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1. INTRODUCCIÓ 
 

L'enfrontament de la pandèmia per COVID-19 també ha implicat a les escoles            

l’aplicació de mesures de protecció i de traçabilitat per tal de contenir la transmissió              

del virus entre els infants i personal docent. 

L’obertura de les escoles és una necessitat i un repte. Ara més que mai, hem de ser                 

responsables, famílies, persones educadores i la resta del personal per fer front la             

pandèmia. On cal tenir present que s’espera un temps on es poden succeir diferents              

escenaris i l’escola ha d’estar preparada i donar les màximes garanties de protecció,             

d’una correcta gestió de la pandèmia i el dret de tots infants i joves a una educació                 

de qualitat.  

 

L'aprenentatge als centres educatius ha de poder continuar amb la màxima           

normalitat, seguint les instruccions sanitàries, i garantint la funció social de           

l’educació. Cal estar preparats i deixar el mínim espai a les mesures d’urgència. És              

per aquesta raó que s’ha elaborat aquest document, per tal d’establir les mesures i              

l’organització del centre on totes i tots hi tinguin cabuda.  

El marc que es proposa és fàcilment adaptable si es canvia el context epidemiològic. 

 

Per tal d’elaborar aquest pla d’actuació ens hem basat en els següents documents             

elaborats pel Departament d’Ensenyament: 

- Instruccions per al curs 2020-2021 dels centres educatius de Catalunya. 

- Pla d’actuació per al curs 2020-2021 per centres educatius en el marc de             

la pandèmia per COVID-19, de 30/06/2020. 

- Preguntes més freqüents i Guia per elaborar el pla d’organització dels           

centres educatius per al curs 2020-2021, de 9/07/2020. 
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Per últim, és important esmentar que aquest Pla està sota modificació segons vagi             

evolucionant la pandèmia. 

 

 

2. CONTINGUT DEL PLA D’ACTUACIÓ 
 

2.1 DIAGNOSI 

El passat curs 2019-2020 ens va sorprendre la COVID-19 i ens va fer replantejar              

l’organització pedagògica del centre adaptant-nos a utilitzar noves metodologies en          

un temps molt breu. Pel que fa als entorns virtuals d'aprenentatge que es van              

utilitzar  van ser: la Padlet a EI i CI, el blog i el classroom a CM i classroom a CS.  

La valoració de l’ús d’aquestes entorns és positiva tot i que aquest nou curs              

reduirem les eines digitals i ens centrarem en:  

● Padlet privat a través de la pàgina web a Ed. Infantil 

● Classroom a Cicle Inicial, Mitjà i Superior 

Pel que fa a l’atenció als alumnes, hem detectat algunes mancances. En primer lloc,              

no tots els alumnes han tingut dispositius electrònics i Internet a casa. L’atenció a              

aquests alumnes ha estat fer-los arribar tasques impreses a través de l’Ajuntament i             

de mestres. El ser pocs casos s’ha pogut portar a terme de manera eficaç. 

La proposta per aquest nou curs és que tots els alumnes tinguin dispositius i              

connexió a Internet, ja sigui a través del Departament o Serveis Socials de             

l’Ajuntament de Viladrau, per tant, es vetllarà que això sigui possible. Des de l’inici              

de curs treballarem amb els alumnes i les famílies per desenvolupar conjuntament el             

treball amb els entorns virtuals d’aprenentatge tot fent formació i un seguiment per             

part dels docents. 

 

2.2  ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA EN CAS DE PANDÈMIA 
 

2.2.1 Atenció emocional 
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Som conscients que el confinament ha provocat que els alumnes no poguessin sortir             

dels seus domicilis durant setmanes i podria tenir conseqüències en la seva salut i              

desenvolupament tan física com emocional. Sense oblidar que aquests efectes          

poden ser més grans en aquells infants amb un nivell socioeconòmic més            

desafavorit o amb una dificultat d’aprenentatge.  

La pèrdua de rutina habitual, la separació amb els amics/gues, l’ús abusiu de les              

noves tecnologies, l'excés de pes, etc. fa que l’escola es posi en alerta i hagi de                

buscar la manera de poder disminuir tota aquesta angoixa i salut mental dels infants.  

 

Des de l’escola s’ha contemplat que durant tot el curs escolar 2020-21 es posarà              

especial èmfasi en l’educació emocional, portant a terme diferents dinàmiques i           

propostes per tal d’obtenir informació de l’estat emocional de tots els/les alumnes.            

Cal donar estratègies als alumnes per tal de ser competents en la gestió de les               

seves pròpies emocions, tenint cura d’un mateix i de les persones que l’envolten             

actuant amb responsabilitat per protegir els més vulnerables. 

L’atenció emocional es farà a través d’un banc de recursos organitzats per cicles             

amb activitats i dinàmiques per treballar la gestió emocional.  

A un dels claustres d’inici de curs es farà una primera sessió amb tot l’equip de                

mestres per experimentar i compartir dinàmiques que siguin útils pel treball           

emocional al llarg d’aquest curs. A partir d’aquí, s’anirà portant a terme una formació              

interna de tots els docents en tècniques i dinàmiques de gestió emocional per             

aplicar-les i treballar-les a l’aula amb tot l’alumnat. 

 

2.2.2 Formació TAC: alumnes i famílies 

Els infants d’avui han nascut en una societat on la tecnologia digital forma part de la                

seva vida. Conscients d’aquesta realitat, és necessari acompanyar als infants des           

de petits amb el coneixement de la tecnologia digital des d’una actitud responsable.  

 

És per aquesta raó que des de l’escola es faciliten l’exploració de diferents eines              

digitals per tal de donar sentit als seus aprenentatges i el desenvolupament de les              

seves capacitats i competències. Les aplicacions i els aparells tecnològics es van            

integrant en les aules on promouen i contribueixen a noves maneres d’adquirir            
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coneixement, a conèixer nous llenguatges (text, audiovisual…) a mirades diferents i           

amplies interpretacions de la realitat.  

 

Per fer-ho, a l’inici d’aquest curs es farà una formació per part del personal docent,               

per tal de conèixer i dominar aquests programes i eines digitals i ser capaços de               

proporcionar a l’alumnat totes les possibilitats d’aquestes per afavorir els propis           

aprenentatges. Es destinaran sessions del claustre de ZER (un dimecres mensual)           

per compartir tots aquells recursos TAC entre els mestres i els coordinadors TAC.  

 

Pel que fa a la formació digital dels alumnes, es farà èmfasi en aquesta al llarg del                 

primer trimestre amb l’objectiu de potenciar l’autonomia digital dels/les alumnes, tant           

per l’escola presencial com en el cas d’una possible escola virtual. A part, durant tot               

el curs hi haurà una continuïtat en el treball digital dels alumnes tant en els projectes                

com en el treball autònom per aprofundir en aspectes.  

Pel què fa als dispositius, es distribuiran els ordinadors i tauletes per cada grup              

estable. Els infants i els docents seran responsables de la higiene i desinfecció dels              

aparells.  

 

A més es proporcionarà a totes les famílies recursos específics sobre el            

funcionament d’aquestes aplicacions, i si és necessari es portaran a terme reunions            

en petit grup a nivell telemàtic o presencial, segons evolucioni la pandèmia, a les              

famílies per tal de poder donar-els hi suport en el funcionament dels diferents             

recursos digitals, com també es farà èmfasi en l’ús d’aquests. Ens hem d’assegurar             

a través d’aquesta breu formació, que totes les famílies siguin conscients de com es              

treballa a les aules i de quina manera els seus fills/es plasmen allò que estan               

aprenent, a més de proporcionar-los recursos perquè puguin acompanyar els seus           

fills i filles en el seu aprenentatge en qualsevol de les modalitats escolars que es               

presentin al llarg d’aquest curs. 

 

2.2.3 Reunió inici de curs 

Abans de l’inici del curs, el dia 9 de setembre, es faran reunions presencials de cada                

grup estable respectant les normes de seguretat (distància i mascareta), i sense            
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superar el nombre màxim de 10 persones (un progenitor per família). En aquesta             

reunió, s’informarà d’aquest Pla d’Actuació que es durà a terme el proper curs             

2020-2021 i dels aspectes pedagògics i de funcionament de cada grup estable.  

L’objectiu d’aquestes reunions és poder compartir les informacions rellevants que          

afectaran a tota la comunitat educativa així com també per resoldre dubtes i             

inquietuds que els sorgeixin i se’ls hi entregarà el decret de responsabilitat a totes              

les famílies juntament amb les diferents autoritzacions per signar, el calendari de            

curs i un tríptic amb tota la informació més rellevant d’aquest Pla d’Obertura ( penjat               

a la web de l’escola). 

 

 
2.3 ORGANITZACIÓ DEL CENTRE 
 
2.3.1 Grups estables i aules 
 
El fet de superar les ràtios marcades pel Departament, hem hagut de separar alguns              

grups cíclics. Ara bé, al ser una ZER que funcionem com escola cíclica, els grups               

estables són cíclics per seguir amb l'essència de l’escola rural. 

En aquesta graella es despleguen els grups estables, aules i docents del centre. 

 

GRUP Nombre 
alumnes 

DOCENTS PAE* ESPAI 

Estable Temporal Estable Temporal Estable Temporal Horari 

EI G1 
13 

alumnes 

Imma 
 
 

 
Iris 

 
Aleix 

 

  Aula 
 1 

Psico** 
Aula 2 

 

1 matins 
1 tarda 

cada grup 
 

G2 
14 

alumnes 

Cristina 
Substituta: 

Elisabet 

Aula 2 Biblioteca 1 tarda 
cada grup  

CI 12 
alumnes 

Mercè 
 
 

Música 
Iris (EF) 
Maria 
(Ang) 

 Edu (EE) Aula  
4  

Psico** 
 

Si cal 

12 
alumnes 

Raquel Aula 5 Biblioteca 1 tarda 
per grup 

CM 17 Elisenda 
 Montse 
(Ang) 

Aleix 
(Música) 
Iris (EF) 

 Edu (EE) Aules  
6 i 7 

Psico**  
 

Si cal 

Biblioteca 1 tarda 

CS 18 Xell Aleix Edu (EE)  Aules  Psico** Si cal 
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Edu 
Ari/Mireia 

(Ang) 

(Música) 
Iris (EF) 

 

8 i 9  

Biblioteca 1 tarda 

*PAE: Personal d’atenció educativa 
**Sempre que sigui possible a l’aire lliure i de manera excepcional a l’aula de psicomotricitat.  
 

En cas de la nova incorporació d’un alumne, es posarà en un grup estable ja               

existent. 

En cas que un grup estable canviï d’ubicació cal preveure la desinfecció de l’espai              

amb la col.laboració dels alumnes del mateix grup. Durant el trànsit d’un espai a un               

altre es preocurarà no coincidir, però en cas que això passi, els alumnas portaran la               

mascareta. 

 

Els/les mestres itinerants i/o temporals ho faran mantenint les normes de           

distanciament i ús de mascareta. En aquesta taula es reflecteixen aquestes mesures            

de seguretat. 

 GRUP ESTABLE GRUP NO ESTABLE 

DISTÀNCIA 1m 1.5 m 

MASCARETA OBLIGATÒRIA A PRIMÀRIA A LES ENTRADES I QUAN PER 
EVOLUCIÓ DE LA PANDÈMIA ES DEMANI A NIVELL 

TERRITORIAL 

 
Els primers 15 dies de curs tots els alumnes de Primària (a partir de 6 anys) hauran                 

de portar la mascareta posada tant a dins com a fora de l’aula.  

Es portaran a terme el màxim d’activitats a l’aire lliure amb distància de 2m per               

poder-se treure la mascareta. 

Pel què fa a tots els docents, personal PAS, monitors… hauran de portar mascareta              

tot i estar a dins del grup estable. (10/09/2020) 

 
2.3.2 Atenció a la diversitat  
 
L'assistència als centres permet una socialització dels infants i adolescents. El           

tancament de les escoles ha fet palesa la bretxa digital i cognitiva existent entre              

alumnes. Al mateix temps ha requerit la discontinuació d’uns serveis presencials           

d’atenció a les dificultats d'aprenentatge i desenvolupament. Per tot això, es vol            
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afavorir la presencialitat sense renunciar a la seguretat d’alumnes i personal docent i             

no docent dels centres educatius.  

 

Des de l’escola s’ha contemplat que durant tot el curs escolar 2020-21 es continuï              

treballant amb la comunicació fluida i estreta entre els infants i les famílies, per tal               

d’acompanyar-los durant els possibles escenaris. Si no és possible la presencialitat,           

per via telefònica, videoconferències o e-mails.  

 

Així doncs, l’atenció a la diversitat serà tan normalitzada com sigui possible tenint en              

compte com es feia fins ara, és a dir, un mestre més dins l’aula atenent a tots els                  

infants i posant especial èmfasi a aquells que requereixen d’unes necessitats           

especials.  

 

Concretament, el mestre d’educació especial es troba dins del grup estable de cicle             

superior ja que és on es troben més casos d’alumnat NESE i/o NEE. Dins d’aquest               

grup, el mestre d’educació especial no cal que dugui mascareta. Si aquest mestre             

ha d’anar a algun altre grup, ho farà respectant el protocol. 

 

El fet de treballar per projectes i ser sempre 2 o 3 mestres a l’aula, fa que l'alumnat                  

NESE i/o NEE sempre estigui atès dins de l’aula per un dels docents encara que               

cap d’aquests sigui el mestre d’educació especial, ja que aquests estan coordinats            

diàriament amb el mestre d’EE. 

Tots els altres mestres de l’escola es coordinaran setmanalment amb el mestre            

d’educació especial per al seguiment i atenció educativa d’aquests alumnes. 

Hem de tenir en compte que el mestre d’educació especial és mestre de ZER i               

itinera al Gurri dos matins a la setmana (amb mascareta, ja que no és el grup                

estable). 

Els plans individualitzats estaran fets pels tutors conjuntament amb el mestre           

d’educació especial i amb el vist-i-plau del professional de l’EAP. 

Les coordinacions amb el CDIAP, CSMIJ i professionals externs seran dutes a            

terme pel mestre d’educació especial i el tutor o tutora de l’alumne o alumna a               

coordinar. 

9 



PLA D’ACTUACIÓ  CURS 20-21 

 

A continuació es presenta una taula amb les mesures i suports que portarem a              

terme: 

 

Mesures i suports... Universals Addicionals Intensives 

Educació infantil Treball per projectes. 

Personalització 

d’aprenentatges. 

Avaluació formativa i 

formadora. 

Organització flexible 

del centre 

 

 

2  mestres a l’aula 

Personalització 

d'aprenentatges. 

CDIAP 

Serveis externs  

Serveis externs privats 

 

Cicle inicial Treball per projectes. 

Personalització 

d’aprenentatges. 

Avaluació formativa i 

formadora. 

Organització flexible 

del centre 

 

3 mestres a l’aula. 

Coordinació amb el 

mestre d’educació 

especial. 

Pla de suport individual 

(PI). 

CSMIJ 

Serveis externs 

- Logopèdia 

- Psicologia 

Alumnat NEE 

Pla de suport individual 

- Objectius, 

continguts i criteris 

d’avaluació inferiors 

o superiors. 

 

Cicle mitjà 

Cicle superior 3 mestres a l’aula 

Suport del mestre 

d’educació especial. 

Pla de suport individual 

 
2.3.3 Patis 

 

S’organitzen els patis oferint diversos espais. Els alumnes sortiran al pati per grups             

estables i l’horari és de 11.00h a les 11.30h. Es sortirà esglaonadament en intervals              

de 3 minuts amb cada grup estable. 

A continuació hi ha la graella amb els diferents espais i grups estables. 

 

GRUPS  DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

EI Bosc Pista Porxo Escenari bosc 

CI-A Porxo Parc Avis Escenari Bosc Pista 
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CI-B Parc Avis Escenari pista Bosc Porxo 

CM Escenari Porxo Bosc Pista Parc avis 

CS Pista Bosc Parc Avis Porxo Escenari 

 
 
2.3.4 Relació amb la comunitat educativa  
 

a. Famílies 

 
Canal de 

comunicació 
Qui el 

gestiona 
A qui va 
dirigit Actuació 

Correu electrònic  Equip directiu Famílies Circulars de l’escola 

Altres Informacions del curs. 

Telèfon Equip directiu 

i docent 

Famílies 

 

Informar a les famílies d’aspectes concrets que       

afecten directament al seu fill/a. 

Whatsapp o 

Telegram 

(unidireccional) 

Equip directiu i   

mares/pares 

delegades 

Famílies S’envien les informacions vàries del curs a aquelles        

famílies que sabem que no tenen correu electrònic o         

bé no se’l  miren.  

També serveix per fer recordatori de correus       

electrònics enviats o d’informacions vàries. 

Paper Equip Directiu Famílies Circulars a les famílies que no tenen correu        

electrònic. 

Totes les autoritzacions d’inici de curs, sortides i la         

declaració de responsabilitat del COVID -19. 

Pàgina web Comissió TAC 

 

Comunitat 

educativa 

Informacions de les activitats que es realitzen a        

l’escola amb els/les alumnes.  

Informacions dels projectes que duem a terme. 

Propostes d’activitats en cas de confinament aquest       

curs ( enllaç privat a la Padlet). 

Agenda Tutora /  

Alumne/a 

Famílies És un canal de comunicació per reforçar algunes de         

les informacions que se’ls fa arribar a les famílies. 

Reunions 

Presencials 

Docents Famílies En cas que sigui molt necessari es faran reunions         

presencials de seguiment amb un dels membres de        

la família sempre però mantenint les mesures de        

seguretat (distància i mascareta). 

Reunions Virtuals Tutors de cada   

cicle 

Famílies En funció de la situació de la pandèmia i possibilitats          

de cada família. 
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CONCLUSIONS 

Els canals de comunicació amb les famílies són forces i útils. Les famílies estan acostumades a rebre                 

informació pels diferents canals i al mateix temps és fàcil parlar amb l’equip directiu ja que el ser una                   

escola petita sempre es troben moments. Ara bé, aquest curs que és excepcional s’intentarà fer sempre                

que es pugui per telèfon o correu electrònic. Comentar que en general, aquests canals funcionen i tenim                 

molt bona resposta. Al ser poques famílies és fàcil de que les informacions arribin. 

Es proposa de cara al curs 2020-2021 utilitzar el Whatsapp de manera unidireccional ( administradors               

l’equip directiu) per informar a les famílies.  

Pel què fa a les reunions d’inici de curs, el dia 9 de setembre es faran reunions amb cada grup estable per                      

presentar el Pla d’Actuació 20-21, els aspectes d’organització, i els aspectes més pedagògics de cada               

cicle. 

En relació a les reunions amb les famílies de manera individual, es faran de manera presencial amb un                  

dels progenitors sempre que es pugui i si no telematicament. Se’n fa una al gener i a final de curs és                     

opcional per part de les famílies. 

 

b. Professionals externs 

 
Canal de 

comunicació 

Qui el 

gestiona 
A qui va dirigit Actuació 

Correu electrònic 

Telèfon 

Equip directiu AFA 

Consell escolar 

Convocatòries de reunions amb l’AFA. 

Convocatòries de reunions del Consell Escolar . 

Correu electrònic 

Telèfon 

 

Equip directiu Ajuntament Contacte sobre aspectes relacionats amb l’escola      

i altres activitats relacionades amb el poble. 

Correu electrònic 

Telèfon 

Reunions  

Equip directiu Serveis Socials 

(CDIAP,CSMIJ i  

professionals 

privats). 

Contacte per tractar els temes de famílies       

vulnerables amb risc d’exclusió. 

Correu electrònic 

Telèfon 

Reunions 

Equip directiu Serveis 

Educatius 

CRP i EAP 

Contacte per tractar temes relacionats amb els       

alumnes amb necessitats específiques.  

Correu electrònic 

Telèfon 

Reunions Virtuals 

Coordinador 

d’EI 

Llar d’Infants Contacte sobre aspectes relacionats amb la 

primera infància, l’escola i el poble. 
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Correu electrònic 

Telèfon 

Reunions Virtuals 

Equip Directiu 

Tutors/es 6è 

Traspàs 

Primària- 

Secundària 

(Institut 

Taradell) 

Contacte per fer el traspàs de 

primària-secundària i treballar conjuntament per 

facilitar-lo. 

 

CONCLUSIONS 

Els canals de comunicació amb la comunitat educativa són força útils i bidireccionals. L’equip directiu es                

posa en contacte amb aquests serveis sempre i quan és necessari. Al ser un poble petit tenim resposta                  

ràpida dels serveis externs. 

Pel que fa als Serveis Educatius es fan les reunions periòdiques estipulades: un cop al mes amb l’EAP, un                   

cop al trimestre amb serveis socials i amb el CDIAP o CSMIJ sempre que sigui necessari. Cal dir però, que                    

l’EAP i serveis socials sempre estan disponibles i localitzables tant per telèfon com per correu electrònic.  

 

Comentar que aquest curs 20-21 les reunions que es portaran a terme amb tots els òrgans de la comunitat                   

educativa, preferiblament es faran de manera presencial sempre respectant les mesures de seguretat             

(distància i mascareta) i higièniques esmentades en aquest Pla.  

Tot i això, quan no sigui possible, per tema espai, recomanacions del Departament de Salut, evolució de la                  

Pandèmia, demanda de les persones implicades i altres...es faran via telemàtica a través de              

videoconferències. 

 

c. Alumnes 

 
Canal de 

comunicació 

Qui el 

gestiona 

A qui va 

dirigit 
Actuació 

Correu corporatiu 

electrònic 

individual 

Comissió TAC 

Docent 

Alumnes S’utilitzarà per tenir contacte amb l’alumne/a, com       

a eina per treballar a través de projectes i com a           

eina digital. 

Correu corporatiu 

de cicle 

Docents de 

cada promoció 

Docents S’utilitzarà per fer reculls de fotografies, i       

d’informacions del grup. 

CLASSROOM Mestres EI 

 

Alumnes S’utilitzarà com a eina de treball en cas d’escola         

virtual. 

CLASSROOM Mestres CI, 

CM i CS i 

itinerants 

Alumnes S’utilitzarà com a eina de treball durant el curs. 

GOOGLE MEET Equip docent Alumnes S’utilitzarà com a canal de comunicació virtual. 
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d. Docents 

 
Canal de 

comunicació 
Qui el gestiona A qui va dirigit Actuació 

Correu 

electrònic 

Equip directiu Equip  docent 

 

Compartir formació, concursos, les circulars     

d’escola i altres informacions. 

Coordinació de claustres. 

Drive Equip directiu i 

docent 

Equip  docent Compartir tot el relacionat amb la tasca       

educativa i organitzativa de l'escola. 

Coordinació de cicles. 

Whatsapp Equip docent i 

cicles 

Equip  docent Cohesió social amb tot l’equip docent per i        

compartir aspectes varis. 

Reunions de 

claustre i de 

cicle 

Equip directiu Equip  docent Claustres pedagògics amb debats sobre temes      

proposats. 

Tallers. 

Formació amb experts.  

Treball conjunt amb els cicles. 

Compartir informació. 

CONCLUSIONS 

Els canals de comunicació entre docents funcionen molt bé. És un claustre força unit que es comunica                 

utilitzant el WhatsApp i l’equip directiu a través del correu electrònic envia totes les informacions que s’envien                 

a les famílies i d’interès propi dels docents. 

El tema que ens costa més és trobar-nos tot el Claustre a causa de: la 6a hora, itinerants i reduccions. Per                     

això, sempre s’envien actes de tot el que es fa perquè el Claustre n’estigui informat. 

Aquest curs 20-21 les reunions i les coordinacions amb els mestres, quan siguin fora del grup estable es                  

faran amb les mesures de seguretat, respectant la distància i l'ús de mascaretes. 

 
 
2.3.5 Menjador 
 
S’intentarà dotar el servei de menjador amb quatre monitors/es.  

Es distribuiran els alumnes en diferents taules formades per grups estables i es             

faran dos torns de menjador. Un cop el 1r grup (1r torn) acabi, es netejarà i es                 

ventilarà el menjador per poder entrar el 2n grup (2n torn).  

El menjador té 2 entrades-sortides, fet que cada grup estable de cada entorn entrarà              

per una porta diferent. El fet de coincidir al mateix torn dos grups estables no hi ha                 
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cap problema ja que l’espai del menjador ho permet i poden estar amb taules ben               

separades cada grup estable de convivència. 

Tema pati, quedarà per concretar però hi ha espai per fer patis separats cada grup               

estable i/o poder-los fer junts sempre respectant la distància i la mascareta. 

GRUP HORARI ESPAI PATI* MONITOR* 
RESPONSABLE 

GRUP 1: EI-CI EI: 12.30h  
CI: 13.00h 

Taules separades 
amb cada grup 
estable. 

Porxo 
Pista 
Zona Escenari 
Zona hort i 
caseta. 

EI: Irene/Anna 
CI: Anna 

GRUP 2: CM-CS 14.00h Taules separades 
amb cada grup 
estable. 

Porxo 
Pista 
Zona Escenari 
Zona hort i 
caseta 

CM: Marçal/Irene 
CS: Marçal/Irene 

*Falta concretar les activitats, horaris, monitors i espais amb Quiràlia. 

** Els alumnes de P3 dormen a l’aula de Psicomotricitat vigilats per un monitor que               

després és l’encarregat de ventilar l’aula i netejar els matalassos on han dormit. La              

manta i el coixí que porta cada alumne de casa se l’enduran un cop per setmana per                 

rentar i desinfectar correctament. 

 

Tot i que s’han demanat 4 monitors, hem començat en data de 14 de setembre amb                

3 monitors en total pels 6 grups estables. S’ha reclamat al Consell Comarcal per              

tenir 4 monitors ( 16/09/20).  

Aquesta falta de monitors fa que a les hores de pati de menjador no es compleixin                

els diferents espais marcats (porxo, pista, escenari 

 
 
2.3.6 Pla de ventilació, neteja i desinfecció 
 
S’estableixen cinc punts d’higiene Covid al centre. A la graella de continuació 

s’especifica el material que hi ha en aquests punts i el material específic localitzat al 

despatx 2. 
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PUNTS D’HIGIENE COVID MATERIAL DE CADA PUNT 
D’HIGIENE 

MATERIAL ESPECÍFIC 
COVID 

1- Entrada del despatx 

2- Entrada d’EI al racó de 

l’escala, tubs 

3 i 4- Dos punts a les escales 

del primer pis 

5- Biblioteca 

Dosificador amb gel 

hidroalcohòlic 

Paper de mans 

Paperera  

Mascaretes 

Recanvi de gel hidroalcohòlic 

Termòmetre 

Guants 

 

 

A la graella següent s’explica on es localitzen els lavabos i com estan distribuïts. 

 LAVABOS ALUMNES  LAVABOS MESTRES 

PLANTA BAIXA EI: 1 per aula 1 al costat del despatx 
1 al passadís d’EI 

PRIMERA 
PLANTA 

CI: al costat d’aula CI.  
CM: al mig del passadís 
CS: al costat aula CS 

Lavabo entre aula CS i lavabos 
alumnes CS 

 

A la graella següent s’indica la periodicitat de rentat de mans que han de dur a 

terme tant els/les alumnes i els/les mestres. 

HIGIENE DE MANS ALUMNES HIGIENE DE MANS MESTRES 

Arribada i sortida A l’arribada al centre, abans del contacte amb 
els infants. 

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

Abans i després d’anar al lavabo 

Abans i després del pati Abans i després d’acompanyar un infant al 
lavabo. 

Abans i després de les diferents activitats Abans i després de mocar un infant (amb 
mocadors d’un sol ús) 

 Mínim 5 cops al dia 
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Tot seguit hi ha la graella de control de ventilació, neteja i desinfecció del centre.  
 

CONTROL D’HIGIENE DEL CENTRE 
 

 Abans de 
cada ús 

Després 
de cada 

ús 

Diàriament > 1 vegada 
al dia 

Setmanal
ment 

Responsable Comentaris 

ESPAIS COMUNS I EQUIPAMENTS 

Ventilació de 

l’espai 

   x  Docents Mínim 10 

minuts, 3 

vegades al dia 

Manetes i poms de 

portes i finestres 

   X  Alumnes grup 

estable i tutora 

 

Baranes i 

passamans, 

d’escales i 

ascensors 

   X  Personal de 

neteja 

 

Superfícies de 

taulells i mostradors 

   X  Personal de 

neteja 

 

Cadires i bancs    X  Personal de 

neteja 

Especialment en 

les zones que 

contacten amb 

les mans 

Grapadores i altres 

utensilis d’oficina 

   X  Alumnes grup 

estable i tutora 

 

Material fungible 

compartit grup 

estable 

   X  Alumnes, grup 

estable i tutora 

 

Aixetes    X  Personal de 

neteja 

 

Botoneres 

d’ascensors 

   X  Personal de 

neteja 

Material 

electrònic: 

netejar amb un 

drap humit amb 

alcohol propílic 

70º 

Ordinadors, sobretot 

teclats i ratolins 

   X  Alumnes grup 

estable i tutora 

Telèfons i 

comandaments a 

distància 

   X  Docents 

Interruptors d’aparell    X  Alumnes grup 
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electrònic estable i tutora 

Fotocopiadora    X  Docents 

 Abans de 
cada ús 

Després 
de cada 

ús 

Diàriament > 1 vegada 
al dia 

Setmanal
ment 

Responsable Comentaris 

GESTIÓ DE RESIDUS 

Buidatge de 

papereres en punts 

d’higiene COVID 

   X  Personal de 

neteja 

Tarda 

 Abans de 
cada ús 

Després 
de cada 

ús 

Diàriament > 1 vegada 
al dia 

Setmanal
ment 

Responsable Comentaris 

AULES I ESPAIS DE JOC INTERIOR 

Ventilació de 

l’espai 

   +  Docents Mínim 10 

minuts, 3 

vegades al dia 

Superfícies o punts 

de contacte 

freqüents amb les 

mans 

   X  Personal de 

neteja 

 

Terra    X  Personal de 

neteja 

 

Material de jocs  Neteja X   Docents També si hi ha 

canvi de grups 

d’infants. 

Les joguines de 

plàstic dur 

poden rentar-se 

al rentaplats 

Joguines de plàstic  Neteja X   Docents 

Joguines o peces de 

roba. 

  X   Docents Rentadora 

(>60ºc) 

 Abans de 
cada ús 

Després 
de cada 

ús 

Diàriament > 1 vegada 
al dia 

Setmanal
ment 

Responsable Comentaris 

MENJADOR 

Ventilació de 

l’espai 

   +  Responsable de 

menjador 

Mínim 10 

minuts, 3 

vegades al dia 

Superfície on es 

prepara el menjar 

X X    Responsable de 

menjador 
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Plats, gots, 

coberts... 

 X    Responsable de 

menjador 

Amb aigua 

calenta: rentats 

a elevada 

temperatura. 

Sense aigua 

calenta: 

desinfecció en 

dilució de lleixiu 

al 0.1% 

Fonts d’aigua    X  Responsable de 

menjador 

 

Taules, safates i 

trona 

X X    Responsable de 

menjador 

 

Taulell  X    Responsable de 

menjador 

 

Utensilis de cuina  X    Responsable de 

menjador 

 

Taules per a usos 

diversos 

X X    Responsable de 

menjador 

 

Terra    X  Personal de 

neteja 

 

 

 

 Abans de 
cada ús 

Després 
de cada 

ús 

Diàriament > 1 vegada 
al dia 

Setmanal
ment 

Responsable Comentaris 

LAVABOS, DUTXES, ZONES DE CANVI DE BOLQUERS 

Ventilació de 

l’espai 

   +  Docents Mínim 10 

minuts, 3 

vegades al dia 

Canviadors  X    Personal de 

neteja 

 

Orinals  X    Personal de 

neteja 

 

Rentamans    X  Personal de 

neteja 

Especialment 

després de l’ús 

massiu (després 

del pati, després 

de dinar) i 

Inodors    X  Personal de 

neteja 
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terra i altres 

superfícies 

   X  Personal de 

neteja 

sempre al final 

de la jornada 

Dutxes  X    Personal de 

neteja 

 

Cubells de brossa, 

bolquers o 

compreses 

  X   Personal de 

neteja 

 

 Abans de 
cada ús 

Després 
de cada 

ús 

Diàriament > 1 vegada 
al dia 

Setmanal
ment 

Responsable Comentaris 

ZONA DE DESCANS 

Bressols i llits   X   Responsable de 

menjador 

 

Matalàs 

psicomotricitat 

 x   x Responsable de 

menjador 

 

Mantes i coixins     Rentat a 

>60ºc 

Famílies Rentar a casa 

Terra   X   Personal de 

neteja 

També si hi ha 

un canvi de grup 
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d’infants 

x: neteja i desinfecció 
A l’annex trobareu l’enllaç al pla de neteja de l’Ajuntament. 
 
Hi ha 2 torns de neteja portats a terme per l’empresa de neteja :  

- Al migdia: neteja dels banys  
- Tarda: neteja a fons de totes les aules 

 
2.4 ORGANITZACIÓ D’HORARI 
 

2.4.1 Gestió d’entrades i sortides 
 

Els i les mestres seran a l’escola a les 8.45h per tal de ventilar abans d’obrir i anar                   

a rebre els alumnes a les portes corresponents. 

Hi ha un/a mestra responsable per cada porta que obrirà i tancarà la porta de cada                

entrada a les 9.05 i a les 17.05h i aquest responsable serà rotatiu.Aquest mestre/a              

serà l’encarregat de prendre la temperatura al canell/front a cada alumne abans            

d’entrar al recinte de l’escola. En cas que superi els 37’5ºC l’alumne romandrà amb              

el mestre/a responsable de la porta que li farà una altre presa de temperatura amb               

el termòmetre digital per reafirmar la temperatura. 

 

A continuació es presenta la graella concretant els horaris i els punts d’entrada i              

sortida de l’escola. 

GRUPS ESPAI ENTRADA 
MATÍ 

SORTIDA 
MIGDIA 

ENTRADA 
TARDA 

SORTIDA 
TARDA 

EI - CI PORTA 
PRINCIPAL 

ESCOLA 
 

EI: 
ESCENARI 

 
CI 

PORTA 
VESTÍBUL 

EDIFICI 

 
 
 
 
 

8.55h a 9.05h 

 
 
 
 
 

12.30h - EI 
13.00h - CI 

 
 
 
 
 

 15.00h  
a  

15.10h  

 
 
 
 
 

17.00h 
a 

17.10h 

CM - CS PORTA 
CARRER 
LATERAL 

 
8.55h a 9.05h 

 
13.00h 

 
15.00h 

a  
15.05h 

 
17.00h 

a 17.10h 
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A partir de les 17.00h les famílies no es podran quedar al pati de l’escola berenant o                 

jugant. 

Els pares/mares deixen els alumnes davant de la porta de l’escola sense entrar al              

pati. Els mestres els prenen la temperatura a la porta de l’entrada. 

Els germans grans poden recollir al germà petit i sortir per la porta dels petits.  
 
2.4.2 Sortides, colònies i transport. 
 
El ser una escola on la tota la comunitat educativa valora molt fer sortides, aquest               

curs 20-21 es seguiran programant tenint en compte sempre les mesures de            

protecció i higièniques obligatòries i respectant sempre els protocols establerts. 

En el cas que s’hagi d’utilitzar l’autobús o tren serà obligatori portar mascareta, ja              

que es barrejaran els grups estables. 

 
 
 
 
 
2.4.3 Extraescolars i acollida 

 
Al centre no hi ha servei d’acollida. 

L’AFA ofereix, però no gestiona, les activitats extraescolars. Els responsables de les            

activitats extraescolars seran coneixadors d’aquest pla d’obertura per seguir el          

protocol degudament tant pel que fa a les mesures higièniques com a les de              

protecció.  

Les extraescolars que s’ofereixen són les següents però encara estan per           

determinar: 

ACTIVITAT HORARI NOMBRE 
ALUMNES 

GRUP 
ESTABLE AL 
QUAL 
PERTANYEN 

MONITOR/A ESPAI RESPONSABLE 
DE L’ACTIVITAT 

Ioga       

Informàtica       

Anglès 
Mellow Yellow 

      

Anglès       
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Kids’n us 

Escola de 
Música 

      

Trail running       

 

El responsable de cada activitat, serà l’encarregat de seguir el protocol de neteja i              

ventilació d’aquest pla d’obertura. Es procurarà que les extraescolars es facin amb            

els grups estables. En cas que això no sigui possible es farà ús de la mascareta a                 

partir de 6 anys i distància de seguretat establerta. En les activitats esportives no cal               

l‘ús de la mascareta. 

 
2.4.4 Alumnes de pràctiques 
 

L’escola és un centre formador d’alumnes de pràctiques i per aquest motiu, es tindrà              

en compte tot el Pla d’Organització en relació a les pràctiques dels estudiants. 

Els alumnes de pràctiques se’ls assignarà un grup estable de convivència i actuarà             

com a un “docent de pràctiques” més dins del grup seguint el protocol establert en               

aquest Pla i un tutor de referència del grup que li farà l’acollida i el seguiment durant                 

tot el període de pràctiques segons establert en el document de les orientacions de              

centres formadors.  

En referència a l’accés, mobilitat, espais i participació en reunions, sessions de            

coordinació o activitats formatives, l'estudiant haurà de seguir les indicacions          

d’aquest  Pla d’Organització.  

Així mateix, els estudiants, per poder desenvolupar les pràctiques a l’escola           

hauran de presentar 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 l’escola estableixi en cada              

moment. De la mateixa manera, han de fer-se responsables del seu estat de             

salut. Si identifiquen simptomatologia compatible amb la COVID-19 no han de           

presentar-se al centre educatiu i estan obligats a comunicar-ho a la universitat, al             

l’escola i a les autoritats sanitàries corresponents.  
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2.5 Protocol d’actuació en cas de COVID-19 
 
El responsable de la coordinació i gestió de la COVID-19 al centre és la directora. 

Davant d’una persona que comença a desenvolupar símptomes compatibles amb          

la COVID-19 el centre educatiu durà a terme un protocol estricte. Aquest protocol             

estarà en coneixement de tot l’equip de mestres, monitoratge de menjador i            

monitoratge d’extraescolars. 

Tanmateix estarà penjat al suro de l’entrada de l’escola i a la farmaciola 

 

 

 

 

 

 

 

 

En aquesta graella es presenta l’espai i responsables del protocol a seguir: 

CASOS 
POTENCIALS 

ESPAI 
HABILITAT PER 
L’AÏLLAMENT 

PERSONA 
RESPONSABLE 
DE REUBICAR I 

CUSTODIAR 
L’ALUMNE 

RESPONSABLE 
DE TRUCAR LA 

FAMÍLIA 

RESPONSABLE 
DE LA 

COMUNICACIÓ 
DEL CAS  

EI  
 

Aula de 
Psicomotricitat 

Mestre responsable de l’aula en el      
moment.  
És aquest mestre/a qui trucarà a la       
família. 
En cas que hi hagi algú de l’equip        
directiu, aquest serà el responsable     
de trucar a la família. 

 
 
 
 
 

Direcció 
 

 

CI 

CM 

CS 

MENJADOR Responsable de menjador 

EXTRAESCOLARS Responsable de l’extraescolar 

 

A continuació es presenta l’organigrama que es penjarà a la farmaciola de l’escola i              

se li donarà a cada docent i responsables de menjador i els extraescolars perquè              

en siguin coneixedors. 
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Per dur a terme el protocol seguirem els següents passos: 

 

● Es portarà a un espai separat d’ús individual, a l'aula de Psicomotricitat.  

● Es col·locarà una mascareta quirúrgica (tant a la persona que ha iniciat            

símptomes com a la persona que quedi al seu càrrec). El material EPI es              

troba al costat de la farmaciola. 

● Se li prendrà la temperatura. 

● Es contactarà amb la família per tal que vingui a buscar l’infant. En cas que               

no es localitza a la família, l’infant romandrà aïllat al centre acompanyat d’un             

docent. 

● En cas de presentar símptomes de gravetat es trucarà també al 061. 

● Ed Departament de Salut informarà a través del Gestor Covid del Centre al             

responsable del centre (director) sobre els protocols portats a terme amb           

l’alumne en cas que se li hagi de fer la PCR. 
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● Si la PCR és positiva El Departament de Salut juntament amb el d’Educació             

informarant al responsable de l’escola (Director) dels protocols a seguir en el            

grup on s’ha detectat el cas de COVID. 

● Es faran PCR a tots els alumnes i mestres del grup estable. S’intentarà que el               

cribratge es faci a l’escola i si és necessari els pares/mares podran entrar             

respectant les mesures de seguretat en el moment de la prova del seu fill/a i               

sempre amb una organització marcada pel bon funcionament de l’escola. 

● El Director del Centre és l’encarregat d’omplenar degudament l'aplicació del          

Traçacovid per tenir tota la informació actualitzada de cada centre. 

 

A la Farmaciola de l’escola hi haurà penjat el protocol a seguir en cas de COVID.                

Tot el personal docent, monitors de menjador i monitors d’extraescolars seran           

coneixedor d’aquest protocol i els responsables de cada grup per gestionar els            

casos.  

 

A continuació es presenta la graella de seguiment que s’anirà actualitzant, dels            

casos possibles de COVID confirmats o no per així tenir un bon registre i estar               

pendents de la traçabilitat. 

ALUMNE/A DIA I HORA 
DE 

DETECCIÓ 

PROTOCOL SEGUIT I 
ACTUACIONS 

REFERENT 
CAP 

REFERENT 
CENTRE 

Qui ha fet 
l’actuació al 

centre? 

Nom del 
familiar que 
ha recollit 
alumne/a 

Persona de 
contacte 

Persona que manté 
el contacte amb 

salut i fa seguiment 
del cas 

      

      

      

      

Aspectes destacats en cas positiu de COVID a un grup estable:  

Si la confirmació del cas positiu és durant l’horari escolar, el GCE ha de              

romandre al centre educatiu fins acabar la jornada lectiva, i es prioritzarà l’organització             

d’un equip mòbil per fer les PCR al centre educatiu. El grup estable ha d’acabar la                
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jornada lectiva amb normalitat, sempre mantenint les mesures de seguretat i evitant el             

contacte amb la resta de grups de convivència estable. Un cop finalitzada la jornada              

lectiva, els i les alumnes del GCE i els altres possibles contactes estrets del cas               

positiu, han de retornar directament (sense extraescolars) als respectius         

domicilis per iniciar la quarantena. Si no s’hagués pogut fer la presa de mostres per               

part de la unitat mòbil aquell dia, s’indicarà com fer la PCR als alumnes.  

Si la confirmació del cas positiu es produeix en les hores prèvies a l’inici de la jornada                 

lectiva, els membres del grup estable de convivència podran iniciar la jornada a             

l’espera de la realització de la prova PCR al centre, sempre mantenint les mesures de               

seguretat i evitant el contacte amb la resta de grups de convivència estable.  

Si la confirmació del cas positiu es produeix fora de l’horari escolar, la resta              

de membres del GCE han d’anar al centre educatiu en la jornada lectiva següent              

per dos motius principals: organitzar la realització de la PCR als contactes            

estrets i rebre les instruccions necessàries per tal de seguir l’activitat lectiva            

durant la quarantena. Si la PCR no es pogués fer al centre educatiu, cal indicar               

on es farà. Abans i després de fer la prova PCR, els i les alumnes no podran fer                  

altres activitats fora del centre educatiu. 

En cas que la confirmació es produeixi en cap de setmana, la direcció del centre               

educatiu ha de comunicar a les famílies dels contactes estrets on es faran les              

proves PCR i totes les indicacions per fer la quarantena, que ha de començar el               

mateix cap de setmana. Cal indicar, a l’alumnat, l’hora a la qual han d’acudir al               

centre educatiu el següent dilluns amb les dues finalitats del punt anterior. Si la              

PCR no es fes al centre educatiu, sinó que es fes a un punt centralitzat, també cal                 

indicar-ho.  

Un resultat negatiu de la PCR d’un contacte estret no eximeix de la necessitat de               

mantenir la quarantena durant tots els dies establerts. Amb una primera PCR se sap              

que la persona en aquell moment no té la malaltia, però aquesta es pot desenvolupar               

més tard, mentre dura el període d’incubació del virus: per això és tan important fer bé                

la quarantena. Durant tot aquest període no es pot fer cap mena d’activitat fora del               
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domicili, ni rebre visites de persones no convivents.  

És important també remarcar que no es requereixen fer proves PCR per retornar a              

l’escola ni tampoc certificats mèdics.  

 

3. CONCRECIONS  

3.1 PLA D’ACOLLIDA EDUCACIÓ INFANTIL I EDUCACIÓ PRIMÀRIA 

 

L’escola té en compte l’acollida dels alumnes de P3 i si és el cas, dels alumnes de                 

P4 i P5 deixant entrar a un adult per alumne amb dins l’aula amb mascareta i                

respectant la distància de seguretat amb els altres alumnes. 

 
Veure graella dels grups estables de la pàgina 7. 

Veure graella d’entrades i sortides, pàg. 18. 

 

 
4. ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA EN CAS DE CONFINAMENT 
 
4.1 PLA DE TREBALL DEL CENTRE EDUCATIU EN CAS DE CONFINAMENT  

En cas que hi hagi un cas sospitós i que ha estat derivat al metge per fer-li la prova                   

PCR, mentre no se sàpiga el resultat, el grup-classe continuarà les classes            

presencials amb mascareta. Si té un germà o germana caldrà que aquest/a també             

es faci la prova. 

 

En cas que hi hagi un o més grups estables confinats es continuen les classes de                

manera virtual a través dels entorns d’aprenentatge: Padlet (infantil i inicial) o            

Google Classroom (mitjà i superior). Es prioritzarà l’estat de salut dels infants i es              

valorarà en aquell moment les propostes adequades amb tot l’equip de mestres del             

grup estable juntament amb el Consell de direcció de l’escola per tal de treballar              

conjuntament pel bé dels infants i de tot l’equip docent. 
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La resta del centre continuarà treballant presencialment exceptuant el grup o grups            

que estiguin a casa en quarentena.  

En cas de confinament total del centre, tots els alumnes tenen creat un correu              

corporatiu que li servirà per tota la seva escolarització (P3-6è).  

Aquest correu tindrà el domini: 

….@escolaelscastanyers.cat 

 

A través d’aquest correu, en cas d’un possible confinament, es realitzaran les            

tutories virtuals i s’anirant enregistrant totes aquelles dades i informacions          

necessàries de cada alumne.  

 
Les trobades virtuals amb els alumnes es portaran a terme com es reflecteix en 
aquesta taula: 
 
 
 
 
 

GRUP COMUNICACIÓ 
VIRTUAL 

PERIODICITAT DE 
COMUNICACIÓ VIRTUAL 

AMB EL GRUP 
(VIDEOTRUCADES) 

MITJÀ I PERIODICITAT 
DE CONTACTE 

INDIVIDUAL AMB 
L’ALUMNE 

MITJÀ I 
PERIODICITATDE 

CONTACTE AMB LA 
FAMÍLIA  

EI GOOGLE MEET Quinzenal  
 
Segons necessitats i temps de 
confinament* 

CI GOOGLE MEET  
 

1 dia/setmana 
 

CM GOOGLE MEET 

CS GOOGLE MEET 

* Segons el temps de confinament i les necessitats de les famílies s’adaptarà la freqüència de                
comunicacions. Som conscients que és molt important el contacte amb l’alumnat i les famílies, per               
tant es potenciarà el feedback continuat. 
 

En aquesta graella s’exposen les propostes didàctiques que s’aplicaran en cas de            

confinament, com s’utilitzen els recursos prèviament a l’escola virtual, així com           

també la periodicitat i la manera com els/les alumnes faran el retorn de les activitats               

que es proposen en cas de confinament. 
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GRUP MÈTODE DE 
TREBALL I 
RECURSOS 
DIDÀCTICS 
PREVISTOS 

ÚS DEL RECURS A 
L’ESCOLA PRESENCIAL 

 
 

ÚS DEL RECURS A 
L’ESCOLA VIRTUAL 

I PERIODICITAT DE LES 
PROPOSTES 

DIDÀCTIQUES EN CAS 
DE CONFINAMENT 

VIA DE RETORN DE 
LES ACTIVITATS 

PROPOSADES EN 
CAS DE 

CONFINAMENT 

EI PADLET Es farà ús esporàdicament si 
hi ha necessitat. 

S’envien setmanalment 4 
propostes didàctiques en 

un pla de treball. 

Setmanalment a través 
de fotos i vídeos. 

 

CI CLASSROOM Ús com a font d’informació per 
treballar durant el projecte a 
través de la creació d’una 
classe virtual. 
 
Per aprofundir en aspectes de 
coneixements més específics 
dels diferents àmbits.  

S’envia el Pla de Treball 
amb 3-4 propostes 

relacionades amb una 
temàtica. 

 

 
 

Setmanalment i/o 
segons termini 

d’entrega establert a 
través del google 

Classroom. 

CM CLASSROOM Ús com a font d’informació per 
treballar durant el projecte a 
través de la creació d’una 
classe virtual. 
 
Per aprofundir en aspectes de 
coneixements més específics 
dels diferents àmbits.  

S’envia el Pla de Treball 
amb 5 propostes 

relacionades amb una 
temàtica. 

 
 
 
 
 
 

Setmanalment i/o 
segons termini 

d’entrega establert a 
través del google 

Classroom. 
 

CS CLASSROOM Ús com a font d’informació per 
treballar durant el projecte a 
través de la creació d’una 
classe virtual. 
 
Per aprofundir en aspectes de 
coneixements més específics 
dels diferents àmbits.  

 

S’envia un pla de treball 
amb 5 propostes 

relacionades amb una 
temàtica. 

 

En cas de confinament parcial o total, es faran trobades virtuals amb els docents 

confinats respectant l’horari laboral d’aquest. Aquestes trobades virtuals serviran per 

coordinar-se amb els docents de cada cicle i treballar conjuntament en l’elaboració i 

seguiment de les propostes, temes informatius d’escola i d’evolució de la pandèmia 

en relació als centre educatiu, seguiment dels alumnes... 

REUNIÓ EINA DIES DE CONNEXIÓ 

 CLAUSTRE ESCOLA GOOGLE MEET 1 dia/setmana 

CLAUSTRE ZER GOOGLE MEET 1 dia/mes 
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COORDINACIÓ EE GOOGLE MEET Segons necessitats 

CICLES GOOGLE MEET 1 dia/setmana 

 
En cas de confinament s’adaptaran les trobades segons necessitats. 
 
 

4.1.1 Educació Infantil 

Les propostes es realitzaran a través del Padlet enllaçat a la pàgina web amb              

contrasenya (se’ls enviarà a les famílies per mail). Les propostes seran totalment            

lúdiques i properes a ells/es. Es procurarà que siguin al màxim de creatives             

possibles per tal que l’infant es pugui desplegar amb totes les seves potencialitats.             

En alguns casos, se’ls demanarà un retorn amb una foto, grafia o vídeo, però              

d’altres seran simplement suggeriments.  

Es tractarà d’acompanyar a la família donant recursos i intentant mantenir la            

comunicació. Un cop cada 15 dies es realitzaran videoconferències amb 5-7 infants            

per tal d’explicar-nos com estem vivint el moment i saludar-nos. 

 

4.1.2  Educació Primària 

 

Cicle Inicial 

S’introduirà el Classroom per treballar les propostes i els projectes on-line. Durant les             

primeres setmanes es portaran a terme diferents activitats per saber treballar amb            

aquest entorn virtual.  

Per practicar, es portaran a terme diferents propostes que les hauran de fer a casa. En                

cas que hi hagi alguna família que no tingui ordinador se li facilitarà amb paper.  

 

Cicle Mitjà i Superior 

Es seguirà treballant per projectes a través del Classroom. S’obrirà una classe dins del              

classroom amb cada projecte i grup d’aquesta manera es podrà treballar on-line i             

estaran coordinats per un dels tutors del grup estable. Aquest tutor farà el seguiment              

del projecte i si cal farà videotrucades amb el propi grup per avançar en aquest. és                

important mantenir la relació entre l’alumnat i seguir treballant amb la metodologia de             

l’escola. 
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Paral·lelament a través del Classrom es penjaran diferents propostes temàtiques totes           

elles proposades en un Pla de Treball per així ajudar en l’organització de l’alumnat.              

Aquestes propostes intenten ser el més competencials possible i al mateix temps            

engrescadores i motivadores, i amb vàries opcions perquè els alumnes puguin escollir            

el què els hi agrada més i aniran acompanyades amb l’objectiu de treball, d’aquesta              

manera compartirem amb l’alumne quin és l’objectiu de la tasca.  

Els mestres de cada grup estable seran els encarregats d’elaborar aquestes propostes            

juntament amb la comissió pedagògica de l’escola. Per portar-ho a terme de la millor              

manera faran trobades virtuals setmanalment per coordinar-se. 

 
4.1.3 Atenció a la diversitat 

Som conscients que és difícil arribar a tot l’alumnat de la mateixa manera, encara              

que hem de poder treballar de manera inclusiva i equitativament el màxim que             

puguem. Un dels aspectes importants és el contacte amb les famílies i que sàpiguen              

que estem al seu costat en qualsevol circumstàncies, que vegin que no estan sols. 

Amb els alumnes amb adaptacions curriculars els tutors i l’especialista d’educació           

especial han creat un material adaptat a les seves necessitat. Val a dir que és un                

material molt adaptat a cada alumne sense massificació de continguts dels diferents            

àmbits ni quantitat. Aquest material se’ls envia per correu electrònic o si encara no              

s’ha resolt el tema de connexió, se’ls pot fer arribar presencialment i després es              

truca a la família explicant les diferents propostes. Es fa un seguiment via telefònic              

per tal d’acompanyar a la família en aquest procés. En cas que sigui necessari,              

l’Ajuntament els hi imprimirà les diferents propostes i els hi portarà a casa amb el               

seguiment via telèfon per part de la tutora.  

El retorn es farà a través de fotografies enviades al correu de cada promoció. 

 

4.1.4 Atenció als alumnes de Serveis Socials 

L’escola es posarà en contacte amb serveis socials de la Mancomunitat La Plana 

per fer el seguiment de l’alumnat amb dictamen social ja que molts cops coincideix 

l’alumnat amb necessitats educatives específiques amb necessitats de connectivitat 

a internet. 
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En cas de confinament, aquest alumnat amb necessitats educatives se’ls ha de fer 

un seguiment més individual  

 

4.1.5 Connectivitat i dispositius 

La Generalitat de Catalunya, el Departament d’Educació és qui ha de dotar de             

maquinari i connexió Wifi a l’alumnat que no en disposi però som conscients que              

potser no arribaran les dotacions a temps i ens coordinarem amb serveis socials per              

solucionar provisionalment  el més ràpid possible aquests problemes puntuals. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ORGANITZACIÓ DE LA ZER 
 

Per portar a terme una bona organització dels itinerants de la ZER i per poder saber                

la traçabilitat dels grups, a continuació es presenta una taula amb els horaris i grups               

temporals on cada itinerant actuarà. 

 

ESPECIALITAT DOCENT ESCOLA GRUP i HORARI D’INTERVENCIÓ 

ED FÍSICA Iris Aranda Els Castanyers EI:Dilluns/Dimarts/Divendres matí 
CI:Divendres tarda 
CM:Dilluns tarda 
CS:Dimarts tarda 

El Gurri EI-CI:Dimecres tarda 
CM-CS:Dijous tarda 

ED MUSICAL Aleix Besolí Els Castanyers EI: dijous matí 
CI: Dimarts tarda 
CM: Dimecres tarda 
CS: dijous tarda 

El Gurri EI-CI:Divendres matí 
CM-CS:Divendres tarda 
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ED ESPECIAL Edu 
Mauri 

Els Castanyers CS:Dilluns matí, Dimecres i divendres matí      
i tarda. 

El Gurri EI-CI:Dimarts i dijous matí i tarda 
CM-CS:Dimarts i dijous matí i tarda 

 
 
En cas de necessitat de docents a una de les dos escoles que formen la ZER                

s’intentarà substituir primer de tot amb el mateix personal docent de cadascuna de             

l’escola, però en cas que sigui necessari, amb els itinerants docents.  

 

6. GESTIÓ DE RESIDUS 
 
En referència a la gestió de residus dels punts d’higiene COVID, el responsable de              

buidar les papereres al rebuig serà el responsable de neteja del centre. Es recolliran              

els residus una vegada al dia, al finalitzar l’horari escolar. 

En aquest centre formem part del programa Escoles Verdes i som conscients de la              

importància de mantenir un entorn net i sostenible i aquesta consciència és            

compartida amb alumnes i famílies. Per això, cada alumne portarà dues mascaretes            

a inici de curs; la que portarà posada quan arribi a l’escola i una de recanvi dins una                  

bossa individual hermètica, que quedarà al centre per utilitzar en cas de            

trencaments o oblits. La que portaran posada la guardaran en una bossa individual             

hermètica preferiblement que no sigui de plàstic. Aquestes mascaretes aconsellem          

que siguin de roba per així no generar tants residus ja que som Escola Verda. Cada                

alumne té un calaix individual tancat on es guarda la mascareta de recanvi             

juntament amb els objectes personals individuals de cada alumne/a. 

Demanarem responsabilitat a les famílies perquè siguin curosos en la neteja           

d’aquestes mascaretes ja que són de roba i es poden rentar. 

 

7. INDICADORS DE SEGUIMENT DEL PLA D’ACTUACIÓ 
 

Per assegurar que es compleixen totes les mesures proposades en aquest pla 

d’actuació, us presentem una graella on hi ha els indicadors d’assoliment. 

ACTUACIÓ INDICADOR INSTRUMENT RESPONSABLE PROPOSTES DE 
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MILLORA 

Gestió emocional 

dels alumnes 

Nombre 

d’activitats 

realitzades a 

cada cicle 

Banc de recursos 

i programació 

setmanal 

Equip docent  

Atenció a la 

diversitat 

Nombre 

d’actuacions 

fetes per atendre 

la diversitat. 

Registre de les 

actuacions 

portades a terme 

a través d’eines 

presencials i 

virtuals (correu, 

Google Meet) 

 

 

Mestre 

d’educació 

especial. 

Equip docent. 

EAP i 

professionals 

externs. 

 

% d’alumnes amb 

Mesures i suports 

universals, 

addicionals i 

intensives . 

Graella pàgina 9 

d’aquest 

document. 

 

Formació TAC 

alumnat i famílies 

Nombre de 

sessions de 

formació 

realitzades 

Actes Docents i 

coordinador TAC. 

 

Reunió d’inici de 

curs 

Nombre 

d’assistència de 

les famílies a la 

reunió. 

Registre 

d’assistències per 

part de cada tutor 

de cicle. 

Equip docent.  

Distribució 

d’aules, grups i 

personal docent 

(Graella 2.3.1 

d’aquest 

document) 

% de Satisfacció 

per part dels 

mestres.  

Recollida 

d’opinions dels 

mestres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Repartiment dels 

grups estables en 

Compliment en la 

distribució dels 

Seguiment de la 

graella 2.3.3 
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diferents espais a 

l’hora d’esbajo. 

 

espais de pati per 

part de cada grup 

estable. 

d’aquest 

document 

(pàgina 10). 

Equip directiu.. 

Comunicació 

amb la comunitat 

educativa. 

Satisfacció de les 

famílies a través 

de les mares i 

pares delegats 

davant dels 

canals de 

comunicació 

establerts. 

 

 

 

 

Valoració 

semestral 

d’aquestes 

comunicacions. 

 

Repartiment del 

menjador en 

dues franges 

horàries. 

Compliment dels 

grups estables 

horaris establerts 

al menjador 

escolar. 

Actes de les 

coordinacions 

amb la comissió 

de menjador. 

 

Ventilació   

 

 

 

% de  compliment 

de la graella de 

l’aula diàriament. 

 

 

 

 

Graella control 

higiène del centre 

Docents  

Neteja manetes, 

poms de portes i 

finestres 

 
 
 
 
Alumnat i docents 

Grapadores i 

altres utensilis 

d’oficina 

Material fungible 

compartit grup 

estable 

Ordinadors, 

sobretot teclats i 

ratolins 
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Interruptors 

d’aparell 

electrònic 

Gestió d’entrades 

i sortides 

Compliment de 

l’ús de les 

diferents 

entrades i 

horaris. 

Seguiment de la 

graella 2.4.1 de la 

pàgina 19 

d’aquest 

document. 

Equip docent.  

Elaboració del 

protocol 

d’actuació en cas 

de Covid. 

% d’Aplicació del 

protocol 

Seguiment de la 

graella de la 

pàgina 24 

d’aquest 

document. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equip directiu. 

 

Elaboració del 

Pla d’acollida per 

P3. 

índex de 

seguiment 

d’aquesta opció 

per part de les 

famílies de 

manera 

voluntària 

Valoració des de 

tutoria. 

 

Elaboració del pla 

de treball en cas 

de confinament. 

% d’utilització de 

les eines 

proposades per 

part d’alumnes i 

d’equip docent. 

Actes 

d’avaluació. 

 

Repartiment dels 

docents itinerants 

de la ZER. 

Distribució 

horària adequada 

pel millor 

funcionament la 

ZER respectant 

les mesures de 

seguretat. 

Actes 

d’avaluació. 

Horaris 

 

Gestió de % de la bona Seguiment del Equip docent  
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residus. gestió dels 

residus. 

Pla de neteja de 

l’empresa 

Responsable 

neteja  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. ANNEXOS 
 

Tot seguit hi ha els enllaços als documents més rellevants que estan relacionats 

amb aquest pla d’actuació. 

8.1 Declaració responsable famílies  

8.2 Llistat de comprovació de símptomes per a les famílies 

8.3 Llistat de comprovació per l’OBERTURA DIÀRIA del centre 

8.4 Protocol COVID-19 

8.5 Graelles COVID-19 

8.6 Pla de neteja de l’Empresa Sirsa 

8.7 Document Orientacions pràctiques educatives en centres formadors 20-21 

 

Diligència per a fer constar que aquest Pla d’Actuació i d’Obertura del curs             

2020-2021 ha estat consensuat en el Consell Escolar de l’escola Els Castanyers,            

estant presents tots els membres que el componen. 

 
I com a directora de l’escola l’aprovo. 

 

I perquè consti on convingui ho signo amb el vist i plau de la directora. 
 

La Secretària La directora 
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Imma Romea Meritxell Parés  
 
 
     Viladrau,dilluns 21 de setembre de 2020 
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