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1. INTRODUCCIÓ 

 

Aquest pla d‟organització de centre s‟ha elaborat d‟acord amb les instruccions del 

Departament d‟Educació, adequant l‟acció educativa a la situació actual de pandèmia a 

causa del COVID-19. El document s‟ha elaborat tenint en compte la normativa vigent en el 

sentit de poder garantir les mesures de protecció i traçabilitat per poder fer front a la 

pandèmia. 

 

El curs 2020-2021 es va organitzar un pla per tal de garantir el dret a l'educació i a la 

protecció dels infants i adolescents amb la màxima normalitat possible. El marc és un 

sistema educatiu inclusiu, que té la finalitat afavorir el desenvolupament personal i social de 

tot l'alumnat, mitjançant l'activitat educativa adreçada a atendre la diversitat i l'assoliment 

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

 

Aquest curs s‟inicia amb la finalització de la cinquena onada (segons indiquen les dades 

epidemiològiques). El nou repte d‟aquesta darrera onada ha estat la variant Delta del SARS-

CoV-2, molt més contagiosa, de manera que ha donat lloc a una disseminació ràpida i 

important de casos. D'altra banda, també hi ha un percentatge important de població 

vacunada i la possibilitat de vacunació per tota la població de 12 anys o més. 

 

Aquest document estableix les pases perquè el curs 2021-22 poguem oferir les màximes 

garanties posant en equilibri la protecció de les persones al centre, la gestió correcta de la 

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

 

El document inclou mesures que canvien el funcionament ordinari del centre. Per poder 

garantir la màxima obertura del centre amb la màxima seguretat, caldrà el compromís de 

tota la comunitat, alumnes, famílies i docents. 

 

Els valors que sustenten el document són:  

- Seguretat: l'escola ha de continuar sent un espai on l'activitat educativa es pugui dur 

a terme d'una manera segura i confortable. 

- Salut: Totes les mesures estan adreçades a reduir la transmissió del virus i a millorar 

la traçabilitat de casos i contactes. 

- Equitat: L'assistència al centre permet una socialització dels infants i adolescents de 

gran valor. El tancament de les escoles va fer palesa la bretxa digital i cognitiva 

existent entre alumnes. Per tot plegat, aquesta proposta garanteix la presencialitat 
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sense renunciar a la seguretat d'alumnes i de personal docent i no docent dels 

centres educatius. 

- Vigència: Totes les mesures proposades seran vigents al llarg del curs escolar 2021-

2022. No obstant això, aquestes mesures s'avaluaran i s'adaptaran als requeriments 

del PROSICAT. 

L'ensenyament serà presencial per a tot l'alumnat de tots els ensenyaments des  

d'educació infantil fins als ensenyaments postobligatoris.   

2. CONTINGUT DEL PLA D’OBERTURA 

2.1 ORGANITZACIÓ DELS GRUPS D’ALUMNES: 

GRUPS ESTABLES 

 

Els grup d‟alumnes s‟organitzaran en funció de la situació de la pandèmia d‟acord amb les 

instruccions del Departament d‟Educació i seguint els criteris del projecte educatiu del 

centre, destacant d'heterogeneïtat i inclusió. 

 

Es manté la proposta de l'organització entorn a grups de convivència estable.  

 

● A les etapes d'infantil i de primària la persona tutora formarà part del grup 

estable. També formaran part del grup estable el docents que intervenen en 

el grup estable si la major part de la seva jornada laboral transcorre en 

aquest grup. 

● De manera general, els mestres especialistes d'infantil i primària i el 

professorat de secundària i el personal de suport educatiu i d'educació 

inclusiva no formen part de cap grup estable. 

● Les persones del grup estable tenen una relació propera i molt quotidiana. 

Per tant,  no és necessari requerir la distància física interpersonal de 

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

2,5 m2) en aquests grups de convivència estable. 

● En el cas que terceres persones s'hagin de relacionar amb aquests grups 

(docents i altres professionals de suport educatiu), o en cas que diferents 

grups s'hagin de relacionar entre si, s'han de complir rigorosament les 

mesures de protecció individual, especialment la ventilació i l'ús de la 

mascareta. 
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L‟aula d‟acollida, els grups de matèries optatives d‟ESO i el grup del DILTET no 

tindran la consideració de grups estables. 

 

A continuació es presenta l‟organització pel que fa a la distribució del personal docent i dels 

rols i àrees que fa cada docent. Entenem aquesta organització com la “nova normalitat”. 

 

● S‟estableixen els dos grups de cada nivell educatiu. Com a excepció, es mantenen 

els tres grups al nivell de 1r d‟ESO. 

● Cada grup classe d‟educació infantil i primària té assignada una tutora. A cada grup 

també intervindran les mestres de suport i les especialistes d‟anglès, educació física, 

música i educació especial. 

● Els grups de 2n i 3r d‟ESO tenen assignats dos tutors. També intervendran els 

docents segons la seva especialitat. 

● L‟alumnat compartirà l‟espai d‟esbarjo per etapes educatives. Sempre que hi hagi 

alumnes de diferents grups, aquests hauran de dur la mascareta. 

● S‟ha limitat el nombre de docents que intervenen a cada grup classe. 

● L‟aula d‟acollida i els grups de matèries optatives de „ESO no es consideren grups 

de convivència estable. Per aquests motiu cal garantir la distància i la ventilació. 

   

2.1.1 Grups estables del curs 2021-22. 

  
GRUPS COMUNITAT GRUP Nº ALUMNES* NIVELL 

ALUMNES 
TUTOR/A DOCENT SUPORT ESPAI 

1 PETITS EI-3A 20 P3 Elena Matabosch Alícia Cuello 
Amàlia Gonzalez 
MªAngels Rosa 
Júlia Ventura 

Elisabet Bernabeu 

P1-3 

2 PETITS EI-3B 20 P3 Raquel García Alícia Cuello 
Amàlia Gonzalez 
MªAngels Rosa 
Júlia Ventura 

Elisabet Bernabeu 

P1-4 

3 PETITS EI-4A 22 P4 Paula Sanchis Júlia Ventura 
Elisabet Bernabeu 
Mª Angels Rosa 
Javi Carmona 

Sandra Lombarda 

P1-1 

4 PETITS EI-4B 22 P4 Mónica Martínez Júlia Ventura 
Elisabet Bernabeu 
Mª Angels Rosa 
Javi Carmona 

Sandra Lombarda 

P1-2 
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5 PETITS EI-5A 22 P5 Sandra Sala  Júlia Ventura 
Elisabet Bernabeu 
Mª Angels Rosa 
Javi Carmona 
Alícia Cuello 

P1-5 

6 PETITS EI-5B 22 P5 Carol Vázquez Júlia Ventura 
Elisabet Bernabeu 
Mª Angels Rosa 
Javi Carmona 
Alícia Cuello 

P1-6 

7 MITJANS EP-1A 21 1r Míriam Salazar Quima Medina 
Isabel Rodríguez 

Javi Carmona 
Xavi Adan 

Irene Costa 

P2-2 

8 MITJANS EP-1B 22 1r Raquel Sánchez Quima Medina 
Isabel Rodríguez 

Javi Carmona 
Xavi Adan 

Irene Costa 

P2-1 

9 MITJANS EP-2A 23 2n Cristina Cortecero Ingrid Hervias 
Mireia Llaurens 
Javi Carmona 

Xavi Adan 
Irene Costa 

P2-6 

10 MITJANS EP-2B 23 2n Laura Tornero Ingrid Hervias 
Mireia Llaurens 
Javi Carmona 

Xavi Adan 
Irene Costa 

P2-5 

11 MITJANS EP-3A 22 3r Daniel Costa Rosa García 
Cristina Rodríguez 

Javi Carmona 
Xavi Adan 

Irene Costa 

P2-3 

12 MITJANS EP-3B 22 3r Gemma Camprubí Rosa García 
Cristina Rodríguez 

Javi Carmona 
Xavi Adan 

Irene Costa 

P2-4 

13 GRANS EP-4A 25 4t Mireia Sanz Laura Masip 
Mª Angels del Amo 

Javi Carmona 
Anna Viure 

P3-2 

14 GRANS EP-4B 25 4t Núria Casado Laura Masip 
Mª Angels del Amo 

Javi Carmona 
Anna Viure 

Gabi Romero 

P3-3 

15 GRANS EP-5A 25 5è Mercè Rueda Andrea Campos 
Anna Viure 

Javi Carmona 
Gabi Romero 

P3-4 

16 GRANS EP-5B 26 5è MªAngels Bardají Andrea Campos 
Anna Viure 

Javi Carmona 
Gabi Romero 

P3-5 
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17 GRANS EP-6A 26 6è Míriam Rodríguez Elvira Puig 
Elisabet Guitart 

Anna Viure 
Javi Carmona 
Gabi Romero 

P3-1 

18 GRANS EP-6B 25 6è Cristina Torres Elvira Puig 
Elisabet Guitart 

Anna Viure 
Javi Carmona 
Gabi Romero 

P3-6 

19 JOVES ES-1A 16 1r ESO Arnau Cortés 
 

Marina Palomar 
Alberto Martín 

Mertixell Sabaté 
Marc Pujol 

Montse Parra 
Ana Edo 

Patrícia Serrano 
Alex Martín 

Marc Deusdad 

Aula nova 1 

20 JOVES ES-1B 16 1r ESO Docent Català 1 Marina Palomar 
Desirée Navarro 

Ana Edo 
Arnau Cortés 

Marc Deusdad 
Patrícia Serrano 

Marc Pujol 
Montse Parra 
Alex Martín 

Aula nova 2 

21 JOVES ES-1C 16 1r ESO Ana Edo Adrià Rodón 
Desirée Navarro 

Marc Pujol 
Mertixell Sabaté 
Marc Deusdad 
Montse Parra 

Patrícia Serrano 
Mireia Pardillos 

Alex Martín 

Aula nova 3 

22 JOVES ES-2A 24 2n ESO Raquel Jiménez 
Docent Català 2 

Ana Nuño 
Desirée Navarro 
Marina Palomar 
Marc Deusdad 
Mireia Pardillos 

Merche Menchón 
Noelia Palacios 
Patrícia Serrano 

P2-16 

23 JOVES ES-2B 23 2n ESO Mercedes Menchón 
Adrià Rodon 

Mireia Pardillos 
Raquel Jiménez 
Desirée Navarro 

Xavi Carrera 
Ana Nuño 

Patrícia Serrano 
Noelia Palacios 
Sonia Gallardo 

 

P2-17 

24 JOVES ES-3A 21 3r ESO Alberto Martín 
Mireia Partillos 

Ana Edo 
Ana Nuño 

Xavi Carrera 
Marc Pujol 

Noèlia Palacios 
Marc Pujol 

Raquel Jiménez 
     Marina Palomar 

Sònia Gallardo 
Patricia Serrano 

Merche Menchón 
Alex Martín 

P3-11 
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25 JOVES ES-3B 21 3r ESO Ana Nuño 
Marina Palomar 

Raquel Jiménez 
Meritxell Sabaté 

Mercedes Menchon 
Alberto Martín 

Noèlia Palacios 
Marc Pujol 

Sònia Gallardo 
Mireia Pardillos 
Patricia Serrano 

Merche Menchón 
Alex Martín 

P3-12 

*Nombre d‟alumnes segons dades del dia 4 de setembre. Pot haver-hi variacions per la matrícula viva. 

 

 

Al centre es podran utilitzar, com a espais docents per a un grup d'alumnes, les aules  de 

grup i també les aules o espais específics: aula de psicomotricitat, aula de música, sala 

blava, aula de dibuix,  laboratoris, tallers,  gimnàs, etc.  

2.1.2 CRITERIS ORGANITZATIUS DELS RECURSOS 

PER L’ATENCIÓ DE L’ALUMNAT AMB 

NECESSITATS ESPECÍFIQUES DE SUPORT 

EDUCATIU. 

 

Tot l‟alumnat és subjecte de l‟atenció educativa per aconseguir l‟equitat i la igualtat, els 

alumnes seran atesos amb les mesures, suports i actuacions que requereixin i que es 

puguin portar a terme dins del grup estable ajustant-nos a les indicacions donades pel 

Departament de Salut i d‟Educació. 

D‟acord amb les possibles conseqüències del confinament, treballarem l‟acolliment de 

l‟alumnat, l‟educació emocional, els hàbits personals i les rutines de treball. 

A principi de curs es farà l‟avaluació inicial de l‟alumnat que ens permetrà determinar el punt 

on es troba cada alumne en el seu procés d‟aprenentatge. D‟aquesta manera podrem 

dissenyar millor i de manera individualitzada les activitats d‟aprenentatge. 

Atenció a la diversitat. 

Cada “Grup Estable” tindrà assignada una persona de suport durant unes hores setmanals.  

Aquesta persona treballarà conjuntament amb la tutora per atendre tot l‟alumnat del grup 

estable. 

Les mestres especialistes d‟educació especial, d'orientació i d‟aula d‟acollida també 

treballaran directament amb l‟alumnat.  
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S‟ha desestimat mantenir estructures organitzatives que facin interaccionar diferents grups 

estables. És a dir, aquest curs no farem apadrinament lector, ni espais d‟aprenentatge, ni 

“tardes de teatre presencial”. 

S‟habilitarà un espai per a la logopeda del CREDAV i per a la psicopedagoga de l‟EAP. 

Sempre hauran de dur la mascareta.  

2.2 ORGANITZACIÓ DE LES ENTRADES I SORTIDES 

 

 
El nostre centre té quatre entrades des del Carrer Font que donen accés al recinte educatiu: 

   

Entrada tanca Educació Infantil (porta nova al final del carrer Font) 

Entrada porta automàtica  

Entrada tanca 

Entrada pàrking 

 

Dins del recinte hi ha sis portes d‟entrada a l‟edifici però, degut a les obres d‟ampliació del 

centre, algunes estaran inhabilitades fins a la finalització de les obres que està prevista per 

finals de gener.  

Porta Olivera P.O 
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Porta Vestíbul  

Porta Porxo (només servirà per anar al pati) 

Porta Menjador (està inhabilitada) 

Porta Petits  

Al davant de l‟escola, entre els accessos exteriors i l‟edifici hi ha tres zones exteriors: 

 

Zona exterior vorera: comunica en línia recta l‟accés A amb la porta vestíbul 

P.V1 

Zona exterior pàrquing: en dues de les àrees perimetrals de la zona es 

podran aparcar uns 12 cotxes que no destorbaran la dinàmica del centre. Per 

garantir la seguretat, l‟accés dels vehicles quedarà tancat des de les 8:30 fins 

a les 16:55h.  

Zona exterior porxo: aquest espai s‟utilitzarà per la sortida dels alumnes els 

dies de pluja. (Estarà inhabilitat fins a la finalització de les obres) 

● L‟Entrada pàrking s‟obrirà a les 7:45 per l‟entrada de l‟alumnat d‟acollida i l‟entrada 

de cotxes. A les 8:30 es tancarà la porta del pàrquing i ja no podran entrar més 

cotxes. A les 16:55 la porta del pàrquing es tornarà a obrir per la sortida de vehicles. 

 

● Durant el temps d‟entrada i sortida de l‟alumnat del centre es posarà la tanca a la 

plaça Nicaragua per restringir l‟accés dels vehicles als voltants del centre i garantir la 

seguretat de l‟alumnat que s‟esperarà a l‟exterior del recinte fins a l‟hora d‟entrada.  

o 8:35 Es posarà la tanca 

o 9:10 Es retirà la tanca 

o 14:45 Es posarà la tanca 

o 16: 55 Es retirarà la tanca    

2.2.1 Entrades i sortides Organització C: Grups 

Bombolla 

 

GRUPS ACCÉS ENTRADA SORTIDA OBSERVACIONS 

EI-3 
 

PORTA NOVA 
EDUCACIÓ 
INFANTIL 

9:00 
15:00 

12:30 
16:30 

 
La Porta 

Nova d‟EI 
s'obrirà a 
les 12:25 i 
a les 16:25 
per facilitar 
la sortida 

ENTRADA I SORTIDA 
Un acompanyant deixa i recull l‟alumne 
directament a la classe. Entren i surten de 
l‟edifici per la porta de l’Olivera. Surten del 
recinte per la porta nova. Ni l‟alumnat ni els 

acompanyats es podran quedar a la zona del 
pati.  
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EI-4 
EI-5 

PORTA NOVA 
EDUCACIÓ 
INFANTIL 

9:00 
15:00 

12:30 
16:30 

La Porta 
Nova d‟EI 
s'obrirà a 
les 12:25 i 
a les 16:25 
per facilitar 
la sortida. 

ENTRADA 
Les tutores recolliran l‟alumnat a la zona del 
pati d’educació infantil.  

 
SORTIDA 
Un familiar entra per la porta nova i es situa 
a la zona exterior del pati per recollir 

l‟alumne. La tutora donarà la sortida des del 
lloc assignat. Ni l‟alumnat ni els acompanyats 
es podran quedar a la zona del pati.  

MITJANS 
 

ACCÉS TANCA 8:45 
15:00 

13:00 
16:45 

ENTRADA 
Els alumnes entren sols al recinte per la 
porta tanca. Circulen per la zona exterior 

vorera. Van directament a la seva classe. 
 
SORTIDA  
Un familiar entra per la porta tanca i es situa 
a la zona exterior pàrquing per recollir 

l‟alumne.  
La tutora donarà la sortida des del lloc 
assignat de la zona exterior vorera. 
L‟alumne i el familiar sortiran per la porta 
tanca. 

GRANS ACCÉS PORTA 
PÀRQUING 

8:45 
15:00 

13:00 
16:45 

ENTRADA 
Els alumnes entren sols al recinte per la 
porta pàrquing. 
Circulen per la zona exterior pàrquing fins a 

la porta del vestíbul. 
Van directament a la seva classe 
 
SORTIDA 
Els alumnes surten de l‟edifici per la porta del 
vestíbul. 
Circulen per la zona exterior pàrquing fins a 
la porta del pàrquing. 

Les famílies hauran d‟esperar al carrer Font o 
a la plaça Nicaragua.  
 
Els docents acompanyaran l‟alumnat fins a la 
porta del pàrquing en el moment de la 

sortida, tant al migdia com a la tarda.  Serà 
allà on els acomiadaran. 

JOVES ACCÉS PORTA 
PÀRQUING 

8:00 
 
 

15:00 
Dll, dm, dj 

13:00 
 
 

16:40 
Dll, dm, dj 

 

ENTRADA MATÍ 
Els alumnes entren sols al recinte per la 
porta pàrquing. 
Circulen per la zona exterior pàrquing. 

Van directament a la seva classe. 
 
ENTRADA TARDA. 
Els alumnes entren sols al recinte per la 
porta pàrquing. Circulen per la zona 
exterior pàrquing fins al vestíbul. Van 

directament a la seva classe. 
 
SORTIDA  
Els alumnes surten per la porta del vestíbul, 
circulen per la zona exterior pàrquing i 
surten per la porta pàrquing.  

 
Els docents acompanyaran l‟alumnat fins a la 
porta del parking en el moment de la 

sortida, tant al migdia com a la tarda.  Serà 
allà on els acomiadaran. 
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SORTIDES DIES DE PLUJA  

 Porta Nova EI Porxo Vestíbul 

MIGDIA 12:30 PETITS P3 
 

13:00 GRANS 

12:30 PETITS P4-P5 
 

13:00 MITJANS 
 

13:00 JOVES 

TARDA 16:30 PETITS 
 

16:45 GRANS 
 

16:40 JOVES 
 

16:45 MITJANS 

 
Per garantir les mesures de prevenció a les entrades i sortides del centre, així com en els 

passadissos i llocs de concurrència, l‟alumnat i tota la comunitat educativa ha de procurar  

mantenir la distància de seguretat. 

Els dies de pluja els recolliran per la porta de l‟Olivera 

 

ACOLLIDA MIGDIA: Aquest curs no s‟oferirà el servei d‟acollida del migdia per l‟alumnat 

d‟educació infantil que té germans a primària o a l‟ESO.  

 

2.2.2 HORARI D’ENTRADA PRIMER DIA DE CLASSE 

PER FACILITAR L’ACOLLIMENT DE L’ALUMNAT. 

 

HORA Porta Nova EI Porta tanca Porta Pàrquing 

8:45  5è 6è 

9:00 P4 3r 4r 

9:15 P5 1r 2n 

9:30 P3 (torn 1)  1r ESO 

10:00  2n ESO         3r ESO 

 

2.2.3 PLA D’ACOLLIDA DE L’ALUMNAT DE P3 
 

Com cada any, els alumnes de P3 necessiten un temps d‟adaptació al centre. Durant els 

primers dies faran un horari diferent, amb una franja de temps al centre més curt de 

l‟habitual. De cada grup estable es faran dos subgrups en dos torns diferents, tal i com 
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indiquem a continuació. Cada grup estarà com a mínim 1,5 h de permanència al centre. Per 

facilitar la sortida, la recollida de l‟alumnat s‟iniciarà 10 minuts abans de l‟hora.  

 

 

 TORN 1 TORN 2 

DILLUNS 13/09/2021 9:30 a 10:50 h 15:00 a 16:20 h 

DIMARTS 14/09/2021 9:30 a 10:50 h 15:00 a 16:20 h 

DIMECRES 15/09/2021 9:30 a 10:50 h 15:00 a 16:20 h 

DIJOUS 16/09/2021 9:30 a 12h  

DIVENDRES 17/09/2021 9:30 a 12h  

 

Aquests primers dies, els infants esmorzaran a casa i no es quedaran al menjador. A partir 

del dia 20 de setembre ja es farà horari normal.  

Un membre de la família podrà acompanyar els infants a la seva aula seguint totes les 

mesures de seguretat, hauran de portar mascareta i mantenir la distància de seguretat d‟1,5 

metres amb la resta de persones. 

 

2.2.4 FLUXOS DELS GRUPS DINS DEL CENTRE 
 

 

Comunitat Petits (P3, P4, P5): 

Matins: 9:00 a 12:30 

Tardes: 13:00 a 16:30 

EI-3: Pati espai A de 11 a 11:30 

EI-4 i EI-5: Pati espai B de 11 a 11:30 

P4-P5 Entren i surten de l’edifici pel 
passadís del lavabo. 

 
P3-P4-P5 Per anar i tornar del pati 

entren i surten tots pel passadís del 
lavabo.  
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Comunitat Mitjans (1r, 2n, 3r) 

Matins: 9:00 a 13:00 

Tardes: 15:00 a 16:45 

Patis: Mitjans: 10:45 a 11:15 

Baixen i pugen: per l’escala de mitjans 
 

Comunitat Grans (4t, 5è, 6è) 

Matins: 9:00 a 13:00 

Tardes: 15:00 a 16:45 

Patis: Grans: 10:45 a 11:15 
 

Baixen i pugen: 1 tram per l’escala de 

direcció i un tram per l’escala de 
mitjans.  

Caldrà posar atenció als moments 
d’entrada i sortides ja que 
coincideixen amb mitjans per fer el 

segon tram d’escala.  

COMUNITAT DE JOVES 

Comunitat Joves (1r, 2n i 3r ESO) 

Dilluns, dimarts i dijous 

Matins: 8:00 a 13:00 

Tardes: 15:00 a 16:40 

Dimecres i divendres 

Matins: 8:00 a 13:00 

Baixen i pugen per l’escala de l’ESO. 

 
 

2.2.5 ORGANITZACIÓ DE L’ESPAI D’ESBARJO 

 

2.2.5.1 PATI D’EDUCACIÓ INFANTIL 
 

EI-3, EI-4 i EI-5 11 a 11:30 Van i tornen del pati per passadís del lavabo 

 

Es podran treure les joguines del pati d‟acord amb les indicacions del PROCICAT 
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2.2.5.2 PATI DE PRIMARIA I ESO 
 

L‟alumnat de primària esmorzarà a la classe. L‟alumnat de l‟ESO esmorzarà al pati. Tot 

l‟alumnat ha de dur la mascareta posada.  

 

MITJANS 10:45 a 11:15 1r, 2n i 3r 
Baixen i pugen per l‟escala de mitjans 
 

● L‟alumnat, acompanyat pel docent, baixarà en 
filera de manera ordenada i en silenci. 
 

● Per retornar a l‟aula, es faran fileres a la pista 
gran per grups classe. El docent farà pujar la 
filera a l‟aula de manera ordenada i en silenci. 

GRANS 10:45 a 11:15 4t, 5è i 6è 
Baixen el primer tram per l‟escala de mitjans i el segon 
tram per l‟escala de direcció. 
Pugen el primer tram per l‟escala de direcció i el segon 
tram per l‟escala de mitjans. 
 

● L‟alumnat, acompanyat pel docent, baixarà en 
filera de manera ordenada i en silenci. 
 

● Per retornar a l‟aula, es faran fileres per grups  
a la pista gran. El docent farà pujar la filera a 
l‟aula de manera ordenada i en silenci. 

JOVES 10 a 10:25 1r, 2n i 3r ESO 
Baixen i pugen per l‟escala ESO. 
 

● L‟alumnat, acompanyat pel docent, baixarà en 
filera de manera ordenada i en silenci, i sortirà 
al pati per la zona del porxo. El docent es 
quedarà amb el grup fins que arribi el 
professorat que vigila pati. 
 

● Per retornar a l‟aula es faran fileres per grups,  
a la pista gran. El docent que fa la vigilància de 
pati es quedarà amb l‟alumnat fent les fileres 
fins que arribin els tutors que els recolliran a les 
10:30 i els faran pujar a l‟aula de forma 
ordenada i en silenci. 

 

En el supòsit que la situació de la pandèmia no ens permeti que tots els alumnes puguin 

interactuar en el temps d‟esbarjo, es marcaran les zones i cada grup tindrà assignada una 

zona per fer l‟esbarjo. Aquestes zones seran rotatives.  
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Les zones 6 i 7 estaran inhabilitades mentre durin les obres.  

 

Degut a les obres d‟ampliació del centre, una part del pati ha quedat inutilitzada.  

Si l‟equip docent ho considera necessari, es podrien utilitzar com a zones de pati la Zona 8 

del Parking. També es pot intentar buscar altres llocs alternatius com el parc de la Mina. 

 

2.2.5.3 TEMPS D’ESBARJO A L’ESO 
 
El Departament d‟Educació ens ha concedit una autorització expressa que, de manera pilot, 

ens permet considerar el pati com un espai de temps dinamitzat. Per aquest motiu, cada dia 

l‟alumnat tindrà una oferta d‟activitats. El que pretenem és donar la millor resposta possible 

per a què els joves desenvolupin les competències relacionades amb l‟àmbit de la cultura i 

dels valors, fent de la diversitat una oportunitat per transmetre el respecte i la convivència 

activa entre persones de diferents cultures, opcions i creences, i mitjançant el diàleg com a 

eina per a la resolució de conflictes i foment de la cultura de la pau. Pensem que el pati és 

un espai educatiu més dintre del recinte del centre i per tant, una oportunitat per organitzar 

activitats des d‟una perspectiva educativa i de manera participativa entre l‟alumnat i el 

professorat d‟educació secundària 
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 DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

1 ESO PISTA GRAN ACTIVITAT ACTIVITAT 

 

TROBA'T 

LLIGA DE 

FUTBOL 
2 ESO ACTIVITAT PISTA GRAN ACTIVITAT 

3 ESO ACTIVITAT ACTIVITAT PISTA GRAN PATI 

 

 

2.2.6 PLA DE SUBSTITUCIONS 
 
La direcció del centre gestionarà les substitucions a l‟aula del professorat en cas d‟absència 

i/o retard. En cas d‟absència d‟una mestra tutora, farà la substitució la mestra de suport. Si 

això no és possible, la direcció assignarà una altra mestra del centre. Els suports s‟ajustaran 

segons les necessitats i les situacions a cada moment.  

 

 

3. MESURES DE PREVENCIÓ PERSONAL  

3.1 Distanciament físic. 

 
● La distància física interpersonal de seguretat, tant en espais tancats com a l'aire 

lliure,  s'estableix en 1,5 metres. 

● En els grups estables no és necessari requerir la distància física interpersonal. 

 

3.2 Higiene de mans. 
 

És una de les mesures més efectives per preservar la salut dels alumnes, així com  

la del personal docent i no docent. 

 

Els infants i joves s‟han de rentar les mans: 

● A l'arribada i a la sortida del centre educatiu: 

○ El personal de centre posarà el gel a l‟alumnat abans d‟accedir a 

l‟edifici. 

● Abans i després dels àpats: 

○ L‟alumnat Educació Infantil i Primària esmorzarà a les aules. Es 

rentarà les mans a les piques de les aules.  
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○ L‟Alumnat d‟ESO esmorzarà al pati. Es posarà gel hidroalcoholic.  

 

● Abans i després d'anar al lavabo. 

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

 

El personal del centre s‟ha de rentar les mans: 

● A l‟arribada al centre. 

● Abans del contacte amb els infants 

● Abans i després d'entrar en contacte amb els aliments, dels àpats dels infants 

i  dels propis 

● Abans i després d'acompanyar un infant al lavabo;  

● Abans i després d'anar al lavabo;  

● Abans i després de mocar un infant (amb mocadors d'un sol ús), i  

● Com a mínim una vegada cada 2 hores.  

 

Hi haurà dispensadors de gel hidroalcoholic a tots els espais del centre.  

El professorat treballarà amb l‟alumnat la rutina del rentat de mans i la seva importància.  

 

3.3 Ús de la mascareta. 
L'ús de la mascareta per a l'inici del curs 2021-2022 és la que es mostra  en la taula 

següent. Aquesta mesura pot ser susceptible de canvis al llarg del curs segons  l'evolució 

de la pandèmia i l'augment dels percentatges de vacunació. 

 

Alumnat E. Infantil:  Mascareta no és obligatòria. 

Alumnat Primària i ESO Mascareta obligatòria sempre. 

Personal docent i no docent Mascareta obligatòria sempre. 

Si l'activitat d‟educació física té lloc a l'exterior i/o es mantenen els grups 

estables no serà necessari l'ús  de mascareta.   

 

● A l'espai del pati s'hi pot permetre la interacció de diferents grups de 

convivència estable,  fent ús de la mascareta. Durant l'esbarjo a l'exterior, si 

es manté el grup de convivència  estable, no és necessari l'ús de la 

mascareta. Els infants han de portar la mascareta posada  fins al pati i, per 

tant, se l'han de treure un cop a l'exterior i desar-la adequadament. 
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● La mascareta indicada en l'àmbit educatiu és de tipus higiènic, en 

compliment de la  norma UNE.  

 

El Departament d'Educació lliurarà: 

●  Mascaretes higièniques per a tots els professionals. 

● Un estoc de mascaretes quirúrgiques per a la  gestió de la detecció d'un 

possible cas de covid-19 durant l'activitat al centre. 

● Un estoc de mascaretes FFP2 per a aquells casos de detecció d'un possible 

cas covid-19 quan  l'alumne o alumna no porti mascareta. 

● Gel hidroalcohòlic. 

 

3.4 Requisits d’accés al centre. 

La família / els tutors han de verificar, abans d‟anar al centre educatiu, 

l‟estat de salut del seu fill o filla i comprovar que no té una temperatura 

superior als 37,5ºC ni presenta com a novetat cap altre dels símptomes més 

freqüents de la covid-19:  

- Febre o febrícula > 37,5ºC 

- Tos  

- Dificultat per respirar  

- Mal de coll*  

- Refredat nasal*  

- Fatiga, dolors musculars i/o mal de cap  

- Mal de panxa, amb vòmits o diarrea  

- Pèrdua d‟olfacte o gust (infants grans i adolescents)  

*El mal de coll i el refredat nasal (amb mocs o sense mocs) són molt 

habituals en infants. Només s‟han de considerar símptomes potencials de 

covid-19 si també hi ha febre o altres símptomes dels que es recullen a la 

llista. La variant delta causa, amb més freqüència que les variants 

anteriors, rinorrea, odinofàgia i cefalea. 

Els alumnes o el personal del centre educatiu que presentin 

simptomatologia compatible amb la covid-19 i hagin tingut una infecció 

confirmada per SARS-CoV-2 els 90 dies previs a l‟aparició de la 
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simptomatologia no s’han de considerar casos sospitosos de nou, tret 

que hi hagi prou indicis clínics que alertin d‟una possible reinfecció.  

Els infants, adolescents o les persones adultes que es trobin en aïllament 

perquè han estat positius de covid-19 no poden anar al centre escolar.  

Tampoc no hi poden anar les persones sense la pauta de vacunació 

completa i que no han passat la covid-19 en els darrers 6 mesos, o que 

es troben en alguna de les situacions següents:  

- Estan a l‟espera del resultat d‟una PCR o d‟una altra prova de diagnòstic 

molecular (excepte si ha estat un cribratge poblacional o un cribratge a tot el 

centre educatiu).  

- Conviuen amb una persona diagnosticada de covid-19.  

- Conviuen amb una persona que està a l‟espera del resultat d‟una PCR o 

d‟una altra prova de diagnòstic molecular perquè són un cas sospitós (no si 

es tracta d‟un contacte estret asimptomàtic o s‟ha fet una PCR per a 

cribratge).  

- Es troben en període de quarantena domiciliària perquè han estat 

identificades com a contacte estret d‟alguna persona diagnosticada de 

covid-19. 6/20  

Sí que poden anar al centre educatiu els contactes de contactes estrets; 

és a dir, els infants o professionals de l‟àmbit educatiu que conviuen amb 

una persona que està fent quarantena perquè és contacte estret d‟un cas 

positiu. Per exemple, els fills de docents en quarantena i també els germans 

d‟alumnes en quarantena poden fer vida normal, a diferència dels 

convivents d‟un cas positiu.  

En cas que un alumne o alumna presenti una malaltia crònica d‟elevada 

complexitat que pugui augmentar el risc de gravetat en cas de contraure la 

infecció per coronavirus SARSCoV-2, cal valorar conjuntament amb la 

família/tutor, d‟una banda, i l‟equip pediàtric, de l‟altra, les implicacions que 

pot comportar reprendre l‟activitat educativa presencialment al centre 

educatiu (vegeu el Document dels grups de treball de la Societat Catalana 

de Pediatria); en tot cas, s‟ha de tenir present el seu estat vacunal si té 12 

anys o més de 12.  
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3.5 Control de símptomes.  

 
La família/tutors legals, han de fer-se responsables de l‟estat de salut dels fills i filles.  

A l'inici de curs han de signar una declaració responsable a través de la qual: 

● Han de fer constar que són coneixedores de la situació actual de 

pandèmia, amb  el risc que això comporta, i que, per tant, s'atendran 

a les mesures que puguin ser  necessàries en cada moment. 

● Es comprometen a no portar l'infant o adolescent al centre educatiu en cas 

que  presenti simptomatologia compatible amb la covid-19 o l'hagi presentat 

en els  darrers 10 dies i a comunicar-ho immediatament als responsables del 

centre  educatiu, per poder prendre les mesures oportunes. 

 

Abans d‟anar a l‟escola la família  han de verificar l‟estat de salut del seu fill/a i comprovar 

que no tingui elevació de la temperatura superior a 37,5 ºC ni la nova aparició de cap altre 

símptoma de la taula de símptomes: 

 
 

MENORS DE 14 ANYS MAJORS DE 14 ANYS 

● Febre o febrícula 
● Tos 
● Dificultat per a respirar 
● Mal de coll 
● Congestió nasal 
● Mal de panxa 
● Vòmits i/o diarrea 
● Mal de cap 
● Malestar 
● Dolors musculars 

 

● Febre o febrícula 
● Tos 
● Dificultat per a respirar 
● Mal de coll 
● Congestió nasal 
● Vòmits i/o diarrea 
● Mal de cap 
● Malestar 
● Dolors musculars 
● Alteració del gust o de l‟olfacte 
● Calfreds 
● Dolors musculars 

 

 
A l‟escola només prendrà la temperatura en el cas que un alumne es trobi malament durant 
la jornada escolar.  
 

 

3.6 DECLARACIÓ RESPONSABLE DE LA FAMÍLIA 
 
Les famílies han d'haver signat una declaració responsable per la qual es comprometen a 

seguir les normes establertes davant la COVID-19, mantenir el centre educatiu informat de 

qualsevol novetat al respecte i permetre l‟intercanvi de dades personals entre els 

Departaments d‟Educació i Salut amb la finalitat de fer la traçabilitat de possibles contagis 
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en relació a la gestió de casos. 

 

Els primers dies de classe l‟alumnat haurà de dur la declaració responsable signada.  

 

3.7 Ventilació, neteja i desinfecció    
 

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

 

● Els edificis escolars disposen de ventilació natural mitjançant finestres i portes. 

Aquesta ventilació ha de ser creuada i contínua. Per tal que la ventilació sigui 

més efectiva, convé provocar fluxos d‟aire creuats, obrint finestres i portes que es 

trobin oposades entre si per tal que corri l‟aire, de manera que faci un escombrat de 

l‟aire interior i es renovi amb l‟aire exterior. Cal que aquestes finestres i portes 

estiguin obertes el màxim d‟hores possibles. 

● De manera general, en una aula s‟aconsegueix la ventilació adequada obrint les 

finestres 20 centímetres quan es tracta de finestres corredisses o 

oscil·lobatents, o obrint les lamel·les en un angle de 45 graus de manera 

continuada i mantenint les portes totalment obertes. Els dies ventosos o amb 

gran diferència de temperatura entre l‟exterior i l‟interior faciliten la ventilació i 

permeten obertures menors. 

● És important ventilar les aules i estances a partir del moment en què arribi 

l’alumnat, durant l‟activitat lectiva i al final de la jornada. Cal tenir en compte que 

una aula buida i ben ventilada després de la seva darrera ocupació, té l‟aire lliure de 

virus i que la velocitat de la renovació de l‟aire és molt més gran que la velocitat de 

pèrdua de càrrega tèrmica a l‟aula. Per tal de cercar l‟equilibri entre la ventilació i el 

confort tèrmic cal escalfar les aules amb les finestres tancades abans de l‟arribada 

d‟alumnes, com a mínim una hora. Al final de la jornada cal obrir totes les 

finestres i les portes de les aules com a mínim 30 minuts. 

● Durant els descansos i quan l’aula estigui buida cal fer ventilacions totals de 

10 minuts per renovar bé l’aire. Un cop passat aquest temps, cal tancar i escalfar 

l‟espai per millorar el confort tèrmic fins que retorni l‟alumnat. 

 

 

Pel que fa a la neteja:  
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● Durant el curs  2021-2022 no serà necessària l'aplicació dels protocols de neteja 

establerts per al curs  2020-2021. 

● No és necessària la desinfecció d'espais dins l'horari lectiu tot i que es 

valora la  importància d'incloure-la dins l'aprenentatge pedagògic d'ordre i 

neteja d'espais.  

● Es permet que els alumnes comparteixin materials portats de casa sempre que  14  

compleixin condicions d'higiene.  

3.8  Gestió de residus.   
 

● Els mocadors i tovalloles d'un sol ús utilitzats per a l'assecat de mans o  per a la 

higiene respiratòria es llencin en contenidors amb bosses, preferiblement amb  tapa i 

pedal. 

● El material d'higiene personal, com mascaretes, guants i altres residus  personals 

d'higiene, són considerats com a fracció resta i, per tant, s'han de llençar al  

contenidor de rebuig (contenidor gris).  

 

4 ALTRES ASPECTES A CONSIDERAR 

 

4.1 Material Escolar, estris, joguines, llibres... 
 
D‟acord amb el funcionament habitual, el centre facilitarà a l‟alumnat el material necessari 

per treballar. 

Tot l‟alumnat de Primària i d‟ESO ha de dur la mascareta posada de casa amb el nom 

posat. També han de dur una mascareta de recanvi igualment etiquetada. Aquesta ha 

d‟anar guardada en una bosseta. 

Quan l‟alumnat esmorzi, necessitarà guardar la mascareta. Així doncs, serà necessària una 

caixeta etiquetada amb el nom. Es recomana a les famílies que els alumnes portin una 

ampolleta de gel hidroalcohòlic.  

L‟alumnat també haurà de dur una ampolla d‟aigua etiquetada. 

 

4.2 RELACIÓ AMB LA COMUNITAT EDUCATIVA 
 

Preferentment utilitzaran les videoconferències, les trucades telefòniques, la comunicació 

per WhatsApp i el correu electrònic per establir la comunicació amb la comunitat educativa.  
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4.2.1 DOCENTS 
 

Consell Escolar: Es convocarà i es farà en format virtual a través de l'aplicació MEET. 

Claustre: Generalment, es convocarà i es farà en format virtual a través de l'aplicació 

MEET. Segons l‟estat de la situació de la pandèmia, es valorarà la possibilitat de fer el 

claustre en espais grans alternatius o en espais exteriors per millorar la cohesió de l‟equip 

docent.  

D‟altres alternatives que es valoraran seran la possibilitat que l‟equip docent es concentri en 

grups petits i en diferents espais del centre participant en el claustre virtual. D‟aquesta 

manera podem fomentar la relacions i enriquir la cohesió de l‟equip docent.  

Si la situació de la pandèmia ho permet, cada sessió de claustre, una comunitat participarà 

de manera presencial a la sala de mestres.  

Equips de nivell: Al ser un nombre reduït de docents es podran reunir en una aula 

ordinària (són entre 2 i 6 docents). En el cas que la situació de la pandèmia no ho permeti, 

les reunions es faran virtuals.  

Comunitats: Els equips de les comunitats estan formats entre 14 i 18 persones. Si la 

situació de la pandèmia és estable i ho permet les reunions es faran presencials respectant 

la distància de seguretat de 2 metres entre persones. S‟intentarà utilitzar espais alternatius. 

En el cas d‟enduriment de la situació es faran virtuals.  

Coordinació pedagògica: L‟equip de la coordinació pedagògica està format per 10 

persones. Si la situació de la pandèmia és estable i ho permet les reunions es faran 

presencials a la sala de mestres respectant la distància de seguretat de 2 metres entre 

persones. En el cas d‟enduriment de la situació es faran virtuals.  

Comissió CAD: La comissió CAD està formada per unes 10 persones com a màxim. Si la 

situació de la pandèmia és estable i ho permet les reunions es faran presencials respectant 

la distància de seguretat de 2 metres entre persones. En el cas d‟enduriment de la situació 

es faran virtuals.  

Altres estructures organitzatives. Sempre que el nombre de participants sigui igual o 

inferior a 10 persones es podran fer presencials respectant la distància de seguretat de 2 

metres entre persones. S‟intentarà buscar espais alternatius a l‟aula ordinària. En el cas 

d‟enduriment de la situació o quan siguin més de 10 persones es faran virtuals.  
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4.2.2 FAMÍLIES 
 

Comunicacions amb les famílies: Es faran preferentment per telèfon o per whatsapp. 

Es crearà el  grup de Whatsapp de cada grup estable. A través d‟aquest grup el centre 

podrà enviar comunicacions a les famílies de caràcter general. Tanmateix es podrà utilitzar 

el whatsapp privat per comunicacions que afectin a un alumne o a una familia en concret.  

També es podran utilitzar altres sistemes de comunicació com el correu electrònic i/o les 

comunicacions a través de l‟aplicació TPVEscola.  

El centre també utilitzarà la pàgina web per informacions generals.  

Reunions d’inici de curs:  Les reunions d'inici de curs amb les famílies d'un grup, etapa i/o 

nivell han de ser  preferiblement virtuals, tot i que tenint en compte la realitat del context, el 

centre pot  valorar dur-les a terme amb un format híbrid sempre que es respecti l'aforament 

que  permeti el compliment de les mesures sanitàries previstes i es puguin fer en espais 

oberts  i/o ventilats. Cal limitar-ne la durada i garantir l'ús de la mascareta i la distància física  

recomanada de les persones assistents, i aplicar les mesures d'higiene i prevenció. És  

preferible que les persones participants a les reunions presencials estiguin vacunades  amb 

la pauta completa. 

En el cas que les reunions es duguin a terme a l'aire lliure cal mantenir la distància física  

recomanada, l'ús de la mascareta, i aplicar les mesures d'higiene i prevenc 

Donada la situació actual de la pandèmia es proposa realitzar les reunions per nivells 

educatius. Les reunions seran presencials i es faran en el pati de P3. En el cas pluja la 

reunió es farà al gimnàs de l‟escola. Només podrà assistir un familiar per alumne, Es 

mantindrà la distància de seguretat i tothom haurà de portar la mascareta.  

Entrevistes famílies: Prioritàriament es faran per telèfon i/o per  videoconferència per tal de 

donar la possibilitat d‟assistència a les famílies i/o especialistes. En cas que fos 

imprescindible es faran de manera presencial respectant les mesures de distanciament 

social i portant les mascaretes. 

Formació adreçada a les famílies: En el supòsit que l'Ajuntament de Montcada, el 

Departament d'Educació o el propi centre pugui organitzar formacions a les famílies es 

facilitarà els dispositius necessaris i, si la situació de la pandèmia ho permet, l‟espai per 

realitzar la formació. L‟objectiu seria que les famílies accedissin a coneixements bàsics en 

competència digital per la seva millora personal i per poder ajudar els seus fills/es  en el cas 

d‟un nou confinament (correu electrònic, drive, classroom…). 
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Difusió i informació de pla d’organització a les famílies: Un cop s‟aprovi el Pla 

d‟organització en Consell Escolar es publicarà a la web del centre. A l‟inici de curs es farà 

arribar a totes les famílies. 

4.2.1 FESTES ESCOLARS 
 
Les festes escolars que s'organitzen des dels centres en espais interiors han de vetllar per  

garantir l'agrupament en grups estables de convivència.   

En cas que siguin celebracions que es puguin fer en espais exteriors, es pot valorar la  

participació de famílies evitant al màxim aglomeracions. Es pot organitzar amb diferents  

grups de convivència estable sempre que es garanteixi la distància entre grups. 

En qualsevol cas, cal vetllar sempre per l'acompliment de les mesures sanitàries  establertes 

per al moment pel que fa a la distància, l'ús de mascareta i les mesures  d'higiene i 

prevenció. No s'hi pot menjar ni beure. Es recomana que les persones  participants estiguin 

vacunades amb la pauta completa.  

 

5. ALTRES SERVEIS 

5.1  SERVEI DE MENJADOR 
 

Davant la nova evidència que la transmissió del virus és molt poc probable a través de  les 

superfícies, les recomanacions principals al menjador consisteixen en la ventilació, el  rentat 

de mans i la disposició de l'alumnat per grups de convivència estable, mantenint  la distància 

física recomanada entre grups, així com organitzar  separadament l'entrada i la sortida dels 

infants dels diferents grups.   

Els infants que facin tasques com les de parar i desparar taula, o d'altres, les han de fer  

exclusivament per al seu grup de convivència. 

El personal docent 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. El professorat i el personal d'administració  i serveis han 

d'utilitzar obligatòriament la mascareta en el menjador excepte quan  estiguin asseguts a 

taula fent l'àpat.   

 

Si el nombre d‟usuaris de menjador fos molt elevat, es podria utilitzar un altre espai del 

centre per que pugui dinar algun grup estable.  
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NIVELL - GRUP HORARI DE MENJADOR ESPAI OBSERVACIONS 

EI-3 12:30 A 15:00   2h 30‟ Aula P1-3 Es mantindrà la 
distància de seguretat 
entre grups dins el 
mateix espai. 
 
L‟alumnat de P3 
dormiran a l‟aula de 
psicomotricitat. Es 
deixarà espai entre els 
dos grups estables.  

EI-4 12:30 A 15:00   2h 30‟ Aula P1-2 

EI-5 12:30 A 15:00   2h 30‟ Aula P1-1 

COMUNITAT 
MITJANS 

13:00  A 15:00   2h‟ 
PRIMER TORN 

EP-1 Sala Blava 
EP-2 I EP-3 Menjador 

  

Dinar: 13 A 14 
Esbarjo: 14 A 15 

COMUNITAT 
GRANS 

13:00  A 15:00   2h‟ 
SEGON TORN 

Menjador  Dinar: 14 A 15 
Esbarjo: 13 A 14 

COMUNITAT 
JOVES 

13:00  A 15:00   2h‟ 
PRIMER TORN 

Menjador  Dinar: 13 A 14 
Esbarjo: 14 A 15 

 

Entre els torns de menjador s‟haurà netejar, desinfectar i ventilar els espais.  

 

Com s‟estan fent les obres, fins a la seva finalització prevista per finals de febre, només es 

podrà utilitzar la porta que dóna al vestíbul. La coordinadora supervisarà el fluxe d‟alumnes.  

Quan s‟acabin les obres, per entrar i sortir dels menjador s‟utilitzaran dues portes per evitar 

el desplaçament d‟alumnes en sentits oposats. S‟entrarà al menjador per la porta que dóna 

al vestíbul i es sortirà per la porta que dóna al pati.  

 

Les famílies que tenen beca de menjador i la volen compactar hauran de comunicar-ho a la 

coordinadora de menjador per WhatsApp. La coordinadora de menjador, d‟acord amb la 

direcció, facilitarà per WhatsApp el calendari de la compactació. A diferència d‟altres cursos, 

cada família tindrà uns dies concrets per dinar compactat (no podran escollir el dia de la 

setmana com feiem fins ara). Aquests dies seran fixes i no es podran canviar.  

 

Les famílies només es podran comunicar amb la coordinadora de menjador per WhatsApp. 

Per aquest canal comunicaran: 

- Si el nen es queda a dinar 

- Si avui no es queda  (per la TPV o per whatsapp abans de les 10h) 

- El nen o nena ha de menjar de règim 

 

El pagament del servei de menjador per part de les famílies es farà de la següent manera: 
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● Tiquet esporàdic: es compra per la TPVEscola. 

● Resta de tiquets: es paga per avançat per transferència bancària o per domiciliació.  

 

5.2 SERVEI D’ACOLLIDA MATINAL. 
 
El servei d‟acollida matinal comença a funcionar el dia 13 de setembre de 2021. 

 

- Entre  les 7:45 i les 8:30 l‟alumnat d‟acollida entrarà per a porta del pàrquing i 

accedirà a l‟espai d‟acollida, el menjador escolar, per la porta del vestíbul. 

- A partir de les 8:30, hora en que es tanca la porta del pàrquing, s‟haurà d‟entrar al 

recinte per la porta automàtica. La conserge obrirà la porta i l‟alumnat anirà al 

menjador per la porta del vestíbul. La conserge serà la responsable d‟acompanyar 

l‟alumne al menjador. 

- A les 8:45 del matí, la persona responsable de l‟acollida acomiadarà l‟alumnat de 

primària, els acompanyarà al vestíbul i l‟alumnat pujarà a l‟aula per l‟escala 

assignada al seu nivell educatiu.  

- A les 9:00 del matí, a persona responsable de l‟acollida acompanyarà l‟alumnat 

d‟educació infantil. Si l‟alumnat és de P3, l‟acompanyarà a l‟aula i si l‟alumnat és de 

P4 o P5, l‟acompanyarà a la filera del pati d‟infantil. 

 

Donat que hi haurà alumnes de diferents grups estables, tots els alumnes de primària 

hauran de dur la mascareta posada. 

La comunicació de les famílies amb la persona responsable de l‟acollida es farà per 

WhatsApp a la coordinadora de menjador.  

 

Acabat l‟horari d‟acollida, la coordinadora de menjador serà la responsable de ventilar, 

netejar i desinfectar l‟espai. 

 

 

5.3 EXTRAESCOLARS  
 

Les activitats extraescolars previstes en la programació anual del centre es portaran a terme 

respectant totes les mesures de seguretat. 

El monitor/a anirà a buscar els alumnes de la seva activitat extraescolar.  

La sortida es farà de manera esglaonada, cada activitat extraescolar tindrà un horari 

específic de sortida. Les famílies hauran d'esperar fora de l'escola en l'horari corresponent.  

Es potenciaran les activitats d'exterior, sempre que sigui possible.  
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Es ventilaran i desinfectaran bé els espais. L‟alumnat es rentarà bé les mans abans i 

després de cada activitat. 

En les activitats extraescolars, podran participar nens i nenes de diferents edats i grups 

estables (amb 10 alumnes per grup i màxim de 15 si l‟espai permet mantenir les distàncies 

de seguretat.fins a 15 alumnes). Faran l‟activitat amb mascareta. 

Es seguiran en tot moment les indicacions de Salut.  

Cada activitat extraescolar disposarà del seu espai. 

El monitor/ra  i l‟alumnat sempre portaran la mascareta. 

 

5.4 ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES. 
 
Les activitats complementàries seran molt restringides. L‟equip docent farà la proposta a la 

direcció del centre i, conjuntament, es valorarà els riscos en relació a la situació de 

pandèmia. El criteri general serà que les activitats que es programin no impliquin riscos 

associats a la pandèmia.  

 

6. PROTOCOL D’ACTUACIÓ EN CAS DE DETECTAR 

UN POSSIBLE CAS DE COVID-19 
 
La gestió dels casos Covid-19 es farà d‟acord amb les instruccions del Departament 

d‟Educació recollides en el document “Gestió de Casos Covid-19 als centres educatius” del 

6 de setembre de 2021. 

 

 

6.2 GESTIÓ DE CASOS 
 
Si una persona comença a desenvolupar símptomes compatibles amb la covid-19 al centre:  

- el portarem a la sala de l‟Afa amb les finestres obertes. 

- sempre que no hi hagi contraindicació per a l‟ús de la mascareta, col·locarem  una 

mascareta quirúrgica a la persona malalta i a la persona que l‟acompanya.  

- si no es pot posar una mascareta quirúrgica (infants molt petits, persones amb problemes 

respiratoris, persones amb dificultats per treure‟s la mascareta per elles mateixes o 

persones amb alteracions de la conducta que en fan inviable l‟ús), la persona acompanyant, 

si no està vacunada (si bé cal prioritzar que n‟estigui) s‟ha de protegir amb una mascareta 

FFP2 sense vàlvula, una pantalla facial i una bata d‟un sol ús.  
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Tindrem un estoc d‟aquest material per a les situacions en què calgui un equip de protecció 

individual (EPI) per atendre un cas sospitós; - si la persona presenta símptomes greus 

(dificultat per respirar; afectació de l‟estat general per vòmits o diarrea molt freqüents; dolor 

abdominal intens; confusió; tendència a adormir-se...) cal trucar al 061.  

A continuació s‟avisarà a la familia perquè el vingui a buscar. 

 

Si la simptomatologia s‟inicia fora de l‟horari escolar o en dies no lectius, la família o la 

persona amb símptomes ha de contactar amb el seu CAP de referència o, fora de l‟horari 

del CAP, amb els centres d‟urgències d‟atenció primària (CUAP), per valorar la situació i fer 

les actuacions necessàries. 

 

Centre d’atenció primària 

 

El personal de pediatria, medicina de família o infermeria atendrà el cas en les primeres 24 

hores d‟inici dels símptomes i decidirà, si escau, la realització d‟un test PCR o d‟un test 

antigènic ràpid (TAR). 

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 11/20 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 
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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. 

 

El referent covid del centre educatiu (RECO):  

 

Mitjançant el web Salut / covid escoles i del cens escolar, ha de fer el seguiment dels casos 

nous a les escoles que el tenen de referència.  

● S‟ha d‟encarregar de la comunicació amb el centre educatiu per concretar la data de 

la PCR dels contactes estrets (entre el 4t i 6è dia del contacte estret), ja que els 

infants o adolescents han d‟estar informats de la data i l‟hora en què es farà l‟estudi 

de contactes. Es tracta d‟una actuació protocol·litzada i, per tant, no és necessària 

l‟autorització de vigilància epidemiològica per programar els estudis de contactes 

estrets escolars. No s‟han de demanar llistes als centres educatius perquè tots els 

GCE estaran identificats al web pocs dies després que comenci el curs.  

● Ha de donar informació i atendre els dubtes que plantegen els centres educatius 

sobre la manera de procedir i els circuits d‟atenció. En cas que com a referent covid 

no pugui resoldre alguna consulta, ha de cercar dintre del CAP, un referent 

assistencial sanitari, el o la professional que la pot resoldre.  

● Si hi ha un cas positiu en una de les escoles que el tenen de referència, ha de donar 

suport, si es requereix, al procés de recollida de PCR al GCE i a la gestió dels 

resultats.  

● Ha de revisar els resultats de les PCR/TAR dels contactes estrets per comprovar 

que s‟han fet, que no hi ha casos positius, i que es tenen tots els resultats de les 

proves diagnòstiques que s‟han fet als alumnes.  

 

Consideracions:  

 

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 
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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.  

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.  

 

 

8. PLA DE TREBALL DEL CENTRE EDUCATIU EN 
CONFINAMENT 

 

En el supòsit que un grup estable de convivència hagi d‟estar en quarantena, s‟iniciarà el 

treball virtual (tant bon punt com l‟estat de salut del professorat i alumnat del centre ho 

permeti). 

 

8.1 COMUNITAT DE PETITS  
 

Material: 

A l‟aula hi haurà un material preparat per entregar a les famílies en cas que estiguem en un 

nou temps de confinament a casa o quarantena. En el cas d‟infantil hi haurà preparat una 

bossa amb material fungible per pintar i escriure, fulls de paper DINA4 i un petit dossier 

preparat.  

 

Comunicació amb les famílies: 

També activarem línies de telèfon perquè cada tutora pugui estar en contacte amb els seus 

alumnes per via Whatsapp. Per aquesta via es passaran a diari diferents tasques a realitzar 

des de casa. I les famílies poden fer el retorn amb missatges, imatges i vídeos. Per les 

mestres és molt important traslladar a les famílies que hi hagi uns horaris i rutines a casa 

per tal de facilitar l‟activitat escolar dels alumnes. Des de l‟escola s‟oferiran dins de l‟horari 

lectiu totes aquestes tasques.  

 

Per tal de facilitar la lectura de la informació que s‟envia a les famílies es podria fer un grup 

de difusió per enviar-la i que sigui més fàcil trobar les tasques. I un grup obert on es pugui 

participar.  
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En la reunió que es realitzi a principi de curs s‟informarà a les famílies sobre com 

procedirem en cas de confinament. L‟escola no tancacà i es continuarà treballant amb els 

alumnes. 

 

Tasques: 

Les activitats s'han presentat amb un PDF, on hi havia l'explicació escrita de l'activitat, 

acompanyada d'imatges i/o vídeos, per fer-ho el més visual i entenedor possible. 

A més, cada dia, amb l'activitat, s'ha enviat un àudio en català i castellà explicant l'activitat 

per millorar la seva comprensió. Tenir diferents propostes pensades no per nivell escolar, 

sinó pensades pel nivell maduratiu de l'infant. 

 

Docents: 

Les mestres tindrem reunions de mestres planificades, tant de nivell com de cicle. I també 

planificarem els moments per enviar els àudios i les activitats. 

 

Atenció a la diversitat: 

Per atendre a tot l‟alumnat es faran trucades setmanals, feines en pdf, vídeos, àudios i 

reforç individual a les famílies, directament al seu whatsapp personal. 

 
8.1 COMUNITAT DE MITJANS I GRANS 
 
Material: 

A l‟aula hi haurà un material preparat per entregar a les famílies en cas que estiguem en un 

nou temps de confinament a casa. En el cas de primària hi haurà preparat una bossa amb 

material fungible per escriure i treballar, fulls de paper DINA4 i un petit dossier preparat.  

 

Es deixaran Chromebooks a aquelles famílies que ho requereixin sempre que hi tinguem 

dispositius suficients.  

 

Comunicació amb les famílies: 

1r: També activarem línies de telèfon perquè cada tutora pugui estar en contacte amb els 

seus alumnes per via Whatsapp. Per aquesta via es passaran a diari diferents tasques a 

realitzar des de casa. I les famílies poden fer el retorn amb missatges, imatges i vídeos. Per 

les mestres és molt important traslladar a les famílies que hi hagi uns horaris i rutines a casa 

per facilitar als alumnes realitzar-les. Des de l‟escola s‟oferirà dins de l‟horari lectiu totes 

aquestes tasques.  
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Per tal de facilitar la lectura de la informació que s‟envia a les famílies es podria fer un grup 

de difusió per enviar-la i que sigui més fàcil trobar les tasques. I un grup obert on es pugui 

participar.  

 

2n a 6è: Tenir un contacte mínim a la setmana amb cada família per via telefònica. Si no es 

pot aconseguir línies de telèfon es farà amb número ocult.  

 

En la reunió que es realitzi de principi de curs informar a les famílies com procedirem en cas 

de confinament. Per informar que l‟escola no tanca i es continuarà treballant amb els 

alumnes. 

 

Tasques: 

Cada dia hi haurà propostes didàctiques a realitzar pels alumnes. I s‟enviaran de la següent 

manera:  

 

1r i 2n: via Whatsapp i email. 

3r a 6è: via Whatsapp i Classroom.  

 

Es realitzarà un meet diari on cada dia es faran diferents propostes. La connexió serà amb 

el grup estable, i per tal de facilitar la comunicació, cada grup estable es podrà dividir en dos 

amb un mestre de referència.  

 

Les tasques que es proposen al llarg del confinament seran la continuació d‟allò que 

s‟estava fent a l‟aula. Seran activitats competencials que tinguin integració entre matèries/ 

globalitzades, i que es puguin graduar a tot l‟alumnat. Donem molta importància a la 

contextualització de les activitats i a l'acompanyament emocional de l'alumnat.  

 

Docents: 

Les mestres tindrem reunions de mestres planificades, tant de nivell com de cicle.  

 

Atenció a la diversitat: 

Per atendre a tot l‟alumnat es faran trucades setmanals, feines en pdf, vídeos, àudios i 

reforç individuals a les famílies. 
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8.1 COMUNITAT DE JOVES 
 

Material: 

Els alumnes ja disposen de Chromebook personal per treballar.  

 

Comunicació amb les famílies: 

Tenir un contacte mínim a la setmana amb cada família per via telefònica. Si no es pot 

aconseguir línies de telèfon es farà amb número ocult.  

 

En la reunió que es realitzi de principi de curs informar a les famílies com procedirem en cas 

de confinament. Per informar que l‟escola no tanca i es continuarà treballant amb els 

alumnes. 

Tasques: 

Cada dia hi haurà propostes didàctiques a realitzar pels alumnes. I s‟enviaran a través del 

Classroom.  

Es realitzarà un meet diari on cada dia es faran diferents propostes. La connexió serà amb 

el grup estable, i per tal de facilitar la comunicació, cada grup estable es podrà dividir en dos 

amb un mestre de referència.  

Les tasques que es proposen al llarg del confinament seran la continuació d‟allò que 

s‟estava fent a l‟aula. Seran activitats competencials que tinguin integració entre matèries/ 

globalitzades, i que es puguin graduar a tot l‟alumnat. Donem molta importància a la 

contextualització de les activitats i a l'acompanyament emocional de l'alumnat.  

 

Docents: 

Els docents tindrem reunions de mestres planificades, tant de nivell com de cicle.  

 

Atenció a la diversitat: 

Per atendre a tot l‟alumnat es faran trucades setmanals, feines en pdf, vídeos, àudios i 

reforç individuals a les famílies. 

 

 

En data 9 de setembre de 2021, en sessió ordinària, el 

Consell Escola del centre aprova per unanimitat aquest 

document. 

 


