
  

 

 

 

 

 

PLA D’OBERTURA  

PER A L’INICI DE CURS 2020-21 

  



1. ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA EN SITUACIÓ DE PANDÈMIA COM L’ACTUAL 

 

1.1 Impuls d’una acció educativa de qualitat i equitat  

 

Hem establert unes estratègies educatives generals per tot l’alumnat:  

- Adaptació. Es preveu un temps d’adaptació a l’escola. Els mestres farem una formació sobre 

acompanyament emocional: Congreso de educación viva (CAIEV) 

▪ La comunicación que une, límites y conflictos 

▪ El acompañamiento socio emocional e integral de los niños y niñas 

- Avaluació inicial. S’ha fet un seguiment dels alumnes durant el confinament i una avaluació 

ajustada del seu nivell. De totes maneres es preveu una avaluació inicial exhaustiva. 

- Continguts no treballats. S’han registrat els continguts que no s’han pogut treballar. Abans de 

començar el curs haurem elaborat una graella que especifica on, com i quan es treballa cada 

contingut.  

- Escola inclusiva. A l’aula es treballa per estacions de treball i racons de manera rotatòria on 

s’alterna el treball amb acompanyament del mestre i el treball més autònom. S’ampliarà el 

treball en petit grup amb el/la mestre amb tots aquells alumnes més vulnerables que han patit 

la desconnexió del sistema educatiu durant la pandèmia.  

- Noves tecnologies. La covid-19 ha evidenciat la importància de l’aprenentatge de les noves 

tecnologies. Per això, després de rebre els alumnes i acompanyar-los emocionalment, una de 

les prioritats que tenim és formar-los en l’ús de les aplicacions google. Aquesta formació 

també es farà per als mestres del claustre i per a les famílies  dels alumnes més grans (CG’s, 

CS’s i 6è).  

- Espais d’exterior. Es realitzaran més tasques a l’exterior de l’aula. 

 

Es resta a l’espera d’instruccions concretes pel que fa al treball de les especialitats: educació especial, 

música, anglès i educació física. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.2 Agrupaments d’alumnes estables. 
 

Durant tot el trimestre o tot el curs, per tal d’establir amb facilitat la traçabilitat en cas de contagi. Es 

prioritzarà l’organització dels alumnes amb el seu grup de referència al llarg de la jornada. A l’escola 

treballem per comunitats d’aprenentatge, formades per dos nivells. Cada comunitat es divideix en 3 

grups heterogenis per tal de reduir la ràtio ( menys de 20 alumnes) i afavorir així un aprenentatge més 

personalitzat. 

 

Comunitat de petits 

Cp1 Irene vallès 

Cp2 Gemma cases 

Cp3 
Carolina muro/  

Lucia romero 

Comunitat de mitjans 

Cm1 Vicent ibañez 

Cm2 Rosa m. martinez 

Cm3 Anna batet 

Comunitat de grans 

Cg1 Lali soler 

Cg2 Olga ferre 

Cg3 Tania Escorihuela 

Comunitat de sèniors 

Cs1 Ana castelló 

Cs2 Roser pascual 

Cs3 Marta gargallo 

Cs4 Raquel boronat 

 

sisè 
sise m.jose lopez 

 

 

 

 



 

 

1.3 Increment dels recursos de personal docent i de suport necessari 
 

Les dotacions extres que s’han concedit a l’escola per la situació provocada pel COVID-19 han estat; 1 

docent, 1 TEI i 5 hores més de vetllador.   

1.4 Equip docent 
 

Segons la resolució l’equip docent haurà de ser estable, format, preferentment, per un màxim de 2 

mestres. En aquest cas, es prioritzarà l’àrea d’anglès com a treball d’especialistes.  

En el cas de les altres especialitats (educació especial, música i educació física) els mestres 

especialistes ajudaran a l’elaboració de propostes i les duran a terme els tutors/es.  

1.5 Substitucions 
 

La resolució especifica que “les substitucions del personal docent que es puguin produir durant el curs 

es continuaran cobrint des del primer dia”. En el cas que no sigui així, es seguiran les instruccions del 

Departament. 

 

 

  



2. ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA EN CAS DE CONFINAMENT PARCIAL O 

TANCAMENT DEL CENTRE 

2.1. INTRODUCCIÓ 
 

Adaptar-se a aquesta nova situació no és fàcil per ningú... De fet, ha suposat TOT UN REPTE (en 

majúscules) per tota la societat i, en el nostre cas, per tots/es els membres de la comunitat educativa. 

Com a escola, en tot moment vam tenir clar que calia posar els nens/es al centre, més que no pas els 

continguts; així com també escoltar-los tant a ells i elles com a les seves famílies per dibuixar el nou 

camí que havíem de transitar. 

Arribar a unes conclusions sobre les propostes de tasques per oferir a les famílies va ser un procés 

INTENS! Els primers dies de confinament ens qüestionàvem si demanar o no tasques, ja que tots 

estàvem una mica “segrestats” emocionalment i volíem respectar els moments de cada família... Quan 

vam saber que l’estat d’alarma s’allargava ens vam plantejar si enviar propostes d’entrega obligatòria 

o voluntària; després els dubtes eren de com havien de ser les propostes (més obertes, més tancades, 

sent fidels a la línia d’escola, però amb insalvables diferències de del fet de no ser a l’escola...). Enmig 

de tants dubtes teníem clars alguns aspectes, als que sempre hem procurat mostrar-nos fidels. En 

primer lloc, que des de l’escola volíem OFERIR propostes que ajudessin a centrar la ment en altres 

coses més enllà de la covid-19 i fer un acompanyament emocional en aquesta situació tant incerta, 

més que no pas EXIGIR res a les famílies. I aquest criteri ha estat fixe al llarg de tot aquest temps. Per 

això, en primer lloc ens hem centrat en arribar a TOTS I TOTES LES ALUMNES mitjançant vídeos de 

mestres i PAS, assemblees digitals en petit grup (P/G) i de tota la classe (G/G), correus 

electrònics, trucades telefòniques... Al mateix temps que manteníem viva la feina 

interna de l’escola: videotrucades de claustre, mares/pares delegats, AFA, EAP, 

Ajuntament, serveis externs... 

Hem fet molta reflexió, anades i tornades, lectures, converses de claustre i debats 

amb altres escoles... Un procés que, si el dibuixéssim, seria una espiral: a vegades fa tenir la sensació 

de no avançar, de tornar a ser a mateix punt (tot i no ser exactament el mateix); sostenir la sensació de 

no avançar en línia recta i tant ràpid com voldries, sinó amb reflexions i els conseqüents (i congruents) 

canvis d’opinions...  Però així és tot procés educatiu de qualitat!  

Hem tancat el curs 2019-20 donant molta importància a reflexionar sobre l’escola en situació de 

confinament, per això els alumnes han fet un treball d’autoavaluació i valoració de les tasques durant 

tota una setmana, les famílies han fet un retorn, hem realitzat entrevistes amb totes i cada una d’elles 

i hem celebrat un claustre amb aquesta valoració com a únic punt del dia... Tota aquesta reflexió ens 

ajuda a poder traçar una nova proposta cada vegada millor en un possible cas de futur confinament. 

 

2.2. REFLEXIÓ SOBRE EL PAPER DE LES FAMÍLIES: 
 

El context i les interaccions que es donen a l’escola són insubstituïbles. Casa i escola són contexts 

diferents on es generen aprenentatges diferents, ambdós interessants. És important no considerar el 

temps que de confinament com “temps perdut”, sinó ple d’aprenentatges que des de l’escola cal que 

incorporem.  



Tampoc podem demanar a les famílies que facin de mestres! En canvi, si que els podem demanar que 

ajudin al nen/a a buscar estones per realitzar les tasques establint uns horaris, seguint unes normes... i 

vetllant perquè hi hagi estones de treball autònom i, si es pot, ajudant-los una mica.  

Però, com sabem, el confinament és un moment excepcional i per això hem pensat unes propostes de 

petites modificacions temporals a casa per deixar entrar una mica l’escola:  

● Calendari. Marcant les fases de confinament/desconfinament, les videotrucades, aniversaris, 

entrega de tasques... 

● Horari  

o Marcar les estones de teletreball dels adults.  

o Buscar estones per realitzar les tasques de l’escola 

o Temps de lleure autònom i compartit.  

● Temps. Entenent que el temps de concentració és mes limitat que el de l’adult. Cal pautar-lo per 

ajudar-los a anar eixamplant aquestes estones. Podem utilitzar eines que ajuden a materialitzar 

el temps (ja que és un concepte molt abstracte) com poden ser rellotges de sorra, comptes 

enrere al youtube... 

● La casa com a taller. És bon moment per aprendre autonomia personal i de treball amb les 

tasques domèstiques. Ressaltem la cuina (laboratoris de transformació) per la immensitat de 

continguts implícits, tals com llegir/veure vídeo de recepta, llista de la compra, neteja, etiquetar 

ingredients, verbs (pelar, amassar, triturar...), coure (forn, olla, paella...), alimentació sana per 

enfortir el sistema immunitari... Destaquem també el bany (bombolles, experimentació amb 

elements com si s’enfonsa o no, essències d’olors, massatges, la cura del cos..)... Així com tantes 

altres i (també molt interessants) com cosir, cuidar la roba (posar la rentadora, estendre, plegar, 

classificar...), l’ordre de l’espai, bricolatge, electricitat, fontaneria... 

● Cercle restauratiu. A l’escola cada matí fem un cercle restauratiu on tothom (qui vol) respon a 

una pregunta o comparteix una reflexió. Us convidem a deixar entrar aquesta dinàmica a casa 

com a rutina diària per oferir un temps i un espai a expressar aquest garbuix intern... És 

important no treure importància al que expliquin i no emetre judicis, més aviat escoltar-los, 

facilitar que s’expressin i evitar que quedin amagats sota la catifa. A la bibliografia d’aquest 

document us compartim un recurs anomenat Psico Fight de la UAB que esperem que us pugui 

ajudar a sostenir millor les converses. 

● Racó de la pau: A cada aula i en diversos punts de l’escola tenim racons de la pau. Són espais 

agradables que faciliten la tornada a la calma. Podem oferir-los material tou que ajudi a alliberar 

energia, pots amb aigua i purpurina, jardins de sorra, imatges que inspirin calma, auriculars amb 

música... 

● Estones de lliure elecció. A l’escola oferim la possibilitat d’escollir diversos moments del dia, 

sent la més evident, l’estona de treball per ambients. Proposem que aquest treball continuï de 

manera que els podem oferir diferents propostes amb el material més o menys preparat perquè 

sigui el més autònom possible: 

o Activitats compartides: jocs de taula, tertúlies literàries 

o Activitats autònomes: lectura, art, esport, teatre, observació exterior al balcó (planta, temps...), 

joc simbòlic (petits), música i dansa (auriculars), construccions (fustes, rotllos paper WC, 

cartrons, escuradents...)... Les categories serien les que us vagin millor a vosaltres.  

Recomanem algun material visual per escollir: icones, paraules clau en pals de gelat, un dau, 

pinces d’estendre...  



● Tems lliure: l’avorriment és l’estació prèvia a la creació... 

● Espai d’estudi 

● Objectiu aprendre, no posar nota. Els nens/es han de conèixer aquet objectiu, APRENDRE (de 

totes les experiències d’aquesta situació i de les tasques que els enviem també). Si expressem 

l’objectiu d’aprendre enlloc del de posar notes, provablement reduirem que facin “trampes” 

cercant tan sols el resultat de l’activitat el més ràpid possible. 

 

2.3. PROPOSTES DE TASQUES 
 

● Objectius de les tasques: 

o Les tasques escolars poden ajudar a no centrar l’atenció tot el dia en el covid-19. 

o Reforç i/o aprofundiment d’allò après. 

o Conservar hàbits de treball adquirits. 

o Autoavaluar el propi progrés: els alumne 

o Comprometre’s a destinar una estona al desenvolupament de les tasques de 

forma el més autònoma possible. 

o ... 
 

2.4. ASSEMBLEES VIRTUALS AMB ELS ALUMNES 
 

● Aquesta situació ha evidenciat encara més la rellevància del vincle emocional infant-tutor a 

l’hora de què l’alumne vulgui aprendre i desenvolupar les tasques. Les assemblees virtuals, els 

correus electrònics, les trucades... són les eines que podem oferir per mantenir i enfortir 

aquest vincle. 

● També ens hem adonat que les conferències en petit grup ajuden més a enfortir el vincle 

emocional ja que permeten la participació més activa dels participants. Per aquest motiu 

oferim més trobades en petit grup i, esporàdicament, assemblees de tota la classe.  

● Convidem a les famílies a fer videotrucades amb nens/es de la classe en P/G de manera 

informal, ja que és una necessitat que han expressat alguns nens/es. 

 

2.5. PROPOSTES D’ACTIVITATS 
 

o El Currículum no ens parla d’adquisició de coneixement, ens parla de COMPETÈNCIES, 

d’adquirir EINES. 

o Línia escola: coherència amb el projecte d’escola (tot i que no podem oferir exactament 

les mateixes propostes) 

o Propostes d’activitats de totes les àrees. 

o Activitats globals al voltant d’un tema al llarg de la setmana. En alguns moments 

considerem interessant escollir el mateix centre d’interès per tota l’escola ja que facilita el 

suport familiar (tant dels progenitors com entre els germans) 

o Fer proactius als alumnes. Quins objectius es plantegen ells mateixos? Què els oferim per 

ajudar a aconseguir-los? Recordem: oferim ajuda, recursos... més que no pas demanem i 

exigim. 



o Tasques motivadores: propostes atractives, partint dels seus interessos, que tinguin sentit 

per a ells, que sàpiguen per què fan aquella activitat, per a què els servirà... 

o Autoavaluació. La mestra exposa l’objectiu i el criteri d’avaluació de cada activitat així com 

també preguntes de reflexió personal, com per exemple: què he millorat?  I, què no? A què 

pot ser degut? Què hi puc fer al respecte? 

o Poques tasques i concretes. Deixar temps a les famílies perquè facin de família, no 

d’escola.  

o Tasques riques, que es puguin anar millorant. Seguint la filosofia de La mariposa de Austin, 

anar millorant una proposta mica en mica, a través de la reflexió, l’acceptació de propostes 

dels altres, els referents d’escola d’ortografia, presentació... Si les tasques són riques es 

pot fer un treball profund. Menys és més.  

o Multinivell. A partir de CG s’envien tasques personalitzades. De tota manera, es proposen 

altres activitats de reforç, aprofundiment o ampliació.  

o Especificar. Les activitats que oferim segueixen totes un mateixa plantilla on s’especifica:   

o Autonomia. Donar pistes sobre el grau d’ajuda que requereix l’activitat: individual, 

demana ajuda en aquesta proposta... A l’escola, quan treballem per estacions, 

tenim una norma: abans de preguntar al mestre has d’intentar resoldre-ho 

autònomament o amb l’ajuda dels companys/es. Recordem que tenen llibretes 

amb referents que els poden ser d’ajuda. 

o Compartir l’objectiu de la tasca amb l’alumne. 

o Compartir el criteri d’avaluació amb l’alumne. 

o Autoavaluació segons l’objectiu plantejat i el criteri d’avaluació. 

o Autoavaluació dels hàbits de treball: M’he esforçat? He sigut autònoma? 

o Activitat voluntària (reforç, ampliació...), obligatòria (es farà retorn o no?) 

o Explicar les tasques durant les assemblees virtuals o mitjançant vídeos amb l’objectiu 

d’intentar reduir al màxim la bretxa social. 

o Portàtils. Les propostes d’activiats que es fan des de l’escola no requereixen l’ús de portàtil 

ni impressora en el cas dels més petits (CP’s, CM’s i CG’s), però si d’un dispositiu electrònic 

amb un mínim de connexió a internet. En el cas de CS’s, tenim registrats els alumnes que 

no tenen portàtil i els n’ofeririem un de l’escola abans de marxar. Finalment, els alumnes 

més grans ja disposen de portàtil personal. 

 

o Es potencien canals de comunicació des de l’escola 

o Facebook. S’ha ampliat l’ús d’aquesta plataforma, ara també es compartiran 

reculls de propostes d’activitats que es consideren interessants 

o Web de l’escola.  

o S’obren subscripcions 

o Koalatext 

o Revistes El Tricicle  

 

TÍTOL: 
 

OBJECTIU: 
 

CRITERI D’AVALUACIÓ: 

DURADA APROXIMADA: ENTREGA: voluntària/ obligatòria (retorn o no) 

DESCRIPCIÓ: Descriviu l’activitat tal i com la presentaríeu als alumnes 



 
 

QUÈ HAS DE FER? 
 
 
 

COM HO POTS FER? 
 
 
 
 

Per saber-ne més: propostes de reforç/ aprofundiment/ ampliació 
 

AUTOAVALUACIÓ 
o M’ha agradat fer-la?   MOLT    BASTANT     FORÇA    POC 
o He aconseguit... (redactar el criteri d’avaluació) 
o Ho faré servir quan … 
o Què puc millorar?  
o He intentat fer-ho de manera autònoma? 

 
 

Mestres 

● Durant el confinament del curs 2019-20 s’ha dissenyat un espai al Drive amb documents 

compartits que faciliten el treball telemàtic dels mestres: disseny d’activitats, seguiment 

de les tasques dels alumnes (assemblees virtuals, lliurement de tasques), adaptacions 

individuals i Plans individualitzats i documents d’avaluació. 

● Horaris flexibles per afavorir la conciliació familiar. 

 

  



3. ORGANITZACIÓ DE GRUPS D’ALUMNES, DOCENTS I ESPAIS 
 

 
GRUP 

ALUMNES 

DOCENTS PAE ESPAI 

ESTABLE TEMPORAL ESTABLE TEMPORAL ESTABLE 
TEMPORAL* 

PATI 

CP1 16 1 docent 
(Irene Vallés) 

   Aula girasols 

PATI PETITS 
Franja horària   

de 10.30 a 11h. 
Tres espais 
diferents i 
rotatoris 

CP2 16 1 docent 
(Gemma Casas) 

 1 TEI  
Aula  

margarides 

CP3 15 2 docents  
(Carolina Muro i 1/3 ) 

   Aula Dàlies 

CM1 17 1 docent 
(Vicent Ibàñez) 

1  Anglès, 
música i 
suport 

 1 vetllador Aula Menta 

 
PATI  PETITS 
Franja horària   

de 11 a 11.30h. 
Tres espais 
diferents i 
rotatoris 

CM2 17 1 docent 
(?) 

1  Anglès, 
música i 
suport 

  Aula Romaní 

CM3 17 1 docent 
(Anna Batet) 

1  Anglès, 
música i 
suport 

  Aula Farigola 

CG1 15 
1 docent 

(Eulàlia Soler) 

1 Anglès 
1 música 
1 suport 

  Aula ginesta 

PATI GRANS 
Franja horària 

de 10.30 a 
11.30h. tres 

espais diferents 
rotatoris 

CG2 16 
1 docent 

(Olga Ferrer) 

1 Anglès 
1 música 
1 suport 

  Aula esbarzers 

CG3 15 
2 docents 

(Tania Escorihuela i 
1/3) 

1 Anglès  
1 música 
1 suport 

  Aula ceps 

CS1 16 1 docent 
(Ana Castelló) 

1 Anglès  
1 música 
1 suport 

  Aula olivera 

PATI GRANS 
Franja horària 
de 11 a 11.30h. 
cinc espais 
diferents 
rotatoris 

CS2 17 2 docents 
(Roser Pascual i  1/3) 

1 música 
1 anglès 
1 suport  1 vetllador Aula cirerer 

CS3 16 
1 docent 

(Marta Gargallo) 

1 Anglès  
1 música 
1 suport 

  Aula ametller 

CS4 16 
1 docent 

(Raquel Boronat) 

1 música 
1 anglès 
1 suport 

 1 vetllador Aula tarongina 

6è 19 
1 docent 

(MªJosé López) 

1 Anglès 
1 música 
1 suport 

 1 vetllador Aula roure 

* Els horaris dels espais temporals queden pendents de concretar a la espera de l’aprovació de l’horari pel proper curs. 



4. ORGANITZACIÓ D’HORARIS I GESTIÓ D’ENTRADES I SORTIDES 
 

ACCÉS GRUP 
HORARI 

ENTRADA 
HORARI 
SORTIDA 

COMUNITAT DE PETITS; alumnes de p3 i p4. El nombre total d’alumnes 
d’aquesta comunitat és de 47. 

Porta accés edifici infantil i 
fins a la porta de la seva aula 
( dona al pati)* 

Cp1 
9:00h.* 
15.00h. 

12.30h. 
16.30h.* 

Porta accés edifici infantil i 
fins a la porta de la seva aula 
( dona al pati)* 

Cp2 
9:00h.* 
15.00h. 

12.30h. 
16.30h.* 

Porta accés edifici infantil i 
fins a la porta de la seva aula 
( dona al pati)* 

Cp3 
9:00h.* 
15.00h. 

12.30h. 
16.30h.* 

*a l’entrada, les famílies (amb mascareta) acompanyaran els infants fins a la 
porta de l’aula ja que és un espai exterior. Si excepcionalment algun familiar 
ha d’entrar a l’aula només ho podrà fer mantenint la distància de seguretat, 
amb mascareta i fent la corresponent desinfecció de mans. 
*A la sortida, les famílies (amb mascareta) recolliran els infants a la porta de 
l’aula entrant per la porta d’accés a l’edifici d’educació infantil. 
Tant a l’entrada com a la sortida els pares es posaran en fila i amb una 
distància de 1,5 m. 
La rampa d’entrada tindrà un carril d’anada i un de tornada 

COMUNITAT DE MITJANS; alumnes de p5 i primer. El nombre total 
d’alumnes d’aquesta comunitat és de 53. 

Porta rampa final del pati 
fins a la porta d’entrada a 
l’edifici    (porta que dóna al 
pati) 

Cm1 
9:00h.* 
15.00h. 

12.30h. 
16.30h.* 

Porta rampa final del pati 
fins a la porta d’entrada a 
l’edifici    (porta que dóna al 
pati) 

Cm2 
9:00h.* 
15.00h. 

12.30h. 
16.30h.* 

Porta rampa final del pati 
fins a la porta d’entrada a 
l’edifici    (porta que dóna al 
pati) 

Cm3 
9:00h.* 
15.00h. 

12.30h. 
16.30h.* 

*Al matí, les famílies (amb mascareta) acompanyaran els infants fins a la porta 
d’entrada a l’edifici i els nens i nenes aniran a l’aula sols. Si excepcionalment 
algun familiar ha d’entrar a l’aula només ho podrà fer mantenint la distància 



de seguretat, amb mascareta i fent la corresponent desinfecció de mans. 
* A la sortida, les famílies (amb mascareta) recolliran els alumnes a la vorera 
de fora de la porta. Els alumnes estaran a la rampa amb files separats d’un 
metre i mig i els mestres cridaran als alumnes perquè surtin quan vegin els 
seus familiars. 

ACCÉS GRUP 
HORARI 

ENTRADA 
HORARI 
SORTIDA 

COMUNITAT DE GRANS; alumnes de segon i tercer. El nombre total 
d’alumnes d’aquesta comunitat és de 49. 

Porta rampa final del pati 
fins a la porta d’entrada al 
passadís (porta que dóna al 
pati) 

Cg1 
9:00h.* 
15.00h. 

12.30h. 
16.30h.* 

Porta rampa final del pati 
fins a la porta d’entrada al 
passadís (porta que dóna al 
pati) 

Cg2 
9:00h.* 
15.00h. 

12.30h. 
16.30h.* 

Porta rampa final del pati 
fins a la porta d’entrada al 
passadís (porta que dóna al 
pati) 

Cg3 
9:00h.* 
15.00h. 

12.30h. 
16.30h.* 

*Al matí, les famílies (amb mascareta) acompanyaran els infants fins a la porta 
d’entrada a l’edifici i els nens i nenes aniran a l’aula sols. Si excepcionalment 
algun familiar ha d’entrar a l’aula només ho podrà fer mantenint la distància 
de seguretat, amb mascareta i fent la corresponent desinfecció de mans. 
* A la sortida, les famílies (amb mascareta) recolliran els alumnes a la vorera 
de fora de la porta. Els alumnes estaran a la rampa amb files separats d’un 
metre i mig i els mestres cridaran als alumnes perquè surtin quan vegin els 
seus familiars. 

COMUNITAT DE SENIORS I SISÈ; alumnes de quart, cinquè i sisè. El nombre 
total d’alumnes d’aquesta comunitat és de 88. 

Porta d’accés principal a 
l’escola  

Cs1 
9:00h.* 
15.00h. 

12.30h. 
16.30h.* 

Porta d’accés principal a 
l’escola  

Cs2 
9:00h.* 
15.00h. 

12.30h. 
16.30h.* 

Porta d’accés principal a 
l’escola  

Cs3 
9:00h.* 
15.00h. 

12.30h. 
16.30h.* 

Porta d’accés principal a 
l’escola  

Cs4 
9:00h.* 
15.00h. 

12.30h. 
16.30h.* 

Porta d’accés principal a 
l’escola  

sisè 
9:00h.* 
15.00h. 

12.30h. 
16.30h.* 



Els alumnes entraran i sortiran per aquesta porta, mantenint la distància de 
seguretat, amb mascareta i accediran a la porta d’entrada a l’escola per dirigir-
se a la seva aula. 
A la sortida els alumnes sortiran sols fins a la porta d’entrada principal on els 
esperaran els seus familiars. 
Els alumnes que marxen sols seran els primers a sortir. 
Les entrades i sortides dels alumnes de la comunitat de sèniors es farna 5 
minuts abans de les 9:00, 12.30h., 15:00h. i 16.30h. 
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Porta accés 

cg’s i cm’s 
rampa 

Porxo 

Porta accés cm’s 

Porta 

accés cg’s 

Entrada principal 

Porta accés cs’s i 

sisè 

Pati 2,3 

Edifici infantil 
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5. PLA D’ACTUACIÓ EN CAS DE DETECTAR UN POSSIBLE CAS DE COVID-19 

Referencia al document GESTIO DE CASOS COVID-19 ALS CENTRES EDUCATIUS  
 

La responsable de la coordinació i la gestió de la COVID-19 al centre és la directora.  

No assistirà al centre l’alumnat, les persones docents i altres professionals que tinguin símptomes 

compatibles amb COVID-19, així com aquelles persones que es troben en aïllament per diagnòstic de 

COVID-19 o en període de quarantena domiciliària per haver tingut contacte estret amb alguna 

persona amb símptomes o diagnosticada de COVID-19.  

En un entorn de convivència com és un centre escolar, la detecció precoç de casos i el seu aïllament, 

així com dels seus contactes més estrets, és una de les mesures més rellevants per mantenir entorns 

de seguretat i preservar al màxim l’assoliment dels objectius educatius i pedagògics. Per tant, cada 

centre escolar tindrà un protocol molt clar d’actuació en cas de detectar una sospita de cas que 

inclourà la ràpida coordinació entre els serveis territorials d’Educació i de Salut Pública.  

En essència, davant d'una persona que comença a desenvolupar símptomes compatibles amb la 

COVID-19 al centre educatiu:  

1. Es portarà a un espai separat d'ús individual. 

2. Es col·locarà una mascareta quirúrgica (tant a la persona que ha iniciat símptomes com a la persona 

que quedi al seu càrrec). 

3. Es contactarà amb la família per tal que vingui a buscar l’infant o adolescent.15  

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

5. El centre contactarà amb el servei territorial d’Educació per informar de la situació i a través d’ells 

amb el servei de salut pública. 

La família o la persona amb símptomes contactarà amb el seu CAP de referència per valorar la situació 

i fer les actuacions necessàries. Si es decideix realitzar una PCR per a SARS-CoV-2, l’infant i la família 

amb qui conviu hauran d’estar en aïllament al domicili fins conèixer el resultat. En cas que finalment es 

confirmi el cas, Salut Pública serà l'encarregada de la identificació, aïllament i seguiment dels contactes 

estrets.  

La comunicació entre els serveis territorials d’Educació i Salut Pública garantirà la coordinació fluïda, 

en última instància, entre el centre educatiu i els serveis territorials de vigilància epidemiològica 

encarregats de l’estratègia de control de brot que pot incloure, en determinats casos, el tancament 

total o parcial del centre educatiu. En qualsevol cas, l’escalada de decisions en relació al tancament de 

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

l’autoritat sanitària. De manera orientativa, els elements de decisió per a establir quarantenes i /o si 

s’escau tancaments parcials o total del centre serien:  

● Cas positiu en 

estable té consideració de contacte estret, per tant s’hauria de plantejar la quarantena de tot 

el grup de convivència, durant 14 dies després del darrer contacte amb el cas, amb vigilància 

d’aparició de nous casos. Per tant, interrupció de l’activitat lectiva presencial per aquest grup. 

● Cas positiu en dos membres no convivents que pertanyen a dos grups de convivència diferents 

d’un mateix espai (un edifici, un torn, una ala d’un 



establepot tenir consideració de contacte estret, per tant, i depenent de la valoració de 

vigilància epidemiològica, es podria plantejar laquarantena dels grups de convivència d’aquell 

espai, durant 14 dies després del darrer contacte amb el cas, amb vigilància d’aparició de nous 

casos. Per tant, interrupció de l’activitat lectiva presencial en l’espai afectat, també durant 14 

dies. 

● Cas positiu en dos o més membres no convivents que pertanyen a grups de convivència  en 

s’hauria de plantejar la quarantena dels grups de convivència afectats, durant 14 dies després 

del darrer contacte amb el cas, amb vigilància d’aparició de nous casos. A més, es podria 

plantejar la interrupció de l’activitat presencial del centre educatiu, també durant 14 dies. 

Els Equips d’Atenció Primària de referència dels centres educatius estaran a disposició dels equips 

directius dels centres per a mesures de consell sanitari sobre la COVID-19. Per tant, els Equips 

d’Atenció Primària hauran d’identificar una o vàries persones, segons correspongui, responsables 

d’aquesta interlocució amb els centres educatius que, preferiblement, podran ser les infermeres del 

programa Salut i Escola. En el cas que el centre no en tingui, ho seran la direcció i la persona referent d 

riscos laborals del centre. 

  



6. PLA DE VENTILACIÓ, NETEJA I DESINFECCIÓ 
 

S’informarà a l’empresa de neteja i es seguirà el protocol establert a l’annex 2, “Planificació de la 

ventilació, neteja i desinfecció en centres educatius” del Pla d’actuació per al curs 2020-21 per a 

centres educatius en el marc de la pandèmia per covid-19 

Al mati l’escola estarà desinfectada. 

A les 11.30h. es desinfectarà el menjador, els lavabos i els passamans i panys de portes. 

A les 16.30h. es desinfectaran les aules que s’han de fer servir per a les activitats extraescolars. 

  



7. ALTRES MESURES D’HIGIENE 

 A l’entrada de cada aula i/o espai hi haurà un dosificador de gel desinfectant amb el que s’hauran de 

rentar les mans els nens i nenes i mestres que entrin a l’aula i/o espai 

 A dintre de cada aula i/o espai hi haurà sabó per rentar-se les mans i paper eixugamans. 

 El material dels alumnes serà d’ús individual. ( des de p5 fins a sisè guardaran el seu material a 

l’estoig i en una safata i els nens i nenes de p3/p4 el guardaran en  una safata individual . Quan hagin 

de fer servir algun material comú com els jocs o material educatiu es rentaran les mans amb aigua i 

sabó després del seu ús. 
 

 Tots els nens i nenes de p3 fins a tercer es trauran les sabates abans d’entrar a l’aula ( que guardaran 

al seu calaix amb una capsa de sabates) i es posaran els crocs. 

 

 Tots els nens i nenes de p5 a sisè guardaran els seus estris a la caixa personal que tindran al passadís 

( motxilla, jaqueta,....) 

 

 Tots els nens i nenes de p3 i p4 guardaran els seus estris a la caixa personal que tindran l’aula ( 

motxilla, jaqueta,....) 

 

 Tots els nens  i nenes quan entrin a l’aula i s’hagin de treure la mascareta l’hauran de guardar en una 

bosseta de roba en el lloc indicat a l’aula. 

 

 Les escales i passadissos seran un lloc de pas i caldrà circular-hi per el circuit establert. 

 

 A cada aula i/o espai hi haurà una ampolla de desinfectant perquè els responsables l’usin quan ho 

creguin necessari. 

 

 Es prendrà la temperatura a tots els alumnes abans d’entrar a l’escola. 

 

 

 

 

 

 

 



 

8. AMPA 

ACCÉS GRUP HORARI ENTRADA HORARI SORTIDA 

ACOLLIDA CP; CM; CG 

Porta d’accés principal a l’escola CP 

7:45 
08:00 
08:15 
08:30 
08:45 

9:00 

Porta d’accés principal a l’escola CM 

7:45 
08:00 
08:15 
08:30 
08:45 

9:00 

Porta d’accés principal a l’escola CG 

7:45 
08:00 
08:15 
08:30 
08:45 

9:00 

A l'entrada, les famílies (amb mascareta) acompanyaran els infants fins a la porta d’entrada al 

menjador 

A la sortida, la monitora d'acollida les acompanyarà a la seva aula (CP) i al seu punt de trobada (CM 

i CG) 

ACOLLIDA CS; 6è 

Porta d’accés principal a l’escola  CS 

7:45 
08:00 
08:15 
08:30 
08:45 

9:00 

Porta d’accés principal a l’escola  sisè 

7:45 
08:00 
08:15 
08:30 
08:45 

9:00 

Els alumnes entraran per aquesta porta, mantenint la distància de seguretat, amb mascareta i 

accediran a la porta d’entrada a l’escola per dirigir-se al menjador. 

A la sortida els alumnes sortiran sols fins a la seva aula 

 

 



 

 

 

PUNT DE TROBADA GRUP HORARI ENTRADA HORARI SORTIDA 

EXTRAESCOLARS  

Menjador escolar CP 
16:30 

17:45 

Menjador escolar CM i CG 
16:30 

17:45 

Menjador escolar CS i sisè 
16:30 

17:45 

Entrada 

CP: La monitora de l'extraescolar (amb mascareta) recollirà les participants a la seva aula pel 

passadís interior de l'escola 

CM i CG: la mestra a l'anar cap al pati deixarà les participants de l'extraescolar al menjador on hi 

haurà la seva monitora. 

CS i 6è: Les participants sortiran de l'aula per anar al menjador on es trobaran la seva monitora. 

Sortida 

CP: les famílies (amb mascareta) recolliran els infants a la porta de l’aula entrant per la porta 

principal d’accés a l'escola 

CM i CG: les famílies (amb mascareta) recolliran els alumnes al pati en el lloc indicat. 

CS i 6è: sortiran sols fins a la porta d’entrada principal on els esperaran els seus familiars. 
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Aquest pla ha estat aprovat pel Consell Escolar del centre el dia 8 de setembre de 2020. 
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