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INTRODUCCIÓ 

Aquest Pla d’actuació es complementa amb les Instruccions per al curs 2020/2021 de la 
Secretaria de Polítiques Educatives. 

La proposta que presentem es basa en aquests quatre valors: 

Seguretat  

Seguint les mesures que ens proposen i amb la col·laboració de tots els integrants de la 
comunitat educativa, l’escola ha de continuar sent un espai on l’activitat educativa es 
pugui dur a terme d’una manera segura i confortable. 

Salut 

La salut dels alumnes, docents i altres treballadors del centre és una prioritat per al 
Departament d’Educació i de Salut. Totes les mesures estan adreçades a reduir la 
transmissió del virus i a millorar la traçabilitat de casos i contactes. 

Equitat 

El període de confinament ha tingut efectes en els diferents grups de població. Sovint, 
aquelles persones pertanyents a col·lectius de major vulnerabilitat, n’han patit o n’estan 
patint les conseqüències d’una manera més acusada. 

La proposta actual vol afavorir la presencialitat sense renunciar a la seguretat d’alumnes 
i personal docent i no docent dels centres educatius. 

Vigència 

Totes les mesures proposades seran vigents al llarg del curs escolar i en coherència amb 
la realitat del nostre centre. El marc que es proposa serà fàcilment adaptable  es canvia 
el context epidemiològic. 

L’equip directiu de l’escola tindrà la funció d’informar  constantment del funcionament 
i desenvolupament del pla a tots els membres de la comunitat educativa, de forma 
coordinada amb els Serveis Territorials, els serveis d’atenció de primària de Salut, 
l’Ajuntament i l’AMPA. 

És molt necessari treballar de manera col·laborativa i propera, informar de forma 
transparent i continuar amb els canals de comunicació habituals. 

 

DIAGNOSI 

L’escola Sant Julià ha treballat molt per a no perdre el contacte amb tot l’alumnat durant 
el confinament (des del 13 de març al 19 de juny). 

S’ha portat el control de tots aquells alumnes que no disposaven de connectivitat i s’han 
buscat altres mitjans per aconseguir fer-los un acompanyament com a la resta. 
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Cal dir que en alguns casos no  s’aconseguit  però, aquest fet ens ha permès perdre 
consciència de l’existència d’una escletxa digital i també del desconeixement de l’ús 
d’eines digitals per part d’algunes famílies. 

Per sort, d’una manera o una altra, l’equip docent ha fet una gran feina i un gran esforç 
per fer-los arribar un somriure, unes paraules d’ànims i fer-los saber que no estan sols 
ja que aquest confinament ha pogut tenir efectes sobre la seva salut, tant física com 
emocional. 

A més, mitjançant la plataforma Edmodo es feien enviaments de propostes 
pedagògiques als alumnes adaptant a les necessitats d’accessibilitat i fent-les arribar per 
diferents canals. 

Des del Meet es van fer reunions amb els delegats/des de classe i els mestres també 
feien anar el ZOOM i altres programes per posar-se en contacte, tant amb els alumnes 
com amb les seves famílies. 

També hi ha hagut grups de WhatsApp per fer el seguiment i proposar reptes pedagògics 
als alumnes d’aula d’acollida i ed. infantil. 

 

ORGANITZACIÓ DE GRUPS ESTABLES 

L’organització que presentem vol garantir els dos grans pilars per fer front a la 
pandèmia: les mesures de protecció i la traçabilitat. 

Segons el Departament d’Educació es considera grup estable: 

1. Aquell grup d’alumnes amb el seu tutor o tutora i en el marc dels quals es 
produeix la socialització de les persones que l’integren. 

2. Podran formar part d’aquest grup estable altres docents o personal de suport 
educatiu i a l’educació inclusiva si la major part de la seva jornada laboral 
transcorre en aquest grup estable. 

3. Un grup de persones que tenen una relació propera i molt quotidiana, que 
permeti que no sigui necessari requerir la distància física interpersonal de 
seguretat d’1,5 metres, ni l’ús de la mascareta. 

D’aquests grups estables formaran part altres docents o personal de suport educatiu i a 
l’educació inclusiva, si la major part de la seva jornada transcorre en aquest grup. 

 

La nostra proposta organitzativa dels grups i els espais és la següent: 

- El cicle d’ed. infantil consta de dos nivells per curs. Es considerarà grup estable 
aquell grup de nivell amb el seu tutor/a. 

- A primària, el cicle inicial té dos nivells per curs, cicle mitjà en té tres (de manera 
extraordinària per COVID), cicle superior, 5è en té tres i 6è dos. Es considera grup 
estable aquella grup de nivell amb el seu tutor/a. 
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Hi ha tres consideracions a tenir en compte a l’hora de fer la nostra proposta: una 
pedagògica, una sanitària i, per últim, una organitzativa. 

 

 

Consideració Pedagògica 

Degut a que els grups estables són nombrosos no podem contemplar fer ambients a ed. 
infantil. El que sí que farem serà tallers dins l’aula amb un material únic i exclusiu pel 
grup. 

A primària els alumnes que poden sortir del grup estable per formar un subgrup estable 
seran els alumnes de la SIEI, els de l’Aula d’Acollida i els que fan religió. Quan formin 
aquest segon grup estable mantindran la distància de seguretat i hauran de portar 
mascareta. 

Consideració Sanitària 

Aquesta organització també permet garantir l’estabilitat i l’estanquitat dels grups 
estables, preservant la capacitat de traçabilitat, tant d’alumnes com de mestres, a més 
de permetre uns millors fluxos d’entrada i sortida d’alumnes. 

Consideració organitzativa 

L’escola s’organitza per cicles.  

Aquest curs, de manera excepcional, cada un dels cicles tindrà els seus especialistes i 
seran grups tancats. Cap mestre ni especialista d’un cicle farà activitats a un altre cicle. 

Per poder organitzar-nos bé, i donat que el cicle mitjà s’ha triplicat, algun especialista 
haurà de fer de tutor i d’especialista. 

Les dotacions extres que ens han adjudicat des del Departament d’Educació (3 dotacions 
COVID) les hem assignat als diferents cicles. 

Per cobrir les necessitats del centre hem demanat les següents especialitats: 

ü 1 per l’especialitat de música. 

ü 1 per l’especialitat d’anglès. 

ü 0,5 per l’especialitat en atenció a la diversitat (0,5) 

ü L’altra mitja dotació la compactarem amb la mitja estructural d’aula d’acollida. 

A més d’aquestes dotacions també ens han assignat: 

ü 1 TEI 

ü 1 TIS 

A continuació enumeren els grups estables que es mantindran el curs 2020/2021. 
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NIVELLS NOMBRE 
D’ALUMNES 

PROFESSORAT 
ESTABLE 

ALTRES 
DOCENTS EEE/TIS/TEI SIEI 

VETLLADORS 
ESPAI estable 
d’aquest grup ESPAI temporal 

P3A 21 1 1 TEI ? AULA 
ORDINÀRIA 

Sala 
Psicomotricitat 

P3B 19 1 1 TEI ? AULA 
ORDINÀRIA 

Sala 
Psicomotricitat 

P4A 15 1 1  ? AULA 
ORDINÀRIA 

Sala 
Psicomotricitat 

P4B 16 1 1  ? AULA 
ORDINÀRIA 

Sala 
Psicomotricitat 

P5A 25 1 1  PROF. SIEI AULA 
ORDINÀRIA 

Sala 
Psicomotricitat 

P5B 26 1 1   AULA 
ORDINÀRIA 

Sala 
Psicomotricitat 

1rA 21 1 4  Vetllador/a AULA 
ORDINÀRIA Aula religió 

1rB 22 1 4   AULA 
ORDINÀRIA Aula religió 

2nA 23 1 4   AULA 
ORDINÀRIA Aula religió 

2nB 22 1 4   AULA 
ORDINÀRIA Aula religió 

3rA 19 1 5   AULA 
ORDINÀRIA Aula religió 

3rB 18 1 5  TUTOR/A 
AA 

AULA 
ORDINÀRIA 

Aula religió 
Aula d’Acollida 

3rC 18 1 5   AULA EE 
(ADAPTADA) Aula religió 

4tA 18 1 5  
PROF. SIEI 
TUTOR/A 

AA 

AULA 
ORDINÀRIA 

Aula religió 
Aula d’Acollida 

4tB 18 1 5  TUTOR/A 
AA 

AULA 
ORDINÀRIA 

Aula religió 
Aula d’Acollida 

4tC 18 1 5  PROF. SIEI BIBLIOTECA 
(ADAPTADA) 

Aula religió 
Aula SIEI 

5èA 20 1 5  TUTOR/A 
AA 

AULA 
ORDINÀRIA 

Aula religió 
Aula d’Acollida 

5èB 20 1 5  
PROF. SIEI 
TUTOR/A 

AA 

AULA 
ORDINÀRIA 

Aula religió 
Aula SIEI 

Aula d’Acollida 

5èC 19 1 5  
PROF. SIEI 
TUTOR/A 

AA 

AULA 
ORDINÀRIA 

Aula religió 
Aula SIEI 

Aula d’Acollida 

6èA 26 1 5 EEE 
PROF. SIEI 
TUTOR/A 

AA 

AULA 
ORDINÀRIA 

Aula religió 
Aula SIEI 

Aula d’Acollida 

6èB 27 1 5  TUTOR/A 
AA 

AULA 
ORDINÀRIA 

Aula religió 
Aula d’Acollida 

 

ü Quan facin religió s’agruparan per nivells i es garantirà la distància de seguretat 
i hauran de portar la mascareta. El mestre sempre portarà la mascareta posada. 
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ü Els alumnes que vagin a l’aula d’acollida també ho faran portant la mascareta i 
assegurant la distància de seguretat. 

ü Els alumnes de SIEI que hagin de sortir de l’aula per necessitat s’intentarà que 
portin la mascareta però, per la tipologia d’alumnes que tenim (TEA) ho veiem 
una mica difícil. Pel que fa a la distància tampoc ho podem assegurar. 

ü Els reforços es faran a dins l’aula. Potser  en algun moment hauran de sortir del 
grup classe però es vetllarà per a que aquest grup sigui del mateix grup estable. 
En el cas d’haver-hi algun alumne que no sigui del mateix grup, es mantindrà la 
distància de seguretat i es portarà la mascareta. 

S’enumeren les activitats o matèries que estan subjectes a aquesta circumstància: 

 

ACTIVIDAD O 
MATÈRIA 

GRUPS ESTABLES DELS 
QUALS PROVENEN ELS 

ALUMNES 
DOCENTS 

HORARI (NOMBRE 
D’HORES O SESSIONS 

SETMANALS) 

OBSERVACIONS 

(si escau) 

RELIGIÓ Tota la primària 1 1 sessió setmanal Mestre compartit amb 
tres centres més. 

AULA D’ACOLLIDA 3rB, 4tA, 4tB, 5èA, 5èB, 
5èC, 6èA i 6èB 1 ? 

Aquest mestre/a tindrà 
la jornada compactada 
amb ½ dotació COVID. 

SUPORT NEE Tota la primària 3   

MESTRES DE REFORÇ Tota la primària Tots    

SIEI P5A, 4tA, 4tC, 5èC i 
6èA 1 + 1 EEE  

L’horari SIEI s’adapta a 
les necessitats dels 

alumnes. 

ANGLÈS 
(science) Tota la primària  

2 sessions setmanal 
d’anglès 

1 sessió setmanal de 
Science 

 

MATEMÀTIQUES 
(aplicades a l’entorn) Cicle Inicial  1 sessió setmanal  

 

Suport escolar no lectiu 

Aquest curs 2020/2021, tenint en compte les circumstància del context actual, l’escola 
ha decidit que no es realitzarà aquest suport. 
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CRITERIS ORGANITZATIUS DELS RECURSOS PER A L’ATENCIÓ DE L’ALUMNAT AMB 
NECESSITATS ESPECÍFIQUES DE SUPORT EDUCATIU 

Cada cicle tindrà uns especialistes assignats que faran les especialitats i els reforços que 
calguin, dins l’aula. 

En el cas de sortir de l’aula se seguiran els següents criteris: 

ü Alumnat de la SIEI per fer treball específic o atendre’ls de manera 
individualitzada (5 alumnes TEA, 1 alumna DAP, 1 retard del desenvolupament 
sense etiologia clara, 1 DIL, 1 DIM i 1 trastorn greu de conducta). 

ü Alumnat amb NEE que requereixin un reforç addicional i que seran atesos dins 
l’aula i, de manera excepcional, sortiran del grup classe per fer una atenció 
individualitzada. 

ü Alumnat atès pel CREDA que sortirà de l’aula per treballar amb la logopeda. 

ü Alumnat atès per la Psicòloga i que se’ls hi hagi de fer un seguiment. 

ü Alumnat atès per la Psicopedagoga de l’EAP. 

Quan se surti del grup estable ho faran amb la mascareta i mantenint la distància de 
seguretat tal i com està indicat en el Pla d’actuació en el marc de la pandèmia elaborat 
amb el Departament de Salut. 

Les coordinacions quinzenals amb l’EAP poden ser presencials o telemàtiques.  

 

ORGANITZACIÓ DE LES ENTRADES I SORTIDES 

L’horari que té l’escola és el següent:  

ü Matí: de 8.45h a 12.15h 

ü Tarda: de 14.30h a 16.00h 

Els accessos a l’interior són 2: 

ü Porta principal. 

ü Porta del camp de futbol. 

El nombre totals d’alumnes, entre infantil i primària, a dia 3 de setembre, és de 431: 

ü Ed. infantil: 122 
ü Primària: 309 

Ed. Infantil entrarà i sortirà per la porta principal. 

CI d’ed. primària entrarà i sortirà per la porta del camp de futbol. 

CM i CS entraran per la porta del camp de futbol i sortiran per la porta principal. 
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A terra hi haurà unes marques que delimitaran els llocs per on l’alumnat haurà de 
circular o s’haurà d’esperar, si és el cas, tant a la porta principal com a la del camp de 
futbol. 

El conserge serà l’encarregat d’obrir i tancar les portes i ajudarà a prendre la 
temperatura a l’alumnat. 

 

ENTRADES MATÍ 

Pel que fa a primària  

ü La porta per on entrarà primària s’obrirà a les 8.35h, deu minuts abans de l’hora 
habitual.  

ü Els alumnes aniran passant, de dos en dos, mantenint la distància de seguretat  i 
amb mascareta, se’ls prendrà la temperatura i accediran a l’edifici. Hi haurà 
mestres de guàrdia controlant el flux de circulació. L’alumnat pujarà sol a les 
classes on estarà el tutor o la tutora esperant. 

Pel que fa a ed. Infantil  

ü La porta per on entren els petits s’obrirà 10 minuts més tard de l’hora habitual, 
o sigui, a les 8.55h, i l’alumnat entrarà seguint les marques pintades al terra, sol, 
sense la companyia dels seus familiars. Els tutors i tutores estaran esperant per 
rebre’ls i es col·locaran a l’espai que tinguin assignat on se’ls prendrà la 
temperatura abans d’entrar al recinte. 

Els mestres i les mestres estaran esperant i vetllaran per a que els pares i mares no 
entrin. Veure període d’adaptació de P3 i P4 (pàgina 11) 

Per garantir les mesures de prevenció a les entrades i sortides del centre, així com en els 
passadissos i llocs de concurrència els alumnes i el personal del centre educatiu han de 
portar la mascareta fins arribar a l’aula del grup estable, a banda de mantenir el 1,5 
metres de distància de seguretat. 

 

SORTIDES MATÍ 

ü Els alumnes de 5è i 6è plegaran 10 minuts abans, o sigui a les 12.05h, i sortiran 
per la porta principal. El mestre o la mestra vetllarà per a que no s’ajuntin pels 
passadissos i els acompanyarà fins a la porta. 

ü Passats 5 minuts, a les 12.10h, baixaran els alumnes de 3r i 4t i, els que marxin 
sols, sortiran directament per la mateixa porta que els de cicle superior, la porta 
principal. Pel que fa als alumnes que no tenen autorització per marxar sols, 
s’esperaran, fent filera, a la pista de basquet on aniran sortint a mida que els 
seus familiars vagin arribant. 
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ü A l’hora habitual de sortida, a les 12.15h, sortiran els alumnes de cicle inicial i 
s’esperaran a l’entrada de la porta del camp de futbol fins que les famílies els 
vinguin a buscar. 

ü Els alumnes d’ed. Infantil sortiran a les 12.30h per la porta principal. 

En cap cas les famílies podran entrar al centre a recollir al seu fill o filla a no ser que 
estigui autoritzat. 

El tutor/a serà l’encarregat o encarregada de rebre i acomiadar els seus alumnes, tant 
al matí com a la tarda. En algun cas excepcional pot ser un especialista o un reforç que 
tregui el grup classe. 

 

ENTRADES TARDA 

Pel que fa a primària  

ü La porta per on entrarà primària s’obrirà a les 14.20h, deu minuts abans de l’hora 
habitual.  

ü Els alumnes aniran passant, de dos en dos, mantenint la distància de seguretat  i 
amb mascareta, se’ls prendrà la temperatura i accediran a l’edifici. Hi haurà 
mestres de guàrdia controlant el flux de circulació. L’alumnat pujarà sol a les 
classes on estarà el tutor o la tutora esperant. 

 

Pel que fa a ed. Infantil 

ü La porta per on entren els petits, l’accés principal, s’obrirà a les 14.40h  i 
l’alumnat entrarà seguint les marques pintades al terra, sols, sense la companyia 
dels seus familiars. Els tutors i tutores estaran esperant per rebre’ls i es 
col·locaran a l’espai que tinguin assignat on se’ls prendrà la temperatura. 

Els mestres i les mestres estaran esperant i vetllaran per a que els pares i mares no 
entrin. 

Per garantir les mesures de prevenció a les entrades i sortides del centre, així com en els 
passadissos i llocs de concurrència els alumnes i el personal del centre educatiu han de 
portar la mascareta fins arribar a l’aula del grup estable, a banda de mantenir el 1,5 
metres de distància de seguretat. 

 

SORTIDES TARDA 

ü Els alumnes de 5è i 6è plegaran 10 minuts abans, o sigui a les 15.50h, i sortiran 
sols per la porta principal. El mestre o la mestra vetllarà per a que no s’ajuntin 
pels passadissos i els acompanyarà fins a la porta. 

ü Passats 5 minuts, a les 15.55h, baixaran els alumnes de 3r i 4t i faran filera a la 
pista de bàsquet. Sortiran per la porta principal. 
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ü A l’hora habitual de sortida, a les 16h, sortiran els alumnes de cicle inicial i 
s’esperaran a l’entrada de la porta del camp de futbol fins que les famílies els 
vinguin a buscar. 

ü Els alumnes d’ed. Infantil sortiran a les 16.15h per la porta principal. 

En cap cas les famílies podran entrar al centre a recollir al seu fill o filla a no ser que 
estigui autoritzat per la direcció del centre. 

 

Accés entrada Accés sortida Grup Horari entrada Horari sortida 

Principal/ porta 
del menjador  Bon dia 7.30h 8.35h 

Principal Principal  Ed. infantil 

Matí 

8.55h 

Tarda 

14.40h 

Matí 

12.30h 

Tarda 

16.15h 

Camp de futbol Camp de futbol Cicle inicial 

Matí 

8.35h 

Tarda 

14.20h 

Matí 

12.15h 

Tarda 

16.00h 

Camp de futbol Principal  Cicle mitjà 

Matí 

8.35h 

Tarda  

14.20h 

Matí  

12.10h 

Tarda  

15.55h 

Camp de futbol Principal  Cicle superior 

Matí 

8.35h 

Tarda 

14.20h 

Matí 

12.05h 

Tarda  

15.50h 

És molt important i necessari respectar els horaris establerts. 

DIES DE PLUJA 

Els dies de pluja seguirem el mateix protocol d’entrades i sortides amb la precaució de 
portar paraigües. 
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PERÍODE D’ADAPTACIÓ DELS INFANTS DE P3  I P4 

El període d’adaptació és de gran importància a la nostra escola ja que l’arribada dels 
infants, tant  si venen de la llar com si no, ha d’estar acompanyada d’una familiarització 
dels espais i dels mestres.  

Aquests curs, i de manera excepcional, pensem que P4 també necessita aquest període 
ja que van estar molt poc temps a l’escola. 

Per aquest motiu hem decidit que tant els alumnes de P3 com els de P4 faran aquest 
procés i sempre tenint en compte les mesures de seguretat. 

 

En el cas de P3: 

ü Cada infant anirà acompanyat d’un adult, recomanant que aquest sigui sempre 
el mateix durant aquest període. 

ü 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 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. Aquelles persones acompanyants que siguin de risc (diabetis, malaltia 
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. 

ü Abans d’entrar al centre s’ha de rentar les mans amb gel hidroalcohòlic o aigua i 
sabó i, un cop dins, ha de mantenir la distància de seguretat d’1,5 metres amb la 
resta de persones que estiguin a l’espai. Ha de portar la mascareta durant 
l’estona que romangui a l’escola. 

ü La persona acompanyant només podrà tenir contacte amb el seu fill/a i haurà de 
mantenir la distància de seguretat amb la resta de persones de l’aula (inclosos 
els altres infants, persones acompanyants i docents). 

ü Els o les mestres referents de l’aula indicaran a cada adult l’espai on haurà de 
romandre durant l’estona d’acollida sempre vetllant per mantenir totes 
aquestes mesures indicades. 

 

Per poder portar una bona adaptació i evitar aglomeracions farem diferents torns 
d’estada: 
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Curs Torn Horari 

P3 1r 

2n 

3r 

De 9.00h a 9.50h 

De 10.00h a 10.50h 

De 11.30h a 12.20h 

Entre el 1r, el 2n i el 3r torn hi haurà 10 minuts per poder fer la neteja de l’espai. 

Aquest període serà del 14 al 18 de setembre 

 

Pel que fa als alumnes de P4, del 14 al 18 de setembre tindran flexibilitat d’horari.  

 Matí Tarda 

P4 Horari normal. Opcional 

 

ORGANITZACIÓ DE L’ESPAI I L’ESBARJO 

Hem organitzat l’horari per tenir tres torns de pati on sortiran els alumnes per cicles. 

Al pati, els alumnes de nivell poden coincidir en un mateix espai sense coincidir les 
classes del mateix nivell (aquesta organització podria canviar segons l’evolució de la 
pandèmia). No es barrejaran per cicles. En el cas de no poder-ho evitar es mantindrà la 
distància de seguretat i hauran de portar mascareta. 

La nostra escola disposa de molts espais oberts però mantindrem la part del darrera (on 
tenim la pista) per les activitats d’educació física i farem servir la part de davant (camp 
de futbol i pista de bàsquet) per les hores d’esbarjo de primària. 

Pel que fa l’alumnat d’ed. Infantil P3 té un pati tancat on estaran els dos nivells junts. En 
aquest cas no es pot garantir la distància de seguretat i tampoc l’ús de les mascaretes. 

A l’alumnat de P4 i P5 els distribuirem entre dos espais, el pati gran d’educació infantil i 
l’espai de sorra que hi ha davant la pista del darrera de l’escola. En aquest cas passarà 
el mateix que a P3, els patis es compartiran entre els alumnes del mateix nivell. 

 

CURS-NIVELL-GRUP HORA DE PATI 

P3 Pati exclusiu de P3 

P4 Pati exclusiu de P4 

P5 Pati de sorra del darrera de l’edifici. 
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1r i 2n de primària De 9.45h a 10.15h  

Pista de bàsquet i camp de futbol  

3r i 4t de primària De 10.15h a 10.45h 

Pista de bàsquet i camp de futbol 

5è i 6è de primària De 10.45h a 11.15h 

Pista de bàsquet i camp de futbol 

En el cas de disposar de més espais els i les mestres ho organitzaran per poder aprofitar-
los. 

Els alumnes esmorzaran a la classe abans o desprès de sortir al pati, segons el seu horari. 

 

RELACIÓ AMB LA COMUNITAT EDUCATIVA 

Reunions de Consell Escolar 

Les reunions es faran telemàtiques en l’horari que sigui millor per tal de prioritzar 
l’assistència del major nombre possible dels membres que en formen part. En el cas de 
fer-ne alguna presencialment serà de manera excepcional i s’haurà de mantenir la 
distància de seguretat i portar mascareta. 

Hem de tenir en compte que no es poden fer reunions de mes de 10 persones. 

Les reunions amb famílies 

Es prioritzarà la via telemàtica per fer totes les reunions, tant les d’inici de curs com les 
que puguin anar sorgint al llarg de curs. 

Tutories amb les famílies 

Les tutories individualitzades es faran per telèfon o correu electrònic. Excepcionalment, 
en el cas d’una trobada presencial, es farà mantenint la distància de seguretat i portant 
mascareta. També es podran fer videoconferències en el cas que sigui possible. 

Hi podrà assistir un dels progenitors i es faran els dilluns de 12.15h a 13.15h en cas de 
primària i de 12.30h a 13.30h en cas d’infantil. La reunió es farà a l’aula de referència 
del grup estable. 

 

Comunicació amb les famílies 

La difusió de la informació cap a les famílies es seguirà realitzant pels canals habituals: 

ü Correu electrònic. 

ü Mitjançant circulars en paper per aquelles famílies que no tenen correu. 

ü Per telèfon. 
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ü Web de l’escola. 

ü Twitter. 

ü Agenda.  

ü Delegats de classe. 

 

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 altres grups estables. Quan això no sigui possible caldrà 
mantenir la distància de seguretat entre tots els comensals. 

Atès que disposem d’un espai reduït de menjador, l’escola cedeix una aula petita pels 
alumnes de P3 i P4 i l’aula de música. 

Els torns que es faran seran els següents: 

Grup Espai Horari  

P3, P4 i P5 Aula de música De 12.30h a 13.20h 

1r-2n  Menjador  De 12.30h a 13.20h 

3r-4t Menjador  De 13.40h a 14.20h 

5è-6è Aula de música De 13.40h a 14.20h 

 

- A l’espai del menjador els grups estables es mantindran i es respectaran, es 
garantirà que hi hagi distància de seguretat respecte altres grups estables. 

- Els alumnes es rentaran les mans abans i després de dinar i a l’hora de represa 
de l’activitat lectiva. 

- Entre torn i torn, es netejarà l’espai, es realitzarà la desinfecció i es ventilarà la 
zona. 

- Els infants de primària duran la mascareta en tot moment i només se la trauran 
a l’hora de dinar. 

Les activitats posteriors als àpats es realitzaran, preferiblement, a l’aire lliure, amb 
ocupació diferenciada d’espais per a cada grup estable d’infantil i primària, aquests 
últims utilitzant sempre la mascareta. 

Per aquest motiu l’empresa preveu un increment de costos del servei de menjador: 
caldrà una hora més pel personal de cuina per realitzar la neteja i desinfecció dels espais 
utilitzats pels diferents grups entre torn i torn i dos monitors més per cobrir l’horari (de 
12.15h a 14.30h). 
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PLA DE VENTILACIÓ, NETEJA I DESINFECCIÓ 

Se seguiran les normes següents: 

ü A l’entrar al centre es prendrà la temperatura a tot l’alumnat. 

ü Per entrar al centre, el personal docent, PAS, PAE i alumnes de primària hauran 
de portar mascareta en tots els espais de l’escola. 

ü En els espais utilitzats pels grups estables hi haurà ventilació permanent. Les 
portes es mantindran sempre obertes i les finestres s’obriran entre 5 i 10 minuts 
cada hora. 

ü S’evitarà l’ús del mateix espai, el mateix dia, per diferents grups estables. 
Solament serà possible si es garanteix les mesures d’higiene després de cada 
sessió.  

ü A l’entrada de cada aula a es disposarà d’un dispensador de gel hidroalcohòlic 
per fer neteja de mans sempre a les entrades i sortides de l’espai.  

ü Als lavabos hi haurà dispensadors de sabó i paper per fer rentat de mans després 
d’utilitzar l’espai i abans i després de l’esmorzar. A cada lavabo hi haurà un 
contenidor de pedal on llençar el paper un cop usat. L’empresa de neteja vindrà 
a dos cops al dia per netejar els lavabos (després de la jornada del matí i a la 
tarda). 

ü Per tota l’escola hi haurà cartells informatius explicant els passos per a un 
correcte rentat de mans. 

ü Els penjadors dels passadissos no es podran fer servir per evitar aglomeracions 
de diferents grups estables. 

És obligatori l’ús de les mascaretes a partir de 6 anys.  

Cap alumnes podrà accedir al recinte escolar sense dur-la posada (de P3 a 6è). Aquestes 
mesures es podran adaptar segons evolucioni la pandèmia.  

Higiene de mans 

Aquesta mesura la prendrà tot el personal docent i no docent que entri a l’escola: 

ü A l’arribada i a la sortida del centre educatiu. 

ü Abans i després dels àpats. 

ü Abans i després d’anar al WC. 

ü Abans i després de fer ed. física. 

ü Abans i després del pati. 

Gestió de residus 

Cada aula disposa de diferents contenidors per a fer la selecció de residus que es 
generen cada dia. L’empresa de neteja diàriament en farà el buidatge. 
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Els lavabos disposaran de papereres amb pedal per llençar el paper d’eixugar-se les 
mans. 

Als patis d’infantil hi haurà un contenidor de rebuig per poder llençar mocadors o 
tovalloletes usades. Aquests contenidors es buidaran cada dia pel personal de neteja. 

L’Ajuntament pactarà amb l’empresa de neteja per a fer aquells serveis extres que 
necessita l’escola (neteja de lavabos després de la jornada del matí, etc.). 

 

TRANSPORT 

La nostra escola no disposa d’aquest servei. 

 

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES. EXTRAESCOLARS I SERVEI DE BON DIA 

L’AMPA ens ha de facilitar les seves propostes d’activitats extraescolars. 

El servei de Bon dia del matí es realitzarà dins del recinte escolar, a l’espai del menjador.  

El protocol que s’estableix en aquest servei és el següent: 

• L’acollida del matí es realitzarà  dins del recinte escolar, a l’espai del menjador. 

• L’entrada a aquest espai no es farà per la porta d’entrada de l’edifici (vestíbul), 
sinó que es farà servir la porta d’emergència del menjador que dona al pati 
vermell. 

• Les famílies dels més petits podran acompanyar els alumnes fins a la porta 
d’entrada del menjador. 

• Els alumnes es rentaran les mans a l’entrada i faran ús de la mascareta i 
mantindran la distància de seguretat durant el temps que duri el servei. 

• Un cop acabat aquest servei els alumnes aniran a les seves respectives aules 
excepte els alumnes d’educació infantil que seran acompanyats per la monitora 
fins a la seva classe. 

• El servei d’acollida comença a les 7.30h i tindran una monitora per atendre els 
infants. 

• Un cop acabat aquest servei els alumnes es posaran la mascareta i aniran a les 
seves respectives aules excepte els alumnes d’ed. infantil que seran 
acompanyats per la monitora fins a la seva classe. 

 

REUNIONS DELS ÒRGANS UNIPERSONALS I COL·LECTIUS DE COORDINACIÓ I GOVERN 

ü Les reunions de claustre es realitzaran telemàticament sempre i quan no 
disposem d’un espai prou gran com per a mantenir la distància de seguretat. 
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Aquestes reunions es realitzaran depenent de les necessitats i amb prèvia 
convocatòria de la Directora. El nombre de reunions que es faran aniran en 
funció de les necessitats. 

ü Les reunions de cicle es faran presencialment en una de les aules utilitzades pel 
grup estable. Es faran els dimarts de 12.15h a 13.15h primària i 12.30h a 13.30h 
infantil. 

ü Reunions de coordinació amb l’equip directiu es faran el divendres d’11.15h a 
12.15h.  

ü Les reunions del Consell de Direcció seran els dilluns de 15.00h a 16.00h 

ü Reunió de l’Equip Directiu es farà els dilluns d’11.15h a 12.15h 

 

 

Òrgan Tipus de reunió Format de la 
reunió Periodicitat 

Equip Directiu Planificació i 
organització Presencial Setmanal 

Consell de Direcció 
De reflexió 

pedagògica i 
metodològica 

Presencial Setmanal 

Coordinació Informativa Presencial Setmanal 

Cicle 
Coordinació 

Pedagògica 
Presencial Setmanal 

 

PROTOCOL D’ACTUACIÓ EN CAS DE DETECTAR UN POSSIBLE CAS DE COVID-19 

En el cas de tenir un infant amb símptomes de COVID-19 a l’escola, el procediment a 
seguir serà el següent: 

1. Se l’ha de portar a un espai separat d’ús individual. 

ü Ed. Infantil: espai de tutoria (aula 9) al mateix passadís on son les classes. 
Un mestre/a  tindrà cura de l’infant mentre un altre avisa  la família. 

ü Cicle Inicial: espai de tutoria (aula 9). Un mestre/a  tindrà cura de l’infant 
mentre un altre avisa  la família. 

ü Cicle Mitjà i Superior: espai de tutoria (aula 28). Un mestre/a  tindrà cura 
de l’infant mentre un altre avisa la família. 
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ü A l’hora del menjador: espai antic menjador dels petits. 

2. El mestre/a es col·locarà la mascareta quirúrgica i també ho farà l’infant que 
presenta símptomes. 

3. La persona GESTOR-COVID, en aquest cas la directora o la cap d’estudis, en el cas 
que la directora no estigui al centre, trucarà al GESTOR-COVID referen del CAP 
per activar el protocol. 

4. Seguidament es contactarà amb la família per a que el vingui a buscar el més 
aviat possible. 

5. En cas de no localitzar a la família, es trucarà a la policia de referència per a que 
la localitzin. 

6. El CAP es posarà en contacte amb la família i els indicarà el protocol a seguir. 

7. L’escola contactarà amb inspecció i notificarà el cas als Serveis Territorials de 
Tarragona. 

Si el metge decideix  realitzar una PCR per a la COVID-19, l’infant i la família amb qui 
conviu hauran d’estar en aïllament al domicili fins conèixer el resultat. 

L’escola seguirà les instruccions dels Serveis Territorials d’Educació i ho comunicarà a 
l’Ajuntament. 

Les actuacions que es realitzaran a l’escola són les següents: 

ü Cas  positiu en un o més membres d’un grup convivència estable: tot el grup de 
convivència s’haurà de posar en quarantena durant 14 dies després del darrer 
contacte amb el cas amb vigilància d’aparició de nous casos. Com a conseqüència 
l’activitat presencial d’aquest grup quedarà interrompuda. 

ü Cas positiu en dos membres no convivents que pertanyen a dos grups de 
convivència diferents d’un mateix espai (per exemple: dos germans que van a 
classes diferents): tot el grup de convivència estable pot tenir consideració de 
contacte estret i es podria plantejar la quarantena dels grups de convivència 
d’aquell espai durant 14 dies després del darrer contacte amb el cas, amb 
vigilància d’aparició de nous casos. Per tant, interrupció de l’activitat lectiva 
presencial en l’espai afectat també durant el temps determinat. 

ü Cas positiu en dos o més membres no convivents que pertanyem a grups de 
convivència en diferents espais (per exemple: alumnes que coincideixen a l’AA, 
religió, SIEI): tot el grup de convivència estable té consideració de contacte 
estret i, per tant s’hauria de plantejar la quarantena dels grups de convivència 
afectats durant 14 dies després del darrer contacte amb el cas, amb vigilància 
d’aparició de nous casos. A més, es  podria plantejar la interrupció de l ‘activitat 
presencial d’aquests dos grups durant els 14 dies de quarantena. 
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MASCARETES 

L’ús de mascaretes és obligatori per a tothom que accedeixi al centre escolar. 

Pel que fa a l’alumnat es recomana que la mascareta sigui quirúrgica en comptes de 
tèxtil. En el cas de ser tèxtil aquesta s’haurà de rentar a diari. 

També heu de tenir en compte de portar una mascareta de recanvi per si fa falta, en 
algun moment, canviar-la. 

 

COMPROMÍS I SEGUIMENT DEL PLA 

Per a que aquest PLA sigui factible i es pugui dur a terme de manera responsable i amb 
garanties es necessari que tota la comunitat educativa hi cregui i es comprometi a 
portar-lo a terme de manera meticulosa. 

Per tal de conscienciar  les famílies de la importància de seguir les instruccions els farem 
signar tres documents: 

ü La carta de compromís que afegirà un apartat sobre la COVID-19. 

ü La Declaració responsable per les famílies COVID-19 

ü Una llista de comprovació de símptomes per a les famílies que faran arribar al 
tutor/a sobre l’estat de salut de l’infant. 

 

ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA, EN UNA SITUACIÓ DE PANDÈMIA COM L’ACTUAL I EN 
CAS DE CONFINAMENT PARCIAL O TANCAMENT DEL CENTRE 

Confinament parcial o tancament de centre 

L’escola té previst planificar a la PGA actuacions que contemplen la possibilitat de 
confinament en cas d’un altre brot de la COVID-19. 

Aquest curs iniciarem una formació per a tot els docents on tindran assessorament i 
acompanyament en l’ús de les eines digitals i les plataformes virtuals d’aprenentatge 
(MOODLE EIX). 

També prioritzarem les eines Google com a servidor intern on penjarem tots els 
documents d’escola. 

Des de l’inici es plantejaran activitats virtuals als alumnes per tal de familiaritzar-los en 
aquest entorn. 

En cas de confinament, l’escola prioritzarà l’acompanyament emocional i social de 
l’alumnat i les seves famílies. 

Com a primer contacte amb les famílies farem servir els grups de WhatsApp  o via 
telefònica, com hem estat fent fins ara. 
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El pla d’organització serà el següent: 

Ed. infantil 

ü Enviament de propostes de treball a les famílies quinzenalment. 

ü Establiment de franges fixes d’acompanyament a P5 via ZOOM o una altra 
aplicació de videotrucades. 

ü Es valorarà, en el cas d’un confinament llarg, el mecanisme de retorn de les 
tasques que es fan a casa. 

ü Acompanyament de les famílies mitjançant trucades telefòniques, correu 
electrònic o via WhatsApp. 

Primària  

ü Establiment de franges horàries fixes d’acompanyament al grup via GoogleMeet. 

ü Seguiment de  les classes normals via plataforma Moodle. 

ü Acompanyament de les famílies mitjançant trucades telefòniques, correu 
electrònic o via WhatsApp. 

 

Pel que a la difusió d’informacions: 

L’escola seguirà amb els mateixos canals de comunicació que tenia fins ara: 

ü Pàgina web. 

ü WhatsApp/Telegram. 

ü Reunions telemàtiques amb les famílies via GoogleMeet o altres. 

ü Correu electrònic. 

ü Via trucada telefònica. 

Quant a l’equip docent: 

ü Es reunirà setmanalment amb seva coordinadora per fer reunions de cicle. 

ü El claustre es reunirà segons les circumstàncies del moment. Es farà un claustre 
quinzenalment durant el confinament. 

ü Cada cicle s’organitzarà perquè el contacte amb les famílies no recaigui 
únicament en el tutor/a. 

Des de l’equip directiu vetllarem per l’acompanyament de tots els professionals que 
treballem  a l’escola. 

No podem permetre que les situacions personals no desitjades (solitud o aïllament) 
puguin afectar el benestar personal de tots nosaltres. Entre tots i totes ens donarem 
suport i vetllarem per compensar aquestes mancances. 


