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1. ORGANITZACIÓ DEL CENTRE 
 

Se seguirà el protocol que marca la Direcció dels Serveis Territorials d’Educació, la 

Inspecció i el Departament de salut per actuar en funció de les circumstàncies de cada 

moment. Per tot això, en el present Pla d’Organització bàsic de l’escola s’adopten les 

mesures organitzatives per donar resposta a aquesta situació. De totes maneres, 

aquest Pla d’Organització està en constant revisió per tal d’adequar-lo en dependència 

de la situació i s’atendrà a les instruccions i directrius del Departament d’Educació. 

 

a. Prevenció, salut i mesures de seguretat. 
 

S’organitzaran els grups de convivència estables per tal de facilitar la traçabilitat de 

possibles casos permetent una identificació i gestió precoç i dels seus contactes. 

Formaran part d’aquest grup estable alumnes, docents i personal de suport educatiu 

que compliran rigorosament les mesures de protecció individual (1,5 mestres i/o ús de 

mascareta).  

Rentat de mans alumnat:  

 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).  

Rentat de mans personal del centre:   

 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,  

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

 Com a mínim una vegada cada 2 hores.  
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Es garantirà punts de rentat de mans amb dosificador de sabó i tovalloles d’un sol ús. 

Igualment punts amb dispensadors de solució hidroalcohòlica distribuïts per a tot el 

centre.  

 

Gestió de casos: 

 

L’equip directiu gestionarà la coordinació de possibles casos de la COVID-19 en 

contacte amb el referent que se’ns ha assignat des del CAP de Taradell.  

No poden assistir al centre alumnat, docents i altres professionals que tinguin 

símptomes compatibles amb la COVID-19, així com aquelles persones que es troben en 

aïllament per diagnòstic de COVID-19 o en període de quarantena domiciliària per 

haver tingut contacte estret amb alguna persona amb símptomes o diagnosticada de 

COVID-19.  

En el cas que es detecti una sospita es coordinarà ràpidament amb els serveis 

territorials d’Educació i Salut pública i se seguirà el següent protocol. 

1. Aïllament de la persona o alumne en un espai d’ús individual. (Aula reforç) 

2. Posar-se la mascareta quirúrgica. 

3. Contactar amb la família per tal que vingui a buscar l’infant. 

4. En el cas de simptomatologia greu trucar al 061. 

5. Contactar amb el servei territorial per informar i a través d’ells amb el servei de 

salut.  

6. Els serveis territorials d’Educació i salut pública poden determinar el tancament 

parcial o total del centre educatiu un cop valorat el control del brot. Els serveis 

territorials ho comunicaran també a l’Ajuntament. Un cas positiu pot plantejar 

la quarantena de tot el grup de convivència durant 14 dies després del darrer 

contacte amb el cas. Per tant, interrupció de l’activitat lectiva presencial per 

aquest grup.  

 

Requisits d’accés als centres educatius  

Per tal de poder accedir al centre, s’han de complir els següents requisits 

1.  Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, dificultat 

respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós.  
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2. No convivents o contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia 

compatible en els 14 dies anteriors.  

3. En cas que l’alumne 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–, 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).  

- Diabetis mal controlada.  

- Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus.  

 
 
Control de símptomes  
 
 
Les famílies han de fer-se responsables de l’estat de salut dels seus fills i filles. A l’inici 

del curs, signaran una declaració responsable a través de la qual:  

▪ Faran constar que són coneixedores de la situació actual de pandèmia amb el risc que 

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

cada moment.  

▪ Es comprometen a no portar l’infant 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.  

Es facilitarà a les famílies una llista de comprovació de símptomes que hauran de 

comunicar al centre en el cas que en presenti algun.  

De totes maneres, a l’entrada a l’escola es prendrà la temperatura als infants. 
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b. Alumnat 

Hi ha 23 alumnes al centre:  

P3 P4 P5 1r 2n 3r 4t 5è 6è 

- - 2 4 2 2 3 9 1 

TOTAL 23 

 

Els alumnes estan distribuïts en dos grups: educació infantil i cicle inicial per una banda i cicle 

mitjà i cicle superior per l’altra.  Cada grup té assignat un tutor però també hi haurà la 

intervenció d’alguns especialistes.  

 

c. Personal 

 

El personal del centre és de dues mestres de primària i mitja dotació d’educació infantil. Es 

compta amb la presència d’ itinerants per a les especialitats i una vetlladora. Pel que fa el 

menjador,  comptem amb dos monitors un dels quals és la mateixa vetlladora.  

El centre no disposa de personal d’administració ni serveis. La persona encarregada de la 

neteja del centre, ve a l’escola en horari no lectiu, per tant, no està en contacte amb els 

alumnes.  

El personal d’assessorament psicopedagògic realitza una visita mensual de manera virtual o 

presencial.  

 

d. Grups Estables 

 

S’estableixen un grup estable, malgrat es desdoblarà de la següent manera: 

 

P3 P4 P5 1r 2n 3r 4t 5è 6è 

- - 2 4 2 2 3 9 1 

DESDOBLAMENT 1 DESDOBLAMENT 2 

GRUP ESTABLE 1 
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2. ESPAIS 
 

a. Neteja, desinfecció i ventilació 

 

L’escola vetllarà per una bona planificació de ventilació, neteja i desinfecció adaptada a 

les característiques del centre.  

La ventilació dels espais interiors serà una de les principals mesures de prevenció: es 

realitzaran abans de l’entrada, a l’hora del pati i a la sortida dels alumnes.  

La neteja i desinfecció dels espais es realitzarà diàriament tenint en compte 

específicament els llocs més sensibles i concorreguts: poms de les portes, baranes, 

taules, ordinadors i tauletes...etc. 

S’utilitzaran les zones exteriors per realitzar totes les activitats que es puguin fer a 

l’aire lliure ja que el risc de transmissió és més baix.  

L’ús de mocadors i tovalloletes de paper per eixugar-se les mans, seguirà sent d’un sol 

ús i es depositaran en contenidors basculants que queden tancats. Pel material 

personal, s’habilitarà un espai individual per cada nen per poder-hi tenir les seves 

pertinences.    

 

b. Espais docents en grup estable i reunió docents.  

 

La distribució interna de l’alumnat serà a partir del desdoblament en dos grups: els 

alumnes d’educació infantil i cicle inicial estaran ubicats a l’aula de la planta baixa i els 

alumnes de cicle mitjà i cicle superior estaran en l’aula de la primera planta.  

Els dos grups també utilitzaran l’aula d’informàtica i la biblioteca prèvia planificació de 

l’horari i amb la desinfecció pertinent abans i després d’utilitzar-la cada grup.  

En el cas que el grup estable estigui junt per la realització d’alguna activitat, s’ubicaran 

a la biblioteca.  

L’espai de reunió dels docents serà l’aula de desdoblament.  
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ESPAI ALUMNES DOCENTS PERSONAL 

SUPORT 

Aula 1 EI + CI (8 alumnes) 1 0 

Aula 2 CM + CS (15 alumnes) 1 1 

Biblioteca Tota l’escola (23 alumnes) 2 1 

Informàtica EI + CI (8 alumnes) 1 0 

Informàtica CM + CS (15 alumnes) 1 1 

Aula 3 CM + CS (15 alumnes) 1 1 

Desdoblament 0 3 0 

 

c. Relació amb la comunitat educativa 

 

Tal i com es va establir al Pla General d’organització de centre, les comunicacions amb 

la resta de la comunitat educativa es duran a terme mitjançant l’ús del correu 

electrònic, el Telegram i els grups de WhatsApp de les famílies amb la tutora.  

En el cas d’un nou confinament es realitzaran les videoconferències i la tramesa 

d’informació pels canals habituals de l’escola, tant en l’atenció grupal com en la 

individual i mantenint també el contacte telefònic amb les famílies.  

Es mantindran les reunions establertes, tant si és possible de forma presencial com si 

s’ha de realitzar telemàticament, tant amb les famílies, l’AFA com el Consell Escolar.  

 

d. Espai menjador 

 

El servei de menjador escolar i les activitats de migdia es realitzaran a la biblioteca del centre 

respectant les distàncies de seguretat, la ventilació i les mesures higièniques, així com el grup 

estable i /o desdoblament. Es garantirà el rentat de mans abans i després de l’àpat. S’evitarà 

compartir setrilleres, cistelles del pa i amanides al centre de la taula. El monitoratge utilitzarà 

mascaretes de protecció excepte quan estiguin asseguts a taula fent l’àpat.  

Es garantirà les condicions de seguretat alimentària pel trasllat dels aliments i conservació dels 

mateixos.  

Actualment, hi ha uns 7 alumnes fixes que utilitzen el servei de menjador i 3 esporàdics.  
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e. Patis  

La sortida al pati serà controlada però no esglaonada ja que les condicions i les dimensions de 

l’espai compleixen la normativa de distància.  

S’intentarà delimitar zones d’esbarjo per diferents àmbits d’interès que propiciï que l’alumnat 

es distribueixi per tot l’espai i no hi hagi zones amb més presència d’alumnes.  

També s’utilitzarà l’entorn i l’espai exterior (Pista, zona verda, Pla de les Albes...) per l’esbarjo i 

les activitats que ja realitza el centre de forma habitual.  

 

f. Fluxos de circulació 

 

L’entrada a l’escola es farà per la porta principal i els alumnes es dirigiran al punt de referència 

del seu grup senyalitzat prèviament per a tal efecte,  guardant les distàncies establertes. 

Hauran de portar la mascareta i es desinfectaran les mans i el calçat  abans d’entrar al centre. 

També es portarà un registre de la temperatura.  

La sortida de l’escola es realitzarà també per la porta principal i sortiran primer els alumnes 

d’Educació Infantil i Cicle Inicial i posteriorment els alumnes de Cicle Mitjà i Cicle Superior. 

Al migdia, els alumnes que es quedin a dinar, seguiran les instruccions del monitoratge i amb la 

mascareta posada aniran cap a la Biblioteca.  

Degut a la distribució interna dels espais de l’escola, no hi haurà problemes de circulació ja que 

el recorregut per arribar a l’aula és diferenciat i no interfereixen espais en comú. Els serveis es 

repartiran de la següent manera: els dos wc de la planta baixa estaran destinats a l’ús dels 

alumnes d’EI i CI, mentre que els WC ubicats a la primera planta seran pels alumnes de CM i 

CS.  
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3. HORARIS GRUPS ESTABLES 
 

L’Horari marc del centre és: 

 

Matí 

8:55h  - 12h Educació Infantil 

8:55h – 13h Educació Primària 

Tarda 15h – 17h EI + PRI 

 

 

Un cop valorat l’organització, la planificació i les actuacions realitzades fins ara, 

considerem que en el cas que el setembre es presentés una altra situació de no-

normalitat, es procedirà de la següent manera: 

 

- Seguir les directrius i instruccions establertes pel Departament d’Educació i el 

Departament de Salut. 

- Mantenir els canals de comunicació operatius amb les famílies i l’alumnat. 

- Si l’activitat no és presencial, proporcionar a l’alumnat l’activitat lectiva a través 

de les eines digitals utilitzades (GSuite, Classroom, Zoom, Meet, Padlet , mail...) 

- En el cas que l’activitat pugui ser presencial, revisió del POC per tal de donar 

resposta a tot l’alumnat.  

 

En tot moment, es vetllarà pel seguiment de les orientacions d’inici de curs del 

Departament d’Educació en referència a la organització, els recursos, la planificació i 

procediment.  
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4. SORTIDES, COLÒNIES I EXTRAESCOLARS 
 

El centre durà a terme les activitats previstes a la programació general anual respecte 

a les sortides i colònies, adaptant en tot moment les mesures de prevenció i seguretat 

sanitària.  

En les sortides es mantindrà la distància interpersonal d’1,5 metres i es portarà la 

mascareta.  

En el cas de les colònies es mantindrà el grup estable i es prioritzarà  les activitats a l’aire lliure 

i se seguiran les mesures de prevenció i higiene habituals: mascareta, distància física de 

seguretat, rentat de mans, etc.  En el cas que es coincideixi amb altres grups estables, es 

conservarà la distància i es programaran les activitats per tal que els dos grups no coincideixin.  

En el cas que es plantegin activitats extraescolars organitzades per l’AFA, el procediment 

seguirà rigorosament les instruccions de seguretat estipulades: mascareta, distància, espai 

delimitat, mesures higièniques... etc. Les despeses generades per les extraescolars seran 

assumides per l’AFA i les famílies.  

 

 

5. PROTOCOL D’ACTUACIÓ EN CAS DE DETECTAR UN 
POSSIBLE CAS DE COVID-19  

 

En el cas que es detecti una sospita es coordinarà ràpidament amb els serveis 

territorials d’Educació i Salut pública i se seguirà el següent protocol: 

 

1. Aïllament de la persona o alumne en un espai d’ús individual. (Aula reforç) 

2. Posar-se la mascareta quirúrgica. 

3. Contactar amb la família per tal que vingui a buscar l’infant. 

4. En el cas de simptomatologia greu trucar al 061. 

5. Contactar amb el servei territorial per informar i a través d’ells amb el servei de 

salut.  

6. Els serveis territorials d’Educació i salut pública poden determinar el tancament 

parcial o total del centre educatiu un cop valorat el control del brot. Els serveis 

territorials ho comunicaran també a l’Ajuntament. Un cas positiu pot plantejar 
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la quarantena de tot el grup de convivència durant 14 dies després del darrer 

contacte amb el cas. Per tant, interrupció de l’activitat lectiva presencial per 

aquest grup.  

7. Es seguirà rigorosament un control referent al contacte de les persones 

acompanyants, mestres i alumnes durant les entrades i les sortides, per tal de 

garantir una traçabilitat de la línia de possibles contagis en la detecció d’un cas 

provable de Covid.  

 

6. PLA DE TREBALL DEL CENTRE EDUCATIU EN CONFINAMENT 
 

En el cas d’un possible nou confinament, la planificació a seguir serà la següent: 

 

- S’utilitzaran les eines del correu electrònic, el Telegram i els Whatssapp com a 

canals de comunicació amb les famílies. 

- Per les tasques de l’alumnat s’utilitzarà les eines del G-Suite i el Classroom per 

proporcionar les activitats i el retorn de les mateixes per a educació primària. 

Així com videoconferències setmanals, tant grupals com individuals.  

- Per els alumnes d’educació infantil, la mestra establirà el canal de comunicació 

que millor vagi a les famílies i proporcionarà les tasques a fer a través de  

fotografies, correu electrònic i videoconferències.  

- S’utilitzarà la web del centre per presentar, publicar i informar de les tasques 

generals o específiques proposades pels mestres, així com un Padlet per 

compartir i poder comentar les activitats amb tota la comunitat educativa.  

- Es vetllarà per l’atenció personalitzada de tots els alumnes i per 

l’acompanyament emocional dels nens i nenes, facilitant el treball d’autonomia 

i responsabilitat per dur a terme les tasques telemàtiques. Es donarà resposta 

personalitzada i ajustada a les necessitats de cada alumne/a. 

- S’orientarà el procés d’aprenentatge de cada alumne escoltant quines són les 

seves necessitats i donant resposta als dubtes i inquietuds.  
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Tipologia d’activitats proposades: 

 

Es proporcionarà a les famílies un banc de recursos formatius i didàctics que 

s’actualitzarà constantment. Es proposaran eines i orientacions per a la realització no 

presencial d’activitats. Recursos per fer en família, per l’alumnat treballar de forma 

individual per tal de consolidar continguts a treballar durant el curs i diferents pàgines 

web de cultura general (museus, super3, InfoK, xtec, edu365, clanTv...etc). 

S’organitzarà i es planificarà la seqüenciació d’activitats en relació als criteris i 

continguts proposats per a treballar durant el confinament acord a la programació 

establerta abans del possible confinament.  

Al Cicle Mitjà i al Cicle Superior, la seqüenciació d’activitats partirà del treball establert 

al Classroom en el que setmanalment es penjaran les activitats de cada projecte i 

s’explicaran mitjançant les videoconferències. Pel què fa a Educació Infantil i Cicle 

Inicial es proposaran les activitats també setmanals i referents als diferents àmbits de 

treball explicat també a les videoconferències.  

 

Equitat digital: 

Des del centre es farà un seguiment per detectar mancances en la disponibilitat i ús 

d’eines digitals. Tenim constància que només dos alumnes no disposen de recursos, els 

quals, degut a les seves necessitats específiques es valora que no és necessari dotar-los 

d’aquest equipament i a través dels serveis socials se’ls farà arribar totes les activitats 

en format dossier imprès.  Es considera imprescindible i necessari fer un seguiment 

molt proper a la situació d’aquests alumnes per fer un seguiment de la part afectiva i 

emocional a través de contacte directe telefònic amb ells i les famílies.  
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7. ANNEXOS 
 

Annex 1: Llista de comprovació de símptomes per a les famílies.  
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Annex 2: Planificació de la ventilació, neteja i desinfecció. 

 

 
Abans de 

l’ús 
Després 
de l’ús 

Diàriament Comentaris 

AULES I EQUIPAMENTS 

Ventilació    10 minuts 3 
vegades/dia  

Manetes i poms     

Baranes i passamans     

Taules     

Cadires     

Utensilis d’aula     

Ordinadors, teclats i 
ratolins 

    

Interruptors     

Fotocopiadora     

Terra i superfícies     

Materials de joc     

Joguines     

Superfícies de contacte 
freqüent  

    

LAVABOS 

Ventilació    10 minuts 3 
vegades/dia 

Rentamans     

Inodors     

Terra i superfícies     

MENJADOR 

Ventilació    10 minuts 3 
vegades/dia 

Superfícies     

Plats, gots, coberts i 
utensilis 

   Rentats a elevada 
temperatura 

Taules i cadires     

Terra     
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Annex 3: Llista comprovació obertura diària del centre.  

 

OBERTURA DIÀRIA 

 

Acció C F 

S’ha efectuat la ventilació de totes les aules i espais durant un mínim de 

10 minuts? 

  

Tots els dispensadors de sabó de lavabos, cuina i aules disposen de sabó 
suficient?  

  

Hi ha tovalloles d’un sol ús a tots els rentamans?    
Tots els dispensadors de gel hidroalcohòlic disposen de gel suficient?    
S’ha dut a terme la neteja i desinfecció de les superfícies de major contacte 
(poms de les portes, baranes, interruptors, bancs, polsadors etc.)?  

  

S’ha dut a terme la neteja i desinfecció de totes les aules i espais docents?    
S’ha dut a terme la neteja i desinfecció dels lavabos?    
S’ha realitzat la neteja i desinfecció dels equips informàtics?    
S’ha realitzat la neteja i desinfecció del material escolar?    
S’ha realitzat la neteja i desinfecció de jocs i joguines?    

 

INICI DE CURS 

 

Acció C F 

Es disposa d’un pla de ventilació, neteja i desinfecció?    

Es disposa del pla d’actuació davant d’un cas sospitós?    

S’ha demanat a totes les persones treballadores del centre educatiu que les que 
presentin condicions considerades de risc o que estiguin embarassades es posin 
en contacte amb el Servei de Prevenció de Riscos Laborals?  

  

El personal docent i no docent del centre ha rebut els equips de protecció 
(mascaretes)?  

  

Tots els espais habilitats per a les activitats lectives disposen de ventilació?    
El personal docent i no docent ha rebut tota la informació necessària respecte de 
les mesures de protecció i prevenció?  

  

Les famílies han rebut tota la informació necessària respecte de les mesures de 
protecció i prevenció?  

  

Totes les famílies han signat la declaració responsable?    
Es disposa de material educatiu suficient per a poder garantir l’educació a 
distància en cas d’un nou confinament?  

  

 

 

 

 



 

17 
 

 

El present Pla d’Organització Bàsic ha estat elaborat per l’Equip Directiu i aprovat al 

consell escolar en data 10 de setembre de 2020. 

 

 

Signat,  

 

 

 

 

Estefanía Sáez Sellés 

Directora 
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