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RESUM PLA D’ACTUACIÓ DEL CURS 2020-2021 
 
 

ORGANITZACIÓ DE GRUPS ESTABLES 

 

El nostre centre s'organitzarà com un únic grup estable, malgrat que els nens i 
nenes estaran repartits en dues aules i l'únic espai que compartiran algun dia 
en diferents hores serà l'aula de música i el menjador escolar. 

 

ACCÉS A L’ESCOLA 

 

Què s’ha de tenir en compte cada dia abans d’entrar a l’escola: 

 

 L’alumne/a no pot tenir una temperatura superior als 37,5º ni haver 
reduït la temperatura amb antitèrmics. 

 Totes les persones majors de 6 anys han de portar la mascareta ben 
posada. 

 L’alumne/a no ha de tenir cap d’aquests símptomes: febre o febrícula, 
tos, dificultat per a respirar, mal de coll, congestió nasal, vòmits o 
diarrees, mal de cap, malestar, dolor muscular. 

 

A més a més, cap persona pot accedir al centre si està en aïllament per ser 
positiu de Covid-19, està en espera del resultat d’una PCR, conviu amb una 
persona diagnosticada de Covid-19 o bé està en aïllament preventiu per ser 
contacte estret d’un positiu per Covid-19. 
 
 

ORGANITZACIÓ DE LES ENTRADES I SORTIDES 

 

Les entrades i sortides es realitzaran per la porta que dóna directament al pati i 
que comunica amb totes les aules, ja que cadascuna d’elles disposa d’una 
porta de sortida al pati. Malgrat la consideració de grup únic, fer l'entrada i la 
sortida per aquesta porta evita l'apropament tant de les famílies com dels nens i 
nenes i també facilita la neteja de mans amb solució hidroalcohòlica a l'entrar i 
sortir. 

L’entrada es farà de forma esglaonada amb mascareta i cadascú accedirà 
directament a la seva aula.  

L'horari serà el mateix per a tot l’alumnat de l'escola: de 9 h a 13 i de 15 a 17h. 



 

Les bicicletes, patinets, monopatins, .... no es podran entrar dins de l'edifici 
escolar. 

 

ORGANITZACIÓ DE L’ESPAI D’ESBARJO 

 

Pel que fa al pati a l'hora d'esbarjo el compartiran els dos grups-classe ja que 
es consideren grup estable únic i l’alumnat haurà de dur mascareta en cas que 
la situació epidemiològica així ho indiqui. 

 

 

RELACIÓ AMB LA COMUNITAT EDUCATIVA 

 

Les famílies signaran una declaració responsable, per la qual es comprometen 
a seguir les normes establertes davant la COVID-19, mantenir el centre 
educatiu informat de qualsevol novetat al respecte i permetre l’intercanvi de 
dades personals entre els Departaments d’Educació i Salut amb la finalitat de 
fer la traçabilitat de possibles contagis en relació a la gestió de casos. 

Les sessions del Consell Escolar es plantejaran de forma presencial, sempre 
mantenint les mesures de seguretat adients: mascareta, distància de seguretat 
i gel hidroalcohòlic. No es descarta de fer-ho telemàticament si es creu 
convenient. 

L’organització de les reunions de tutoria amb les famílies es farà de forma 
presencial amb les mesures de seguretat pertinents: mascareta, gel 
hidroalcohòlic i distància de seguretat. No es descarta fer-ho per 
videoconferència si la situació de pandèmia així ho requereix. 

La comunicació amb les famílies serà a través del correu electrònic, pàgina 
web, whatsApp, telefònicament i, si és necessari, presencialment respectant les 
mesures de seguretat i només un dels progenitors. 

Les famílies poden necessitar informació per poder accedir a les plataformes 
digitals que utilitzem des del centre. Per aquest motiu s’explicarà en la reunió 
de principi de curs que es procurarà que sigui presencial. Si la situació 
epidemiològica no ho permet es farà de forma telemàtica. 
 
 

SERVEI DE MENJADOR 

 

L'utilitzaran alhora tots els nens i nenes que necessitin aquest servei. Donat el 
reduït nombre de comensals es farà en el mateix horari/espai. 

 

EXTRAESCOLARS I ACOLLIDA 

 

No hi ha constància que se’n facin. Si fos el cas se seguiran les mesures 
establertes en el document del pla d’actuació. 



 

 

ACTIVITATS COMPLENTÀRIES 

 

Les sortides seran pels voltants de l’escola i s’utilitzarà la mascareta i la solució 
hidroalcohòlica. 

Pel que a les sortides a nivell de ZER amb la resta d’escoles es valorarà la 
possibilitat de dur-les a terme segons l’evolució de la pandèmia i prèvia 
consulta a Inspecció. 

 

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

 

En cas que un alumne/a presenti símptomes compatibles amb la Covid-19 
s’aïllarà a l'aula núm.2 (aula de música i plàstica). Si està ocupada es 
traslladarà a l’aula núm.4 (de material) amb el seu tutor/a o un altre docent. 

Es contactarà amb la família perquè el vingui a recollir i s’extremaran les 
mesures higièniques. Aquest alumne/a serà traslladat immediatament per la 
família al centre d’atenció primària on seguiran les instruccions que se’ls doni. 

Si es confirma que és un cas de COVID-19, es comunicarà al Sr. Inspector/a i 
se seguiran les indicacions determinades pels Departaments de Salut i 
d’Educació. 

 

PLA DE TREBALL DEL CENTRE EDUCATIU EN CAS DE CONFINAMENT 

 

En cas que hi hagués un període de confinament parcial o total del centre, el 
tutor/a tornaria a tenir contacte amb els seus alumnes via telemàtica i es 
continuaria la docència amb el mateix sistema que el primer confinament.  

A més a més, es procurarà que puguin emportar-se els llibres de text a casa. 

 

MESURES PER EVITAR ELS BROTS 

 

 Distància, mascareta i mans. 

 Es reforçarà la neteja, ventilació i desinfecció dels diferents espais de 
l’’escola. 

 

Aquest pla està obert a les possibles modificacions que puguin venir 
donades pels Departaments d’Educació i de Salut. 

 

Des de l’escola us demanem el màxim d’implicació i de responsabilitat. 

Gràcies. 
 


