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1. JUSTIFICACIÓ 

 

El següent pla d’organització per al proper curs 2021-2022 esdevé fruit del pla d’actuació i les 

instruccions que ens arriben conjuntament dels Departament d’Educació i Salut.  

En aquest pla es dissenyen aquelles estratègies educatives que han de donar resposta a les 

necessitats del nostre alumnat. Es busca la màxima presencialitat de tots i totes, però 

plantegem, com és necessari, tres possibles escenaris. 

El següent pla d’organització és bàsic i provisional, esperant darrers canvis que haguem 

d’incorporar, així com afegint els horaris definitius i l’aprovació pel Consell Escolar.  

El pla ha estat elaborat i plantejat, inicialment, per l’equip directiu, i després compartit i definit 

amb les coordinacions de les diferents comunitats, per tal d’ampliar mirades i consensuar de la 

millor manera possible.  

El nostre pla contempla: 

 
- l’accés a l’educació en condicions d’equitat, sent un centre amb un entorn desafavorit i 

amb una gran part d'alumnes que durant el confinament ha vist agreujades les 

desigualtats que pateixen i que té un impacte negatiu en la salut dels nois i noies. 

 
- intentem que, amb la màxima normalitat i seguint les instruccions sanitàries, 

l’aprenentatge es pugui dur a terme amb la màxima normalitat 

 
- que l’institut escola sigui un entorn segur, amb el mínim risc assumible i assegurant 

unes mesures de protecció 

 
- poder contribuir a identificar de forma ràpida i efectiva els casos i contactes, amb el 

disseny d’una traçabilitat idònia 

 

Al llarg de tot el confinament, ha quedat palesa la mancança de dispositius electrònics  i 

connectivitat per part del nostre alumnat, així com la baixa competència digital, que 

potenciarem al llarg del primer trimestre, per poder treballar millor en cas d’un possible nou 

episodi de confinament. Alhora, esperem que el Departament i les institucions pertinents els 

doti de dispositius per a poder treballar i garantir l’aprenentatge que durant molts mesos no 

han dut a terme, degut a aquesta manca d’aparells. 

Com a claustre ens hem reinventat, ens hem ajustat a les necessitats però les mancances dels 

nostres alumnes no han estat cobertes en un tant per cent molt elevat, donat els pocs mitjans 

de què disposàvem. 

Això ens ha fet valorar encara més la necessitat de demanar la continuïtat de la sisena hora per 

al proper curs, valorant-la com un factor positiu en l’aprenentatge de l’alumnat, d’equitat i de 

treball en la línia transformadora en què ens havíem iniciat el curs anterior.  
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2. ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA 

 

2.1. Format presencial 

 

- Es treballarà per grups de referència. 

- El treball globalitzat el realitzarem amb el grup de referència, sense barrejar grups. 

- Seguirem fent les especialitats de: música, anglès i educació física, però en 

comptes que els especialistes entrin en tots els grups, mirarem la formació de cada 

docent, per tal de reduir l’entrada de molts docents al grup de referència.  

- Atenció a la diversitat: Potenciarem al màxim la inclusió dins de l’aula dels docents 

referents d’atenció a la diversitat i d'aula d’acollida. En casos excepcionals, per 

necessitats de les alumnes, es faran grups de treball reduïts i estables d’atenció a la 

diversitat i d’aula d’acollida.  

- Per tal de fer una atenció més individualitzada, es potenciarà la codocència a l’aula, 

procurant que els docents que fan codocència, la facin sempre als mateixos grups de 

referència, en cas que no sigui possible aquests docents prendran les mesures 

necessàries de seguretat. 

 

2.2. Format confinament parcial 

 

En cas que algun grup hagi de confinar-se s’han previst les següents mesures: 

 

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 

Mitjà i periodicitat 

de contacte amb la 
família 

Comunitat de 

petits  
(P3,P4 i P5) 

Penjarem un calendari 

setmanal a la web i xarxes 
socials del centre, amb les 

activitats que s’han de fer 
diàriament durant aquella 

setmana.  

Les activitats estaran 
orientades a l’etapa 

evolutiva de l’alumnat 
d’Educació Infantil, cada 

nivell tindrà unes activitats 

diferents setmanals. Les 
activitats seran 

competencials, tenint en 
compte el DUA, el més 

autònomes possible i que 
treballin de forma global 

les àrees i capacitats 

curriculars.  

Un cop a la 

setmana, 
videotrucada 

de seguiment. 

Dos cops a la 

setmana, mitjançant 
trucades telefòniques 

i/o videotrucades. Les 
docents d’atenció a la 

diversitat, faran un 

seguiment de 
l’alumnat NESE.  

Un mínim d’un cop a 

la setmana, però es 
farà segons les 

necessitats 
d’aquestes. 

Mitjançant whatsapp, 

videotrucades, 
trucades telefòniques, 

correus electrònics o 
xarxes socials 

(Instagram i pàgina 

web).  

Comunitat de Penjarem un calendari Un cop a la Dos cops a la Un mínim d’un cop a 
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mitjans  

(1r, 2n i 3r 
EP) 

setmanal a la web i xarxes 

socials del centre, amb les 
activitats que s’han de fer 

diàriament durant aquella 

setmana.  
Les activitats estaran 

orientades a l’etapa 
evolutiva de l’alumnat, 

cada nivell tindrà unes 
activitats diferents 

setmanals. Les activitats 

seran competencials, 
tenint en compte el DUA, 

el més autònomes possible 
i que treballin de forma 

global els diferents àmbits.  

setmana, 

videotrucada 
de seguiment. 

setmana, mitjançant 

trucades telefòniques 
i/o videotrucades. Les 

docents d’atenció a la 

diversitat, faran un 
seguiment de 

l’alumnat NESE.  

la setmana, però es 

farà segons les 
necessitats 

d’aquestes. 

Mitjançant whatsapp, 
videotrucades, 

trucades telefòniques, 
correus electrònics o 

xarxes socials 
(Instagram i pàgina 

web).  

Comunitat de 

grans  

(4t, 5è i 6è 
EP) 

Penjarem un calendari 

setmanal a la web, xarxes 

socials del centre i al 
classroom, amb les 

activitats que s’han de fer 
diàriament durant aquella 

setmana.  
Les activitats estaran 

orientades a l’etapa 

evolutiva de l’alumnat, 
cada nivell tindrà unes 

activitats diferents 
setmanals. Les activitats 

seran competencials, 

tenint en compte el DUA, 
el més autònomes possible 

i que treballin de forma 
global els diferents àmbits.  

Mínim un cop a 

la setmana, 

videotrucada 
de seguiment. 

Un mínim de dos 

cops a la setmana, 

mitjançant trucades 
telefòniques i/o 

videotrucades. Les 
docents d’atenció a la 

diversitat, faran un 
seguiment de 

l’alumnat NESE. 

Un mínim d’un cop a 

la setmana, però es 

farà segons les 
necessitats 

d’aquestes. 
Mitjançant whatsapp, 

videotrucades, 
trucades telefòniques, 

correus electrònics o 

xarxes socials 
(Instagram i pàgina 

web).  

Comunitat e 
Joves  

(1r, 2n i 3r  

E.S.O) 

Penjarem un calendari 
setmanal a la web, xarxes 

socials del centre i al 

classroom, amb les 
activitats que s’han de fer 

diàriament durant aquella 
setmana. 

Les activitats estaran 
orientades a l’etapa 

evolutiva de l’alumnat, 

cada nivell tindrà unes 
activitats diferents 

setmanals. Les activitats i 
seran competencials, 

tenint en compte el DUA, 

el més autònomes possible 
i que treballin de forma 

global els diferents àmbits. 

Mínim un cop a 
la setmana, 

videotrucada 

de seguiment. 

Un mínim de dos 
cops a la setmana, 

mitjançant trucades 

telefòniques i/o 
videotrucades. Les 

docents d’atenció a la 
diversitat, faran un 

seguiment de 
l’alumnat NESE. 

Un mínim d’un cop a 
la setmana, però es 

farà segons les 

necessitats 
d’aquestes. 

Mitjançant whatsapp, 
videotrucades, 

trucades telefòniques, 
correus electrònics o 

xarxes socials 

(Instagram i pàgina 
web).  
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* Alumnat que no puguin venir presencialment s’han previst les següents mesures: 

 

Nivell educatiu Mètode de treball i recursos didàctics 
previstos 

Mitjà i periodicitat del 
contacte individual 

amb l’alumne 

Mitjà i periodicitat de 
contacte amb la 

família 

Comunitat de 

petits  

(P3, P4 i P5) 

Penjarem un calendari setmanal a la web 

i xarxes socials del centre, amb les 

activitats que s’han de fer diàriament 
durant aquella setmana.  

Les activitats estaran orientades a l’etapa 
evolutiva de l’alumnat d’Educació Infantil, 

cada nivell tindrà unes activitats diferents 
setmanals. Les activitats seran 

competencials, tenint en compte el DUA, 

el més autònomes possible i que treballin 
de forma global les àrees i capacitats 

curriculars.  

Es contactaria un cop 

a la setmana, distribuït 

entres els diferents 
docents referents del 

seu grup, per fer el 
seguiment necessari. 

Un cop a la setmana, 

però es farà segons 

les necessitats 
d’aquestes. Mitjançant 

whatsapp, 
videotrucades, 

trucades telefòniques 
o  correus electrònics.  

Comunitat de 

mitjans 
( 1r, 2n i 3r 

EP) 

Penjarem un calendari setmanal a la web 

i xarxes socials del centre, amb les 
activitats que s’han de fer diàriament 

durant aquella setmana.  

Les activitats estaran orientades a l’etapa 
evolutiva de l’alumnat, cada nivell tindrà 

unes activitats diferents setmanals. Les 
activitats seran competencials, tenint en 

compte el DUA, el més autònomes 
possible i que treballin de forma global 

els diferents àmbits.  

Es contactaria un cop 

a la setmana, distribuït 
entres els diferents 

docents referents del 

seu grup, per fer el 
seguiment necessari. 

Un cop a la setmana, 

però es farà segons 
les necessitats 

d’aquestes. Mitjançant 

whatsapp, 
videotrucades, 

trucades telefòniques 
o  correus electrònics. 

Comunitat de 

grans  

(4t, 5è i 6è 
EP) 

Penjarem un calendari setmanal a la web, 

xarxes socials del centre i al classroom, 

amb les activitats que s’han de fer 
diàriament durant aquella setmana.  

Les activitats estaran orientades a l’etapa 
evolutiva de l’alumnat, cada nivell tindrà 

unes activitats diferents setmanals. Les 

activitats seran competencials, tenint en 
compte el DUA, el més autònomes 

possible i que treballin de forma global 
els diferents àmbits.  

Es contactaria un cop 

a la setmana, distribuït 

entres els diferents 
docents referents del 

seu grup, per fer el 
seguiment necessari. 

Un cop a la setmana, 

però es farà segons 

les necessitats 
d’aquestes. Mitjançant 

whatsapp, 
videotrucades, 

trucades telefòniques 

o  correus electrònics. 

Comunitat de 
joves  

(1r, 2n i 3r  

E.S.O) 

Penjarem un calendari setmanal a la web, 
xarxes socials del centre i al classroom, 

amb les activitats que s’han de fer 

diàriament durant aquella setmana. 
Les activitats estaran orientades a l’etapa 

evolutiva de l’alumnat, cada nivell tindrà 
unes activitats diferents setmanals. Les 

activitats i seran competencials, tenint en 
compte el DUA, el més autònomes 

possible i que treballin de forma global 

els diferents àmbits. 

Es contactaria un cop 
a la setmana, distribuït 

entres els diferents 

docents referents del 
seu grup, per fer el 

seguiment necessari. 

Un cop a la setmana, 
però es farà segons 

les necessitats 

d’aquestes. Mitjançant 
whatsapp, 

videotrucades, 
trucades telefòniques 

o  correus electrònics. 
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- Els docents responsables de contactar i fer el seguiment del grup confinat o de l’alumnat puntual, 

que no pot assistir presencialment al centre, faran un seguiment periòdic de l’alumnat mitjançant: via 

telefònica i/o telemàtica. 

- Les activitats que es treballaran amb aquests alumnes, seran: 

 

❖ Activitats competencials i significatives.  

❖ Activitats DUA (Disseny Universal d’aprenentatge).  

❖ Que es puguin fer de forma autònoma. 

❖ Procurar que es puguin fer amb un telèfon intel·ligent, perquè no podem garantir que tot 

l'alumnat disposi d’altres dispositius com ordinadors o tauletes.  

 

2.3. Format tancament del centre 

 

En cas de tancament del centre s’han previst les següents mesures: 

 

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 

Mitjà i periodicitat de 
contacte amb la 

família 

Comunitat de 

petits 
(P3,P4 i P5) 

Penjarem un calendari 

setmanal a la web i 
xarxes socials del centre, 

amb les activitats que 
s’han de fer diàriament 

durant aquella setmana.  

Les activitats estaran 
orientades a l’etapa 

evolutiva de l’alumnat 
d’Educació Infantil, cada 

nivell tindrà unes 
activitats diferents 

setmanals. Les activitats 

seran competencials, 
tenint en compte el DUA, 

el més autònomes 
possible i que treballin de 

forma global les àrees i 

capacitats curriculars.  

Un cop a la 

setmana, 
videotrucada 

de seguiment. 

Dos cops a la 

setmana, mitjançant 
trucades telefòniques 

i/o videotrucades. Les 
docents d’atenció a la 

diversitat, faran un 

seguiment de 
l’alumnat NESE.  

Un mínim d’un cop a 

la setmana, però es 
farà segons les 

necessitats 
d’aquestes. 

Mitjançant whatsapp, 

videotrucades, 
trucades telefòniques, 

correus electrònics o 
xarxes socials 

(Instagram i pàgina 
web).  

Comunitat de 

mitjans  
(1r, 2n i 3r 

EP) 

Penjarem un calendari 

setmanal a la web i 
xarxes socials del centre, 

amb les activitats que 
s’han de fer diàriament 

durant aquella setmana.  

Les activitats estaran 
orientades a l’etapa 

evolutiva de l’alumnat, 
cada nivell tindrà unes 

activitats diferents 
setmanals. Les activitats 

seran competencials, 

Un cop a la 

setmana, 
videotrucada 

de seguiment. 

Dos cops a la 

setmana, mitjançant 
trucades telefòniques 

i/o videotrucades. Les 
docents d’atenció a la 

diversitat, faran un 

seguiment de 
l’alumnat NESE.  

Un mínim d’un cop a 

la setmana, però es 
farà segons les 

necessitats 
d’aquestes. 

Mitjançant whatsapp, 

videotrucades, 
trucades telefòniques, 

correus electrònics o 
xarxes socials 

(Instagram i pàgina 
web).  
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tenint en compte el DUA, 

el més autònomes 
possible i que treballin de 

forma global els diferents 

àmbits.  

Comunitat de 

grans  
(4t, 5è i 6è 

EP) 

Penjarem un calendari 

setmanal a la web, 
xarxes socials del centre i 

al classroom, amb les 
activitats que s’han de fer 

diàriament durant aquella 
setmana.  

Les activitats estaran 

orientades a l’etapa 
evolutiva de l’alumnat, 

cada nivell tindrà unes 
activitats diferents 

setmanals. Les activitats 

seran competencials, 
tenint en compte el DUA, 

el més autònomes 
possible i que treballin de 

forma global els diferents 
àmbits.  

Mínim un cop a 

la setmana, 
videotrucada 

de seguiment. 

Un mínim de dos 

cops a la setmana, 
mitjançant trucades 

telefòniques i/o 
videotrucades. Les 

docents d’atenció a la 
diversitat, faran un 

seguiment de 

l’alumnat NESE. 

Un mínim d’un cop a 

la setmana, però es 
farà segons les 

necessitats 
d’aquestes. 

Mitjançant whatsapp, 
videotrucades, 

trucades telefòniques, 

correus electrònics o 
xarxes socials 

(Instagram i pàgina 
web).  

Comunitat de 
Joves 

(1r, 2n i 3r  

E.S.O) 

Penjarem un calendari 
setmanal a la web, 

xarxes socials del centre i 

al classroom, amb les 
activitats que s’han de fer 

diàriament durant aquella 
setmana. 

Les activitats estaran 

orientades a l’etapa 
evolutiva de l’alumnat, 

cada nivell tindrà unes 
activitats diferents 

setmanals. Les activitats i 

seran competencials, 
tenint en compte el DUA, 

el més autònomes 
possible i que treballin de 

forma global els diferents 
àmbits. 

Mínim un cop a 
la setmana, 

videotrucada 

de seguiment. 

Un mínim de dos 
cops a la setmana, 

mitjançant trucades 

telefòniques i/o 
videotrucades. Les 

docents d’atenció a la 
diversitat, faran un 

seguiment de 

l’alumnat NESE. 

Un mínim d’un cop a 
la setmana, però es 

farà segons les 

necessitats 
d’aquestes. 

Mitjançant whatsapp, 
videotrucades, 

trucades telefòniques, 

correus electrònics o 
xarxes socials 

(Instagram i pàgina 
web).  

 

- Els docents responsables de contactar i fer el seguiment del grup confinat o de l’alumnat puntual, 

que no pot assistir presencialment al centre, faran un seguiment periòdic de l’alumnat mitjançant: via 

telefònica i/o telemàtica. 

 

- Les activitats que es treballaran amb aquests alumnes, seran: 

 

❖ Activitats competencials i significatives.  

❖ Activitats DUA (Disseny Universal d’aprenentatge).  

❖ Que es puguin fer de forma autònoma. 

❖ Procurar que es puguin fer amb un telèfon intel·ligent, perquè no podem garantir que tot 

l'alumnat disposi d’altres dispositius com ordinadors o tauletes.  
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3. ORGANITZACIÓ DE GRUPS D’ALUMNES, PROFESSIONALS I ESPAIS 
 

Educació Infantil. Comunitat de Petits: P3, P4 i P5 
 

 
Grups 

 
Alumnes 

Docents Personal Atenció Educativa Espai 

Estable Temporal Estable Temporal Estable Temporal 

P3 22 Aroa Sandra 

Adela 

Marta Pérez  Aula P3  

 

 
 

Pati 
Hort 

Aula joc 
simbòlic 

Menjador 

Gimnàs/ 
Psicomotricitat 

1 2 1 0 

P4 24 Marta 

Laura J. 

Sandra 

Adela 
Edu 

  Aula P4 

2 3 0 0 

P5 26 Montse 
Sandra 

Adela 
Edu 

  Aula P5 

2 2 0 0 

 

Educació Primària. Comunitat de Mitjans: 1r, 2n i 3r 
 

 
Grups 

 
Alumnes 

Docents Personal Atenció Educativa Espai 

Estable Temporal Estable  Temporal Estable Temporal 

1r  21 Mireia G. Edu 

Eva 
Noemí 

Adela 
Iris 

  Aula 1r  

 
 

 
 

 

Patis/Pista 
Hort 

Treball 
globalitzat 

Menjador 
Gimnàs 

Aula suport 

1 5   

2n  24 Ingrid Edu 
Eva 

Ma Luz 
Iris 

Noemí 

  Aula 2n 

1 5   

3r  21 Núria  Edu 

Eva 
Ma Luz 

Iris 

Noemí 

  Aula 3r  
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1 5   

 

 

Educació Primària. Comunitat de Grans: 4t, 5è i 6è 
 

 
Grups 

 
Alumnes 

Docents Personal Atenció Educativa Espai 

Estable Temporal Estable  Temporal Estable Temporal 

4t A 21 Laura C. Vicent 
Iris 

Ana 
Vicky L 

  Aula 4t A  
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

Patis/Pista 
Hort 

Treball 

globalitzat 
Menjador 

Gimnàs 
Aula suport 

 

1 4    

4t B 21 Mireia S. Vicent 
Iris 

Ana 
Vicky L 

  Aula 4t B 

1 4    

5è A 19 Carmen Carolina 
Vicent 

Gemma 

Mar 
Ana 

  Aula 5è A 

1 5    

5è B 23 Laura G Carolina 

Vicent 

Gemma 
Mar 

Ana 

  Aula 5è B 

1 5    

6è A 20 Ainoa Fran 

Vicent 
Gemma 

Mar 

  Aula 6è A 

1 4    

6è B 25 Carol Fran 

Vicent 

Gemma 
Mar 

  Aula 6è B 

1 4    
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Educació Secundària Obligatòria. Comunitat de Joves: 1r, 2n i 3r d’ESO 

 

 
Grups 

 
Alumnes 

Docents Personal Atenció Educativa Espai 

Estable Temporal Estable  Temporal Estable Temporal 

1r A 25 -- Clara 
Vero 
Laura C 
Anna 
Juanlu 
Aina 
Sergi 

  Aula 1r A  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Patis/Pista 
Hort 
Menjador 
Gimnàs 
Música 
Taller  
Laboratori 

  -- 7    

1r B 24 -- Clara 
Vero 
Laura C 
Anna 
Juanlu 
Aina 
Sergi 

  Aula 1r B 

  -- 7    

2n A 17 -- Helena 
Laura A 
Anna 
Juanlu 
Aina 
Carmen 
Sergi 

  Aula 2n A 
ESO 

  -- 7    

2n B 24 -- Helena 
Laura A 
Anna 
Juanlu 

Aina 
Carmen 
Sergi 

  Aula 2n B 
ESO 

  -- 7    

3r 22 -- Clara 
Vero 
Laura A 
Laura C 
Víctor 
Carmen 
David 
Gisela 

  Aula 3r ESO 

  -- 8    
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Subgrups per a suports educatius fora de l’aula  

 

Subgrup Grups estables dels 

què provenen 

Docent Espai Nº d’hores 

setmanals 

Observacions 

Aula d’acollida 
3r a 6è EP 

Depenen evolució de 
l’alumnat 

Pere Aula d’acollida  Es durà la mascareta. 

Aula d’acollida 
1r a 3r ESO 

Depenen evolució de 
l’alumnat 

Roser  SIEI 
Secundària 

 Es durà la mascareta. 

Suport SIEI 
primària 

3 alumnes a 3r EP 
1 alumne a 4t EP 
1 alumne a 5è EP 
3 alumnes a 6è EP 

Vicky V 
Loles 
Lorenzo 

SIEI Primària  Es durà la mascareta.  

Suport SIEI 
secundària 

2 alumnes a 2n ESO 
 

Roser  
Lorenzo 

SIEI 
Secundària 

 Es durà la mascareta. 

 

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

específiques de suport educatiu 
 

Professionals amb atenció directa a l’alumnat 
 

SERVEI EDUCATIU PERSONA GRUPS DELS 
QUALS 
PROVENEN 

HORARI ESPAI 

CREDA   4 hs/setmanals  

Fisioterapeuta EAP   2 sessions d’hora i 
mitja 

 

Orientadora EAP Magda Puig  Dilluns setmanal 
Divendres mensual 

Sala de 
reunions 1 

Treballadora social 
EAP 

Estela Calonge  Segons necessitats  

Logopeda EAP     

Psicòloga Pro-
Infància 

  Dimecres i divendres, 
2hs i mitja 

 

Psicomotricitat Pro-
infància 

  4 hs/setmanals  

Logopèdia Pro-
infància 

  Dimarts i divendres 
una hora 
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4. ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT GENERAL 
 

4.1. Entrades i sortides 
 

Els horaris d’entrada són els mateixos per a tot l’alumnat de l’IE Baldomer Solà, a les 9 hs del matí, 

excepte l’ESO que entra a les 8’50 hs. Tenim 4 portes d’entrada, la qual cosa permet una entrada on 

és possible la distància. Les sortides varien, en funció dels grups, que van de les 16’20 a les 16’30 hs. 

La següent graella reflexa el nostre plantejament: 
 

Comunitat Hora  

entrada 

Lloc 

entrada 

Observacions Hora 

sortida 

Lloc 

sortida 

Observacions 

Petits 

P3, P4 i P5 9 hs Porta infantil 
(c/ de Sant 
Mateu) 

Podrà entrar un membre de la 
família, amb mascareta, i 
restar fins les 9’15 hs a l’aula. 

16’20 Porta infantil 
(c/ de Sant 
Mateu) 

Les mares i pares resten 
a la porta i són les 
docents qui acompanyen 
els nens/es amb les 
famílies.  

Mitjans 

12, 2n i 3r 9 hs Porta 
principal 
(Avda. 
Marquès de 
Mont-roig) 

L’alumnat entrarà  amb 
mascareta. Se la traurà en 
arribar a l’aula del seu grup. 
No l’acompanya cap adult. 

16’25 Porta 
principal 
(Avda. 
Marquès de 
Mont-roig) 

L’alumnat esperarà amb 
la mascareta posada. 
L’adult roman a l’exterior 
del centre.  

Grans 

4t, 5è i 6è 9 hs Porta c/ del 
Dr Modrego 

L’alumnat entrarà  amb 
mascareta. Se la traurà en 
arribar a l’aula del seu grup. 
No l’acompanya cap adult. 

16’20 
(4t) 
16’25 
(5è) 
16’30 
(6è) 

Porta 
principal 
(Avda. 
Marquès de 
Mont-roig) 
 

L’alumnat restarà darrera 
la porta fins que vingui 
un adult a recollir-lo. 
Esperarà amb la 
mascareta posada. 
L’adult roman a l’exterior 
del centre.  

Joves 

1r, 2n  i 3r 
ESO 

8’50 hs Porta lateral 
(Avda. del 
Congrés 
Eucarístic) 

L’alumnat entra sol amb 
mascareta, que es traurà en 
arribar al seu grup-classe. 

16’30 hs 
(divendres 
14’10 hs) 

Porta lateral 
(Avda. del 
Congrés 
Eucarístic) 

L’alumnat marxa sol amb 
mascareta. No cal 
esperar cap adult per a 
fer la seva sortida.  

 

Si algun/a alumne/a arriba tard: 

 

- A l’etapa d’EI, preferiblement, un docent  acompanyarà l’alumne/a a l’aula. Si no és possible, 

ho farà un adult, sempre amb mascareta. 

- A les etapes d’EP i ESO, l’alumne/a anirà sol a l’aula, i l’ús de la mascareta serà obligatori. 
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4.2. Patis 

 

Al centre es disposa de dos patis, un a l’edifici d’infantil, i l’altra pati es situa a l’edifici principal. El 

funcionament serà el següent: 

 

Grup Horari Espai Observacions 

P3 a P5  
(3 grups) 

10’30 a 11 hs Pati d’infantil /hort Els espais s’alternen amb l’alumnat de 1r a 3r EP. 
Els grups no interaccionen entre ells i van sense 

mascareta. 

1r, 2n i 3r d’EP 

(3 grups) 

10’30 a 11 hs Pati d’infantil / hort 

i pista de sorra 

Els espais s’alternen amb l’alumnat d’Infantil. 

Obligatori dur la mascareta ja que l’alumnat 

interacciona amb diferents grups. 

4t a 6è d’EP 

(6 grups) 

11 a 11’30 hs 

 

Pati d’EP: pista 

poliesportiva 

Obligatori dur la mascareta ja que l’alumnat 

interacciona amb alumnes del seu nivell. 

1r, 2n i 3r d’ESO 

( 5 grups) 

11 a 11’30 hs 

 

Pati d’infantil / pista 

de sorra 

Obligatori dur la mascareta ja que l’alumnat 

interacciona amb diferents grups. 

 

4.3. Circuit passadissos 

 

A l’edifici principal, trobem l’alumnat d’Educació Primària i d’ESO. Per tal d’evitar aglomeracions en els 

passadissos, el funcionament serà el següent: 

 

Per anar i tornar al pati, entrades i sortides: 

 

Grups i Espais Escala principal Escala secundària 

1r, 2n, 3r, 4t   x 

5è i 6è,  x  

1r i 2n ESO  x 

3r ESO x  

 

 

4.4. Menjador 

 

El servei de menjador es durà a terme a l’espai habitual. L’alumnat d’un mateix grup estable 

s’asseuran junts en una o més taules, amb una separació entre les taules de grups estables diferents. 

L’horari tindrà dos torns, fent-se el segon torn en dos espais diferents, per tal de disposar de més 

espai entre l’alumnat: 

 

- 13 a 13’45 hs de P3 a 3r de Primària (6 grups) al menjador 

- 14 a 14’45 hs de 4t a 6è de Primària (6 grups) al menjador 

- 13’30-14’15 hs 1r d’ESO (2 grups) al gimnàs 

- 14 a 14’45 hs de 2n a 3r d’ESO (3 grups) al gimnàs 
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L'alumnat haurà de rentar-se les mans abans i després de cada àpat, i hi haurà un monitor/a assignat 

a cada grup, que serà sempre el mateix assignat a cada grup de convivència. 

Les activitats que es realitzen abans o després del dinar es faran, preferiblement, a  l’aire lliure amb un 

espai diferent per a cada grup estable. En cas de no ser possible, tant alumnat com monitoratge duran 

mascareta. 

La migdiada del grup de P3 es farà en un espai d’Infantil, preferentment a l’aula de joc simbòlic. 

Quan fem activitats pedagògiques en un espai, s'establirà aquest per grup de convivència.  

 

4.5. Reunions 

 

A. Reunions de famílies d’inici de curs 

 

Les reunions de famílies es faran de forma presencial, entre el mes d’octubre i novembre, i sempre 

amb l’ús de mascareta obligatòria. Podrà venir un adult per alumne/a.  

Els espais es distribuiran més endavant, tenint present que es buscaran espais amplis del centre, i, 

sempre que sigui possible, en espais exteriors. 

Les dates es posaran de forma esglaonada, evitant que coincideixen grups en una mateixa hora. 

 

B. Reunions de famílies al llarg del curs 

 

Les reunions de seguiment de l’alumne/a tindran un doble format, presencial i telemàtica  , atenent les 

característiques i necessitats familiars. Es continuarà trucant les famílies per a fer un seguiment 

continu de l’alumne/a. 
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C. Reunions dels òrgans unipersonals i col·lectius de coordinació i govern 

 

 

Òrgans Tipus de 
reunions 

Format de la 
reunió 

Periodicitat / 
Temporització 

Observacions 

Consell Escolar Planificació  Presencial i/o 
telemàtica 

Trimestral Sala de docents. 
Amb mascareta. 

Equip Directiu Planificació Presencial Dues 
vegades/setmana 

Aula de suport 1. 
Amb mascareta. 

Coordinació Planificació i 
coordinació 

Presencial Una per setmana Aula de suport 1. 
Amb mascareta. 

Comunitats i 
nivells  

Planificació i 
coordinació 

Presencial i/o 
telemàtic 

Una per setmana Es buscarà un 
espai fixe per a 
cada reunió. Amb 
mascareta. 

Comissions Planificació i 
coordinació 

Presencial i/o 
telemàtic 

Quinzenal Es buscarà un 
espai fixe per a 
cada comissió. 
Amb mascareta. 

Atenció a la 
diversitat i EAP 

Coordinació Presencial Setmanal Sala de suport 1. 
Amb mascareta 

Claustre  Coordinació Presencial i/o 
telemàtic 

 Al gimnàs o 
menjador. 
Amb mascareta. 

Formació Assessorament Presencial i/o 
telemàtica 

 Al gimnàs o 
menjador. 
Amb mascareta. 

  

*  Portes i finestres sempre que sigui possible, quan faci fred, només la porta restarà oberta. En casos on el/la 

professional sigui més vulnerable i/o menys aconsellat, es pot fer de forma telemàtica.  

 

D. Reunions amb agents externs del centre 

 

Es fomentaran les reunions telemàtiques, però en aquells casos on es consideri prioritària la 

presencialitat, atenent a les mesures de seguretat marcades des de Salut, es faria presencial, sempre 

amb mascareta, buscant un espai amb ventilació, i on cada professional desinfecti posteriorment el seu 

seient, cadira i d’altres elements que es considerin. 
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4.6. Adaptació  P3 i P4 

 

Grup Dates Torns Espai Observacions 

P3 13, 14 i 15 de setembre 1r torn: 9’30 a 11 hs 

2n torn: 11’30 a 13 hs 

Aula de grup Vindrà un adult, sempre la mateixa 

persona, amb mascareta 
obligatòria. 

Conformi avanci l’adaptació, l’estona 
de presència serà menor, atenent 

sempre les necessitats de l’infant. 

Entrada i sortida per la porta d’EI. 

16 i 17 de setembre 9’00 a 13 hs Aula de grup Vindrà un adult a portar i recollir 

l’infant. Sempre amb mascareta. 
Entrada i sortida per la porta d’EI. 

 

 

Grup Dates Torns Espai Observacions 

P4 13 a 17 de setembre Només en cas 

d’alumnat que el curs 
anterior no es va 

incorporar o ho va fer 
molt poc. Els horaris 

són individualitzats, 

depenent de l’evolució 
i/o necessitat de 

l’alumnat. 

Aula de grup Vindrà un adult a portar i recollir 

l’infant. Sempre amb mascareta. 
Entrada i sortida per la porta d’EI. 

 

4.7. Comunicació del pla d’actuació a les famílies 

 

El pla d’actuació es comunicarà, a totes les famílies, des de P3 fins a 3r d’ESO, durant els primers dies 

de setembre, fent-se públic a la web i fent alguns recordatoris via trucada telefònica (en casos 

d’alumnat que no es va incorporar el curs passat o ho va fer molt poc) i en els grups de difusió que 

tenim de famílies. S’explicaran els aspectes més importants a destacar, com poden ser les entrades i 

sortides, l’obligatorietat o no de l’ús de la mascareta, moments en què es farà la higiene de les 

mans....  

Respecte l’adaptació de P3 , es va fer una reunió amb les famílies, a finals de juny. A principis de 

setembre, es truca a cadascuna de les famílies.  

 

4.8. Sortides i colònies 

 

Es duran a terme les activitats previstes a la PGA, potenciant, sempre que sigui possible, les sortides 

per grup estable i per nivell.  

En tot cas, l’ús de la mascareta serà obligatori sempre, tenint present les recomanacions que ens 

arribin del Departament de Salut. 
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4.9. Activitats extraescolars 

 

 

Les activitats extraescolars que es realitzen al centre queden recollides a la següent graella, esperant, 

a aquestes alçades, l’evolució i continuïtat per al proper curs. Aquest punt recull la continuïtat de totes 

les activitats, algunes engloben només alumnat i famílies que pertanyen al Baldomer Solà, d’altres són 

per a alumnat i famílies de fora del centre. (Alguns aspectes estan encara per tancar). 

 

Activitat i/o 

entitat 

Nombre 

d’alumnes 

Grups dels que 

prové l’alumnat 

Professional 

responsable 

Espai on es 

realitza l’activitat 

Casal dels Infants 

(espai primària) 

A concretar A concretar Carmen Menjador, pati 

principal, aules de 
grans, gimnàs i 

suport 

Casal dels Infants 

(espai infantil) 

A concretar A concretar Carmen Aula de racons i pati 

de petits 

Altres a concretar 

(PMOE, Pla Educatiu 
d’entorn...) 

Encara per 

determinar 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pla d'organització curs 2021-22                                                                                     IE Baldomer Solà 

 
 

 

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

 

El responsable de la coordinació i la gestió de la COVID-19 al centre és la directora. 

No assistirà al centre l’alumnat, les persones docents i altres professionals que tinguin símptomes 

compatibles amb 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 (seguint les instruccions del Departament de 

Salut, si no té la doble pauta de vacunació, i sempre que així es consideri). 

 

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 

inclourà 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. Es portarà a un espai separat d'ús individual. 

2. Es col·locarà una mascareta quirúrgica (tant a la persona que ha iniciat símptomes com a la 

persona que quedi al seu càrrec). 

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

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

5. El centre contactarà amb el servei territorial d’Educació per informar de la situació i a través d’ells 

amb el servei de salut pública. 

 
La família o la persona amb símptomes contactarà 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 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 al tancament de 

l’activitat presencial del centre educatiu serà el resultat de la valoració, sobre el terreny, per part de 
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l’autoritat sanitària. De manera orientativa, els elements de decisió per a establir quarantenes i /o si 

s’escau tancaments parcials o total del centre serien: 

 
Quan es confirma un cas positiu en un GCE s’ha de fer l’estudi de contactes a tot el GCE, 

independentment de l’estat vacunal dels membres que el formen. Aquest estudi, però, variarà segons 

si l’alumne o alumna té la pauta completa de vacunació o no:  

- Alumnes amb pauta completa de vacunació o que han passat la covid-19 en els darrers 6 mesos: 

s’han de fer un TAR en una de les farmàcies autoritzades a aquest efecte, el mateix dia del diagnòstic 

del cas o tan aviat com sigui possible. La direcció del centre educatiu ha de lliurar una carta a 

l’alumnat del GCE que els permeti identificar-se a la farmàcia com a contactes estrets escolars, de 

manera que el TAR sigui supervisat i gratuït i que el resultat es registri al sistema de dades de 

Salut/Educació.  

 

- Alumnes sense vacuna o amb pauta incompleta de vacunació: l’estudi s’ha de fer entre el 4t i el 6è 

dia des que es va diagnosticar el cas i, preferiblement, mitjançant PCR (en els indrets on el circuit de la 

PCR sigui complicat a causa de la llunyania del laboratori de referència, l’estudi es pot fer amb TAR).  

 

Els contactes estrets amb pauta completa de vacunació, i també els que hagin tingut una infecció per 

SARS-CoV-2 confirmada en els 180 dies previs a l’últim contacte amb el cas, no han de fer quarantena; 

la resta d’integrants del GCE sí que n’han de fer.  

Si un contacte estret té un resultat positiu, independentment del seu estat vacunal, passa a ser 

considerat cas, s’inicia l’estudi dels seus contactes estrets (que s’han de fer TAR a farmàcies per als 

contactes estrets escolars vacunats i PCR en punt centralitzat per als contactes estrets no vacunats) i 

ha de fer aïllament.  

Si un contacte estret amb pauta de vacunació completa i/o que ha passat la covid-19 en els darrers 6 

mesos no s’ha fet el TAR en un termini de 72 hores, ha de fer la quarantena. 

 

Mentre s’està esperant el resultat de la PCR de l’infant o adolescent amb símptomes (s’ha fet PCR i no 

TAR):  

- No està indicat el confinament dels contactes estrets del grup de convivència estable.  

- Només s’han de confinar els germans i convivents adults de l’infant o adolescent que estudien o 

treballen en un centre educatiu i que no estan vacunats amb la pauta completa o han passat la 

malaltia (amb prova diagnòstica que així ho confirmi) en els 180 dies anteriors a l’últim contacte amb 

el cas.  
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Quan s’està en espera del resultat d’una PCR com a contacte estret, no està indicat el confinament 

dels convivents. Per tant, els membres de la família d’un contacte estret no es consideren contactes 

estrets d’un cas i no han de fer quarantena fins que no es tinguin els resultats.  

 

En el cas de les famílies que consulten un servei mèdic privat o una mútua, és responsabilitat del 

professional sanitari que ha atès la sospita alertar el servei de vigilància epidemiològica territorial de 

referència de la persona que s’ha atès en el moment en què es constati un resultat positiu en 

laboratoris clínics homologats (vegeu l’annex 7 del Procediment d’actuació enfront de casos d’infecció 

pel nou coronavirus SARS-CoV-2) per a la realització de PCR per a SARS-CoV-2. La família ho ha de 

notificar al centre educatiu perquè es faci l’estudi de contactes (a través del SVET o del CAP de 

referència). Es faran arribar les instruccions als pediatres que exerceixen a l’àmbit privat.  

La persona o la família del menor rep el resultat: si és negatiu, a través de l’aplicació La Meva Salut o 

d’un SMS. Si és positiu, la comunicació la farà un professional sanitari.  

Quan un professional docent o no docent del centre educatiu rep un resultat positiu cal que ho 

comuniqui al servei de prevenció de riscos laborals corresponent, així com a la direcció del centre. 
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6. PLA DE VENTILACIÓ, NETEJA  I DESINFECCIÓ 

 
La ventilació és una de les principals mesures de prevenció de contagis en un espais interiors. És per 

aquest motiu que es ventilaran les instal·lacions interiors com a mínim abans de l’entrada i la sortida 

dels alumnes i 3 vegades més durant el dia, almenys 10 minuts cada vegada. 

Totes les aules han de poder ser adequadament ventilades. Si és possible, les finestres es deixaran 

obertes durant les classes. 

 
La neteja i la posterior desinfecció d’espais es realitzarà amb una periodicitat almenys diària, 

inicialment al torn de tarda. Es seguiran les recomanacions de Neteja i desinfecció en establiments i 

locals de concurrència humana. 

 
Vetllarem perquè les taules de les aules i del menjador es netejaran i desinfectaran després de les 

activitats i dels àpats, respectivament. En el cas de les aules, es farà pedagogia perquè l’alumnat se’n 

faci  càrrec d’aquesta neteja, sempre que sigui possible. 

 
Es recomana mantenir les portes obertes tant com sigui possible, evitant així més contacte les 

manetes de les portes. 

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

intentarem utilitzar espais com el pati per a la realització d’aquelles activitats puguin fer-se a l’aire 

lliure, prioritzant l’Educació Física. Per a la seva neteja i desinfecció se seguiran les indicacions 

establertes en el document Neteja i desinfecció en espais exteriors de concurrència humana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


