGINA 

 

1 

quinzenal 

12/13 Les classes es faran en mig 

grup. ½ grup es quedarà a 

l’aula amb la tutora i l’altre ½ 

grup anirà a l’hort amb una 

altra mestra.  

Mascareta 

Alumne/a – no caldrà 

Mestra hort – sempre 
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2.3 Criteris organitzatius dels recursos per a l’atenció de l’alumnat amb 

necessitat específica de suport educatiu 

L’ensenyament serà presencial per a tots els alumnes d’educació infantil i primària, 

sempre que la situació sanitària no obligui a un confinament parcial o total de 

l’alumnat, el professorat o la població. 

S’intentarà fer els reforços dins l’aula, amb cotutorització de dos mestres pels 

alumnes, però els alumnes amb pla individual o amb necessitats educatives 

específiques, podran rebre  suport fora de l’aula.  

La mestra d’audició i llenguatge atendrà els alumnes d’infantil i primària que 

presenten dificultats en comunicació, llenguatge, parla i lectura. La forma d’atendre 

aquests alumnes serà en petit grup o individualment a l’aula d’audició i llenguatge. 

En cas de confinament també serà l’encarregada de la cotutorització i de fer el 

seguiment individual d’aquests alumnes. 

La mestra d’educació especial atendrà els alumnes que tenen més dificultats, 

aquells que requereixen una atenció més personalitzada i un temps específic de 

coordinació, avaluació i seguiment. En cas de confinament també serà l’encarregada 

de la cotutorització i seguiment individual d’aquests alumnes. 

La mestra d’Aula d’acollida atendrà l’alumnat des de 1r fins a 6è. A Cicle inicial, el 

primer any d’AA, dues hores setmanals. A Cicle mitjà i superior s’assignaran quatre 

o cinc hores setmanals a l’alumnat de primer any, i dues hores als del segon any. 

Aquest any no es durà a terme el SEP a l’escola però es faran més reforços a l’aula. 

Des del PEE s’organitzaran els taller per ajudar al alumnes amb les tasques 

escolars: Com a casa i Càritas. Es mantindran les mateixes mesures de seguretat  

que a l’escola. 

Els professionals dels serveis educatius que fan assessorament als centres, 

ELIC i EAP, podran entrar a les aules i fer les proves que es requereixin. L’ELIC els 

dijous i la EAP els dimecres al matí. Hauran de mantenir la distància física 

recomanada, hauran de portar sempre mascareta i aplicar les mesures d’higiene i 

prevenció .  
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Durant el primer trimestre es reforçaran les conductes saludables. I es  reforçarà la 

importància en les mesures de protecció, treballant els hàbits: 

- Es farà un acompanyament emocional als alumnes. 

- Impuls de l’aprenentatge autònom, treballant la competència d’aprendre a 

aprendre, per capacitar-lo a autoregular-se. 

- Impuls de la cultura digital, incorporant l’aprenentatge telemàtic i fomentant la 

competència digital 

Mesures de protecció: 

La mestra d’AA, l’ALL i les mestres d’EE, podran utilitzar les seves classes en els 

casos que es requereixi.  

Mascareta - Els mestres que es relacionin amb més d’un grups hauran de portar 

sempre mascareta. (Serà l’autoritat sanitària qui marcarà si aquesta mesura es pot 

canviar). 

Cada vegada que hi hagi un canvi de grup o una intervenció individual, s’haurà de 

netejar i desinfectar l’espai i el material utilitzat. Caldrà ventilar l’espai.  

2.4 Organització de les entrades i sortides 

El nostre centre té un pati molt gran, i tres edificis diferents. Per poder accedir a cada 

edifici els alumnes poden entrar al pati per diferents portals. Cada curs tindrà un 

portal assignat. Hi haurà 5 zones d’entrada i sortida, una d’aquestes serà la dels 

alumnes usuaris del transport escolar. 

Els portals s’obriran més aviat,  a partir de les 8.50h. del matí, i els alumnes ja 

podran anar entrant directament a les seves classes, a on ja hi haurà el mestre/a.  

- Infantil: els pares els hauran d’acompanyar fins a fora de la classe. 

- Primària: els hauran de deixar al portal d’entrada i ells aniran directament a la 

classe.  

- Tots els adults hauran de portar la mascareta i mantenir les distàncies 

recomanades. Un acompanyant per infant. 



Pàgina 12 de 45 
Pla d'organització de centre             Escola Ruiz Amado               Curs 2020-2021                10 de setembre de 2020 

- Si sempre és important la puntualitat, aquest curs encara ho és més. Sobretot, 

caldrà respectar els horaris marcats. 

- Tots aquests horaris es revisaran durant els primers dies, per si cal reajustar-ne 

algun.  

CURS PORTAL ENTRADES 

Portals oberts 

SORTIDES 

Portal oberts 

OBSERVACIONS 

P3 i P4 Portal zona 

de la Llar 

d’infants 

MATÍ 

8.50h. a 9.05h. 

TARDA 

14.25h. – 14.35h. 
 

Matí i tarda, podran anar 

entrant. 

Caldrà que 1 adult 

l’acompanyi fins a la porta de 

la seva classe, a on ja 

trobaran a la mestra. 

MIGDIA 

12.25h. a 12.35h. 

TARDA 

15.50h. a 16.05h. 

 

 

Els haureu d’anar a 

recollir a la porta de 

la seva classe. 

Hi ha un portal per 

entrar i un per sortir.  

P5 Davant del 

despatx 

MATÍ 

8.50h. a 9.05h.  

Podran anar entrant. 

Caldrà que 1 adult 

l’acompanyi fins al portal de 

davant les classes. Trobaran 

a la mestra a dins la classe. 

TARDA 

14.25h. – 14.30h. 

Una mestra els recollirà al 

portal d’entrada. 

MIGDIA 

12.25h. a 12.35h. 

TARDA 

15.50h. a 16.05h. 
 

Les mestres els 

acompanyaran fins al 

portal de davant del 

despatx. Les famílies 

us podreu esperar a 

dins del pati, al 

costat del contenidor 

de paper. 

 

 

1r i 2n Principal, 

costat 

cartelleres 

MATÍ 

8.50h. a 9.05h.  

TARDA 

14.25h. – 14.30h. 

Els haureu de deixar al portal 

d’entrada i ells aniran 

directament a la seva classe. 

 

MIGDIA 

12.25h. a 12.35h. 

TARDA 

15.55h. a 16.05h. 

 

Han de portar 

mascareta per les 

entrades i sortides. 

 

3r i 4t Principal, 

costat 

cartelleres 

MATÍ 

8.50h. a 9.05h.  

TARDA 

14.25h. – 14.30h. 

Els haureu de deixar al portal 

d’entrada i ells aniran 

directament a la seva classe. 

MIGDIA 

12.25h. a 12.35h. 

TARDA 

16.05h. a 16.10h. 

 

Cicle mitjà sortiran 

després de cicle 

inicial.  

Les famílies de cicle 

mitjà haureu de 

deixar l’espai a 

davant per poder 

deixar sortir primer 

als de cicle inicial. 
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5è i 6è Entre el 

pàrquing de la 

llar i el 

despatx. 

MATÍ 

8.50h. a 9.00h. 

TARDA 

14.25h. – 14.30h. 

Els haureu de deixar al portal 

d’entrada i ells aniran 

directament a la seva classe. 

 

MIGDIA 

12.30h. a 12.35h. 

TARDA 

16h. a 16.05h. 

 

Entraran a l‘edifici per 

la porta principal, la 

del costat del despatx 

Alumnes 

de 

transport 

infantil 

Portal de 

transport, 

costat pavelló. 

MATÍ 

8.50h. a 9.00h. 

TARDA 

14.25h. – 14.30h. 

 

MIGDIA 

12.30h. a 12.40h. 

TARDA 

16h. a 16.10h. 

 

Personal del centre 

els recollirà al pati 

d’infantil i els 

acompanyarà fins al 

portal. 

Passaran per darrera 

de l’edifici nou. 

Alumnes 

de 

transport 

primària 

Entraran al pati de 

l’escola i aniran 

directament a la seva 

classe, a on hi 

trobaran el mestre/a. 

A la sortida els 

mestres els 

acompanyaran fins al 

seu portal a on els 

esperaran les 

monitores. 

 

 

PLÀNOL GENERAL 
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CIRCUITS DE LES DIFERENTS ENTRADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alumnes usuaris de transport escolar 

Uns 100 alumnes arriben a l’escola amb transport escolar, aquests accediran tots al 

pati de l’escola pel mateix portal, independentment del curs que facin. Hauran de 

portar la mascareta posada fins que arribin a la seva aula, i per anar al bus se 

l’hauran de tornar a posar.  

- Els alumnes d’educació primària aniran 

directament a les seves classes a on hi 

trobaran el mestre/a. A l’hora de sortir els 

mestres responsables els acompanyaran 

fins al portal a on els esperaran les 

monitores. 

- Els alumnes d’educació infantil seran recollits al portal per personal del 

centre  i se’ls acompanyarà a les seves aules. A l’hora de sortir els mestres 

responsables els acompanyaran fins al portal a on els esperaran les 

monitores. Passaran per darrera de l’edifici nou. 
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Alumnes d’educació infantil 

Els alumnes de P3 i P4 seran acompanyats i recollits pels seus pares a la porta de la 

classe, aquesta és exterior. 

Només els pot acompanyar un  únic familiar. 

Tindran 10 minuts per entrar a l’escola. 

Els alumnes de P5 

Els alumnes de P5, al matí, seran acompanyats per un familiar fins al portal del seu 

pati. A la tarda, serà la mestra del portal que els recollirà i els acompanyarà a la 

classe. Només els podrà acompanyar un únic familiar.  

Tindran 10 minuts per entrar a l’escola. 

A l’hora de sortir les mestres els acompanyaran fins al seu portal de sortida 

Alumnes d’educació primària 

Tindran 10 minuts per entrar a l’escola. Els 6 cursos es repartiran en dos portals. Els 

pares els acompanyaran fins al portal de l’entrada però no entraran a dins del pati, 

els alumnes aniran directament a la classe. A l’hora de sortir, CI i CM els mestres els 

acompanyaran fins al seu portal de sortida. CS els seus mestres els acompanyaran 

fins a fora l’edifici i sortiran directament. 

2.5 Mascareta i distància de seguretat 

MASCARETA 

L’ús de la mascareta i la distància de seguretat són dues mesures de protecció molt 

importants. El Departament de Salut, juntament amb el Departament d’Educació, 

seran qui marcaran en quins moments tothom ha de portar mascareta o ens quins 

moments o casos no. 

En aquest moment, durant els primers 15 dies de setembre, tots els mestres i 

alumnes de primària l’hauran de portar sempre. Els alumnes i mestres d’educació 

infantil podran no portar-la si estan en el seu grup estable. 

Per tant, com a norma general i mentre no ens dictin una altra norma, a partir dels 

primers quinze dies: 
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- Tots els mestres i personal del centre hauran de portar sempre mascareta. El 

mestre/a del grup estable podrà no portar-la quan salut ho dicti. Només els 

mestres d’educació infantil podran no portar-la. 

- Tots els alumnes de primària hauran de portar mascareta a les entrades i 

sortides, quan vagin al lavabo i quan es moguin pel centre; quan estiguin a la 

seva classe o en un espai a on només hi hagi el seu grup estable, podran no 

portar-la.  

- Ed. Infantil. Pels alumnes d’infantil la mascareta és voluntària per les entrades 

i sortides; els familiars seran els que hauran de vetllar que no s’interrelacionin 

amb els altres grups quan entrin i surtin, ja que els acompanyaran ells. Tot i 

això sempre n’han de portar una a la bosseta, per si cal utilitzar-la. 

- Si la regió sanitària decreta que el risc ha augmentat, tots els alumnes hauran 

de portar sempre mascareta. 

- L’adult que els acompanyi a l’escola sí que l’haurà de portar sempre. 

- Tots els alumnes usuaris de transport caldrà que sempre portin la mascareta 

posada, des del moment que pugin fins que arribin a la seva classe, i a l’hora 

de sortir el mateix. 

- Els alumnes usuaris d’acollida matinal o de tarda, l’hauran de portar. 

- Els alumnes usuaris de menjador, l’hauran de portar sempre que es moguin 

pel centre, quan vagin d’un espai a un altre, al lavabo... 

- La mascareta s’haurà de rentar diàriament, cal portar una bosseta de roba, 

de paper o de plàstic per poder-la posar a dins en el moment que no s’utilitza. 

Cal posar el nom a la mascareta i a la bosseta. Aniria bé una bosseta penjada 

al coll o una ronyonera per poder-la posar quan no  estiguin a classe i se la 

puguin treure. 

- Caldrà que cada alumne tingui al centre un paquet de 5 mascaretes 

quirúrgiques. 

DISTÀNCIA DE SEGURETAT 

Dins la classe tots els alumnes es mantindran el màxim temps possible separats 

entre ells, això no vol dir que en un moment determinat facin un treball en grup i 

puguin estar més junts, però la idea és minimitzar el temps d’exposició al contacte. 
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Es treballarà amb els alumnes perquè entenguin el concepte de distància de 

seguretat en tots els moments del dia a dia: a l’escola, en les activitats, al carrer, 

amb els amics... 

2.6 Organització de l’espai d’esbarjo 

Els grups estables es mantindran durant l’espai d’esbarjo i a l’hora de menjador. 

En el moment de sortir i anar a la seva zona i tornar a entrar a la seva classe caldrà 

mantenir la distància de seguretat i portar mascareta. (Aquesta norma podrà variar, 

segons dicti l’autoritat sanitària) 

Atès que disposem d’un espai ampli de pati, sortiran els alumnes en dos franges 

horàries de pati: 

- P3, P4 i CI faran el primer torn de les 10.30h. a les 11h. 

- P5, CM i CS faran el segon torn, de les 11h. a les 11.30h.  

Cada grup classe tindrà la seva zona de joc, que anirà variant durant el curs. Els 

alumnes portaran un “peto” pitrall de colors per tal de poder identificar cada grup 

bombolla. Aquest “peto” cadascú se l’haurà de rentar a casa. 

A l’hora del pati no hauran de portar mascareta, donat que estaran a la seva zona i 

amb el seu grup. (Aquesta norma podrà variar, segons dicti l’autoritat sanitària). 

Cada zona estarà controlada per un/a mestra/e. 

ZONES CURSOS ZONA HORARI 

Pati d’Educació Infantil P3-P4 P3- zona davant P3  

Aquesta zona es dividirà en tres 

subzones. 

P4- zona davant P5 

Aquesta zona es dividirà en dues 

subzones. 

Aquestes zones es podran intercanviar 

durant el curs entre P3/P4. 10.30h. a 11h. 

Pati d’Educació Primària 1r-2n El pati de primària té 8 

zones. A cada classe se li 

adjudicarà una zona de 

pati.  

Aquestes zones s’aniran 
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intercanviar durant el curs. 

I un grup podrà tenir més 

d’una zona, donat que a 

aquesta hora només són 4 

grups. 

Pati d’Educació Infantil P5 P5- zona davant P5 

Aquestes zones es podran intercanviar 

durant el curs. 

11h. a 11.30h. 

Pati d’Educació Primària 3r-4t-5è-6è El pati de primària té 8 

zones. A cada classe se li 

adjudicarà una zona de 

pati.  

Aquestes zones s’aniran 

intercanviar durant el curs.  

 

PLANOL 

 

Les classes que surtin en el segon torn, hauran d’esperar que els alumnes del primer 

torn hagin entrat tots, per tant els del segon torn, sortiran 5 minuts després, a les 

11.05h.  
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Caldrà tenir en compte que s’haurà de deixar un pas pels alumnes que vagin a fer 

educació física al pavelló o al gimnàs i vagin a l’aula de música en horari de pati d’un 

altre torn. 

Les zones de pati adjudicades a cada grup es podran intercanviar cada 7 o 15 dies, 

donat que cada zona té unes estructures i zones de joc diferents, d’aquesta manera 

ho podran gaudir més. 

S’anirà avaluant el funcionament de les zones, per determinar si cal fer 

modificacions en l’organització. 

2.7 Relació amb la comunitat educativa 

El pla d’organització ha estat aprovat pel Consell Escolar durant els primers dies de 

setembre. 

S’anirà informant a les famílies del seu contingut, a més es publicarà a la web del 

centre per tal que tota la comunitat educativa i famílies n’estiguin informades. 

Durant el primer trimestre es presentarà el pla de comunicació a les famílies, on 

s’establiran les línies principals de l’esmentat pla, donant a conèixer les plataformes, 

la pàgina web del centre, i les formes principals de comunicació. 

EINES DIGITALS que s’utilitzaran 

- Web de l’escola – informacions del centre, activitats, fotografies... 

- Plataforma de Gsuite For Education – Ed. Primària. Amb la finalitat de 

disposar d’una eina que permeti a l’alumnat el tractament dels continguts amb 

una estructura organitzativa clara, que serà emprada també a l’escola de 

manera que en cas de futurs confinaments sigui àgil, propera i coneguda per 

continuar els processos que s’estiguin treballant a l’escola  

o Classroom, actualment ja l’utilitzen els alumnes de 4t a 6è, s’activarà 

també pels alumnes de 3r.  

o Gmail del centre @escolaruizamado. Actualment ja el tenen els 

alumnes de 3r a 6è. Es donarà el correu de l’escola a totes les famílies 

des de P3 fins a 2n per tal que es puguin comunicar amb els tutors a 

través del @ i del meet. 
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o Eines drive – Alumnes de CM i CS. 

o Google meet – Actualment ja el tenen els alumnes de 3r a 6è. També 

s’activarà per a les famílies de P3 a 2n. 

- Continuar amb el SITES que es va començar a l’inici del confinament. Ed. 

Infantil i primària. 

- Correu @escolaruizamado.cat dels mestres per comunicar-se amb els 

alumnes i amb les famílies. 

- Correu escolaruizamadofamilies@gmail.com. Per les comunicacions escola-

famílies. 

- ToKApp de l’escola. App de comunicacions escola-família. 

FORMACIÓ 

Es farà formació adreçada a les famílies, en previsió de possibles períodes de 

confinament. Es passarà una enquesta a les famílies per saber les seves 

necessitats. Es programaran píndoles formatives sobre: 

- Us bàsic de l’ordinador i les seves eines habituals. 

- Us bàsic de la tablet i les seves eines habituals. 

- Classroom, correu electrònic 

- Plataforma Binding per als pares de primer. 

- Altres. 

REUNIONS 

Reunions d’inici de curs amb les famílies 

Es faran les trobades d’inici de curs amb les famílies al més aviat possible amb tres 

objectius: informar, resoldre dubtes i expressar neguits, incerteses... , si és possible 

es faran presencialment per grups estables, mantenint la distància de seguretat i, si 

no és possible, utilitzant la mascareta. En cas que no es puguin fer presencialment 

es faran de manera telemàtica.  

 

 

 

mailto:escolaruizamadofamilies@gmail.com
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Entrevistes individuals de seguiment 

El seguiment amb les famílies es faran preferentment de forma presencial mantenint 

les mesures de seguretat. En funció de la situació de pandèmia i si la família pot es 

podran fer per videoconferència, per telèfon... segons cada necessitat. 

Sessions del Consell Escolar. 

Sempre que la situació ho permeti es faran presencialment, en una aula gran,  

portant mascareta i amb les distàncies recomanades. Si no es pot, passaran a fer-se 

de manera telemàtica. 

Claustres 

Es faran preferentment de forma presencial, en una aula gran, mantenint la distància 

de seguretat, utilitzant la mascareta. En cas que no es pugui es faran de manera 

telemàtica. 

Reunions de treball 

Als espais de reunió i treball s’establiran les mesures necessàries per garantir el 

distanciament físic de seguretat de 1,5 metres, i és obligatori l’ús de mascareta. S’ha 

d’evitar, en la mesura del possible, que es comparteixin equips, dispositius, estris o 

altres instruments o accessoris i s’ha de prestar especial atenció a la ventilació de 

l’espai.  

2.8 Servei de menjador 

A l’espai de menjador els grups estables han de mantenir-se i garantir que hi hagi 

una distància de seguretat respecte d’altres grups estables.  

Per poder atendre tots els usuaris de menjador a l’horari habitual, no és suficient fer 

torns amb l’espai del que disposem, per això hem habilitat l’espai de la biblioteca que 

també  farà la funció de menjador: 
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DINAR 

CURS HORA DE DINAR ESPAI 

P3-P4 12.30h a 13.15h. Biblioteca 

P5-1r-2n 12.30h a 13.15h. Menjador 

3r-4t 13.30h. a 14.15h. Biblioteca 

5è-6è 13.30h. a 14.15h. Menjador 

Mestres i personal del centre 13.45h. a 14.25h. Menjador 

 

Cada grup entrarà i sortirà del menjador per separat, mantindran la distància de 

seguretat entre els grups estables i entre els companys, es rentaran les mans abans 

i després dels àpats, seran les monitores les que pararan i despararan les taules, 

evitant moviment dins del menjador. 

TEMPS DE PATI DEL MIGDIA 

L’escola té un pati molt gran, per tant els alumnes es distribuiran per grups estables 

per les diferents zones del pati que també funcionen durant el temps del pati en 

l’horari lectiu.  

Cada grup estable portarà el pitrall de color que ajuda a identificar cada grup. 

Les monitores i personal de cuina portaran sempre la mascareta, independentment 

de que el grup estable l’hagi de portar o no. 

Si un dia fa mal temps, a l’hora de pati cada grup estable anirà a la seva classe. 

Donat que no hi ha una monitora per grup, cadascuna es repartirà dos grups 

estables.  

Al pla de funcionament del menjador del curs 2020-2021 es concretaran tots els 

espais utilitzats durant el servei de menjador, les activitats que es faran durant 

aquest horari, la distribució de les monitores i les seves funcions.  
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2.9 Pla de neteja 

La planificació de l’escola respecte a la neteja està basada en la ventilació, neteja i 

desinfecció. 

S’exposen les mesures de neteja dels espais  utilitzats pels grups estables i els 

espais compartits per diferents grups, durant les hores lectives i no lectives. 

En aquest pla d’organització caldrà adjuntar el pla  de neteja de l’empresa que en té 

la concessió, l’ajuntament el farà arribar al centre. També hi incorporaran la gestió 

dels residus. 

L’horari del servei de neteja és en temps no lectiu, a partir de les 4h. de la tarda. A 

més cada dia hi haurà una persona del servei de neteja des de les 10.30h fins les 

14.30h. que anirà netejant els espais comuns: lavabos, passadissos, portes, poms 

de portes, interruptors... Farà un mínim de dues vegades cadascun dels espais.  

Cal tenir en compte: 

- La ventilació de les instal·lacions interiors es farà com a mínim abans de 

l’entrada i la sortida dels nens i tres vegades més durant el dia, almenys 10 

minuts cada vegada. 

- Sempre que sigui possible es deixaran les finestres obertes durant les 

classes. 

- La neteja i la posterior desinfecció d’espais es realitzarà amb una periodicitat 

almenys diària. 

- Els espais i material que s’utilitzin per més d’un grup es netejaran un cop 

acabada l’activitat d’aquell grup. 

- S’ha de garantir la desinfecció sobretot dels poms, baranes de les escales... 

- Les taules i cadires de les aules i del menjador es desinfectaran després de 

les activitats i dels àpats. 

- Els alumnes de CM i CS, quan utilitzin un espai que no és del seu grup 

estable, col·laboraran en les actuacions de neteja de superfícies i estris 

utilitzats abans d’abandonar l’espai. 
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PLANIFICACIÓ DE LA VENTILACIÓ, NETEJA I DESINFECCIÓ  

+ = ventilació       = neteja i desinfecció  n = neteja 

 

AULES GRUPS ESTABLES 

 
Abans de 
cada ús 

Després 
de cada 
ús 

≥ 1 vegada 

al dia 

1 vegada a 
la setmana 

Comentaris 

Ventilació de l’espai   + 
 Mínim 10 minuts 3 

vegades/dia. 

Manetes i poms de portes i 
finestres 

 
 

 
  

Taules, cadires i bancs    
 

  

Grapadores, utensilis 
d’oficina... 

 
 

 
  

Aixetes, piques   
 

  

Ordinadors, sobretot teclats i 
ratolins, tàblets 

 

 
 

 Material electrònic: 
netejar amb un drap 
humit amb alcohol 
propílic 70% 

Interruptors d’aparell 
electrònics 

 
 

 
  

AULES COMPARTIDES 

 
Abans de 
cada ús 

Després 
de cada 
ús 

≥ 1 vegada 

al dia 

1 vegada a 
la setmana 

Comentaris 

Ventilació de l’espai  
 

+ 
 Mínim 10 minuts 3 

vegades/dia. 

Manetes i poms de portes i 
finestres 

 
  

  

Taules, cadires i bancs  
  

  

Grapadores, utensilis 
oficina... 

 
  

  

Aixetes, piques  
  

  

Ordinadors, sobretot teclats i 
ratolins, tàblets 

 

  

 Material electrònic 
netejar amb un drap 
humit amb alcohol 
propílic 70% 

Interruptors d’aparell 
electrònics 
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ESPAIS COMUNS I EQUIPAMENT 

 
Abans de 
cada ús 

Després 
de cada 

ús 

 

≥ 1 vegada 

al dia 

1 vegada a 
la setmana 

Comentaris 

Ventilació de l’espai   +
  

Mínim 10 minuts 3 
vegades/dia 

Manetes i poms de portes i 
finestres 

  
 

 
 

Baranes i passamans,   
 

  

Superfície de taulells i 
mostradors  

  
 

 
 

Taules, cadires i bancs    
 

  

Estructures del pati   
 

  

Grapadores i utensilis oficina   
 

  

Aixetes, piques   
 

  

Ordinadors, sobretot teclats i 
ratolins 

  
 

 

Material electrònic 
netejar amb un drap 
humit amb alcohol 
propílic 70% 

Tablets  
 

   

Telèfons   
 

  

Interruptors d’aparell 
electrònics 

  
 

 
 

Fotocopiadores   
 

  

AULES I ESPAIS DE JOC INTERIORS 

 
Abans de 
cada ús 

Després 
de cada 
ús 

≥ 1 vegada 

al dia 

1 vegada a 
la setmana 

Comentaris 

Ventilació de l’espai   
+ 

 Mínim 10 minuts 3 
vegades/dia 

Superficies o punts de 

contacte freqüent amb les 

mans 

  
 

  

Terra   
 

  

Materials de jocs  
n   

  

Joguines de plàstic  
n   
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Joguines o peces de roba   
 

 Rentadora(≥60C 

MENJADOR 

 
Abans de 
cada ús 

Després 
de cada 
ús 

≥ 1 vegada 

al dia 

1 vegada a 
la setmana 

Comentaris 

Ventilació de l’espai   +  
Mínim 10 minuts 3 

vegades/dia 

Superfícies on 

es prepara el 

menjar 

  
  

 

Plats, safates, gots, 

coberts...  

 

 
 

  

Amb aigua calenta: 

rentats a elevada 

temperatura. Sense 

aigua calenta: 

desinfecció en dilució 

de lleixiu al 0,1 %.  

Taules, cadires 
  

   

Taulells  
 

   

Utensilis de 

Cuina 
 

 
  

 

Taules per a 

usos diversos   
  

 

Terra   
 

  

Manetes i poms de portes i 

finestres 
  

 
 

 

Portes i vidres d’entrada.   
 

  

Estructures del pati  
 

   

LAVABOS 

 
Abans de 
cada ús 

Després 
de cada 
ús 

≥ 1 vegada 

al dia 

1 vegada a 
la setmana 

Comentaris 

Ventilació de l’espai   + 
 Mínim 10 minuts 3 

vegades/dia 

Canviadors  
 

   

Rentamans   2  
  

Inodors   2  
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Terra i altres superfícies   2  
  

Cubells de brossa, 

compreses 
 

 
 

  

GIMNÀS, PAVELLÓ 

 
Abans de 
cada ús 

Després 
de cada 
ús 

≥ 1 vegada 

al dia 

1 vegada a 
la setmana 

Comentaris 

Ventilació de l’espai   +  
Mínim 10 minuts 3 

vegades/dia 

Vestuari  
  

  

Lavabos  
 2    

Material a utilitzar  
 

  
 

Terra de parquet  
  

  

2.10 Transport 

L’escola té servei de transport escolar gestionat pel Consell Comarcal de l’Alt 

Empordà. Uns 110 alumnes de P3 a 6è en són usuaris. 3 busos fan les diferents 

línies de transports. 

Aquest servei es presta al matí, migdia i tarda, per tant es fan 4 viatges. 

El Consell Comarcal no augmentarà els busos, per això els alumnes ocuparan totes 

les places del vehicle, per tant no es podran separar per grups estables, caldrà que 

portin sempre mascareta durant tot el trajecte i fins que arribin a la seva classe. 

Cada alumne tindrà un seien assignat i caldrà que el Consell Comarcal ens faci 

arribar la distribució dels alumnes dins del bus. 

El centre té un portal que només usen els alumnes transportats. L’organització de les 

entrades i sortides es fa de la següent manera: 

Entrades: 

- Als alumnes d’educació primària les monitores els acompanyaran fins al 

portal d’entrada, i ells aniran directament a les seves classes a on hi trobaran 

el mestre/a.  
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- Als alumnes d’educació infantil les monitores els acompanyaran fins al 

portal d’entrada, aquí els recollirà personal del centre i els acompanyarà a les 

diferents classes.  

Sortides: 

- Personal del centre acompanyarà als alumnes dels diferents cursos fins al 

portal de sortida, faran tres files, una per cada línia i les monitores els 

portaran fins al seu bus. 

Aquesta organització és similar a com es feia fins ara. Exceptuant que les monitores 

entraven dins del pati, i anaven a recollir als alumnes d’infantil al seu pati. 

2.11 Acollida i activitats extraescolars 

ACOLLIDA MATINAL 

Com que els usuaris són alumnes de totes les edats i de diferents grups estables 

caldrà  aplicar la distància de seguretat interpersonal d’1,5m., utilitzar sempre la 

mascareta i ventilar molt l’espai. 

Cada nen serà acompanyat fins a l’entrada per un únic familiar, haurà de mantenir la 

distància de seguretat de 1,5 metres amb la resta de persones que estiguin a l’espai 

d’acollida. L’acompanyant ha d’anar amb mascareta. 

Quan finalitzi el període d’acollida, els alumnes seran acompanyats a la seva aula de 

referència i, tant els responsables com els infants portaran mascaretes. 

Un cop acabada l’activitat s’haurà de ventilar l’espai, netejar tot el material que hagin 

utilitzar, desinfectar l’espai i deixar-lo preparat per una nova activitat. 

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 

Les activitats extraescolars que es fan a l’escola, que suposen una barreja 

d’alumnes des diferents grups estables, caldrà fer-les aplicant la distància de 

seguretat i/o utilitzant mascareta.  

La utilització de la mascareta vindrà determinada pel que dicti l’autoritat sanitària en 

cada moment. 
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Caldrà garantir la ventilació dels espais, abans i després i, sempre que sigui 

possible, durant l’activitat. Un cop acabada l’activitat s’haurà de netejar tot el material 

que hagin utilitzar, desinfectar l’espai i deixar-lo preparat per una nova activitat. 

Caldrà preveure el trasllat dels alumnes des del lloc de l’activitat extraordinària fins a 

l’aula del grup estable, sobretot en el cas dels alumnes més petits que hauran d’anar 

acompanyats. En qualsevol cas, durant aquests trasllats caldrà portar sempre 

mascareta. 

Tenir en compte que: 

- Cal garantir que cada infant disposi d’una superfície mínima de 2,5m2. 

- S’han de rentat les mans abans i després de l’activitat. 

- S’han de prioritzar els entrenaments i activitats a l’aire lliure. 

- Dins de l’aula mantenir la distància de 1,5m i/o portar la mascareta. 

Durant el primer trimestre del curs 2020-2021 l’AMPA ha acordat no programar 

activitats extraescolars, a l’espera de veure com evoluciona la pandèmia. S’acorda, 

juntament amb l’escola, la possibilitat de programar activitats de cares al 2n 

quadrimestre del curs.  

Les activitats complementàries que va organitzar l’AMPA durant el curs 2019-2020 

van ser les següents: 

 

ACTIVITAT NOMBRE 

D’ALUMNES 

GRUPS  

DELS QUALS 

PROVENEN ELS 

ALUMNES 

PROFESSIONAL 

RESPONSABLE 

ESPAI ON ES 

REALITZA 

L’ACTIVITAT 

ACOLLIDA 

MATINAL 

10 alumnes 1 1 Gimnàs 

PISCINA 13 alumnes   Piscina de Roses 

JUDO 16 alumnes 3 GRUPS 2 Gimnàs 

MANUALITATS 21 alumnes 2 grups 1 Aula del gimnàs 

LLENGUATGE 

MUSICAL 

14 alumnes 2 grups 1 Aula de música 

CIRC 20 alumnes 2 grups 1 Gimnàs 
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MINITENNIS 12 alumnes  1 grup 1 Gimnàs 

TAEKWONDO 5 alumnes 3 grups 1 Gimnàs 

PITCH&PUT 5 alumnes 1 grup 1 Pitch&put 

FRANCÉS 6 alumnes 1 grup 1 Aula de l’escola 

PATCHWORK 16 alumnes 1 grup 1 Aula del gimnàs 

SCRAAP+POSTR

ES 

9 alumnes 1 grup 1 Aula del gimnàs 

MANUALITATS 

MEDIEVALS 

8 alumnes 1 grup 1 Aula del gimnàs 

BÀSQUET 2 alumnes 3 grups 2 Pavelló 

INICIACIÓ 

ESPORTIVA 

4 alumnes 1 grup 2 Pavelló 

PATINATGE 6 alumnes 3 grups 2 Peralada 

GIMNÀSTICA 

RÍTMICA 

21 alumnes 2 grups 2 Pavelló 

TALLER DE 

CONTES 

8 alumnes 1 grup 1 Aula de l’escola 

ART I 

CREATIVITAT 

ANGLÈS 

6 alumnes 1 grup 1 Aula de l’escola 

UKELELE 11 alumnes 1 grup 1 Aula de música 

2.12 Activitats complementàries 

El centre planificarà les activitats, sortides i colònies escolars tenint en compte les 

normes de protecció que regulen els grups estables i sempre que siguin possibles 

segons les recomanacions de l’autoritat sanitària i del departament d’educació. 

SORTIDES ESCOLAR 

Durant el primer trimestre les sortides, prioritàriament, es faran a l’entorn proper, 

sense utilitzar el transports escolar. 

Durant el segon i tercer trimestre, i veient com evoluciona la pandèmia, es podran 

organitzar sortides fora del municipi i que es necessiti transport. 



Pàgina 31 de 45 
Pla d'organització de centre             Escola Ruiz Amado               Curs 2020-2021                10 de setembre de 2020 

Totes els sortides que es realitzin es faran a partir dels grups estables, per tant no es 

barrejaran els dos cursos d’un mateix nivell, tal i com es venia fent habitualment. 

Si es fa una activitat a la qual hi ha d’assistir més d’un grup estables del mateix 

nivell, aquests dos grup no es barrejaran.  

Quan els dos grups d’un mateix nivell hagin d’utilitzar un mateix bus, els alumnes 

d’un grup es situaran a la part de davant i els del segon grup a la part de darrera, 

sense barrejar-se els dos grups. Alumnes i mestres portaran sempre mascareta a 

dins del bus. 

COLÒNIES ESCOLARS 

S’organitzaran durant el tercer trimestre del curs. Donat que les colònies sempre es 

fan per nivell, cada nivell té dos grups estables. 

Els alumnes s’agruparan per grups estables, al bus, a la casa de colònies i a totes 

les activitats que es realitzin. 

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES 

Les festes escolars, com la castanyada, el carnaval, la setmana de l’esport... 

s’organitzaran tenint en compte el funcionament dels grups estables. Per tant les 

activitats que sempre fa l’escola conjuntament, aquest curs es faran per cicles i 

mantenint les distàncies de seguretat. 

2.13 Reunions dels òrgans unipersonals i col·lectius de coordinació i govern 

Sempre que es pugui es faran les reunions de manera presencial, però si la situació 

de la pandèmia ho requereix es passaran a fer de forma telemàtica, sobretot  quan 

siguin reunions amb un nombre elevat de persones. 

 

ÒRGANS TIPUS DE 

REUNIÓ 

FORMAT DE LA REUNIÓ PERIODICITAT/ 

TEMPORITZACIÓ 

Equip directiu Planificació Presencial/Telemàtica Una  per setmana 

Dimarts  

Claustre Informació Presencial/Telemàtica Mensual 
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Dimecres 

Equip docent 

(coordinació) 

Coordinació Presencial/Telemàtica Una per setmana 

Divendres 

Equip docent EI Coordinació 

/seguiment 

Presencial/Telemàtica Una per setmana 

Dimarts 

Equip docent CI Coordinació 

/seguiment 

Presencial/Telemàtica Una per setmana 

Dimarts 

Equip docent CM Coordinació 

/seguiment 

Presencial/Telemàtica Una per setmana 

Dimarts 

Equip docent CM Coordinació 

/seguiment 

Presencial/Telemàtica Una per setmana 

Dimarts 

Claustre/formació Pedagògica Presencial/Telemàtica Mensual 

Dijous 

CAD Planificació/ 

coordinació 

Presencial/Telemàtica 3 anuals 

Social Coordinació Presencial/Telemàtica Mensual 

 

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

Si es detecta una sospita de cas és important la ràpida coordinació entre el 

departament d’educació, l’escola i els serveis sanitaris. 

El centre seguirà el protocol “gestió de casos COVID-19 als centres educatius”. 

Les recomanacions incloses en aquest document estan en contínua revisió i seran 

modificades si la situació epidemiològica així ho requerís. Caldrà estar alerta i tenir 

clares totes les actualitzacions d’aquest document. 

La persona responsable de la coordinació i la gestió de la COVID-19 al centre és la 

directora. 

Les famílies, el primer dia de classe, hauran de signar una declaració responsable 

per la qual es comprometen a seguir les normes establertes davant del COVID-19. 
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REQUISITS D’ACCÉS AL CENTRE 

La família/tutors han de verificar, abans d’anar a l’escola, l’estat de salut del seu fill/a 

i comprovar que no tingui elevació de la temperatura superior a 37,5ºC ni la nova 

aparició de cap altre símptoma de la taula de símptomes. 

TAULA DE SÍMPTOMES MES FREQÜENTS DE LA COVID-19 

- Febre o febrícula>37,5ºC 

- Tos 

- Dificultat per a respirar 

- Mal de coll* 

- Refredat nasal*  

- Fatiga, dolors musculars i/o mal de cap 

- Mal de panxa amb vòmits o diarrea 

- Pèrdua d’olfacte o gust (infants grans i adolescents) 

*El mal de coll i el refredat nasal (amb o sense mocs) són molt habituals en infants i 

només s’haurien de considerar símptomes potencials de COVID-19 quan també hi 

ha febre o altres manifestacions de la llista. 

NO ES POT ANAR A L’ESCOLA SI L’INFANT O L’ADULT: 

- Es troba en aïllament perquè ha estat positiu per a la COVID-19. 

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

molecular. 

- Conviu amb una persona diagnosticada de COVID-19.  

- Es troba en període de quarantena domiciliària per haver estat identificat/da 

com a contacte estret d’alguna persona diagnosticada de COVID-19. 

GESTIÓ DE CASOS 

La detecció precoç de casos i el seu aïllament, així com dels seus contactes estrets, 

és una de les mesures més rellevants per mantenir l’entorn segur. 
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Davant una persona que comença a desenvolupar símptomes compatibles 

amb el COVID-19: 

- Se l’ha de portar a un espai separat d'ús individual ben ventilat i es contactarà 

amb la directora. Aquest espai és el despatx de l’EAP, situat al costat del 

despatx de direcció. 

- Sempre que no hi hagi contraindicació per a l’ús de la mascareta, se li ha de 

col·locar una mascareta quirúrgica, tant a la persona que ha iniciat els 

símptomes com a la persona que l’acompanyi (si és un menor). N’hi haurà al 

despatx per a tal efecte. Es prendrà la temperatura. 

- Si la persona 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...) caldrà trucar al 061. 

A continuació la directora del centre: 

- En el cas que es tracti d’un/a alumne/a, cal establir contacte immediat amb la 

família per tal que vingui a buscar l’infant o adolescent. 

- Recomanar a la persona o a la família (en el cas d’un/a menor) que contactin 

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. La cita s’ha de 

concertar abans de 24 hores. 

- Introduir a la Plataforma “COVID Contacts” els contactes estrets del GCE 

escolar, tant de l’aula com, si fos el cas, de les activitats extraescolars dins de 

l’escola.  

- Coordinació amb l’Escola, l’equip d’atenció primària (EAP) -especialment amb 

la infermera de referència que l’equip hagi designat- i Salut Pública. 

Quan la simptomatologia s’inicia fora de l’horari escolar o en dies no lectius, la 

família o la persona amb símptomes ha de contactar amb el seu CAP de referència 

o, fora de l’horari del CAP, amb els centres d’urgències d’atenció primària (CUAP), 

per valorar la situació i fer les actuacions necessàries. 

Si s’ha realitzat una prova PCR   

(o una altra tècnica de diagnòstic molecular que es consideri adient) 
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En el cas que s’hagi realitzat una PCR per descartar infecció per coronavirus SARS-

CoV2, s’indicarà aïllament domiciliari de la persona atesa en espera del resultat de la 

prova. 

En resum: 

ALUMNES 

Si un alumne/a  comença a desenvolupar símptomes compatibles amb la 

COVID-19 al centre: 

1. El docent que detecta el cas avisarà a direcció i el portarà al despatx del 

costat de la sala de mestres (EAP).  Serà substituït per un altre membre del 

claustre que es farà càrrec de la classe amb totes les mesures necessàries. 

2. Alumne/a i mestre/a s’hauran de col·locar una mascareta quirúrgica. N’hi 

haurà al despatx per a tal efecte. Es prendrà la temperatura. 

3. Un membre de l’equip directiu contactarà amb la família per tal que vingui a 

buscar l’infant. 

4. En cas de presentar símptomes de gravetat es trucarà  també al 061. 

5. S’explicarà a la família que ha de contactar amb el CAP de referència per 

valorar la situació i fer les actuacions necessàries. 

6. Si el CAP decideix fer la prova PCR, es posarà en contacte amb el centre.  

7. La família ho notificarà a l’escola i explicarà la situació. 

8. Si es decideix realitzar una PCR per a SARS-CoV-2, l’infant i la família amb 

qui conviu hauran d’estar en aïllament al domicili fins conèixer-ne el resultat. 

En cas que finalment es confirmi el cas, Salut Pública serà l'encarregada de la 

identificació, aïllament i seguiment dels contactes estrets. 

Si un alumne/a  comença a desenvolupar símptomes compatibles amb la 

COVID-19 a casa: 

1. La família es posarà en contacte amb el seu CAP de referència per valorar la 

situació i fer les actuacions necessàries. 

2. Si el CAP decideix fer la prova PCR, es posarà en contacte amb el centre.  

3. La família ho notificarà a l’escola i explicarà la situació. 



Pàgina 36 de 45 
Pla d'organització de centre             Escola Ruiz Amado               Curs 2020-2021                10 de setembre de 2020 

4. Si es decideix realitzar una PCR per a SARS-CoV-2, l’infant i la família amb 

qui conviu hauran d’estar en aïllament al domicili fins a conèixer el resultat. En 

cas que finalment es confirmi el cas, Salut Pública serà l'encarregada de la 

identificació, aïllament i seguiment dels contactes estrets. 

Si un alumne/a és un contacte directe d’un cas positiu de fora de l’escola 

1. La família notificarà a l’escola que l’alumne/a està confinat. 

2. Serà salut pública qui informarà al centre si cal fer alguna altra actuació. 

MESTRES O PERSONAL DEL CENTRE 

Si un membre del claustre o personal del centre comença a desenvolupar 

símptomes compatibles amb la COVID-19 al centre: 

Si es troba malament durant la jornada laboral: 

1. Ho comunicarà a direcció. 

2. S’haurà de col·locar una mascareta quirúrgica (tant a la persona que ha iniciat 

símptomes com a la persona que estigui amb ell). En tindrem al despatx de 

l’EAP per a tal efecte. 

3. Serà substituït de la seva activitat i haurà d’anar a casa. 

4. En cas de presentar símptomes de gravetat es trucarà  també al 061. 

5. S’explicarà a l’afectat que ha de contactar amb el CAP de referència per 

valorar la situació i fer les actuacions necessàries. 

6. L’activitat del centre continuarà amb normalitat a l’espera del resultat. 

7. Si es decideix realitzar una PCR per a SARS-CoV-2, haurà d’estar en 

aïllament al domicili fins a conèixer el resultat. En cas que finalment es 

confirmi el cas, Salut Pública serà l'encarregada de la identificació, aïllament i 

seguiment dels contactes estrets. 

Si es troba malament a casa: 

1. S’explicarà a l’afectat que ha de contactar amb el CAP de referència per 

valorar la situació i fer les actuacions necessàries. 

2. L’activitat del centre continuarà amb normalitat a l’espera del resultat. 
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3. Si es decideix realitzar una PCR per a SARS-CoV-2, haurà d’estar en 

aïllament al domicili fins a conèixer el resultat. En cas que finalment es 

confirmi el cas, Salut Pública serà l'encarregada de la identificació, aïllament i 

seguiment dels contactes estrets. 

Quadre resum - DETECCIÓ DE POSSIBLES CASOS PER SIMPTOMATOLOGIA 

COMPATIBLE AMB LA COVID-19 

Casos 

potencials 

Espai 

habilitat per 

a l’aïllament 

Persona 

responsable de 

reubicar 

l’alumne/a i 

custodiar- lo fins 

que el vinguin a 

buscar 

Persona 

responsable 

de trucar a la 

família o parlar 

amb l’adult  

Persona responsable de 

registrar el resultat 

positiu a l’aplicatiu 

TRAÇACOVID 

Alumnes 

 

Despatx 

EAP 

Horari lectiu: 

Docent del grup 

estable o docent 

que el té a l’aula 

en el moment de 

la detecció. 

La directora 

del centre o en 

substitució un 

membre de 

l’equip directiu. 

La directora del centre o 

en substitució un 

membre de l’equip 

directiu. 

 

Horari Menjador: 

coordinadora. 

Extraescolars, 

monitor que el té 

en aquella 

activitat. 

Administrativa 

de l’AMPA o 

coordinadora 

del menjador, 

que abans ho 

comunicarà a 

direcció. 

Mestres i 

personal del 

centre 

Despatx 

EAP 

  La directora del centre o 

en substitució un 

membre de l’equip 

directiu. 

Personal de 

cuina i 

monitors de 

menjador. 

Activitats 

extraescolars 

Despatx 

EAP 

  Administrativa de l’AMPA 

o en substitució la 

coordinadora de 

menjador ho comunicarà 

a la directora o en 

substitució un membre 

de l’equip directiu per tal 

que ho gestioni. 
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2.15 Seguiment del pla 

Els responsables del pla són els membres de l’equip directiu.  

Durant el curs es faran diverses revisions i valoracions: 

1a. Al finalitzar el primer dia de classe. 

2a. Durant la primera setmana de funcionament 

3a. A finals del primer mes, finals de setembre. 

4a. Al final de cada trimestre. 

I sempre que es vegi que cal millorar una mesura presa en aquest pla. 

3. Concrecions per a l’educació infantil 

3.1 Pla d’acollida de l’alumnat de P3 

Durant la primera setmana de setembre les famílies rebran a través del correu 

electrònic i per TokApp la informació de com s’organitzarà el curs, i com podran fer 

l’adaptació. Al moment de la matrícula ja se’ls va informar que es faria així. 

El dia 8 o 9 setembre ( segons grup) abans de començar el curs, l’alumne amb el 

pare o la mare podran venir a l’escola a conèixer la seva tutora, l’aula, el pati... Es 

donarà dia i hora per poder-hi assistir. El mateix dia hauran de portar el material que 

es va demanar durant la matrícula. Caldrà que l’adult porti mascareta i es renti les 

mans amb el gel hidroalcohòlic abans d’entrar. 

Durant la primera setmana del curs escolar, del 14 al 18 de setembre, els alumnes 

assistiran a l’escola dues hores al matí o dues hores a la tarda. Mig grup classe cada 

vegada.  

Els haurà d’acompanyar un membre de la seva família, preferentment el pare o la 

mare. Els deixaran a la porta de la classe a on els recollirà la tutora. 

Durant el curs els alumnes de P3 seran acompanyats pel seu familiar a la porta de la 

classe, i també es recolliran al mateix lloc. D’aquesta manera podran tenir contacte 

amb la tutora. Per tant podran entrar dins el pati de l’escola, mantenint les distàncies 

de seguretat amb els altres familiars i portant sempre mascareta. 
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Durant el mes d’octubre es farà la reunió inicial de P3. Es farà per grup classe, 

només hi podrà assistir un familiar per alumne/a, es mantindran les distàncies de 

seguretat i es portarà mascareta. Si no es pot fer presencial es farà de manera 

telemàtica. 

3.2 Pla de treball del centre educatiu en confinament 

Nivell Educatiu Mètode de 

treball i recursos 

didàctics 

previstos 

Mitjà i 

periodicitat del 

contacte amb el 

grup 

Mitjà i 

periodicitat del 

contacte 

individual amb 

l’alumne/a 

Mitjà i 

periodicitat de 

contacte amb la 

família 

P3 i P4 Globalitzat i 

competencial 

mitjançant sites i 

symbaloo. 

Dossiers 

fotocopiats. 

Google meet 

amb grups molt 

reduïts. 

Setmanal. 

Setmanal. 

Telèfon. 

Correu electrònic. 

 

 

P5 Globalitzat i 

competencial 

mitjançant sites i 

symbaloo 

Dossiers 

fotocopiats. 

Google meet 

amb grups molt 

reduïts. 

Setmanal. 

Setmanal. 

Telèfon. 

Correu electrònic. 

 

 

S’establirà un contacte estret amb les famílies per correu electrònic. A més, 

setmanalment, el contacte serà de paraula, a través de trucades o videotrucades. 

S’establirà un contacte proper amb els alumnes, cal un contacte directe 

setmanalment tutora-alumne/a, a partir de videoconferències a P5 amb grups 

reduïts, o amb trucades. El contacte amb P3 i P4 serà amb l’alumne/a i seva família 

a través d’una videotrucada o similar. 

Setmanalment, es penjaran  propostes per als infants amb un enfocament globalitzat 

i competencial, cada dilluns hi haurà noves propostes. També es procuraran petits 

dossiers amb tasques més especifiques. Les famílies faran les devolucions 

directament al correu corporatiu de la seva mestra. 
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Sites #EduquemEnLínia 

Cada curs tindrà el seu espai, P3, P4 i P5. A dins de cada espai hi haurà les 

activitats i recursos de cada nivell, separats per blocs. 

Hi haurà un treball previ  que es realitzarà a l’escola on es perseguiran els següents 

objectius: 

- Conèixer l’espai de compartició de tasques i recursos (Sites).  

Les tutores seran les responsables principals de fer el seguiment proper de l’infant i 

de coordinar les actuacions que es considerin. 

Les mestres especialistes i de suport compartiran l’acció tutorial, de manera que  

sigui més sostenible la feina de les tutores, que hauran de coordinar,  entre les 

diferents persones que intervenen en el grup, la recollida d’informació, el contacte 

amb els infants  i les famílies i la recollida de dades. 

4. Concrecions per a l’educació primària  

4.1 Pla de treball del centre educatiu en confinament - grup 

Nivell Educatiu Mètode de treball i 

recursos didàctics 

previstos 

Mitjà i periodicitat del 

contacte amb el grup 

Mitjà i 

periodicitat del 

contacte 

individual amb 

l’alumne/a 

Mitjà i periodicitat 

de contacte amb la 

família 

Desenvolupar les competències bàsiques, procurant que siguin inclusives i que s’ajustin al ritme, 

les característiques i la situació personal de cada alumne. Tasques globalitzades. 

Caldrà fer activitats que ajudin a avançar en l’assoliment dels objectius del curs escolar. 

Cicle inicial Sites per activitats 

complementàries. 

Llibres i quaderns 

de text. 

Activitats setmanals. 

Meet setmanal en grups 

reduïts.  

Setmanal. 

Correu 

electrònic. 

Setmanal. 

Correu electrònic. 

 

Cicle mitjà Classroom. 

Sites per activitats 

complementàries. 

Llibres i quaderns 

de text. 

Classroom, Meet i 

correu. 

Activitats setmanals. 

3 Meets setmanals (un 

en gran grup i dos en ½ 

grup). 

Classrooms i 

correu. 

Setmanal. 

Meet individual 

quinzenal. 

Correu electrònic. 

Quinzenal. 
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Cicle superior Classroom. 

Sites per activitats 

complementàries. 

Llibres i quaderns 

de text. 

Classroom i correu. 

Activitats setmanals. 

3 Meets setmanals 

(un en gran grup i 2 en 

½ grup). 

Classroom i 

correu. 

Setmanal. 

Meet individual 

quinzenal. 

Correu electrònic. 

Quinzenal. 

 

 

S’establirà un contacte estret amb les famílies, preferiblement amb el correu 

electrònic i, si això no és possible, amb trucades.  

S’establirà un contacte setmanal amb els alumnes. S’establiran videoconferències 

setmanals per explicar les tasques que s’han posat al Classroom, tenir contacte 

directe per dubtes, tutories, explicar continguts si cal.  

Seran en dies fixes per tal que els alumnes i les famílies es puguin organitzar. 

A CM i CS les tasques es penjaran al Classroom donat que els alumnes ja hi estan 

treballant.  

En cas de confinament els Meets es faran de forma habitual a CM i CS, i s’iniciaran 

amb els alumnes de CI i Infantil. 

Es farà formació on-line als pares, enfocada al treball amb les eines de G Suite, per 

tal que puguin ajudar als seus fills. 

Tot i seguir amb el treball globalitzat, es procurarà posar tasques de totes les 

matèries intentant que les activitats ajudin a avançar en l’assoliment dels objectius 

del curs escolar. Aquestes tasques es podran fer virtualment o amb els llibres i 

quaderns de text de cada alumne.  

Les tasques a Cicle Inicial es penjaran a inici de setmana, es podran incloure 

activitats amb els llibres i dossiers, doncs si hi ha confinament cadascú s’emportarà 

el seu material i així els alumnes amb pocs recursos podran fer les activitats. També 

estarà operatiu el Sites de cicle inicial i dels diferents especialistes, per fer activitats 

complementàries. 

Es procurarà que el retorn de les tasques es pugui fer de diverses formes, intentant 

no utilitzar massa l’ús dels vídeos ja que al municipi hi ha poca cobertura.  

Els alumnes de CM i CS, sempre que sigui necessari, podran emportar-se les 

tauletes de l’escola. Treballaran preferentment amb el Classroom, també amb els 
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llibres i quaderns de text, a més es podran incloure les activitats amb dossiers 

preparats de diferents temàtiques. Al Sites es penjaran tasques complementàries de 

manera que tots els alumnes hi puguin accedir. 

Si aquest alumne/a queda confinat i no han pogut recollir els llibres i el seu material 

escolar, es prepararà aquest material en una bossa marcada amb el seu nom per tal 

que la família el pugui passar a recollir a l’escola, amb les mesures de protecció 

corresponents. 

Per poder fer el seguiment de les activitats realitzades pels alumnes i donar retorn 

de les mateixes s’utilitzaran diferents canals. 

- Respondre als comentaris que puguin fer els nens al sites i al classroom. 

- Respondre als correus que puguin enviar les famílies/nens al correu. 

- Publicar a la web les fotos que ens facin arribar els pares per fer visible la seva 

feina i motivar a d'altres famílies a participar. 

- Fer trucades a les famílies i fer-ne un registre (si ens contesten o no, informació 

rellevant que ens donen, preocupacions manifestades...). 

- Anar omplint el document compartit del drive per fer el seguiment. 

- Enviar àudios i/o vídeos de forma periòdica als grups de whatsapp de cada un dels 

grups-classe. 

 -A través de fitxes autocorrectives 

Pel que fa a l’atenció a la diversitat s’atendrà oferint activitats adaptades i també 

procurant oferir les activitats generals amb suficients bastides per poder ser 

seguides pel total de l’alumnat. La mestra d'educació especial i la mestra d'aula 

d'acollida un cop per setmana enviaran un correu electrònic a l'alumnat amb tasques 

més específiques que caldrà retornar també per correu o bé amb indicacions d’on 

trobaran les activitats al sites. Es donarà més marge de temps per si també volen 

anar fent les activitats del bloc. 

Per aquells alumnes que no disposin d’ordinador, telèfon amb dades, ni tablet, es 

procuraran petits dossiers amb tasques més especifiques, així com el material i els 

quaderns que es podran endur a casa. 
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Les tutores seran les responsables principals de fer el seguiment proper de l’infant, 

seran les responsables de coordinar les actuacions que es considerin. 

Les mestres especialistes i de suport compartiran l’acció tutorial, de manera que  

sigui més sostenible la feina  de les tutores, que hauran de coordinar,  entre les 

diferents persones que intervenen en el grup, la recollida d’informació, el contacte 

amb els infants  i les famílies i la recollida de dades. 

L’atenció personalitzada del tutor amb l’alumne i, si s’escau, amb la família, en 

qualsevol curs i nivell, i l’atenció tutorial en grups reduïts d’alumnes, en qualsevol 

curs o nivell, es  realitzarà per via telemàtica. Només de manera excepcional i per a 

aquells casos en què es vegi necessari per les dificultats de seguiment telemàtic, 

durant el període de confinament es podrà realitzar presencialment, però amb la 

planificació i programació del dia i l’hora de retrobament amb l’alumne/a i, si s’escau, 

amb la família i el tutor o tutora a l’aula. Caldrà que la petició i/o comunicació per part 

de les famílies per assistir al centre es dugui a terme amb un mínim de 2 dies 

d’antelació respecte a la data escollida, per tal que el centre pugui fer les previsions 

oportunes. 

4.2 Pla de treball si el confinament és només d’un alumne 

Si un alumne/a queda confinat i no ha pogut recollir els seus llibres i el seu material 

escolar, es prepararà aquest material en una bossa marcada amb el seu nom per tal 

que la família el pugui passar a recollir a l’escola, amb les mesures de protecció 

corresponents. 

El tutor/a es posarà en contacte amb ell i la seva família, si es troba bé, podran venir 

a recollir el material per a poder fer les tasques individualment a casa, si és un 

alumne que utilitza habitualment Classroom, serà aquesta l’eina per facilitar l’accés a 

les propostes i mantenir la cura i el vincle cap a l’alumnat quan no sigui possible la 

presencialitat. Si l’alumne no disposa de les eines digitals corresponents se’l trucarà 

des de l’escola per a explicar-li les tasques. 

Si un alumne disposa d’un currículum adaptat o té dificultats en fer sol les tasques, 

se li elaborarà un dossier amb propostes en format paper que es posarà a disposició 
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de l’alumnat en cas de confinament, en aquest cas es posarà en contacte amb ell la 

mestra de suport o d’educació especial. 

Quan els alumnes siguin de cicle inicial o educació infantil, la seva tutora contactarà 

amb la família per tal de fer-los arribar les feines a fer, i podran venir a l’escola a 

recollir el material. 

Si l’alumne no es troba bé i no pot fer les tasques, això s’haurà de tenir en compte 

quan torni a l’escola, s’haurà de fer una adaptació individual de les tasques que no 

ha pogut fer i rebrà una ajuda o suport. Es farà un plantejament individual segons les 

necessitats i l’edat de cadascú. 

Quan l’alumne no pugui assistir a l’escola a l’espera del resultat de la PCR. 

- Ed. Infantil, la seva tutora es posarà en contacte amb la família per recomanar 

les activitats i els pares podran venir a recollir les fitxes si cal. 

- Ed. Primària se li enviaran les tasques a fer l’endemà mitjançant Classroom, o 

via telefònica. Els pares podran venir a recollir el material a l’escola amb les 

mesures sanitàries pertinents. 

Cal recordar que davant la sospita de que un dels infants pugui estar contagiat, a 

l’espera dels resultats de la PCR (2-3 dies), la tutora o el tutor poden planificar i anar 

organitzant el material i les propostes per fer a casa davant la possibilitat de 

confinament del grup sencer, en cas que el resultat de la prova sigui positiu.  

Cal tenir les activitats programades amb dues setmanes d’antelació per poder 

elaborar un dossier amb propostes en format paper que es posarà a disposició de 

l’alumnat en cas de confinament, si aquest no disposa de les eines digitals 

corresponents. 

Les persones tutores són les encarregades de recollir tota la informació necessària 

sobre l’accés a dispositius (ordinador, tauleta, mòbil, impressora, escàner) i connexió 

per part de les famílies. En cas de detectar alguna mancança en aquests aspectes, i 

per evitar la desconnexió o aïllament digital dels infants durant el temps de 

confinament, es comunicaran a l’Equip Directiu tots els casos localitzats per 

gestionar les peticions de préstecs de dispositiu i d’ajudes a la connectivitat.   

 

 


