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1. INTRODUCCIÓ 

Aquest Pla d’actuació pretén establir les bases per tal que el curs 2020/21 es pugui reprendre amb les màximes garanties,                    

buscant l’equilibri entre protecció de la salut de les persones als centres educatius, la correcta gestió de la pandèmia i el                     

dret de tots infants a una educació de qualitat. En un nou curs que es preveu amb grans incerteses, cal que les escoles de                        

la ZER puguin treballar amb la màxima normalitat possible. Cal donar continuïtat a l’aprenentatge tal com el fem aplicant les                    

mesures sanitàries de protecció. 

Dins l’apartat de l’organització pedagògica del centre, es preveuen dues situacions específiques: la primera, en una situació                 

de pandèmia amb l’assistència presencial a l’escola i la segona, en cas de confinament parcial o total. 

Aquest Pla es basa en les normes i orientacions establertes pel Departament d’Educació referent a les Instruccions per al                   

curs 2020-21 dels centres educatius de Catalunya de 30 de juny de 2020, el Pla d’actuació per al curs 2020/21 per a                      

centres educatius en el marc de la pandèmia (PROCICAT) del Departament de Salut, del 3 de juliol i del document del                     

Departament d’Educació de Preguntes més freqüents i Guia per elaborar el pla d’organització dels centres educatius                

per al curs 2020-2021, del 9 de juliol. Totes les mesures proposades en el Pla seran vigents al llarg del curs escolar i han                        

de ser fàcilment adaptables si es canvia el context epidemiològic. 

 

 

2.  DIAGNOSI 

 



 

La reacció de la nostra ZER a partir dels esdeveniments posteriors al 12 de març va ser ràpida.  

Un cop declarat l’estat d’alarma i el confinament domiciliari, ens enfrontàvem a un escenari del tot desconegut fins                  

aleshores. 

Seguint les instruccions del Departament d’Educació vam definir una línia de treball no presencial amb els mitjans que ens                   

van semblar més idonis donades les circumstàncies. 

Ens vam plantejar preparar Plans de Treball (amb un centre d’interès) mitjançant el Google Drive per tal que tot l’equip                    

docent poguéssim treballar plegats des de casa. Per atendre la diversitat, la preparació es va fer per Cicles (Ed. Infantil, CI,                     

CM i CS). A l’alumnat amb Adaptacions Curriculars, se li van adaptar els continguts segons les seves necessitats. 

Cada Pla de Treball tenia una rúbrica d’autoavaluació per l’alumnat. 

Després de cada Pla de Treball, en claustre de ZER i d’escoles es va analitzar el seu desenvolupament i es va fer l’estudi                       

de les famílies (dificultats per fer les tasques, detecció de necessitats digitals,...). 

Així doncs, els objectius que ens vam marcar van ser: 

1.- Fer un seguiment/acompanyament de l’alumnat. 

2.- Fer un seguiment/acompanyament de les famílies. 

3.- Fer un seguiment/acompanyament del professorat. 

4.- Dur a terme Plans de Treball competencials per cicle. 

5.- Definir els criteris d’avaluació i elaborar l’informe pel 3r trimestre del curs 2019-20. 

 



 

 

Per aconseguir els objectius marcats va ser clau l’organització i la comunicació constant entre el Consell de Direcció, 

l’equip docent, l’alumnat, les famílies i l’entorn a través de: 

 

-Reunions del Consell de Direcció per analitzar els documents/ instruccions i prendre les decisions per tal de transmetre-les 

al claustre. 

-Reunions del Consell de Direcció amb els coordinadors per tal de fer el seguiment i donar les indicacions. 

-Reunions del Consell de Direcció amb les AMPAs, Consell Escolar i Ajuntaments per coordinar les actuacions i informar. 

-Reunions de claustre de ZER per analitzar la nova situació i prendre les decisions amb consens. 

-Reunions de claustre d’escola.  

-Reunions de Coordinació. 

 

La tasca d’acompanyament també va ser clau: 

 

- La direcció de cada escola i els tutors/es van ser els encarregats de fer el seguiment i acompanyament de les seves                      

famílies i de l’alumnat. 

En claustres de ZER i d’escola es va posar en comú la informació recollida. 

-El Consell de Direcció va fer el seguiment i acompanyament del professorat proporcionant el suport, els mitjans i les eines                    

necessàries. 

 

Els mitjans utilitzats van ser: 

 



 

- El Bloc de la ZER:  

Vídeo del professorat acompanyant emocionalment a l’alumnat i les famílies. 

Espai d’informació. 

Els enigmes per l’alumnat i famílies. 

Espai per compartir treballs de l’alumnat. 

- Telèfon personal, missatges per correu electrònic o whatsapp (personal i de difusió), missatges de veu, 

vídeoconferències, videos, …: Per tal de contactar amb la família oferint-los proximitat i eines, fer el seguiment de 

famílies amb problemes (personals o escolars), enfortir els vincles amb l’alumnat,... 

A les videoconferències en grup vam intentar:  

● Fer tutories grupals. 

● Crear un espai per dialogar, explicar-nos vivències, ... 

● Generar vivències gratificants, a través de cançons i balls. 

- Comunicació a través del joc: endevinalles per whatsapp, jocs tots junts a les videoconferències, dibuixos,... 

- Dues sessions presencials amb l’alumnat de sisè. 

- Tutories personalitzades presencials de sisè amb l’alumne i un familiar. 

A partir de l’experiència viscuda i de les avaluacions de final de curs 2019-20 fetes als diversos membres de la nostra                     

Comunitat Educativa, podem concloure que la resposta adaptativa tant en l’àmbit organitzatiu com pedagògic, ha estat del                 

tot positiva. 

 



 

S’ha de dir però, que també ens hem trobat amb dificultats (manca d’equipaments i/o connectivitat a casa, manca                  

d’autonomia dels infants,...) que ens han donat pistes per definir de manera més coherent la línia metodològica a seguir el                    

curs 2020-21. 

Les famílies van contestar un qüestionari Google Forms on se’ls demanava que valoressin les actuacions realitzades durant                 

el confinament. El buidat d’aquest document ens ha donat molta informació que hem inclós a l’hora de fer la nostra PGA. 

Així doncs, el proper curs inclourem en la tasca educativa:  

- La utilització de la plataforma digital Google Classroom: implementació amb l’alumnat des del setembre. 

- Plantejament a les famílies de la necessitat de tenir a casa connectivitat i equipaments adients per poder seguir el                   

curs de manera no presencial (si es dóna el cas). 

  

 

 

3. ORGANITZACIÓ DELS CENTRES DE LA ZER 

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

3.1. GRUPS ESTABLES 

 



 

Els grups estables de cada escola de la ZER són: 

❏ Escola Vilanova de Segrià: 4 grups estables. 

El grup estable de primària de CS. 

El grup estable de primària de CM. 

El grup estable de primària de CI. 

El grup estable d’educació infantil es dividirà en dos subgrups: P3/P4 i P5. 

En aquests agrupaments es mantindran les mateixes mesures de seguretat que regeixen de caire general. 

❏ Escola Blanca de Villalonga de La Portella: 3 grups estables. 

El grup estable de 4t-CS 

El grup estable de CI-3r 

El grup estable d’educació Infantil P3-P4-P5 

❏ Escola El Roser de Torre-serona: 1 grup estable. 

 

 



 

ACTIVITATS AMB ALUMNES DE  DIFERENTS GRUPS ESTABLES 

ESCOLA VILANOVA DE SEGRIÀ 

ACTIVITAT GRUPS ESTABLES DOCENTS HORARIS OBSERVACIONS 

Apadrinament lector grup CS i grup CI mínim 2 1 sessió setmanal Entre alumnat de CS i alumnat de CI. 

Assemblea Primària mínim 3 1 sessió mensual Les programades en la PGA 

Sortides d’entorn EI  i Primària Mestres implicats Segons PGA Caldrà concretar la freqüència un cop s’estableixen 
els projectes del curs. 

Festes i celebracions EI i Primària Mestres implicats Segons PGA  

Teatre EI i Primària Mestres implicats Segons PGA  

P. Interdisciplinari EI i Primària Mestres implicats Segons PGA  

ESCOLA BLANCA DE VILLALONGA 

ACTIVITAT GRUPS ESTABLES DOCENTS HORARIS OBSERVACIONS 

Apadrinament Lector Primària 2 1 sessió setmanal Entre alumnat de CS i alumnat de CI. 

Sortides d’entorn EI i Primària Mestres implicats Segons PGA Caldrà concretar la freqüència un cop s’estableixen 
els projectes del curs. 

Festes i celebracions EI i Primària Mestres implicats Segons PGA  

Teatre EI i Primària Mestres implicats Segons PGA  

P. Interdisciplinari EI i Primària Mestres implicats Segons PGA  
 

 



 

CRITERIS DE CONFIGURACIÓ DELS GRUPS 

A. L’organització dels grups s’ha tingut en compte el nombre d’alumnes de cada escola i les característiques pròpies de                   

cada edifici/instal·lacions escolars. Seguint aquests criteris els grups estables són els següents: 

- Escola Vilanova de Segrià: S’han organitzat 4  grups estables. Un grup d’Educació Infantil  (dos subgrups  P3/P4 i P5). 

Tres grups de Primària, un format per CS, l’altre per l’alumnat de CM i l’altre per CI. 

-Escola Blanca de Villalonga. S’han organitzat 3 grups estables.Un grup d’Educació Infantil situat a la planta baixa de 

l’escola i els altres 2 grups de Primària al primer pis. 

-Escola El Roser. S’ha organitzat un grup estable format per tot l’alumnat. 

B. Heterogeneïtat. Donades les característiques de les escoles de la nostra ZER els agrupaments inclouen diversos nivells.                 

És una de les nostres característiques pròpies. 

C.Inclusió. L'organització multinivell afavoreix el treball inclusiu. La personalització de l’aprenentatge permet que cada              

alumne pugui desenvolupar al màxim les seves potencialitats. 

Els professionals dels serveis educatius, auxiliars d’educació especial i professionals de l’EAP poden entrar als centres i a                  

les aules. Han de mantenir la distància física recomanada, han de dur mascareta i aplicar les mesures d’higiene i prevenció. 

 

 

 



 

3.2.  Organització de grups d’alumnes i professionals  

POBLACIÓ GRUPS ALUMNES DOCENTS PAU ESPAIS 

Estable Temporal Estable Temporal Estable Temporal 

Vilanova de 
Segrià 

GRUP 1 
EI 

24 Marta Baiget (EI) 
  Úrsula Olmo (EI) 

 

Xavier Mateus (EF) 
Núria Melé (EM) 

Magda Greoles (REL) 
Montse Riu (ANG) 

Arantxa Buendia (PRI) 

 CREDA 
Vicenta 
Guàrdia 

Aula EI 
P3/P4 

Aula EI 
P5 

Menjador/ 
  Biblioteca 

Sala Ajuntament / 
Cooperativa/Patis 

GRUP 2 
CI  

15 Anna Miranda  (PRI) 
 

Xavier Mateus (EF) 
Núria Melé (EM) 

Magda Greoles (REL) 
Teresa Subirà (ANG)/ 

Montse Riu (ANG) 
Arantxa Buendia (PRI) 

 CREDA 
Vicenta 
Guàrdia 

Aula CI 
 

Menjador/ 
Biblioteca 

Sala Ajuntament / 
Cooperativa/Patis 

GRUP 3 
 CM 

10  
Arantxa Buendía (PRI) 

Xavier Mateus (EF) 
Núria Melé (EM) 

Magda Greoles (REL) 
Teresa Subirà (ANG)/ 

Montse Riu (ANG) 

 CREDA 
Vicenta 
Guàrdia 

Aula CM Menjador/ 
Biblioteca 

Sala Ajuntament / 
Cooperativa/Patis 

GRUP 4 
CS 

11 Alícia Morlans (PRI) 
 

Xavier Mateus (EF) 
Núria Melé (EM) 

Magda Greoles (REL) 
Teresa Subirà (ANG) 

Amàlia Sirés (PRI) 

  Aula CS Menjador/ 
Biblioteca 

Sala Ajuntament / 
Cooperativa/Patis 

Blanca de 
Vilallonga 

(La Portella) 

GRUP 1 
EI 

8 Esther Mayench (EI) 
1/2 Esther 

(EI) 

Xavier Mateus (EF) 
Núria Melé (EM) 

Montse Riu (ANG) 
… (REL) 

 

Mercè 
Daviu 

(6h a EI) 

 Aula EI 
 

Menjador 
Espai de Lectura 
Sala Ajuntament 

Pati 

GRUP 2 
PRI 

15 Elena Baradad (PRI) 
Sonia Medrano (PRI) 
Griselda Solé (PRI) 

 

Xavier Mateus (EF) 
Núria Melé (EM) 

Montse Riu (ANG) 
… (REL) 

 

  Aula CI 
Aula CM-CS 

Biblioteca 
Menjador 

Sala Ajuntament 
Pati 

 



 

GRUP 3 
PRI 

9 Elena Baradad (PRI) 
Sonia Medrano (PRI) 
Griselda Solé (PRI) 

Xavier Mateus (EF) 
Núria Melé (EM) 

Teresa Subirà (ANG) 
… (REL) 

 

   Biblioteca 
Menjador 

Sala Ajuntament 
Pati 

El Roser 
(Torre-Serona) 

De P3 a 
6è 

14 Marina Esteban (PRI) 
Jessica Font (EI) 

Xavier Mateus (EF) 
Núria Melé (EM) 

Magda Greoles  (REL) 
Mestra (ANG) 

   Aula EI/CI 
Aula CM/CS 

Biblioteca 
Despatx Vestíbul 
Sala Ajuntament 

Pati 

 

3.3. Criteris organitzatius dels recursos de l’atenció de l’alumnat amb necessitat específica de suport educatiu 

A partir de la valoració de les conseqüències del confinament en el desenvolupament cognitiu, afectiu, social i de la detecció de                     

l’alumnat vulnerable, cada escola de la ZER organitzarà l’acompanyament, seguiment i atenció directa amb l’alumnat i sobretot                 

amb l’alumnat d’especials dificultats, establint les mesures universals i addicionals que necessita. Aquesta es realitzarà mitjançant                

coordinacions entre tutors/es, famílies, Equip Directiu, CAD i personal de suport educatiu. 

Pel principi d’inclusivitat i de mantenir el grup estable, caldria fer els suports preferentment dins de l’aula, utilitzant la mascareta o                     

la distància per poder fer l’atenció educativa quan entri  un docent o personal educatiu que no fos estable d’aquell grup. 

En cas de suports educatius de treball personalitzat, individual o en petit grup, amb especialistes del centre o de fora del centre                      

(EAP, CREDA, CREDV, CRETDIC, CEEPSIR…), aquests es podran realitzarar en llocs específics quan aquesta atenció no                

pogués ser dins de l’aula del grup estable, tot seguint els criteris de seguretat marcats en el Pla d’actuació en el marc de la                        

pandèmia elaborat amb el Departament de Salut. 

 



 

Els espais destinats per aquestes actuacions seran: 

- Escola El Roser: Despatx 

- Escola Vilanova de Segrià: Aula menjador. 

- Escola Blanca de Villalonga: Biblioteca. 

En cas que un infant presenti una malaltia crònica d’elevada complexitat que pugui augmentar el risc de gravetat en cas de                     

contraure la infecció per SARS-CoV2, es valorarà de manera conjunta –amb la família o persones tutores i el seu equip mèdic de                      

referència–, com ha de ser l’activitat escolar (atenció domiciliària, adaptació horari, adequacions, …). S’informarà a la Inspecció                 

per tal de definir l’actuació a seguir. 

3.4. ORGANITZACIÓ D’ESPAIS I ACTIVITATS 

3.4.1 Espais per a grups estables 

Les escoles de la ZER han identificat i assignat els espais per al curs 2020-21. Si s‘escau i una escola necessita un espai extern                        

ho comunicarà a l’Ajuntament. 

3.4.2. Espai menjador 

Les tres escoles disposen d’un espai propi per al servei de menjador.  

 



 

L’escola de Torre-serona comparteix l’espai de menjador amb l’aula d’ EI i Cicle Inicial. Si calgués fer torns o compartir espais,                     

caldrà fer la neteja, desinfecció i ventilació del menjador. 

L’escola de Vilanova de Segrià disposa d’un espai ampli de menjador en relació amb el nombre d’alumnes usuaris i es                    

mantindran els horaris i espai de menjador del curs passat, ja que es pot garantir la distància de seguretat respecte als 4 grups                       

estables.  

Els monitors aniran a recollir als alumnes del grup estable d’EI a les 12:50h. L’alumnat dels dos grups de Primària aniran a la sala                        

del Menjador ( el grup de CS accedirà pel pati, el grup de CI i CM accedirà pel passadís) a les 13h. Cada grup estable estarà                          

perfectament separat, tindrà un lloc fixe. Quan acabin de dinar i fer les activitats corresponents sortiran al pati. Es delimitaran els                     

espais de cada grup. Si fa mal temps restaran a l’espai que tenen assignat a l’espai del menjador. 

L’escola de La Portella també disposa d’un espai ampli de menjador en relació amb el nombre d’alumnes usuaris i es mantindran                     

els horaris i l’espai de menjador del curs passat, ja que es pot garantir la distància de seguretat respecte els tres grups estables. 

L’alumnat d’EI que faci ús d’aquest servei anirà al menjador a les 12:55h. L’alumnat de Primària entrarà a les 13h. Cada grup                      

estable estarà perfectament separat i tindrà un lloc fixe. Quan s’acabi de dinar i de fer les activitats corresponents, se sortirà al pati                       

on els espais estaran delimitats pels 3 grups (EI, CI-3r i 4t-CS de Primària). Si fa mal temps restaran a l’espai que tenen assignat                        

al menjador. 

Actuacions: 

 



 

Cal garantir el rentat de mans abans i després de l’àpat. El menjar s’ha de servir en plats individuals, evitant compartir-lo (no es                       

posaran amanides, ni setrilleres, ni cistelles del pa al centre de la taula). L’aigua pot estar en una gerra però es recomana que sigui                        

una persona adulta responsable qui la serveixi o bé un únic infant encarregat durant tot l’àpat.  

Se seguiran els protocols de neteja, desinfecció i ventilació marcats pel Departament de Salut. 

 3.4.3. Espais esportius i festius  

Es recomana que l’Educació Física es realitzi a l’aire lliure (a l’espai del pati, al poliesportiu, …) sempre que sigui possible. Si                      

l’activitat té lloc a l’exterior i/o es mantenen els grups estables no serà necessari l’ús de mascareta. 

L’especialista d’Educació física (que no sigui docent estable del grup el qual està fent l’àrea) haurà de portar la mascareta. 

Els següents espais/equipament podran ser utilitzats per a activitats esportives i/o festives aplicant les mesures de neteja i                  

desinfecció corresponents. Es demanaran les autoritzacions adients als ajuntaments. Aquests espais són: 

- Poliesportiu del poble de Torre-serona i el Poliesportiu de Vilanova de Segrià. 

- Les dues sales de la Cooperativa de l’Ajuntament de Vilanova de Segrià. 

- La Sala de l'Ajuntament de Torre-serona. 

- La Sala de l’Ajuntament de La Portella. 

 

 



 

3.4.4. Patis 

La sortida al pati es realitzarà sense fer torns, tot l’alumnat sortirà a la mateixa hora.  

L’escola de Vilanova de Segrià i la Portella delimitarà els espais al pati per a cada grup. 

Escola de Vilanova de Segrià: estarà delimitat per 4 espais separats i senyalitzats. A la part de davant de l’escola hi haurà                      

l'alumnat  d’Educació Infantil i al darrera Educació Primària compartint 3 espais i fent rotacions. 

Escola Blanca de Vilallonga: estarà delimitat en 3 espais separats i senyalitzats per als 3 grups estables.Un fixe per Ed. Infantil i 2                       

rotatius pels grups de Primària. 

Escola El Roser: al ser un grup estable tot l’alumnat comparteix tot el pati. 

Els mestres als quals els toqui la vigilància de pati hauran de portar mascareta, sempre que no pertanyin al grup estable. 

3.4.5. Espais de treball per al professorat 

En els espais comuns de treball del professorat s’establiran les mesures necessàries per garantir el distanciament físic de                  

seguretat de 1,5m, essent obligatori l’ús de mascareta si això no pot garantir-se. S’evitarà en la mesura del possible que es                     

comparteixin equips, dispositius, utensilis o altres instruments o accessoris i es prestarà especial atenció a la correcta ventilació de                   

l’espai. 

 

 



 

3.4.6. Activitats extraescolars i acollida matinal 

Les activitats extraescolars i l’espai d’acollida, quan suposin una barreja d’alumnes dels diferents grups estables, caldrà fer-les                 

aplicant la distància de seguretat o/i utilitzant la mascareta.  

 

Extraescolars 

Les escoles de la ZER podran dur a terme les extraescolars previstes en la seva Programació General Anual. Aquestes hauran de                     

tenir en compte les recomanacions específiques establertes pel PROCICAT.  

Acollida matinal 

ESCOLA ACTUACIONS 

Escola Vilanova de Segrià L’acompanyant i l’alumne entren al pati de l’escola, porten la mascareta posada. La persona 
responsable de l’acollida obre la porta de l’espai d’acollida i l’alumne entra al recinte de 
l’escola. 
S’apliquen les mesures higièniques: Rentar mans amb gel hidroalcohòlic. 

Escola Blanca de Villalonga L’acompanyant i l’alumne truquen a la porta principal de l’escola i la persona responsable de 
l’acollida obre i acompanya a l’infant al menjador (espai d’acollida). Tots dos amb la mascareta 
posada. 
S’apliquen les mesures higièniques: Rentar mans amb gel hidroalcohòlic. 

Escola El Roser No n’hi ha. 
 

 



 

3.4.7. Activitats complementàries (sortides) 

No es realitzaran sortides de ZER, colònies, trobades musicals o esportives durant el primer trimestre. A partir del gener es                    

valoraran les activitats complementàries a realitzar en funció de la pandèmia.  

Caldrà tenir en compte les mesures de seguretat, tant les del mateix centre com les del lloc on es fa l’activitat i en el transport,                         

quan aquest sigui necessari.  

Les sortides podran ser mantenint el grup estable o quan hi hagi barreja de grups, mantenint el distanciament i utilitzant la                     

mascareta. 

Les escoles podran realitzar sortides d’entorn, mantenint el distanciament físic amb d’altres persones.  

 

4. Relació amb la comunitat educativa 

4.1. Reunions de famílies 

S’informarà d’aquest Pla d’actuació a les famílies mitjançant la seva difusió en el Bloc de la ZER, a través de correu electrònic i de                        
reunions d’inici de curs virtuals.  

Farem les trobades d’inici de curs preferentment de forma telemàtica.  

En cas de fer-se de manera presencial, només es permetrà l'accés a un dels dos progenitors, a excepció d’aquelles famílies amb                     

custòdia compartida, s’organitzaran en grups estables, seguint les instruccions del PROCICAT. 

 



 

Les reunions individuals de seguiment amb les famílies (tutories) es faran preferentment per videoconferència, telèfon o correu                 

electrònic. En cas de fer una trobada presencial, es farà mantenint les mesures de seguretat.  

4.2. Reunions de Consell Escolar ZER/ Escola 

Les reunions de consell escolar es faran preferentment per videoconferència. Les opcions seran: 

❖ Consell escolar de ZER. 
❖ Consell escolar ZER/ escoles. 
❖ Consell escolar d’escola. 

 

4.3. Reunions de coordinació 

Els claustres de ZER/escola, coordinacions de cicle, consell de direcció de ZER, equip directiu de ZER, CAD’s, coordinacions amb                   

tutors/es de pràctiques Dual/Grau o altre personal docent o no docent extern a l’escola es farà preferentment mitjançant                  

videoconferència. 

 

 

 

 

 



 

5. Organització d’horaris i gestió d’entrades i sortides 

 ENTRADES Horari 
Entrada 

SORTIDES Horari 
Sortida 

Escola Vilanova de 
Segrià  
(Vilanova de Segrià) 

INF: S’entrarà per la porta del carrer Diagonal. 
PRI: S’entrarà per la porta d’accés des del pati, porta Sant Josep 
Calassanç. 
L’alumnat haurà de fer ús de la mascareta fins que entri a la seva aula de                
treball. 

8’50h 
15h  

Es realitzaran pels 
mateixos accesos que les 
entrades 

13h 
17h 

Escola Blanca de 
Vilallonga  
(La Portella) 

INF: S’entrarà per la porta d’accés a la seva aula des del pati. L’alumnat              
haurà de fer ús de la mascareta fins que entri a la seva aula de treball. 
PRI: S’entrarà per la porta d’accés al menjador des del pati.  
L’alumnat haurà de fer ús de la mascareta fins que entri a la seva aula de                
treball. 

8’50h 
15h 

INF i PRI per la porta 
principal, esglaonadament. 
 

13h 
17h 

Escola el Roser 
(Torre-Serona) 

INF I PRI: s’entrarà per la porta principal, Plaça Dr. Serés sense files. 
L’alumnat haurà de fer ús de la mascareta fins que entri a la seva aula de                
treball. 

8’50h 
15h 

Es realitzaran pels 
mateixos accesos que les 
entrades. 

13h 
17h 

Queda restringida l’entrada al centre de les famílies sense cita prèvia. En cas que aquestes hagin d’accedir al centre per algun                     
motiu justificable (p.ex: primera setmana del curs per a famílies de P3, o acollida matinal), caldrà que es regeixin per la normativa                      
de prevenció i salut establerta pel Departament de Salut. Cada infant serà acompanyat per un únic familiar. 

A l’entrada a l’escola es pendrà la temperatura de l’alumnat. Si un nen/nena no presenta la temperatura adequada no podrà                    
entrar a l’escola. Els mestres es prendran la temperatura a l’entrada a l’escola. Seguidament, tot l’alumnat i professorat es                   
rentaran les mans amb gel hidroalcohòlic. 

 



 

6. ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA EN CAS DE CONFINAMENT 

En el supòsit de confinament tant total del centre com parcial d’un grup estable , les escoles de la ZER seguirem aquestes línies,                       

sense perjudici d’anar implementant altres mesures segons vagi evolucionant la situació: 

➔ En el període de les primeres 24 hores de situació de confinament s’establiran definitivament la calendarització de les                  

actuacions previstes. 

➔ El Consell de Direcció i l’Equip Directiu de cada centre seran responsables de la comunicació amb les famílies                  

directament o a través dels seus representants. Així mateix serà també responsable de la coordinació de l’equip docent del                   

centre i altres administracions i/o serveis. En aquest sentit s’establirà un calendari de trobades virtuals de coordinació. 

➔ S’establirà contacte amb els agents de suport (EAP, CREDA,...) per atendre les necessitats de l’alumnat. 

➔ Cada escola establirà el seu mitjà de comunicació amb les famílies, preferentment serà el correu del centre per                  

assumptes de caire general i/o per contactar amb la direcció. Cada tutor tindrà contacte amb el seu grup mitjançant l’eina de                     

comunicació que estableixi (correu, videoconferències, whatsapp, …). 

➔ El tutor/a del grup serà el responsable de la comunicació i coordinació amb els/les alumnes del seu grup pel que fa a                      

l’acció educativa. Els grups de referència seran els agrupaments definits anteriorment. 

➔ Per dur a terme la tasca pedagògica i curricular amb l’alumnat utilitzarem:  

- Virtualment:  plataforma Google Classroom, Espai Nodes i videoconferències. 

- Materials diversos d’aula: dossiers, llibres i quaderns establerts a cada nivell. 

➔ L'acompanyament emocional i l’acció tutorial es farà a través de videoconferències individuals amb l’alumnat i família i                 

videoconferències grupals (1 tutoria setmanal). Es tindrà en compte tot l’alumnat i en particular, el més vulnerable que pot                   

 



 

patir desconnexió. 

➔ El treball docent s’organitzarà de la següent manera: 

- Consells de direcció i reunions d’equips directius. 

- Claustres de ZER i escola. 

- Reunions de treball /formació /coordinacions/ sessions avaluació. 

- Reunions CAD, assessorament amb referent CRP, coordinacions amb Institut de referència. 

I totes aquelles reunions que es considerin necessàries per desenvolupar els objetius de la PGA. 

 

7. PRINCIPIS BÀSICS DE PREVENCIÓ, HIGIENE I PROMOCIÓ DE LA SALUT 

7.1 Requisits d’accés a les escoles 

En cas que l'infant presenti una malaltia crònica d’elevada complexitat que pugui augmentar el risc de gravetat si contreu la                    

infecció per SARS-CoV2, es valorarà de manera conjunta –amb la família o persones tutores i el seu equip mèdic de                    

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

Les famílies han de fer-se responsables de l’estat de salut dels seus fills i filles i del seu propi. A l’inici del curs, signaran                        

una declaració responsable, a través de la qual faran constar que són coneixedors de la situació de pandèmia amb el risc                     

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

 



 

Declaració responsable per l’alumnat de primària, infantil i les famílies que tinguin d’accedir a l’escola: 

Primària: https://documents.espai.educacio.gencat.cat/FormularisModels/CentresGestioAdministrativa/A818.pdf 

Infantil: https://documents.espai.educacio.gencat.cat/FormularisModels/CentresGestioAdministrativa/A819.pdf  

A més, es comprometen a no portar l’infant al centre educatiu en cas que presenti simptomatologia compatible amb la                   

COVID-19 o l’hagi presentat en els darrers 14 dies i a comunicar-ho immediatament als responsables del centre educatiu                  

per tal de poder prendre les mesures oportunes. Si el fill/a presenta febre o febrícula, tos, dificultat per respirar, congestió                    

nasal, mal de coll, mal de panxa, vòmits, diarrea, malestar o dolor muscular, no podrà assistir a l’escola, i la família s’haurà                      

de posar en contacte amb l’escola i amb el centre d’atenció primària més proper. Es facilitarà un document de comprovació                    

de símptomes que s’haurà de fer arribar a la direcció del centre. 

ANNEX 1: Llista de comprovació de símptomes per a les famílies 

Per facilitar la comprovació de símptomes es prendrà la temperatura a l’alumnat a les hores d’entrada a l'escola i a tot el                      

personal del centre, el qual en farà un registre diari.  

ANNEX 2: Graella de control de temperatura del personal del centre 

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

malaltia greu per coronavirus rebran una valoració del servei de prevenció de riscos laborals per valorar si poden estar en                    

contacte amb els infants. 

 

https://documents.espai.educacio.gencat.cat/FormularisModels/CentresGestioAdministrativa/A818.pdf
https://documents.espai.educacio.gencat.cat/FormularisModels/CentresGestioAdministrativa/A819.pdf


 

7.2 Protocol d’actuació en cas de detectar un possible cas de Covid-19 

Davant d'una persona que comença a desenvolupar símptomes compatibles amb la COVID-19 al centre educatiu: 

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

Escola Vilanova de Segrià (Vilanova de Segrià) Despatx de direcció 

Escola Blanca de  Vilallonga (La Portella) Vestíbul del centre (és un espai ampli, ventilat i a prop de la sortida) 

Escola el Roser (Torre-Serona) Vestíbul del centre (és un espai ampli, ventilat i a prop de la sortida) 

 

b/ Es col·locarà una mascareta quirúrgica (tant a la persona que ha iniciat símptomes com a la persona que es quedi al                      

seu càrrec) i es contactarà amb la família per tal que vingui a buscar l’infant. En cas de presentar símptomes de gravetat                      

es trucarà també al 061. 

Escola Vilanova de Segrià (Vilanova de Segrià) Amàlia Sirés (Directora) / Alícia Morlans (Secretària) 

Escola Blanca de  Vilallonga (La Portella) Sonia Medrano (Directora) 

Escola el Roser (Torre-Serona) Marina Esteban (Directora) 

 

* En cas que algú de l’Equip Directiu tingui classe s’avisarà a algú que tingui treball personal per a que es quedi amb el seu grup. I  en 

cas excepcional, que no hi sigui present l’equip directiu, ho farà la persona assignada per la direcció del centre.  

 



 

c/ 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. 

ANNEX 3: Registre casos de Covid d’acord al protocol del pla d’actuació. 

7.3 Higiene de mans 

En infants es requerirà rentat de mans: 

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

▪ Abans i després dels àpats. 

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

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

En el cas del personal que treballa a l’escola, el rentat de mans es dura a terme: 

▪ A l’arribada al centre, abans del contacte amb els infants. 

▪ Abans i després d’entrar en contacte amb els aliments dels infants i propis. 

▪ Abans i desprès d’acompanyar un infant al WC. 

▪ Abans i desprès d’anar al WC. 

 



 

. Abans i després de mocar un infant. 

Es garantiran diversos punts de rentat de mans (amb dosificadors de sabó i tovalloles d’un sol ús) als lavabos i menjador.                     

Els dispensadors de solució hidroalcohòlica estaran a les aules, i entrades i sortides. 

7.4. Ús de mascareta 

Tot l’alumnat haurà de venir de casa amb mascareta. Cada nen haurà de portar una bossa de paper o plàstic per posar-la                      

en cas que sigui necessari. 

Tan l’educació infantil i primària els nens i nenes d’un mateix grup estable de convivència poden relacionar-s’hi sense                  

limitacions i, per tant i mentre les condicions epidemiològiques ho permetin, només hauran de dur mascareta quan                 

comparteixin espai amb nens i nenes d’un altre grup. Malgrat això, si les condicions epidemiològiques ho requereixen, els                  

nens i nenes, a partir de 6 anys, també hauran de dur mascareta a l’aula. 

Entre grups no estables de convivència s’haurà de respectar la distància d’1’5 metre entre els nens i nenes. 

 

Per al personal docent d’un grup estable serà recomanable. Per al personal no docent extern i especialistes de la                   

ZER, serà obligatòria quan no es pugui mantenir la distància d’1,5 metres. 

El tipus de mascareta indicada ha de ser la higiènica amb compliment norma UNE. La mascareta d’ús individual ha de                    

poder disposar d’un lloc per a ser guardada i protegida. 

 



 

7.5. Pla de neteja 

Els Ajuntaments de les escoles de la ZER hauran de vetllar per la neteja, ventilació, i desinfecció del centres. Serà                    

necessari ventilar les instal·lacions interiors com a mínim 5 vegades, almenys 10 minuts cada vegada. La neteja i la                   

posterior desinfecció d’espais es realitzarà amb una periodicitat almenys diària. 

Cal garantir la desinfecció freqüent d’aquelles superfícies d’ús més comú com el poms de les portes, les baranes de les                    

escales, etc. Les taules de les aules i del menjador es netejaran i desinfectaran després de les activitats i dels àpats,                     

respectivament. 

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

com el pati per a la realització d’aquelles activitats que puguin fer-se a l’aire lliure. 

 

 

 

 

 

 

 



 

La neteja i la posterior desinfecció d’espais a les 3 escoles es realitzarà de la següent manera:  

  

AULES, ESPAIS I EQUIPAMENTS  

Com ho farem Espais i equipaments Temporalització Responsable 

Ventilació de l’espai Aules, i espais interiors 10 minuts ( 5 vegades al dia) Escola 

Neteja i desinfecció 
 
 

Interruptors, fotocopiadores i terra Una vegada al dia 
 
 

Ajuntament 

Ordinadors, teclats, ratolins, material informàtic, 
telèfons i comandaments 

Després de cada ús Escola 

Neteja i desinfecció  Els jocs, joguines de plàstic i material didàctic 
compartit 

Després de cada ús Escola 

Neteja i desinfecció Material Educació Física Després de cada ús Escola 

Neteja i desinfecció Equipaments del pati Quan acabi l’esbarjo 
Després hora menjador 
*A l’acabar la jornada escolar 

Escola / ajuntament 
 
*Ajuntament 

Neteja i desinfecció Material projecte Chess and English Després de cada ús Escola 

LAVABOS  

Ventilació Lavabos 10 minuts (matí-pati-migdia-tarda) Escola 

Neteja i desinfecció Rentamans, inodors, terra i altres superfícies 2 vegada al dia Ajuntament 

Neteja i desinfecció Papereres, cubells brossa 1 vegada al dia Ajuntament 

 



 

MENJADOR  

Ventilació Espai de menjador 10 minuts (5 vegades al dia) Escola / Monitors  

Neteja i desinfecció Superfícies on es prepara el menjar, taules, safates Abans i després de cada ús Monitors 

Neteja i desinfecció Utensilis de cuina, taulells i terra Després de cada ús Monitors 

Neteja i desinfecció: 
aigua calenta rentat a 
elevada temperatura. 
Aigua freda desinfecció en 
dilució de lleixiu al 0,1 %. 

Plats, gots, coberts,...  Després de cada ús Monitors 

* Escola el Roser (donat que és un sol grup estable) 

ANNEX 4: Taules de control per als docents i personal del centre que estaran visibles i penjades a cada aula o espai 
corresponent. 

 

7.6. Gestió de residus 

Es recomana que els mocadors i les tovalloletes d'un sol ús utilitzats per a l'assecat de mans o per a la higiene respiratòria,                       

es llencin en contenidors amb bosses. El material d’higiene personal, com mascaretes, guants i altres residus personals                 

d’higiene, són considerats com a fracció resta i, per tant, s’han de llençar al contenidor de rebuig (contenidor gris). 

 



 

En el cas que alguna persona presenti símptomes mentre està al centre, cal tancar en una bossa tot el material utilitzat a                      

l'espai d'ús individual on s'ha aïllat la persona i introduir aquesta bossa tancada en una segona bossa abans de dipositar-la                    

amb la resta de residus tal com s’ha indicat al paràgraf anterior. 

 

8. Seguiment del Pla  

Aquest pla es presenta per a la seva aprovació a data 23 de juliol de 2020. La seva versió definitiva serà lliurada a tots els                         

membres del consell escolar i una versió reduïda a totes les famílies de l’escola. El responsable del seguiment del pla i la                      

seva avaluació serà el consell de direcció de la ZER i l’equip directiu de cada centre. 

RESPONSABLES Consell de Direcció ZER 
Equip Directiu escola 
 

INDICADORS - Nombre de reunions amb famílies. 
- Nombre d’actuacions amb l’alumnat. 
- Nombre de reunions equips docents. 
- Grau d’implementació i satisfacció de la plataforma Classroom. 
- Grau de compliment del pla de neteja, desinfecció i ventilació d’espais. 
- Grau de compliment del protocol en cas de detecció d’un possible cas de COVID. 

 

AVALUACIÓ I 
SEGUIMENT DELS 
INDICADORS 
 

- Anàlisi dels indicadors. 
- Presa de decisions  trimestrals per tal de fer les propostes de millora adients a cada indicador. 

 
 



 

 
 
ANNEX 1: LLISTA DE COMPROVACIÓ DE SÍMPTOMES PER A LES FAMÍLIES 
 
Si el vostre fill, filla o infant tutelat, o bé alguna persona adulta no es troba bé,  marqueu amb una creu quins d’aquests símptomes presenta: 

FILL / FILLA O INFANT TUTELAT PERSONA ADULTA (FAMILIAR) 

❏ Febre o febrícula  
❏ Tos 
❏ Dificultat per respirar 
❏ Congestió nasal 
❏ Mal de coll 
❏ Mal de panxa 
❏ Vòmits 
❏ Diarrea 
❏ Malestar 
❏ Dolor muscular 

 

❏ Febre o febrícula 
❏ Tos 
❏ Dificultat per respirar 
❏ Falta d’olfacte, de gust 
❏ Mal de coll 
❏ Calfreds 
❏ Vòmits 
❏ Diarrea 
❏ Malestar 
❏ Dolor muscular 

 
*Si heu marcat una o diverses caselles cal que eviteu portar l’infant a l’activitat i que us poseu en contacte amb els responsables de l’activitat 
per comunicar-ho. 
En horari d’atenció del vostre centre d’atenció primària, poseu-vos en contacte telefònic amb el vostre equip de pediatria o de capçalera. En 
cas contrari, truqueu al 061. 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

ANNEX 2: GRAELLA DE CONTROL DE TEMPERATURA DEL PERSONAL DEL CENTRE 
 

 
CONTROL TEMPERATURA 

Nom 

MES:  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

 
 

Matí 
Tarda 

                               

 Matí 
Tarda 

                               

 Matí 
Tarda 

                               

 Matí 
Tarda 

                               

 Matí 
Tarda 

                               

 Matí 
Tarda 

                               

 Matí 
Tarda 

                               

 Matí 
Tarda 

                               

 Matí 
Tarda 

                               

OBSERVACIONS: Els mestres i personal del centre es prendrà la temperatura quan arribi al centre. 
 
 

 
 

 



 

ANNEX 3: REGISTRE CASOS DE COVID D’ACORD AL PROTOCOL DEL PLA D’ACTUACIÓ 
 

ESCOLA:  

NOM I COGNOMS GRUP 
ESTABLE  

DATA DETECCIÓ SÍMPTOMES (temperatura, 
simptomatologia) 

ESPAI CONTACTE 
(família) 

PERSONA 
QUE L’ATÉN 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 



 

ANNEX 4: TAULES DE CONTROL PER ALS DOCENTS I PERSONAL DEL CENTRE QUE ESTARAN VISIBLES I PENJADES 
A CADA AULA O ESPAI CORRESPONENT. 
 

 
AULES, ESPAIS I EQUIPAMENTS (taula de control aules) 

RESPONSABLES: escola / ajuntament 

MES:  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 
1
1 

1
2 

1
3 

1
4 

1
5 

1
6 

1
7 

1
8 

1
9 

2
0 

2
1 

2
2 

2
3 

2
4 

2
5 

2
6 

2
7 

2
8 

2
9 

3
0 

3
1 

Com ho farem Temporalització Espais i equipaments                                

Ventilació de 
l’espai 

10 minuts (5 
vegades al dia) 

Aules, i espais interiors                                

Neteja i 
desinfecció 
 

Una vegada al dia 
 
 
 

Ordinadors, teclats, ratolins, 
telèfons, comandaments, 
interruptors, fotocopiadores, 
terra 

                               

Neteja i 
desinfecció 
amb alcohol 
propílic de 70º 

Després de cada ús Els jocs i joguines de plàstic                                

OBSERVACIONS:  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

 
LAVABOS  (taula de control) 

RESPONSABLES: escola / ajuntament 

MES:  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 
1
1 

1
2 

1
3 

1
4 

1
5 

1
6 

1
7 

1
8 

1
9 

2
0 

2
1 

2
2 

2
3 

2
4 

2
5 

2
6 

2
7 

2
8 

2
9 

3
0 

3
1 

Com ho farem Temporalització Espais i equipaments                                

Ventilació de 
l’espai 

10 minuts (5 
vegades al dia) 

Lavabos                                

Neteja i 
desinfecció 

Dues vegades  al 
dia 
 

Rentamans, inodors, terra 
i altres superfícies 

                               

Neteja i 
desinfecció  

Una vegada al dia Papereres, cubells brossa                                

OBSERVACIONS:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

 

 
MENJADOR  (taula de control) 

RESPONSABLES: escola / monitors 

MES:  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 
1
1 

1
2 

1
3 

1
4 

1
5 

1
6 

1
7 

1
8 

1
9 

2
0 

2
1 

2
2 

2
3 

2
4 

2
5 

2
6 

2
7 

2
8 

2
9 

3
0 

3
1 

Com ho farem Temporalització Espais i 
equipaments 

                               

Ventilació de l’espai 10 minuts (5 
vegades al dia) 

Espai de 
menjador  

                               

Neteja i desinfecció 
 

Abans i després de 
cada ús 
 

Superfícies on es 
prepara el menjar, 
taules, safates 

                               

Neteja i desinfecció  Després de cada 
ús 

Utensilis de cuina, 
taulells i terra 

                               

Neteja i desinfecció: 
aigua calenta rentat a elevada 
temperatura. 
Aigua freda desinfecció en 
dilució de lleixiu al 0,1 %. 

Després de cada 
ús 

Plats, gots, 
coberts,...  

                               

OBSERVACIONS:  
 
 
 
 
 
 

 

 

 


