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PLA D’ORGANITZACIÓ D’OBERTURA  
DE LES ESCOLES DE LA ZER BAIX PRIORAT:  

ESC El Sarraí de Bellmunt del Priorat 
ESC Onze de Setembre del Masroig 

ESC Rossend Giol de Porrera 
 
1. INTRODUCCIÓ 
 
Aquest Pla d’organització d’obertura de la ZER Baix Priorat s’ha dissenyat d’acord 

amb les Instruccions de la Secretaria de Polítiques Educatives i el Pla d’actuació 

en el marc de la pandèmia elaborat amb el Departament de Salut.  

Inclou la singularitat de cada escola de la ZER tenint en compte la Llei 

d’Autonomia de centres.  

 

L’afrontament de la pandèmia per la COVID-19 ha implicat l’aplicació de mesures 

que han cercat contenir la transmissió del virus a través de la reducció de les 

interaccions socials, entre elles el tancament de les escoles. 

La importància de garantir el dret a l’educació i a la protecció de l’infant fan que 

l’obertura de les nostres escoles per aquest curs 2020/2021 es faci amb la màxima 

normalitat possible.  

 

La situació actual de crisi sanitària fa necessària l’aplicació continuada d’una sèrie 

de mesures que canvien de manera notable el sistema educatiu. Cal que 

responsables, famílies, persones educadores i la resta del personal de les escoles 

s’involucrin i es comprometin per a garantir els dos grans pilars per fer front la 

pandèmia: les mesures de protecció i la traçabilitat. 

 

Totes les mesures proposades en el Pla seran vigents al llarg del curs escolar. 

S’haurà d’estar amatent a les possibles situacions que es vagin produint per 

aplicar les mesures descrites en aquest pla per donar continuïtat a l’aprenentatge. 
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2. CONTINGUT DEL PLA D’OBERTURA 
 

2.1. Diagnosi 
 

Des de l’inici del confinament, el dia 12 de març de 2020, l’equip docent de la ZER 

Baix Priorat ens vam comunicar telemàticament per tal de començar a organitzar 

el funcionament pedagògic telemàtic i a plantejar-nos la manera de com ens 

comunicaríem amb les famílies cada setmana seguint les indicacions del 

Departament d’Educació, del Departament de Salut i de PROCICAT. Quan a nivell 

de claustre ja vam tenir clar com ens organitzaríem i comunicaríem amb l’alumnat i 

les famílies, vam fer un primer correu electrònic explicant la situació en la que ens 

trobàvem. Cada setmana ens comunicàvem amb les famílies a través del correu 

electrònic de cadascuna de les escoles, del correu de la ZER i per Whatsapp (les 

directores amb el/la representant de les famílies de cada escola). 

Tot l'equip docent vam preparar activitats globalitzades i seqüenciades per cicles 

amb l’objectiu d’atendre la diversitat del nostre alumnat a partir de propostes 

educatives significatives, relacionades amb tots els àmbits curriculars.  

 A l’inici, vam penjar a la pàgina web de la ZER diferents documents d’activitats 

amb enllaços, també per cicle, que complementaven aquestes propostes del 

claustre i tractaven aspectes diversos del currículum competencial, així com, 

informacions, recomanacions i consells.  

Adjuntem enllaç de la nostra web: https://agora.xtec.cat/zerbaixpriorat/  

  

L’equip directiu de la ZER ens comunicàvem pràcticament cada dia. Seguíem les 

videoconferències del Director i ens organitzàvem per gestionar de la millor  

 

https://agora.xtec.cat/zerbaixpriorat/
https://agora.xtec.cat/zerbaixpriorat/
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manera possible, dins d'aquesta nova realitat, tota la coordinació amb la resta de 

l'equip. Ens comunicàvem a través del Drive, el correu de la ZER i de les escoles i 

després a través de videoconferència amb l’aplicació Meet. 

També, juntament amb la coordinadora TAC, vam treballar per tal de poder 

comunicar-nos, tant amb el claustre com amb l’alumnat i les famílies, amb altres 

entorns virtuals. 

 

2.2. Organització dels grups estables 

 

ESC EL SARRAÍ DE BELLMUNT DEL PRIORAT 

CURS 
NIVELL 

 

Núm. 
ALUMNES 

MESTRE/A 
ESTABLE 

ALTRES DOCENTS 
(mestres 

especialistes) 

MESTRA E.E. 
(suport) 

ESPAI ESTABLE 
DEL GRUP 

 

 
P3 
EI 

 
3 

 
 Miriam 

Núria F. (anglès) 
Joan (EF) 

Maria (música) 
Mestre/a (1/3) 

Juan Manuel (Religió) 

  
AULA 

E.INFANTIL 

3r-4t-5è 
Primària 

 
5 

 
Miriam 

Núria F. (anglès) 
Joan (EF) 

Maria (música) 
Mestre/a (1/3) 

Juan Manuel (Religió) 

 
Núria S. 

 
AULA GRAN 
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ESC ONZE DE SETEMBRE DEL MASROIG 

CURS 
NIVELL 

 

Núm. 
ALUMNES 

PROFESSORS 
ESTABLE 

ALTRES DOCENTS 
(mestres 

especialistes) 

MESTRA E.E. 
(suport) 

ESPAI ESTABLE 
DEL GRUP 

P3-P4-P5 
EI 

 
5 

 
Eva 

Núria F. (anglès) 
Joan (EF) 

Maria (música) 
Mestre/a (1/3) 

Juan Manuel (Religió) 

  
AULA 

E.INFANTIL 

 
1r-2n 

Primària 

 
9 

 
Marisin 

Núria F. (anglès) 
Joan (EF) 

Maria (música) 
Mestre/a (1/3) 

Juan Manuel (Religió) 

 
Núria S. 

 
AULA 

MITJANA 

3r-4t-5è-
6è 

Primària 
 

 
9 

 
Isabel 

Núria F. (anglès) 
Joan (EF) 

Maria (música) 
Mestre/a (1/3) 

Juan Manuel (Religió) 

 
Núria S. 

 
AULA GRAN 

 
 
 
 
 

ESC ROSSEND GIOL DE PORRERA 

CURS 
NIVELL 

 

Núm. 
ALUMNES 

PROFESSORS 
ESTABLE 

ALTRES DOCENTS 
(mestres 

especialistes) 

MESTRA E.E. 
(suport) 

ESPAI ESTABLE 
DEL GRUP 

P3-P4-P5 
EI 

 
7 

 
Dolors 

Núria F. (anglès) 
Joan (EF) 

Maria (música) 
Mestre/a (1/3) 

Juan Manuel (Religió) 

  
AULA 

E.INFANTIL 

2n- 4t-5è 
Primària 

 
5 

 
Enric 

Núria F. (anglès) 
Joan (EF) 

Maria (música) 
Mestre/a (1/3) 

Juan Manuel (Religió) 

 
Núria S. 

 
AULA 

MITJANA 
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En tots els grups hi poden entrar els/les mestres itinerants. Sempre amb mascareta, 

ja que no formen part del grup estable.  

Tot i haver separat en dos o tres grups a les graelles anteriors, es considera que: 

BELLMUNT DEL PRIORAT: 1 grup estable 

EL MASROIG: 1 grup estable 

PORRERA: 1 grup estable 

 

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

necessitat específica de suport educatiu 

 

Les actuacions i intervencions en aquest temps de confinament s’han basat en els 

objectius següents: 

● Informar, orientar i assessorar a les famílies. Així com col·laborar en 

l’atenció i seguiment del benestar emocional, si calia, de l’alumnat i de les 

seves famílies. 

● Realitzar la coordinació amb la professional de l’EAP de referència de forma 

telemàtica/telefònica, seguint les seves orientacions. 

● Avaluar l’alumnat de NESE. 

● Facilitar actuacions per la personalització, l’equitat, la qualitat i 

l'accessibilitat del procés d'aprenentatge del nostre alumnat amb NESE. 

 

A la nostra ZER hi ha alumnat amb dificultats d’aprenentatge que requereixen d’un 

suport. El seu seguiment amb temps de confinament s’ha basat en 

l’acompanyament, assessorament i atenció per part de la tutora i de la directora 

(en alguns casos puntuals) per tal de donar una orientació específica a les seves 

necessitats mitjançant trucades, correu electrònic o videoconferències. 
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La ZER va sol·licitar recursos digitals dins el Pla de connectivitat per aquell 

alumnat que ho requeria, però aquest desplegament de dispositius no va portar-se 

a terme. 

 

2.4. Organització de les entrades i sortides  

Les famílies han de verificar, abans d’anar a l’escola, l’estat de salut del seu fill/a i 

comprovar que no tingui elevació de la temperatura superior a 37,5ºC ni l’aparició de 

cap altre símptoma del llistat de símptomes:  

- Febre o febrícula per sobre de 37’5ºC 

- Tos  

- Dificultat per a 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 es consideraran símptomes si hi ha febre o 

d'altres manifestacions de la llista de símptomes.  

 

S'ha establert que el primer dia de curs, 14 de setembre, tots els infants a 

partir de 6 anys, hauran de dur mascareta. 

L'obligació de mascareta, segons les instruccions a dia d'avui, s'allargarà durant 

les dues primeres setmanes de curs.  

Aquesta mascareta ha de ser higiènica i la bossa per guardar la mascareta ha de 

ser, preferentment, transpirable de paper o de roba. 
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Per tal de garantir les mesures de prevenció a les entrades i sortides del centre, i 

passades aquestes dues primeres setmanes d’inici de curs, s’adaptaran les mesures 

en funció de l’evolució de la situació epidemiològica.  

A les entrades al centre es prendrà la temperatura corporal de l’alumnat amb un 

termòmetre digital d’infrarojos.  

També es rentaran les mans amb gel hidroalcohòlic a l’entrar a l’escola i es procurarà 

mantenir el metre i mig distància. (veure. annex 1. Infografia d’inici de curs per a les 

famílies).  

 

ESCOLA EL SARRAÍ 

NIVELL TIPUS D’ACCÉS HORA 

D’ENTRADA 
REGISTRE 

TEMPERATURA 

HORA DE 

SORTIDA 

 

EI 

Porta del pati      Matí: 8:45 

Tarde: 15:00 

Tutor/a o  o 

mestre/a a  

càrrec 

Matí: 13:00 

Tarde*: 17:00 

*Divendres a  

les 16:45h 

 

PRIMÀRIA 

Porta principal Matí: 8:45 

Tarde:15:00 

Tutor/a o o 

mestre/a a  

càrrec 

Matí: 13:00 

Tarde*: 17:00 

*Divendres a  

les 16:45h 
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ESCOLA ONZE DE SETEMBRE 

NIVELL TIPUS D’ACCÉS HORA D’ENTRADA REGISTRE 

TEMPERATURA 

HORA DE 

 SORTIDA 

EI Porta accés    

pati  

EI      

Matí: 8:45 

Tarde: 15:00 

Tutor/a o  o 

mestre/a a  

càrrec 

Matí: 13:00 

Tarde*: 17:00 

*Divendres a les 

16:45 

CI Porta  

entradeta  

CI 

Matí: 8:45 

Tarde: 15:00 

Tutor/a o  o 

mestre/a a  

càrrec 

Matí: 13:00 

Tarde*: 17:00 

*Divendres a les 

16:45h 

CM/CS Porta  

entradeta 

CM/CS 

Matí: 8:45 

Tarde:15:00 

Tutor/a o  o 

mestre/a a  

càrrec 

Matí: 13:00 

Tarde*: 17:00 

*Divendres a les 

16:45h 

 

 

ESCOLA ROSSEND GIOL 

NIVELL TIPUS D’ACCÉS HORA 

D’ENTRADA 
REGISTRE 

TEMPERATURA 

HORA DE SORTIDA 

EI Porta despatx  

ZER 

Matí: 8:45 

Tarde: 15:00 

Tutor/a o  o 

mestre/a a  

càrrec 

Matí: 13:00 

Tarde*: 17:00 

*Divendres a  

les 16:45h 
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PRIMÀRIA Porta principal Matí: 8:45 

Tarde:15:00 

Tutor/a o  o 

mestre/a a  

càrrec 

Matí: 13:00 

Tarde*: 17:00 

*Divendres a  

les 16:45h 

 
 
 

2.5. Organització de l’espai d'esbarjo 

 

ESCOLA EL SARRAÍ 

CURS-NIVELL-GRUP ESPAI PATI HORARI 

EI Pati interior D’11 a 2/4 de 12 

PRIMÀRIA Pati interior D’11 a 2/4 de 12 

 

 

ESCOLA ONZE DE SETEMBRE 

CURS-NIVELL-GRUP ESPAI PATI HORARI 

EI Pati del darrera D’11 a 2/4 de 12 

PRIMÀRIA Pati del davant D’11 a 2/4 de 12 

 

 

ESCOLA ROSSEND GIOL 

CURS-NIVELL-GRUP ESPAI PATI HORARI 

EI Pati del davant D’11 a 2/4 de 12 

PRIMÀRIA Pati del darrera D’11 a 2/4 de 12 

 

 

Aspectes a tenir en compte:  

 

La font del pati no es podrà utilitzar.  

Els residus orgànics i envasos que es generin a l’esbarjo es dipositaran al 

contenidor corresponent.  
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A més a més, hi haurà una paperera amb pedal a l’entrada del centre per dipositar 

els mocadors d’un sol ús i mascaretes.  

 
 

2.6. Relació amb la comunitat educativa 

Reunions de grups: 

Les reunions d’inici de curs amb les famílies les farem durant el primer trimestre de 

manera presencial (amb un membre de cada família) o telemàtica, en funció de 

l’evolució de la situació epidemiològica. Els/les mestres especialistes no hi 

assistiran, la directora serà l’encarregada de transmetre la informació corresponent 

de cada mestre/a especialista. Durant la reunió presencial es farà ús de la 

mascareta, es mantindrà la distància de seguretat i hi haurà un nombre màxim de 

10 persones.  

Les reunions amb la família de l’alumnat que s’incorpora de nou al centre (P3 i 

alumnat de nova incorporació) es faran de manera individual amb cita prèvia 

acordada amb la tutora i presencialment, no més tard de meitat octubre i en funció 

de l’evolució de la situació epidemiològica.  

 

En el cas de no poder fer les reunions presencials, aquestes es faran de manera 

telemàtica respectant els agrupaments estables que consten a les bastides de 

l’apartat d) d’entrades i sortides. 

 

Reunions individuals de seguiment: 

El seguiment amb les famílies el farem presencialment amb cita prèvia acordada 

amb la tutora mantenint les mesures de seguretat. En el cas de no poder-ho fer, 

serà per telèfon o per videoconferència.  

 

 

2.7. Servei de menjador 

 

A la ZER Baix Priorat, l’ESC Onze de Setembre del Masroig disposa de servei de 

menjador. Inclou l’àpat i les activitats posteriors fins a la represa de l’activitat 

lectiva i s’organitza en els espais habilitats a tal efecte. 
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L’organització del centre permet fer ús de l’espai habitual del menjador escolar. 

Cal mantenir la distància de seguretat entre les taules i l’alumnat (una cadira 

 

 buida entremig per garantir la distància), ja que l’espai i el nombre d’alumnes ho 

permet. Cal mantenir el menjador ordenat, fer la neteja, desinfecció i ventilació del 

menjador cada dia. 

● Cal garantir el rentat de mans abans i després de l’àpat. 

● Cal servir el menjar 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 la monitora qui 

la serveixi. 

● Cal garantir les condicions de seguretat alimentària per al trasllat i servei 

dels aliments. No cal utilitzar elements isotèrmics. 

● Les activitats posteriors als àpats s’han de realitzar, preferiblement, a l’aire 

lliure,mantenint les mesures de seguretat.  

● També cal garantir la neteja, la desinfecció i ventilació dels espais abans i 

després de la seva utilització. 

20 

El professorat que es queda al migdia podrà fer ús del servei de menjador escolar. 

Quan l’espai del menjador quedi lliure i després de la neteja, desinfecció i 

ventilació, el professorat podrà accedir a l’espai utilitzant obligatòriament la 

mascareta excepte quan estiguin asseguts a la taula fent l’àpat. 

 

 

2.8. Pla de neteja 

 

Les escoles disposen del seu Pla de neteja i desinfecció adaptat en funció dels 

diferents espais i la seva ocupació i concurrència (veure annex 2. Planificació de la 

ventilació, neteja i desinfecció de les escoles de la ZER). 
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Algunes consideracions generals que contemplem en aquest Pla són: 

● La neteja s’ha de fer de forma prèvia a les actuacions de desinfecció per 

garantir l’eficàcia dels desinfectants. 

● S’han d’utilitzar els desinfectants apropiats i amb mesura.  

● Els productes s’han d’utilitzar seguint les indicacions de les etiquetes i 

adoptant les mesures de precaució indicades. 

● La neteja i la posterior desinfecció d’espais s’ha de realitzar amb una 

periodicitat almenys diària. Cal fer la neteja i desinfecció més d’una 

vegada al dia en espais utilitzats amb més freqüència com: lavabos, zones 

de pas. 

● La ventilació és tan important com la neteja. 

● Ventilar les instal·lacions interiors com a mínim abans de l’entrada i la 

sortida de l’alumnat i 3 vegades més durant el dia durant, almenys, 10 

minuts cada vegada. 

● Si és possible, es deixaran les finestres obertes durant les classes i sempre 

que sigui possible, mantenir les portes obertes, evitant així el contacte amb 

les manetes de les portes. 

 

 

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 puguin  fer-se a l’aire lliure. Per a la seva neteja i desinfecció  s’han de 

seguir les indicacions establertes en el document Neteja i desinfecció en espais 

exteriors de concurrència humana. 

 

 

Gestió de residus 

 

- Es recomana que els mocadors i tovalloletes 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. 

 

http://../ccabezas/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/78N52H20/iu/neteja-desinfeccio-establiments-locals-concurrencia-humana.pdf
http://../ccabezas/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/78N52H20/iu/neteja-desinfeccio-establiments-locals-concurrencia-humana.pdf
http://../ccabezas/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/78N52H20/iu/neteja-desinfeccio-establiments-locals-concurrencia-humana.pdf
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- 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 presenta 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. 

 
 
2.9. Activitats extraescolars 

25 

A l’ESC Onze de Setembre del Masroig i a l’ESC Rossend Giol de Porrera es 

realitzen activitats extraescolars utilitzant algunes aules de l’escola. 

ESC ONZE DE SETEMBRE 

ACTIVITAT HORARI NOMBRE 

ALUMNES 

GRUPS 

DELS 

QUALS 

PROVÉ 

ALUMNAT 

PROFESSIONAL 

RESPONSABLE 

ESPAI ON 

ES 

REALITZA 

L’ACTIVITA

T 

Lúdico-

esportives 

Tarde 

verda 
15 – 17h 

Grup EI/CI 

Grup 

CM/CS 

EI/CI 

CM/CS 

Monitoratge 

empresa 

externa 

Pati  

Aula 

petita 

Anglès Dilluns 
17:30-18:30 

18:30-19:30 

 

13 

EI/CI 

CM/CS 

Monitoratge 

empresa 

externa 

Classe 

del mig 

 

 

* - Cal garantir que cada infant disposa d’una superfície mínima de 2’5 m2.  

  - Cal rentar-se les mans abans i després de l’activitat. 

  - Caldrà la neteja i desinfecció dels instruments compartits entre usos.  
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ESC ROSSEND GIOL 

ACTIVITAT HORARI NOMBRE 

D’ALUMNES 
GRUPS 

DELS 

QUALS 

PROVÉ 

L’ALUMNAT 

PROFESSIONAL 

RESPONSABLE 

ESPAI ON ES 

REALITZA 

L’ACTIVITAT 

Anglès Dimecres 

quinzenal 

de  

15 a 17h. 

 

5 

 

EI i CI 

Professora 

d’anglès 

Sala 

rocòdrom 

 

Durant les activitats extraescolars el professional responsable serà l’encarregada 

de vetllar per a que es duguin a terme les mesures de seguretat.  

 

Tot l’alumnat que realitzi les activitats extraescolars, s’haurà d’esperar fora del 

recinte de l’escola i entrar amb mascareta acompanyats per la monitora 

responsable.  

 

2.10. Activitats complementàries  

 

Sortides i colònies 

La PGA de la ZER contempla que durant les sortides (en cas que es puguin dur a 

terme), es faran les adaptacions que calguin atenent les mesures de prevenció i 

seguretat sanitària. 

 

En el cas de les sortides, sempre cal mantenir la distància interpersonal d’1’5 

metres i portar mascareta quan no es pugui preservar la distància. 

 

En el cas de les colònies es valorarà la realització d’aquesta activitat pedagògica 

en funció de l’evolució de la situació epidemiològica.  

 

Es prioritzaran les activitats a l’aire lliure i se seguiran les mesures de prevenció i 

higiene habituals: distància física de seguretat, rentat de mans, etc. 
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2.11. Reunions dels òrgans unipersonals i col·lectius de coordinació i govern  

 

En els espais de reunió i treball per al personal s'estableixen les mesures 

necessàries per garantir el distanciament físic de seguretat de 1,5 metres, i és 

obligatori l’ús de mascareta si això no pot garantir-se.  

 

● Cal tenir presents totes les mesures sanitàries pel que fa a les màquines de 

cafè, neteja i desinfecció abans i després de la seva utilització amb un drap 

de paper i solució alcohòlica de 70º. 

● S’ha d’evitar compartir  equips, dispositius, estris o altres instruments o 

accessoris. 

● S’ha de prestar especial atenció a la correcta ventilació de l’espai.  

 

Pel que fa a la neteja, desinfecció i ventilació d’aquests espais s’ha de seguir 

l’establert en l’annex 2. Planificació de la ventilació, neteja i desinfecció de les 

escoles de la ZER. 

 

ÒRGANS  TIPUS DE 
REUNIÓ 

FORMAT 
DE LA 
REUNIÓ 

PERIODICITAT/ 
TEMPORITZACIÓ 

LLOC 

Equip directiu Planificació Presencial  Dimecres Despatx de 
la seu de la 
ZER 

Claustre/Grup 
de treball 

Tarde de 
treball  

Telemàtic Tarde de 
dimecres 
quinzenal 

Reunió 
virtual per 
Meet 

Consell 
Escolar 

Prescriptives Telemàtic 1 trimestral Reunió 
virtual per 
Meet 

Equip docent FIC Telemàtic Tarde de 
dimecres 
quinzenal 

Reunió 
virtual per 
Meet 
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2.12. Protocol d’actuació en cas de detectar un possible cas de covid-19  

Per tal de dur a terme la coordinació de la gestió de possibles casos, s’ha creat la 

figura del gestor COVID. A la ZER, el gestor COVID és el coordinador de Riscos 

Laborals i a cadascuna de les escoles, la seva directora.  

Les escoles de la ZER tenen la mateixa gestora COVID de l’Àrea Bàsica de Salut de 

referència (CAP de Falset) per gestionar els possibles casos COVID de cada centre.  

 

DETECCIÓ DE POSSIBLES CASOS PER SIMPTOMATOLOGIA COMPATIBLE AMB 

LA COVID-19 

 

ESC EL SARRAÍ 

CASOS 

POTENCIALS 

ESPAI   

HABILITAT     

PER A 

L’AÏLLAMENT 

PERSONA 

RESPONSABLE 

DE REUBICAR 

L’ALUMNE/A I 

CUSTODIARLO 

PERSONA 

RESPONSABLE 

DE TRUCAR A  

LA FAMÍLIA 

PERSONA 

RESPONSABLE 

DE     

COMUNICAR    

EL CAS A SSTT 

Educació    

Infantil 

Aula de    

material 

Mestre/a a  

càrrec 

Tutor/a o 

mestre/a a  

càrrec 

Directora 

Educació 

Primària 

Aula de    

material 

Mestre/a a  

càrrec 

Tutor/a o 

mestre/a a  

càrrec 

Directora 
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ESC ONZE DE SETEMBRE 

CASOS 

POTENCIALS 

ESPAI   

HABILITAT     

PER A 

L’AÏLLAMENT 

PERSONA 

RESPONSABLE 

DE REUBICAR 

L’ALUMNE/A I 

CUSTODIARLO 

PERSONA 

RESPONSABLE 

DE TRUCAR A  

LA FAMÍLIA 

PERSONA 

RESPONSABLE 

DE     

COMUNICAR    

EL CAS A SSTT 

Educació    

Infantil 

Aula de música Mestre/a a  

càrrec 

Tutor/a o 

mestre/a a  

càrrec 

Directora 

Cicle Inicial Aula de música Mestre/a a  

càrrec 

Tutor/a o 

mestre/a a  

càrrec 

Directora 

Cicle Mitjà/   

Cicle Superior 

Aula de música Mestre/a a  

càrrec 

Tutor/a o 

mestre/a a  

càrrec 

Directora 

 

ESC ROSSEND GIOL 

CASOS 

POTENCIALS 

ESPAI   

HABILITAT     

PER A 

L’AÏLLAMENT 

PERSONA 

RESPONSABLE 

DE REUBICAR 

L’ALUMNE/A I 

CUSTODIARLO 

PERSONA 

RESPONSABLE 

DE TRUCAR A  

LA FAMÍLIA 

PERSONA 

RESPONSABLE 

DE     

COMUNICAR    

EL CAS A SSTT 

Educació    

Infantil 

Aula vidriera Mestre/a a  

càrrec 

Tutor/a o 

mestre/a a  

càrrec 

Directora 
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Educació 

Primària 

Aula vidriera Mestre/a a  

càrrec 

Tutor/a o 

mestre/a a  

càrrec 

Directora 

 

SEGUIMENT DELS CASOS  

 

El seguiment dels casos es farà seguint el model de graella adjuntada a l’annex 3. 

En aquesta graella hi consta:  

- Nom de l’ alumne/a. 

- Dia i hora de la detecció. 

- Explicació del protocol seguit i observacions (incloure el nom de la persona 

que ha fet les actuacions i el nom del familiar que l’ha vingut a buscar). 

- Persona de salut amb qui es manté el contacte i centre d’atenció primària. 

- Persona referent del centre pels contactes amb salut (mantindrà el contacte 

amb salut i farà seguiment del cas).  

 

2.13. Seguiment del pla 

Exposem una breu planificació i seguiment d’aquest pla d’obertura del setembre: 

 

RESPONSABLES: Equip docent- Equip directiu 

POSSIBLES INDICADORS: Objectius a la PGA i protocols 

PROPOSTES DE MILLORA TRIMESTRALS: Valoració dels protocols i adequació  
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3. CONCRECIONS PER A L’EDUCACIÓ INFANTIL  

3.1. Pla de treball de la ZER en confinament  

NIVELL 
EDUCATIU 

MÈTODE DE 
TREBALL I 
RECURSOS 
DIDÀCTICS 
PREVISTOS 

MITJÀ I 
PERIODICITAT DEL 
CONTACTE AMB EL 

GRUP 

MITJÀ I 
PERIODICITAT DEL 
CONTACTE AMB LA 

FAMÍLIA  

Educació 
Infantil 

Pla de treball 
setmanal. 
Lectoescriptura: El 
llibre de la Selva. 
Quadern de 
grafomotricitat. 
Quadern d’escriptura. 
Quaderns de 
matemàtiques. 
 

Videoconferència 
setmanal amb el 
tutor/a. 
 
 

Telefònicament o per 
videoconferència, 
quinzenalment o quan 
es consideri 
necessari. 
 
Setmanalment a 
través del correu 
electrònic.  

 

Mètode de treball: Concrecions  

 

● Setmanalment s'elabora el pla de treball on s’inclouen les tasques de cada 

àmbit d’aprenentatge.  

● En aquest pla de treball s’especifiquen les activitats i recomanacions per a 

que es puguin portar a terme així com l’adreça de correu electrònic del 

docent que la proposa, per fer el retorn. 

● Per treballar les tradicions culturals, que ajuden a l'infant a situar-se en el 

calendari anual, es proposa que el pla de treball pugui esdevenir un centre 

d’interès.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Generalitat de Catalunya                                                          
Departament d’Educació 
Zona Escolar Rural  
Baix Priorat 

 
 

4. CONCRECIONS PER A L’EDUCACIÓ PRIMÀRIA 

4.1. Pla de treball de la ZER en confinament  

NIVELL 
EDUCATIU 

MÈTODE DE 
TREBALL I 
RECURSOS 
DIDÀCTICS 
PREVISTOS 

MITJÀ I 
PERIODICITAT DEL 
CONTACTE AMB EL 

GRUP 

MITJÀ I 
PERIODICITAT DEL 
CONTACTE AMB LA 

FAMÍLIA  

Cicle Inicial  Pla de treball 
setmanal. 
Llibre Projecte de 
llengua i literatura 
Cat.: El llibre de la 
Selva. 
Quadern d’ortografia 
Cat/Cast. 
Quadern de 
comprensió        
lectora Cat. 
Quadern d’escriptura. 
Llibre de 
matemàtiques i un 
quadern.  
Llibre i quadern 
d’anglès. 

Videoconferència 
setmanal amb el 
tutor/a. 
 

Telefònicament o per 
videoconferència, 
quinzenalment o quan 
es consideri 
necessari. 
 
Setmanalment a 
través del correu 
electrònic. 

Cicle mitjà  
 
Cicle 
superior 

Pla de treball 
setmanal. 
Llibre Projecte de 
llengua i literatura 
Cat.: El llibre de la 
Selva. 
Quadern d’ortografia 
Cat/cast. 
Quadern de 
comprensió lectora 
Cat. 
Quadern d’escriptura. 
Llibre de 
matemàtiques i 
quaderns. 
Llibre i quadern 
d’anglès. 

Videoconferència 
setmanal amb el 
tutor/a.  
 

Telefònicament o per 
videoconferència, 
quinzenalment o quan 
es consideri 
necessari. 
 
Setmanalment a 
través del correu 
electrònic. 
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Mètode de treball: Concrecions  

 

● Setmanalment s'elabora el pla de treball on s’inclouen les tasques de cada 

àmbit d’aprenentatge.  

● En aquest pla de treball s’especifiquen les activitats i recomanacions per a 

que es puguin portar a terme així com l’adreça de correu electrònic del 

docent que la proposa, per fer el retorn. 

● L’ús de l’agenda ha de continuar sent l’eina per planificar el treball 

setmanal.  

● Per treballar les tradicions culturals, que ajuden a l'infant a situar-se en el 

calendari anual, es proposa que el pla de treball pugui esdevenir un centre 

d’interès.  

 

Sisena hora 

La ZER Baix Priorat durant el curs 2020/2021 continuarà fent la sisena hora.  

 

Formació docent 

Dins del PFZ, l’equip docent de la ZER Baix Priorat realitzarà l’assessorament TAC 

amb la Mentora Digital del SE del Priorat on es tractaran continguts relacionats amb 

Entorns Virtuals d’Aprenentatge (GSuite, EIX i Telegram). 

El Departament d’Educació presenta el Pla de formació en el marc de la pandèmia de 

la covid-19 per a centres educatius, per atendre les necessitats de formació dels 

equips docents. En aquestes formacions s’hi han inscrit tots els docents de la ZER.  

 

4.2. Organització de la ZER 

En el marc de la ZER, el Consell de direcció determinarà la composició dels grups 

estables d’acord als criteris 5, 6 i 7 del document Instruccions per al curs 2020/2021 

dels centres educatius de Catalunya.  
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ANNEX 1: Infografia d’inici de curs per a les famílies. 
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ANNEX 2. Planificació de la ventilació, neteja i desinfecció en centres 

educatius. (veure els Plans als documents d’escola)  

 

 

● Pla de la ventilació, neteja i desinfecció de l’Escola El Sarraí 

● Pla de la ventilació, neteja i desinfecció de l’Escola Onze de Setembre 

● Pla de la ventilació, neteja i desinfecció de l’Escola Rossend Giol  
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ANNEX 3. Graella de seguiment de casos. 

 

Nom alumne/a 

Dia i hora 

de la 

detecció 

 

Explicació del 

protocol seguit 

i observacions 

Persona que 

ha fet les 

actuacions 

 

Nom del 

familiar que 

ha vingut a 

buscar 

l’alumne/a 

Gestor 

COVID de 

Salut + CAP  

Gestor 

COVID del 

centre –

Contacte 

amb Salut i 

seguiment 

del cas 

      

      

      

      

      

      

      

 


