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1. INTRODUCCIÓ  
 
Aquest pla d’actuació pretén establir les bases per tal que el curs 2021-2022 es 

pugui reprendre amb les màximes garanties, buscant l’equilibri entre la protecció 

de la salut de les persones als centres educatius, la correcta gestió de la 

pandèmia i el dret de tots els infants a una educació de qualitat.  

En una societat amb grans incerteses, cal que l’escola pugui treballar amb la 

màxima normalitat possible. Cal donar continuïtat a l’aprenentatge tal com ho 

fèiem aplicant les mesures sanitàries de protecció.  

● Malgrat la pandèmia, tots els infants han de tenir accés a l’educació en 

condicions d’equitat.  

● L’aprenentatge a l’escola ha de poder continuar amb la màxima normalitat, 

seguint les instruccions sanitàries, i garantint la funció social de l’educació.  

● L’escola ha de ser un entorn segur, amb el risc mínim assumible.  

● A través de les mesures proposades, l’escola ha d’estar en condicions de 

contribuir al control de l’epidèmia i a la ràpida identificació de casos i 

contactes 

VALORS EN QUÈ ES BASA LA PROPOSTA  
 
SEGURETAT  

Amb les mesures que es proposen i la col·laboració imprescindible de tots els 

integrants de la comunitat educativa, 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 a l’escola permet una socialització dels infants que té un gran valor. 

La proposta actual vol afavorir la presencialitat sense renunciar a la seguretat de 

l’alumnat i personal docent i no docent del centre. 
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VIGÈNCIA  

Totes les mesures proposades seran vigents al llarg del curs escolar. No obstant 

això, aquestes mesures s'avaluaran i s’adaptaran en funció de l’evolució del 

context epidemiològic i dels avenços en el Pla de vacunació i en la immunitat de 

grup.  

 
OBJECTIUS GENERALS  
 
1. Educació i acompanyament emocional de l’alumnat (activitats orientades al 

retrobament, l’intercanvi de situacions viscudes,...).  

2. Acció tutorial i orientació en col·laboració amb les famílies, amb la incorporació 

d’estratègies per compensar les desigualtats dels entorns familiars.  

3. Impuls a l’aprenentatge autònom i creatiu per part dels/les alumnes, amb 

propostes que aprofundeixin en la competència d’aprendre a aprendre, per tal de 

capacitar l’alumne a autoregular-se.  

4. L’impuls a la cultura digital. Incorporar l’aprenentatge telemàtic i garantir la 

incorporació d’estratègies per a fomentar la competència digital dels docents i 

dels alumnes.  

5. Impulsar les xarxes de col·laboració entre docents i centres com un element 

clau per l’intercanvi d’experiències innovadores i avançar vers la transformació 

del sistema. 

 

1.1. Resposta adaptativa (àmbit organitzatiu i pedagògic) durant la 

situació curs 20-21  

En el curs passat es varen realitzar reunions quinzenals de cicle i claustre 

telemàticament. Els especialistes es coordinaven amb els tutors/es.  

Quan va caldre confinament, el/la mestre/a s’enviava les activitats a les famílies 

mitjançant el correu electrònic, o entorn Virtual d’Aprenentatge (EVA), o 

videoconferències setmanals amb l’alumnat per garantir l’acompanyament 

emocional amb la participació dels mestres especialistes .  

Hi va haver acompanyament de la mestra d’educació especial amb els alumnes 

de necessitats educatives de suport educatiu (NESE). 
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2. ORGANITZACIÓ DELS GRUPS ESTABLES 

A l’escola hi haurà 4 grups estables en una aula de referència per cadascun.  

Cada aula té la consideració de grup estable, per tant, els seus alumnes poden 

relacionar-se sense distància tant a Educació Infantil com a Primària, sempre 

que el context de la situació epidemiològica ho permeti. Els alumnes a partir de 

Primària portaran mascareta a l’aula.  

Al pati no estaran per grups estables i per tant, hauran de portar mascareta. Els 

alumnes d’educació infantil no caldrà que portin la mascareta perquè formen un 

sol grup estable i ja tenen el seu espai de pati. 

Els docents i personal no docent, portaran mascareta a les aules i en tot el recinte 

escolar.  

A l’aula, els alumnes podran asseure’s de costat i no hauran de mantenir la 

distància de seguretat.  

Els alumnes podran compartir el material escolar. 

 

2.1. Determinació de grups i criteris de configuració dels grups 

Un grup estable de 17 alumnes d’Educació Infantil.  

Un grup estable de 12 alumnes de 1r i 2n de primària.  

Un grup estable de 15 alumnes de 3r i 4t de primària.  

Un grup estable de 11 alumnes de 5è i 6è de primària.  

Per determinar aquests grups s’ha tingut en compte el nombre d’alumnes 

matriculats per cursos, així com, el nombre d’aules disponibles a l’escola.  

 

2.2. Nombre màxim d’alumnes del centre 

El nombre d’alumnes matriculats al centre pel curs 21-22 és de 55. 
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2.3. Espais disponibles 

 

2.3.1.1. Aules de grups estables 

L’escola disposa de 3 aules de primària i 2 aules d’Educació Infantil.  

 

2.3.1.2. Espais comuns 

1 aula d’informàtica. 

1 aula de desdoblaments. 

1 espai/passadís on hi ha la biblioteca i també es fa servir per Atenció a la 

diversitat (mestre EE) 

1 aula de mestres per ús del professional de l’EAP, la mestra EE per reforç de 

l’alumnat, la mestra de religió per impartir les classes de religió.  Reunions, 

Atenció a les famílies. 

1 vestíbul per activitats de psicomotricitat i per Assemblees d’escola.  

1 pati repartit amb tres zones. 

1 Menjador. 

2.4. Plantilla 

El centre té adjudicats 5,25 mestres per aquest curs. 

1 mestres EI -Ed.infantil 

2 mestre PRI – Ed.primària 

1 mestre PAN – Ll.estr.anglès 

1 mestre de PRI DIV -Ed.primària DIV 

0,25 mestre REL – Rel.catòlica 
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VETLLADORA:  

La vetlladora atendrà l’alumne que necessita l’acompanyament. En horari lectiu 

i de menjador. Per tant, la vetlladora haurà de prendre les mesures de protecció 

que calguin.  

ALTRES PROFESSIONALS: 

Els professionals externs atendran els alumnes que ho necessiten i faran les 

reunions de seguiment amb els tutors sempre seguint les mesures de protecció.  

COL·LABORADORS:  

Podran entrar a l’escola a fer activitats concretes (tallers, sortides per l’entorn..) 

persones externes per desenvolupar els diferents projectes pedagògics que es 

necessiti. Aquestes persones poden ser pares, mares, especialistes en temes, 

entitats de l’entorn, del municipi. 

PERSONAL EXTERN 

El personal extern que entra a l’escola per realitzar les tasques necessàries 

haurà de prendre les mesures de protecció. 

2.5. Característiques de l’alumnat 

Les famílies hauran de comunicar al centre si el seu fill o filla presenta alguna 

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–, les 

implicacions a l’hora de reprendre l’activitat educativa presencialment al centre 

educatiu. Malgrat que l’evidència és escassa, es consideren malalties de risc per  

a complicacions de la COVID-19: 

▪    Malalties respiratòries greus que necessiten medicació o dispositius de 

suport respiratori. 

▪    Malalties cardíaques greus. 

▪    Malalties que afecten el sistema immunitari (per exemple aquells infants 

que requereixen tractaments immunosupressors). 
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▪    Diabetis mal controlada. 

▪    Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus. 

 

2.6. Criteris d’heterogeneïtat 

La tipologia de centre d’una zona escolar rural condiciona que els nostres grups 

siguin heterogenis ja que es barregen alumnes de diferents nivells.   

2.7. Criteris d’inclusió 

Se segueixen els criteris d’inclusió que consten en el Pla d’Atenció a la Diversitat 

(Decret 150/2017, 17 d’octubre, de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un 

sistema educatiu inclusiu).  

2.8. Mesures flexibilitzadores 

Es durà a terme tota la planificació de la programació general anual del curs 2021 

– 2022 sempre i quan es puguin garantir les mesures de prevenció i seguretat 

establertes pel PROCICAT. 

2.9. Grups estables que es mantindran durant el curs 2021 – 2022 

Curs 
Nivell 
Grup 

Nombre 
d’alumnes 

Professorat 
estable: 
Tutor/a... 

Altres docents que 
intervenen: 
Especialistes, 
suports... 

Personal 
d’atenció 
educativa que 
intervé en 
aquest grup: 
TIS, educador/a 
EE, TIE, Aux 
d’EE, monitors... 

Personal 
d’atenció 
educativa 
que intervé 
en aquest 
grup: 
professional 
SIEI, SIAL, 
monitors... 

Espai 
estable 
d’aquest 
grup 

E.Infantil 17 
Carme Guix 
 

Mestra E.Especial 
Mestre de Musica 
Mestra Psicomotricitat 
Mestres de Suport 

EAP  
esporàdicament 

Monitors/es 
menjador 

AULES 
MÒDUL 

1r i 2n 
PRI 

12 Vanessa Canalias 

Mestra E.Especial 
Mestre de Musica 
Mestra E.Física 
Mestres Suport 

EAP  
esporàdicament 

Monitors/es 
menjador 

Aula CI 

3r i 4t 
PRI 

15 Vanessa Rivero 

Mestra E.Especial 
Mestre de Musica 
Mestra E.Física 
Mestres Suport 

EAP  
esporàdicament 
Vetlladora 
 

Monitors/es 
menjador 

Aula CM 

5è i 6è 
PRI 

11 Mireia Masdevall 

Mestra E.Especial 
Mestre de Musica 
Mestra E.Física 
Mestres Suport 

EAP  
esporàdicament 

Monitors/es 
menjador 

Aula CS 
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2.10. Activitats o matèries amb barreja d’alumnes de diferents grups 

estables 

La data i la concreció de les sortides es poden consultar a la PGA del centre i de 

la ZER.  

Activitat o 
matèria 

Grups estables 
dels quals 
provenen els 
alumnes 

Docent 

Horari (nombre 
d’hores o 
sessions 
setmanals) 

Observacions 

Sortida de 
convivència 
“Fem escola”  
 

4 grups Equip docent Un matí (1r tri) Pista del poble 

Tallers grups Tutor/a Un matí o tarda Escola 

La castanyada 4 grups Equip docent 30/10/20 Pati i aules. 

Cantada de Nadal 4 grups Equip docent Tarda desembre Escola  

Festa de Nadal 4 grups Equip docent Matí de desembre Escola 

Dijous llarder 4 grups Equip docent Tot un dia 
Sortida a Sant 
Eudald 

Carnaval 4 grups Equip docent Tarda Escola  

Jornades culturals 4 grups Equip docent 2 dies Escola 

Espectacle de 
final de curs 

4 grups Equip docent Tarda  Escola 

Festa de final de 
curs 

4 grups Equip docent Matí  Escola 

Sortides a l’entorn 
proper 

1 grup 2 docents Matí o tarda Poble 

Sortides d’escola De les 3 escoles Equip docent 1 dia Escola 

Festa de la ZER i 
colònies 

De les 3 escoles 
Docents de tota la 
ZER 

Festa ZER: 1 dia 
Colònies: 2 dies 

ZER 

 

Els criteris organitzatius i pedagògics de totes les activitats s’adaptaran en funció 

de l’evolució de la pandèmia i de les instruccions determinades pel 

PROCICAT.     
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3. CRITERIS ORGANITZATIUS DELS RECURSOS PER A L’ATENCIÓ DE 

L’ALUMNAT AMB NECESSITAT ESPECÍFICA DE SUPORT EDUCATIU 

 

3.1. Criteris que s’han seguit per poder organitzar 

l’acompanyament, seguiment i atenció directa de l’alumnat 

amb especials dificultats 

La mestra d’educació especial ha dut a terme un treball coordinat amb els tutors 

de l’alumnat amb necessitat específica de suport educatiu, amb les respectives 

famílies, l’EAP, serveis socials i centres externs privats. 

La coordinació amb els tutors d’aquests alumnes ha esdevingut clau per poder 

organitzar l’acompanyament, seguiment i atenció directa de l’alumnat amb 

especials dificultats.  

3.2. Nova organització de les mesures universals, addicionals i 

intensives, centrat en l’alumnat més vulnerable 

La mestra d’educació especial coneix les necessitats i les dificultats de cada 

alumne així com el seu entorn familiar. Es partirà d’un treball conjunt i coordinat 

amb el tutor i els diferents serveis externs: EAP, CDIAP, CSMIJ, SS, centres 

privats... Aquest treball multidisciplinari és imprescindible per afavorir el 

desenvolupament dels alumnes NESE. 

Partint dels coneixements inicials dels alumnes i de les seves necessitats 

s’atendran realitzant un treball conjunt i  coordinat amb el tutor. Es tindran en 

compte les possibles orientacions de l’EAP. Es donarà una atenció 

individualitzada o en petit grup fora de l’aula ordinària els alumnes que més ho 

requereixin o s’oferirà una atenció més individualitzada dins l’aula ordinària. Es 

dona sempre prioritat els alumnes NESE: discapacitat, TEA, TA (dislèxia, 

TDAH...). Aquells alumnes que no puguin seguir els mateixos objectius que l’aula 

ordinària i tinguin greus dificultats per seguir la dinàmica i el ritme de la classe, 

se’ls elaborarà un PI (tutor i mestra d’EE) tenint en compte les orientacions de 

l’EAP. La comunicació amb la família serà molt important per garantir el bon 

desenvolupament d’aquests alumnes. 
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La mestra d’educació especial intervé tant a l’etapa d’educació infantil com a 

primària, segons l’organització i les necessitats de cada escola de la ZER. 

 

4. ORGANITZACIÓ DE LES ENTRADES I LES SORTIDES 

Per entrar i sortir de l’escola o l’aula, tots els alumnes de primària portaran la 

mascareta.  

El centre disposa de 2 portes d’accés.  

Porta 1: Porta principal d’accés al recinte escolar. Per aquesta porta entraran i 

sortiran els alumnes d’EI i CI. 

Porta 2 exterior i porta 2 interior: Porta d’accés del passadís de l’Escoleta Mont 

Petit al pati de l’escola Mont Cós. Per aquesta porta entraran i sortiran els 

alumnes de CM i CS 

L’alumnat de transport entrarà per la porta que li pertoca. 

L’alumnat d’acollida matinal entrarà per la porta 2 interior i es dirigirà al lloc 

corresponent que li pertoca pel grup classe.  

 

Curs 
Nivell 
Grup 

Num. Alumnes 

Tipus d’accés Hora d’entrada Hora de sortida 

EI 17 Porta 1 08:55 14:55 12:30 16:30 

CI 12 Porta 1 08:55 14:55 12:30 16.30 

CM 15 Porta 2 08:55 14:55 12:30 16.30 

CS 11 Porta 2 08:55 14:55 12:30 16:30 

 

Tots els alumnes a l’hora d’entrar s’esperaran a fora de l’escola fins que una 

mestra vagi a obrir la porta i s’aniran col·locant a la fila assignada on hi haurà la 

mestra responsable del grup que els hi posarà gel hidroalcohòlic. 

 

Durant l’horari escolar es prioritzarà el rentat de mans amb aigua i sabó. 
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Observacions: 

✓ Els alumnes d’Educació Infantil s’esperaran davant del mòdul per entrar a 

l’aula.  

✓ Els alumnes de Cicle Inicial es col·locaran davant de la paret de l’edifici. 

✓ Els alumnes de Cicle Mitjà es col·locaran davant de la paret del vestíbul.  

✓ Els alumnes de Cicle Superior es col·locaran davant  de la paret del lavabo 

de CS. 

✓ Tots els alumnes i mestres s’hauran de desinfectar les mans amb gel 

hidroalcohòlic o aigua i sabó abans d’entrar a les aules i amb diferents 

moments del dia.  

✓ En qualsevol cas, per garantir les mesures de prevenció a les entrades i 

sortides del centre, així com en els passadissos i llocs de concurrència els 

alumnes i el personal del centre educatiu han de portar la mascareta fins 

arribar a l’aula del grup estable. 

 

Només podran accedir a l’interior del recinte escolar les famílies que hagin rebut 

el vistiplau del personal del centre. Si en algun moment és necessari l’entrada 

d’algun familiar (reunions de mares i pares, entrevistes personals, etc), només 

podrà entrar un progenitor. 

Quan algun familiar disposi del permís per entrar al centre en horari lectiu, ho 

farà quan tots els alumnes siguin a l’aula. 

 

Requisits d’accés a l’escola:  

- Absència de simptomatologia compatible amb la covid-19 (febre, tos, 

dificultats respiratòria, malestar i diarrea...) 

- No convivents o contacte estret amb positius confirmats o 

simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors.  

- Mascareta obligatòria a partir de 6 anys.  
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5. ORGANITZACIÓ DE L’ESPAI D’ESBARJO 

 

Tots els alumnes d’educació infantil i educació primària esmorzaran a l’aula. 

Atès que disposem d’un espai ampli de pati, sortiran tots els alumnes de primària 

a l’hora establerta. Els alumnes podran jugar a l’espai del pati que més els agradi, 

podran relacionar-se amb altres alumnes d’altres grups estables, però sempre 

amb mascareta. 

Els alumnes d’educació infantil majoritàriament aniran a l’espai del sorral sense 

mascareta i amb el grup estable.   

 

6. RELACIÓ AMB LA COMUNITAT EDUCATIVA 

6.1. Previsió de les sessions del consell escolar i de la modalitat 

de les reunions 

Consell escolar centre 

La previsió és d’un consell escolar trimestral que es podrà dur a terme 

presencialment o virtual, sempre que les mesures de prevenció i seguretat ho 

permetin. 

 

Consell escolar ZER 

La previsió és d’un consell escolar trimestral que es duran a terme virtualment. 

 

6.2. Difusió i informació del pla d’organització a les famílies 

El pla d’obertura s’aprovarà en el Consell Escolar i es publicarà a la pàgina web 

de la ZER.  
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6.3. Procediments de comunicació amb les famílies 

En cas de confinament, quan sorgeixi algun problema o dubte informàtic a la 

família, la persona de referència serà el tutor/a. En cas que el tutor o tutora no 

pugui resoldre la incidència la traslladarà al coordinador/a d’informàtica del 

centre.  

6.4. Reunions individuals de seguiment 

Les entrevistes personals es duran a terme presencialment o telemàticament 

durant el 2n trimestre, sempre que la situació de la pandèmia i les mesures de 

prevenció i seguretat ho permetin. Només podrà entrar al centre un progenitor 

(podran entrar els 2 progenitors, si és necessari), hauran de portar mascareta i 

es farà la reunió mantenint la distància de seguretat d’1,5 metres.    

En cas de confinament, el seguiment amb les famílies es farà preferentment per 

telèfon i correu electrònic, tot i que també es podrà fer per videoconferència.  

 

7. SERVEI DE MENJADOR 

7.1. Organització 

Aquest curs tindrem dos monitors. El menjador escolar continua sent gestionat 

pel Consell Comarcal. 

Els integrants d’un mateix grup estable seuran junts en una o més taules. Es 

mantindrà la separació entre les taules del diferents grups estables (1,5 metres). 

I en cas que en una mateixa taula hi hagi alumnes de més d’un grup caldrà deixar 

una cadira buida entre ells per garantir la distància. 

El menjar se servirà en plats individuals, evitant compartir-lo (no es posaran 

amanides, ni setrilleres, ni cistelles del pa al centre de la taula). L’aigua podrà 

estar en una gerra i una monitora la servirà. 

El professorat 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 i amb l’alumnat. S’haurà de desinfectar i ventilar abans i després del 
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dinar. El professorat haurà d’utilitzar obligatòriament la mascareta en el menjador 

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

Cal garantir el rentat de mans abans i després de l’àpat així com caldrà fer la 

neteja, desinfecció i ventilació entre torn i torn.  

Aquest servei inclou l’àpat i les activitats posteriors fins a la represa de l’activitat 

lectiva.  

Per afavorir el manteniment de les mesures de seguretat, atès que disposem 

d’un espai reduït de menjador, farem torns: 

Curs – Nivell - Grup Hora de dinar 

Educació Infantil i Cicle Inicial 12:35 a 13:20 

Cicle Mitjà i Cicle Superior 13:30 a 14:15 

 

Si plou i s’utilitza un espai per a fer una activitat amb un grup estable caldrà 

garantir la ventilació, neteja i desinfecció després de l’activitat.  

En cas que un grup estable s’hagi de confinar es continuaria amb el servei de 

menjador pels altres usuaris .  

 

7.2. Activitats complementàries (espais utilitzats) 

Un cop l’AMPA organitzi les activitats complementàries i els/les alumnes que les 

realitzaran, s’organitzaran els espais que s’utilitzaran. L’AMPA ja informarà sobre 

les activitats complementàries d’aquest curs 2021-22 a les famílies de l’escola.  

S’aconsella que les activitats s’organitzin per grups estables i amb mascareta. 

Es podran barrejar alumnes de diferents grups estables, sempre i quan es 

compleixin les mesures de prevenció i seguretat: mascareta, distància, higiene 

de mans i ventilació. 

Es recomanen grups de 10, amb un màxim de 15 alumnes.  
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Les monitores de l’activitat seran les encarregades d’obrir la porta a aquells 

alumnes que vinguin de casa.  

8. PLA DE NETEJA 

La neteja de les instal·lacions de l’escola es realitzaran per part del personal de 

neteja de l’Ajuntament amb caràcter diari en els horaris següents: 

- De 04:30h a 08:30h del matí (4 hores). 

En qualsevol cas, i dins del conjunt d’actuacions de sensibilització que el centre 

portarà a terme amb l’alumnat sobre mesures higièniques davant la prevenció de 

contagi per la COVID- 19, el mateix alumnat, quan estigui utilitzant un espai que 

no és el del seu grup estable (cas de l’aula d’informàtica per exemple), aquest 

col•laborarà en les actuacions de neteja de superfícies i estris utilitzats abans 

d’abandonar l’espai i possibilitar el seu nou ús en bones condicions. 

Els mestres durant la jornada escolar ventilaran les aules i els espais utilitzats a 

l’hora de l’esbarjo i  a 2/4 d1h. 

El personal de neteja realitzarà la ventilació de les instal·lacions amb caràcter 

diari abans d’iniciar-se les classes al matí.  

 

+ = ventilació ✓ = neteja i desinfecció n = neteja 
 

 Abans de 
cada ús 

Després de 
cada ús 

Diàriament ≥ 1 vegada al 
dia 

Setmanalment Comentaris 

ESPAIS COMUNS I 
EQUIPAMENTS 

Ventilació de 
l’espai 

   +  Mínim 10 minuts 
3 vegades/dia 

Manetes i poms 
de portes i 
finestres 

   ✓   

Superfície de 
taulells i 
mostradors 

   ✓   

Cadires i bancs    ✓  Especialment en 
les zones que 
contacten 
amb les mans 
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Grapadores i 
altres utensilis 
d’oficina 

   ✓   

Aixetes    ✓   

Ordinadors, 
sobretot teclats 
i ratolins 

   ✓  Material 
electrònic: netejar 
amb un drap humit 
amb alcohol 
propílic 70º 

Telèfons i 
comandaments 
a distància 

   ✓  

Interruptors 
d’aparell 
electrònics 

   ✓  

Fotocopiadores    ✓  

 
 Abans de 

cada ús 
Després de 

cada ús 
Diàriament ≥ 1 vegada al 

dia 
Setmanalment Comentaris 

AULES I ESPAIS DE JOC INTERIORS 

Ventilació de 
l’espai 

   +  Mínim 10 minuts 3 
vegades/dia 

Superficies o 
punts de 
contacte 
freqüent amb 
les mans 

   ✓   
37 

Terra    ✓   

Materials de 
jocs 

 n ✓   També si hi ha un canvi 
de grup d’infants 

   

Les joguines de plàstic 
dur poden rentar-se al 
rentaplats 

Joguines de 
plàstic 

 n ✓   

Joguines o 
peces de roba 

  ✓   Rentadora (≥60ºC) 

MENJADOR 

Ventilació de 
l’espai 

   +  Mínim 10 minuts 3 
vegades/dia 

Superfícies on 
es prepara el 
menjar 

✓ ✓     

Plats, gots,  ✓    Amb aigua calenta: 
coberts...  rentats a elevada 

  temperatura. 
  Sense aigua calenta: 
  desinfecció en dilució de 
  lleixiu al 0,1 %. 
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Fonts d’aigua    ✓   

Taules, safates 
de trona 

✓ ✓     

Taulells  ✓     

Utensilis de 
cuina 

 ✓     

Taules per a 
usos diversos 

✓ ✓     

Terra i cadires    ✓   

 

 Abans de 
cada ús 

Després de 
cada ús 

Diàriament ≥ 1 vegada al 
dia 

Setmanalment Comentaris 

ZONA DE DESCANS 

Ventilació 
de l’espai 

   +  Mínim 10 minuts 3 
vegades/dia 

Matalàs   ✓    

 
També quan canvia 
l’infant que l’utilitza 

Fundes de 
matalàs i 
de coixí 

    Rentat a ≥60ºC 

Mantes     Rentat a ≥60ºC 

Terra   ✓   També si hi ha un canvi de 
grup d’infants Altres 

superfícies 

  ✓   

 
 
 

 Abans de 
cadaús 

Després de 
cadaús 

Diàriament ≥ 1 vegada al 
dia 

Setmanalment Comentaris 

LAVABOS 

Ventilació 
de l’espai 

   +  Mínim 10 minuts 3 
vegades/dia 

Rentamans    ✓   
Especialmentdesprés de 
l’úsmassiu (després del 
pati, després de dinar) i 
sempre al final de la 
jornada. 

Inodors    ✓  

Terra I 
alters 
superfícies 

   ✓  

Cubells de 
brossa, 
Papereres 

  ✓    
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8.1. Neteja d’aules utilitzades per diversos grups estables 

Durant aquest curs no caldrà que es netegin els espais comuns com l’aula 

d’informàtica. La neteja es durà a terme un cop al dia i es farà a fora de la jornada 

escolar.  

 

8.2. Neteja dels lavabos 

El personal de neteja, contractada per l’Ajuntament, serà l’encarregada de la 

neteja d’aquest espai una vegada al dia tal i com consta en la graella anterior. 

 

8.3. Neteja de l’espai de menjador, en cas que es facin torns 

Les monitores i la cuinera de menjador de l’escola seran les encarregades de 

dur a terme la neteja del menjador tal i com consta en la graella anterior. 

 

8.4. Gestió dels residus 

Al menjador hi ha 3 recipients de residus: orgànic, paper i de plàstic . 

I les aules disposaran a l’inici de curs dels recipients per orgànic i paper.   

  

 

9. TRANSPORT 

L’horari del transport serà: 

Arribada: 09:00h 

Tornada: 16:30h 

La ruta de transport no queda alterada.  

Hi haurà 6 alumnes que utilitzaran els servei de transport.  

Les persones que fan ús del servei de transport hauran de portar mascareta.  
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10. EXTRAESCOLARS I ACOLLIDA 

El centre no té servei d’acollida ni d’extraescolar fora de l’horari lectiu.  

L’acollida matinal va a càrrec de l’Escoleta Mont Petit.  

 

11. SORTIDES (ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES) 

11.1. Criteri d’organització de les sortides 

1r trimestre 

Es realitzaran sortides a l’entorn proper.  

2n trimestre 

Es farà una sortida conjunta d’escola 

3r trimestre 

Es farà la sortida de la Festa de la ZER i els alumnes de cicle superior gaudiran 

de les colònies.  

 

11.2. Mesures de seguretat 

Tot l’alumnat haurà de portar mascareta a l’interior de l’autocar i se seguiran les 

indicacions que el Procicat i el Departament d’Educació dictamini.  

A l’exterior només se la podran treure si estan amb els companys i companyes 

del seu grup estable. Sempre que interactuïn amb altres grups l’hauran de portar 

posada.  

En qualsevol activitat (sortides o colònies) fora del recinte escolar, 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, mascareta, etc. 
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12. REUNIONS DELS ÒRGANS UNIPERSONALS I COL·LECTIUS DE 

COORDINACIÓ I GOVERN 

Tot i que es recomana la modalitat telemàtica quan siguin reunions amb un 

nombre elevat de persones, sempre que les mesures de prevenció i seguretat 

ho permetin, es podran dur a terme presencialment. 

Òrgans Tipus de reunió Format de la reunió 
Periodicitat 
Temporització 

Equip directiu ZER Gestió Presencial Setmanal 

Equip directiu centre Gestió Presencial Setmanal 

Consell direcció Gestió Presencial/Telemàtic Mensual 

Consell escolar ZER 
Coordinació i presa de 
decisions 

Presencial/Telemàtic Trimestral 

Consell escolar centre 
Coordinació i presa de 
decisions 

Presencial/Telemàtic Trimestral 

Claustre ZER 
Coordinació i presa de 
decisions 

Telemàtic Mensual 

Claustre escola 
Coordinació i presa de 
decisions 

Presencial Mensual 

Itinerants Coordinació Presencial/telemàtic Quinzenal 

Educació infantil Coordinació Presencial/telemàtic Quinzenal 

Cicle inicial Coordinació Presencial/telemàtic Quinzenal 

Cicle mitjà Coordinació Presencial/telemàtic Quinzenal 

Cicle superior Coordinació Presencial/telemàtic Quinzenal 

Prevenció de riscos 
laborals 

Coordinació Presencial Setmanal 

Llengua, 
interculturalitat i 
cohesió social 

Coordinació Presencial Setmanal 

Pla Català de l’Esport a 
l’Escola – Activitats i 
serveis 

Coordinació Presencial/telemàtic Setmanal 

TAC ZER Coordinació Presencial/telemàtic Mensual 

TAC centre Coordinació Presencial Setmanal 

Web Coordinació Presencial/temàtic Setmanal 
 

 

13. PROTOCOL D’ACTUACIÓ EN CAS DE DETECTAR UN POSSIBLE CAS 

DE COVID-19 en horari lectiu, durant el menjador, activitats 

complementàries i extraescolars.  

Portar l’alumne a un espai separat d'ús individual que serà la sala de mestres.  

Col·locar una mascareta quirúrgica, tant a la persona que ha iniciat símptomes 

com a la persona que quedi al seu càrrec. Prendre-li la temperatura. 
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Contactar amb la família per tal que vingui a buscar l’infant. Si no es localitza a 

la família, caldrà romandre amb l’infant al centre. Si presenta símptomes de 

gravetat es trucarà al 112. 

Quan es confirmi un cas positiu de COVID-19 es trucarà a la gestora covid.   

Davant d’un cas d’un alumne o personal del centre sospitós de COVID-19 que 

roman al seu domicili, mentre no es confirmi si és positiu, l’activitat del centre 

continuarà amb normalitat a l’espera del resultat. 

En cas que un alumne o personal docent i no docent del centre doni resultat 

positiu, se seguirà el següent protocol:  

Les persones amb pauta de vacunació completa o que hagin passat la covid - 19 

en els darrers sis mesos (hi ha d’haver una prova confirmada), no hauran de fer 

quarantena. No obstant això, tots els que siguin contacte estret del positiu, se’ls 

farà una prova diagnòstica (grup de convivència estable). 

La prova es farà per canals diferents: 

Persones amb la pauta de vacunació completa o que han passat la covid - 19 en 

els darrers sis mesos (es farà la prova preferentment a la farmàcia durant el 

mateix dia o a l’endemà). En cas negatiu, no hauran de fer quarantena. 

Les dades s’entraran al sistema de salut. 

Es pot dir que ja tenim la pauta de vacunació completa quan ja han passat 14 

dies després de la segona dosi.  

Persones no vacunades o que encara tenen una pauta de vacunació incompleta 

(se’ls farà una PCR entre els dies 4 i 6). Recordem que si la prova és negativa, 

hauran de fer quarantena igualment. 

Cal tenir present que les autoritats sanitàries competents són les que dictaminen 

les mesures que calen prendre en un centre davant d’un cas positiu de COVID-

19. 

 

 DETECCIÓ DE POSSIBLES CASOS PER SIMPTOMATOLOGIA COMPATIBLE AMB LA COVID-19 

Casos potencials 
Espai habilitat per 
a l’aïllament 

Persona 
responsable de 
reubicar l’alumne/a 
i custodiar-lo fins 
que el vinguin a 
buscar 

Persona 
responsable de 
trucar a la família 

Persona 
responsable de 
comunicar el cas 
als serveis 
territorials 

Símptomes Covid-
19 

Sala de mestres ED TUTOR/A  DIRECTORA 
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El personal docent, no docent i monitores de menjador portaran un registre 

d’assistència i d’incidències diàries semblant a aquesta graella: 

SEGUIMENT DE CASOS 

Alumne 
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) 

 
 
 

   

 

En aquesta taula es portarà un control i un registre dels alumnes que s’hagin 

contagiat de la COVID-19 o hagin manifestat algun símptoma. 

 

 

14. SEGUIMENT DEL PLA 

Responsables 

Equip directiu de centre i consell de direcció de la ZER 

Possibles indicadors 

Els indicadors referents a l’àmbit pedagògic consten en la Programació General Anual i 

s’avaluaran en la memòria. 

Els indicadors referents al Pla d’Obertura s’avaluaran trimestralment: 

➢ Organització dels grups estables. 

➢ Criteris organitzatius dels recursos per a l’atenció de l’alumnat  amb necessitat específica 

de suport educatiu (NESE). 

➢ Organització de les entrades i sortides. 

➢ Organització de l’espai d’esbarjo. 

➢ Relació amb la comunitat educativa. 

➢ Servei de menjador. 

➢ Pla de neteja. 

➢ Transport. 

➢ Extraescolars i acollida. 

➢ Sortides 

➢ Reunions 

➢ Protocol en cas de detectar un possible cas de COVID-19. 
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Propostes de millora trimestrals 

Es recolliran les propostes de millora en els claustres de ZER, els claustres de centre i el 

consell de direcció.  

En funció de l’evolució del curs i la pandèmia es valorà la gestió en l’àmbit organitzatiu i 

pedagògic i s’adoptaran les mesures pertinents per introduir les accions de millora que siguin 

necessàries.  

 

15. CONCRECIONS PER A L’EDUCACIÓ INFANTIL 

 

15.1. Pla d’adaptació de l’alumnat 

 

15.1.1. Organització 

El nombre d’alumnes de P3 per aquest curs és de 7. Per tant, considerem que 

no cal fer període d’adaptació. 

Del 13 al 24 de setembre, si es creu necessari un acompanyant podrà entrar fins 

a la fila del grup seguint les mesures de seguretat establertes. 

 

15.1.2. Mesures de seguretat 

Contacte i distància: la persona acompanyant només podrà tenir contacte amb 

el seu infant i haurà de mantenir la distància de seguretat (1,5 metres) amb la 

resta de persones. 

Rentat de mans: la persona acompanyant s’haurà de rentar les mans amb aigua 

i sabó o gel hidroalcohòlic abans d’accedir al recinte escolar. També es 

recomana gel hidroalcohòlic a la sortida del centre educatiu. 

Mascareta: la persona acompanyant ha d’accedir al centre educatiu amb una 

mascareta higiènica o quirúrgica correctament posada. 
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15.2. 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/alumne 

Mitjà i periodicitat de 
contacte amb la 
família 

Educació infantil 

Activitats 
competencials i 
transversals acordades 
des dels cicles i els 
mestres itinerants 

Videoconferència 
periòdicament i quan es 
consideri oportú 

Setmanalment 
Correu electrònic 
Telèfon (quan sigui 
necessari) 

 

 

16. CONCRECIONS PER A L’EDUCACIÓ PRIMÀRIA 

 

16.1. 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 
individual amb 
l’alumne/a 

Mitjà i 
periodicitat de 
contacte amb la 
família 

Cicle inicial 

Activitats 
competencials i 
transversals 
acordades des 
dels cicles i els 
mestres itinerants 

2 hores diàries  
+ especialistes  

 

Setmanalment 

Setmanalment 
Correu electrònic 
Telèfon (quan 
sigui necessari) 

Cicle mitjà 

Activitats 
competencials i 
transversals 
acordades des 
dels cicles i els 
mestres itinerants 

2 hores diàries  
+ especialistes 

Setmanalment 
GSuite 

Setmanalment 
Correu electrònic 
Telèfon (quan 
sigui necessari) 

Cicle superior 

Activitats 
competencials i 
transversals 
acordades des 
dels cicles i els 
mestres itinerants 

2 hores diàries  
+ especialistes 

Setmanalment 
GSuite 

Setmanalment 
Correu electrònic 
Telèfon (quan 
sigui necessari) 

 

Els alumnes que no assisteixin a l’escola sense cap motiu justificat, se’ls aplicarà 

el PROTOCOL d’absentisme del Departament d’Educació. 
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16.2. SEP (Suport Escolar Personalitzat) 

Sempre que es vegi necessari es mantindrà el SEP i es farà els dimarts i/o dijous 

de 12.30 a 13.00 h. 

 

 

 

Annexos 

1. Ús de mascareta 

Tots els alumnes d’educació primària (des de 1r fins a 6è) hauran de portar una 

mascareta de recanvi dins la motxilla.  

Quan els alumnes facin Educació Física aniran sense mascareta.  

 

2. Higiene de mans 

Es tracta d’una de les mesures més efectives per preservar la salut dels alumnes 

així com la del personal docent i no docent. 

Els infants es rentaran les 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 al centre, el rentat de mans es durà a terme: 

• 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 WC. 

• Abans i després d’anar al WC. 
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• Abans i després de mocar un infant (amb mocadors d’un sol ús). 

• Com a mínim una vegada cada 2 hores. 

 

3. Neteja, desinfecció i ventilació 

La ventilació és una de les principals mesures de prevenció de contagis en 

espais interiors. Es ventilaran les instal·lacions interiors com a mínim abans de 

l’entrada i la sortida dels alumnes. 

Si és possible, es deixaran les finestres obertes durant les classes. 

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

almenys diària.  

Es garantirà 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 es desinfectaran després de les activitats i dels àpats, 

respectivament. 

Sempre que sigui possible, es mantindran les portes obertes, evitant així més 

contacte en les manetes de les portes. 

Les zones exteriors, com que són espais de baix risc de transmissió del 

coronavirus, s’utilitzaran per a la realització d’aquelles activitats que puguin fer-

se a l’aire lliure, com el pati, poble, entorn proper, etc. 

Els alumnes podran compartir el material escolar.  

 

 

OBSERVACIONS: 

-Els pares/mares hauran d’omplir una declaració responsable. 

-Els alumnes hauran de portar una mascareta de recanvi a la motxilla.  
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Aquest Pla d’Obertura 2021-2022 estarà subjecte a canvis, si s’escau, al llarg del 

curs escolar.  

 

 

 

El Pla d’Obertura ha estat aprovat pel Consell Escolar d’Escola el dia 10 de 

setembre de 2021. 

 

 

 

Montagut i Oix, 10 de setembre de 2021 


