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Aquest Pla d’actuació estableix les bases per tal que el curs 2021-2022 es pugui reprendre 
amb les màximes garanties, buscant l’equilibri entre protecció de la salut de les persones 
als centres educatius, la correcta gestió de la pandèmia i el dret de tots infants i joves a una 
educació de qualitat. La seva vigència és d’un curs escolar i pretén ser un marc adaptable 
si canvia el context epidemiològic i segons les indicacions del Departament d’Educació. 

 

 

1. INTRODUCCIÓ 
L’escola El Diví Mestre és un centre públic d’infantil i primària que es troba al municipi de 

Vilalba dels Arcs. És un centre petit, rural, on els alumnes estan agrupats per comunitats. . La 

situació excepcional que hem viscut amb la pandèmia del COVID-19 durant el curs anterior, 

ens van fer plantejar organitzacions noves. Enguany, gràcies a la millora de la situació, poden 

haver canvis que ens deixen, en gran part, seguir amb la vida escolar com fins fa poc la 

coneixíem. El nostre centre està situat en un espai privilegiat, envoltat de camps de conreu i a 

poca distància de zones de pinar, i pensem que podrem aprofitar aquesta situació per tal de 

fer més activitats a l’aire lliure i aprofitar espais exteriors. 

La prioritat sempre serà l’educació presencial, tant en infantil com en primària, però si per 

l’actual situació, no pogués donar-se, el present document (elaborat en base a les indicacions, 

normes i orientacions establertes pel Departament d’Educació en data d’agost del present 

any) servirà de referent i guia, per poder desenvolupar la nostra tasca amb les millors 

condicions possibles. 

 
2.DIAGNOSI 
 

L’anàlisi de la situació pandèmica durant el curs 20-21 i de com aquest va incidir en la vida 

escolar és força positiu. Tot i que es van confinar totes les comunitats ( dos cops la dels 

Grans), pensem que la tasca realitzada per tots els agents implicats, va ser correcta i va 

permetre que tots l’alumnat pogués seguir les classes amb certa normalitat. Tot i això, la 

situació viscuda, juntament amb el confinament total del curs 19-20 ens ha fet millorar les 

plataformes virtuals per tal d’agilitzar la comunicació entre docents, famílies i alumnat. Estem 

inscrits a la plataforma de Google Suite for Education i tots els docents vam iniciar una 

formació bàsica per tal d’adquirir una major competència digital que permetés utilitzar tots 

aquests recursos amb efectivitat. Un dels objectius d’enguany serà seguir treballant en aquest 

aspecte. 
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3.ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA ADAPTADA A LA REALITAT SANITÀRIA DEL CURS 

ACTUAL. 

 Treball per Ambients 

Des el centre continuem apostant pel treball per ambients,  i mantenim l’organització d’aquest 
igual que el curs anterior, de manera que cada tutor/a més un mestre especialista serà 
l’encarregat de realitzar totes les propostes dels quatre Ambients que es realitzen a l’escola i 
només aniran dirigides al grup del qual es tutor, de manera que es mantindran els grups 
estables. 

Els ambients: Darwin, Rodamón i Artmonia disposen d’aula pròpia, mentre que l’Ambient 
Canals i l’Ambient Minimons, el realitzarà cada Comunitat a la seva aula de referència. 

Treball per projectes 

Cada comunitat portarà a terme els seus projectes o Microprojectes, tenint en compte la 

PGA i la distribució de continguts que està estipulada a nivell de centre. 

Projecte conjunt de centre 

Al llarg del curs, es durà a terme un projecte comú a tota l’escola, però el treball que 

se’n farà serà a través dels grups estables. 

Sortides a l’entorn: Es faran sortides de forma sistemàtica a l’entorn així com també, 

es procuraran fer el màxim d’activitats possibles a l’aire lliure. 

Teixit d’aula: És treballarà per comunitats en format de petits tallers. 
 

Impuls de la cultura digital:A partir de1r nivell i des del primer trimestre, s’afavorirà el 

coneixement i ús de les eines digitals necessàries per tal que l’infant tingui adquirides 

unes mínimes competències digitals que li permetran ser autònom en cas de 

confinament. Per tal d’agilitzar aquest procés d’autonomia, s’enviaran setmanalment, 

activitats de reforç a través del Classroom, en tots els nivells de primària i, de forma 

eventual, a Infantil. 

Reunions i entrevistes amb les famílies: Si les famílies acudeixen de forma presencial ( 

podran escollir en quin format volen fer la reunió) es farà la reunió a l’aula referent de 

cada alumne. Posteriorment, es farà desinfecció pertinent. Sempre amb mascareta, 

ventilació i distància. 

Sortides pedagògiques: La Programació General Anual per aquest curs, contempla tant 

sortides  com Colònies. 

Celebracions escolars: Es contemplen les celebracions escolars, algunes d’elles 
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obertes a les famílies amb aforament limitat i complint la distància, l’ús de mascareta i les 

mesures de prevenció. Les celebracions escolars de caire restringit sempre tindran en 

compte que si  interactuen a la vegada grups estables diferents, encara que sigui a l’aire 

lliure, serà obligatori l’ús de la mascareta. 

Aniversaris: Es podran tornar a celebrar els aniversaris com en cursos anteriors a la 

pandèmia, sempre i quan no es bufin les espelmes, i el menjar i beure que portin les 

famílies, es pugui repartir de forma individual. Per  tant, cada família haurà de portar 

tovallons i gots per tal que això sigui possible. Tant en la Comunitat de Grans com la de 

Mitjans, esmorzaran al pati. La comunitat de Petits, podrà fer-ho  dins de l’aula. 

 

3.1 ORGANITZACIÓ EN CAS DE CONFINAMENT 

Partint de l’experiència viscuda amb l’educació virtual a partir de la crisi del COVID-19, a 

l’escola es va crear la plataforma Google Classroom que permet una gestió força autònoma 

per part de l’alumnat i també fem us del Drive amb els alumnes de primària. Aquest curs 21-

22 seguirem treballant amb aquesta eina, ajudant als alumnes, des del centre a formar-se en 

el seu ús.  

A l’escola no oblidem que, tot i que la situació sanitària ha millorat, qualsevol esdeveniment 

no esperat podria fer canviar la situació, i per tant, estem preparats per un possible rebrot que 

portés un nou confinament parcial o total.  

Aquesta plataforma s’utilitzarà de nou, des de P3 fins a 6è. Per les famílies que no coneixen 

el funcionament de la plataforma ( principalment les dels alumnes que s’incorporen a EI3, 

se’ls facilitarà un dossier elaborat per la Comissió TAC en el qual es detalla de forma clara i 

entenedora, el seu funcionament.  
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Organització activitat telemàtica 
(sincrònica/asincrònica) 

Comunitat de Petits 
 
 
 

 

Classroom  
 

Se’ls lliurarà les tasques setmanalment, o amb la periodicitat 

establerta pels mestres. Rebran el feedback a través d’un 

missatge de veu (tutora i especialistes) de whatsapp (per a que 

els propis alumnes el puguin sentir) i el comentari escrit es farà a 

través del Classroom, per a que ho puguin llegir les famílies. 

Meets quinzenals. 

Comunitat de 

mitjans i grans 

 
 

 

Classroom i Drive 
 

Se’ls lliuraran les tasques a través del Classroom de forma 

setmanal, o amb la periodicitat establerta pels mestres. Rebran el 

feedback a través de la mateixa plataforma. Tanmateix cada tutor 

que ho trobi convenient, elaborarà un document compartit al Drive 

amb tots els mestres i famílies dels alumnes, en el qual es podra n 
fer valoracions de les tasques encomenades per Drive. 
Meets grupals setmanals i tutories individualitzades quan ho 
consideri el tutor. 

 

Les propostes que s’oferiran a tot l’alumnat seran globalitzades, de manera que permetin 

als alumnes ser el màxim d’autònoms. S’oferiran de manera setmanal tan a infantil i 

primària. 

-En les propostes que els oferirem s’hi inclouran totes les àrees del currículum 

distribuïdes durant tota la setmana. 

-L’alumnat realitzarà les tasques durant la setmana de manera asincrònica. També 

s’oferirà un calendari orientatiu per a aquells alumnes que ho necessitin més pautat. 

-Les tasques seran globalitzades i obertes, de manera que cada alumne pugui treballar 

tenint en compte el seu nivell d’aprenentatge i el seu grau d’autonomia. 

-Les propostes que s’envien a través del Classroom sempre tenen en compte el material 

de què disposen els alumnes a casa seva. 

-Es tindrà en compte l’atenció a la diversitat (PI, NEE) a l’hora de dissenyar les 

propostes. 
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Comunicació i sostenibilitat 

 Les videoconferències amb les famílies, els alumnes i l’equip docent es faran a 

través de Google Meet. 

 Les comunicacions amb les famílies, quan siguin informacions generals seran via 

telegram. 

  Quan la comunicació sigui individualitzada, es farà a través de whatsapp, mail, 

meet, trucada telefònica. 

 La comunicació amb els alumnes es realitzarà a través del Classroom, Gmail i 

Drive. 

 La comunicació entre mestres es realitzarà a través de l’entorn GSuite (Drive, 

Gmail, Classroom, Meet) i whatsapp. 

 La pàgina web NODES seguirà sent un canal de difusió de les activitats i 

d’informació (horaris, projecte educatiu, PGA, vies de contacte…) 

Planificació claustres 
telemàtics/seguiment 
formació/coordinacions 

Coordinació pedagògica setmanal entre tutors i especialistes. 

 

CAD i Comissió Social almenys una vegada al trimestre Eina: Claustre 

de centre mensual Google meet 

Disposarem de l’assessorament de la Comissió TAC de la ZER. Per al proper curs hem 

demanat la FIC per formar-nos més en competència digital. Ho farem a través de la figura 

del Mentor Digital que hi haurà a partir del curs vinent. 

 

Estarem pendents de les novetats en l’àmbit digital que ens pugui fer arribar el Departament, 

Inspecció i Serveis Educatius. 

 

Estarem en contacte amb l’EAP (psicopedagoga i treballadora social) permanent, per tal de 

fer seguiment dels alumnes amb NEE per tal d’evitar que les dificultats en els aprenentatges 

es facin més grans degut al confinament. 
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4.ORGANITZACIÓ DE GRUPS D’ALUMNES, PROFESSIONALS I ESPAIS 

 La millora en la situació pandèmica, ha fet decidir al Departament d’Educació noves 

mesures per al curs 21-22.  

Aquestes, segueixen exigint grups estables de manera que al nostre centre de 36 

alumnes comptem amb aquests agrupaments: 

 

 

 

 

 

 

Dispositius i d’altres materials 

 Evitar l’escletxa digital i desigualtat de recursos: el centre disposa de 

maquinari propi, que en cas de confinament, i després d’haver fet una detecció de 

necessitats d’equipament a les famílies, posarà a disposició dels alumnes. 

 Material escolar: en cas de confinament, cada alumne s’emportarà cap 

a casa el seu material (llibres de lectura, llibretes…) 

En cas que alguna família en confinament, li manqui algun tipus de material, es posarà en 

contacte amb el mestre de referència, i des de la direcció es vetllarà per ajudar-los a suplir 

aquesta manca endegant diferents mecanismes (ajuntament, serveis socials…) 

 Permís de Serveis Territorials o unitats superiors: el centre posarà en 

coneixement dels Serveis Territorials, el nom de l’alumnat que no disposa de maquinari ni 

connectivitat, per tal que pugui fer la intervenció pertinent. 

Agrupament  Espai  
Propi 

Tutor de  

referència 

Grups   
estable 

  

alumnes 

Grup   

bombolla 

Comunitat de petits 
(EI3EI4EI5) 

1 aula +WC 2 tutores 

 

1  13 1 

Comunitat de  

mitjans (123) 

1 aula +WC 1 tutora  

 

1  7 

Comunitat de  

Grans (456) 

1 aula +WC 2 

 

1  16 1 
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Mestres especialistes  -Educació Física 
-Educació Musical ( només farà al 
música a vilalba ja que es tracata 
de mitja jornada) 
-Educació Especial  
-Anglès 
-Religió 

Espais d’ús compartit -Aula  d’ambient Darwin 
-Aula d’ambient Rodamón 
-2 passadissos 
-2 petits vestíbuls 
Ampli pati exterior secotoritzat:  
-pista poliesportiva  
-sorral i zona de cautxú 

Espais d’ús exclusiu 

1 aula d’ús exclusiu Comunitat de 
Petits. 
1 aula d’ús exclusiu Comunitat de Mitjans. 
1 aula d’ús exclusiu Comunitat de Petits. 
-Despatx  
-Lavabo  mestres 
 

 

 
Patis 

El pati estarà sectoritzat. Totes les comunitats sortiran a la 
mateixa hora, de 11 a 11.30h. 

 Comunitat de petits i mitjans: zona sorral i tobogan 
i cuinetes. 

 Comunitat de grans: zona pista i canastes i la part 
posterior de l’escola amb sorral. 

En cas de pluja, cada grup estable haurà de romandre a la seva 
aula de referència, i cada tutor serà el responsable que el seu 
grup estigui en ordre a l’aula. Podrán utilitzar el material de la 
seva aula. 
 

Lavabos Cada comunitat disposarà d’un labavo, al igual que els mestres. 

Espais de reunió i 

treball per al 

personal i àpats. 

Per treball personal, cada docent es quedarà si es possible, a la 

seva aula de referència. 

Les reunions de claustre es realitzaran a la Comunitat de Grans, 

per poder mantenir la distància de seguretat i sempre amb 

mascareta. 

L’escola no disposa de menjador per tant i en funció dels 

mestres que s’hagin de quedar a dinar, es destinarà l’espai 

més adient del centre i posteriorment al seu ús, es farà la 

pertinent higiene i ventilació. 

Una altra indicació que ens arriba és que, com el curs passat, passin el mínim de 
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mestres per cada grup d’alumnes, de manera que, en cas de contagi, es pugui controlar 

el màxim possible l’extensió del mateix. Això suposa que el tutor de l’aula serà la 

persona que més hores passi amb els grupclasse i que els especialistes no estaran dins 

un mateix grup més de dues hores consecutives.  

L’ús dels lavabos es mantindrà igual que el curs anterior, de manera que cada 

comunitat comptarà amb el seu propi lavabo. 

Un altre canvi i millora és l’ús dels espais comuns des del Departament se’ns informa 

que ha quedat demostrat que la transmissió del virus a través de superfícies és mínim, i 

per tant, els espais comuns de l’escola podran ser utilitzats per diferents grups bombolla 

en franges horàries diferenciades i amb la ventilació adequada. En aquest sentit, també, 

aquest curs hi ha un canvi en la neteja del centre: tornem a l’organització d’abans de la 

pandèmia pel que fa a les hores i franja de neteja d’espais i superfícies.  De totes 

maneres, si en un moment donat es considera necessària la neteja d’alguna superfície 

o d’algun element, cada aula disposarà d’un kit de neteja i desinfecció com en el curs 

anterior. 

 

5.ACOMPANYAMET DE L’ALUMNAT D’EDUCACIÓ INFANTIL  

Les famílies dels infants poden acompanyar-  los a l’aula  (sol un membre de la unitat familiar) i 

poder fer així el  període d’adaptació. En aquests moments caldrà seguir les mesures de 

prevenció i  seguretat amb l’ús de mascareta, rentat de mans amb gel hidroalcohòlic tant a 

l’entrada com la sortida i només estar amb contacte amb el seu fill i mantenir distància 

de  seguretat d’1,5 m amb la resta d’infants. 

 

 

6.ORGANITZACIÓ D’ENTRADES I SORTIDES 

L’entrada al recinte escolar es farà per la mateixa porta d’entrada i de forma gradual, de 

manera que s’obrirà la porta a les 8.45h i es tancarà a les 9.05h. Els alumnes aniran entrant a 

l’escola a mesura que aniran arribant, però amb dos itineraris diferenciats: 

Comunitat de Petits i Mitjans: Ho faran pel passadís i la rampa  esquerra i entraran per la 

porta esquerra. 

Comunitat de Grans: Ho faran pel passadís i rampa que envolta el sorral, i entraran per a 

porta dreta. 

Cada porta d’accés a l’edifici escolar, compta amb un dispensador d’hidrogel. 
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A l’hora de sortir es seguirà la mateixa organització. 

 

 

7.RELACIÓ AMB LA COMUNITAT EDUCATIVA 

Donat que som una escola petita i el nombre de famílies assistents, els representants de les quals no 

superen el nombre 10, procurarem fer les reunions presencials, tant les generals com les individuals.  

Donat que el Departament però, recomana les reunions virtuals, sempre s’oferirà aquesta opció tant a 

les familíes com  a la resta de la comunitat educativa (AMPA, Consell Escolar, EAP,etc). 

.En les reunions de mestres quan siguin reunions en petit grup o de la gent que intervé en un 

mateix grup de convivència, ho farem de manera presencial, però es contempla fer-ho de 

forma virtual, en funció de  la pandèmia. Tot s’anirà adaptant a les indicacions del 

Departament en cada moment. Establirem també unes trobades periòdicament amb l’AFA per 

poder anar fent el seguiment dels diferents aspectes d’aquest curs. Per tenir un seguiment i 

de les activitats del centre, es podrà visitar la pàgina web. Pel curs 21-22, les entrevistes amb 

les famílies seran d’un mínim d’1 al curs, com es feia abans de la situació pandèmica. 

Evidentment, en els casos que faci falta, se’n faran més.  

 

8. PLA D’ACTUACIÓ EN CAS DE DETECTAR UN POSSIBLE CAS DE COVID-19  

En cas de que al llarg de la jornada escolar un alumne es trobi malament o manifesti 

símptomes compatibles amb el COVID-19, primerament el portarem a una aula buida, li farem 

canviar la mascareta i li prendrem la temperatura amb el termòmetre de distància.  

El protocol a seguir serà el següent: 

 1. Portar-lo a una aula buida. 

 2. Posar-li una mascareta quirúrgica (tant a la persona que ha iniciat símptomes com a la 

persona que quedi al seu càrrec).  

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

 4. En cas de presentar símptomes de gravetat trucarem també al 061.  

5. Contactar amb el referent Covid per informar de la situació  

 

La família que tingui un infant amb símptomes ha de contactar amb el seu CAP de referència 

per valorar la situació i fer les actuacions necessàries. Si es decideix realitzar una PCR per a 

SARS-CoV2, l’infant i la família amb qui conviu hauran d’estar en aïllament al domicili fins 

saber-ne el resultat.  
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En cas que finalment es confirmi el cas, Salut Pública serà l'encarregada de la identificació, 

aïllament i seguiment dels contactes estrets. 

 En cas que un docent manifesti símptomes, s’aïllarà també del grup i dels companys i 

marxarà cap a casa. De la mateixa manera que amb els alumnes s’activarà el mateix protocol. 

Salut Pública serà l’organisme que determinarà les accions a seguir a partir d’aquest moment. 

 

9. PLA DE VENTILACIÓ, NETEJA I DESINFECCIÓ 

 Segons les instruccions del Departament d’Educació, pel curs 21-22 apareixen algunes 

relaxacions: La ventilació dels espais segueix sent una eina útil per combatre el virus, per tant 

es seguirà amb la ventilació d’espais. Es vetllarà especialment de la ventilació dels espais 

comuns i s’utilitzarà l’espai exterior sempre que es consideri i sigui possible. La neteja i 

desinfecció, com ja s’ha comentat anteriorment en aquest document, passa a ser important un 

cop al dia, a l’acabar la jornada i per preparar el dia següent, però s’elimina les sessions de 

neteja entre hores, entenent que ha quedat demostrat que el contagi per superfícies no és 

destacable. Seguirem amb la solució hidroalcohòlica a l’entrada a l’edifici de l’escola i , a cada 

aula, comptarà amb dispensadors amb aquesta sol.lució.. Aquest material serà facilitat pel 

Departament d’Educació. Els mestres en el moment d’obrir les portes al matí també obrirà les 

finestres de cada classe de grup estable. L’alumnat col·laborarà en la neteja i ventilació de la 

seva aula o d’aquelles que siguin compartides amb altres grups estables.  

 

9.MATERIAL 

 Els alumnes compartiran material escolar dins el grup estable.  

Tots els nens i nenes de hauran de portar una ampolleta metàl·lica amb aigua o cantimplora i 

una bosseta o caixeta amb mascareta de recanvi.  

 

10. SEGUIMENT DEL PLA RESPONSABLES  

Equip directiu,i coordinador/a de Riscos laborals. En funció de com vagin evolucionant la 

situació, de les noves directrius donades des d’Educació o Salut i de la valoració que en fem 

de l’aplicació d’aquest pla, anirem ajustant-lo i modificant.



 

 


