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1. INTRODUCCIÓ  

Aquest document pretén ser una guia per a l’obertura de l’escola Vilamar pel curs 2021- 2022. 

També és l’expressió d’una part de l’autonomia del 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, té la voluntat de ser una ajuda per poder fer una proposta d’obertura 

adequada a la singularitat del nostre centre.  

 

2. CONTINGUT DEL PLA D’OBERTURA  

a. DIAGNOSI: Les ràtios i grups classe estables pel curs 21-22 seran els següents: 

 

P3 23 

P4 25 

P5A 14 

P5B 13 
1r A 27 

2n A 12 

2n B 13 

3r A 26 

4t A 15 

4t B 14 

5è 27 

6è A 13 

6è B 13 
 

Total d’alumnat al centre: 235 alumnes 
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b. Organització dels grups estables: 

L’escola realitzarà el desdoblament de tots els grups 
excepte P3 que tenen una ràtio més baixa, 1r, 3r i 
5è que disposen d’una aula més gran que la resta. 
Aquests grups estables, es distribuiran en diferents 

aules de l’escola i no tindran contacte amb els 
companys del seu nivell. En el cas de produir-se 

contacte (hora del pati), sempre aniran amb la seva 
mascareta. 

L’escola mantindrà tots els seus grups de manera 
estable, per evitar, en la mesura de les nostres 
possibilitats, el seu contagi. D’aquesta forma també serà 
més fàcil controlar la seva traçabilitat en el cas de 
detectar un cas de contagi. 
A les NOFC de l’escola podeu mirar els criteris que s’han 
fet servir per la creació dels grups estables. 
S’han respectat el criteris d’inclusió de l’alumnat amb 
dificultats, l’escola ha realitzat canvis per millorar la seva 
atenció. 
Durant aquest curs, no es realitzaran metodologies 
actives (ambients lliure circulació, tallers, activitats 
internivells, jornades culturals,...) tot i que aquestes 
activitats es realitzaran dins l’aula amb el grup 
bombolla.. 

 

c. Per nivells, s’enumeren els grups estables que es mantindran durant el curs 2021-2022: 

A partir del nombre d’alumnes, del nombre de docents i personal de suport educatiu s’organitzaran 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 grup.  

A l’educació infantil i primària, aquest grup s’ha de mantenir junt en el màxim d’activitats al llarg de la 

jornada lectiva. A l’interior de l’edifici el grup ha d’ocupar, de manera general el mateix espai físic. Els 

alumnes seran sempre els mateixos. A infantil serà recomanable l’ús de la mascareta per accedir a l’escola 

però no és obligatòria dins de les aules amb el grup bombolla, en canvi, a l’educació primària serà 

obligatòria tan per accedir al centre com dins del seu grup estable. 

  

Aquells docents i/o personal de suport educatiu que es relacionen amb més d’un grup estable, caldrà que 

portin mascareta. 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.  

L’organització de l’espai de l’aula d’un grup estable, en la distribució de l’alumnat, no és necessària una 

distància interpersonal mínima d’1 metre entre alumnes.  
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Grups 

 

Alumnes 

Docents            PAE Espai 

Estable Temporal Estable Temporal Estable Temporal  
 

 

 

 

 

       

P3 

 
23 

 
   1       4 TEI      Aula P3 

Pati 
Menjador 

D
IS

TR
IB

U
ID

O
R

 
IN

FA
N

TI
L 

P4 
 

25      2 4 0  Aula P4 

P5 A 14        1 4 0 
1 

 Vetlladora 
    Aula  P5 

P5 B 13 1 4 0  Aula P5B 

Menjador 
Pati 

D
. C

IC
LE

 IN
C

IA
L 

I M
IT

JÀ
 

1r A 27 
         1 

 
5 0  

Aula nova 
(menjador pati) 

2n A 13            1 5 
0 
 

1 
 Vetlladora 

 
Aula pati 

2n B 12 
1 
 

5 0 
Logopeda 

MALL 
Aula  pati 

3r A 26     1 
5 

0  Aula Psico 

4t A 15 
1 
 

4 0 
 

 Aula via 

4t B 14 
2 
 

5 
0  Aulavia 

5è 27 1 5 
0 
 

1 
Vetlladora 
Logopeda 

 MALL 

Aula nova 

6èA 13 
1 

 
5 

0 
 

 
 

Aula de 6è A 

6è B 13 1 5   Aula de 6è B  
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Si es fan subgrups dins del mateix grup estable (desdoblament, etc.), es mantindran les mateixes mesures. 

La distància o la mascareta són necessàries si el o la docent no és estable al grup.  

Pel principi d’inclusivitat i de mantenir el grup estable, es realitzaran els suports dintre de l’aula (2 

professionals estables del grups, docent + PAE, utilitzant la mascareta per poder fer l’atenció educativa 

dins l’aula).  

Quan fem subgrups per a suports educatius fora de l’aula, si aquest fet comporta la barreja d’alumnes de 

diferents grups estables, caldrà utilitzar la mascareta. 

 

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

 

ACTIVITAT O 
MATÈRIA 

GRUPS 
ESTABLES 

(D’on provenen 
els grups) 

DOCENT HORARI 
(Nombre d’hores 

o sessions 
setmanals) 

OBSERVACIÓ 
(si escau) 

RELIGIÓ De 1r a 6è 
 

1 1 Menjador / 
informàtica 

ANGLÈS De P3 a 6è 
 

6 1-4 Aula estable 

ED. FÍSICA/ 
PSICOMOTRICITAT 

De P3 a 6è 
 

6 2 Pati exterior / 
Gimnàs 

PEDAGOGIA 
TERAPÈUTICA (EE) 

De P3 a 6è 
 

1 Depenent del 
grup 

Aula ordinària/ 
aula suport 

 

e. Criteris organitzatius dels recursos per a l’atenció de l’alumnat amb necessitat específica de 

suport educatiu:  

Valorant les conseqüències del confinament en el desenvolupament cognitiu, afectiu i social de l’alumnat vulnerable, 

en aquest apartat explicarem breument els criteris que hem seguit per poder organitzar l’acompanyament, 

seguiment i atenció directa de l’alumnat amb especials dificultats. Per tal de tractar correctament la diversitat d’aula 

l’escola planteja diverses metodologies actives que ajuden a adaptar-se a tot el ventall de diversitat d’alumnat que 

acollim al centre. No tots som iguals i per tant no tots aprenem de la mateixa forma. Partint d’aquesta base i per tal 

de reforçar aquest tractament a la diversitat, ens plantegem el següent:  

 Nens/es amb dificultat a qualsevol àrea instrumental.  

 Detecció del problema per part del/de tutor/a.  
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 Estudi i diagnòstic de l’estat de desenvolupament de l’alumne/a a partir de tècniques i activitats de mediació i 

interpretació específiques que permeten conèixer les possibles diferències o dificultats en el procés de maduració 

personal.  

 Reunió orientativa dels pares amb el/la tutor/a i amb l’equip de suport.  

 Actuació conjunta de l’equip de suport amb el/la tutor/a del curs, i/o pares de l’alumne/a per a dur a terme els 

acords presos per tal de donar resposta a la problemàtica diagnosticada.  

 L’equip de suport està integrat pels següents professionals:  Mestres de Pedagogia Terapèutica i/o educació 

especial. Professors/es de reforç. Mestre d’audició i llenguatge. (MALL) Tècnica d’educació infantil. (TEI). L’E.A.P. 

(Equip d’Assessorament Psicopedagògic).   

Finalment, hi ha unes hores de Suport Personalitzat (SEP) dins de l’horari lectiu i pel que fa al Suport Personalitzat 

fora del horari, SEP post lectiu, aquest any es reemprèn. L’escola sempre seguirà els criteris establerts en el Pla 

d’actuació en el marc de la pandèmia elaborat amb el Departament de Salut.  

L’estudi assistit que ofereix l’Ajuntament. 

 

 

MESURES ACTUACIONS 

 
 
 
 

Universals 

Programacions generals de les àrees i activitats adequades a la diversitat de 
l’alumnat. 

Suport a l’aula i desdoblaments de grups. 

Acció tutorial (assemblees i tutories individualitzades). 

Pla d’acollida de l’alumnat. 

Treball de coeducació. 

 

Addicionals 

SEP (lectiu i post lectiu). 

Reforços a l’aula (atenció individual i en petit grup). 

Atenció a l’alumnat nouvingut. 

Assessorament per part de la mestra d’EE. 

Estudi assistit 

Intensives 
Plans Individualitzats. 

Assessorament per part de la mestra d’EE. 

EAP 
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REUNIONS 

Activitat Agents implicats Temporització 

 

Coordinació primària 

secundària 

Directora 

Mestres de cicle superior 

Mestres institut 
EAP 

 

3r trimestre 

Coordinació primària 

llar d’infants 

Mestres infantil 

Mestres llars 

 

1r trimestre 

Coordinació EAP 
Psicopedagoga EAP 

Comissió atenció diversitat 

Equip docent (segons 
necessitat) 

2/3 cops al mes 

 

CDIAP/ CSMIJ Psicopedagoga EAP 

Equip docent (segons 

necessitat) 

CDIAP: dues reunions 

a l’any. Inici I final 

d’any. 

 

Coordinació professionals 

àmbit privat 

Logopeda Psicòleg/oga 

Reeducador/a 

Comissió atenció a la diversitat 

Equip docent (segons 
necessitat) 

 

Puntualment segons 

necessitat 

 
 

Comissió social 

Assistenta Social 

Comissió atenció diversitat 

Psicopedagoga EAP 

Equip directiu 

 

1 cop al trimestre 

 
 

Reunió CAD 

Comissió atenció diversitat 

Coordinadors de cicle Equip 

directiu 

Equip docent (segons 
necessitat) 

 
 

3 al trimester I segons 

necessitat 

 

Coordinació AMPA 

Representants AMPA 

Equip Directiu 

3 al trimestre i segons 

necessitat 

Reunions amb entitats de 

l’entorn 

Representants de l’entitat 

Equip Directiu 

Puntualment segons 

necessitat 
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3.ORGANITZACIÓ HORARIS I GESTIÓ D’ENTRADES I SORTIDES 

a. Entrades i sortides 

L’escola compta amb tres entrades/sortides pels 235 alumnes.  

Dividim els alumnes de forma que tenen accessos i horaris diferents en funció del nivell. A més a 

més, per accedir al seu grup estable, ho faran amb diferent itineraris.  

Al quadre resum poden veure els diferents horaris, espais i diferents itineraris de cada grup estable. 

Cada tutor/a esperarà al seu grup classe i serà l’encarregat de vigilar de que es compleixin totes les 

mesures marcades per aquest protocol. 

Les entrades i sortides del centre es faran de manera esglaonada sense un interval de temps marcat, tenint 

en compte el nombre d’accessos i el nombre de grups estables.  

Establim els punts d’entrada i sortida, i indiquem quins grups accediran per cada punt. 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. 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, els adults que acompanyin els infants o joves 

han de ser els mínims possibles per a cadascun d’ells 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.  

En entrar al centre els alumnes s’han de rentar les mans amb gel hidroalcohòlic i han de portar la 

mascareta. 

Actualment el centre disposa de tres portes d’accés. D’acord amb aquesta realitat, els horaris d’entrada i 

sortida serà: 

Accés Grup Horari 

entrada 

Horari sortida migdia Horari 

entrada 

tarda 

Horari 

sortida 

tarda 

P
o

rt
a

 P
ri

n
ci

p
a

l 
 

Porta 
principal 1 

P3 8.55h 12.25h 
15.00h 16:25h 

Porta 
principal 1 

P4 (1) 8.55h 12.25h 15.00h 16:25h 

Porta 
principal 1 

P5 (1) 8.55h 12.25h 15.00h 16:25h 

Porta 
principal 1 

P5 (2) 8.55h 12.25h 
15.00h 16.25h 

Porta 
principal 2 

1r 9.00h 12.30h 15.00h 16.30h 

Porta 
principal 2 

2n 9.00h 12.30h 15.00h 16.30h 

Porta      
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principal 2 

Porta serveis 3r (1) 9.00h 12.30h 15.00h 16.30h 

Porta serveis 3r (2) 9.00h 12.30h 15.00h 16:30h 

Porta serveis 4t 9.00h 12.30h 15.00h 16:30h 

Porta principal ACOLLIDA  

P
o

rt
a

 N
O

R
D

 

Escales 5è 9.00h 12.30h 15.00h 16:30h 

Escales 6è 9.00h 12.30h 15.00h 16:30h 

Escales 
Alumnat bus 

 
9.00h 

 
12.30h 

 
15.00h 

 
16:30h 

 
Pel que fa al transport escolar, l’escola ha pactat amb l’ajuntament de Calafell que l’entrada es realitzarà a 

les 9:00h i la sortida a les 16:30h. 

 
Recordeu que el servei de transport és un servei que pertany a l’Ajuntament i no a l’escola. 
 

Tot l’alumnat haurà d’accedir al centre amb mascareta i l’entrada es farà 
esglaonada d’acord les indicacions que rebreu dels i les mestres. 
 

En qualsevol cas, 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. 
 

NOVETAT! Aquest curs l’escola NO prendrà 
la temperatura a tot l’alumnat del centre 

abans d’entrar” 
 

b. Entrada i sortida patis.  

La sortida al pati serà a la mateixa hora per tot l’alumnat. L’horari establert és de 10:45h a 11:15h. Aquest 

any, com a novetat, s’ubicaran dues zones delimitades al pati, una destinada a l’alumnat d’educació 

infantil i l’altra per educació primària. Tant per l’alumnat d’educació infantil com per l’alumnat d’educació 

primària hi pot haver a la vegada més d’un grup estable sempre i quan es faci ús de la mascareta. Serà 

obligatori l’ús de mascareta. 
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c. Horari i espai del servei d’acollida matinal. 

L’AMPA ofereix el servei d’acollida matinal de 7:30h a 9:00h. Les famílies entraran de manera individual 

per la porta principal de l’escola tot seguint les mesures de seguretat establertes: ús de mascareta, 

distància de seguretat i gel hidroalcohòlic. 

Aquest servei s’ubica al menjador escolar i es respectaran les mesures de distància i de seguretat entre 

l’alumnat ja que no formen part del mateix grup estable.  

 

d. Relació amb la comunitat educativa: 
 
Farem referència als següents punts: 
 

- La previsió de les sessions del consell escolar es que siguin telemàtiques. En el cas 

que millori la situació actual de pandèmia, les sessions del consell escolar passaran 

a ser presencials. 

 
- El procediment de difusió i informació del pla d’organització, així com tota la 

informació del centre a les famílies es realitzarà via mail/ Dinantia i es penjarà a la 

pàgina web de l’escola. La previsió respecte a l’organització de les reunions de 
tutoria amb les famílies es que siguin telemàtiques via plataforma GOOGLE MEET. 

En el cas en que sigui necessari i la família ho requereixi,  el tutor/a les realitzarà en 

un espai obert del centre (pati, porxo,...). 

 
Possibles reunions: 

- Reunions de grups: Les trobades d’inici de curs amb les famílies durant  el primer 
trimestre es realitzaran de forma telemàtica. Amb les famílies que això no sigui 

possible, les organitzarem de manera presencial sempre i quan s’acrediti la seva 

impossibilitat. Donada aquesta situació, es mantindrà la distància d’1’5m i la 
mascareta serà d’ús obligatori per part de tots els implicats. 

 

- Reunions individuals de seguiment: El seguiment amb les famílies el farem 
preferentment per telèfon o de manera telemàtica. En cas de fer una trobada 
presencial,  es farà mantenint les mesures de seguretat.  

 

 
e. Activitats complementàries: 
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Respecte a les sortides que el centre té previstes dins del municipi i considerant que es barregen grups 

estables, el criteri principal que es farà servir és l’ús de la mascareta. Pel que fa a les sortides fora de 

municipi, aquest curs es tornen a reprendre sempre i quan no empitjori la situació actual i la pandèmia ens 

ho permeti. 

A més, en la mesura del possible, s’intentarà no coincidir amb cap altra escola durant la realització de les 

propostes. 

Abans de realitzar una sortida el centre parlarà amb els responsables de l’activitat per tal de determinar si 

les condicions i els protocols que ofereixen per dur-la a terme són suficients; en cas contrari es podrà 

anul·lar l’activitat per part de l’escola. 

Pel que fa a les colònies, aquest curs tots els grups de primària i l’alumnat de P5 en realitzaran en diferents 

dades establertes (a concretar segons la situació) si la pandèmia ens ho permet i no empitjora. 

 

4. ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA.  

a. Situació de pandèmia actual. 

El curs comença de manera presencial el dia 13 de setembre per tot l’alumnat. L’ensenyament serà 

presencial per a tots els alumnes de tots els ensenyaments des d’educació infantil fins a la post obligatòria. 

S’ha de garantir que tots els alumnes d’educació infantil i primària puguin 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/a al centre, se 

l’assignarà a un grup estable existent. 

En la mesura del possible es seguirà la metodologia marcada en el projecte educatiu del centre igual com 

els projectes a treballar. 

Pel que fa al SEP (suport escolar personalitzat) aquets curs es torna a reempendre.  Hi haurà unes hores de 

Suport Personalitzat (SEP) dins de l’horari lectiu i pel que fa al Suport Personalitzat fora del horari, SEP post 

lectiu, aquest any es tornarà a oferir. 

b. Situació de confinament parcial i/o tancament del centre. 

En el cas que el Departament d’Ensenyament i el Departament de Salut valorin la possibilitat d’haver de 

confinar un grup estable, varis o bé tot el centre, l’escola ha elaborat un pla per contemplar la continuïtat 

de l’ensenyament de manera telemàtica.  
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En l’alumnat d’educació infantil es mantindrà contacte amb les famílies i l’alumnat mitjançant el correu 

electrònic de l’aula/ Dinantia, trucades telefòniques i videoconferències. S’aniran enviant tasques de reforç 

més activitats digitals.  

En l’alumnat d’educació primària la comunicació amb les famílies serà mitjançant trucades telefòniques, 

correu electrònic/ Dinantia i videoconferències si s’escau. L’ensenyament amb l’alumnat serà mitjançant la 

plataforma “Classroom”. També s’ha decidit crear un correu personal per a cada alumne/a per tal de 

millorar i facilitar la comunicació, tasques a desenvolupar i altres propostes.  

Malgrat estar en situació de confinament parcial o total, s’intentarà seguir amb la metodologia marcada en 

el projecte educatiu del centre igual com els projectes a treballar. 

A més i per tal d’estar més preparats l’equip de l’escola ha creat durant aquest primer confinament 

una borsa de recursos, materials i activitats amb objectius concrets i continguts per tal de tenir una 

sèrie de recursos virtuals per fer servir en cas d’un nou confinament. Aquesta tasca s’ha realitzat en 

equip per tal d’afavorir la pràctica docent en cas d’un nou confinament. També cal dir que tot el 

claustre s’ha format i s’està formant en programaris per treballar des de la distància. 

 

 

 

 

 

 
NIVELL 

EDUCATIU 

MÈTODE DE 

TREBALL I 

RECURSOS 

DIDÀCTICS 

PREVISTOS 

MITJÀ I 

PERIODICITAT 

DEL CONTACTE 

AMB EL GRUP 

MITJÀ I 

PERIODICITAT 

DEL CONTACTE 

INDIVIDUAL AMB 

L’ALUMNE/A 

MITJÀ I 

PERIODICITAT DE 

CONTACTE AMB 

LA FAMÍLIA 

 
CICLE INICIAL 

 
 

Activitats 

competencials i 

materials 

manipulatius que 

puguin trobar 

fàcilment. 

Recursos 

digitals de 

llibres per poder 

treballar de 

forma on-line. 

Treball amb la 

plataforma 

classroom. 

1 sessions 

videoconferènci 

a amb el 

tutor/a. 

Només hi 

haurà contacte 

individual com 

a tal si la 

família i/o els 

tutors/es ho 

consideren 

necessari. Es 

treballarà en 

gran grup, o 

grup reduït. 

 
Per 

videoconferèn

cia, correu 

electrònic o 

via telefònica 

el contacte 

serà fluït i 

bidireccional. 

 
Les famílies 

tenen accés a 

poder participar 

en les 
videoconferències 

realitzades. 

 
 

 
CICLE MITJÀ 

1 sessions 

videoconferènci 

a amb el tutor/a 

I amb els      

especialistes 

alternant entre 

música i anglès. 

 
 
 

CICLE 

SUPERIOR 

 1 sessions 

videoconferènci 

a amb el tutor/a 

I amb els      

especialistes 

alternant entre 

música i anglès. 
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c. Situació de confinament parcial d’un alumne/a d’un grup estable d’educació 
primària.  

 
A partir del primer dia de no assistència d’un alumne/a del centre, el tutor o tutora es posarà en contacte 
amb la família per esbrinar el motiu de l’absència.  
 
En el cas que l’absència sigui per COVID, (sempre i quan la salut del nen o nena ho permeti) el tutor o 
tutora demanarà a la família que vinguin a l’escola a buscar el material i els llibres de l’alumne/a.  
S’informarà a la família que el tutor o tutora li farà arribar un correu electrònic diari amb les tasques que 
ha de realitzar.  L’alumne/a les haurà de fer al llarg del dia següent. En cas d’algun dubte, ho deixarà anotat 
i en blanc per poder-ho realitzar a la tornada a l’escola. En cap cas es farà videoconferència 
individualitzada. 

 
d. Situació de confinament parcial d’un alumne/a d’un grup estable d’educació 

infantil.  

A partir del primer dia de no assistència d’un alumne/a del centre, el tutor o tutora es posarà en contacte 
amb la família per esbrinar el motiu de l’absència. 
 
En el cas que sigui per COVID, (sempre i quan la salut del nen o nena ho permeti) el tutor o tutora enviarà 
tres cops per setmana tasques realitzades a l’aula al llarg d’aquella setmana.  
Dues entregues seran activitats d’aula (traç, treball de lletres...) i l’altra seran activitats relacionades amb el 
conte/ anglès que s’està treballant en aquell moment.  
 
A més a més, disposen d’una sèrie de recursos digitals (Kahoot, Genially, Liveworkshit etc...) per treballar 
aspectes més globals (nom, consciència fonològica etc..) que es recomanarà a la família treballar des de 
casa.  

 
e. Reunions dels òrgans unipersonals i col·lectius de coordinació i govern: 

 

Es prioritzaran les reunions en la modalitat telemàtica amb les famílies. Quan siguin reunions amb 

un nombre elevat de persones que es trobin treballant al centre es prioritzarà realitzar-les en 

espais oberts. 

 

 
ÒRGANS 

 
TIPUS DE REUNIÓ 

FORMAT DE 

LA REUNIÓ 

 
TEMPORITZACIÓ 

 
Equip directiu 

 
Planificació 

 
Presencial 

Dues per setmana o 

segons convingui 

 
Cicles 

Traspàs 

d’informació 

Presencial lloc 

obert 

 
Una per setmana 
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Comissió 

pedagògica 

Traspàs 

d’informació 

Presencial lloc 

obert 

 
Una per setmana 

 
Nivell 

 
Coordinació 

Presencial lloc 

obert 

 
Una per setmana 

 
Comissions 

 
Coordinació 

Presencial lloc 

obert 

 
Una per setmana 

Reunions 

famílies 

 
Informació curs 

 
Telemàtica 

 
Una per setmana 

 

 

f. Concrecions per a l’educació infantil 
 

 Pla d’acollida de l’alumnat 
 
Durant la primera setmana del curs escolar (13 al 15 de setembre de 2021) es durà a terme el 

període d’adaptació dels alumnes de P3. 

 
Totes les famílies hauran rebut tota la informació necessària sobre a quin grup d’adaptació assistirà 

el seu fill/a i sobre quin serà el protocol d’entrades i sortides marcat en aquest pla d’obertura de 

centre en la reunió d’inici de curs que es durà a terme al setembre abans de l’inici del curs escolar. 

 
Així doncs, la classe de P3 es dividirà en dos grups. Grup A (horari d’adaptació: 9:15 a 10:35h) i grup 

B (horari adaptació 11:00 a 12:20h). Aquest serà l’horari durant els dies 13, 14 i 15 de setembre. 

 
A partir del 16 de setembre ja podran assistir al centre amb normalitat i en horari de matí i tarda i 

podran gaudir de servei de menjador i/o autobús si ho sol·liciten. En aquest període la tutora de 

referència rebrà suport d’altres mestres i la TEI per poder fer una atenció més individualitzada als 

infants. Els mestres hauran de portar, en tot moment, la mascareta. 

 

Durant l’adaptació els pares/mares dels alumnes de P3 podran entrar fins a la porta exterior de 

l’escola i acomiadar-se dels seus fills/es amb mascareta i de forma afectuosa i lleugera. El podran 

recollir de la mateixa manera a la porta d’entrada de l’escola de forma endreçada i esglaonada. 

 

 

5. SERVEI DE MENJADOR ESCOLAR  

Aquest proper curs, el servei de menjador escolar, que inclou l’àpat i les activitats posteriors fins a la  

represa de l’activitat lectiva s’oferirà a les famílies i a l’alumnat com cada any.  
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A l’espai de menjador els grups estables han de mantenir-se i garantir que hi hagi una distància de 

seguretat respecte altres grups estables. Quan això no sigui possible, caldrà mantenir la distància de 

seguretat entre tots els comensals. 

Per afavorir el manteniment de les mesures de seguretat, atès que disposem d’un espai reduït de 

menjador, es realitzaran 2 torns. El primer torn seran l’alumnat d’educació infantil i cicle mitjà. El segon 

torn estarà format per l’alumnat de cicle inicial i superior.  

 

GRUP ESPAI HORARI 

P3 
Menjador 12:30h – 13:30h 

P4 A 
Menjador 12:30h – 13:30h 

P5 A 
Menjador 12:30h – 13:30h 

P5 B 
Menjador 12:30h – 13:30h 

1r 
Menjador 13:30h – 14:45h 

2n A 
Menjador 13:30h – 14:45h 

2n B 
Menjador 13:30h – 14:45h 

3r B 
Menjador 12:30h – 13:30h 

4t A 
Menjador 12:30h – 13:30h 

4t B 
Menjador 12:30h – 13:30h 

5è 
 

Menjador 13:30h – 14:45h 

6è 
Menjador 13:30h – 14:45h 

6è 
Menjador 13:30h – 14:45h 

 

Cal tenir en compte que el menjador escolar és un espai on poden coincidir diversos grups estables. Els 

integrants d’un mateix grup estable seuran 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 caldrà deixar 

una cadira buida entre ells per garantir la distància. 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.  
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El menjar es servirà en plats individuals, evitant compartir-lo (no es posaran amanides, ni setrilleres, ni 

cistelles de pa al centre de la taula). L’aigua estarà en una gerra però serà una persona adulta la 

responsable de servir-la 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.  

Es garantiran les condicions de seguretat alimentària per al trasllat i servei dels aliments. No cal utilitzar 

elements isotèrmics. 

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 s’han de realitzar, preferiblement, a l’aire lliure i es farà ús de la 

mascareta. 

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

estable. En aquest cas es garantirà la ventilació després de l’activitat. 

Quan no sigui possible la utilització d’un espai per a infants d’un mateix grup estable, es garantirà la 

separació entre els alumnes de grups diferents, així com organitzar separadament l’entrada i la sortida dels 

infants dels diferents grups i ús de la mascareta. També es garanteix la neteja, la desinfecció i ventilació 

dels espais abans i després de la seva utilització. 

A partir de 3r de primària cada alumne desinfectarà de forma autònoma l’espai que ha fet servir per 

tal de fomentar i treballar els hàbits de neteja i higiene. Serà responsabilitat dels monitors repassar 

l’espai després de la desinfecció dels alumnes. D’aquesta manera l’espai es pot fer servir en diferents 

torns. 
 

6. PLA D’ACTUACIÓ AL DETECTAR UN POSSIBLE CAS DE COVID-19 

El responsable de la coordinació i la gestió de la COVID-19 al centre és la directora i s’ha creat la figura del 
gestor Covid que en aquest cas és el responsable de riscos laborals del centre. 
 
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 
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seguretat i preservar al màxim l’assoliment dels objectius educatius i pedagògics. Per tant, el protocol 
establert al nostre centre escolar en cas de detectar una sospita  ha d’incloure la ràpida 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. (tutoria d’infantil o de primària) 
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 o 

adolescent. 

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 referència 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 10 
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 10 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 10 dies. 
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 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 10 dies després del darrer 
contacte amb el cas, amb vigilància d’aparició de nous casos. A més, és 
podria plantejar la interrupció de l’activitat presencial del centre educatiu, 
també durant 10 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 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 seran les 
infermeres del Programa salut i escola del CAP de Calafell. 
 

 
 

 
CASOS 

POTENCIALS 

 

 
ESPAI 

HABILITAT 

PER A 

L’AÏLLAMENT 

PERSONA 

RESPONSABLE 

DE REUBICAR 

L’ALUMNE/A I 

CUSTODIAR- LO 

FINS QUE EL 

VINGUIN A 

BUSCAR 

 

 
PERSONA 

RESPONSABLE 

DE TRUCAR A 

LA FAMÍLIA 

 
PERSONA 

RESPONSABLE 

DE     

COMUNICAR 

EL CAS ALS 

SERVEIS 

TERRITORIALS 

 

Qualsevol 
alumne/a 
del centre 

 

 
Tutorial infantil I 
primària 

Docent del grup 

estable o 

docent que el té 

a l’aula en el 

moment de la 

detecció. 

 
Tutor/a o un 

membre de 

l’equip 

directiu. 

 
 

Equip 

directiu 

 

L’escola realitzarà un seguiment dels cassos juntament amb la família, la persona referent del CAP 
del municipi i mantindrà informat degudament al departament d’educació. 
El seguiment dels casos serà confidencial i es farà mitjançant aquest quadre resum: 

 
 

 
 
 

ALUMNE/A 

 
 

DIA I HORA 
DE 

LA DETECCIÓ 

EXPLICACIÓ 
DEL PROTOCOL 

SEGUIT I 
OBSERVACIONS 

PERSONA DE 
SALUT AMB 

QUI ES MANTÉ 
EL CONTACTE I 

CENTRE 
D’ATENCIÓ 
PRIMÀRIA 

 
PERSONA 
REFERENT 

DEL CENTRE 
PELS 

CONTACTES 
AMB SALUT 
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(Incloure el nom 
           de la 

persona que ha 
fet les 

actuacions i el 
nom del familiar 
que l’ha vingut a 

buscar) 

 
 

 
 

Gestor Covid. 
(referent de riscos 

laborals) 
 

EQUIP 
DIRECTIU 

 
 
 

a. Seguiment del pla: 
 

Per tal de seguir, modificar, si escau, i vetllar pel compliment exhaustiu d’aquest pla d’obertura de 
centre al setembre, l’escola durà a terme una planificació del seguiment, avaluació i incorporació 
de possibles millores: 
 

RESPONSABLES: Equip directiu 

POSSIBLES INDICADORS: 
 
- Les entrades són esglaonades i segures. 
- Es desinfecten correctament els espais compartits amb els diferents grups estables abans 

d’esmorzar i al finalitzar la jornada. 
- En els moments de coincidència entre diferents grups estables es fa servir la mascareta. 
- Davant d’un possible cas es segueix correctament el protocol fixat. 

  PROPOSTES DE MILLORA TRIMESTRALS: 
 

- Es farà servir un document “Drive” compartit amb el claustre on tots els membres del 
personal docent i no docent que treballen a l’escola podran aportar idees i/o millores per 
reconduir possibles accions més segures. 

 

 

7. PLA DE VENTILACIÓ, NETEJA I DESINFECCIÓ. 

En el cas que algun espai s’utilitzi de manera compartida entre diferents grups es farà una neteja i 
desinfecció i la ventilació abans de l’ocupació de l’espai per un altre grup. 
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 L’escola ha desenvolupat un Pla de neteja i desinfecció adaptat al centre en funció dels diferents 
espais i la seva ocupació i concurrència. 

 Utilitzarem només els desinfectants apropiats i amb mesura, l’excés i la barreja de productes 
incompatibles pot provocar intoxicacions.  

 La neteja s’ha de fer de forma prèvia a les actuacions de desinfecció per garantir l’eficàcia dels 
desinfectants. 

 Els productes s’han d’utilitzar seguint les indicacions de les etiquetes i adoptant les mesures de 
precaució indicades. 

 Cal fer neteja i desinfecció al finalitzar la jornada lectiva 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. 

 La ventilació és tant important com la neteja en especial on hi ha presència continuada de persones. 

 
 

+ = ventilació              = neteja i desinfecció              n = neteja 

 
 Abans de 

cada ús 
Després de 

cada ús 
Diàriament ≥ 1 vegada al 

dia 
Setmanalment Comentaris   

ESPAIS COMUNS I EQUIPAMENTS   

Ventilació de 
l’espai 

   +  Mínim 3 vegades 
durant 10 minuts: 

- Abans d’entrar 
al matí a les 
aules. 

- A les 10:00h 
- A les 11:00h 
- A les 12:00h 
- Al marxar al 

migdia. 
- Abans d’entrar 

a les 15:00h 
- A les 16:00h 
- Al marxar cap a 

casa. 

  

Superfície de 
taulells i 
mostradors 

     Abans d’esmorzar i al 
finalitzar la jornada. 
 

 

 

 

  

   Abans de 
cada ús 

Després de 
cada ús 

Diàriament ≥ 1 vegada al 
dia 

Setmanalment Comentaris 

  AULES I ESPAIS DE JOC INTERIORS 

  Ventilació de 
l’espai 

   +  Mínim 10 minuts 3 
vegades al dia. 

- Abans d’entrar 
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al matí a les 
aules. 

- A les 10:00h 
- A les 11:00h 
- A les 12:00h 
- Al marxar al 

migdia. 
- Abans d’entrar a 

les 15:00h 
- A les 16:00h 

Al marxar cap a 
casa. 

  Superficies o 
punts de 
contacte 
freqüent amb 
les mans 

      
37 

  Terra       

  Materials de 
jocs 

 n    També si hi ha un canvi 
de grup d’infants. 

 

Les joguines de plàstic 
dur poden rentar-se al 
rentaplats. 

  Joguines de 
plàstic 

 n    

  Joguines o 
peces de roba 

     Rentadora (≥60ºC) 

  MENJADOR 
  Ventilació de 
l’espai 

   +  Mínim 10 minuts 3 
vegades/dia. Abans 
d’entrar al matí a les 
aules. 

- A les 10:00h 
- A les 11:00h 
- A les 12:00h 
- Al marxar al 

migdia. 
- Abans d’entrar a 

les 15:00h 
- A les 16:00h 

Al marxar cap a 
casa. 
 

  Superfícies 
on es 
prepara el 
menjar 
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  Plats, 
gots, 
coberts... 

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

  Fonts d’aigua       

  Taules, 
safates de 
trona 

      

  Taulells       

  Utensilis 
de cuina 

      

  Taules per 
a usos 
diversos 

      

  Terra       

  Abans de 
cada ús 

Després 
de cada 
ús 

Diàriamen
t 

≥ 1 vegada 
al dia 

Setmanalment Comentaris  

 LAVABOS  

 Ventilació 
de l’espai 

   +  Mantindrem les 
finestretes obertes  
tot el dia. 

 

 Rentamans       

Especialment després de 
l’ús massiu (després del 
pati, després de dinar) i 
sempre al final de la 
jornada. 

 

 Inodors       

 Terra i 
altres 
superfícies 

      

 Cubells de 
brossa 

       

 Altres 
superfícies 

     
 

 

*Adaptat de: “Caring for Our Children: National Health and Safety Performance Standards. National Resource Center for Health and Safety in Child 

Care and Early Education (NRC) University of Colorado College of Nursing” amb les indicacions de la Sub-direcció General de Seguretat Alimentària i 

Protecció de la Salut l’Agència de Salut Pública de Catalunya. 
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Atentament, 

 
La direcció del centre. 
 

 

 

Calafell 3 de setembre de 2021 
 


