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1. INTRODUCCIÓ 

Aquest document és el pla d’obertura del curs 2020- 2021 de l’Escola Valldaura, d’acord 
amb les Instruccions de la Secretaria de Polítiques Educatives i al Pla d’actuació en el marc 
de la pandèmia elaborat amb el Departament de Salut i tenint en compte el decret 
d’autonomia de centre l’hem redactat tenint en compte la nostra pròpia realitat.  

Valorant l’experiència viscuda en estat de confinament de març a juny en quan a gestió 
d’escola, organització de claustre i seguiment dels grups d’alumnes valorem molt important 
tenir en compte: 

● El contacte amb les famílies: cal millorar, cal ensenyar a les famílies noves maneres 
d’estar en contacte amb l’escola i que no siguin només les presencials. 

● Millorar la competència digital tant dels alumnes com dels mestres. 
● Augmentar els recursos digitals 

  



 

2. ORGANITZACIÓ D’ALUMNES, PROFESSIONALS I ESPAIS 

EDUCACIÓ INFANTIL 

GRUP: P/ A Nº ALUMNES:  17 TUTOR: L S. AULA: 102 

DOCENTS DE 
REFORÇ 

● Estables: 
● Temporals:  ? 

VETLLADORA 
TEI 

● Estables: 
● Temporals: M A. 

ESPAIS ● Temporals: Joc simbòlic, Psicomotricitat. 
● Pati: pati de baix 
● Lavabo: faran ús del seu lavabo de l’aula. 

 

GRUP: P/ B Nº ALUMNES:  17 TUTOR: C B. AULA: 104 

DOCENTS DE 
REFORÇ 

● Estables:  
● Temporals: M F., ? 

VETLLADORS/ES 
TEI 

● Estables: M A 
● Temporals: S M;  M A. 

ESPAIS 
 

● Temporals:Joc simbòlic, Psicomotricitat. 
● Pati: pati de baix 
● Lavabo: faran ús del seu lavabo de l’aula. 

 

GRUP: P/ C Nº ALUMNES:  17 TUTOR: M Ll./ J S. AULA: 202 

DOCENTS DE 
REFORÇ 

● Estables:  
● Temporals: M F., ?  

VETLLADORS/ES 
TEI 

● Estables:  
● Temporals:  M A. 

ESPAIS ● Temporals: Joc simbòlic, Psicomotricitat. 
● Pati: pati de baix 
● Lavabo: faran ús del seu lavabo del mòdul, marcat amb un cartell 

 

GRUP: P/ D Nº ALUMNES:  17 TUTOR: C M. AULA: 203 

DOCENTS DE 
REFORÇ 

● Estables:  
● Temporals: M F., ? 

VETLLADORS/ES 
TEI 

● Estables:  
● Temporals:  M A. 

ESPAIS 
 

● Temporals: Joc simbòlic, Psicomotricitat. 
● Pati: pati de baix 
● Lavabo: faran ús del seu lavabo del mòdul, marcat amb un cartell 



 

EDUCACIÓ PRIMÀRIA 

GRUP: 1r/2n A Nº ALUMNES:  15 TUTOR: J M. AULA: 403 

DOCENTS DE 
REFORÇ 

● Estables:  
● Temporals:  C M. (ANGLÈS I MÚSICA), C E. (ART), R V. 

 
ESPAIS 

● Temporals:  Art. 
● Pati:  Pati de dalt i de baix ; Parc del Panyos. 
● Lavabo: faran ús del seu lavabo del mòdul, marcat amb un cartell. 

 

GRUP: 1r/2n B Nº ALUMNES:  15 TUTOR: C E. AULA: 703 

DOCENTS DE 
REFORÇ 

● Estables:  
● Temporals: C M. (ANGLÈS I MÚSICA) ; J M. (E.FÍSICA) i L R. 

 
ESPAIS 
 

● Temporals: Art. 
● Pati: Pati de dalt i de baix ; Parc del Panyos. 
● Lavabo: faran ús del lavabo del mòdul d’administració, compartit 

amb el grup de 1r/2n B, estarà marcat amb un cartell. 

 

GRUP: 1r/2n C Nº ALUMNES:  14 TUTOR: C M. AULA: 702 

DOCENTS DE 
REFORÇ 

● Estables:  
● Temporals: C E. (ART) ; J M. (E.FÍSICA) i R V. 

 
ESPAIS 
 

● Temporals: Art. 
● Pati: Pati de dalt i de baix ; Parc del Panyos. 
● Lavabo: faran ús del lavabo del mòdul d’administració, compartit 

amb el grup de 1r/2n B, estarà marcat amb un cartell. 

 
  



 

GRUP: 3r/4t A Nº ALUMNES:  17 TUTOR: M  R. AULA: 509 

DOCENTS DE 
REFORÇ 

● Estables:  
● Temporals: E B. (ANGLÈS); O C. (MÚSICA);  

M C. (E. FÍSICA), À B. (a partir de gener) 

 
ESPAIS 
 

● Temporals: Art. 
● Pati: Pati de dalt i de baix ; Plaça 8 de març ; Parc del Panyos ; 

Parc de la Florinda 
● Lavabo: faran ús del seu lavabo del mòdul, marcat amb un 

cartell 

 

GRUP: 3r/4t B Nº ALUMNES:  18 TUTOR: À B./M T. AULA: 508 

DOCENTS DE 
REFORÇ 

● Estables:  
● Temporals: E B. (ANGLÈS); O C. (MÚSICA);  

M C. (E. FÍSICA) 

 
ESPAIS 
 

● Temporals: Art. 
● Pati: Pati de dalt i de baix ; Plaça 8 de març ; Parc del Panyos ; 

Parc de la Florinda 
● Lavabo: faran ús del seu lavabo del mòdul, marcat amb un 

cartell 

 

GRUP: 3r/4t C Nº ALUMNES:  17 TUTOR: M C. AULA: 505 

DOCENTS DE 
REFORÇ 

● Estables:  
● Temporals: E B. (ANGLÈS); O C. (MÚSICA).  

 
ESPAIS 
 

● Temporals: Art. 
● Pati: Pati de dalt i de baix ; Plaça 8 de març ; Parc del Panyos ; 

Parc de la Florinda 
● Lavabo: faran ús del seu lavabo del mòdul, marcat amb un 

cartell 

 
  



 

 

GRUP: 5è A Nº ALUMNES:  23 TUTOR: N M. AULA: 604 

DOCENTS DE 
REFORÇ 

● Estables:  
● Temporals: M T. (ANGLÈS i reforç); O C. (MÚSICA); 

 E S. (E. FÍSICA), JM M, 

 
ESPAIS 
 

● Temporals: Art i biblioteca 
● Pati: Pati de dalt i de baix ; Plaça 8 de març ; Parc del Panyos ; 

Parc de la Florinda 
● Lavabo: faran ús del seu lavabo del mòdul, marcat amb un 

cartell 

 

GRUP: 5è B Nº ALUMNES:  25 TUTOR: E S. AULA: 602 

DOCENTS DE 
REFORÇ 

● Estables:  
● Temporals: M T. (ANGLÈS i reforç); O C. (MÚSICA);N M 

(ciencies); JM M.; Reforç COVID. 

 
ESPAIS 
 

● Temporals: Art i biblioteca. 
● Pati: Pati de dalt i de baix ; Plaça 8 de març ; Parc del Panyos ; 

Parc de la Florinda 
● Lavabo: faran ús del seu lavabo del mòdul, marcat amb un 

cartell 

 

GRUP: 6è  Nº ALUMNES:  23 TUTOR: JM M. AULA: 506 

DOCENTS DE 
REFORÇ 

● Estables:  reforç COVID-19 e.F 
● Temporals: L R. (ANGLÈS); O C. (MÚSICA); 

 
ESPAIS 
 

● Temporals: Art i aula anglès. 
● Pati: Pati de dalt i de baix ; Plaça 8 de març ; Parc del Panyos ; 

Parc de la Florinda 
● Lavabo: faran ús del seu lavabo del mòdul, marcat amb un 

cartell 
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ESBARJO 

Mantenim els dos torns de patis entre infantil (de 11h a 11.30h) i primària (de 10.30h 
a 11h).  

A infantil només coincideixen 1 matí tots al pati, els altres matins només hi ha tres 
grups, pel tamany del pati creiem que es factible sortir tots els grups junts, som 
conscients que no és obligatori portar mascareta a aquestes edats, però nosaltres 
recomanem portar-la per poder fer ús de tot el pati. En cas contrari haurem de limitar 
espais per cada grup. 

A primària els patis es faran complint la normativa i es farà ús de l’entorn de 
l’escola. Tenim 9 nivells, 6 amb ràtio reduïda i 3 amb ràtio màxima 25, es farà una 
distribució de patis i parcs per tal de disminuir el nombre d’alumnes que són al 
mateix temps a l’espai, tenint en compte que estem a l’aire lliure i sempre amb 
mascareta respectant la distància mínima si s’està en contacte amb membres d’un 
altre grup. Serà una organització rotativa. 

Tots els grups esmorzaran dins l’aula, es rentaran les mans i sortiran al pati fent ús 
de la mascareta.  

  



 

3. ORGANITZACIÓ  PEDAGÒGICA 

3.1 EN PANDÈMIA 

Organització del material informàtic: 

● Es mantindran els ordinadors en grups per mòduls, s’hauran de desinfectar i 
tornar a guardar al seu lloc un cop s’acabi de fer-ne ús. Hi han tres armaris 
amb ordinadors, un a la biblioteca, un a l’aula de reforç del mòdul del mig i 
l’últim al vestíbul del mòdul d’administració. 

● Cal distribuir també un ordinador d’ús personal per a cada mestre, que poden 
ser distribuïts de la següent manera: els ordinadors d’aula per a les mestres 
tutores, i assignar un dispositiu de la sala de mestres i de l’aula d’anglès per 
a les mestres especialistes o sense grup estable. 

● L’ús de la pantalla gran portàtil s’ha de regular i marcar un horari fix de 
possibilitat d’ús, amb la normativa de desinfectar-la sempre després de cada 
utilització. 

Organització del Pla de treball: (en principi es manté igual, pensar el material..) 

Infantil: 

● Cada grup-classe realitzarà el Pla de treball a la seva aula. Tindran el seu 
material. 

● Caldrà que els nens i nenes i la mestra es desinfectin les mans abans i 
després de la sessió. 

● La mestra de reforç o la Tei haurà de rentar-se les mans o desinfectar-se 
amb gel hidroalcohòlic abans i després de cada sessió. També haurà de 
portar la mascareta, que recomanem que sigui ffp2. 

● En cas que algun grup necessiti un material que estan fent servir en una altra 
aula s’haurà de desinfectar. Es farà amb desinfectant d’ús general abans i 
després del seu ús. Els alumnes en la mesura que sigui possible 
col·laboraran de les tasques de desinfecció del material sota la supervisió 
dels adults que  realitzin la sessió. 

Primària:    

● Cada grup-classe realitzarà el Pla de treball a la seva aula. Es repartirà el 
material entre els grups desdoblats, procurant que tots en tinguin.  

● Caldrà que els nens i nenes es desinfectin les mans abans i després de la 
sessió. 

● La mestra de suport haurà de rentar-se les mans o desinfectar-se amb gel 
hidroalcohòlic abans i després de cada sessió. També haurà de portar la 
mascareta que recomanem que sigui ffp2. 

● En cas que algun grup necessiti un material que estan fent servir en una altra 
aula s’haurà de desinfectar. Es farà amb desinfectant d’ús general abans i 
després del seu ús. Els alumnes en la mesura que sigui possible 
col·laboraran de les tasques de desinfecció del material sota la supervisió 
dels adults que  realitzin la sessió. 



 

● Si veiem que manca material pels grups desdoblats haurem de pensar en fer-
ne de nou o comprar-lo. 

Organització d’art i ciències: 

Infantil: 

 L’aula de l’ambient de ciències passa a ser una tutoria i absorbeix els materials que 
en podran fer ús els altres grups. Caldrà que després de cada ús es faci la desinfecció 
pertinent. 

Primària (art): 

● Caldrà que els nens i nenes i el/la mestra es desinfectin les mans abans i 
després de la sessió. 

● Després de cada sessió, el material utilitzat s’haurà de desinfectar amb 
desinfectant d’ús general. Els alumnes en la mesura que sigui possible 
col·laboraran de les tasques de desinfecció del material sota la supervisió de 
l’adult que ha realitzat la sessió. 

● En cas que es faci ús de l’aula d’art, caldrà escombrar i netejar el terra 
després de cada sessió, així com ventilar l’espai 10 minuts mínim. 

Organització dels projectes: 

Infantil: 

● En cas que durant les sessions destinades al projecte hi hagi la mestra de 
reforç o la Tei caldrà que faci ús de la mascareta (ffp2) 

● Abans d’entrar i en acabar caldrà que els nens i nenes i les mestres es rentin 
les mans o es desinfectin amb gel hidroalcohòlic. 

Primària: 

● En cas que hi hagi una persona de reforç, que no sigui referent estable caldrà 
fer ús de les mesures de seguretat (mascareta ffp2 i mantenir la distància de 
seguretat). 

● Abans d’entrar i en acabar, la persona de suport caldrà que es renti les mans 
o es desinfecti amb gel hidroalcohòlic. 

Organització dels ambients a infantil:  

● Aquest curs no es podran fer ambients degut a la situació. Els materials es 
repartiran per les aules i es faran racons. 

Organització de la Psicomotricitat i Joc simbòlic: 

Psicomotricitat: 

● Cada grup-classe d'educació infantil destinarà un matí a l’aula de 
psicomotricitat. 

● Hi aniran en mig grup i amb la mestra tutora.  



 

● Caldrà que els nens i nenes i la mestra es desinfectin les mans abans i 
després de la sessió (amb sabó o gel hidroalcohòlic). 

● Un cop acabada la sessió s’haurà de ventilar l’espai 10 minuts. 
● Després de cada sessió, el material utilitzat s’haurà de desinfectar amb 

desinfectant d’ús general. També escombrar i netejar el terra després de 
cada sessió. Els alumnes en la mesura que sigui possible col·laboraran de 
les tasques de desinfecció del material sota la supervisió de l’adult que ha 
realitzat la sessió. 

Joc simbòlic: 

● Es farà ús de l’espai de joc per desdoblar el grup que fa psicomotricitat. 
● Hi aniran en mig grup i amb la mestra de reforç o la tei (amb mascareta). 
● Caldrà que els nens i nenes i la mestra es desinfectin les mans abans i 

després de la sessió (amb sabó o gel hidroalcohòlic). 
● Un cop acabada la sessió s’haurà de ventilar l’espai 10 minuts. 
● Després de cada sessió, el material utilitzat s’haurà de desinfectar amb 

desinfectant d’ús general. Els alumnes en la mesura que sigui possible 
col·laboraran de les tasques de desinfecció del material sota la supervisió de 
l’adult que ha realitzat la sessió. 

Organització de l’educació física: 

● Hi haurà 3 mestres especialistes que es repartiran per cada cicle.  
● Cada grup farà 1h30 d’educació física seguida un cop a la setmana. 
● Abans i després de cada sessió els alumnes s’hauran de netejar les mans 

amb sabó o amb gel hidroalcohòlic. 
● Després de cada sessió, el material utilitzat s’haurà de desinfectar amb 

desinfectant d’ús general. Els alumnes en la mesura que sigui possible 
col·laboraran de les tasques de desinfecció del material sota la supervisió de 
l’adult que ha realitzat la sessió. 

● Sempre que es pugui es realitzarà la sessió en espais oberts i sense 
mascareta. El/la mestra haurà de fer ús de la mascareta si no forma part del 
grup estable i mantenir la distància de seguretat. 

Organització de la música: 

 Infantil: 

● Una de les mestres especialistes de música s’encarregarà de fer la música a 
infantil. 

● El mestre o la mestra haurà de fer ús de la mascareta  i procurar tant com 
pugui la distància de seguretat. 

● Abans i després de cada sessió els alumnes i la mestra especialista s’hauran 
de netejar les mans amb aigua i sabó o gel hidroalcohòlic. 

● Cada grup farà 1 hora de música.  
● Abans i després de cada sessió, el material s’haurà de desinfectar amb 

desinfectant d’ús general. Els alumnes en la mesura que sigui possible 
col·laboraran de les tasques de desinfecció del material sota la supervisió de 
l’adult que ha realitzat la sessió. 



 

Primària: 

● Hi haurà 2 mestres especialistes. Un s’encarregarà de la música del grup de 
cicle inicial i l’altre de cicle mitjà i superior. 

● Cada grup farà 1 sessió de música seguida a la setmana. 
● Abans i després de cada sessió els alumnes s’hauran de netejar les mans 

amb aigua i sabó o gel hidroalcohòlic. 
● Abans i després de cada sessió, el material s’haurà de desinfectar amb 

desinfectant d’ús general. Els alumnes en la mesura que sigui possible 
col·laboraran de les tasques de desinfecció del material sota la supervisió de 
l’adult que ha realitzat la sessió. 

● El mestre o la mestra haurà de fer ús de la mascareta i garantir el màxim la 
distància de seguretat. 

Organització de l’anglès: 

Primària: 

● Hi haurà 4 mestres especialistes. Un s’encarregarà de l’anglès del grup de 
cicle inicial, l’altre de cicle Mitjà, una per 5ès i una altre per 6è. Abans i 
després de cada sessió els alumnes s’hauran de netejar les mans amb sabó  
o gel hidroalcohòlic. 

● Abans i després de cada sessió, el material s’haurà de desinfectar amb 
desinfectant d’ús general. Els alumnes en la mesura que sigui possible 
col·laboraran de les tasques de desinfecció del material sota la supervisió de 
l’adult que ha realitzat la sessió. 

● El mestre o la mestra haurà de fer ús de la mascareta i garantir al màxim la 
distància de seguretat si no forma part del grup estable. 

3.2  EN CAS DE CONFINAMENT PARCIAL O TANCAMENT DEL CENTRE 

Tal com diu el document Pla d’actuació per al curs 2020-2021 per a centres educatius 
en el marc de la pandèmia per COVID-19 i cenyint-nos a les característiques del nostre 
centre, en cas de confinament parcial o tancament del centre, hem de tenir en compte. 

● L’Acompanyament emocional dels alumnes. 
● Estar al cas dels hàbits i horaris que segueixen a casa (sobretot amb infants amb 

Trastorns de l'Espectre Autista i Trastorns de la Conducta). 
● Tenir coneixença de les possibles afectacions en cas de confinament perllongat, 

com són les que tenen a veure amb la salut mental, l’excés de pes, el dèficit de 
vitamina D, la miopia, entre altres. 

● En els infants amb risc social des del centre i a través de la tutora hem de vetllar per: 
❖ Estar al cas de la precarietat de les condicions de l’habitatge, informar a 

serveis socials i als òrgans necessaris perquè es facin càrrec d’aquests 
casos.  

❖ Ser conscients i coneixedors de la manca d'accés a les noves tecnologies i la 
connectivitat de l’alumnat. 

Quan hi haurà un confinament parcial? 



 

Tal i com diu el document, hi haurà un confinament parcial en els següents casos: 

● Si el grup estable té un cas de Covid, el grup es confinarà 14 dies.  

En aquests casos de confinament parcial, serà responsable d’aquesta interlocució 
amb l’Ajuntament l’equip directiu.  

Per tal de facilitar la gestió en cas de confinament parcial tindrem en compte que a les 
reunions d’inici de curs es recollirant una sèrie d’informacions i acompanyarem a les 
famílies per tal de millorar el funcionament del centre i planificar millor les activitats amb els 
alumnes. Per tant a les reunions d’inici de curs: 

● Com serà la comunicació entre nosaltres, a través de la App Dinantia. es farà un 
tutorial per instalar l’aplicació en aquell moment.   

● Es crearà una llista de famílies que necessitin que se’ls hi expliqui com utilitzar el 
correu electrònic d’escola o l’App Dinantia. 

Després d’aquestes apreciacions a nivell general de centre i tenint en compte que 
l’Escola Valldaura és un centre educatiu de màxima complexitat, qualificació atorgada per 
la Resolució de 12 de maig de 2017, del director general de Professorat i Personal de 
Centres Públics, per la qual es fa pública amb caràcter provisional la llista de centres 
educatius qualificats de màxima complexitat, i de titularitat pública, depenent del 
Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. 

● Veiem necessari remarcar que en cas de confinament parcial o tancament del centre 
haurem de dotar als alumnes de connectivitat i dispositius digitals per tal de poder 
continuar tenint contacte amb les famílies i seguir fent un treball amb els infants. 

● Per aquest motiu, hem de comptabilitzar de quins equipaments disposem i quins 
necessitaríem en cas que haguessin de cedir a les famílies, per  tal de poder dur a 
terme de la millor manera un confinament parcial o tancament del centre. 

Equipament i planificació de dispositius 

Aquest és l’inventari  de dispositius portàtils del qual disposem a l’escola: 

● 23 ordinadors útils HP (inventari propi centre 2017-18) 
● 20 ordinadors útils però una mica obsolets  TOSHIBA - Pro NB10/A/124 -11.6  

(dotació 2014/15) 
● 3 portàtils HP o TOSHIBA utilitzats per l'equip docent del centre. 

El centre no disposa de tablets ni chromebooks. 

En cas de confinament parcial l’actuació que es durà a terme requereix garantir la 
connectivitat i els dispositius per a tots els alumnes de manera equitativa. Per tant es 
necessita tenir una major dotació de dispositius en cas que s'hagi de confinar més d’un 
grup estable de convivència. També cal destacar que en cas que es reparteixin a les cases 
dels alumnes els dispositius dels quals disposem, a l’escola ens quedarem sense, i l’escola 
només disposa bàsicament d’un ordinador de sobretaula a cada aula. No disposa d’aula 
d’informàtica. 

  



 

Accions en cas de confinament 

A continuació especifiquem més concretament aquelles actuacions que farem en cas 
de confinament parcial o tancament del centre: 

a. Accions a la web del centre i al moodle 

En cas de confinament parcial o tancament del centre, l’activitat a la web de l’escola 
https://www.escolavalldaura.cat seguirà sent la via de propostes didàctiques pels infants. 
Les mestres de cada grup penjaran les seves propostes al blog de cada classe, amb 
contrasenya. Amb la regularitat que es consideri oportuna, però recomanablement a 
Educació Infantil un cop a la setmana, a Cicle Inicial dos cops a la setmana i a Cicle Mitjà 
tres cops a la setmana. Sempre es procurarà seguir uns horaris estables per tal de facilitar 
a les famílies i als docents l’organització a casa. Cal dir també que els horaris que es 
seguiran d’atenció a les famílies seran els horaris lectius del centre. De 9h a 12:30 i de 15h 
a 16:30h.  

b. Activitats i materials 

A continuació especifiquem com hauran de ser les activitats i accions que es duran a 
terme en cas de confinament: 

● Activitats d’oralitat (contes, cançons, cantarelles,...) pels alumnes d’Educació Infantil, 
Cicle Inicial i Cicle Mitjà, s’anirà  actualitzant i/o acumulant cada setmana. 

● Anomenar o incentivar a la recerca de temes o petits projectes que els infants puguin 
fer des de casa (potenciant la autonomia amb el suport de les mestres). 

● Plantejar activitats Competencials i de vida quotidiana i fer-los adonar que ens 
ensenyen continguts que també treballem a l’escola. 

● El retorn de l’activitat i el retorn del docent serà sempre via correu electrònic. Només 
en aquells casos excepcionals es farà ús del whatsapp o trucades telefòniques. 

● Fer de tant en tant una videotrucada o un zoom,... col.lectiu o individual per veure’ns 
les cares, però assegurant que hi sigui tothom (si el confinament és de 14 dies 
valorar si caldria). 

● Valorar el fet de continuar la proposta dels confireptes o enigmes si el grup o 
alumnes ho requereix. 

● Suggerir de fer un diari per anar anotant quins sentiments tenim, amb la intenció de 
fer un treball d’acompanyament emocional. 

● Durant el curs cada  alumne de primària disposa de l’estoig i una llibreta, els de cicle 
superior (5è i 6è) en tindran dues, una de matemàtiques i una de 
llengua/projecte/ciències.  

● Cada dia els alumnes s’emporten les llibretes i estoig a casa per treball. 

c. Treball amb els grups: 

CICLE INICIAL 

● Feines mecàniques i autònoms 
● Recuperar materials el.laborats del confinament 
● Fer una pràctica d’una activitat a casa penjada a la web, però acompanyant desde 

l’escola. 



 

● Intentar durant els primers dies fer coses a l’aula que ens ajudin a l’hora de confinar-
nos. 

Paper del mestre: acompanyant individualment, saber com estan els nens, si cal fer 
videotrucades. 

Quines tasques encomanem als nens, quins materials? Quina periodicitat? 
Quaderns... 

Una proposta de pla de treball de llengua, una proposta de pla de treball de mates (tot en 
paper). Treballar anteriorment una proposta a classe per tal de què els nens i nenes puguin 
saber com fer les tasques. 

Una proposta relacionada amb l’art i l’expressió artística, la música i el moviment. 

Una activitat de les que vam proposar a l’últim confinament, recuperar-la i que la facin. (de 
ciències i experimentació) 

Seleccionar bateria de vídeos(youtube), dibuixos animats, pel·lícules, per recomanar per tal 
de què no perdin la llengua oral. 

CICLE MITJÀ 

● Durant els dies de confinament a casa continuar amb el ritme de treball diari de 
l’escola. 

● Es prioritzaran les tasques que els alumnes pugui fer a casa de forma autònoma. 
● Durant l’horari escolar la mestra es comunicarà via correu electrònic, whatsapp, per 

fer un seguiment de les tasques i aclarir dubtes. 
● Tenir un pla de treball de català i mates imprès i preparat per donar als alumnes i ho 

portaran a casa pels dies de confinament. 
● Continuem treballant altres àrees com castellà i ciències, donant l’ajuda pertinent per 

dur a terme les activitats proposades. Aquestes activitats les faran a la llibreta. 
● Cada dia els alumnes s’enduran, a la motxilla, la llibreta, l’estoig, l’agenda i l’aigua. 
● A l’aula treballarem el funcionament de la web i altres recursos informàtics per donar 

eines als nostres alumnes per un possible confinament. 
● Les tasques s’hauran presentar acabades a la tutora després del confinament, són 

tasques avaluables (als pares se’ls hi explicarà perquè ho tinguin clar). 

CICLE SUPERIOR 

Es fa ús de la plataforma moodle amb la proposta de diferents activitats guiades per 
les mestres de cada grup estable de convivència. Les activitats han de ser en la mesura del 
possible motivadores, significatives, contextualitzades i que fomentin la participació dels 
alumnes. Hem de tenir en compte el treball de les emocions i que els alumnes puguin 
expressar el què senten ja que estaran confinats. 

Valorar la possibilitat de fer algun treball en xarxa amb algun altre centre o alguna 
entitat (Althaia, associació de veÏns, biblioteca,...)  per tal de fer algun projecte 
conjuntament. 



 

● Durant el curs es faran feines diaries semblants a les previstes pel confinament de 
14 dies. Cada alumne anirà fent individualment les activitats per tal d'aprendre el 
funcionament de les activitats telemàtiques: utilització de correu electrònic i 
plataforma moodle, enviar fitxers, escriu words, contestar qüestionaris. 

● Tots els alumnes disposaran d’un usuari a la plataforma moodle i les activitats es 
penjaran allà. 

● Tot i això les activitats no han de ser totes telemàtiques i per tant es faran a les 
llibretes o en alguna fitxa. 

Com treballaran? 

● Durant els dies de confinament a casa continuar amb el ritme de treball diari de 
l’escola. 

● Es prioritzaran les tasques que els alumnes pugui fer a casa de forma autònoma. 
● Durant l’horari escolar la mestra es comunicarà via correu electrònic, whatsapp, per 

fer un seguiment de les tasques i aclarir dubtes. 
● Tenir un pla de treball de català i mates imprès i preparat per donar als alumnes i ho 

portaran a casa pels dies de confinament. 
● Continuem treballant altres àrees com castellà i ciències, donant l’ajuda pertinent per 

dur a terme les activitats proposades. Aquestes activitats les faran a la llibreta. 
● Cada dia els alumnes s’enduran, a la motxilla, la llibreta, l’estoig, l’agenda i l’aigua. 
● A l’aula treballarem el funcionament de la web i altres recursos informàtics per donar 

eines als nostres alumnes per un possible confinament. 
● Les tasques s’hauran presentar acabades a la tutora després del confinament, són 

tasques avaluables (als pares se’ls hi explicarà perquè ho tinguin clar). 

 Si un grup està confinat i la mestra està de baixa, la persona substituta no serà 
el referent del grup confinat, ho serà la mestra referent de reforç del nivell o una tutora de 
l’altre grup. 

d. Contacte amb les famílies 

En cas de confinament parcial o tancament del centre l’escola Valldaura disposa 
d’una App, Dinantia, que ens servirà per comunicar-nos amb les famílies i els alumnes. El 
tutor enviarà les notificacions a les famílies així com les tasques a fer per els alumnes. 
També es farà ús de la web del centre. A la pàgina web hi trobaran les informacions 
generals actualitzades i dins de cada blog les més específiques de cada classe. 

El tutor mantindrà contacte amb les famílies mitjançant trucades telefòniques amb 
número ocult (#31# número) de forma periòdica per fer un seguiment emocional. Sempre 
que sigui necessari es facilitarà (fent demanda al Departament d'Educació) els serveis 
d’una persona traductora que actuarà en el cas de traduir certes informacions o farà de 
pont entre la família i els docents en alguna reunió online que es requereixi d’aquest servei. 

Es mantindrà el número de telèfon de l’escola per estar en contacte amb l’equip 
directiu. 

  



 

e. Tutories personalitzades 

Si el confinament és llarg o parcial, mitjançant tutories personalitzades es podrà 
orientar a les famílies i/o als alumnes per assessorar o solucionar dubtes sobre les tasques 
escolars.  

f. Reunions 

Si el confinament és a principi de curs, durant el segon trimestre o a finals de curs. Es 
programaran reunions via telemàtica amb les famílies per orientar i informar de com es 
plantejarà el curs escolar, fer el seguiment acadèmic o el tancament de curs. 

g. Avaluació dels alumnes 

Les propostes seran avaluables, però es tindran en compte les instruccions del 
departament. Algunes s’avaluaran quan es pugui tornar a les aules presencialment, i en les 
propostes virtuals es tindrà en compte si són accessibles a tot l’alumnat o no. 

Totes les propostes seran competencials i curriculars. Les propostes han de potenciar 
l'autonomia de l’alumnat tenint en compte que és el centre de l’aprenentatge en el moment 
del confinament.    

També es tindrà cura de tot l’alumnat vetllant pel suport emocional d’ells i de les 
seves famílies. Buscant una confiança mútua i treballant conjuntament. 

h. Informes i notes 

En cas que hi hagi confinament a finals de trimestre, s’enviarà  l’informe de l’alumne 
via correu electrònic a cada família o bé en cita prèvia de manera individual perquè un 
membre de la família vingui a recollir l’informe a l’escola. (Es donaran en mà, indicant dia i 
hora). 

i. Organització de l’equip docent en cas de confinament 

● Coordinacions entre docents  

El personal docent s’organitzarà de la mateixa manera que en el centre per cicles 
(infantil i primària) i claustre, en cas de confinament el cicle de primària es dividirà en cicles 
més petits (c. inicial, c. mitjà, c. superior). Portant-los a terme de manera telemàtica 
mitjançant algun servei de comunicació de videotrucada tipus google meet sempre que 
sigui necessari. També mantindrem el contacte entre nosaltres a traves de l’aplicació 
Dinantia. 

● Coordinacions amb equips externs 

S’organitzaran reunions telemàtiques per poder-nos seguir coordinant amb els equips 
externs EAP, CREDA,.... seguirem atenent dels alumnes que tenim conjuntament. Si es 
creu necessari en algunes d’aquestes reunions hi assistiran les famílies. 

 

  



 

4. HORARIS I GESTIÓ ENTRADES I SORTIDES 

L’Escola Valldaura, és una escola ubicada amb mòduls prefabricats. Disposa de dues 
entrades: La de porta de Dalt o de Primària (carrer 2 de maig) i la de Baix o d’Infantil (carrer 
Ausias March). 
Les entrades i sortides de l'escola Valldaura es faran de manera esglaonada, tenint en 
compte el nombre d'accessos de l'escola i el nombre de grups estables. En el nostre cas, hi 
haurà 4 grups estables per a Educació Infantil i 9 grups per a Educació Primària. 
A primària cada grup tindrà una porta d’entrada al mòdul i/o aula exclusiva, degudament 
senyalitzada. 
L'escola identificarà amb cartells i senyals informatives tots els accessos al centre, així com 
un recordatori dels horaris d'entrada i sortida.  

ENTRADA  

L’entrada a l’escola serà flexible per tal d’evitar aglomeracions.  
- al matí s’obriran les portes a les 8:55 i es tancaran a les 9:15. 
- a la tarda s’obriran a les 14:55 i es tancaran a les 15:15. 

Només pot entrar al recinte escolar un adult acompanyant. I en entrar al recinte, tant 
alumnes com l’acompanyant s’han de rentar les mans amb el gel hidroalcohòlic, han de 
portar mascareta i mantenir la distància de seguretat fins que entren a la seva aula. 
Els alumnes ni l’acompanyant no podran circular lliurement pel accessos i escales de 
l'escola, hauran d'utilitzar sempre la seva porta d'entrada i sortida en funció del curs.  

PORTA DE BAIX: 

Infantil: Aniran directament a cada aula, amb un sol acompanyant, respectant distància de 
seguretat i amb mascareta. 
1r/2n A: Aniran sols fins a la seva aula, pujant les escales i entrant per la porta del vestíbul 
del mòdul de direcció de color vermell (només alumnes, la porta del costat serà per les 
famílies que vulguin fer gestió administrativa). 
1r/2n B: Aniran sols fins a la seva aula, pujant les escales i entrant per la porta del vestíbul 
del mòdul de cicle inicial de color taronja. 
1r/2n C: Aniran sols fins a la seva aula, pujant les escales i entrant al mòdul de cicle inicial 
per la porta d’emergència de color groc. 

PORTA DE DALT:  

3r/4rt A: Aniran cap a la seva aula i entraran al mòdul  per la porta d’emergència de color 
rosa 
3r/4rt B: Aniran cap a la seva aula, entrant al mòdul per la porta esquerra de color lila. 
3r/4rt C: Aniran cap a la seva aula, entrant al mòdul per la porta dreta de color blau fort. 
6è: aniran cap a la seva aula, entrant al mòdul per qualsevol de les dues portes, la lila o la 
blau fort, respectant la distàncies de seguretat i respectant l’entrada dels més petits.  
5è A: Aniran cap a la seva aula, entrant al mòdul de dalt per la porta de color blau cel. 
5è B: Aniran cap a la seva aula, entrant al mòdul de dalt per la porta d’emergència de color 
verd. 



 

SORTIDES 
La sortida de l’escola també serà flexible i s’obriran les portes a les 12:20 i a les 16:20. 
Hi ha un punt de recollida assignat per cada grup, només pot entrar un membre de cada 
família a fer la recollida. 

PORTA DE BAIX: 

Infantil: la recollida es fa des del porxo davant de les portes dels vestíbuls de cada aula, 
procurant mantenir les distàncies de seguretat i amb mascareta. Els alumnes podran 
començar a sortir de les aules a les 12:20 i  a les 16:20. 
1r/2n A: les famílies s’esperaran a la zona del banc del mòdul de psico, els alumnes sortiran 
a les 12:30 i a les 16:30. 
1r/2n B: les famílies s’esperaran a la zona de la formiga i els alumnes sortiran ales 12:30 i a 
les 16:30. 
1r/2n C: les famílies s’esperaran a la zona del rocòdrom, els alumnes sortiran a les 12:30 i a 
les 16:30. 

PORTA DE DALT:  

3r/4t A: les famílies s’esperen a la zona de les taules de fusta, i els alumnes sortiran a les 
12:25 i a les 16.25h 
3r/4rt B: les famílies s'esperaran a la zona del mur de pedra, i els alumnes sortiran a les 
12:25 i a les 16.25h 
3r/4rt C: les famílies s'esperaran a la zona de la porteria de baix, i els alumnes sortiran a les 
12:25 i a les 16.25h 
5è A: si alguna família ve a les sortides s’haurà d’esperar a la part de dalt del camp de futbol 
a un dels costats de la portaria, els alumnes sortiran a les 12.35 i a les 16.35. 
5è B:  si alguna família ve a les sortides s’haurà d’esperar a la part de dalt del camp de 
futbol a un dels costats de la portaria, els alumnes sortiran a les 12.35 i a les 16.35. 
6è: en cas necessari el punt de recollida serà a la paret del pati de dalt, els alumnes sortiran 
a les 12.35 i a les 16.35. 

● Alumnes que marxen sols i han de recollir els germans 

Els alumnes de Primària que marxen sols i han de recollir germans/es, hauran de sortir de 
l’escola per la porta del seu curs, i entrar a recollir el germà/na per la porta i/o lloc de 
recollida corresponent. 
En cap cas podran fer ús de les escales interiors que comuniquen els dos patis.  

●  Alumnes de menjador 

En el moment de la sortida els alumnes que es queden a dinar es dirigeixen sols fins 
a la pista on hi haurà un espai de referència per cada grup estable. 
Per tornar a les aules s’han d’esperar al punt de trobada igual que amb les famílies, 
fins que les monitores de menjador els deixin marxar a l’aula, que serà a l’hora 
d’entrada.  
Hauran de portar mascareta durant aquesta estona de distribució i espera. 

  



 

● Tràmits al despatx de l’escola 

Qualsevol tràmit que s’hagi de fer a l'administració serà en l’horari establert, recordem que 
és dimarts i dijous de 9:15h a 13h i de 15:15 a 17h, s’ha de procurar evitar aglomeracions, 
mantenint les distàncies de seguretat i amb mascareta.  

 
 
 

5. PLA D’ACTUACIÓ EN CAS DE DETECTAR UN POSSIBLE CAS DE 
COVID-19 

El document de referència és: Gestió de casos Covid-19 als centres educatius.  
En fem un breu resum de les actuacions més immediates que s’han de portar a terme quan 
es detecta un alumne/mestra/personals del centre comença a desenvolupar un símptoma 
compatible amb la COVID-19 al centre educatiu:  

● Se l’ha de portar a un espai separat d'ús individual ben ventilat (despatx de direcció 
o despatx d'administració si canviem la ubicació d’aquesta) 

● Sempre que no hi hagi contraindicació per a l’ús de la mascareta, se li ha de 
col·locar, tant a la persona que ha iniciat símptomes com a la persona que 
l’acompanyi. 

● 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, el/la director/a del centre educatiu haurà de realitzar les següents 
accions:  En el cas que es tracti d’un/a alumne/a, establir contacte immediat amb la 
família per tal que vingui a buscar l’infant. Que es traslladin al domicili i, des d’allí, 
contactin telefònicament amb el seu centre d’atenció primària de referència.  

● 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, al CUAP (Centre d’Urgència d’Atenció Primària), per 
valorar la situació i fer les actuacions necessàries.  

● Serà el personal sanitari qui valorarà el cas en les primeres 24 hores d’inici dels 
símptomes i decidirà si escau la realització d’un test PCR.   

● En cas de realitzar la PCR, l’alumne o personal del centre restarà aïllat a casa, 
juntament amb els membres de contacte familiar, fins a saber el resultat de la prova.  

● A partir d’aquí serà el gestor COVID del CAP i el Servei de Vigilància Epidemiològica 
territorial que passaran a gestionar el cas seguint el Procediment d’actuació enfront 
de casos d’infecció pel nou coronavirus SARS-CoV-2. 
  



 

6. PLA DE VENTILACIÓ, NETEJA I DESINFECCIÓ 

Aquest és el pla de neteja i desinfecció adaptat a l’Escola Valldaura, en funció dels nostres 
espais, la seva ocupació i concurrència. Utilitzem només els desinfectants que ens 
proporciona el departament o l’ajuntament, només en cas que siguin insuficients farem una 
compra a una empresa privada. Hem tingut en compte que: 

● Cal fer neteja i desinfecció més d’una vegada al dia en espais utilitzats 
successivament per persones/grups diferents amb més freqüència com lavabos, 
espais multi activitats, sales de reunions amb reunions successives, menjadors amb 
diferents torns, zones d’elevada freqüència de pas i recepció, etc. per poder realitzar 
millor aquestes tasques disposem d’una persona de neteja durant la jornada lectiva. 

● La ventilació es tant important com la neteja en especial on hi ha presència 
continuada de persones, per tant procurarem tenir totes les aules adequadament 
ventilades. Si és possible, es deixaran les finestres obertes durant les classes, fent 
ús al mateix temps de la calefacció.  

● Els responsables de la ventilació seran els propis docents o personal del centre que 
faci ús de l’espai. 

● Els responsables de la neteja poden ser els mateixos docents o personal del centre 
que faci ús de l’espai i el material que s’han de desinfectar en cada ús, en els casos 
d’espais o materials que s’han de netejar al final del dia o alguna vegada durant la 
jornada lectiva serà el personal de neteja que tinguem assignat al centre. 

 

ESPAIS COMUNS I EQUIPAMENTS 

Ventilació de l’espai 10 minuts i tres vegades al dia. (10.30, 14.00 i 16.30) 
Si és possible, es deixaran les finestres obertes durant les classes.  

Manetes i poms de 
portes i finestres 

Es netejaran un cop al dia, a les 4:30 de la tarda. 
Sempre que sigui possible, mantenir les portes obertes, evitant així 
més contacte en les manetes de les portes. 

Baranes i 
passamans d’escales 

Es netejaran un cop al dia, a les 4:30 de la tarda. 

Superfície de taulells,  Es netejaran un cop al dia, a partir de les 4:30 de la tarda. 
En el cas de la zona d'atenció a famílies i aula de mestres es 
netejarà cada vegada que se’n faci ús. 

Cadires i bancs Es netejaran al migdia i a la tarda abans de sortir de l’escola. 
En el cas de la zona d'atenció a famílies i aula de mestres es 
netejarà cada vegada que se’n faci ús. 

Grapadores i altres 
utensilis d’oficina 

Després de cada ús si no és en un espai comú.  
 

Aixetes Procurarem fer un de mínim tres cops al dia. 



 

Ordinadors, 
sobretot teclats i 
ratolins 
 

Cada mestre tutor té assignat l’ordinador de la seva aula com a propi, 
els mestres no tutors i que no tinguin ordinador assignat hauran de 
netejar el material un cop n’hagin fet ús. 
Material electrònic: netejar amb un drap humit amb alcohol propílic 70º 

Telèfons i 
comandaments 
a distància 

Netejar cada vegada que se’n fa ús. 
Material electrònic: netejar amb un drap humit amb alcohol propílic 70º 
 

Interruptors d’aparell 
electrònics 
 

Netejar cada vegada que se’n fa ús. 
Material electrònic: netejar amb un drap humit amb alcohol propílic 70º 
 

Fotocopiadora Netejar cada vegada que se’n fa ús. 

AULES I ESPAIS DE JOC INTERIORS 

Ventilació de l’espai Mínim 10 minuts 3 vegades/dia 
Si és possible, es deixaran les finestres obertes durant les classes.   

Superficies o punts de 
contacte freqüent amb 
les mans  

Un cop al dia, un cop finalitzada la jornada lectiva. 

Terra  Un cop al dia, un cop finalitzada la jornada lecti 

Materials de jocs  
 

En el grup estable, cal fer una neteja un cop al dia de com a mínim, si 
és possible fer-ne una neteja a migdia. 
En espais comuns, cal fer una neteja un cop al dia i no es pot 
compartir el material amb un altre grup fins l'endemà. 

Joguines de plàstic En el grup estable, cal fer una neteja un cop al dia com a mínim, si és 
possible es faria una neteja al migdia. 
En espais comuns, cal fer una neteja un cop al dia i no es pot 
compartir el material amb un altre grup fins l'endemà. 

Joguines o peces de 
roba  

Intentarem evitar les peces de roba. Si tot i així se'n fa ús es rentaran a 

la rentadora (≥60ºC) tant com sigui possible. No es poden compartir 

aquests materials amb alumnes que no siguin del mateix grup estable. 

Ventilació de l’espai Mínim 10 minuts 3 vegades/dia 
Si és possible, es deixaran les finestres obertes durant les classes.   

Superficies o punts de 
contacte freqüent amb 
les mans  

Un cop al dia, un cop finalitzada la jornada lectiva. 



 

MENJADOR  

Ventilació de l’espai Si és possible, es deixaran les finestres obertes mentre els infants 
mengin.  
Però es procurarà ventilar un mínim de 10 minuts durant l'àpat. Ens 
espais compartits de menjador, s’ha de ventilar 10 minuts cada vegada 
que hi hagi un canvi de grup. 

Plats, gots, coberts... Amb aigua calenta: rentats a elevada temperatura. Sense aigua 
calenta: desinfecció en dilució de lleixiu al 0,1 %. 

Taules S’han de desinfectar cada vegada que se’n fa ús. 

Taulells  S’han de desinfectar cada vegada que se’n fa ús. 

Utensilis de cuina  S’han de desinfectar cada vegada que se’n fa ús. 

Taules per a usos 
diversos  

S’han de desinfectar cada vegada que se’n fa ús. 

Terra  S’ha de netejar quan s’acaba el servei. 

LAVABOS 

Ventilació de l’espai Mínim 10 minuts 3 vegades/dia 
Si és possible, es deixaran les finestres obertes durant tota la jornada 
lectiva.   

Rentamans Especialment després de l’ús massiu (després del pati, després de 
dinar) i sempre al final de la jornada. 
S’ha de posar especial cura amb el lavabo que en fa ús els grups de 
1r/2n A i B, ja que és compartit. 

Inodors Durant la jornada lectiva es procurarà fer una neteja i sempre al final 
de la jornada. 
S’ha de posar especial cura amb el lavabo que en fa ús els grups de 
1r/2n A i B, ja que és compartit. 
Quan es faci ús dels inodors, es recomana tancar la tapa abans de la 
descàrrega de l’aigua de la cisterna. 

Terra i altres 
superfícies 

Durant la jornada lectiva es procurarà fer una neteja i sempre al final 
de la jornada. 

Cubells de brossa Els cubells o contenidors preferiblement i sempre que es pugui seran 
amb tapa i pedal. 

 
 



 

HIGIENE DE MANS: 

És una de les mesures mes efectives per preservar la salut dels alumnes així com la del 
personal docent i no docent. 

INFANTS: 

1. A l’arribada i sortida de l’escola amb solució hidroalcohòlica. 
2. Abans i després d’esmorzar amb aigua i sabó sempre que sigui possible.  
3. Tornant del pati rentar les mans amb aigua i sabó. 
4. Abans i després d’entrar i sortir d’un espai d’ús comú, rentat amb aigua i sabó o 

solució hidroalcohòlica segons disponibilitat i temps d’espera. 
5. Abans i després d’anar al W.C rentar les mans amb aigua i sabó. 

PERSONAL DEL CENTRE (sempre que sigui possible rentat amb aigua i sabó, si no es pot 
es farà amb solució hidroalcohòlica): 

1. Quan arribem al centre, abans del contacte amb els infants. 
2. Abans i després d’entrar en contacte amb aliments. 
3. Abans i després d’acompanyar un infant al w.c. 
4. Abans i després de mocar un infant (amb mocadors d’un sol ús) a 
5. Com a mínim cada dos hores ens posarem solució hidroalcohòlica. 
6. Abans i després d’anar al W.C rentar les mans i netejar el water amb producte de 

neteja i paper. El paper es llançarà en un cubell amb tapa i pedal. 
 

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 (contenidor gris). 
En el cas que alguna persona presenti símptomes mentre està al centre, cal tancar en una 
bossa tot el material utilitzat a l'espai d'ús individual on s'ha aïllat la persona i introduir 
aquesta bossa tancada en una segona bossa abans de dipositar-la amb la resta de residus 
tal com s’ha indicat al paràgraf anterior. 

 
 

Aprovat en consell escolar  
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