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1. Introducció 

Aquest Pla d’organització té per objectiu garantir l’educació de tots els alumnes 

de l’escola l’Ametller, on l’aprenentatge pugui continuar amb la màxima 

normalitat, i  on l’activitat educativa es pugui dur a terme d’una manera segura i 

confortable. Farem un acompanyament emocional a alumnes i famílies. 

L’obertura de l’escola es farà tenint en compte les dades d’incidència de la 

malaltia i sempre d’acord amb les activitats permeses segons la situació 

sanitària de la pandèmia i seguint la normativa existent.   

Per la seva elaboració hem seguit les instruccions del Departament d’Educació 

del “Pla d’actuació per al curs 2020-2021 en el marc de la pandèmia  per covid-

19” i les “ instruccions per al curs 2020-2021”. 

El Pla està dissenyat pel curs 2020-2021, tot i que el revisarem segons 

l’evolució de la pandèmia.  

2. Diagnosi 

L’impacte de la pandèmia amb els nostres alumnes ha sigut en general una 

situació difícil. Traslladar la tasca educativa a casa, ha costat una mica tant per 

les famílies com pels alumnes. Cada família tenia una realitat diferent, alguns 

treballaven, altres amb germans més grans, els més petits estaven  

neguitosos... 

Poc a poc, tots van anar fent les tasques, tant les dels especialistes, com les de 

les tutores. Sempre amb el suport de tots els mestres. 

Al principi del confinament vam fer una videoconferència amb totes les famílies, 

per explicar-los la situació en que estàvem, per acompanyar-los i tranquil·litzar-

los.  

El seguiment dels nostres alumnes de 4t i 6è el vam fer amb la tramesa de les 

activitats que es posaven al googleclassroom i pel correu electrònic. La tutora 

de de CM i CS els feia classes en videoconferència. 

La resta d’alumnes, de P-4 fins a 3r feien les tasques que els hi arribaven pel 

correu electrònic. 



 

Els alumnes de 3r, quan van tenir els dispositius i la connectivitat, també van 

continuar fent les activitats del classroom. 

Jo tutora d’EI I 1r he mantingut el contacte, quasi diàriament amb les famílies 

via watsap, per saber les activitats que anaven fent els seus fills. I  també amb  

trucades telefòniques, per resoldre dubtes i altres preocupacions. 

Vam atendre d’una manera molt més particular a tots i cadascun dels nostres 

alumnes, enfortint un acompanyament humà i emocional. 

Després del confinament, vam fer entrevistes amb les famílies.Valorem molt 

positivament la feina que van fer amb els seus fills. També valorem l’actitud 

dels alumnes, perquè tots han fet una bona feina malgrat la situació que els hi 

ha tocat viure. 

3.Organització pedagògica ( presencial ) 

Som un grup estable d’alumnes i això ens permet continuar treballant dins la 

mateixa línia pedagògica. Encara que ens adaptarem a les situacions, quan a 

agrupaments d’alumnes i altres, i seguirem les mesures necessàries. 

-Educació i acompanyament emocional de l’alumnat: les primeres setmanes 

realitzarem activitats que permetin adaptació progressiva de l’alumnat al nou 

curs i als canvis en el centre. La situació de confinament i la pandèmia poden 

haver tingut conseqüències emocionals per a molts infants. Treballarem 

l’educació emocional, per reflexionar sobre l’experiència que han viscut, com ha 

impactat a cadascú. Que expressin els seus sentiments, dubtes, i que s’escoltin 

els uns als altres. Amb els més petits ho farem a través de contes. 

-Treball per ambients: el treball en ambients el realitzarem mantenint els grups 

estables. A l’hora de l’ambient artístic, on s’hi troben tots els alumnes de 

l’escola, el farem a una aula gran i respectarem la distància entre ells. 

-Sortides al nostre entorn:realitzarem sortides amb tots els alumnes, o amb un 

grup estable, relacionades amb el treball que fem a la classe. 

4.Organització pedagògica(confinament) 

4,1 Estratègies de tutoria 



 

La funció dels tutors i tutores, és en aquests moments, com sempre, primordial. 

Hem d’atendre d’una manera molt més particular i sensible a tots i cadascun 

dels nostres alumnes, i enfortint un acompanyament humà i emocional. Com a 

directora, contactaré amb la tutora per coordinar les diferents actuacions. 

4.2 Comunicació amb les famílies 

Ens comunicarem pel watsap, correu electrònic, trucades telefòniques i 

videotrucades. 

Els canals de comunicació no només ens serviran per enviar informació, sinó 

per una qüestió més important en aquest moment del confinament, transmetre 

tranquil·litat al nostre alumnat i a les famílies. Farem videotrucades, perquè les 

famílies se sentin més unides i puguin transmetre les seves preocupacions, 

també perquè els alumnes es vegin i parlin una estona entre ells, i ens 

expliquin com se senten i les activitats que fan cada dia. 

4.3 Connectivitat i dispositius 

Hi ha 3 alumnes que no disposen ni d’ordinador ni connexió a internet. Només 

tenen el mòbil de la mare. La resta d’alumnes tenen connexió. 

Els hi facilitarem portàtils de l’escola. 

4.4 Organització activitat telemàtica 

A través de l’entorn virtual hi haurà continuïtat de l’aprenentatge dels alumnes. 

Compartiran activitats, fomentaran el treball cooperatiu, es farà el seguiment 

del progrés de l’alumnat i la possibilitat de dur a terme videoconferències. 

Utilitzarem el googleclassroom.  

També disposem de la nostra pàgina web, https: agorazerterraaltanord 

4.5 Seguiment de l’alumnat 

El seguiment dels nostres alumnes el farem amb la tramesa de les activitats 

que es posen al googleclassroom i pel correu electrònic. Jo, tutora d’EI 

mantindré la comunicació quasi cada dia amb les mares dels alumnes per 

watsap per saber les activitats que van fent els seus fills i pel correu. La tutora 



 

de 2n,CM i 5è es comunicarà  3 dies a la setmana amb els alumnes per 

videotrucades. 

-Amb l’alumnat vulnerable: 

Amb el nen amb NEE la tutora  parlarà cada dia amb la mare per fer el 

seguiment de les activitats de l’alumne. Se li donaran unes pautes a la 

mare.amb l’acompanyament de la mestra, logopeda i mestre d’EE.Es farà una 

valoració del nen entre el mestre d’EE i la tutora. 

4.6. Competència digital dels docents 

Som una Zer de 3 escoles, i tots els mestres ens posarem en contacte via 

watssap i acordarem unes propostes de treball per no perdre el ritme i viure el 

confinament d’una manera més entretinguda. Pel googleclassroom, els tutors i 

especialistes posaran activitats pels alumnes de Primària. Les activitats es 

retornaran i cada tutora en farà el seguiment , valoració i propostes de millora. 

Les activitats seran diversificades i es farà un Planning setmanal.  

La mestra tutora d’infantil proposarà un llistat d’activitats i s’enviaran al correu 

dels pares. Es retornaran les activitats i es farà el seguiment i valoració del 

treball de cada nen/a. Els especialistes de música, anglès, educació física, 

religió i també posaran activitats de la seva àrea. 

5. Organització del centre 

Alumnat 

L’ensenyament serà presencial per a tots els alumnes. S’ha de garantir que tots 

els alumnes d’EI i Primària puguin seguir el curs de manera presencial sempre 

que la situació sanitària no obligui a un confinament parcial o total de l’alumnat i 

del professorat del centre o bé de la població. 

En el cas de la incorporació d’un nou alumne al centre, se l’assignarà a un grup 

estable existent. 

Organització de grups d’alumnes, professionals i espais: 

5.1 Organització de l’alumnat : 

Aquest curs comptem amb 19 alumnes de P-3 fins a 5è i dos tutores, una per 

cada grup. 



 

 

 

Nivell-grup 

 

Nombre d’alumnes 

 

Tutores 

 

P-3/P-5/1r 

 

 

1 alumne de P-3 

1 alumne de P-5 

7 alumnes de 1r 

 

 

 

Marisol Prunera 

 

2n/3r/4t/5è 

 

 

3 alumnes de 2n 

3 alumnes de 3r 

2 alumnes de 4rt 

2 alumnes de 5è 

 

 

 

Lourdes Domènech 

 

   5.2  Organització dels professionals 

- Equips de coordinació: l’hora de coordinació entre docents e itinerantsserà  de 

13h a 14h. 

      -Especialistes: 

El mestre/a d’educació física impartirà la seva classe a l’aire lliure, a la pista 

poliesportiva. Ho farà amb un grup estable, per tant no serà necessari l’ús de la 

mascareta. 

La mestra de música impartirà la seva classe a l’aula ordinària, amb els 

mateixos grups estables, i utilitzarà la mascareta. 

La mestra d’anglès també tindrà els grups estables de nens/es i farà la classe a 

l’aula d’anglès o aula ordinària, i utilitzarà la mascareta. 

La mestra de religiófarà la seva classe a l’aula ordinària amb el grup estable. 

Portarà la mascareta. 



 

El mestre/a d’Educació especial entrarà a l’aula per donar suport a la tutora 

amb el nen amb NEE. 

-Vetllador: s’ha sol·licitat al Departament el servei de vetllador per al nen amb 

NEE com el curs passat. Donarà suport a la tutora a l’aula i haurà de portar la 

mascareta. 

 5.3 Organització dels espais 

 -Aules grups de convivència 

Aquest grup estable d’alumnes s’ha de mantenir junt en el màxim d’activitats al 

llarg de la jornada lectiva, tant a l’aula com al pati. El grup ha d’ocupar de 

manera general, el mateix espai físic. Els alumnes seran sempre els mateixos. 

L’organització de l’espai de l’aula ha d’assegurar, en la distribució de l’alumnat, 

una distància interpersonal mínima d’1 metre. 

Cada grup estable anirà al seu lavabo. Els d’EI i 1r tenen el seu wc dins la 

classe. L’altre grup tenen els lavabos al passadís. 

S’ocuparan 2 espais( les dues classes, quan estiguin amb la tutora, o altres 

espais, com sala d’ordinadors.. 

Si hi ha un canvi de grup s’ha de netejar i desinfectar l’espai i el material d´ús 

comú. 

 -Aules diferent tipologia 

Utilitzarem l’aula d’anglès, aula d’ordinadors. 

Cada cop que hi hagi un canvi de grup es netejarà i desinfectarà l’espai i el 

material d´ús comú. 

Els mateixos alumnes han de col·laborar en les actuacions de neteja de 

superfícies i estris utilitzats abans d’abandonar l’espai i possibilitar el seu nou 

ús en bones condicions. 

-Espais per atendre a les famílies 



 

      Atendrem a les famílies a les aules de cada grup estable ( classe d’EI i 1r, 

classe de 2n, CM i CS).  

 -Espais de reunió i treball per al personal 

       El nostre espai per a reunions i per al treball del personal docent és l’aula 

d’ordinadors. Seguirem les mesures necessàries. Es netejarà, desinfectarà i 

ventilarà diàriament. 

  -Patis: Hi haurà un torn de pati ja que som un grup estable. 

Sortiran a les 10.30h. Abans de sortir al pati es rentaran les mans amb el gel 

hidroalcohòlic. Faran el mateix quan entrin. 

Compartiran l’espai i hauran de mantenir la distància sanitària. Quan no es 

mantingui la distància interpersonal d’1,5 metres caldrà l’ús de mascaretes. 

 -Espais per extraescolars 

L’AMPA podrà organitzar activitats extraescolars. Utilitzarà la pista poliesportiva 

i/o espais de l’escola. 

Es recomana que en el marc de l’extraescolar la composició del grup de 

participants sigui el més constant possible per facilitar la traçabilitat. I cal 

adoptar les mesures d’higiene i seguretat necessàries.( Annex 6 del “pla 

d’actuació per al curs 2020-2021”) 

5.4 Adaptació de P-3  

A l’escola fem un procés d’adaptació a P-3. Durant aquest període les famílies 

dels infants poden acompanyar-lo a l’aula seguint les mesures de prevenció i 

seguretat establertes. Només pot ser acompanyat per una persona. Haurà de 

mantenir la distància de seguretat d’1,5 metres, amb la resta de persones de 

l’aula.S’haurà de rentar les mans amb gel hidroalcohòlic abans d’entrar a l’aula 

i també a la sortida. Ha d’accedir al centre amb una mascareta higiènica. 

5.5 Comunicació amb les famílies 



 

-A l’inici de curs farem una reunió informativa amb les famílies per informar-los 

del Pla d’organització de l’escola i de les instruccions del Departament 

d’Educació en referència al covid-19. 

Aquesta trobada la farem durant el primer trimestre de manera presencial, a 

l’aire lliure, si és possible o a l’aula dels grans mantenint la distància de 

seguretat o utilitzant mascareta. 

-Les sessions del consell escolar es faran presencialment seguint les mesures 

de seguretat. 

-Les reunions individuals de seguiment: 

El seguiment amb les famílies el farem de manera presencial, mantenint les 

mesures de seguretat. 

-Altres informacions rellevants es faran arribar a través del correu electrònic. 

-Informarem  a les famílies de la possibilitat de fer formació  respecte a l’ús de 

les eines de comunicació, com les plataformes digitals(classroom) i tindrem en 

compte les eines que tenen a casa( mòbil, ordinador, tauleta..). Els podem 

ajudar en un moment determinat( especialment si es produeix algun període de 

confinament). 

6.Organització d’horaris i gestió d’entrades i sortides: 

Horaris: 

L’horari és l’establert a la normativa del Departament. 

Pel matí entrem a les 9h i sortim a les 13h. Fem sisena hora. 

Per la tarda entrem a les 15h i sortim a les 17’15h. 

Entrades i sortides: 

Hi ha un únic accés a l’escola, l’entrada principal. 

Els alumnes faran dues fileres fora al pati. Primer entrarà un grup, el d’educació 

infantil i 1r. Després ho farà el grup d’alumnes de 2n a 5è. 



 

7. Pla d’actuació en cas de detectar un possible cas de Covid-19: 

El responsables de la coordinació i gestió de la COVID-19 al centre és la 

directora. 

Tindrem un protocol d’actuació en cas detectar una sospita de cas de covid-19: 

1. Se l’ha de portar a un espai separat d’ús individual. 

2. S’ha de col·locar una mascareta quirúrgica( tant a la persona que ha 

iniciat símptomes com a la persona que quedi al seu càrrec. 

3. S’ha de contactar amb la família per tal que vingui a buscar a l’infant. 

4. En cas de presentar símptomes de gravetat s’ha de trucar també al 061. 

5. El centre ha de contactar amb el servei territorial d’Educació per informar 

de la situació i a través d’ell amb el servei de salut pública. 

En cas que finalment es confirmi el cas, Salut Pública serà l’encarregada de la 

identificació, aïllament i seguiment dels contactes estrets. 

En qualsevol cas, l’escalada de decisions en relació amb el tancament de 

l’activitat presencial del centre educatiu serà el resultat de la valoració, sobre el 

terreny, per part de l’autoritat sanitària. Si hi ha un cas positiu se’n farà la 

comunicació a l’Ajuntament a través dels Serveis Territorials. Segons els casos, 

s’establiran les quarentenes i/o si s’escau tancaments parcials o total del 

centre. 

8. Principis bàsics de prevenció, higiene i promoció de la salut 

Ús de la mascareta: 

L’ús de la mascareta serà obligatòria a primària –a partir de 6 anys-  durant els 

primers 15 dies d’escola. Després ho serà segons les circumstàncies de la 

pandèmia en el municipi. 

Els docents portarem la mascareta durant tota la jornada. 

Control de símptomes: 

Farem un control diari de la temperatura dels alumnes quan entrin a l’escola. 

Distanciament físic:  



 

Segons la Resolució SLT/1429/2020, de 18 de juny, per la qual s’adopten 

mesures bàsiques de protecció i organitzatives per prevenir el risc de 

transmissió i afavorir la contenció de la infecció per SARS-CoV-2, la distància 

física interpersonal de seguretat, tant en espais tancats com a l’aire lliure, 

s’estableix en 1,5 metres. 

Higiene de mans:  

Es tracta d’una mesura molt efectiva per preservar la salut tant dels alumnes 

com del personal docent i no docent. 

A l’entrada a l’escola hi haurà una taula amb sabó amb dosificador  i tovalloles 

d’un sol ús. Col·locarem també dispensadors de solució hidroalcohòlica a les 

aules i lavabos. 

Els alumnes s’han de rentar les mans: 

-A l’arribada i a la sortida de l’escola. 

-Abans i després dels àpats(esmorzar). 

-Abans i després d’anar al WC. 

-Abans i després de les diferents activitats( també de la sortida al pati) 

El personal que treballa al centre, el rentat de mans el durà a terme: 

-A l’arribada a l’escola, abans del contacte amb els nens, 

-Abans i després d’entrar en contacte amb els aliments, esmorzars dels nens i 

dels propis. 

-Abans i després d’acompanyar a un infant al WC. 

-Abans i després de mocar un infant( amb mocador d’un sol ús). 

-Com a mínim una vegada cada 2 hores. 

Tenim uns cartells informatius a l’entrada, explicant els passos per a un 

correcte rentat de mans. 

Requisits d’àccès al centre 



 

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

dificultat respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre 

infecciós. 

 No convivents o contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia 

compatible en els 14 dies anteriors. 

 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 i el seu 

equip mèdic-, a l’hora de reprendre l’activitat educativa presencialment al 

centre. 

 En el cas del personal docent i no docent de l’escola que tingui contacte 

amb els infants, les persones de risc elevat de malaltia greu per 

coronavirus seran avaluades pel servei de prevenció de riscos laborals 

per valorar si poen estar en contacte amb els infants. 

Control de símptomes: 

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

A l’inici de curs signaran una declaració responsable a través de la qual: 

 Faran constar que són coneixedores de la situació actual de la pandèmia 

amb el risc q això comporta i que per tant, s’atendran a les mesures que 

puguin ser necessàries en cada moment. 

 Es comprometen a no portar a l’infant al centre en cas que presenti 

simptomatologia compatible amb la COVID-19 o l’hagi presentat en els 

darrers 14 die i a comunicar-ho immediatament als responsables dels 

centre educatiu per tal de poder prendre les mesures oportunes. 

Promoció de la salut: 

La pandèmia actual brinda una oportunitat única per a consolidar alguns hàbits 

i conductes que són imprescindibles en qualsevol context: 

-Tenir cura d’un mateix i de les persones que envolten. 

-Actuar amb responsabilitat per protegir els més vulnerables. 

-Rentar-se les mans de manera freqüent i sistemàtica. 



 

Ventilació, neteja i desinfecció: 

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

espai interior. Ventilarem les instal·lacions interiors abans de l’entrada i la 

sortida dels alumnes, i 3 vegades més durant el dia durant, almenys, 10 minuts 

cada vegada. 

Quan sigui possible es deixaran les finestres obertes durant les classes. 

La neteja i la posterior desinfecció d’espais es realitzarà diàriament. 

Les taules de les aules s’han de desinfectar després de les activitats i dels 

àpats(esmorzar). 

Per elaborar aquest pla de ventilació, neteja i desinfecció a l’annex 2 es 

proposa un quadre amb tots els aspectes a tenir en compte, basat en les 

recomanacions del Departament de Salut. 

Les zones exteriors són espais de baix risc de transmissió del coronavirus. 

Utilitzarem espais, com el pati, per la realització d’aquelles activitats que es 

puguin fer a l’aire lliure. 

Altres mesures: 

-Reunions entre professionals del centre: han de ser telemàtiques, a 

excepció d’aquelles que siguin com màxim de 10 persones i imprescindibles de 

fer presencialment, i en les quals sempre cal aplicar totes les mesures de 

prevenció( mascareta, distància, rentat de mans, neteja ,desinfecció i ventilació 

de l’espai, etc..). Durant tot l’horari escolar, cal mantenir la distància i usar la 

mascareta entre els professionals, també fora del recinte educatiu, i en les 

entrades i sortides dels centres. 

-S’introdueix una nova mesura: es farà un cribatge poblacional utilitzant les 

escoles i instituts des de la tercera setmana de setembre segons les 

indicacions de vigilància epidemiològica i prioritzant les escoles on hi hagi 

casos. 

-Priorització d’activitats a l’aire lliure:es prioritzarà la realització d’activitats a 

l’aire lliure. 



 

Les mesures s’adaptaran en funció de l’evolució i nova informació de la malaltia 

què es disposi. 

9.Seguiment del Pla 

El responsable de la planificació de l’avaluació i seguiment del pla és el 

director. Es presentaran unes propostes de millora. 

Responsables: directora 

 

Possibles indicadors: qüestionari adreçat a mestres, famílies i alumnes de 

Primària 

 

Propostes de millora: es farà un seguiment del pla i a través dels indicadors 

extrets dels qüestionaris es faran les propostes de millora si s’escau. 
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