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- Pla d’organització per a l’obertura al setembre. 

- Escola Sant Nicolau de Canyelles. Curs 2020-2021. 

 

1. Introducció 

 

Aquest és el pla d’obertura del curs 2020-2021 de l’Escola Sant Nicolau de 

Canyelles. 

Hi queda expressada l’autonomia de centre i, 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, és la guia per poder fer 

l’obertura adequada del nostre centre. 

 

Inclou els apartats que permeten l’obertura dins de tots els àmbits d’actuació 

del centre.  

 

2. Contingut del pla d’obertura 

 

Diagnosi 

 

L’experiència en la tasca educativa de la nostra escola durant la pandèmia 

ens ha permès aprendre molt a nivell humà i interpersonal, així com en 

l'àmbit digital.  

Durant tots els dies de confinament el grup de mestres, pares i alumnes, i 

tots els altres membres de la comunitat educativa, s’ha mostrat molt 

cohesionat, participatiu i comunicatiu, aconseguint arribar a totes les famílies 

i poguent així transmetre totes les explicacions, missatges, continguts, 

comunicats, objectius o normatives internes que s’anava generant a mesura 

que avançaven les setmanes.  
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Inicialment l’impacte va ser fort, amb dubtes i sensacions contradictories. Poc 

a poc es va aconseguir contextualitzar la situació i anar normalitzant-la.  

La primera resposta educativa es va fer mitjançant la plataforma Telegram, 

que va permetre comunicar-nos amb les famílies i enviar les primeres 

comunicacions i tasques.  

Més endavant es van crear comptes de correu per als cicles d’infantil i inicial, 

i els classroom per a cicle mitjà i superior, aconseguint així el retorn de les 

tasques que s’anaven encomanant setmanalment. 

Es va acordar que les tasques eren globals, de repàs i d’iniciació als 

continguts del temari de cada nivell.  

Gràcies al Telegram, emails i classroom es va arribar al 95% de les famílies. 

En el cas del 5% restant, es va aconseguir el contacte per via telefònica, i 

entre tots els mestres es van crear uns dossiers que es van fer arribar a 

l’Ajuntament de Canyelles, que va fer de pont per poder arribar fins a 

aquestes famílies. 

 

Es valora molt positivament totes les gestions que s’han dut a terme a tots 

nivells. El Claustre de mestres mantindrà totes les vies de comunicació 

durant els pròxims cursos i les utilitzarà com a eina d’aprenentatge alternada 

amb l’habitual dins de l’acció educativa amb l’alumnat.   

 

 Organització dels grups estables 

 

Hi haurà 6 grups d’educació infantil i 15 de primària. El nombre d’alumnes 

per grup és inferior a 20, exceptuant els grups de 2n on la ràtio és de 21 

alumnes.  

El nombre màxim d’alumnes al centre és de 350, distribuïts en 21 espais. 

L’escola disposa de 6 espais més: sala de psicomotricitat, la biblioteca, aula 

d’educació especial gran, aula d’educació especial petita, aula de religió i 

aula anglès. També disposa del menjador.  

La plantilla està formada per 27,75 mestres (26,75 juliol més 1 setembre), 2 

vetlladores i 1 TEI setembre. 
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El nostre alumnat és de nivell socio-cultural mig- baix, amb poca immigració. 

El poble té moltes urbanitzacions que és d’on venen la gran majoria dels 

alumnes. 

Els grups són heterogenis tenint el compte la quantitat de nenes i de nens per 

grup, els casos NESE, els repetidors i alumnes de reforç. 

 

  Els criteris d’inclusió estan gestionats per  l’equip d’educació especial. 

Inicialment la nostra intenció és mantenir els grups estables de manera 

que els mestres estan agrupats per cicles. És a dir, hi ha uns mestres 

assignats a cada cicle que només intervindran en aquest.  

A nivell flexibilitzador, les mestres d’educació especial i la de música 

intervindran en dos cicles com a màxim. El mestre d’educació física farà 

classe a tota la primària i el mestre de religió serà l’únic que es mourà per 

tots els cicles. 

No tenim previst fer agrupaments intercicles. 

 

Els moments en els quals es farà creuament de grups estables serà a les 

sessions de religió i educació especial. 
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Per nivells, s’enumeren els grups estables que es mantindran durant el curs 2020-

2021. 

 

CURS Nº 
ALUMNES 

PROFESSOR
AT ESTABLE 

ALTRES 
DOCENTS 

PERSONAL 
D’ATENCIÓ 

EDUCATIVA 

ESPAI 

P3A 15 Sèfora Carlos 
Montse 

Anna 

TEI  
Judith 

P3A 

P3B 16 Lorena Carlos 
Montse 

Anna 

TEI 
Judith 

P3B 

P4 A 11 Xesca Carlos 
Montse 

Judith 
Vetlladora 

P4A 

P4 B 12 Laia C Carlos 

Montse 

Judith P4B 

P5A 16 Neus Carlos 
Montse 

Alba 
Judith 

P5A 

P5B 16 Mireia F. Carlos 
Montse 

Alba 
Judith 

P5B 

1rA 19 Pili Cristina  
Laia 

Carlos 
Laura I. 
Manel 

Judith 1rA 

1rB 18 Laura I. Carlos 

Manel 
Cristina  

Laia 
Pili 

Judith 1rB 

2nA 21 Noèlia Carlos 
Manel 

Cristina  
Laia 

Mireia 

Xus 
Judith 

2nA 

2nB 21 Laia Carlos 
Manel 
Cristina  

Laia 
Mireia 

Judith 2nB 

3rA 17 Aimon Carlos 

Manel 
Júlia 

Vinyet 

Xus 

Àngels 

3rA 
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3rB 17 Vinyet 
 

Carlos 

Manel 
Júlia 

Xus 

Àngels 

3rB 

3rC 16 Yoyes Carlos 

Manel 
Júlia 
Vinyet 

Xus 

Àngels 

3rC 

4tA 16 Xus Carlos 
Manel 
Júlia 

Mireia 
Vinyet 

Sònia 
Àngels 

4tA 

4tB 16 Gemma Carlos 

Manel 
Júlia 
Vinyet 

Mireia 

Sònia 

Àngels 

4tB 

4tC 15 Cristina Carlos 
Manel 

Júlia 
Vinyet 
Mireia 

Àngels 4tC 

5èA 20 Maria Carlos 

Manel 
Josep 

Júlia 
Iolanda Z. 

Àngels 5èA 

5èB 19 Leo Carlos 

Manel 
Josep 
Júlia 

Iolanda Z. 
Maria 

Àngels 5èB 

6èA 16 Yolanda L. Carlos 

Manel 
Iolanda Z. 
Josep 

Àngels 6èA 

6èB 16 Iolanda Z. Carlos 

Manel 
Josep 

Yolanda L. 

Xus 

Àngels 

6èB 

6èC 17 Patrícia Carlos 
Manel 

Josep 
Yolanda L. 
Iolanda Z 

Àngels 6èC 

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

O MATÈRIA 

GRUPS 

ESTABLES 
DELS QUALS 
PROVENEN 

ELS 
ALUMNES 

DOCENT NOMBRE 

D’HORES 
SETMANALS 

OBSERVACIONS  

 

Religió 1r A,B 

2n A,B 
3r A,B,C 

4t A,B,C 
5è A,B 

6è A,B,C 

Carlos 1  Com que el 

nombre 
d’alumnes varia 

alterna dues 
aules. 
Biblioteca i aula 

de religió. 

Educació 
Especial I 

P3 A i B 
P4 A i B 

P5 A i B 
1r A i B 
2n A i B 

Judith F   Aula d'educació 
especial I. 

Educació 

Especial II 

3r A, B i C 

4t A, B i C 
5è A i B 

6è A, B i C 

Àngels A   Aula d’educació 

especial II. 

 

 

Criteris organitzatius dels recursos per a l’atenció de l’alumnat 

amb necessitat específica de suport educatiu 

Inicialment durant el primer trimestre tant els tutors com els mestres 

d’educació especial vetllaran en primera mesura per l’acolliment, el 

seguiment i l’atenció directa de l’alumnat amb especial dificultat. A més a 

més, l’escola disposa d’una TEI, dues vetlladores i una persona del CREDA. 

També es mantindrà la comunicació telemàtica per facilitar el seguiment 

educatiu. 

L’atenció de l’educació especial de P3 a 2n serà majoritàriament dins l’aula, 

mentre que els grups reduïts d’educació especial de 3r a 6è sortiran de les 

aules i permetran un treball més individualitzat. 

 

Pel que a les mesures universals, addicionals i intensives es mantindran les 

mateixes que fèiem fins ara, ja que coneixem tots els casos amb molta 
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profunditat i seguirem treballant com ja tenim programat, tenint en compte les 

evolucions que hi hagi hagut a nivell personal, com la nova situació en la que 

arribi l’alumne/a en concret. Tenim tot un registre fet durant el confinament 

que ens permetrà actuar de seguida.   

Caldrà sempre seguir els criteris establerts en el Pla d’actuació en el marc de 

la pandèmia elaborat amb el Departament de Salut. 

-     Organització de les entrades i sortides 

En el nostre centre tenim quatre accessos d’entrada i sortida (porta 

d’infantil, porta principal, escales del gimnàs i porta del costat de la llar 

d’infants). Els alumnes de cada cicle entraran per un accés diferent.  

 

 

CURS 

 

TIPUS D’ACCÉS 

HORA D’ENTRADA I DE 

SORTIDA 

 

INFANTIL 

 

Porta d’infantil 

Entrada 9h - Sortida 12.30h 

Entrada 15h - Sortida 16:30h 

 

 

CICLE INICIAL 

 

Porta llar 

Entrada 9h - Sortida 12.30h 

Entrada 15h - Sortida 16:30h 

 

CICLE MITJÀ 

 

Escales gimnàs 

Entrada 9h - Sortida 12.30h 

Entrada 15h - Sortida 16:30h 

 

CICLE SUPERIOR 

 

Porta principal 

Entrada 9h - Sortida 12.30h 

Entrada 15h - Sortida 16:30h 

 

 

Per garantir les mesures de prevenció a les entrades i sortides del centre, 

així com en els passadissos i llocs de concurrència, els alumnes i el personal 

del centre educatiu han de portar la mascareta fins arribar a l’aula del grup 

estable. A més a més han de procurar mantenir el 1,5 metres de distància de 

seguretat. Depenent de la situació d’estat d’alarma de la zona, la mascareta 

també serà obligatòria dins del grup estable de majors de 6 anys.  
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 Organització de l’espai d’esbarjo 

 

Durant l’espai d’esbarjo, es mantindran els grups estables. Es faran dos torns 

de pati i s’establirà una zona concreta per a cada grup.  

 

 

Horari: 11h - 11:30h                                                    Grups: P3, P4 i P5 

 

ESPAIS DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

Zona P3 A P3 A P5 B P5 A P4 B P4 A 

Zona P3 B P3 B P3 A P5 B P5 A P4 B 

Zona P4 A P4 A P3 B P3 A P5 B P5 A 

Zona P4 B P4 B P4 A P3 B P3A P5 B 

Zona P5 A P5 A P4 B P4A P3 B P3 A 

Zona P5 B P5 B P5 A P4 B P4 A P3 B 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horari:10h-10:30h.                                                          Grups: 1r, 2n i 3r 

 ESPAIS DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 
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Zona 

hort 

1rA 2A 2B 1B 3B 

Pati 

interior 

1rB 3C 2A 2B 3A 

Sorral 3A 1B 1A 3C 2A 

Pista 1 

Fútbol 

3B 3A 1B 1A 3C 

Pista 2 2A 2B 3C 3B 1A 

Pista 3 

Bàsquet 

2B 1A 3B 3A 1B 

Exterior 3C 3B 3A 2A 2B 

  

 

Horari: 11h- 11:30h                                                                 Grups: 4t, 5è i 6è 

 ESPAIS DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

Zona 

hort 

4tA 5èA 4tC 4tB 6èC 

Pati 4tB 6èB 5èA 5èB 6èA 
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interior 

Sorral 4tC 4tB 4tA 6èC 5èB 

Pista 1 

Fútbol 

6èB 6èA 4tB 4tA 4tC 

Pista 2 5èA 4tC 6èA 6èB 4tA 

Pista 3 

Bàsquet 

5èB 4tA 6èC 4tC 4tB 

Exterior 

1 

6èC 5èB 6èB 6èA 5èA 

Exterior 

2 

6èA 6èC 5èB 5èA 6èB 

 

Enguany no es podrà anar a la biblioteca durant l’estona d’esbarjo.  

 

 

 

 Relació amb la comunitat educativa 

 

- Consell Escolar: Es farà una reunió de Consell Escolar un cop per 

trimestre per via telemàtica a través de la plataforma Zoom.  

 

- Reunions d’inici de curs: Durant el mes de setembre i principis d’octubre, 



Generalitat de Catalunya 
Departament d’Educació 

Escola Sant Nicolau 

 

 

es realitzaran reunions amb les famílies de cada nivell per explicar el 

funcionament i l’organització del curs. Aquestes reunions es portaran a 

terme de forma telemàtica, exceptuant el cas de la reunió de P3 que es 

portarà a terme de manera presencial amb aforament limitat a 1 adult per 

cada infant i amb les mesures de seguretat pertinents.   

 

- Reunions individuals de seguiment: Durant l’any, es realitzaran reunions 

individuals amb les famílies per fer un seguiment dels seus fills i filles. 

Aquestes reunions es podran realitzar de manera presencial o telemàtica 

segons convingui. En cas que es faci la reunió presencial a l’escola, es 

mantindran les mesures de seguretat necessàries.  

 

- Comunicació amb les famílies: La comunicació amb les famílies es farà 

mitjançant Telegram. L’escola té un grup general per a totes les famílies per 

tal d’informar-les de tots els temes que són d'interès per a tota la comunitat 

educativa i un grup específic de cada nivell on s’informa tot allò referent a 

aquell grup en concret. L’AMPA de l’escola també té un canal de Telegram 

per enviar tota la informació a les famílies.  

 

- Dinàntia: A principi de curs, s’iniciarà una nova eina de comunicació amb la 

comunitat educativa a través de l’aplicació Dinàntia. Mitjançant aquesta 

App, l’escola es comunicarà amb el claustre de mestres i amb les famílies i 

s’enviaran totes les informacions a través de la plataforma. També es 

permetrà a les famílies posar-se en contacte amb l’escola i els mestres dels 

seus fills i filles per tal de tenir una millor comunicació. Des d’aquesta 

aplicació també es podrà fer el pagament de les sortides i la justificació de 

faltes d’assistència.  

 

En cas necessari, des de l’escola es donarà suport a les famílies per tal d’ajudar-

les en la descàrrega de l’aplicació i en l’aprenentatge del seu funcionament.  
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 Servei de menjador  

 

A l’espai menjador, els grups estables es mantindran i es garantirà la distància de 

seguretat respecte als altres grups estables. 

El servei de menjador escolar es portarà a terme en el mateix menjador de l’escola 

i es mantindran els torns habituals. Sempre es poden realitzar canvis en 

l'organització en funció del nombre d’usuaris del servei. 

Les activitats anteriors i posteriors als àpats, s'organitzaran en els diferents espais 

exteriors del centre seguint la organització de patis del matí. 

Entre torn i torn es farà la neteja, desinfecció i ventilació del menjador. Es 

garanteix el rentat de mans abans i després de l’àpat. 

En l’estona de descans dels i les alumnes de P3, es respectarà la distància de 

seguretat en el cas que hagin de compartir un mateix espai, malgrat això, sempre 

que sigui possible, els grups  estables faran el descans per separat en dos espais 

diferents. 

 

El professorat i el personal d’administració i serveis farà ús del menjador 

escolar repartits entre la sala de mestres i biblioteca.  

 

 

 

 

 

Per afavorir el manteniment de les mesures de seguretat, atès que 

disposem d’un espai reduït de menjador, farem torns: 

 

CURS-NIVELL-GRUP HORA DE DINAR 

P3, P4 i P5 12:30h 

1r i 2n  12:45h 

3r i 4t  13:30h 

5è i 6è 13:45 h 
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   Pla de neteja 

 

La ventilació és una mesura principal en prevenció de contagis en espais interiors. 

Es ventilaran les instal·lacions abans de l’entrada i la sortida dels alumnes, entre 

classes, durant la hora del pati i al migdia 10 minuts cada vegada. Sempre que 

sigui possible, es deixaran les finestres obertes duran les classes. 

A més de la neteja habitual diària de totes les tardes, s’afegirà un torn més de 

neteja al migdia on es realitzarà la desinfecció de tots els lavabos del centre i de 

les aules d’ús comú que només hauran sigut utilitzades per un grup com a màxim 

al matí i un altre a la tarda. 

Aquesta neteja garanteix la desinfecció de superfícies d’ús comú com poms, 

portes, baranes, taules, cadires etc. 

En el cas del menjador, els responsables de la neteja i desinfecció seran els 

monitors i personal de cuina. 

Per a les zones exteriors es seguiran les indicacions establertes en el document 

de neteja i desinfecció en espais exterior de concurrència humana. 

En quant a la gestió de residus, els mocadors i tovalloles d’un sol ús utilitzats es 

llençaran en contenidors amb tapa i es llençaran al contenidor de residus exterior 

al centre al migdia i a la tarda. 

En el cas que alguna persona presenti símptomes mentre està al centre, es 

tancarà en una bossa  tot el material utilitzat a l'espai d'ús individual on s'ha aïllat 

la persona i s’introduirà aquesta bossa tancada en una segona bossa abans de 

dipositar-la amb la resta de residus. 

En qualsevol cas, i dins del conjunt d’actuacions de sensibilització que el 

centre portarà a terme amb l’alumnat sobre mesures higièniques davant la 
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prevenció de contagi per la covid- 19, el mateix alumnat, quan estigui 

utilitzant un espai que no és el del seu grup estable col·laborarà en les 

actuacions de neteja de superfícies i estris utilitzats abans d’abonar l’espai i 

possibilitarà el seu nou ús en bones condicions. 

 

Transport 

No hi haurà transport escolar.
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 Extraescolars i acollida 

 

Les activitats extraescolars i l’espai d’acollida barrejaran els diferents 

grups estables i per tant les farem aplicant la distància de seguretat i 

utilitzant la mascareta.  

 

ACTIVITAT NOMBR
E 

D’ALUM
NES 

GRUPS DELS 
QUALS 

PROVENEN 
ELS ALUMNES 

PROFESSION
A L 

RESPONSABL
E 

ESPAI ON 
ES 

REALITZA 
L’ACTIVITA
T 

Acollida 35 Infantil i Primària Carme Piñol 

Montse 

Menjador 

Fem els 

deures 

10 Primària Gerard Aula plàstica 

Bàsquet 10 3r a 6è Jaume Nacho 

Eli 

Pati escola 

Bàsquet 

iniciació 

10 P4 a 2n Jaume Nacho 

Eli 

Pati escola 

Futbol Sala 10 P4 a 6è Joel Pati escola 

Patinatge 20 P4 a 6è Montse Pati escola 

Voleibol 10 5è i 6è Dani Pati escola 

Teatre 10 P4 a 6è Adriana Sala Psico 

Zumba 20 P4 a 6è Susana Sala Pisco 

Judo 10 P4 a 6è Jasan Sala Psico 

Robòtica 10 P4 a 6è Gerard Aula Plàstica 

 

El menjador té dues portes. Els nens d’infantil i Cicle Superior aniran cap a 

les seves aules per la porta més propera a Direcció. Cicle Inicial i Cicle Mitjà 

ho faran per la porta més propera al pati. Sempre aniran amb mascareta. 
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-  

- Activitats complementàries 

 

Durant el primer trimestre hem decidit no fer sortides fora de l’escola. Així doncs 

hem programat tot de tallers i activitats que ens vindran a fer a les aules o si fos 

necessari, en algun espai dels que disposem extres.   

Pel que fa al segon i tercer trimestre sí farem sortides i colònies. Seguirem totes 

les mesures de seguretat que se’ns indiquin des del servei d’autocars, des dels 

espais i llocs on anem a fer les sortides i des de les cases colònies. Mantindrem 

sempre els grups estables i en cas de necessitat de barreja de grups seguirem les 

mesures de seguretat. 

 

- Reunions dels òrgans unipersonals i col·lectius de 

coordinació i govern   

Les reunions dels òrgans unipersonals i col·lectius de coordinació i govern es 

duran a terme de manera presencial seguint les normes de seguretat necessàries. 

En el cas del Consell Escolar, les reunions es portaran a terme de manera 

telemàtica. 

 

ÒRGANS TIPUS DE REUNIÓ FORMAT DE 
LA REUNIÓ 

PERIODICITAT 

Equip directiu Planificació/  
Coordinació 

Presencial Una per setmana 

Equip docent de 1r 

Equip docent de 2n 

Equip docent de 3r 

Equip docent de 4t 
Equip docent de 5è 

Equip docent de 6è 

Equip docent de P3 

Equip docent de P4 

Equip docent de P5 

Planificació/ 
Coordinació 

Presencial Una per setmana 

Coordinació 

Pedagògica 

Planificació/ 

Coordinació 

Presencial Una per setmana 

Cicles Planificació/ 

Coordinació 

Presencial Un per setmana 
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Comissions  Planificació/ 

Coordinació 

  Presencial   Una per setmana 

  CAD Planificació/ 

Coordinació 

  Presencial   Una per setmana 

  Claustre Planificació/ 

Coordinació 

  Presencial   Dos per trimestre 

  Consell Escolar   Planificació/ 

  Coordinació 

  Videoconferència   Un al trimestre 

 

 

- Protocol d’actuació en cas de detectar un possible cas de 

covid-19 

 

Davant d'un infant que comença a desenvolupar símptomes compatibles amb la COVID-

19 al centre educatiu: 

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

2. Se li col·locarà una mascareta quirúrgica ( tant a la persona que ha iniciat 

símptomes com a la persona que quedi al seu càrrec). 

3. Es contactarà amb la família per tal que vingui a buscar l’infant. 

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

5. El centre contactarà amb el servei territorial d’Educació per informar de la 

situació i a través d’ells amb el servei de salut pública. 

 

No han d’assistir al centre l’alumnat, les persones docents i altres professionals 

que tinguin símptomes compatibles amb la COVID-19, així com aquelles persones 

que es troben en aïllament per diagnòstic de COVID-19 o en període de quarantena 

domiciliària per haver tingut contacte estret amb alguna persona amb símptomes 

o diagnosticada de COVID-19. 
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DETECCIÓ DE POSSIBLES CASOS PER SIMPTOMATOLOGIA 

COMPATIBLE AMB LA COVID-19 

 

CASOS 

POTENCIAL
S 

ESPAI 

HABILITAT 
PER A 

L’AÏLLAMENT 

PERSONA 

RESPONSABLE 
DE REUBICAR 
L’ALUMNE/A I 

CUSTODIAR- LO 
FINS QUE EL 

VINGUIN A 

BUSCAR 

PERSONA 

RESPONSA
BLE DE 

TRUCAR A 

LA FAMÍLIA 

PERSONA 

RESPONSABLE 
DE 

COMUNICAR EL 

CAS ALS 
SERVEIS 

TERRITORIALS 

P3 A, P3 B, 
P4 A, P4 B, 

P5 A, P5 B. 

despatx entre 
secretaria i 

direcció 

Equip directiu Equip 
directiu 

 Equip 
directiu 

 1r A, 1r B, 2n 
A, 2n B, 3r A, 

3r B, 3r C,4t A, 
4t B, 4tC, 5è A, 
5è B, 6è A, 6è 

B, 6è C 

despatx entre 
secretaria i 

direcció 

Equip directiu Equip 
directiu 

Equip directiu 
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SEGUIMENT DE CASOS 

 

ALUMNE/A DIA I HORA DE EXPLICACIÓ PERSONA DE PERSONA 

 LA DETECCIÓ DEL SALUT AMB REFERENT 

  PROTOCOL QUI ES MANTÉ DEL CENTRE 

  SEGUIT I EL CONTACTE PELS 

  OBSERVACION I CENTRE CONTACTES 

  S (incloure el D’ATENCIÓ AMB SALUT 

  nom de la  PRIMÀRIA (mantindrà el 

  persona que ha   contacte amb 

  fet les  salut i farà 

  actuacions i el  seguiment del 

  nom del familiar  cas) 

  que l’ha vingut a    

  buscar)   

     

     

...     

 

 

-     Seguiment del pla  

 

Seguirem el pla d’obertura des del Setembre de 2020 i fins al Juny del 2021. 

Durant tot el curs escolar anirem avaluant setmanalment tots els punts i decidint 

si ho anem mantenint, o modifiquen algun apartat degut a que es detecti quelcom 

que creiem que es pugui millorar.  

Tota la comunitat educativa vetllarà pel compliment del pla i estarà atenta a 

qualsevol nova incidència que pugui sorgir. 

L’equip directiu recollirà aquestes incidències i decidirà si canvia o reorganitza 

algun punt del present pla. 
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RESPONSABLES 

Comunitat Educativa 

Responsable Riscos Laborals 

Equip directiu  

POSSIBLES INDICADORS 

Aglomeració de famílies i de nens a la proposta d’entrades i sortides. 

Moviments als patis que no garanteixin la normativa indicada. 

Possibles contagis i casos de COVID 19. 

 

PROPOSTES DE MILLORA TRIMESTRALS 

Canvi en les entrades i sortides reduint els grups i fent un nova franja horària 

d’entrades i sortides. 

Plantejar els patis amb zones més reduïdes i amb mascareta.  

 

 

 

3. Concrecions per a l’educació infantil 

 

    Pla d’acollida de l’alumnat  

 

La setmana del 14 al 18 de setembre es portarà a terme l’adaptació de 

l’alumnat de P3.  

 

Cada classe repartirà els alumnes en dos grups i els assignarà una 

franja horaria específica. El personal docent i PAS que s’encarregarà de 

l’adaptació serà les dues tutores de P3, la TEI i una vetlladora. En cas 

necessari, altres mestres d’Educació Infantil o Especial donaran un cop 

de mà a l’aula.  

 

Cada alumne/a serà acompanyat per un familiar que haurà de portar 

mascareta, rentar-se les mans abans d’entrar a l’aula i seguir totes les 

mesures de seguretat necessàries.  
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A les tardes, les tutores convocaran a les famílies individualment per tal 

de reunir-se i compartir informacions referents a l’alumnat per tal de 

millorar la coneixença i l’adaptació dels nens i nenes.  

 

Pla de treball del centre educatiu en confinament 

 

En cas de confinament d’un grup o nivell, el mitjà de comunicació amb les 

famílies serà a través de Telegram, Padlet i correu electrònic. La proposta de 

tasques es penjaran al Padlet i Telegram i el retorn d’aquestes per correu 

electrònic. Cada grup estable tindrà un correu assignat on les famílies podran 

enviar les tasques realitzades a casa i podrà posar-se en contacte amb el 

tutor o tutora per a qualsevol dubte i qüestió. Les tasques que es proposen, 

seguiran la programació d’aula en la mida del possible i continuarà el treball 

que s’ha realitzat presencialment. 

El centre també disposa de l’aplicació Dinàntia que serà una nova eina de 

comunicació amb la comunitat educativa. La seva utilització s’iniciarà a 

principi de curs. 

 El pla de contingència és el següent: 

 

NIVELL MÈTODE DE MITJÀ I MITJÀ I MITJÀ I 

EDUCATIU TREBALL I PERIODICITAT PERIODICITAT PERIODICITAT 

 RECURSOS DEL DEL DE CONTACTE 

 DIDÀCTICS CONTACTE CONTACTE AMB LA 

 PREVISTOS AMB EL GRUP INDIVIDUAL FAMÍLIA 

   AMB  

   L’ALUMNE/A  

P3 Telegram 
Correu 

electrònic 
Padlet 

dos cops per 
setmana 

segons 
necessitats 

segons 
necessitats 

P4 Telegram 
Correu 

electrònic 
Padlet 

dos cops per 
setmana 

segons 
necessitats 

segons 
necessitats 

P5 Telegram 

Correu 
electrònic 

Padlet 

dos cops per 

setmana 

segons 

necessitats 

segons 

necessitats 
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4. Concrecions per a l’educació primària  

 

Pla de treball del centre educatiu en confinament 

 

En cas de confinament d’un grup o nivell, el mitjà de comunicació amb les famílies 

varia segons el curs. 

Cicle inicial, portarà la comunicació amb les famílies a través de Telegram, Padlet i 

correu electrònic. La proposta de tasques es penjaran al Padlet i Telegram i el 

retorn d’aquestes per correu electrònic. Cada grup estable tindrà un correu 

assignat on les famílies podran enviar les tasques realitzades a casa i podrà 

posar-se en contacte amb el tutor o tutora per a qualsevol dubte o qüestió. Les 

tasques que es proposen, seguiran la programació d’aula i continuarà el treball 

que s’ha realitzat presencialment. 

Cicle mitjà i superior, treballaran a través del Classroom i els mestres també 

podran comunicar-se a través del grup de Telegram de la classe i el correu 

electrònic. Les tasques proposades seguiran la programació d’aula i avançaran  

continguts en el cas necessari. 

 

Per a tots aquells infants amb dificultats digitals, cada mestre tutor vetllarà per a 

que el seguiment del treball es segueixi realitzant, ja sigui amb dossiers 

imprimibles o altres tipus de materials. 

 

El centre també disposa de l’aplicació D inàntia que serà una nova eina de 

comunicació amb la comunitat educativa. La seva utilització s’iniciarà a 

principi de curs. 

 

 

 

 

 

 

El pla de contingència és el següent: 
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NIVELL  MÈTODE DE 
TREBALL I 

RECURSOS 
DIDÀCTICS 
PREVISTOS 

MITJÀ I 
PERIODICIT

AT DEL 
CONTACTE 
AMB EL 

GRUP 

MITJÀ I 
PERIODICITA

T DEL 
CONTACTE 
INDIVIDUAL 

AMB 
L’ALUMNE/A 

MITJÀ I 
PERIODICITA

T DE 
CONTACTE 
AMB LA 

FAMÍLIA 

1r Telegram 

Correu electrònic  

Padlet 

dos cops per 

setmana 

segons 

necessitats 

segons 

necessitats 

2n Telegram 

Correu electrònic  

Padlet 

dos cops per 

setmana 

segons 

necessitats 

segons 

necessitats 

3r Telegram 

Classroom 

dos cops per 

setmana 

segons 

necessitats 

segons 

necessitats 

4t Telegram 

Classroom 

dos cops per 

setmana 

segons 

necessitats 

segons 

necessitats 

5è Telegram 

Classroom 

dos cops per 

setmana 

segons 

necessitats 

segons 

necessitats 

6è Telegram 

Classroom 

dos cops per 

setmana 

segons 

necessitats 

segons 

necessitats 

 

El centre no fa sisena hora i aquest curs per mesures de seguretat i organització 

no es farà SEP extern. 

 

Destaquem que ha sorgit un treball col.laboratiu entre docents que es mantindrà. 

En primer lloc per la riquesa que aporta el sistema educatiu i, en segon, perquè 

incrementa la seva capacitat de resposta. 

La professionalitat, la col·laboració i el compromís de tots són valors que 

mantindrem i desenvoluparem. Com també incrementar esforços per aconseguir 

un sistema educatiu competencial.



 

 

 


