
PLA D’ORGANITZACIÓ PER A L’OBERTURA DEL CENTRE CURS 2020-21 

 

1. INTRODUCCIÓ  

Aquest document ha estat aprovat al Consell Escolar del 10 de setembre. El present Pla 

serà el document que  recollirà les normes d’higiene, de prevenció i d’actuació en cas de 

sospites de presència del coronavirus a l’alumnat,  al personal laboral o al personal de 

serveis externs, els agrupaments, entrades i sortides del centre... És un Pla basat en la 

normativa publicada pel Departament d’Educació i pel Departament de Salut fins al dia 

d’avui.  

La precipitació́ en el tancament del centre al mes de març no ens va fer adonar que el 

període de tancament podia allargar-se tant i les presses van imposar-se a la racionalitat i 

tot es va fer de forma precipitada. Sense llibres, sense material escolar, sense ordinadors 

i sense pràctica ni experiència en aquestes situacions, les primeres setmanes van servir 

per assumir l’impacte del fet, per començar a pensar que el tancament podia ser llarg i 

que havíem de començar a pensar en l’alumnat, en les famílies i en el propi professorat, 

primer a nivell emocional i després a nivell escolar. També vam mantenir la relació amb 

el personal de cuina i de menjador i amb el monitoratge d’extraescolars. 

Vam anar passant del contacte telefònic amb famílies i alumnat, a la preparació de 

materials i a la nova relació́ docent-discent a distància. Les setmanes següents vam 

repartir els llibres i el material escolar que s’havia quedat al centre, vam elaborar nous 

materials telemàtics, vam planificar la relació́ on line amb l’alumnat, vam repartir els 

ordinadors, les tauletes i els mifis i vam prioritzar, per sobre de tot, seguir el curs amb 

l’alumnat, de la millor manera possible. També́ vam dedicar moltes hores i esforços a 

col·laborar amb les entitats municipals en la distribució́ de les targetes moneder i de la 

tramitació́ de les sol·licituds de les beques de menjador.  

El retorn de les tasques escolars proposades a l’alumnat va ser força irregular per part 

d’una part considerable d’ells i la tornada a les aules, mesos després, va ser, per dir-ho 

d’alguna manera, anecdòtica.  

El contacte amb famílies i alumnat es va mantenir durant tot el mes de juliol fent 

seguiment de les tasques escolars proposades, suport tècnic de maquinari i connectivitat 

i mantenint del suport emocional. Hem disposat de la col·laboració́ de cinc persones del 

Pla Integral del Poble Gitano per continuar fent el seguiment de les tasques escolars 

durant el mes de juliol. També́ hem col·laborat, com els anys anteriors, amb 

l’acompanyament de l’alumnat a postobligatòria. 

Amb l’aportació́ econòmica del fons social europeu (POEFE) s’han mantingut  durant els 

mesos de juliol i de setembre el programa glifing de velocitat lectora.  

Hem estat planificat un servei d’acompanyament a famílies i alumnat per tal de millorar 

l’assistència i la puntualitat i les condicions d’arribada. Caldrà valorar al setembre, però, 

la seva implementació a inici de curs o fer-ho una mica més endavant. 



Amb el suport dels professionals comunitaris del barri hem establert un seguit 

d’actuacions a realitzar durant el mes de juliol i la primera quinzena de setembre per 

afavorir un bon inici de curs.  

A més a més, les característiques tan específiques del nostre centre fan que la proposta 

d’aquest Pla estigui molt contextualitzada a aquesta especificitat.  

Amb l’evolució de la pandèmia durant l’estiu i els primer dies de setembre s’ha generat  

entre la majoria de les famílies de l’Institut Escola una sensació d’inseguretat en relació 

a la tornada dels seus fills i de les seves filles al centre. No ha ajudat gens les informacions 

contradictòries, poc clares i canviants, en algun moment fins i tot contradictòries, de les 

administracions educatives. Per d’adobar-ho més, les informacions sobre les sancions als 

pares i tutors legals en relació a l’absentisme han provocat, en la concepció proteccionista 

del col·lectiu gitano en relació als seus fills que vegin majoritàriament en l’inici de les 

classes un perill de primer ordre pels seus fills i pels avis més grans i més vulnerables que 

tenen a casa que podrien ser víctimes secundàries de les infeccions que consideren que es 

produiran en el centre. Tot plegat fa que, molt probablement l’assistència de l’alumnat, si 

més no, durant les primeres setmanes de curs serà, pel que ens han comunicat les famílies 

molt reduïda. Aquest fet farà que, en funció d’aquesta assistència, el Pla s’haurà d’anar 

modificant molt substancialment.  

 

2. CONTINGUT  

A - Diagnosi  

A la Introducció ja hem exposat que la nostra intenció ha estat mantenir el contacte i el 

seguiment acadèmic i emocional amb les famílies i amb l’alumnat durant aquests mesos 

de vacances escolars, amb la intenció d’arribar de la millor manera possible a l’inici de 

l’actual curs 2020-21. 

Per altra banda hem realitzat un estudi acurat dels diferents edificis i espais de l’Institut 

Escola per garantir la distribució de l’alumnat en funció de les instruccions rebudes. 

Disposem, comptant amb laboratoris, aules d’especialitat i de desdoblament, d’espais 

suficients per atendre els possibles desdoblaments que si fos necessari haguessin de 

realitzar.  

El Departament també ens ha dotat de més personal per tal de poder atendre amb més 

garanties l’extraordinària situació d’aquest curs.  

L’Ajuntament mantindrà els recursos habituals que atorga al centre, que són molts, i ha 

incrementat durant aquesta primera quinzena de setembre el suport al centre per tal 

d’arribar a l’inici de curs amb les millors condicions possibles de seguretat, higiene i 

atenció acadèmica de l’alumnat. 

No preveiem que hi hagi una especial dificultat a les entrades i a les sortides del centre i 

als agrupaments de l’alumnat i la distribució del professorat. Creiem que haurem de tenir 

una cura molt especial a les hores de l’esbarjo i del menjador. Les dificultats també 



vindran per com l’alumnat expressarà, després de tants mesos sense assistir al centre i per 

la interiorització que hagin fet de la pandèmia, tota aquesta intranquil·litat, angoixa, por... 

Valorarem les modificacions que calgui efectuar a les Normes d’Organització i de 

Funcionament de Centre (NOFC) per tal d’adaptar-nos a les necessitats d’aquest inici de 

curs tan incert. 

B - Organització́ dels grups estables  

No caldrà realitzar el desdoblament de cap grup perquè no arribem al nombre màxim 

d’alumnes que s’ha considerat com a màxim en cada grup aula. Malgrat tot, en funció de 

l’assistència de l’alumnat i tot seguint les mesures sanitàries, considerarem agrupaments 

estables per tal de mantenir les dinàmiques i de socialització de l’alumnat. 

Si no hi ha cap increment a la matrícula, els grups d’educació infantil i de primària no 

sobrepassen els 20 alumnes i els grups de secundària no sobrepassen els 25.   

 

Hem procurat que el nombre de docents que intervingui en cada grup sigui el menor 

possible. Quan hi hagi d’entrar un docent especialista en el grup ho farà mantenint la 

distància en tot moment i una intervenció més distant. 

En aquests moments, tot seguint les instruccions rebudes, l’alumnat menor de sis anys no 

durà mascareta en el recinte escolar. La resta de l’alumnat i tots els adults la duran en tot 

moment.  

Els professionals externs quan siguin al centre sempre hauran de durs la mascareta, 

mantenir la distància de seguretat i complir amb les normes de neteja de mans 

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

específiques de suport educatiu  

Seguint les indicacions rebudes aquest curs, els recursos professionals i l’atenció del SIEI 

i de l’especialista d’educació especial es farà a les aules. També passarà el mateix amb la 

TEI, la TIS i el vetllador, així com amb la resta de docents, excepte en els casos en què 

les condicions d’algun/a alumne/a faci que s’hagi de fer una intervenció fora de l’aula.  

Haurem d’anar valorant al llarg del curs la intervenció dels suports externs, EAP i CSMIJ 

principalment. La proposta actual: ús de mascareta, distància i neteja de mans a l’aula i 

neteja dels espais de treball individual. 

A l’Institut Escola és una pràctica habitual i de molts anys que la pràctica totalitat dels 

reforços docents es facin. dins de l’aula. Malgrat tot, a inici de curs, farem les 

coordinacions necessàries per tal de transmetre les consignes i indicacions per tal que la 

presència de dos docents a l’aula sigui el més eficient possible, amb una especial atenció 

a l’alumnat més vulnerable. 

Som Comunitat d’Aprenentatge i això comporta la participació de voluntariat i de 

famílies a les aules i a les comissions mixtes. Anirem valorant ambdues intervencions 

(voluntariat i famílies) en funció de la situació en relació a l’ús de la mascareta, la neteja 



personal i dels espais, la distància social i el nombre de persones que se’ns recomani des 

de Salut. 

D - Organització de les entrades i de les sortides  

Donada la quantitat d’alumnes que hi ha al centre i el marge habitual d’entrada que tenim, 

considerem que no hi haurà cap mena d’aglomeració a les entrades de l’alumnat si 

allarguem una mica les entrades. 

Entrada: 

Infantil i primària: porta del carrer Riu Túria de 9.00 a 9.20 h 

Secundària: porta del carrer Riu Anoia de 8.30 a 8.45 h 

Sortida: 

Infantil i primària: porta del carrer Riu Túria, matí 13.00 h i tarda 16.30 h 

Secundària: porta del carrer Riu Anoia 14.30 h 

Extraescolars: sortida per la porta del carrer Riu Túria a les 17.45 h 

Els familiars les no podran entrar dins del centre per acompanyar els seus fills i seves 

filles, excepte amb cita prèvia o durant el període d’adaptació a P3. 

Hi ha un nombre considerable de famílies que tenen molts fills matriculats en el centre i 

que el germà gran fa l’acompanyament dels germans i germanes més petits. En aquest 

cas podran entrar tots junts, amb mascareta, dins del recinte escolar. 

En relació a la presa de temperatura de l’alumnat, professorat i personal del centre, així 

com la de totes les visites se’ls hi prendrà la temperatura a l’entrada al centre. A l’alumnat 

es farà a l’entrada al centre o a l’arribada a l’aula. Aquesta mesura s’anirà modificant en 

funció de les recomanacions del Departament. Amb una temperatura superior a 37’5 

graus o amb símptomes relacionats amb el coronavirus, l’alumnat no podrà romandre en 

el centre i haurà de ser visitat al seu cap de referència.  

L’alumnat, a l’arribada a les aules, es netejarà les mans amb solució hidroalcohòlica.  

E - Organització de l’espai d’esbarjo  

Distribuirem els patis en sectors per tal que cada grup de convivència pugui mantenir la 

separació amb la resta de grups. 

El pati de l’alumnat de secundària es fa de les 11.00 a les 11.30 h i el de primària de les 

11.30 a les 12.00 h. El pati d’infantil és de les 11.15 a les 11.45 h. 

L’esbarjo d’infantil es realitzarà al pati infantil amb la neteja dels espais i dels materials 

que es determina en els protocols d’higiene. 



1r de primària farà l’esbarjo al pati d’entrada del carrer Riu Túria. 

La resta de grups de primària i de secundària el faran al pati gran. Les entrades i sortides 

es faran de forma esglaonada.  

Mentre no canviï la situació actual de la pandèmia no hi haurà servei de cantina.  

F - Relació amb la comunitat educativa  

Intentarem fer la major part de les reunions telemàticament encara que tot restarà en 

funció de l’estat de la pandèmia.   

Per les característiques del nostre alumnat i del nostre entorn una part majoritària de les 

informacions que se’ls hagi de fer arribar serà telefònicament. Donada l’experiència 

d’aquest darrer confinament creiem que aquesta acabarà sent la manera més pràctica de 

relacionar-nos. 

També creiem que en alguns casos, com ara el lliurament d’informes, es podran fer 

reunions presencials amb mascaretes, distància de seguretat i ventilació de l’espai, amb 

un dels membres de la untat familiar i amb presència de l’alumne/a, segons el cas, i amb 

un o dos docents o un docent i un dels assessors externs.  

També valorarem la possibilitat de fer algunes de les reunions amb dues o tres famílies 

dels grups estables, amb mascaretes i distància de seguretat. 

Moltes d’aquestes trobades i contactes les realitzaran els tutors/es i membres de l’equip 

directiu. 

Continuarem comptant en el barri amb el suport dels treballadors comunitaris sempre hi 

quan les condicions sanitàries els permetin fer intervencions de carrer. 

Som Comunitat d’Aprenentatge (CdA) i serà molt complicat mantenir la relació amb la 

comunitat amb la intensitat que exigeix el projecte de comunitats. Anirem valorant en 

cada moment com podrem fer-ho i en cas de no poder-ho mantenir buscarem la millor 

manera de fer-ho de manera no presencial. 

En cas de confinament recorrerem a la comunicació telefònica que ha estat la manera més 

eficient de mantenir el contacte. 

G - Servei de menjador  

La utilització del servei de menjador per part de la famílies està totalment vinculada a la 

concessió d’una beca per part del Consell Comarcal o dels serveis socials municipals. 

Tenim, pràcticament, tants alumnes al servei com beques concedides. 

En funció de les beques concedides i del nombre d’assistents delimitarem els diferents 

espais per als grups naturals i farem torns quan sigui necessari. 

Les mesures d’higiene i de relació social seran aquelles que ens han anat explicant, com 

ara la mascareta.  



Els pagaments dels rebuts, quan sigui el cas, no es podran fer directament a direcció. 

Caldrà fer-los sense l’entrada al centre. 

L’horari de menjador per a l’alumnat d’infantil i de primària és de 13.00  a 15.00 h i per 

a secundària, de 14.30 a 15.00h. 

H - Pla de neteja  

L’Ajuntament ens ha fet arribar el reforç per a la neteja, amb la qual cosa es podrà ampliar 

la neteja, sobretot, dels lavabos: diàriament al voltant  de 10.45 a 11.30 h. 

Alguns aspectes menors de la neteja també poden ser assumits pels conserges.  

En funció de l’edat de l’alumnat i sempre des de la visió educativa netejaran el material 

utilitzat a classe.  

I – Extraescolars  

Les activitats extraescolars que es realitzen en el centre estan organitzades per la direcció. 

S’inicien el primer dia d’octubre i finalitzen el darrer dia de maig. Es fan totes les tardes 

de dilluns a divendres, de les 16.30 a les 17.45 h. L’entrada i la sortida es realitzen per la 

porta del carrer Riu Túria. L’alumnat, tant a l’anada a l’espai de l’activitat com a la sortida 

del centre anirà amb mascareta i mantindrà la distància de seguretat. Les famílies 

esperaran els seus fills i les seves filles fora del recinte escolar. Els monitors i les 

monitores utilitzaran les mascaretes en tot moment. 

Les activitats que realitzem habitualment són ball (2 grups), futbol (2 grups), ludoteca i 

biblioteca tutoritzada.  

Si l’activitat ho permet hi haurà presència d’alumnat de diferents grups de convivència 

amb distància de seguretat i mascareta, com pot ser la biblioteca. 

La proposta inicial de grup serà: futbol petits (2n i 3r PRI), futbol grans (4t i 5è PRI), ball 

petites (2n i 3r PRI), ball grans (4t i 5è PRI) i biblioteca (de 4t de PRI a l’ESO). La 

realització de les activitats extraescolars quedarà condicionada a la quantitat d’alumnat 

inscrit. 

J – Acollida 

No disposem de servei d’acollida però en alguns casos hi ha famílies que necessiten 

puntualment d’un servei d’aquest tipus, quan això succeeix els fills i les filles més grans 

de secundària, porten els seus germans i germanes d’infantil i de primària a les 8.30 h per 

la porta d’entrada de l’ESO. Com sempre hem fet, una persona del centre se’n farà càrrec 

dels germans petits, amb mascaretes si és el cas i mantenint distància de seguretat, fins a 

les 9.00 h. És un cas molt extraordinari i excepcional. S’esperaran a l’aula que s’utilitza 

com a ludoteca a extraescolars que és molt a prop de la porta d’accés a l’edifici de 

l’alumnat de secundària. Posteriorment es netejarà l’aula, seguint els protocols establerts, 

per poder ser utilitzada de nou.  

K - Activitats complementàries  



En el nostre cas es tracta del dimecres a la tarda i d’una franja del Suport Educatiu 

Personalitzat (SEP) de primària que no es realitza durant l’horari lectiu. 

En relació al SEP no hi ha cap problema perquè el fem per a tot l’alumnat d’infantil i de 

primària, en els seus grups de convivència respectius i amb el professorat habitual. 

En relació als dimecres a la tarda caldrà veure’n la seva viabilitat. Si no es poguessin 

realitzar per manca d’alumnat, aquest curs no es realitzarien. 

P3, P4 i P5: Jocs 

1r, 2n i 3r: Piscina  

4t, 5è i 6è: Activitats esportives  

L - Sortides i activitats puntuals al centre amb personal extern 

Mentre no millori la situació actual les limitarem al menor nombre possible. 

M - Reunions dels òrgans unipersonals i col·lectius de coordinació i de govern  

En funció de l ’estat de la pandèmia, es prioritzaran les reunions telemàtiques i quan 

s’hagin de fer de forma presencial, es limitaran a deu persones amb mascareta i amb 

distància d seguretat.  

N – Conserges 

Les seves funcions s’han vist incrementades en relació a la neteja de les zones de pas i 

d’alguns estris, objectes i materials d’ús freqüent. 

O – Passadissos y lavabos 

Hem retolat el terra dels passadissos amb línies i fletxes per facilitar-ne el pas i evitar 

els contactes entre les persones del centre. 

La utilització dels lavabos per part de l’alumnat es limitarà en temps i nombre d’usuaris 

i es netejaran i es desinfectaran, per part del reforç de neteja que ha contractat 

l’Ajuntament, durant el matí.  

P – Informacions dins del recinte escolar  

També s’han penjat, en vidrieres, portes, parets i plafons informatius, els rètols que ens 

ha fet arribar el Departament, relacionats amb les mesures d’higiene i de salut. 

Q - Entrades al centre de familiars i de personal de serveis 

No està permesa l’entrada de les famílies als recintes escolars. Per accedir-hi ha de ser 

amb cita prèvia. Per entrar se’ls hi prendrà la temperatura i se’ls oferirà productes de 

neteja per a les mans. 



 

En relació al personal de serveis es seguirà el mateix protocol d’entrada, tot intentant de 

reduir-les al màxim. 

R - Protocol d’actuació en cas de detectar un possible cas de covid-19  

Demanarem els pares i mares o tutors legals que signin el full de declaració responsable 

on es responsabilitzen del bon estat de salut dels seus fills i de les seves filles abans de 

dur-los a l’escola.      

Es farà l’entrada esglaonada per les dues portes del centre. Es prendrà la temperatura a 

tot l’alumnat bé a l’entrada bé a les aules. A tots els adults se’ls prendrà la temperatura a 

l’entrada. Si la temperatura és de 37.5 graus o superior o bé presenten simptomatologia 

compatible amb la covid-19 no podran entrar al centre i hauran d’anar al seu CAP de 

referència. Si l’alumnat ja és al centre se’l separarà en una aula, amb mascareta sota, amb 

vigilància d’un docent a l’espera que vingui a buscar-lo. Aquesta sala es fixarà a l’edifici 

de direcció. 

A la família, quan vingui a buscar l’alumne/a se’ls explicarà que comunicarem el fet al 

nostre CAP de referència i que ells s’hauran de posar en contacte amb el CAP de la 

família.  

El responsable de trucar la família és el tutor/a.  

Els responsables de comunicar-ho a Salut i a Educació serà l’equip directiu. També seran 

els responsables d’incorporar-ho, quan estigui actiu, a l’aplicatiu TraçaCovid.  

Ús de mascareta, distància social, neteja de mans, ventilació dels espais... 

Esperarem la resposta mèdica per saber quines actuacions haurem de prendre: retorn de 

l’alumne, estada a casa tot esperant els resultats de les proves realitzades si ha estat el cas, 

aïllament del grup a les seves cases, tancament del centre...  

S - Seguiment del Pla  

Inicialment el seguiment del Pla es farà setmanalment a la reunió de coordinació de 

l’equip directiu recollint les consideracions sorgides a les coordinacions d’etapa dels 

docents, amb les aportacions de la coordinadora de menjador i d’extraescolars.  

Un cop hi hagi un cert rodatge, el seguiment del Pla es podrà fer quinzenalment. 

Si cal una intervenció puntual immediata, aquesta es realitzarà per part de direcció. 

 

 

 

 


