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ORGANITZACIÓ DE GRUPS ESTABLES 

 

L’alumnat del nostre centre s’organitzarà en 2 grups estables: 

 

- GRUP PETITS (alumnat des de P1 a P5). Aquest grup estable està compost 

per dos subgrups, el de 1r cicle d’ed. Infantil, als que anomenem “menuts”, i 

els del 2n cicle d’ed. Infantil, als que anomenem “petits”.  

 

Alumnat d’aquest grup estable (13 alumnes):  

- 6 alumnes de P2 

- 1 alumna de P3 

- 1 alumne de P4 

- 5 alumnes de P5 

 

- GRUP GRANS (alumnat de 1r a 6è de primària). Aquest grup l’anomenem 

“grans” i fa referència tot l’alumnat de primària. 

 

Alumnat d’aquest grup estable (9 alumnes):  

- 3 alumnes de 1r 

- 2 alumnes de 3r 

- 1 alumna de 5è 

- 3 alumnes de 6è 

 

 

RECURSOS QUE DISPOSEM 

 

 Personals: 

 -  Tutora grup “Menuts” 

 - Tutora grup “petits” - Co-tutora grup “petits” - Vetllador 

  - Tutor grup “grans” 
 - Mestres especialistes: anglès, ed. Física i religió. 



 

 

 Físics: 

 - Aula grup “Menuts”. 

 - Aula grup “petits” que comunica amb l’anterior i disposa de lavabo. 

 - Aula d’educació artística. 

 - Aula dels “grans”. 

 - Aula polivalent/biblioteca. 

 - Sala de mestres/despatx. 

 - 1 lavabo de mestres. 

 - 1 lavabo pels nens. 

 - 1 lavabo per les nenes. 

*Tots els espais anteriorment citats disposen de sortida directa al pati. 

 - Gran pati. 

 - Menjador aïllat de l’escola. 

 - Accés a la pista poliesportiva municipal. 

 - Accés a la sala/teatre municipal. 

 - Material Covid que ens proporciona el Departament de Salut 

(mascaretes, pantalles facials, gel hidroalcohòlic...) 

 

 

ORGANITZACIÓ EDUCATIVA PRESENCIAL 

 

El dia a dia a l’escola s’organitzarà de la següent manera: 

 

- El treball es durà a terme amb el grup classe la majoria del temps lectiu al llarg 

de cada dia de la setmana. 

- El grup de “petits” no haurà de dur la mascareta quan es trobin amb el grup 

dels “menuts” ja que són la mateixa bombolla.  

- El grup de “grans” haurà de dur sempre la mascareta en espais interiors. 

- Els mestres tutors i especialistes i els vetllador que entren a les aules, hauran 

de dur sempre la mascareta en espais interiors. 

- Cada dia, es durà a terme una activitat de curta durada (màxim 1hora) on els 

dos grups bombolla es barrejaran dins d’un mateix espai (màxim de 6 alumnes 

d’ambdós grups). Fer tal de fer-ho possible, hauran d’utilitzar la mascareta de 

forma obligatòria tot l’alumnat. 

- Quan aquesta activitat es dugui a terme a l’exterior, només hauran de dur la 

mascareta l’alumnat del grup dels grans sempre i quan es mantinguin les 

distàncies de seguretat. 

 



 

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. 

- L’alumnat major de 6 anys hauran de portar la mascareta ben posada. 

- L’alumnat 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 segons els grups estables: 

 

 GRANS: 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.  

 PETITS:  Per l’entrada principal. 

 

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 

 

A l’espai d’esbarjo no hi haurà limitacions espacials per cada un dels grups 

estables.  

El grup estable de primària podrà treure’s la mascareta sempre i quan es 

garanteixi la distància de seguretat i es trobin en un espai exterior.  

En cas de barrejar-se el grup per jugar en aquest espai, ambdós hauran de 

fer ús de la mascareta. 

 

 

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, procurant fer-les a l’exterior. 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.  

 

 



 

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. Es tindran 

en compte les agrupacions en grups bombolla i deixant l’espai de seguretat 

que marca la normativa. 

 

 

 

EXTRAESCOLARS I ACOLLIDA 

 

De moment no s’han previst activitats extraescolars i franges d’acollida. Si 

fos el cas se seguiran les mesures establertes en el document del pla 

d’actuació. 

 

 

 

ACTIVITATS COMPLENTÀRIES 

 

Les sortides que siguin pels voltants de l’escola, 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. A dia d’avui n’hi ha algunes de planificades. 

 

 

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  d’ed. artística).  Si  està  ocupada  es 

traslladarà a l’aula núm.4 (biblioteca) amb el seu tutor/a o un altre docent. 

 

El docent posarà una mascareta quirúrgica a l’alumne en qüestió i se’n 

posarà una ell/a. En cas que l’alumne tingui menys de 3 anys, li costi 

respirar o no toleri la mascareta, la/el mestre n’haurà d’utilitzar una FFP2. 

 



Es contactarà amb la família perquè el vingui a recollir i s’extremaran les 

mesures higièniques. La família haurà de contactar amb el centre d’atenció 

primària de referència i allà li diran els passos a seguir. 

 

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 material didàctic a 

casa. 

 

 

MESURES PER EVITAR ELS BROTS 

 

- Distància, mascareta i mans. 

- Es reforçarà la neteja, ventilació i desinfecció dels diferents espais de 

l’escola. L’encarregada de la neteja de l’escola vindrà un cop al dia. 

 

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 


