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ESCOLA TORRE DE LA LLEBRE 

PLA D’ACTUACIÓ PER AL CURS 2020-2021 

0. INTRODUCCIÓ: 

L’escola Torre de la Llebre de Rubí és un centre d’una línia que ha optat per una 

organització del centre per al curs 2020-21 basant-nos en la normativa vigent per 

al proper curs i considerant totes les condicions sanitàries i de protecció que cal 

tenir presents per tal d’encetar el curs amb la màxima normalitat possible.  

Aquest pla serà aprovat pel Claustre i pel Consell Escolar a partir de les darreres 

normatives aprovades pel Departament d’Educació i del Departament de Salut.  

El present pla, per tant,  es basa en els següents documents: 

a.Instruccions per al curs 2020-2011 dels centres educatius de Catalunya 

del Departament d’Educació (Secretaria de polítiques educatives). 

b.Pla d’actuació per al curs 2020-2021 per a centres educatius en el marc 

de la pandèmia per Covid-19 del Departament d’Educació-Salut amb data de 3 

de juliol de 2020.  

c. Protocol de gestió de casos COVID-19 als centres educatius amb data  18 

d’agost de 2020. 

d.Instruccions Departament d’Educació amb data 24 d’agost de 2020. 

L’organització d’aquest pla d’organització es fonamenta bàsicament en prioritzar 

aquests objectius:  

1. Tots els nens i nenes han de tenir accés a l’educació en condicions 

d’equitat assegurant la màxima presencialitat al centre. 

2. L’aprenentatge al nostre centre educatiu ha de poder continuar amb la 

màxima normalitat, seguint les instruccions sanitàries i garantint la funció 

social de l’educació.  

3. L’escola ha de ser un entorn segur amb el risc mínim assumible.  

4. A través de les mesures proposades, la nostra escola estarà en 

condicions de contribuir al control de l’epidèmia i a la identificació ràpida 

de casos i decontactes. 
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La dotació de personal docent que ha rebut l’escola durant el mes de juliol i que 

s’incorporarà a la plantilla actual del centre és de 3 docents de reforç i 1 TEI.  

Aquesta dotació i la normativa  ens ha fet replantejar l’organització de l’alumnat 

en tretze grups estables de convivència per tal de reduir les ràtios de cada grup-

classe. 

L’escola, per tant, s’acull a les darreres instruccions del Departament d’Educació 

que afirma “(...) amb relació als grups de convivència estables, els grups en el 

2n cicle d’educació infantil i a primària no han de ser superiors als 20 alumnes 

amb caràcter general (...)” amb data de 24 d’agost de 2020. 

1.ORGANITZACIÓ I CRITERIS DELS GRUPS ESTABLES 

Es formaran grups estables d’alumnes intentant baixar les ràtios actuals.  A la 

nostra escola tenint en moltes aules ràtios superiors a 25 alumnes. Per tant, hem 

decidit formar grups amb ràtios més baixes de la següent manera: 

o Es mantindrà el grup sencer de P3.  Actualment, amb 22 alumnes 

però la grandària de l’aula i l’assistència de dos persones a l’aula 

permeten una atenció acurada dels alumnes. 

o A partir de P4 d’Ed.Infantil fins a 6è d’Ed.Primària i, tenint en 

compte que som una escola d’una línia, convertirem cada dues 

aules en tres grups.  Per tant, hi haurà alumnes barrejats de nivells 

diferents però dintre del mateix cicle. Per tant, passarem dels 9 

grups tradicionals a 13 grups.  Per formar aquests grups, l’escola 

ha hagut d’assegurar uns espais pertinents que més endavant 

detallarem. 

La formació dels grups quedarà constituïda de la següent manera. 

Comunitats Nombre de 

grups 

Grups estables Nombre 

d’alumnes 

C
o

m
u

n
it

a
t 

d
e

ls
 p

e
ti

ts
 1 Aula de P3 22 

2 Aula de P4-P5 17 

3 Aula de P4-P5 16 

4 Aula de P4-P5 16 
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5 Aula de 1r-2n 16 

6 Aula de 1r-2n 18 

7 Aula de 1r-2n 17 

C
o

m
u

n
it

a
t 

d
e

 m
it

ja
n

s
 8 Aula de 3r-4t 18 

9 Aula de 3r-4t 17 

10 Aula de 3r-4t 18 

C
o

m
u

n
it

a
t 

d
e

ls
 

g
ra

n
s

 11 Aula de 5è-6è 19 

12 Aulà de 5è-6è 17 

13 Aula de 5è-6è 18 

 

La creació d’aquests grups té bàsicament les següents característiques: 

a. Per una banda, crear un grups més reduïts de convivència estables.  El 

seu principal valor és la facilitat que dóna en la traçabilitat de possibles 

casos que es donin permetent una identificació i gestió precoç dels casos 

i els seus contactes.  Cadascun d’aquests grups tindrà un tutor/a de 

referència i alguns altres mestres que formaran part també del grup 

estable intentant que siguin el mínim de professionals possibles.   

b. Aquests grups estables es formaran a partir d’uns criteris pedagògics que 

permetin crear grups heterogenis i que no excloguin a ningú.    Aquests 

criteris pedagògics per a la formació de cada grup són els  següents: 

1.El grup ha de respectar l’equilibri entre nens i nenes. 

2.El grup considerarà les afinitats personals i emocionals entre alguns 

alumnes. 

3.El grup considerarà separar determinades relacions malmeses entre alguns 

alumnes. 

4.Cada grup ha de mantenir un equilibri amb els alumnes NEE. 

5.Els grups han de ser equilibrats amb els  diversos ritmes d’aprenentatge 

dels seus alumnes. 



5 
 

c. Aquests criteris han de crear grups estables heterogenis basats en el 

respecte a la diversitat de l’alumnat i amb un principi fonamental d’inclusió 

afavorint, en tot moment,  l’atenció cap als alumnes en situació de màxima 

vulnerabilitat. 

Cada grup estarà format,  a partir de P4 d’Ed.Infantil, per 8 ó 9 alumnes de cada 

grup tradicional, és a dir 17 ó 18 alumnes de dos nivells diferents. 

S’ha intentat que per cada grup-classe passi el menys nombre de docents 

possible.  D’aquesta manera hi ha especialitats que quedaran cobertes pels 

mateixos mestres de l’aula. 

La reducció de les ràtios per aula permetrà per tant,  

o Incidir més en la diversitat de l’aula i, sobretot, en l’alumnat  més 

desfavorit i vulnerable durant el confinament, no només per 

problemes de connectivitat digital, sinó també per manca de 

recursos de suport educatiu familiar. 

o Garantir una seguretat sanitària i de distanciament molt més 

acurada per part del mestre-tutor de l’aula, així com un control més 

exhaustiu de les mesures de protecció i traçabilitat del grup-estable 

en cas de possible contagi. 

2.PERSONAL DOCENT DELS GRUPS ESTABLES  

Cada grup estable comptarà amb un mestre tutor/a de referència i un o dos 

docents  de reforç.  Aquests mestres de reforç seran els de dotació extraordinària 

o algun dels especialistes (ed.física o llengua estrangera). 

Aquest curs hem optat per afavorir l’especialitat de Llengua Anglesa  i la 

presència de l’educadora de la SIEI que atendrà tres grups estables amb 

alumnes TEA.  La mestra tutora de la SIEI passarà a ser una tutora d’un grup 

estable però que compta amb un alumne de SIEI.   

Les especialitats d’Ed.Musical, Ed.Física i Ed.Especial es cobriran bàsicament a 

través dels mestres tutors i mestres de reforç de cada aula.  Per tal de garantitzar 

igualment el compliment d’aquestes especialitats, l’escola ha optat per una 
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organització dels docents que garanteixi el compliment del currículum en tots els 

àmbits educatius. 

Per tant, l’escola planteja des d’aquesta perspectiva realitzar una planificació 

acurada de les diverses estratègies educatives que ens han de dur a donar 

resposta a les necessitats i als drets de l’alumnat. 

 2.ORGANITZACIÓ DELS GRUPS D’ALUMNES I ESPAIS 

Per tal de plantejar aquesta organització dels grups, l’escola ha optat per 

analitzar els espais disponibles i que fossin prou adequats per acollir cada grup.  

L’escola farà servir els següents espais per a la seva utilització:  aula de llengua 

anglesa, aula de Música, aula de Plàstica i Biblioteca. 

A continuació, hi ha un quadre-resum del nombre d’alumnes i espais que 

ocuparan de manera fixa cada grup estable. 

Aules 

C
o

m
u

n
i

ta
ts

 

GRUPS 
ESTABLES 

ESPAIS I MESURA 
Distanciament 

1,5 m 
(2,5 m2)  

m2/alumne 

1 

C
o

m
u

n
it

a
t 

d
e

ls
 p

e
ti

ts
 

P3  
(22 alumnes) 

Aula de P3 i aula de la 
SIEI 

63,47 m2 
  

3,5 m2 

2 P4-P5 
 (17 alumnes) 

Aula P4 
54 m2  

3,17 m2 

3 P4-P5 
(16 alumnes) 

Aula P5 
54 m2  

3,17 m2 

4 P4-P5 
( 16 alumnes) 

Aula de 1r 
54 m2  

3,17 m2 

5 1r-2n 
(16 alumnes) 

Aula de 2n 
54 m2 

3,17 m2 

6 1r-2n 
(18 alumnes) 

Aula de 3r 
54 m2  

3,17 m2 

7 1r-2n  
(17 alumnes) 

Biblioteca 
54 m2  

3,17 m2 

8 

C
o

m
u

n
it

a
t 

d
e

ls
 

m
it

ja
n

s
 

3r-4t  
(18 alumnes) 

Aula de 4t 
54 m2 

  

3,17 m2 

9 3r-4t 
(17 alumnes) 

Aula de 5è 
54 m2  

3,17 m2 

10 3r-4t 
(18 alumnes) 

Aula de 6è 
54 m2 

 

3 m2 
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11 

C
o

m
u

n
it

a
t 

d
e

ls
 g

ra
n

s
 5è-6è 

(19 alumnes) 
Aula d’Anglès 

54 m2 
 

3,17 m2 

12 5è-6è 
(17 alumnes) 

 

Aula de Música 
45 m2 

2,7 m2 

13 5è-6è 
(18 alumnes) 

 
 

Aula de Plàstica 
45 m2 

2,7m2 

 

2.1.CRITERIS PER L’ORGANITZACIÓ DELS ALUMNES I DELS ESPAIS 

1.Els grups d’Ed.Infantil ocuparan les aules tradicionals de sempre i seran els 

seus espais de referència.  L’aula de P3 comptarà també amb la classe de la 

SIEI com a annex a la seva aula ja que es troba al costat i és de fàcil accés. 

D’aquesta manera, els alumnes de P3 comptaran amb un espai annex que 

afavorirà el joc i el distanciament entre els alumnes.   

En canvi, un dels grups de P4-P5 haurà d’utilitzar l’aula de 1r d’Ed.Primària.  Les 

aules d’Ed.Infantil i de 1r  tenen fàcil accés al pati d’Ed.Infantil i als lavabos.  Per 

la seva situació no cal que aquests grups circulin pels passadissos de l’interior 

del centre. 

Els mobles-contenidors dels alumnes (on es guarden bosses i abrics) que es 

troben als passadissos de l’escola s’introduiran a les aules d’Ed.Infantil i de 1r de 

Primària per tal d’evitar les circulacions pels passadissos ja que anteriorment 

aquests contenidors es trobaven en una zona de pas per on circulaven molts 

alumnes. 

 2.Les aules d’Ed.Primària utilitzaran les seves aules ordinàries de sempre 

encara que es faran servir també altres espais de l’escola per acollir tots els 

grups estables:  la biblioteca, l’aula d’ànglès, l’aula de Plàstica i l’aula de Música.  

Aquests espais seran utilitzats exclusivament només per el seu grup estable 

corresponent.  Caldrà acondicionar aquests espais abans del començament del 

curs (pissarres, connectivitat digital, etc). 

L’aula d’Informàtica serà d´ús de més grups encara que es garantitzarà la neteja 

de l’aula entre grup i grup i amb un horari marcat d’utilització.  
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2.2. ORGANITZACIÓ DELS ALUMNES, PROFESSIONALS I ESPAIS. 

A partir de les consideracions anteriors ens plantegem una organització del 

centre de la següent manera, contemplant els professionals que atendran als 

alumnes de manera estable i temporal. 

La distribució de mestres i dels espais segons els grups estables es farà de la 

següent manera tal com queda recollit a la graella. 

GRUPS ALUMNE
S 

DOCENTS PAE ESPAIS 

Estable Temporal Estable Tempor
al 

Estable Temporal 

Nombre 
alumnes 

Nombre i 
nom 

Nombre Nombre i 
suport 

Nombr
e i 

suport 

Nom Nom 
(horari) 

P3 22 1 
Carmen 

Pérez 

 1 TEI 1 Reforç 
Anna 

Aula P3 i SIEI - 

P4-P5 18 2 
Sílvia Pérez 
Polidura + 

Susana 
Villón 

Mestra de 
Reforç 

1 
Anna 

 

  Aula P4 - 

P4-P5 17 1 
Sílvia Pérez 

León 

Mestra de 
Reforç 

1 
Anna 

1 
vetlladora 

1 SIEI Aula de P5 - 

P4-P5 17 1 
M.Cinta 
Botella 

Mestra de 
Reforç 

1 
Anna 

  Aula de 1r - 

1r-2n 18 1 
Jordi Rovira 

1 
Esp.Anglès 
 (Llengua 
anglesa) 
(2 hores) 
Alberto 

Piqueras 

 
 

 
 

Biblioteca Aula 
Informàtica 

* 
 

1r-2n 17 1 
Marta 
Garcia  

1 
Llengua 
anglesa 

(2 hores) 
Alberto 

Piqueras 

  
1 

SIEI 
Lourdes  
Ferrer 

Aula de 3r Aula 
Informàtica 

* 

1r-2n 17 1  
Yolanda 
Díaz-SIEI 

1 
Llengua 
Anglesa 
(2 hores) 
Alberto 

Piqueras 
 

  Aula de 2n Aula 
Informàtica 

* 
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3r-4t 18 1 
Sílvia Raga  

1 
Anglès 
(2,5) 

Laura P.M 
1 

Reforç 
Mercè 

 1 
SIEI 
Lourdes  
Ferrer 

Aula de 4t  
Aula 

Informàtica
* 
 

3r-4t 17 1 
Enric 

Estrems+ 
 

1 
Anglès 
(2,5) 

Alberto P. 
1 

Reforç 
Mercè 

   
Aula de 5è 

Aula 
Informàtica

* 
 

3r-4t 17 1 
Vivian Mollà 

 

1 
Reforç 
Mercè 

  Aula de 6è 
 

Aula 
Informàtica

* 
 

5è-6è 18 1 
Laura Pérez-

Moreno 

1 Reforç 
Caterina S. 

 1 SIEI 
Lourdes 
Ferrer 

Aula de 
Plàstica 

 

Aula 
Informàtica

* 

5è-6è 19 1 
Maica 

González 
1 

Fina 
Martínez 

1 Reforç 
 

  Aula de 
Música 

Aula 
Informàtica

* 

5è-6è 17 1 Reforç 
 

1 Reforç  1 SIEI 
Lourdes 
Ferrer 

Aula de 
Plàstica 

Aula 
Informàtica

* 

 

Tal i com s’observa al quadre, cada grup estable comptarà només amb només 

dos o tres docents per aula, encara hi ha alguns grups que tenen presència de 

la SIEI i augmenta a 4 docents per aula. 

S’ha intentat que per cada grup-classe passi el menys nombre de docents 

possible.  D’aquesta manera hi ha especialitats que quedaran cobertes pels 

mateixos mestres de l’aula i permetrà, en cas d’algun contagi, tenir un control de 

les persones que passen per cada grup estable. 

Creiem que davant les circumstàncies, tenir dos o tres docents per l’aula en un 

horari màxim pot donar oportunitats de creixement pedagògic  i, sobretot, 

d’atenció a la diversitat. 
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3.TRACTAMENT DE LES ESPECIALITATS 

Malgrat que la normativa recull que es poden realitzar totes les especialitats, el 

nostre centre ha prioritzat, comptant amb els nostres recursos humans, les 

aptituds dels docents, en quant a algunes especialitats, per tal de reduir 

considerablement el nombre de docents que hagin de passar per cada grup 

estable.  

3.3.1.Especialitat de Llengua Estrangera (anglès) 

L’escola compta amb diversos docents, a part de l’especialista de llengua 

anglesa, que podrien impartir aquesta àrea en el seu grup estable.  En el 

moment, de saber concretament les persones de reforç i la seva especialitat 

determinarem més concretament per quines classes poden entrar evitant que 

passin per moltes aules. 

D’aquesta manera, evitem que l’especialista de llengua anglesa hagi de passar 

per totes les classes.  Malauradament,  és inevitable la seva presència en altres 

grups i s’hauran de prendre les mesures sanitàries oportunes,  com l’ús de la 

mascareta per part de l’especialista,  pels grups que ho requereixin. 

3.3.2.  Especialitat d’Educació Musical 

L’especialista d’Ed.Musical serà tutor/a d’un grup estable.  Per tant, podem 

garantir l’Ed.Musical del seu grup classe.  Per tal d’evitar que aquest especialista 

passi per altres grups classes que, per qüestions d’horari i de seguretat volem 

garantir,  l’equip docent ha acordat el següent: 

1.L’especialista d’Ed.Musical farà una proposta de programació general  per a 

Ed.Infantil i Ed.Primària per tal que els tutors/es de cada grup-estable puguin 

desenvolupar activitats musicals sense la presència de l’especialista. 

2.Caldrà garantir la coordinació entre l’especialista d’Ed.Musical i la resta de 

tutors/es per tal d’assegurar un funcionament controlat i efectiu de les activitats 

d’Ed.Musical. 

3.En cas d’un possible confinament,  l’especialista d’Ed.Musical serà el/la 

coordinador/a qui tingui la responsabilitat de penjar les activitats digitals que 
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hauran de realitzar tots els alumnes de l’escola amb la coordinació del tutor/a de 

cada grup-classe. 

3.1.3. Especialitat d’Educació Física 

Pel que fa referència a l’Ed.Física hi ha mestres a l’escola que tenen aptituds per 

realitzar l’activitat física dels seus alumnes a part de l’especialista d’Educació 

Física.  Per tant, serà en general responsabilitat dels tutors realitzar aquesta àrea 

en coordinació l’especialista d’Ed.Física.  

Creiem que,  després del confinament els alumnes,  han de realitzar amb totes 

les garanties aquestes activitats ja que durant tot aquest període han quedat molt 

malmeses per les circumstàncies. 

1.L’especialista d’Ed.Física farà una proposta de programació general  per a 

Ed.Infantil i Ed.Primària per tal que els tutors/es de cada grup-estable puguin 

desenvolupar activitats de caire esportiu sense la presència de l’especialista. 

2.Caldrà garantir la coordinació entre l’especialista d’Ed.Físical i la resta de 

tutors/es per tal d’assegurar un funcionament controlat i efectiu de les activitats 

físiques i esportives dels alumnes. 

3.En cas d’un possible confinament,  l’especialista d’Ed.Física serà el/la 

coordinador/a qui tingui la responsabilitat de penjar les activitats digitals que 

hauran de realitzar tots els alumnes de l’escola amb la coordinació del tutor/a de 

cada grup-classe. 

L’espai utilitzat per realitzar les activitats d’Ed.Física seran les pistes del pati 

d’Ed.Primària.  Les dimensions d’aquestes pistes permeten una realització de les 

tasques de manera adequada i protegida.  Els alumnes poden mantenir 

distàncies superiors al 1,5 m.. 

S’organitzarà l’horari de manera que els alumnes més petits no facin l’Ed.Física 

a les primeres hores del matí ja que, sobretot a l’hivern, fa molt fred.  També 

evitarem les hores de més calor quan s’apropi l’estiu. 

En cas de pluja, es podrien realitzar activitats puntuals al gimnàs però amb la 

seguretat de mantenir l’espai airejat i amb mesures de neteja oportunes.   
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També, es podrien realitzar algunes activitats dintre de l’aula de cada grup-

estable per evitar la utilització del gimnàs. 

3.1.4.SIEI 

L’escola compta amb la mestra de la SIEI i l’educadora.  Les aules que compten 

amb alumnes d’aquesta unitat són les següents: 

✓ Aula de P5 (1 alumne de la SIEI).  En aquesta aula hi haurà també 

l’atenció d’una vetlladora per aquest alumne en concret. 

✓ Aula de 1r (1 alumne de la SIEI) 

✓ Aula de 4t d’Ed.Primària (2 alumnes de la SIEI) 

✓ Aula de 6è d’Ed.Primària (1 alumne de la SIEI) 

Intentarem mantenir la presència d’aquestes professionals en les aules amb 

alumnes de SIEI, però repartint les dues professionals en diferents classes per 

tal d’evitar el pas per totes les aules. Val a dir que la tutora de la SIEI serà tutora 

també d’un grup estable però comptarà amb un alumne TEA.  La resta d’alumnes 

seran atesos per l’educadora de la SIEI. 

3.1.5.Educació Especial 

L’escola ha optat per mantenir la persona d’Ed.Especial només en un grup-

estable per tal d’evitar el seu pas continu per tota la resta d’aules.  Enguany 

l’especialitat d’Ed.Especial estarà formada per dues mestres amb mitja jornada 

cadascuna.  Totes dues formaran part d’un únic grup estable. 

En canvi, creiem que és important que mantingui un contacte amb tots els 

tutors/es de tots els grups estables per coordinar possibles actuacions amb els 

alumnes més vulnerables i amb determinades mancances del seu procés 

d’aprenentatge.  A través de la Comissió d’Atenció a la Diversitat (CAD) es 

mantindrà aquesta coordinació. 
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4. ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA EN UNA SITUACIÓ DE PANDÈMIA COM 

L’ACTUAL I EN CAS DE CONFINAMENT PARCIAL O TANCAMENT DEL 

CENTRE. 

4.1.Amb presencialitat de tot l’alumnat. 

Creiem que és molt important l’assistència de tot el nostre alumnat al centre per 

afavorir la socialització, la gestió de les emocions després del confinament, el 

seguiment més acurat de l’alumnat més vulnerable.    

La tasca docent a l’aula s’haurà de basar primordialment en una  metodologia 

globalitzadora que tindrà bàsicament com eix fonamental el desenvolupament de 

projectes d’aula i que atendrà de manera més específica als alumnes en situació 

de major vulnerabilitat. 

Per tant, l’escola planteja des d’aquesta perspectiva realitzar una planificació 

acurada de les diverses estratègies educatives que ens han de dur a donar 

resposta a les necessitats i als drets educatius de l’alumnat, tant de manera 

presencial com telemàtica. 

EDUCACIÓ INFANTIL EDUCACIÓ PRIMÀRIA 

Metodologies ja aplicades al centre 

però contemplant una estreta 

coordinació entre les tutores de tots 

els grups reduïts. 

• Treball oral durant els primers 

dies per adaptar de nou als 

alumnes a la vida de l’aula 

després del confinament. 

• Treball de cohesió del grup. 

 

 

Metodologies ja aplicades al centre 

però contemplant una estreta 

coordinació entre els/les tutores de 

tots els grups reduïts. 

• Caldrà encetar tot el treball a 

partir del que es va fer abans del 

confinament per tal de conèixer 

l’estat acadèmic dels infants:  

proves d’avaluació inicial, etc. 

• Prioritzar determinades 

competències bàsiques. 

• Potenciar i assegurar algunes 

habilitats digitals per a un 

possible confinament. 

• Treball de cohesió del grup. 
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METODOLOGIA METODOLOGIA 

• Coordinar el treball d’aula entre 

els diferents tutors d’aula per 

garantir una mateixa línia de 

treball. 

Treball metodològic: 

-Projectes globalitzats. 

-Racons-espais. 

-Consciència fonològica 

 

• Coordinar el treball d’aula entre 

els diferents tutors d’aula per 

garantir una mateixa línia de 

treball. 

Treball metodològic: 

•  Prioritzar els projectes 

globalitzats adaptant els 

continguts als dos nivells de 

l’aula. 

• Treball sistemàtic d’alguns 

aspectes de determinades 

àrees:  llengua i 

matemàtiques... 

 

COORDINACIONS 

DE NIVELL 

DOCENTS 

Coordinacions P3-P4-

P5 

Carmen Pérez López (tutora de P3) 

Sílvia Pérez Polidura (tutora grup P4-P5) i Susana 

Villón Martín. 

Sílvia Pérez León (tutora grup P4-P5). 

M.Cinta Botella Mas (tutora grup P4-P5). 

Cristina Caicero (TEI, aula de P3). 

Altres docents d’aquests grups:   Mestra reforç i 

anglès Ana,  Educadora de la SIEI (Lourdes Ferrer) 

 

Coordinacions 1r-2n Jordi Rovira Garcia (tutor de 1r-2n), Marta Garcia 

(tutora de 1r-2n), Yolanda Díaz (tutora de 1r-2n i 

SIEI), Alberto Piqueras (anglès i reforç). 

 

Coordinacions 3r-4t Sílvia Raga (tutora de 3r-4t), Enric Estrems (3r-4t), 

Vivian Mollà (3r-4t), Educadora de la SIEI (Lourdes 

Ferrer), Reforç-Mercè. 
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Coordinacions 5è-6è Laura Pérez-Moreno (tutora de 5è-6è), Maica 

González (tutora de 5è-6è), Joana Crespi (tutora de 

5è-6è), Fina Martínez, Caterina Segarra. Educadora 

de la SIEI (Lourdes Ferrer). 

 

4.2.Amb tancament del grup estable o centre. 

L’escola treballarà des de l’inici de curs en un projecte d’atenció a l’alumnat des 

del punt de vista pedagògic i digital en el cas que es produeixi un confinament 

parcial o total. 

L’experiència docent realitzada durant el període de confinament ha aportat un 

bagatge molt ric que ha de servir per enriquir la tasca docent en un possible futur 

confinament.  

La revisió de tota la feina realitzada durant el confinament,  i que queda recollida 

a la Memòria anual del curs 2019-20, ha donat pautes i directrius d’actuació per 

tal de planificar un escenari de confinament. 

Aquesta previsió del treball telemàtic per un possible confinament es planificarà 

igualment en els següents escenaris: 

1.Confinament només d’un grup estable. 

2.Confinament de més d’un grup estable. 

3.Confinament de tot el centre. 
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PROPOSTES DE CARA A UN POSSIBLE CONFINAMENT 

EDUCACIÓ INFANTIL I EDUCACIÓ PRIMÀRIA 

A través de les reunions de coordinació dels diferents tutors de cada cicle es 

farà una planificació de la feina a realitzar pels alumnes en un possible 

escenari de confinament que ha de contenir els següents aspectes: 

1.Propostes de caire pedagògic en tots els àmbits educatius. 

2.Definició concreta de les diverses plataformes d’entorns d’aprenentatge 

digital que es faran servir.  

3.Eines de comunicació digital amb les famílies. 

4.Utilització de la pàgina WEB del centre per penjar les diverses propostes:  

blogs d’aula, blogs d’especialitats... 

 

5.ORGANITZACIÓ D’HORARIS I GESTIÓ D’ENTRADES I SORTIDES. 

L’escola disposa de dues portes d’entrada al centre:  porta del pati d’Ed.Infantil  

pati i porta d’entrada principal d’Ed.Primària. 

Com a centre, hem decidit els següents aspectes per tal d’organitzar les entrades 

i sortides dels alumnes: 

a.Hem proposat crear un marge d’arribada i de sortida dels alumnes de 10 minuts 

en tots els grups per tal de garantir l’ordre i el distanciament físic.  Tots els 

alumnes podran accedir al centre entre les 8:30 i les 8:40 h.  Caldrà informar les 

famílies perquè accedeixin a acompanyar als seus fills en aquest interval horari 

de manera ordenada i esglaonada. 

b.Creiem que sent una escola d’una sola línia podem controlar i efectuar una 

entrada general de tots els alumnes i amb garanties de distanciament per  

accessos diferenciats:  entrada d’Ed.Infantil i entrada d’Ed.Primària. 

c.Pensem que realitzar un horari massa esglaonat pot ocasionar en moltes 

famílies un inconvenient ja que tenir dos o tres fills en diferents nivells suposa 

una entrada o una sortida dels fills amb molt marge horari i d’espera. 
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Quadre-resum dels horaris generals d’entrades i sortides  

Accés Grups Horaris entrades 

i sortides 

Horari sortida 

Porta Infantil P3, P4 i P5 8:30-8:40 h 16:00-16:10 h 

Porta Ed.Primària Ed.Primària 8:30-8:40 h 16:00-16:10 h 

 

5.1.Educació Infantil 

Tots els alumnes d’Ed.Infantil poden accedir de manera ordenada i distanciada 

per la porta del pati d’infantil fins a l’entrada de cada aula corresponent.  Totes 

les aules de referència de cada grup tenen accés al pati d’infantil. 

Els pares i mares d’Ed.Infantil podran entrar en el pati i acompanyar als seus 

fills/es fins a la classe.  

Els alumnes d’Ed.Infantil podran accedir fins a la porta de  l’aula acompanyats 

per només un membre de la unitat familiar. 

En l’horari d’adaptació de P3 de setembre, el pare o mare podrà entrar a l’aula 

amb el seu fill/a per acompanyar-lo durant un període de temps curt amb ús de 

mascareta. 

Es donarà un marge de 10 minuts per accedir al centre (de 8,30 a 8,40 h) per 

entrar de manera ordenada.   

A la porta de les aules de P3, P4, P5 i 1r que donen al pati, els alumnes seran 

rebuts per les seves tutores que tindran cura d’una entrada ordenada i 

distanciada.  Els pares o mares que accedeixen a l’entrega i recollida dels seus 

fills/es hauran de dur la corresponent mascareta (només un adult per família). 

A la sortida de l’escola en horari de tarda s’obrirà la porta d’Ed.Infantil a les 15:50 

perquè els pares/mares puguin accedir de manera esglaonada a la recollida dels 

seus fills. 
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5.2.Educació Primària  

Tots els alumnes d’Ed.Primària accediran al centre a través de la porta que dóna 

accés al pati d’Ed.Primària.  Aquesta entrada té una amplada de set metres.  

L’entrada al centre dels alumnes tindrà un marge de 10 minuts.  Caldrà entrar de 

8,30 a 8,40 h. del matí.   L’amplada de la porta permet l’entrada dels alumnes al 

matí de manera distanciada.   

Els alumnes que vagin entrant de Cicle Mitjà i Cicle Superior s’aniran col.locant 

a la pista gran i a la pista de sorra fent files segons el seu nivell i grup estable.  

La pista pot acollir diferents files amb molt distanciament tal com es pot observar 

al següent croquis: 

ESQUEMA DEL PATI D’ED.PRIMÀRIA 

 

 

 

 

 

 

Aula de 3r-4t 

 

Aula de 5è-6è 

Aula de 3r-4t 

 

Aula de 3r-4t 

 

Aula de 5è-6è 

Aula de 5è-6è 

Pista de sorra 
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Els alumnes de 1r i 2n podran fer les files a l’entrada de la porta d’àccés on 

tradicionalment s’han fet totes les files d’Ed.Primària en tres files distanciades.   

L’espai serà ara molt més ample i es podran mantenir les distàncies de seguretat. 

Els mestres controlaran també a la porta l’entrada calmada i distanciada de 

l’alumnat i els acompanyaran a les corresponents files d’Ed.Primària. 

A part dels horaris generals d’entrades i sortides cal tenir present les franges 

horàries del migdia contemplant els alumnes que se’n va a casa a les 12:00 h i 

tornen a les 14:30 h i els que fan ús del menjador i resten a l’escola. 

En tots els casos, tant els alumnes com els pares-mares d’Ed.Infantil i el personal 

docent que rebi i entregui els alumnes han de dur la corresponent mascareta a 

les entrades i sortides. 

En cas de pluja a les entrades i sortides: 

Entrades al centre:   

En el cas d’Ed.Infantil entrarien igual que sempre. 

En el cas d’Ed.Primària es pot preveure obrir la porta principal a les 8,25 h.  Els 

alumnes d’Ed.Primària no haurien de fer files.  Un grup de mestres hauria de 

controlar des de la porta principal l’accés dels nens de forma distanciada i 

tranquil.la.  Els alumnes podrien accedir directament a les seves aules 

corresponents.  

Sortides del centre: 

Un grup de mestres no tutors/es haurien de controlar la zona del vestíbul de 

l’escola.  Al vestíbul només pot haver-hi un grup estable. 

Quan el vestíbul estigui buit l’ocuparà un altre grup.  Els mestres responsables 

hauran de controlar les baixades esglaonades fins al vestíbul de cada grup 

estable perquè no coincideixin. 

Els mestres-tutors acompanyaran les files dels alumnes fins a la porta 

principal. 

La sortida serà potser més lenta però cal assegurar la distància i la seguretat. 

Horari del migdia amb menjador: 

Els monitors haurien de presenciar-se a l’aula corresponent a fer-se càrrec dels 

seus usuaris. 
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Només els que no es queden a dinar seran acompanyats fins a la porta 

principal pels seus tutors/es. 

Si no poden sortir al pati després de dinar les activitats s’hauran de fer a l’espai 

de referència de cada grup. 

 

5.3. Horaris d’entrades i sortides dels alumnes que no fan ús del menjador 

escolar i dels que en fan així com la circulació interna. 

Cal tenir present que hi ha alumnes que no fan ús del menjador escolar i d’altres 

sí.  Aquest aspecte fa que calgui organitzar uns horaris de migdia que controli 

les entrades i sortides dels alumnes que marxen a casa a les 12:00 h del migdia 

i que tornaran al centre a les 14:30 h,  així com l’organització de la circulació i la 

gestió dels alumnes que resten a l’escola en la franja del migdia. 

Tots els alumnes d’Ed.Infantil que marxin cap a casa al migdia seran entregats 

per les tutores corresponents al mateix lloc que a l’entrada (veure quadre-resum).  

La resta d’alumnes que fan servei de menjador restaran a l’aula amb la presència 

dels monitoratge del menjador corresponent. 

Tots els alumnes d’Ed.Primària sortiran de manera esglaonada per els diferents 

accessos (escales A i B) fins a la sortida del vestíbul.  Cada grup estable haurà 

de fer les files a la pista (alumnes de Cicle Mitjà i Cicle Superior) o a l’entrada 

(alumnes de Cicle Inicial). 

Els monitors del menjador es quedaran a càrrec dels que es queden a dinar i els 

que marxen cap a casa seran acompanyats pels seus tutors/es  fins a la porta 

de l’entrada principal o porta d’Ed.Infantil. 

En el següent quadre s’especifiquen les portes d’entrada i sortida dels diferents 

grups així com les escales d’accés a les aules (escales A i B). 
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Nivell 

Entrada 

8,30-8,40 h 

Sortida 

12,00 h  

Entrada 

14,30 h  

Sortida 

16,00-16,10 h 

Porta accés Porta sortida Porta accés Porta sortida 

P3 Porta pati  

Ed.Infantil. 

Porta pati  Ed.Infantil. Porta pati  Ed.Infantil. Porta pati  Ed.Infantil-

aula porta del darrere 

Grups de  

P4-P5 

Porta pati  

Ed.Infantil-aula 

porta del 

darrere. 

Porta pati  Ed.Infantil-

aula porta del darrere. 

Porta pati  Ed.Infantil-

aula porta del darrere. 

Porta pati  Ed.Infantil-

aula porta del 

darrere. 

Grups de  

1r-2n 

Porta Principal 

Ed.Primària-

Aula 2n, Aula, 

Aula de 3r i 

Biblioteca 

Escala A 

Porta principal 

Ed.Primària 

Aules corresponents. 

Porta principal 

Ed.Primària. 

3 files a l’entrada 

(porta vestíbul) 

Aules corresponents. 

Porta principal 

Ed.Primària. 

3 files a l’entrada per 

sortir de manera 

ordenada grup per 

grup. 

Grups de  

3r-4t 

Porta principal 

Ed.Primària-

Aula 4t, Aula de 

5è i Aula de 6è. 

Escala B 

Porta principal 

Ed.Primària. 

Baixada per les 

escales igual que a 

l’entrada. 

Alumnes menjador: 

Files d’entrada 

Alumnes no 

menjador: 

Porta principal 

(tutor/a) 

Entrada principal 

Ed.Primària. 

Files igual que al 

matí.  Pista gran i de 

sorra. 

Pujades per l’escala 

B. 

Sortida porta principal 

Ed.Primària. 

Files igual que al 

matí.  Pista gran i de 

sorra. 

Baixades per l’escala 

B. 

Grups de 

5è-6è 

Porta principal 

Ed.Primària-

Aula d’anglès,  

Aula de Plàstica 

i Aula de 

Música.,  

Escala  A 

(classe 

d’anglès) 

Escala 

menjador i 

rampa altres 

grups. 

Porta principal 

Ed.Primària. 

Baixada per l’escala 

A el grup de la classe 

d’anglès. 

Sortida classe 

Plàstica:  rampa 

menjador. 

Sortida classe 

Música:  escales 

menjador: 

Files d’entrada 

Alumnes no 

menjador: 

Porta principal 

(tutor/a) 

Entrada principal 

Ed.Primària. 

Files igual que al 

matí.  Pista gran i de 

sorra. 

Pujada per l’escala A 

(classe d’anglès). 

Escala menjador i 

rampa altres grups. 

Sortida porta principal 

Ed.Primària. 

Files igual que al 

matí.  Pista gran i de 

sorra.  

Baixada per l’escala 

A(classe d’anglès). 

Escala menjador i 

rampa altres grups de 

5è i 6è 
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En el cas dels alumnes que fan servei del menjador i que es queden a l’escola 

en la franja horària de 12:00 a 14:30 h. la gestió de les sortides, la circulació 

interna i les entrades queden recollides en el següent quadre: 

Nivell Sortida 12:00 h Entrada 14:30 h 

P3 Els alumnes de P3 resten a l’aula amb 

els monitors de menjador. 

Dinar i migdiada a la classe. 

Sortida al pati d’Ed.Infantil (secció del 

pati de P3). 

Entrada a l’aula des del pati d’Ed.Infantil 

fins a la classe per la porta del darrere. 

P4-P5 Els alumnes de resten a l’aula de P4 

amb els monitors de menjador. 

Dinar i tallers  a la classe. 

Sortida al pati d’Ed.Infantil amb l’espai 

delimitat. 

Entrada a l’aula des del pati d’Ed.Infantil 

fins a la classe per la porta del darrere 

P4-P5 Els alumnes resten a l’aula de P5 amb 

els monitors de menjador. 

Dinar i tallers a la classe. 

Sortida al pati d’Ed.Infantil amb l’espai 

delimitat.  

Entrada a l’aula des del pati d’Ed.Infantil 

fins a la classe per la porta del darrere. 

P4-P5 Els alumnes resten a l’aula de 1r amb 

els monitors de menjador. 

Dinar i tallers a la classe. 

Sortida al pati d’Ed.Infantil amb l’espai 

delimitat.  

Entrada a l’aula des del pati d’Ed.Infantil 

fins a la classe per la porta del darrere. 

1r-2n Fila de recollida a l’entrada pel 

monitoratge.  Fila al mateix lloc que a 

l’entrada.  Tallers a l’aula a càrrec dels 

monitors. 

1r torn menjador:  12:00 h  

Sortida al pati:  12: 40 h (sector del pati 

delimitat) 

Fila a l’entrada del vestíbul al mateix lloc 

que  a les 8:30 h. 

Recollida i pujada a la classe per part del 

tutor/a. 

Escala corresponent. 

1r-2n Tallers a l’aula a càrrec dels monitors.  

Fila al mateix lloc que a l’entrada. 

1r torn menjador:  12:00 h  

Sortida al pati:  12:40 h (sector del pati 

delimitat) 

 

Fila a l’entrada del vestíbul al mateix lloc 

que  a les 8:30 h. 

Recollida i pujada a la classe per part del 

tutor/a. 

Escala corresponent. 
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1r-2n Tallers a l’aula a càrrec dels monitors.  

Fila al mateix lloc que a l’entrada. 

1r torn menjador:  12:00 h  

Sortida al pati:  12:40 h (sector del pati 

delimitat). 

Fila a l’entrada del vestíbul al mateix lloc 

que  a les 8:30 h. 

Recollida i pujada a la classe per part del 

tutor/a. 

Escala corresponent. 

3r-4t Tallers a l’aula corresponent a càrrec 

dels monitors. 

2n torn menjador:  12:50 

Sortida al pati:  13:30 h (sector del pati 

delimitat). 

Fila a la pista gran al mateix lloc que la fila 

d’entrada de les 8:30 h. 

Recollida i pujada a la classe per part del 

tutor/a. 

Escala corresponent. 

3r-4t Tallers a l’aula a càrrec dels monitors 

a la Biblioteca. 

2n  torn menjador:  12:50 

Sortida al pati:  13:30 h (sector del pati 

de 4t). 

Fila a la pista gran al mateix lloc que la fila 

d’entrada de les 8:30 h. 

Recollida i pujada a la classe per part del 

tutor/a. 

Escala corresponent. 

3r-4t Tallers a l’aula corresponent a càrrec 

dels monitors. 

2n torn menjador:  12:50 h  

Sortida al pati:  13:30 h (sector del pati 

delimitat). 

Fila a la pista gran al mateix lloc que la fila 

d’entrada de les 8:30 h. 

Recollida i pujada a la classe per part del 

tutor/a. 

Escala corresponent. 

5è-6è Tallers a l’aula corresponent a càrrec 

dels monitors.. 

3r  torn menjador:  13:40 h  

Sortida al pati:  14:20 h (sector del pati 

corresponent) 

14:30 h. Fila a la pista gran al mateix lloc 

que la fila d’entrada de les 8:30 h. 

Recollida i pujada a la classe per part del 

tutor/a. 

Escala corresponent. 

5è-6è Tallers a l’aula a càrrec dels monitors 

o a l’aula de Plàstica. 

3r torn menjador:  13:40 h  

Sortida al pati:  13:30 h (sector del pati 

de 6è). 

14:30 h. Fila a la pista gran al mateix lloc 

que la fila d’entrada de les 8:30 h. 

Recollida i pujada a la classe per part del 

tutor/a. 

Accés corresponent 

5è-6è Tallers a l’aula a càrrec dels monitors 

o a l’aula de Plàstica. 

3r  torn menjador:  13:40 h  

Sortida al pati:  14:20 h (sector del pati 

de 6è). 

14:30 h. Fila a la pista gran al mateix lloc 

que la fila d’entrada de les 8:30 h. 

Recollida i pujada a la classe per part del 

tutor/a. 

Accés corresponent. 
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✓ Cada tutor/a acompanyarà el seu grup fins a la porta que entra a l’edifici 

de manera esglaonada i amb un ordre establert. 

✓ Dintre de l’escola hi ha dues escales d’accés a la primera i a la segona 

planta de l’edifici (escales A i B). 

✓ Els alumnes d’Ed.Primària entraran a l’escola acompanyats pels seus 

tutors/es amb el següent ordre:  

o Alumnes de 1r-2n (de la porta d’entrada a les aules corresponents 

per l’escala A) de forma esglaonada.  No entra el següent grup fins 

que l’entrada no estigui lliure. 

o Alumnes de 3r-4t  (porta d’entrada i pujada al 2n pis per l’escala B).  

No entra el següent grup fins que l’entrada no estigui lliure. 

o 1 grup de 5è i 6è  (porta d’entrada i pujada al 2n pis per l’escala A).  

No entra el grup fins que l’entrada no estigui lliure. 

o 2 grups de 5è-6è (entrada escala del menjador) de manera 

ordenada i distanciada. 

Serà responsabilitat de cada tutor/a mantenir el temps i la distància oportuna 

entre l’entrada i sortida de cada grup, així com el màxim rigor en els horaris 

d’entrades i sortides. 

3.4. Horari dels patis 

L’escola compta amb dos patis diferenciats per Ed.Infantil i Ed.Primària.  Encara 

que són prou grans i espaiats hem optat per dividir cada pati en tres sectors de 

joc.  Així, podem garantir la seguretat del grup-estable.   

L’organització serà la proposada en el següent quadre: 

Nivell Patis Sector del pati Horaris 

P3 Pati Ed.Infantil Sector pati 1 10:30-11:00 

P4-P5 Pati Ed.Infantil Sector pati 2 10:30-11:00 

P4-P5 Pati Ed.Infantil Sector pati 3 10:30-11:00 

P4-P5 Pati Ed.Infantil Sector pati 4 10:30-11:00 

1r-2n Pati Ed. Primària Sector pati 1 

Pista gran 

10:10-10:40 
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1r-2n Pati Ed. Primària Sector pati 2 

Pista sorra-pista 

bàsquet 

10:10-10:40 

1r-2n Pati Ed. Primària Sector pati 3 

Pati pedretes 

10:10-10:40 

3r-4t Pati Ed.Primària Sector pati 4 

Zona bosquet 

10:10-10:40 

3r-4t Pati Ed. Primària Sector pati 5 

Zona troncs 

10:10-11:40 

3r-4t Pati Ed. Primària Sector pati 1 

Pista gran 

10:40-11:10 

5è-6è Pati Ed. Primària Sector pati 2 

Pista sorra-pista 

bàsquet 

10:40-11:10 

5è-6è Pati Ed. Primària Sector pati 3 

Pati pedretes 

10:40-11:10 

5è-6è Pati Ed. Primària Sector pati 4 

Zona bosquet 

10:40-11:10 

 

Els sectors del pati aniran canviant a llarg de la setmana perquè tots els alumnes 

tinguessin accés a les diferents zones del pati.  S’ha realitzat una distribució 

equitativa entre els diferents cursos i les zones perquè tothom pugui gaudir de 

totes les zones del pati. 

3.5.Menjador escolar  

El menjador escolar de la nostra escola té força usuaris.  L’organització dels torns 

de menjador i els seus horaris vindran determinats per l’empresa de menjador 

Campos Estela.   

Malgrat això, per tal de respectar els grups estables i els espais disponibles al 

centre,  i que són exclusius de cada grup, plantegem la següent organització 

provisional:  
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Grups Torn-horari Espai dinar Espai taller Pati 

Alumnes de 

P3 

1r torn Aula de P3 Dormir migdia 

Aula P3 

Pati Ed.Infantil 

Sector 1 

Alumnes de 

P4-P5 

1r  torn Aula de P4 Aula de P4 Pati Ed.Infantil 

Sector 2 

Alumnes de 

P4-P5 

1r torn Aula de P5 Aula de P5 Pati Ed.Infantil 

Sector 3 

Alumnes de 

P4-P5 

1r torn Aula de 1r Aula de 1r Pati Ed.Infantil 

Sector 4 

Alumnes de 

1r-2n 

1r torn 

Ed.Primària 

Menjador Aula de 2n Pati 

Ed.Primària 

Sector 1 

Alumnes de 

1r-2n 

1r torn 

Ed.Primària 

Menjador Aula de 3r Pati 

Ed.Primària 

Sector 2 

 

Alumnes de  

1r-2n 

1r torn 

Ed.Primària 

Menjador Biblioteca Pati 

Ed.Primària 

Sector 3 

Alumnes de 

3r-4t 

2n  torn 

Ed.Primària 

Menjador Aula de 4t 

 

Pati 

Ed.Primària 

Sector 4 

Alumnes de  

3r-4t 

2n torn 

Ed.Primària 

Menjador Aula de 5è 

 

Pati 

Ed.Primària 

Sector 5 

Alumnes de 

3r-4t 

2n torn 

Ed.Primària 

Menjador Biblioteca Pati 

Ed.Primària 

Sector 1 

Alumnes  

5è-6è 

3r torn 

Ed.Primària 

Menjador Aula d’Anglès Pati 

Ed.Primària 

Sector 2 

Alumnes  

5è-6è 

3r torn 

Ed.Primària 

Menjador Aula de Música Pati 

Ed.Primària 

Sector 3 

Alumnes 

5è-6è 

3r torn 

Ed.Primària 

Menjador Aula de Plàstica Pati 

Ed.Primària 

Sector 4 
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3.4.Entrades i sortides del menjador 

El menjador té una superfície de 111, 63 m2 i dues portes d’accés per entrar.  Si 

es plantegen dos torns es poden acollir tres grups estables a cada torn i garantir, 

d’aquesta manera, la distància reglamentària. 

L’ús del menjador serà pels nou grups estables d’Ed.Primària.  Podrien establir-

se els següents torns i portes d’accés (veure plànol menjador a la pàg. 29). 

Torns Nivells Porta d’entrada i sortida 

1r torn 1r-2n d’Ed.Primària Porta d’accés A-Rampa 

1r torn 1r-2n d’Ed.Primària Porta d’accés A-Escales 

1r torn 1r-2n d’Ed.Primària Porta d’accés B 

2n torn 3r-4t d’Ed.Primària Porta d’accés A-Rampa 

2n torn 3r-4t d’Ed.Primària Porta d’accés A-Escales 

2n torn 3r-4t d’Ed.Primària Porta d’accés B 

3r torn 5è-6è Porta d’accés A-Rampa 

3r torn 5è-6è Porta d’accés B 

3r torn 5è-6è Porta d’accés A-Escales 

 

Aquesta proposta ha d’estar consensuada amb l’empresa de menjador Campos 

Estela. 

L’empresa Campos Estela ha elaborat també tot un pla d’obertura amb 

coordinació amb el centre.  Aquest document s’ha penjat a la pàgina WEB de 

l’AFA de l’escola per tal de donar-lo a conèixer a tota la comunitat educativa. 
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Adjuntem el plànol del menjador amb les dues portes d’accés 

 

 

6. PLA D’ACTUACIÓ DE PREVENCIÓ I CONTROL PER DEDETECTAR UN 

POSSIBLE CAS DE COVID-19. 

S’elaborarà un protocol d’actuació que servirà per  aplicar els procediments  a 

seguir davant les possibles sospites de la malaltia que presenti l’alumnat o 

qualsevol altre membre de la comunitat escolar.  Aquest protocol haurà de ser 

de coneixement i seguiment de tota la comunitat educativa.  

Les famílies han de complir tota una sèrie de requisits i cal apel·lar a la seva 

responsabilitat.  Per tal que això es compleixi hauran de firmar una declaració 

responsable per tal de prevenir situacions de risc. 

MENJADOR-111,63 m2 

Porta accés 

A 

Porta accés 

B 

Rampa 

Escales 



29 
 

Per tal d’establir un control dels grups estables i de possibles contactes que es 

puguin produir, l’escola tindrà presents els següents punts: 

✓ El responsable de la coordinació i la gestió de la COVID-19 al centre 

educatiu és la directora.  

✓ El centre educatiu tindrà un fitxer amb les dades de filiació i contacte 

dels integrants dels diferents grups estables de convivència del centre pel 

cas que es requerís per part del sistema sanitari. 

✓ Les famílies han d’haver signat una declaració responsable per la qual 

es comprometen a seguir les normes establertes davant la COVID-19, 

mantenir el centre educatiu informat de qualsevol novetat al respecte i 

permetre l’intercanvi de dades personals entre els Departaments 

d’Educació i Salut amb la finalitat de fer la traçabilitat de possibles contagis 

en relació a la gestió de casos.   

✓ L’escola facilitarà a les famílies aquesta declaració responsable que 

hauran de retornar a l’escola i una llista de comprovació de símptomes 

per ajudar-les a detectar possibles casos. 

✓ Segons la normativa, un docent i un professional o una professional de 

suport educatiu només pot formar part d'un únic grup estable però en el 

nostre cas les terceres persones que s'hagin de relacionar amb aquests 

grups (docents i altres professionals de suport educatiu) han de complir 

rigorosament les mesures de protecció individual, especialment el 

manteniment de la distància física de seguretat d'1,5 metres i l'ús de 

la mascareta.  

✓ Igualment, fora del grup de convivència estable, quan coincideixen 

persones de diferents grups (desplaçaments pel centre, aules d’acollida, 

transport escolar, claustre del professorat, etc.) cal extremar les mesures 

de protecció (distància, mascareta, rentat de mans, ventilació,..) per tal 

d’evitar que si es dona un cas positiu els contactes esporàdics també 

hagin d’aïllar-se. 

✓ L’escola comptarà amb una infermera de referència del CAP per a 

qualsevol dubte o possible sospita d’algun cas, així com un gestor-COVID 

de referència que farà l’estudi dels casos i farà la connexió entre el 

Departament de Salut i el Departament d’Educació. 
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✓ Serà el gestor Covid qui decidirà el cas de confinament d’una aula o vàries 

o el confinament total del centre. 

✓ L’escola omplirà l’aplicatiu Traçacovid per tenir un control exhaustiu de 

tots els casos que es vagin presentant. 

6.1.Hàbits d’higiene i prevenció 

Ús de mascareta alumnes: 

✓ Ed.Infantill (3-6 anys):  no obligatòria.  

✓  En canvi, l’ús de la mascareta serà obligatori a primària −a partir de 6 

anys− quan les circumstàncies de la pandèmia en aquell territori així ho 

indiquin.  Caldrà estar atent a l’evolució de la pandèmia per exigir aquesta 

obligatorietat. 

Ús de mascareta adults (personal docent i no docent) 

Obligatòria en els grups estables. Obligatòria per al personal quan imparteixi 

classes a diferents grups i, sobretot, quan no formi part del grup de convivència 

estable i no es pugui mantenir la distància d’1,5 metres. 

Higiene de mans  

✓ Cinc vegades al dia,  sobretot abans i després d’algun àpat (esmorzar o 

dinar), entrades i sortides.  Cada classe establirà amb els alumnes un 

horari d’higiene de mans. 

Accés al centre 

Podran accedir al centre educatiu les persones: 

✓ Amb absència de simptomatologia compatible amb la covid-19 (febre, tos, 

dificultat respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre 

infecciós;  

✓ Els no convivents o amb contacte estret amb un positiu confirmat o amb 

simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors. 
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Control de símptomes  

✓ El control de símptomes es basa en la responsabilitat de les famílies.  En 

aquest sentit, es comprometen a no portar l’infant al centre educatiu en 

cas que presenti simptomatologia compatible amb la covid-19 o l’hagi 

presentat en els darrers 14 dies i a comunicar-ho immediatament als 

responsables del centre educatiu per tal de poder prendre les mesures 

oportunes.  

✓ Per tant, l’escola no admetrà l’alumnat, els mestres i altres professionals 

que tinguin símptomes compatibles amb la COVID-19, així com a les 

persones que es trobin en situació d’aïllament per diagnòstic o en situació 

de quarantena. 

Neteja, desinfecció i ventilació  

L’escola determinarà amb l’empresa de neteja i menjador unes pautes de 

seguiment de la neteja i la desinfecció de determinats materials i espais d’ús 

col.lectiu. 

L’Ajuntament de Rubí ha proposat l’assistència d’una persona que pugui 

mantenir en horari de matí (4 hores) el manteniment de la neteja d’alguns espais 

o equipaments com: 

• Neteja contínua de manetes, poms de portes i finestres, baranes i 

passamans, aixetes, ordinadors, interruptors, fotocopiadores, lavabos... 

L’empresa del menjador hauria de vetllar també per la neteja i desinfecció de 

l’espai i materials propis d’aquest espai. 

Caldrà establir unes graelles de control diari per poder comprovar si tots els 

espais i equipaments han estat netejats i ventilats adequadament. 

Un altre aspecte és la ventilació dels espais que podrien fer-se càrrec els 

mateixos mestres o els mateixos alumnes (cicle mitjà i superior) com un càrrec 

més de l’aula. 

La ventilació és una de les principals mesures de prevenció de contagis en un 

espais interiors. És necessari ventilar les instal·lacions interiors com a mínim 
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abans de l’entrada i la sortida dels alumnes i 3 vegades més durant el dia, 

almenys, 10 minuts cada vegada. 

En canvi, correspondria als docents realitzar un control exhaustiu dels següents 

aspectes: 

• Neteja de mans per part dels alumnes. 

• Ús de mascaretes en sortir i entrar de les aules corresponents. 

• Manteniment de les distàncies dintre i fora de l’aula. 

• Intentar mantenir un ús individual del material de l’alumne... 

• Mantenir una ventilació de l’aula. 

• Cada grup estable tindrà un lavabo de referència.  Només es podrà 

utilitzar el que estigui marcat amb un color determinat.  Els alumnes seran 

coneixedors de l´ús d’aquests lavabos. 

Gestió de residus  

✓ Es recomana que els mocadors i tovalloles d'un sol ús utilitzats per a 

l'assecat de mans o per a la higiene respiratòria es llencin en contenidors 

amb bosses, preferiblement amb tapa i pedal.  

✓ El material d’higiene personal, com mascaretes, guants i altres residus 

personals d’higiene, són considerats com a fracció resta i, per tant, s’han 

de llençar al contenidor de rebuig. 

Gestió dels casos 

La gestió dels casos en un entorn de convivència com és el nostre centre, la 

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

és una de les mesures més rellevants per mantenir un entorn de seguretat i 

preservar al màxim l’assoliment dels objectius educatius i pedagògics.  

L’escola aplicarà tot el protocol d’actuació en cas de detectar una sospita que 

garanteix la ràpida coordinació entre els serveis territorials d’Educació i de Salut 

pública. 

Aquest protocol serà de coneixement de tot el personal docent i no docent, així 

com de les famílies. 
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El protocol és el que es defineix al Protocol de gestió de casos COVID-19 als 

centres educatius amb data  18 d’agost de 2020. 

Aquest document serà donat a conèixer a tota la comunitat educativa. 

Per tal de gestionar adequadament tot el procés és necessària crear la figura del 

coordinador/a COVID-10 per tal d’assegurar-nos un control ben efectiu juntament 

amb la Direcció del centre que assumirà tota la responsabilitat. 

L’Equip Directiu, 

 

Rubí, setembre de 2020 

 

. 

 


