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JUSTIFICACIÓ 

 

El present document configura el pla específic d’actuació de l’Escola Sants Abdó i 

Senén  per al curs 2020-21 en el marc preventiu de la pandèmia de la COVID-19. Per a 

la seva redacció s’han tingut en compte els següents documents orientatius emesos pel 

Departament d’Educació:  

 

• Instruccions per al curs 2020-2021 dels centres educatius de Catalunya, document 

marc emès per la Secretaria de Polítiques Educatives el 30 de juny de 2020 amb la 

finalitat facilitar la tasca organitzativa i pedagògica dels centres educatius i orientar en 

la presa de decisions per preparar el nou curs escolar.  

 

• Pla d'actuació per al curs 2020-2021 per a centres educatius en el marc de la pandèmia, 

aprovat el 3 de juliol de 2020 pel PROCICAT, on s’estableixen les bases per tal que el 

curs 2020-2021 es pugui reprendre amb les màximes garanties, buscant l'equilibri entre 

protecció de la salut de les persones als centres educatius, la gestió correcta de la 

pandèmia i el dret de tots infants i joves a una educació de qualitat.  

 

• Preguntes freqüents i guia per a l'elaboració del pla d'organització dels centres 

educatius per al curs 2020-2021. document que respon a moltes qüestions plantejades 

pels centres educatius i que serveix de guia per a la planificació del nou curs. 

 

 

1. INTRODUCCIÓ 

 

1.1. Rellevància de la pandèmia 

 

L’actual evolució favorable de la pandèmia, així com la importància de garantir el dret a 

l’educació i a la protecció de l’infant fan que l’obertura amb la màxima normalitat 

possible dels centres educatius sigui una prioritat. El marc és un sistema educatiu 

inclusiu, que té la finalitat d'afavorir el desenvolupament personal i social de tot 

l’alumnat, mitjançant l'activitat educativa adreçada a atendre la diversitat de l'alumnat i 

l'assoliment d'una igualtat d'oportunitats i d'accessibilitat. 

 

L’obertura de les escoles és alhora una necessitat i un repte. Un confinament perllongat 

pot tenir diversos efectes sobre la salut dels infants tant física com emocional. Aquests 

efectes poden ser més grans en aquells de nivell socioeconòmic més desafavorit o en 

aquells que tenen una dificultat d’aprenentatge. 

 

Malgrat això, continua la situació de crisi sanitària que fa necessària l’aplicació 

continuada d’una sèrie de mesures que canvien de manera notable el funcionament de la 

societat, i entre ella del sistema educatiu. Cal que responsables, famílies, persones 

educadores i la resta del personal de les escoles s’involucrin i es comprometin per a 

garantir els dos grans pilars per fer front la pandèmia: les mesures de protecció i la 

traçabilitat. 

 

Malgrat que es tracta d’una malaltia nova i encara molt desconeguda, les dades 

publicades semblen indicar que els infants no són el vector principal de la pandèmia. La 

clínica que presenten sovint és lleu i en molts pocs casos desenvolupen formes greus.  
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L’obertura d’escoles es farà tenint en compte les dades d’incidència de la malaltia i 

sempre d’acord amb les activitats permeses segons la situació sanitària de la pandèmia i 

seguint la normativa existent. 

 

 

1.2. Trets diferencials de la COVID en infants 

 

No hi ha dubte que els infants s’infecten pel nou coronavirus i que poden presentar la 

malaltia. No obstant això, s’ha pogut observar que sovint desenvolupen quadres lleus i, 

en molts casos, asimptomàtics de la COVID-19. Alguns estudis han revelat que la 

càrrega viral (quantitat de virus en sang) dels infants és significativament menor a la de 

les persones adultes (Ludvigsson J, 2020). Aquest fet és comú en els infants que tenen 

malalties cròniques de base, en els quals també s’han presenciat formes clíniques de 

més bon pronòstic en relació amb les d’altres franges d’edat. La càrrega viral podria 

explicar parcialment que nens i nenes desenvolupin aquestes formes més lleus de la 

COVID-19. 

En l’estudi de seroprevalença que s’ha dut a terme recentment a l’Estat espanyol, les 

dades han mostrat una prevalença en la població general del 5,2% i en població infantil 

d’entre el 2,2% i 3,9% segons les franges d’edat. Segons dades del Sistema de 

Vigilància Epidemiològica de Catalunya (SVEC), el 0,23% dels casos notificats a 

Catalunya tenien entre 0 i 4 anys, i un 0,35% entre 5 i 14 (informe tècnic de resum dels 

casos de la COVID-19 a Catalunya – 13.06.2020, núm. 13). 

 

 

1.3. Impacte del confinament en la salut dels infants 

 

La situació actual de pandèmia per coronavirus pot tenir diversos efectes sobre la salut 

de la infància i l’adolescència. D’entrada, les conseqüències que pugui tenir la pròpia 

malaltia en aquestes franges d’edat, malgrat que acostumen a fer quadres clínics molt 

lleus o asimptomàtics. 

 

D’altra banda, existeixen altres possibles efectes lligats a la pròpia pandèmia, a les 

mesures de control i a l’afectació sobre la economia i els determinants socials de la 

salut. Així, les mesures poblacionals que s’han pres en relació amb la COVID-19, han 

implicat un confinament dels infants, que ha provocat que no poguessin sortir dels seus 

domicilis durant setmanes, i que podria tenir conseqüències en la seva salut i 

desenvolupament. 

 

En infants en edat escolar, la pèrdua de la rutina habitual, la separació dels amics i 

amigues i els canvis en l’entorn poden ser de gestió complexa i tenir conseqüències en 

la seva salut física i emocional, i fer aparèixer dificultats en la regulació emocional i 

conductual. 

En els adolescents, l’ús abusiu de les noves tecnologies així com l’aïllament social són 

dos dels riscos més grans que pot comportar la situació de confinament. 

Un dels aspectes que requereixen més atenció és l’efecte de la restricció de totes les 

sortides a l’exterior de les cases de la població d’infantil i adolescent. 

Alguns dels principals problemes de salut en infants i adolescents que poden agreujar-se 

a causa d’una situació de confinament perllongat son els que tenen que veure amb la 

salut mental, l’excés de pes, el dèficit de vitamina D, la miopia, entre altres. 
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Tots aquests efectes són més grans en els infants en situació de vulnerabilitat. El 

trencament de les rutines habituals provocat pel confinament pot tenir conseqüències 

molt més dramàtiques en infants amb trastorns dins l’espectre autista i altres trastorns de 

la conducta que en d’altres infants. 

Un altre grup d’especial vulnerabilitat són els infants i adolescents amb risc social. 

Factors com la pobresa, la precarietat de les condicions de l’habitatge (superfície petita, 

manca de balcons o terrasses, nombre de persones per habitatge) o la manca d’accés a 

les noves tecnologies adquireixen una rellevància especial en el període de confinament 

i poden agreujar situacions que ja eren dificultoses per a aquests infants. 

Des de l’inici del període de confinament, algunes organitzacions socials han alertat del 

risc d’augment de casos de maltractament infantil. 

 

 

1.4. Impacte del tancament escolar en la pandèmia 

 

En l’actualitat, encara existeixen molts dubtes sobre l’impacte del tancament de les 

escoles en l’expansió del SARS-CoV2. Per l’anomenat principi de precaució, la majoria 

de països van optar pel tancament dels centres educatius en les primeres fases de la 

pandèmia. Inicialment, es va considerar que els infants podien tenir un paper en la 

transmissió del SARS-CoV2 similar al que tenen en l’expansió d’altres virus com, per 

exemple, el virus de la grip. Diferents estudis han posat de manifest les característiques 

principals de la transmissió del nou coronavirus, així com els grups d’edat als quals 

afecta amb major freqüència. D’acord amb aquestes noves evidències, a dia d’avui,  

algunes veus qüestionen el tancament dels centres educatius com a mesura efectiva per 

al control de l’expansió del virus (Expósito, 2020) (Davies, 2020) (Yung, 2020). 

 

 

2. OBJECTIU DEL DOCUMENT 

 

Aquest Pla d’actuació pretén establir les bases per tal que el curs 2020-2021 es pugui 

reprendre amb les màximes garanties, buscant l’equilibri entre protecció de la salut de 

les persones als centres educatius, la correcta gestió de la pandèmia i el dret de tots els 

infants i joves a una educació de qualitat. 

 

En una societat amb grans incerteses, cal que l’escola pugui treballar amb la màxima 

normalitat possible. Cal donar continuïtat a l’aprenentatge tal com el feien aplicant les 

mesures sanitàries de protecció. 

 Malgrat la pandèmia, tots els infants i adolescents han de tenir accés a 

l’educació en condicions d’equitat. 

 L’aprenentatge als centres educatius ha de poder continuar amb la màxima 

normalitat, seguint les instruccions sanitàries, i garantint la funció social de 

l’educació. 

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

 A través de les mesures proposades, els centres educatius han d’estar en 

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

casos i de contactes. 

 

 

 

 



Pla d’actuació curs 2020-21                      ESCOLA SANTS ABDÓ I SENÉN 

5 

 

3. VALORS EN QUÈ ES BASA LA PROPOSTA 

 

3.1. Seguretat 

 

Amb les mesures que es proposen i la col·laboració imprescindible de tots els integrants 

de la comunitat educativa –incloses les famílies–, els centres educatius han de continuar 

sent espais on l’activitat educativa es pugui dur a terme d’una manera segura i 

confortable. 

 

3.2. Salut 

 

La salut dels alumnes, docents i altres persones treballadores dels centres educatius és 

una prioritat per als Departaments d’Educació i de Salut. Totes les mesures estan 

adreçades a reduir la transmissió del virus i a millorar la traçabilitat de casos i contactes. 

 

3.3. Equitat 

 

El període de confinament ha tingut efectes desiguals en els diferents grups de població. 

Sovint, aquelles persones pertanyents a col·lectius de major vulnerabilitat, n’han patit -o 

n’estan patint- les conseqüències d’una manera més acusada. 

L’assistència als centres permet una socialització dels infants i adolescents que té un 

gran valor. El tancament de les escoles ha fet palesa la bretxa digital i cognitiva existent 

entre alumnes. Al mateix temps l‘afrontament de la pandèmia ha requerit la 

discontinuació d’uns serveis presencials d’atenció a les dificultats d’aprenentatge i 

desenvolupament. 

Per tot plegat, la proposta actual vol afavorir la presencialitat sense renunciar a la 

seguretat d’alumnes i personal docent i no docent dels centres educatius. 

 

3.4. Vigència 

Totes les mesures proposades seran vigents al llarg del curs escolar i en coherència amb 

la realitat dels centres educatius del seu entorn. El marc que es proposa ha de ser 

fàcilment adaptable si es canvia el context epidemiològic. 

 

 

 

4. PRINCIPIS BÀSICS DE PREVENCIÓ, HIGIENE I PROMOCIÓ DE LA 

SALUT 

 

Els dos pilars en el moment actual de control de la pandèmia són la disminució de la 

transmissió del virus i l’augment de la traçabilitat dels casos. 

 

 

4.1. Grups de convivència i socialització molt estables 

 

Es proposa l’organització entorn a grups de convivència estables. El seu principal valor 

és la facilitat que dona en la traçabilitat de possibles casos que s’hi donin: permetent una 

identificació i gestió precoç dels casos i dels seus contactes. Es tracta de grups estables 

d’alumnes, amb el seu tutor o tutora, i en el marc dels quals es produeix la socialització 

de les persones que l’integren. Poden formar part d’aquest grup estable altres docents o 

personal de suport educatiu i a l’educació inclusiva si la major part de la seva jornada 
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laboral transcorre en aquest grup. Un docent i un professional o una professional de 

suport educatiu només pot formar part d’un únic grup estable. 

 

Es tracta, per tant, d’un grup de persones que tenen una relació propera i molt 

quotidiana. Això permet que, junt amb les evidències creixents sobre el poc paper 

d’infants i joves en la propagació de l’epidèmia, no sigui necessari requerir la distància 

física interpersonal de seguretat establerta en 1,5 metres (o la superfície equivalent de 

seguretat de 2,5 m), ni l’ús de la mascareta, en aquests grups de convivència estables.  

 

En aquestes condicions, des d’un punt de vista de salut, té molta més importància 

centrar els esforços organitzatius en garantir l’estabilitat i l’estanqueïtat d’aquest grup, 

amb la finalitat de preservar la capacitat de traçabilitat, que no pas en fixar el nombre 

d’integrants del grup. 

 

En el cas que terceres persones s’hagin de relacionar amb aquests grups (docents i altres 

professionals de suport educatiu) o en cas que diferents grups s’hagin de relacionar 

entre si, s’han de complir rigorosament les mesures de protecció individual, 

especialment el manteniment de la distància física de seguretat d’1,5 metres i, quan no 

sigui possible, l’ús de la mascareta. 

 

 

4.2. Mesures de prevenció personal 

 

Distanciament físic 

 

Segons la Resolució SLT/1429/2020, de 18 de juny, per la qual s'adopten mesures 

bàsiques de protecció i organitzatives per prevenir el risc de transmissió i afavorir la 

contenció de la infecció per SARS-CoV-2, la distància física interpersonal de seguretat, 

tant en espais tancats com a l'aire lliure, s'estableix en 1,5 metres en general, amb 

l'equivalent a un espai de seguretat de 2,5 m2 per persona, i és exigible en qualsevol 

cas excepte entre persones que tinguin un contacte proper molt habitual, com és el cas 

dels grups de convivència estables. 

 

Per tant, en els grups estables no és necessari requerir la distància física interpersonal de 

seguretat establerta en 1,5 metres (o la superfície equivalent de seguretat de 2,5 m2) 

L’organització de l’espai de l’aula d’un grup estable ha d’assegurar, en la distribució de 

l’alumnat, una distància interpersonal mínima d’1 metre. 

 

 

Higiene de mans 

 

Es tracta d’una de les mesures més efectives per preservar la salut dels alumnes així 

com la del personal docent i no docent. 

En infants, s’ha de requerir el rentat de mans: 

 ▪ A l’arribada i a la sortida del centre educatiu 

 ▪ Abans i després dels àpats 

 ▪ Abans i després d’anar al WC (infants continents) 

 ▪ Abans i després de les diferents activitats (també de la sortida al pati). 

 

En el cas del personal que treballa al centre, el rentat de mans s’ha de dur a terme: 
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 ▪ A l’arribada al centre, abans del contacte amb els infants, 

 ▪ Abans i després d’entrar en contacte amb els aliments, dels àpats dels infants i 

 dels propis. 

 ▪ Abans i després en el cas d’haver d’acompanyar un infant al WC. 

 ▪ Abans i després d’anar al WC. 

 ▪ Abans i després de mocar un infant (amb mocadors d’un sol ús), 

 ▪ Com a mínim una vegada cada 2 hores. 

 

Hi haurà diversos punts de rentat de mans, amb disponibilitat de sabó amb dosificador i 

tovalloles de paper d’un sol ús. En punts estratègics (menjador, zona d’aules...) així com 

hi haurà dispensadors de solució hidroalcohòlica per a ús del personal de l’escola.  

S’afavorirà mesures adaptades a l’edat de l’infant (vídeos, cançons...) per promoure el 

rentat de mans correcte i la seva importància. 

Es col·locaran indicacions (adhesius de petjades), pòsters i cartells informatius explicant 

els passos per a un correcte rentat de mans en els diversos punts de rentat de mans. 

 

Ús de mascareta 

 

Col·lectiu Indicació Tipus de mascareta 

2n. cicle d’educació 

infantil (3-6 anys) 

No obligatòria Higiènica amb compliment 

norma UNE 

De 1r a 4t de primària No obligatòria si s’està 

amb el grup de convivència 

dins de l’aula. Obligatòria 

a l’accés i sortida del 

centre i indicada fora del 

grup en d’altres situacions 

quan no es pugui mantenir 

la distància d’1,5 metres. 

Obligatòria: segons 

situació epidemiològica. 

Higiènica amb compliment 

norma UNE 

5è i 6è de primària No obligatòria si s’està 

amb el grup de convivència 

dins de l’aula. Obligatòria 

a l’accés i sortida del 

centre i indicada fora del 

grup en d’altres situacions 

quan no es pugui mantenir 

la distància d’1,5 metres. 

Obligatòria: segons 

situació epidemiològica. 

Higiènica amb compliment 

norma UNE 

Personal docent i no docent Recomanable en els grups 

estables. Obligatòria pel 

personal quan imparteix 

classes a diferents grups, 

quan no formen part del 

grup de convivència 

estable i no es pugui 

mantenir la distància d’1,5 

metres. 

Higiènica amb compliment 

norma UNE 
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En entrar al centre els alumnes i el personal del centre han de portar la mascareta fins a 

la seva aula. En els passadissos i als lavabos hauran de portar mascareta si coincideixen 

puntualment amb altres grups estables.  

El centre disposarà abans de l’inici de curs de mascaretes higièniques per a tots els seus 

professionals, un estoc de mascaretes quirúrgiques per a la gestió de la detecció d’un 

possible cas de COVID-19 durant l’activitat al centre, un estoc de guants per a activitats 

concretes, gel hidroalcohòlic i dispensadors, i un termòmetre de distància per a 

incorporar-lo a la farmaciola. També es disposarà de material específic (pantalles de 

protecció facial, mampares, mascaretes amb visió de llavis, mascaretes FFP2...) per a 

situacions específiques. 

 

Requisits d’accés als centres educatius: 

 Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, 

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

infecciós1 

 No convivents o contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia 

compatible en els 14 dies anteriors. 

 

En cas que l’alumne presenti una malaltia crònica d’elevada complexitat que pugui 

augmentar el risc de gravetat en cas de contraure la infecció per SARS-CoV2, es 

valorarà de manera conjunta –amb la família o persones tutores i el seu equip mèdic de 

referència–, les implicacions a l’hora de reprendre l’activitat educativa presencialment 

al centre educatiu. Malgrat que l’evidència és escassa, es consideren malalties de risc 

per a complicacions de la COVID-19: 

 

 ▪ Malalties respiratòries greus que necessiten medicació o dispositius de 

 suport respiratori. 

 ▪ Malalties cardíaques greus. 

 ▪ Malalties que afecten el sistema immunitari (per exemple aquells infants que 

 requereixen tractaments immunosupressors). 

 ▪ Diabetis mal controlada. 

 ▪ Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus. 

 

En el cas del personal docent i no docent de l’escola que tingui contacte amb els infants, 

les persones de risc elevat de malaltia greu per coronavirus seran avaluades pel servei de 

prevenció de riscos laborals de titularitat del centre per valorar si poden estar en 

contacte amb els infants. Les condicions de risc engloben les malalties cròniques com la 

hipertensió arterial, la diabetis, els problemes cardíacs o pulmonars i les 

immunodeficiències, l’obesitat mòrbida. Les dones embarassades es consideren un 

col·lectiu d’especial consideració. Les persones del grup de risc han de ser valorades pel 

servei de prevenció de riscos laborals propi o extern, de la titularitat. També caldrà 

contemplar els requisits d’accés als centres educatius de persones pertanyents a altres 

entitats o empreses de cara a la gestió de vulnerabilitats i/o contactes. 

 

 

Control de símptomes 

 

Les famílies, han de fer-se responsables de l’estat de salut dels seus fills i filles. A 

l’inici del curs, signaran una declaració responsable a través de la qual: 
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▪ Faran constar que són coneixedores de la situació actual de pandèmia amb el risc que 

això comporta i que, per tant, s’atendran a les mesures que puguin ser necessàries en 

cada moment. 

▪ 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. 

 

Les famílies disposaran d’una llista de comprovació de símptomes. La família i/o 

l’alumne/a ha de comunicar al centre si ha presentat febre o algun altre símptoma. En 

cas que la situació epidemiològica ho requerís es podria considerar la implementació 

d’altres mesures addicionals com la presa de temperatura a l’arribada a l’escola. 

 

 

4.3. Neteja, desinfecció i ventilació 

 

L’escola disposa d’una planificació de ventilació, neteja i desinfecció adaptada a les 

característiques del centre. 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 abans de l’entrada i la sortida dels alumnes i 3 vegades més durant el dia durant, 

almenys, 10 minuts cada vegada. 

Totes les aules seran adequadament ventilades. Si és possible, es deixaran les finestres 

obertes durant les classes. 

La neteja i la posterior desinfecció d’espais s’ha de realitzar amb una periodicitat diària. 

S’han de seguir les recomanacions de Neteja i desinfecció en establiments i locals de 

concurrència humana.  

Es garantirà la desinfecció freqüent d’aquelles superfícies d’ús més comú com el poms  

de les portes, les baranes de les escales, etc. Les taules de les aules i del menjador s’han 

de netejar i desinfectar després de les activitats i dels àpats, respectivament. 

Es recomana, sempre que sigui possible, mantenir les portes obertes, evitant així més 

contacte en les manetes de les portes. 

 

Les zones exteriors són espais de baix risc de transmissió del coronavirus. Per aquest 

motiu, s’aconsella utilitzar espais com el pati per a la realització d’aquelles activitats 

puguin fer-se a l’aire lliure. Per a la seva neteja i desinfecció s’han de seguir les 

indicacions establertes en el document Neteja i desinfecció en espais exteriors de 

concurrència humana. 

 

 

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 
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aquesta bossa tancada en una segona bossa abans de dipositar-la amb la resta de residus 

tal com s’ha indicat al paràgraf anterior. 

 

 

4.4. Promoció de la salut i suport emocional 

 

La situació de confinament i la pandèmia poden haver tingut conseqüències emocionals 

per a molts infants i adolescents. El dol per la pèrdua d’un familiar o l’angoixa per la 

situació viscuda poden estar presents en un nombre significatiu d’infants i adolescents. 

També pot ser necessari adaptar-se a les diferents situacions de l’alumnat en relació 

amb els aprenentatges adquirits durant els mesos de confinament. 

 

La tornada a l’escola representa una bona oportunitat per detectar i abordar situacions 

no resoltes. Es proposa que les primeres setmanes es realitzin activitats que permetin 

adaptació progressiva de l’alumnat al nou curs i als canvis en el centre educatiu. 

 

D’altra banda, la pandèmia actual brinda una oportunitat única per a consolidar alguns 

hàbits i conductes que són imprescindibles en qualsevol context: 

 

 Tenir cura d’un mateix i de les persones que envolten. 

 Actuar amb responsabilitat per protegir els més vulnerables. 

 Rentar-se les mans de manera freqüent i sistemàtica. 

 

 

4.5. Gestió de casos 

 

El responsable de la coordinació i la gestió de la COVID-19 al centre és la Directora, la 

qual treballarà en coordinació directa amb l’equip directiu. 

 

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. 

 

En un entorn de convivència com és un centre escolar, la detecció precoç de casos i el 

seu aïllament, així com dels seus contactes més estrets, és una de les mesures més 

rellevants per mantenir entorns de seguretat i preservar al màxim l’assoliment dels 

objectius educatius i pedagògics. Per tant, cada centre escolar tindrà un protocol molt 

clar d’actuació en cas de detectar una sospita de cas que ha d’incloure la rápida 

coordinació entre els serveis territorials d’Educació i de salut pública. 

 

En essència, davant d'una persona que comença a desenvolupar símptomes compatibles 

amb la COVID-19 al centre educatiu: 

 

1. Se l’ha de portar a un espai separat d'ús individual- en aquest cas serà l’espai on hi ha 

ubicat el material i ús de fotocopiadora-El tutor/a será l’encarregat/da de dur el nen en 

aquest espai i notificar-ho a Direcció. 
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2. S’ha de col·locar una mascareta quirúrgica (tant a la persona que ha iniciat 

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

 

3. S’ha de contactar amb la família per tal que vingui a buscar l’infant. 

 

4. En cas de presentar símptomes de gravetat s’ha de trucar també al 061. 

 

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

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

 

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

per valorar la situació i fer les actuacions necessàries. Si es decideix realitzar una PCR 

per a SARS-CoV-2, l’infant i la família amb qui conviu hauran d’estar en aïllament al 

domicili fins conèixer-ne el resultat. En cas que finalment es confirmi el cas, Salut 

Pública serà l'encarregada de la identificació, aïllament i seguiment dels contactes 

estrets. 

La comunicació entre els serveis territorials d’Educació i salut pública garantirà la 

coordinació fluïda, en última instància, entre el centre educatiu i els serveis territorials 

de vigilància epidemiològica encarregats de l’estratègia de control de brot que pot 

incloure, en determinats casos, el tancament total o parcial del centre educatiu. En 

qualsevol cas, l’escalada de decisions en relació amb el tancament de l’activitat 

presencial del centre educatiu serà el resultat de la valoració, sobre el terreny, per part 

de l’autoritat sanitària. Si hi ha un cas positiu se’n farà la comunicació a l’Ajuntament a 

través dels Serveis Territorials. De manera orientativa, els elements de decisió per a 

establir quarantenes i/o, si escau, tancaments parcials o total del centre serien: 

 

 Cas positiu en un o més membres d’un grup de convivència estable: tot el grup 

de convivència estable té consideració de contacte estret, per tant s’hauria de 

plantejar la quarantena de tot el grup de convivència, durant 14 dies després del 

darrer contacte amb el cas, amb vigilància d’aparició de nous casos. Per tant, 

interrupció de l’activitat lectiva presencial per a aquest grup. 

 

 Cas positiu en dos membres no convivents que pertanyen a dos grups de 

convivència diferents d’un mateix espai (un edifici, un torn, una ala d’un 

edifici...) : tot el grup de convivència estable pot tenir consideració de contacte 

estret, per tant, i depenent de la valoració de vigilància epidemiològica, es podria 

plantejar la quarantena dels grups de convivència d’aquell espai, durant 14 dies 

després del darrer contacte amb el cas, amb vigilància d’aparició de nous casos. 

Per tant, interrupció de l’activitat lectiva presencial en l’espai afectat, també 

durant 14 dies. 

 

 Cas positiu en dos o més membres no convivents que pertanyen a grups de 

convivència en diferents espais: tot el grup de convivència estable té 

consideració de contacte estret, per tant s’hauria de plantejar la quarantena dels 

grups de convivència afectats, durant 14 dies després del darrer contacte amb el 

cas, amb vigilància d’aparició de nous casos. A més, es podria plantejar la 

interrupció de l’activitat presencial del centre educatiu, també durant 14 dies.  

 

Els equips d’atenció primària de referència dels centres educatius estaran a 

disposició dels equips directius dels centres per a mesures de consell sanitari 
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sobre la COVID-19. Per tant, els equips d’atenció primària han d’identificar una 

o diverses persones, segons correspongui, responsables d’aquesta interlocució 

amb els centres educatius que, preferiblement, podran ser les infermeres del 

Programa salut i escola. En el cas que el centre no en tingui, ho serà la direcció. 

 

 
 

 

5. ORGANITZACIÓ DEL CENTRE 

 

El curs començarà de manera presencial el dia 14 de setembre. 

 

 

5.1. Alumnat 

 

Tot l’alumnat d’educació infantil i primària podran seguir el curs de manera presencial 

sempre que la situació sanitària no obligui a un confinament parcial o total l’alumnat i 

del professorat del centre o bé de la població. 

En el cas de la incorporació d’un nou alumne al centre, se l’assignarà a un grup estable 

existent. 

 

 

5.2. Grups estables 

 

A partir del nombre d’alumnes, del nombre de docents i personal de suport educatiu el 

centre organitzarà els grups estables d’alumnes amb un tutor o tutora i un espai referent. 

El grup estable està format per un conjunt d’alumnes, amb el seu tutor o tutora. Poden 

formar part d’aquest grup estable altres docents o personal de suport educatiu i a 

l’educació inclusiva si la major part de la seva jornada laboral transcorre en aquest  
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grup. Un docent i un professional de suport educatiu només pot formar part d’un únic 

grup estable. 

 

A l’educació infantil i primària, aquest grup s’ha de mantenir junt en el màxim 

d’activitats al llarg de la jornada lectiva, tant a l’aula com al pati. A l’interior de l’edifici 

el grup ha d’ocupar, de manera general el mateix espai físic. Els alumnes seran sempre 

els mateixos. Aquells docents i/o personal de suport educatiu que es relacionen amb 

més d’un grup estable, caldrà que portin mascareta quan no puguin mantenir una 

distància d’1,5 metres amb els infants. Es recomana reduir al màxim el nombre de 

mestres de cada grup i el nombre de grups que atengui cada mestre o mestra i un 

professional o una professional de suport educatiu i educació inclusiva. 

 

Tots aquells professionals que fan assessorament als centres poden entrar als centres i a 

les aules. Han de mantenir la distància física recomanada, han de portar mascareta i 

aplicar les mesures d’higiene i prevenció. 

També hi poden accedir, si és necessari, els professionals municipals. 

 

Pel que fa a l’organització de l’espai de l’aula d’un grup estable s’assegurarà, en la 

distribució del’alumnat, una distància interpersonal mínima d’1 metre. La disposició del 

mobiliari, ja sigui en files o en petits grups al voltant de la taula, ha de tenir en compte 

aquesta distància. 

 

 

 

5.4. Espais 

 

 Aula de P3: aula continuació edifici de primària, annexa al xalet 

 Aula de P4: aula sala d’estudi (cessió espai per part de l’Ajuntament) 

 Aula de P5: aula gran xalet (després de suprimir l’envà divisori) 

 Aula de 1r: aula d’anglès+música suprimides a tal efecte i eliminant l’envà 

divisori) 

 Aula de 2n: aula costat dels lavabos entrada exterior pati. 

 Aula de 3r: aula primera passadís principal. 

 Aula de 4t: aula segona passadís principal. 

 Aula de 5è: aula pis superior suprimint l’envà divisori. 

 Aula de 6è: aula tercera passadís principal. 

 Menjador: enguany s’ha traslladat el servei de menjador a l’espai ubicat al bar 

poliesportiu. Espai municipal.(gestionat per l’AMPA) 

 Aula d’educació especial: aula annexa al despatx. 

 Aula d’acollida: espai on fins ara era el menjador. 

 EMAP (Escola municipal de Música): espai on fins ara era el menjador de 

l’escola 

 Biblioteca escolar: aquest curs hi haurà un espai a l’aula destinat a biblioteca 

d’aula, suprimint així l’espai de biblioteca de centre. Aquest espai estarà destinat 

al claustre docent, així com a reunions, formacions i serveis externs 

(professional de l’EAP,...).  

 Aula petita pis superior: aula destinada al material de l’especialista d’anglès i 

música. I un petit espai reservat per la professional del CREDA.  
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5.4.1. Espais docents per a grups estables 

 

Al Centre utilitzarem com a espais docents per a un grup d’alumnes les aules de grup, i 

també les aules o espais específics: pavelló poliesportiu, sala polivalent de 

psicomotricitat, biblioteca,... Cada cop que hi hagi un canvi de grup s’ha de netejar i 

desinfectar l’espai i el material d’ús comú. 

 

Cada grup tindrà un únic espai de referència.  

 

Els alumnes de l’escola prendran les mesures higièniques davant la prevenció de contagi 

per la COVID-19, el mateix alumnat col·laborarà en les actuacions de neteja de 

superfícies i estris utilitzats i possibilitar el seu nou ús en bones condicions. 

 

 

5.4.2. Espai menjador 

 

El servei de menjador escolar, que inclou l’àpat i les activitats posteriors fins a la 

represa de l’activitat s’organitza a l’espai on hi ha ubicat el bar poliesportiu, espai 

municipal. Cal tenir en compte que el menjador escolar és un espai on coincidiran 

diversos grups estables. Els integrants d’un mateix grup estable s’asseuran junts en una 

o més taules. Es mantindrà la separació entre les taules de grups diferents. En cas que en 

una mateixa taula hi hagi alumnes de més d’un grup es deixarà una cadira buida entre 

ells per garantir la distància. S’ha valorat  la realització de més torns dels habituals per 

evitar la coincidència d’un gran nombre d’infants en un mateix espai. Entre torn i torn 

es farà la neteja, desinfecció i ventilació del menjador. 

Es garantirà el rentat de mans abans i després de l’àpat. 

 

El menjar es servirà en plats individuals, evitant compartir-lo (no es posaran amanides, 

ni setrilleres, ni cistelles del pa al centre de la taula). L’aigua pot estar en una gerra però 

es recomana que sigui una persona adulta responsable qui la serveixi o bé un únic infant 

encarregat durant tot l’àpat. Els infants que per raons del projecte pedagògic realitzin 

tasques del tipus parar i desparar taula, o d’altres, ho faran exclusivament per al seu 

grup de convivència. En cas que l’alumnat reculli el menjar a la línia d’autoservei, cal 

mantenir la distància a la filera. 

Es garantiran les condicions de seguretat alimentària per al trasllat i servei dels aliments. 

 

El professorat i el personal d’administració i serveis del centre podrà fer ús del servei de 

menjador escolar sempre que sigui possible la seva ubicació en un espai clarament 

diferenciat de l’ocupat per l’alumnat i mantenint en tot moment la distància de seguretat 

d’1,5 metres entre els adults i amb l’alumnat. El professorat i el personal 

d’administració i serveis han d’utilitzar obligatòriament la mascareta en el menjador 

excepte quan estiguin asseguts a la taula fent l’àpat. 

Les activitats posteriors als àpats es realitzaran, sempre que sigui possible, a l’aire lliure, 

amb ocupació diferenciada d’espais per a cada grup estable. Quan això no sigui possible 

cal fer ús de la mascareta. 

 

També es poden utilitzar espais interiors, preferiblement per a infants pertanyents a un 

mateix grup estable. En aquest cas cal garantir la ventilació després de l’activitat. 

Quan no sigui possible la utilització d’un espai per a infants d’un mateix grup estable, 
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cal garantir la separació entre els alumnes de grups diferents, així com organitzar 

separadament l’entrada i la sortida dels infants dels diferents grups. També cal garantir 

la neteja, la desinfecció i ventilació dels espais abans i després de la seva utilització. 

 

 

5.4.3. Espai gimnàs 

 

L’educació física es realitzarà a l’aire lliure -a l’espai del pati, camp de futbol i voltants 

– sempre que sigui possible, evitant la franja horària de major exposició solar durant els 

mesos de calor. Si l’activitat té lloc a l’exterior i/o es mantenen els grups estables no 

serà necessari l’ús de mascareta. 

Els nens i nenes realitzaran els hàbits higiènics pertinents als lavabos de l’escola, i 

posteriorment es durà a terme la neteja i desinfecció. 

Cal netejar i desinfectar el material esportiu després de cada classe. 

 

5.4.4. Patis 

 

Cada grup estable estarà junt i quan comparteixin l’espai amb altres grups, han de 

mantenir entre ells la distància sanitària. Quan no es mantingui la distància interpersonal 

de 1’5 metres caldrà l’ús de mascaretes.  

 

 

 

La sortida al pati  serà esglaonada. L’organització horària del centre  serà:  

 

Sense mascareta delimitant l’espai: 

Infantil (P3) 10:00h-10:30h i de 12 

Infantil (P4) 10:30h a 11:00h pista del pati gran. 

Infantil (P5) 10:30h a 11:00h fora de la pista al pati gran. 

 

Amb mascareta delimitant l’espai: 

Primària (1r, 2n ): 11:00h a 11:30h al pati gran. (setmanal) 

Primària (3r, 4t, 5è i 6è): 11:00h a 11:30h al camp de Fútbol (setmanal) 

 

Setmanalment canviaran d’ubicació però sempre delimitant l’espai per cada grup 

estable. 

 

 

5.4.5. Espais de reunió i treball per al personal. 

 

En els espais de reunió i treball per al personal s’establiran a la biblioteca seguint les 

mesures necessàries per garantir el distanciament físic de seguretat de 1,5 metres, i és 

obligatori l’ús de mascareta si això no pot garantir-se. S’evitarà en la mesura del 

possible que es comparteixin equips, dispositius, estris o altres instruments o accessoris 

i s’ha de prestar especial atenció a la correcta ventilació de l’espai. Pel que fa a la 

neteja, desinfecció i ventilació d’aquests espais s’ha de seguir l’establert en l’apartat 4.3 

 

 

 

 



Pla d’actuació curs 2020-21                      ESCOLA SANTS ABDÓ I SENÉN 

16 

 

 

5.5. Fluxos de circulació 

 

Per evitar l’aglomeració de persones al centre  s’establiran circuits amb marques 

(petjades adhesives) on quedarà organitzada la circulació. 

 

 

5.5.1. Entrades i sortides 

 

Les entrades i sortides del centre es faran de manera esglaonada, tenint en compte el 

nombre d’accessos i el nombre de grups estables. 

 

S’estableixen els següents punts d’accés (d’entrada i de sortida): 

 

INFANTIL:  

ENTRADA I SORTIDA: (Carrer de les escoles-Trabal) 

 Aula de P3: aula continuació edifici de primària 

 Aula de P4: aula sala d’estudi (cessió espai per aprovar encara per part de 

l’Ajuntament) 

 Aula de P5: 2a aula contigua a P3  

 

 PRIMÀRIA: 

ENTRADA  I SORTIDA PEL PATI (C. Diputació) 

 Aula de 1r: aula d’anglès+música. (entrada 1a porta propera) 

 Aula de 2n: aula costat dels lavabos entrada exterior pati. (entrada porta d’accés 

al pati). 

 Aula de 6è: aula tercera passadís principal. (entrada porta del davant del 

menjador). 

 

ENTRADA  I SORTIDA (C. Sants Abdó i Senén) Les famílies restaran fora del 

recinte escolar. Els alumnes faran entrada tranquil·la a partir de les 8:55h i 

l’alumne/a es dirigirà a la seva aula on será rebut/da pel tutor/a i s’esperarà a la seva 

taula. Les portes es tancaran a les 09:10h 

Quan entrin a l’escola es rentaran les mans amb gel hidroalcohòlic que estarà amb 

dispensadors just a l’entrada. 

 Aula de 3r: aula primera passadís principal.  

 Aula de 4t: aula segona passadís principal. 

 Aula de 5è: aula pis superior suprimint l’envà divisori. 

 

S’establirà punts d’entrada i sortida, i es marcarà quins grups accediran per cada punt, 

amb portes obertes a partir de les 8:55h i 14:55h per les entrades i 12:25h i 16:25h per 

les sortides. A cada un dels accessos, l’entrada i la sortida es farà per un o diversos 

grups estables. Els alumnes hauran de portar la mascareta fins que accedeixin a l’aula 

del seu grup estable. 

Es recomana que pares i mares només accedeixin a l’interior del recinte escolar en el 

cas que ho indiqui el personal del centre seguint totes les mesures de protecció 

establertes, utilitzant mascareta i sempre mantenint la distància de seguretat. En 

qualsevol cas, si s’ha d’acompanyar un infant que només ho faci un adult i han de 

complir rigorosament les mesures de distanciament físic de seguretat i ús de mascareta, 

limitant tant com sigui possible la seva estada als accessos al centre educatiu. 
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En el cas de l’alumnat de P3 els primers dies (dues primeres setmanes) poden accedir 

els infants acompanyats d’un adult, limitant l’estada dins el centre. 

 

 

5.5.2. Circulació dins del centre 

 

En els passadissos i els lavabos s’ha de vetllar perquè no coincideixin més d’un grup 

estable. Quan coincideixin més d’un grup estable o un alumne ho necessiti caldrà 

mantenir la distància interpersonal d’1,5 metres i portar mascareta. 

S’hauran de seguir les indicacions adhesives del terra per mantenir el sentit de 

circulació dins el recinte. 

 

 

5.6. Horaris 

 

Per les característiques dels accessos al nostre centre, es mirarà de mantenir els horaris 

habituals del centre. Amb tot, les excepcionals circumstàncies derivades de la pandèmia 

poden determinar la necessitat d’incorporar canvis en l’horari, que es notificarien 

oportunament. 

 

L’horari lectiu dels centre serà de 9 a 12:30h en jornada matinal i de 15 a 16:30 en 

jornada de tarda. L’horari de menjador serà de 12:30 a 15h. 

 

Aquest curs es suprimeix el Suport Escolar Personalitzat (SEP). 

 

 

 

5.7. Transport escolar 

 

Per tal de limitar els contactes es fomentarà la mobilitat activa (caminar, bicicleta...). En 

el cas del transport escolar col·lectiu s’aplicarà la normativa vigent respecte a les 

mesures preventives davant la COVID-19. 

Al transport escolar, on tots els infants han d’anar asseguts, es podran utilitzar la 

totalitat dels seients. Quan el nivell d’ocupació ho permeti, s’ha de procurar la màxima 

separació entre els usuaris. 

Els infants han d’accedir al transport amb la mascareta col·locada, exceptuant aquells 

per als quals l’ús de la mascareta està contraindicada. Caldrà fer ús de la mascareta 

durant tot el trajecte i fins que arribin a l’aula o el lloc d’estada. 

A les parades de bus, quan es recullen i deixen als infants i adolescents, és molt 

important que entre les unitats familiars es mantingui una distància física adequada i es 

portin posades les mascaretes. Cal evitar l’acumulació de famílies en un espai reduït.  

 

 

5.8. Altres activitats 

 

5.8.1. Acollida matinal 

 

L’espai habilitat per dur a terme l’acollida matinal será la zona de menjador del centre. 

Ha de permetre mantenir la distància interpersonal d’1,5 metres i, quan no sigui 

possible, tant el responsable de l’acollida com els infants han de portar mascareta. 
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Cada infant ha d’anar acompanyat per un únic familiar, que no accedirà al centre. Abans 

d’entrar al centre els infants s’han de rentar les mans amb gel hidroalcohòlic i un cop 

dins ha de mantenir la distància de seguretat d’1,5 metres amb la resta de persones que 

estiguin a l’espai d’acollida. 

Quan finalitzi el període d’acollida, els infants són acompanyats a la seva aula de 

referència, i tant el responsable com els infants han de portar les mascaretes. Acabat 

l’horari d’acollida cal ventilar, netejar i desinfectar l’espai. 

 

L’accés es realitzarà per la porta principal amb rebuda per la responsable de l’acollida. 

 

 

5.8.2. Adaptació de P3, educació infantil de primer cicle (o altres) 

 

Durant el procés d’adaptació de P3, les famílies dels infants poden acompanyar-los a 

l’aula seguint les mesures de prevenció i seguretat establertes a l’apartat de l’acollida 

matinal.  

 

 

5.8.3. Sortides i colònies 

 

Es duran a terme les activitats previstes en la programació general anual, pel que fa a 

sortides i colònies, amb les adaptacions que calgui ateses les mesures de prevenció i 

seguretat sanitària. 

 

En el cas de les sortides, sempre cal mantenir la distància interpersonal d’1,5 metres i 

portar mascareta quan no es pugui preservar la distància. 

En el cas de les colònies es mantindran els grups estables. Es prioritzaran les activitats a 

l’aire lliure i se seguiran les mesures de prevenció i higiene habituals: distància física de 

seguretat, rentat de mans, etc. 

 

 

5.8.4. Extraescolars 

 

Es duran a terme les extraescolars previstes en la seva programació general anual, 

sempre caldrà mantenir la distància interpersonal d’1,5 metres i portar mascareta quan 

no es pugui preservar la distància i això sigui possible per la naturalesa de l’activitat 

realitzada. En la mesura del possible es formaran grups estables de participants. A 

l’annex 6 s’inclouen recomanacions específiques per a algunes de les activitats 

extraescolars. 

 

 

6. ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA 

 

a) Organització pedagògica, en una situació de pandèmia com l’actual i en cas 

de confinament parcial o tancament del centre 

 

 

- Ed. Infantil: treball a l’aula amb el seu grup estable. Ús de llibre amb fitxes. En 

cas de confinament parcial o total l’alumnat s’endurà el seu material personal 
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(gabeta amb colors, llapis, goma,...) i llibres. Els docents mantindran dues 

trobades tutorials setmanasl en grups de 5/6 alumnes (acompanyament). Els 

dilluns es penjaran les tasques (a la web del centre) i durant la setmana es 

realitzaran i s’entregaran el divendres via correu xtec personal del mestre, amb 

el corresponent retorn. 

 

Nivell 

Educatiu 

Mètode de treball i 

recursos didàctics 

previstos 

Mitjà i 

periodicitat de 

contacte amb el 

grup 

Mitjà i periodicitat 

de contacte amb la 

família 

P3 Es segueixen les àrees 

establertes al currículum 

d’infantil: Descoberta d’un 

mateix i dels altres, 

descoberta de l’entorn i 

comunicació i llenguatges 

per a les propostes 

d’activitats. Cada dia es 

proposa una activitat curta 

de cada àrea, seguint les 

programacions establertes. 

Les activitats estaran 

penjades a la web del 

centre. 

Zoom  

1 cop a la 

setmana 

Zoom a demanda 

P4 Es segueixen les àrees 

establertes al currículum 

d’infantil: Descoberta d’un 

mateix i dels altres, 

descoberta de l’entorn i 

comunicació i llenguatges 

per a les propostes 

d’activitats. Cada dia es 

proposa una activitat curta 

de cada àrea, seguint les 

programacions establertes. 

Les activitats estaran 

penjades a la web del 

centre. 

Zoom (a decidir) 

1 cop a la 

setmana 

Zoom a demanda 

P5 Es segueixen les àrees 

establertes al currículum 

d’infantil: Descoberta d’un 

mateix i dels altres, 

descoberta de l’entorn i 

comunicació i llenguatges 

per a les propostes 

d’activitats. Cada dia es 

proposa una activitat curta 

de cada àrea, seguint les 

programacions establertes. 

Les activitats estaran 

Zoom  

1 cop a la 

setmana 

Zoom a demanda 
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penjades a la web del 

centre. 

 

 

- Ed. Primària: 

C.Inicial i C.mitjà (3r): treball a l’aula amb el seu grup estable. Ús de 

llibres. En cas de confinament parcial o total l’alumnat s’endurà el seu 

material personal personal (gabeta amb colors, llapis, goma,...) i llibres. 

Els docents es connectaran diàriament (s’establirà un horari d’àrees a 

treballar, a les 9h i a les 11h), es tindrà tot el dia per realitzar les tasques, 

fer-ne l’entrega a través del correu xtec personal del docent. Aquest en 

farà el retorn corresponent. 

 

C.Mitjà (4t) i C.Superior: treball a l’aula amb el seu grup estable. Ús de 

llibres. En cas de confinament parcial o total l’alumnat s’endurà el seu 

material personal personal (gabeta amb colors, llapis, goma,...) i llibres. 

Els docents es connectaran diàriament (s’establirà un horari d’àrees a 

treballar, a les 9h i a les 11h), es tindrà tot el dia per realitzar les tasques, 

fer-ne l’entrega a través del correu xtec personal del docent. Aquest en 

farà el retorn corresponent. 

També es farà ús del classroom per activitats que proposi el tutor/a o 

especialista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivell Educatiu Mètode de treball i 

recursos didàctics 

previstos 

Mitjà i periodicitat 

de contacte amb el 

grup 

Mitjà i 

periodicitat de 

contacte amb la 

família 

1r i 2n Seguiment per àrees 

amb els materials 

establerts i a través 

de reptes 

Zoom  

2 cops al dia 

zoom a 

demanda 

3r Seguiment per àrees 

amb els materials 

establerts i a través 

de reptes 

Zoom (a decidir) 

2 cops al dia 

zoom a 

demanda 

4t,5è i 6è Seguiment per àrees 

amb els materials 

establerts i a través 

de reptes 

Meet de Gmail 

 2 cops al dia 

Treball a través del 

classroom 

Meet  a 

demanda 

Proposta de distribució del treball de les diferents àrees durant la setmana 

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

Matemàtiques Català Anglès Castellà Medi 
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Anglès Medi Matemàtiques Ed.Física Plàstica/música 

Es duran a terme classes virtuals per continuar el treball curricular establert pel 

curs. S’adapten les tasques en diferents formats per facilitar el retorn.  

Correccions amb indicacions de millora, seguint els criteris establerts. 

 

 

A ed.Infantil es suprimeixen els ambients en grups heterogenis i es realitzaran racons 

dins l’aula. 

 

A C.inicial es suprimeixen els ambients matemàtics i artístics entre el cicle i es faran a 

nivell d’aula. Una tarda es realitzaran els racons artístics i una atra els racons 

matemàtics. 

 

Especialistes 

Els docents especialistes (anglès, música i ed.especial) entraran a les diferents aules amb 

mascareta. L’especialista d’ed.física entrarà a l’aula, en farà la recollida de l’alumnat i 

es dirigiran a la zona esportiva del pati del centre o al pavelló (si és necessari). 

 

La docent d’ed.especial entrarà a l’aula a fer el suport, però també en farà atenció en 

petit grup dins del mateix grup estable a l’aula d’ed.especial. Una vegada finalitzi la 

classe es durà a terme la ventilació, neteja i desinfecció de l’espai. 

 

 

 

 

 

Claustre i coordinacions 

L’equip docent es reunirà a la zona de la biblioteca del centre, mantenint la distància de 

seguretat i si no és possible es farà ús de la mascareta. 

 

 

 

Òrgans Nº de 

participants 

Tipus de reunió Format de 

la reunió 

Periodicitat/temporit

zació 

Equip 

Directiu 

3 Planificació Presencial 2 cops per setmana 

Cicles 3/cicle Coordinació/programaci

ó 

Acords pedagògics 

Presencial 1 cop a la setmana 

Comissió 

CAD 

3 Planificació actuacions Presencial 1 cop a la setmana 

Comissió 

GEP 

3/4 Programació Presencial 1 cop a la setmana 

Comissió 

TAC 

2 Programació actuacions Presencial 1 cop a la setmana 

Comissió 

Biblioteca 

3 Planificació Presencial 1 cop a la setmana 

 

 

Comissió 

festes i 

3 Planificació, actuacions 

previstes 

Presencial 1 cop a la setmana 
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decoració 

Claustre 14 Acords funcionament Presencial/

telemàtic 

1 vegada al mes 

Consell 

Escolar 

13 Acords conjunts Presencial/

telemàtic 

3 vegades anuals 

(més alguna reunió 

extraordinària) 

Reunió 

escola i 

AMPA 

5/6 Acords, planificació Presencial 1 vegada al mes 

 

 

 

b) Organització de grups d’alumnes, professionals i espais 

Tenint en compte la plantilla estable del centre i les indicacions de prevenció indicades, 

en una situació de màxima presencialitat al centre, l’organització pedagògica quedaria 

com s’estableix a les taules següents 

 

 

Educació Infantil: 

 

Grups Alumnat Docents PAE Espai 

  Estable(tutor/a) Temporal Estable Temporal Estable Temporal 

P3 13 Lorena Román Manuel 

(1h/set) 

Mònica E 

Anna 

0 0 Aula P3 

(aula 

gran 

exterior 

xalet) 

Aula 

psicomotricitat 

P4 12 Albert 

Ribatallada 

Manuel 

(1h/set) 

Glòria 

(2h/set) 

Mònica E 

Anna 

Vetllador 

(3h /set) 

0 0 Aula P4 

(cessió 

sala 

estudi) 

Aula 

psicomotricitat 

P5 17 Rafaela Solís Manuel 

(1h/set) 

Núria 

(2h/set) 

Mònica E 

Anna 

0 0 Aula P5 

(aula 

xalet, 

sense 

envà 

divisori)  

Aula 

psicomotricitat 
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Educació primària: 

 

Grups Alumnat Docents PAE Espai 

  Estable(tutor/a) Temporal Estable Temporal Estable Temporal 

1r 12 Glòria Coral Manuel 

(1h/set) 

Sílvia 

(2h/set) 

Mònica E 

Agustina 

(2h/set) 

Vetllador 

(7h /set) 

Logopeda 

CREDA 

(2h/set) 

0 Aula 

1r 

Pavelló 

Poliesportiu 

Aula CREDA-

pis superior 

2n 9 Joan Francesc 

Márquez 

Manuel 

(1h/set) 

Mònica E 

Agustina 

(2h/set) 

0 0 Aula 

2n 

Pavelló 

Poliesportiu 

3r 12 Josep Corbi Manuel 

(1h/set) 

Agustina 

(3h/set)  

Mònica E 

Montse C 

0 Montse 

Sogas 

(mindful

ness)-1h 

set 1r 

trim. 

1h/mes 

2n trim 

Aula 

3r 

Pavelló 

Poliesportiu 

4t 19 Núria Turón Manuel 

(1h/set) 

Agustina 

(3h/set) 

Sílvia 

(2h/set)  

Montse C 

Mònica E 

0 0 Aula 

4t 

Pavelló 

Poliesportiu 

5è 19 Teresa Segura Manuel 

(1h/set) 

Agustina 

(4h/set) 

Sílvia 

(2h/set) 

Mònica E 

0 0 Aula 

5è 

Pavelló 

Poliesportiu 

6è 17 Salvador 

Nonide 

Manuel 

(1h/set) 

Agustina 

(5h/set) 

Sílvia 

(2h/set) 

Mònica E 

0 0 Aula 

6è 

Pavelló 

Poliesportiu 
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 Aula de P3:  

Nombre alumnes: 13 

Espai: aula continuació edifici de primària, annexa al xalet 

Docents: tutor/a, especialista música i esp. ed.especial 

 

 Aula de P4:  

Nombre alumnes: 12 

Espai: aula sala d’estudi (cessió espai per aprovar encara per part de 

l’Ajuntament) 

Docents: tutor/a, especialista música, anglès, esp. ed.especial i vetlladora 

 Aula de P5:  

Nombre alumnes: 17 

Espai: aula gran xalet (després de treure l’envà divisori) Docents: tutor/a, 

especialista música, anglès i esp. ed.especial 

 

 Aula de 1r:  

Nombre alumnes: 12 

Espai: aula d’anglès+música suprimides a tal efecte i treient l’envà divisori 

Docents: tutor/a, especialista d’anglès, especialista música, especialista ed.física 

i esp. ed.especial i vetlladora, logopeda CREDA (aula pis superior) 

 

 Aula de 2n:  

Nombre alumnes: 8 

Espai: aula costat dels lavabos entrada exterior pati. 

Docents: tutor/a, especialista música, anglès i esp. ed.especial 

 

 Aula de 3r:  

Nombre alumnes: 12 

Espai: aula primera passadís principal. 

Docents: tutor/a+ed.física, especialista música, anglès i esp. ed.especial, 

professionals mindfulness 

 

 Aula de 4t:  

Nombre alumnes: 18 

Espai: aula segona passadís principal. 

Docents: tutor/a, mestra suport, especialista música, especialista ed.física, anglès 

i esp. ed.especial 

 

 Aula de 5è:  

Nombre alumnes: 19 

Espai: aula pis superior suprimint l’envà divisori. 

Docents: tutor/a, especialista música, especialista ed.física, anglès i esp. 

ed.especial 

 

 Aula de 6è:  

Nombre alumnes:17 

Espai: aula tercera passadís principal. 

Docents: tutor/a, especialista música, especialista ed.física, anglès i esp. 

ed.especial 
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Especialista música: 1h setmanal a cada grup-classe 

Especialista anglès (Agustina): 1r (2h setmanals), 2n (2h setmanals), 3r (3h 

setmanals), 4t (3h setmanals), 5è (4h setmanals)  i 6è (4h setmanals)  

Especialista anglès (Glòria): P4: 2h setmanals 

Perfil d’anglès (Núria): P5: 2h.setmanals 

Especialista ed.física (Josep): ed.física 3r (2h setmanals) 

Especialista ed física (Sílvia): 1r, 4t, 5è i 6è : 2h setmanals 

Especialista ed.especial: segons necessitats del centre 

Vetlladora: 10h setmanals 

Logopeda CREDA: 2h setmanals 

Professionals mindfulness: 1h setmanal 

 

 

 

7. MESURES ESPECÍFIQUES 

 

- Hem cregut convenient substituir tovallons i tovalloles de roba per material equivalent 

de paper.  

 

- Es treballarà a l’aula el rentat de mans a educació infantil a través de cançons i jocs. 

  

- El distanciament físic a educació infantil es treballarà amb exemples senzills (“estirant 

les ales”) i es marcarà l’espai amb objectes o gomets. 

 

- En tot moment, cal atendre aquells infants que manifestin dubtes o es mostrin 

neguitosos en relació amb la situació actual de pandèmia. 

 

-L’ús de guants serà opcional entre el professorat. Es prioritzarà el rentat de mans.  

 

-Material. Es procurarà que el material o altres instruments necessaris siguin d’ús propi. 

I el material rebutjable es reciclarà a les brosses corresponents (paper, plàstic i de 

rebuig) 

 

 

 

8. DOCUMENTS DE REFERÈNCIA 

 

-  Protocol de gestió de casos de COVID 19 als centres educatius (13.08.2020)  

- Aclariments per als centres públics de titularitat del Departament d’Educació en el 

curs 2020-2021 (30.07.2020)  

- Preguntes més freqüents i Guia per elaborar el pla d’organització de centres pel el curs 

20-21 (09.07.2020)  

- Pla d’actuació per al curs 2020-2021 per a centres educatius en el marc de la pandèmia 

(03.07.2020  

- Instruccions per al curs 2020-2021 per als centres educatius de Catalunya (30.06.2020) 

 

 

 

 


