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1. INTRODUCCIÓ 

L’Administració ha establert que els centres hem d’elaborar un Pla 

d’organització de centre amb una sèrie de previsions per garantir la 

seguretat d’alumnes i treballadors i establir mesures de protecció i en el 

seu cas, la traçabilitat. 

Aquest document s’ha elaborat seguint les directrius dels documents 

publicats per l’Administració. El seu objectiu és buscar un equilibri entre 

la protecció de la salut de les persones als centres educatius i el dret de 

tots els infants i joves a una educació de qualitat. 

Aquest document es basa en el valors de: 

 
Seguretat per tal que el nostre centre educatiu sigui un espai on 

l’activitat educativa es pugui desenvolupar de manera segura i 

confortable. 

Salut, d’alumnat i treballadors/es per reduir la transmissió i millorar la 

traçabilitat 

 
Equitat, per afavorir la presencialitat de l’alumnat amb més necessitats 

educatives, sense renunciar a la seguretat. 

 
Vigència, d’aquestes previsions, per a tot el curs 2021-2022, en 

coherència amb larealitat de la nostra escola i del seu entorn, seguint 

en tot cas les instruccions de l’Administració. 

L’Administració de Sanitat i d’Educació han establert una sèrie de 

mesures que cada centre hem d’adaptat a la nostra situació en aquest 

Pla d’organització. Es tracta d’una previsió que hem fet de com 

atendrem els alumnes amb les condicions que l’Administració ha 

establert, que es basen en reduir les possibilitats de contagi i en el seu 

cas, dificultar la propagació del virus, es centren en mantenir la 
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distància social i en la netejar i desinfecció. Una derivada és evitar (tant 

com sigui possible) les aglomeracions, tant d’alumnes, com de famílies i 

altres, sobretot en determinats moments de la nostra activitat escolar, 

com son, per exemple, les entrades i sortides de l’escola. 

En cas de que es detecti una sospita de contagi o un contagi, 

assegurarem la traçabilitat d’aquella persona, és a dir, de poder fer una 

llista dels contactes estrets que ha tingut per poder-los aïllar i observar. 

Hem de posar les mesures per a evitar que, per motiu d’una sospita o 

d’un contagi, s’hagi de tancar tota l’escola; en canvi, si el nombre de 

contactes estrets d’una persona és conegut i relativament limitat, només 

caldrà aïllar i observar aquell grup. 

D’aquí sorgeix el concepte de Grup de convivència i relació, grup 

d’alumnes que comparteix una hora d’entrada i sortida diferent, un 

horari diferent, uns itineraris per dins de l’escola diferents, amb un 

material propi i un nombre reduït de docents. 

Els alumnes d’aquest grup, entre ells, poden interactuar, però cal evitar 

(tant com sigui possible) que interactuïn dos grups de convivència. Si es 

produeix un contagi, només caldrà aïllar i observar aquest grup, no tota 

l’escola. 

En aquest pla farem les previsions que calguin per reduir el contagi i 

dificultar la propagació del virus, i en cas necessari, disminuir les 

conseqüències d’un nou confinament. Si cal impedir el contagi entre els 

membres de la comunitat educativa, caldrà posa-li barreres a la 

transmissió del virus ja sigui desinfectant o mantenint la distància social. 

Aquest pla es complementa amb el document Pla d’ensenyament 

online, on establim les directrius per explicar als equips docents i famílies 

com es treballarà online en cas que l’escola o uns grups d’alumnes 

hagin de tornar al confinament. 
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2. MESURES DE PREVENCIÓ PERSONAL 

2.1 Distanciament físic 

Segons les modificacions d’agost de 2021 de 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 en general, amb l'equivalent a un espai de seguretat de 2,5 m2 

per persona, i és exigible en qualsevol cas excepte entre persones 

que tinguin un contacte proper molt habitual, com és el cas dels grups 

de convivència estables. 

En els grups estables no és necessari requerir la distància física 

interpersonal de seguretat establerta en 1,5 metres (o la superfície 

equivalent de seguretat de 2,5 m2). 

 
2.2 Higiene de mans 

Es tracta d’una de les mesures més efectives per preservar la salut dels 

alumnes així com la del personal docent i no docent. Els infants es 

rentaran les mans com a mínim 5 vegades al dia i es posaran gel 

hidroalcohòlic: 

 A l’arribada i a la sortida del centre educatiu

 Abans i després dels àpats

 Abans i després d’anar al WC

 Abans i després de la sortida al pati
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Es posaran cartells en els punts de rentat de mans explicant els passos 

 
per a fer una correcta higiene. Les mans s’assecaran a l’aire i en els WC 

hi haurà tovalloles d’un sol ús, que caldrà llençar en papereres amb 

tapa i evitar que es llencin a l’WC. 

A totes les estances de l’escola es disposarà de dispensadors de gel 

hidroalcohòlic. 

 
Els infants han de portar a la motxilla una capseta transpirable o 

necesser amb una ampolleta de gel hidroalcohòlic per quan vegin 

oportú fer-ne més utilitzacions, mocadors d’un sol ús, una mascareta de 

recanvi i una ampolleta d’aigua per a ús particular. 

 

En el cas del personal que treballa al centre, el rentat de mans s’ha de 

dur a terme: 

 
 

 A l’arribada al centre, abans del contacte amb els infants 

 Abans i després d’entrar en contacte amb els aliments, dels àpats 

dels infants i dels propis 

 Abans i després d’acompanyar un infant al WC 

 Abans i després d’anar al WC 

 Abans i després de mocar un infant (amb mocadors d’un sol ús) 

 Com a mínim una vegada cada 2 hores. 

 
 

2.3 Ús de mascareta 

 
Col·lectiu Indicació Tipus de mascareta 

2n cicle 

d’educació infantil (3- 

 No obligatòria Higiènica amb 

compliment de 
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6anys)  la norma UNE. 

De 1r a 4t de primària  Obligatòria Higiènica amb 

compliment de 

la norma UNE 

A partir de 5è de 

primària 

 Obligatòria Higiènica amb 

compliment de 

la norma UNE 

Personal docent i 

no docent 

 Obligatòria  

 

Higiènica amb 

compliment de 

la norma UNE 

+una tèxtil amb 

filtre. 

Les mestres 

d’Educació 

Infantil FPP2 
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La obligatorietat de la mascareta vindrà pautada en cada moment per 

la situació sanitària. 

En entrar a l’escola els alumnes i el personal del centre han de portar la 

mascareta fins a la seva aula. En els passadissos i als lavabos hauran de 

portar mascareta si coincideixen puntualment amb altres grups estables. 

 

2.4 Requisits d’accés als centres educatius 

 
 Absència  de  simptomatologia  compatible  amb  la  COVID-19  o 

amb qualsevol altre quadre infecciós. L’absència de 

simptomatologia ha de ser sense haver pres cap fàrmac.

 

 No convivents o contacte estret amb positiu confirmat o 

simptomatologia compatible en els 10 dies anteriors.



 Simptomatologia per no accedir al centre educatiu:

 
 Febre o febrícula (per sobre de 37.5ºC) 

 
 Tos 

 
 Dificultat per a respirar 

 
 Mal de coll* 

 
 Refredat nasal* 

 
 Fatiga, dolors musculars i/o mal de cap 

 
 Mal de panxa amb vòmits o diarrea
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 Pèrdua d’olfacte o gust (infants grans i adolescents) 

 
**La variant Delta provoca rinorrea(goteig nasal), odinofàgia 

(dolor a l’empassar) i cefalea. 

 

 
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, valorarem de manera conjunta – 

amb la família o persones tutores i el seu equip mèdic de referència–, les 

implicacions a l’hora de reprendre l’activitat educativa presencialment 

al centre educatiu. Malgrat que l’evidència és escassa, es consideren 

malalties de risc per  a complicacions de laCOVID-19: 

 
 Malalties respiratòries greus que necessiten medicació 

o dispositius de suport respiratori.

 Malalties cardíaques greus.

 Malalties que afecten el sistema immunitari (per 

exemple aquells infants que requereixen tractaments 

immunosupressors).

 Diabetis tipus 1 amb mal control metabòlic.

 Malalties neuromusculars o encefalopaties 

moderades o greus.

 Diàlisi

 Drepanocitosi



A principi de curs, les famílies hauran de signar una declaració 

responsable conforme assumeixen els protocols d’assistència dels seus 

fills/es a l’escola (annex 8). 
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2.5 Control de símptomes 

 
 

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

filles. A l’inici del curs, signaran una declaració responsable a través de 

la qual: 

 Faran constar que són coneixedores de la situació actual de 

pandèmia amb el risc que això comporta i que, per tant, 

s’atendran a les mesures que puguin ser necessàries en cada 

moment.

 Es comprometen a no portar l’infant o adolescent al centre 

educatiu en cas que presenti simptomatologia compatible amb 

la COVID-19 o l’hagi presentat en els darrers 14 dies i a comunicar- 

ho immediatament als responsables del centre educatiu per tal 

de poder prendre les mesures oportunes.

 Les famílies disposaran d’una llista de comprovació de símptomes 

(vegeu l’annex 1). La família i/o l’alumne/a ha de comunicar al 

centre si ha presentat febre o algun altre símptoma. En cas que la 

situació epidemiològica ho requerís es podria considerar la 

implementació d’altres mesures addicionals com la presa de 

temperatura a l’arribada a l’escola.

 Els centre disposa de termòmetres de distància incorporats a la 

farmaciola per si un infant es troba malament durant la jornada 

lectiva, però no es considera necessari prendre la temperatura 

diàriament en el moment de l’accés al centre.
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3. PRINCIPIS BÀSICS DE PREVENCIÓ, HIGIENE 

I PROMOCIÓ DE LA SALUT 

3.1 Neteja, desinfecció i ventilació 

Disposem d’una planificació de ventilació, neteja i desinfecció adaptada 

a les característiques del nostre centre (vegeu l’annex 2). Ventilarem 

les instal·lacions interiors abans de l’entrada i la sortida dels alumnes i 3 

vegades més durant el dia, aproximadament 10 minuts cada vegada. 

 
Totes les aules de l’escola són fàcilment ventilables, donat que totes són 

exteriors. Si és possible, es deixaran les finestres obertes durant les classes. 

 
 

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

final de la jornada, procurant incidir més en aquelles superfícies de 

contacte habitual. Durant el curs 2021-2022 no serà necessària 

l’aplicació dels protocols de neteja establerts per al curs 2020-2021. 

 
Sempre que sigui possible, mantindrem les portes obertes, evitant així 

més contacte en les manetes de les portes. 

Hem organitzat uns horaris d’ús dels lavabos organitzats per cursos.  

 
3.2 Promoció de la salut i suport emocional 

 

Des de la Comissió d’Educació de Carmelites Missioneres s’ha elaborat 

un document d’acompanyament emocional per a l’alumnat, preparat 

per les psicòlogues dels nostres centres. És un projecte d’educació 

emocional en el marc del confinament i post confinament pel COVID- 

19(Vegeu annex núm. 4). 

La psicòloga del centre farà un cribratge inicial sobre l’estat de l’alumnat 

amb necessitats específiques d’acompanyament. 
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Durant aquests primers dies farem molt incís en els nous hàbits d’higiene i 

seguretat a l’escola i posarem cartellera informativa sobre les noves 

formes d’actuar, desplaçaments,... 

3.3 Gestió de casos 

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

la titular. 

No han d’assistir al centre l’alumnat, les persones docents i altres 

professionals que tinguin símptomes compatibles amb la 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. 

Quan es confirma un cas positiu en un GCE s’ha de fer l’estudi de 

contactes a tot el GCE, independentment de l’estat vacunal dels 

membres que el formen. Aquest estudi, però, variarà segons si 

l’alumne o alumna té la pauta completa de vacunació o no:  

 

- Alumnes amb pauta completa de vacunació o que han passat 

la covid-19 en els darrers 6 mesos: s’han de fer un TAR en una de 

les farmàcies autoritzades a aquest efecte, el mateix dia del diagnòstic 

del cas o tan aviat com sigui possible. La direcció del centre educatiu 

ha de lliurar una carta a l’alumnat del GCE que els permeti identificar-

se a la farmàcia com a contactes estrets escolars, de manera que el 

TAR sigui supervisat i gratuït i que el resultat es registri al sistema de 

dades de Salut/Educació.  

 

- Alumnes sense vacuna o amb pauta incompleta de vacunació: 

l’estudi s’ha de fer entre el 4t i el 6è dia des que es va diagnosticar el 

cas i, preferiblement, mitjançant PCR (en els indrets on el circuit de la 

PCR sigui complicat a causa de la llunyania del laboratori de referència, 

l’estudi es pot fer amb TAR).  
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Els contactes estrets amb pauta completa de vacunació, i també els 

que hagin tingut una infecció per SARS-CoV-2 confirmada en els 180 

dies previs a l’últim contacte amb el cas, no han de fer quarantena; la 

resta d’integrants del GCE sí que n’han de fer.  

 

Si un contacte estret té un resultat positiu, independentment del seu 

estat vacunal, passa a ser considerat cas, s’inicia l’estudi dels seus 

contactes estrets (que s’han de fer TAR a farmàcies per als contactes 

estrets escolars vacunats i PCR en punt centralitzat per als contactes 

estrets no vacunats) i ha de fer aïllament.  

Si un contacte estret amb pauta de vacunació completa i/o que ha 

passat la covid-19 en els darrers 6 mesos no s’ha fet el TAR en un 

termini de 72 hores, ha de fer la quarantena. 

 

DETECCIÓ DE POSSIBLES CASOS PER SIMPTOMATOLOGIA COMPATIBLE 

AMB LA COVID-19 

Casos 

potencials 

Espai 

habilitat 

per a 

l’aïllament 

Persona 

responsable de 

reubicar 

l’alumne/a i 

custodiar-lo fins 

que el vinguin a 

buscar 

Persona 

responsable 

de trucar a 

la família 

Persona 

responsable 

de les 

dades dels 

contactes 

estrets 

Infantil Aula 

interioritat 

Mª Àngels 

Ortega 

Engràcia 

Margarit 

(directora) 

Rocío 

Hidalgo 

Inicial Aula 

interioritat 

Mª Àngels 

Ortega 

Mitjà Aula 

interioritat 

Mª Àngels 

Ortega 

Superior Aula 

interioritat 

Mª Àngels 

Ortega 
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A l’annex 9 trobareu la graella de seguiment de casos. 

 
Repartiment dels termòmetres: 

 
Nº Responsable Alumnat 

1 Mª Àngels Ortega Control planta baixa esporàdic 

1 Carme Ortega Control 1ª i 2ª planta esporàdic 

1 Engràcia/Rocío Control entrada porta principal 

1 Gna. Carmen Parra Control entrada pati 
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4. ORGANITZACIÓ DEL CENTRE 

El curs començarà de manera presencial el dia 13 de setembre. 

 
4.1 Alumnat 

L’ensenyament serà presencial per a tots els alumnes de l’escola. 

Garantirem que tots els alumnes puguin seguir el curs de manera 

presencial sempre que la situació sanitària no obligui a un confinament 

parcial o total 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. 

Els criteris d'aquesta presencialitat estan definits a les Instruccions per al 

curs 2021-22 de la Secretaria de Polítiques Educatives. 

4.2 Personal dels centres: professorat, personal d’atenció educativa i 

personal d’administració i serveis 
 

CURS TUTOR/A SUPORT ALTRES (NL tutorands) 

P3 Ingrid Marina Sara 
P4 Raquel 

P5 Helena 

1r  Núria A. Carme O. Jordi (especialista d’anglès) 

Adrià (especialista de música) 

2n Marta Carme O. Jordi (especialista d’anglès) 
Adrià (especialista de música) 

3rA Sandra  Jordi (especialista d’anglès) 
Adrià (especialista de música) 
Àlex   (especialista d’ E.F. i tutor de 
4t) 

3rB Sara C.  Jordi (especialista d’anglès) 
Adrià (especialista de música) 

4t Àlex Núria L. Jordi (especialista d’anglès) 
Adrià (especialista de música) 
Sandra (tutora 3rA) 

5è Gemma Sònia Jordi (especialista 

d’anglès) 

Adrià (especialista de 

música) 

Míriam(especialista de 

francès) 

 

Equip 

directiu 

5h 
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6è Mireia Sònia Jordi  (especialista 

d’anglès) 

Adrià (especialista 

de música)  

Míriam (especialista 

de francès) 

Equip 

directiu 

4h 

 

FUNCIÓ PERSONAL 

Secretaria-administració Rocío Hidalgo 

Recepció Mª Àngels Ortega 

Neteja Anabel Mendiola Came 

Ortega 

Menjador Tots a taula 

Extraescolars Codelearn 

Elit Sports  

 

Acollida matinal Organitza 

 

4.3 Grups estables 

Hem organitzat grups estables d’alumnes amb un tutor o tutora i un 

espai referent. Hem respectat la ràtio original de cada grup i 

desdoblarem el curs de 3r en dos grups. Només podem desdoblar un 

grup perquè el departament d’educació només ens ha ampliat la 

plantilla en un mestre.  

Cada cicle disposarà d’un mestre de suport educatiu, el mateix per a 

ambdós cursos, que només actuarà amb aquests dos grups estables 

(tres en el cas d’Infantil). 

A Infantil l’anglès el farà l’especialista d’anglès de parvulari, que és al 

mateix temps, la mestra de suport. La resta d’àrees les farà la tutora. La 

psicòloga del centre intervindrà de forma molt periòdica per tal de fer 

l’adaptació i seguiment de l’alumnat. A Primària només intervindran els 

especialistes d’anglès i música i a Cicle Superior també francès. 

A l’Educació Infantil i Primària, aquest grup es mantindrà sempre junt en 
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totes les activitats al llarg de la jornada lectiva, tant a l’aula com al pati. 

Aquells docents i/o personal de suport educatiu que es relacionen amb 

més d’un grup estable, portaran sempre mascareta. 

 
 

5. ESPAIS 

5.1 Espais docents per a grups estables 

A l’interior de l’edifici els grups ocuparan la seva aula habitual. De 

forma excepcional, es podran utilitzar les aules específiques (anglès, 

música, plàstica, gimnàs...) i els espais comuns (biblioteca, laboratori, 

interioritat,...).  

Els dispositius digitals estaran distribuïts per tal d’evitar el seu ús comú i 

que cada grup estable disposi del seu propi. 

L’escola ha adquirit suficients eines digitals per a no haver de compartir-les  

entre cicles. 

 
 

INFANTIL 30 tauletes  Totes 1 / 2 dies Per dies 

desinfectar 

INICIAL 30 tauletes  
 

Totes 1 / 2 dies Per dies 

desinfectar 

MITJÀ 25 chromebooks Totes 1/2 

dies 

Per dies 

desinfectar 

SUPERIOR 30 chromebooks Tots 1 / 2 dies Per dies 

desinfectar 

 Sempre desinfectar mans abans d’utilitzar 
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ESPAIS MESURA 

P3 78 

P4 68.31 

P5 59.47 

CAPELLA 92.14 

GIMNÀS 107.23 

PATI 845.84 

PRIMER 59.47 

SEGON 52 

LABORATORI 63.08 

MENJADOR 84.08 

MÚSICA 53.90 

INFORMÀTICA 52.97 

TERCER 63.58 

QUART 72.94 

CINQUÈ 62.10 

SISÈ 61.77 

ANGLÈS 54.85 

PLÀSTICA 85 

BIBLIOTECA 59.47 

PSICOLOGIA 36.24 

INTERIORITAT 52 

TERRAT 542.83 

SALA PROFES 30.70 

PARC DE 

VALLPARADÍS 

 

 
5.2 Espai menjador 

S’han habilitat tres espais diferents per a donar el servei de menjador. A 

la planta baixa els nens i nenes d’educació infantil dinaran a la capella, 

els de cicle inicial i mitjà a la primera planta al menjador i els de cicle 

superior a la segona planta a l’aula de plàstica. 

Els integrants d’un mateix grup estable seuran junts en una o més taules. 

Mantindrem la separació entre les taules de grups diferents. 

Farem un sol torn d’àpats. En el cas de haver-hi un excedent d’alumnes 

que utilitzin el servei es faran dos torns a inicial i mitjà. Entre torn i torn es 

farà la neteja, desinfecció i ventilació del menjador. 
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Es rentaran les mans abans i després de l’àpat. 

El menjar es servirà en plats individuals, evitant compartir-lo. L’aigua 

estarà en una gerra i una persona adulta responsable la servirà. 

En cas que l’alumnat reculli el menjar a la línia d’autoservei, mantindrem 

la distància a la filera. 
 

El professorat i el personal d’administració i serveis del centre farà ús del 

servei de menjador escolar a l’estança del laboratori. 
 

Les activitats posteriors als àpats es realitzaran, preferiblement, a l’aire 

lliure, amb ocupació diferenciada d’espais per a cada grup estable i 

sense mascareta.  

Per afavorir el manteniment de les mesures de seguretat, atès que 

disposem d’un espai reduït de menjador, farem torns: 

GRUPS HORA DE DINAR ESPAI TORNS 

Ed. Infantil 12.45h Capella 1 

Cicle Inicial 

Cicle Mitjà 

13h Menjador 1 ò 2 en funció 

del nombre de 

comensals 

Espai de neteja del menjador per a acollir al següent grup en cas de 

dos torns 

Cicle Inicial 

Cicle Mitjà 

13.45h Menjador 
 

Cicle Superior 13h Aula de Plàstica 1 

 

 
5.3 Espai gimnàs 

L’Educació Física es realitzarà preferentment a l’aire lliure a l’espai del 

pati/terrasses/Parc de Vallparadís . 
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Si l’activitat té lloc a l’exterior i/o es mantenen els grups estables no serà 

necessari l’ús de mascareta. 

L’espai del gimnàs serà utilitzat un cop per setmana per Educació 

Infantil i Cicle Inicial, un dia reservat per a cada curs.  

 

Dia Grup estable 

DILLUNS SEGON 

DIMARTS P4 

DIMECRES P5 

DIJOUS PRIMER 

DIVENDRES P3 

 
5.4 Patis 

La sortida al pati serà esglaonada i sectoritzada. 

Establirem dues franges horàries per a cadascun dels espais (pati de la 

planta baixa i pati del pis superior). 

A cada pati diferenciarem dos sectors mitjançant cintes i tanques. 

El pati de baix es dividirà en dues zones: zona porxo + parc infantil i zona 

pistes esportives. 

El pati de dalt es dividirà en dues parts (dreta i esquerra). 

Els lavabos dels patis no s’utilitzaran si no és una 

emergència. 
 

Pati baix 

porxo+parc 

Pati baix 

pista 1 

Pati baix 

pista 2 

Pati dalt 

esquerra 

Pati dalt 

dreta 

10.30h 

a 11h 

P4 10.30h 

a 11h 

P5 10.30h 

a 11h 

P3 10.30h 

a 11h 

3rA 

3rB 

10.30h 

a 11h 

4t 

11h a 

11.30h 

1r  11h a 

11.30h 

2n 11h a 

11.30h 

 11h a 

11.30h 

5è 11h a 

11.30h 

6è 

Cada grup estable estarà junt i quan comparteixin l’espai amb altres 

grups, han de mantenir entre ells la distància de seguretat. Quan no es 
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mantingui la distància interpersonal d’1’5 metres caldrà l’ús de 

mascaretes. 
 

5.5 Espais de reunió i treball per al personal 

En els espais de reunió i treball per al personal (principalment la sala de 

professors) queden establertes les mesures necessàries per garantir el 

distanciament físic de seguretat de 1,5 metres, i és obligatori l’ús de 

mascareta. Evitarem en la mesura del possible  que es comparteixin equips, 

dispositius, estris o altres instruments o accessoris i prestarem especial 

atenció a la correcta ventilació de l’espai. Els claustres es poden fer 

en espais exteriors vetllant per mantenir la distància i l’ús de la 

mascareta. 

Pel que fa a la formació del professorat en el centre es pot fer de 

manera presencial sempre que es mantinguin les mesures sanitàries 

establertes per Salut en cada moment. Inicialment, tenim la previsió 

de fer-la telemàticament. 

Espai WC 

Aquests són els horaris establerts per a l’ús dels lavabos. 

L’alumnat que vagi al lavabo fora d’aquest horari haurà de fer-ho en el 

WC indicat per a ús esporàdic. 

 
Curs WC planta 

grup 

Nenes 

espor. 

Nens 

spor. 
Horari  

P3 WC aula aula Horari lliure Horari lliure 

P4 Planta baixa 1 10 h 15 h a 15’45h 

P5 Planta baixa 2 10.15 h 16 h a 16’45 h 

Primer  Planta 1 3 2 10.30 h 15 h a 15’20h 

Segon Planta 1 3 1 10.45 h 15’25h a 15’45h 

Tercer A Planta 1 2 1 10 h 15’50 h a 16h 

Tercer B Planta 1 2 1 10:07 h 16:05 h a 16’15h 

Quart Planta 1 5 2 10.15 h 16’20 h a 16’40h 
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Cinquè Planta 2 1 1 10.30 h 15 h a 15’45h 

Sisè Planta 2 2 2 10.45 h 16 h a 16’45h 
 

 

6. FLUXOS DE CIRCULACIÓ 

Per evitar l’aglomeració de persones en un lloc del centre, establirem 

circuits per organitzar la circulació dels diferents membres de la 

comunitat educativa en llocs i moments determinats. Penjarem 

cartelleria amb les instruccions per a circular de forma adequada. 

Caldrà l’ús obligatori de mascaretes per a circular per l’escola, i a 

l’espai-aula de cada grup estable serà obligatori en funció de la situació 

sanitària de cada moment. 

6.1 Entrades i sortides 

Les entrades i sortides del centre es faran de manera esglaonada. 

Els alumnes hauran de portar la mascareta fins que accedeixin a l’aula 

del seu grup estable o sempre si les autoritats sanitàries ho indiquen. Es 

recomana que pares i mares només accedeixin a l’interior del recinte 

escolar en el cas que ho indiqui el personal del centre seguint totes les 

mesures de protecció establertes, utilitzant mascareta i sempre 

mantenint la distància de seguretat. En qualsevol cas, els adults que 

acompanyin els infants o joves han de ser els mínims possibles per a 

cadascun d’ells i han de complir rigorosament les mesures de 

distanciament físic de seguretat i ús de mascareta, limitant tant com 

sigui possible la seva estada als accessos al centre educatiu. 

En entrar al centre els alumnes es rentaran les mans amb gel 

hidroalcohòlic, mantindran la distància sanitària i portaran la 

mascareta posada . 

6.2 Circulació dins del centre 

En els passadissos i els lavabos s’ha de vetllar perquè no coincideixin més 

d’un grup estable. Quan això passi, caldrà mantenir la distància 

interpersonal d’1,5 metres i portar mascareta. 
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6.3 Ascensors 

Es reservarà l’ascensor per a les persones que presenten dificultats per a 

la mobilitat i el seu personal de suport, si s’escau. L’ús serà esporàdic. 

7. HORARIS 

L’horari del centre serà l’habitual de 9h a 13h i de 15h a 17h. 

Excepcionalment i per tal de facilitar les entrades i sortides esglaonades 

de l’alumnat, el centre iniciarà la seva activitat a les 8’50h fins les 13h  en 

horari de matí, i de 14’50h a 17h en horari de tarda. 

L’acollida matinal la farem de 7’50h fins a 9h. 

L’horari del servei de menjador i de les extraescolars serà l’habitual, així 

com el servei de recepció, secretaria i administració. 

 
 

8. ALTRES ACTIVITATS 

8.1 Acollida matinal 

Els centre ha habilitat l’espai del gimnàs per a fer l’acollida de l’alumnat 

matiner. Mantindrem la distància interpersonal d’1,5 metres entre grups 

no estables i tant el responsable de l’acollida com els infants han de 

portar  mascareta  (a  excepció  de  l’alumnat  d’Educació  Infantil).  En 

funció de la quantitat de famílies interessades en aquest servei 

s’habilitaran més espais. 

Cada infant ha d’anar acompanyat per un únic familiar. Abans d’entrar 

al centre s’ha de rentar les mans amb gel hidroalcohòlic i un cop dins ha 

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

persones que estiguin a l’espai d’acollida. L’acompanyant ha d’accedir 

al centre amb mascareta. 

La persona responsable de l’acollida traurà al pati als alumnes de 

Primària en la seva franja horària d’entrada a l’aula. Les tutores d’Infantil 

aniran a buscar als seus alumnes d’acollida per a traslladar-los a l’aula. 
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8.2 Adaptació de P3 

Durant aquest període un sol membre de la família dels infants pot 

acompanyar-los a l’aula seguint les mesures de prevenció i seguretat 

establertes (Vegeu l’annex 6). 

Es dividirà l’alumnat en tres grups estables per a fer l’adaptació. Durant 

aquest període estaran amb dues mestres i la psicòloga de l’escola. 

Durant la primera setmana assistiran al centre en franges horàries 

diferenciades principalment en     l’espai pati. 
 

Dia Actuació Horari 

grup 1 

Horari 

grup 2 

Horari 

grup 3 

Espai  

Dilluns 13 

de 

setembre 

Les famílies es 

queden al centre 

9:10 a 

10:40 

11:00 a 

12:30 

15:10 a 

16:40 

Pati  

Dimarts 14 

de 

setembre 

Les famílies no es 

queden al centre 

9:10 a 

10:40 

11:00 a 

12:30 

15:10 a 

16:40 

Pati / 

Aula 

Dimecres 

15 de 

setembre 

Tot el grup estable i en horari de 9:10 a 12:10 Aula  

Dijous 16 

de 

setembre 

Tot el grup estable i en horari de 9:00 a 12:50 i 

15:00 a 16:50 

Aula 

Divendres 

17 de 

setembre 

Tot el grup estable i en horari de 9:00 a 12:50 i 

15:00 a 16:50 

Aula 
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8.3 Sortides i colònies 

Hem programat les activitats  en la programació general anual, pel que 

fa a sortides i colònies, amb les adaptacions que cal ateses les mesures 

de prevenció i seguretat sanitària, d’acord amb el pla sectorial vigent. 

 
8.4 Extraescolars 

 
Inicialment durem a terme les extraescolars previstes i proposades per 

l’AMPA del centre. Se seguiran les recomanacions específiques que el 

Departament d’Educació ha pautat per a les       activitats extraescolars. 

 

8.5 Participació de les famílies al centre 

Reunions i entrevistes amb les famílies 

Les reunions d’inici de curs amb les famílies d’un grup, etapa i/o nivell 

seran en format virtual. 

Es prioritzen les entrevistes en format virtual o telefònic. 

Si la família o professorat considera que per a assolir l’objectiu de la 

trobada s’ha de fer presencial, cal garantir-ne les mesures sanitàries 

establertes en cada moment. 

Festes escolars 

En les festes escolars que s’organitzin en espais interiors vetllarem per 

garantir l’agrupament en grups estables de convivència. 

En cas que siguin celebracions, es faran en espais exteriors i valorarem 

la participació de les famílies. No es podrà menjar ni beure. 
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9. ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA EN 

SITUACIÓ DE PANDÈMIA 

9.1 Planificació pedagògica en cas de presencialitat 

 

Pel que fa a la distribució horària, veiem convenient reestructurar 

certs aspectes tradicionals a la nostra escola. 

Proposta inicial: 

 MATÍ: 

 Àrees més instrumentals: llengües, matemàtiques, teoria 

Medi 

 Franges horàries flexibles 

 TARDA: 

 Projectes, reptes, ABP, treball manipulatiu, experimentació, 

interdisciplinarietat. 

 
 Es farà un horari obert on només calgui respectar l’hora dels 

especialistes. La resta d’hores es distribueixen en funció dels 

objectius. Cal tenir en compte la quantitat d’hores mínimes de 

cada àrea marcades pel Departament. 

 Crear narratives engrescadores 

 Treball cooperatiu, rutines i destreses de pensament, estratègies 

de joc, gamificació, rúbriques d’avaluació, escape rooms,... 
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 Treballar l’ús i domini de les eines digitals, el programari i l’entorn 

virtual Google, sobretot a cicle mitjà i superior (agafar autonomia) 

 Fotocopiar tots els dossiers d’activitats a principi de curs i tenir-los 

fets per si ens cal confinar-nos. 

 Gestió llicències Barcanova 

 Els patis, les terrasses i Vallparadís són espais acadèmics 

 

 
9.2 Organització de grups d’alumnes, professionals i espais 

 

 
Grups Docents Espai 

Estable Temporal 

(suport) 

Especialistes Estable Temporal 

P3 

 

22 

Ingrid Marina Sara Iborra Aula 

Pròpia 

Gimnàs 

Capella com  a 

menjador 

Pati de baix 

P4 

 

25 

Raquel Marina Sara Iborra Aula 

Pròpia 

Gimnàs 

Capella com   a 

menjador 

Pati de baix 

P5 

 

24 

Helena Marina 

Engràcia 

Sara Iborra Aula 

Pròpia 

Gimnàs 

Capella com  a 

menjador 

Pati de baix 

1r  

 

24 

Núria A. Carme      Jordi 

Adrià 

Aula 

Pròpia 

Gimnàs 

Menjador 

Pati de baix 

2n 

 

26 

Marta Carme  Jordi 

Adrià 

Aula 

Pròpia 

Gimnàs 

Menjador 

Pati de baix 
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 3r A 

 

12 

Sandra  Jordi 

Adrià 

Àlex 

Aula 

Pròpia 

Gimnàs 

Menjador 

Pati de baix 

3r B 

 

12 

Sara C.  Jordi 

Adrià 

Aula 

Pròpia 

Gimnàs 

Menjador 

Informàtica 

Pati de dalt 

4t 

 

24 

Àlex Núria 

L. 

Jordi 

Adrià 

     Sandra 

Aula 

Pròpia 

Gimnàs 

Menjador  

 Pati de dalt 

5è 
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Gemma Sònia Jordi 

Adrià 

Míriam 

Aula 

Pròpia 

Gimnàs 

Plàstica com 

a menjador 

Pati de dalt 

6è 

 

28 

Mireia Sònia Jordi 

Adrià 

Míriam 

Aula 

Pròpia 

Gimnàs 

Plàstica com 

a menjador 

Pati de dalt 

 

 

9.3 Reunions dels òrgans unipersonals i col·lectius de coordinació i 

govern 

 

ÒRGANS TIPUS DE REUNIÓ FORMAT DE LA 

REUNIÓ 

PERIODICITAT/ 

TEMPORITZACIÓ 

Equip directiu Planificació Presencial 5 h./setmana 

CAD Coordinació Presencial 1h./setmana 

Pastoral Planificació Presencial 1h./setmana 

Claustre Planificació Presencial 2h./ 1 cop al 

mes 

Coordinació Coordinació Presencial 2h./ 1 cop al 
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   mes 

Coordin. Cicle Coordinació Presencial 1h./setmana 

Com. d’estratègia 

digital 

Planificació Presencial 2h./setmana 

Consell Escolar Informació i 

acords 

On-line Mínim 3 cops a 

l’any 

Junta AMPA Informació i 

acords 

On-line 3h./ 1 cop al 

mes 

 

 

9.4 Organització d’horaris i gestió d’entrades i sortides  

ALUMNAT ENTRADA MATÍ ENTRADA TARDA PORTA 

P3 9 h 15 h Principal 

P4 8’55 h 14.55 h Principal 

P5 8.50 h 14.50 h Principal 

CICLE INICIAL 8.50 h 14.50 h Pati 

CICLE MITJÀ 8.55 h 14.55 h Pati 

CICLE SUPERIOR 9 h 15 h Pati 

 
 

ALUMNAT SORTIDA MATÍ SORTIDA TARDA PORTA 

P3 12.50 h 16.50 h Principal 

P4 12.55 h 16.55 h Principal 

P5 13 h 17 h Principal 

CICLE INICIAL 12.50 h 16.50 h Pati 

CICLE MITJÀ 12.55 h 16.55 h Pati 

CICLE SUPERIOR 13 h 17 h Pati 
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ORGANITZACIÓ ENTRADES  

 
Porta 

principal 

Porta pati 

PORXO 

Porta pati 

PISTES 

Porta pati 

FONT 

P5 Cicle inicial 1  Cicle inicial 2    

P4 Cicle mitjà 3rA Cicle mitjà 3rB Cicle mitjà 4t 

P3 Cicle superior 1 Cicle superior 2  

 

 
 

 Els germans poden entrar junts en el torn del fill/a gran, si la família 

així ho desitja. Recomanem que entri tothom amb el seu grup 

estable, tant per l’aspecte sanitari, com de funcionament del centre i 

puntualitat en les classe. 

 

ORGANITZACIÓ SORTIDES  

 

Porta 

principal 

Porta pati 

PORXO 

Porta pati 

PISTES 

Porta pati 

FONT 

P5 Cicle inicial 1 Cicle inicial 2  

P4 Cicle mitjà 3rA Cicle mitjà 3rB Cicle mitjà 4t 

P3 Cicle superior 1 Cicle superior 2  

 
 

Els nens que es recullin més tard ho hauran de fer per la porta principal. 

Demanem que no es vingui abans del  torn corresponent per a no 

col·lapsar els espais d’entrada. Afortunadament el tenir ambdues 
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entrades en carrers peatonals  afavoreix el manteniment de les distàncies 

de seguretat que heu de respectar. 

Es prega la màxima puntualitat i agilitat en les entrades i sortides, ja que  

d’això depèn l’èxit de les mesures adoptades 
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10. ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA EN 

SITUACIÓ DE CONFINAMENT TOTAL O 

PARCIAL 

10.1 Planificació pedagògica en cas de confinament total o parcial 

 
Amb l’elaboració d’aquest pla pretenem sistematitzar les pràctiques 

d’ensenyament online que, si l’Administració ho determina, permeti 

passar a treballar novament online amb un model consensuat que 

serveixi de guia als equips docents i permeti que les famílies coneguin 

com treballa l’escola en cas que s’hagi de tacar novament. 

Aquest Pla d’ensenyament online té en compte les següents qüestions: 

 
 Caldrà donar continuïtat i coherència entre cursos i etapes 

mitjançant els caps d’estudis, a les previsions sobre l’ensenyament 

online. 

 S’hauran de dedicar els primers dies de setembre a programar 

projectes, àrees i matèries per l’ensenyament online. 

 Serà necessari prioritzar el currículum i si és possible, seleccionant 

aquelles parts més adequades per ser treballades mitjançant 

activitats competencials. 

 Caldrà preparar bé l’avaluació inicial per saber els dèficits 

d’aprenentatges que han provocat aquests mesos. 

 Treballar amb activitats més competencials, que permetin més 

autonomia, amb explicacions clares amb suport visual, acotades 

en el temps i a partir de tòpics propers a l’alumnat. 

 Escollir aquells temes que més motivin als nens i nenes. 

 Sempre que es pugui, proposar activitats en equip i de treball 

cooperatiu. 

 El treball de les complementàries ha de ser setmanal. 

 Alerta a la sobrecàrrega de tasques. 
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Planificació del seguiment dels alumnes 
 

 Treballarem a través de l’entorn del Google Classroom. 

 Connexions amb Google Meet. 

 Treballarem amb documents compartits. 

 Les famílies han de saber i conèixer quines aplicacions es 

faran servir per fer el seguiment del curs.  

 
Acompanyament dels alumnes ordinaris amb més dificultats de 

connexió 

 L’alumnat que no tingui dispositius, que en el nostre centre són 

molt pocs, se’ls i facilitarà una tauleta de l’escola. Utilitzarem com 

a vies alternatives de comunicació: telèfon fixe, mòbil, e-mail. 

 Hem fet partícip l’Administració educativa dels alumnes amb les 

situacions anteriors per cercar recursos. 

 Al setembre farem un llistat actualitzat d’alumnes amb problemes 

de dispositius i/o de connexió. 
 

Alumne, 

curs 

Sense 

dispositiu 

Sense 

connexió 

Sense 

possibilitats 

d’ajuda 

familiar 

Mesures 
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Atenció a l’alumnat NESE o amb PI 
 

 El departament de psicologia orientarà i programarà el treball per 

a aquests alumnes. 

 La persona de referència per a alumnes amb PI és el seu tutorand. 

 Es farà el seguiment d’alumnes NESE en grups petits en algunes 

tasques determinades (àrees instrumentals). 

 El departament de psicologia farà un llistat d’alumnes amb PI 

 

 

Coordinació dels professors en les reunions dels equips docents, de 

claustre i de l’equip directiu 
 

 Les reunions de l’equip directiu es faran presencialment. 

 Les reunions del claustre seran presencials, sempre que la situació 

sanitària ho permeti. 

 Les reunions de cicle o d’equip docent, seran presencials i amb  

mascareta i distància, sempre que la situació sanitària ho permeti. 

 

 Les reunions de claustre seran convocades sota ordre del dia, 

igual com en l’ensenyament presencial. S’estendrà acte dels 

acords de claustre. 
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GRAELLA D’ORGANITZACIÓ TELEMÀTICA EN CAS DE CONFINAMENT D’UN 

GRUP: 
 

Etapa Connexions 

setmanals 

Grup alumnat 

Alerta a l’hora de 

combinar les connexions 

dels germans 

Àrees 

 Nombre Durada Nº al. Horari Àrea Periodicitat 

INFANTIL 3 5 ½ hora 7 10h-10.30h Llengües 1 h 

   
alumnes 11h-11.30h Mates ½ h 

    
12h-12.30h Anglès ½ h 

     Diversos ½ h 

     Sara dinàmica 1 cop al mes 

INFANTIL 4 5 ¾ hora 8 

alumnes 

10h-10.45h 

11h-11.45h 

Llengües 

Mates 

1.5 h 

¾ h 

    
12h-12.45h Anglès ¾ h 

     Diversos ¾ h 

     Sara dinàmica 1 cop al mes 

INFANTIL 5 5 1 hora 8/9 

alumnes 

9.30h-10.30h 

10.45h-11.45h 

Llengües 

Mates 

2h 

1h 

    
12h-13h Anglès 1h 

     Diversos 1h 

     Sara dinàmica 1 cop al mes 

CICLE 5 2 hores 12/13 9 h-11h Llengües 3.5 h 

INICIAL 1 
  

alumnes 11h-13h Mates 3 h 

     Anglès 1 h 

     Medi 1 h 

     Música 1 h 

     Diversos ½ h 

     Sara dinàmica 1 cop al mes 

CICLE 5 2 hores 11/12 9 h-11h Llengües 3.5 h 

INICIAL 2 
  

alumnes 11h-13h Mates 3 h 

     Anglès 1 h 

     Medi 1 h 

     Música 1 h 

     Diversos ½ h 

     Sara dinàmica 1 cop al mes 
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CICLE 

MITJÀ 1 

5 2 hores 6/7 

alumnes 

9h-11h 

11h-13h 

Llengües 

Mates 

Anglès 

Medi 

Música 

Diversos 

Sara dinàmica 

3.5 h 

3 h 

1 h 

1 h 

1 h 

½ h 

1 cop al mes 

CICLE 

MITJÀ 2 

5 2 hores 12/13 

alumnes 

9h-11h 

11h-13h 

Llengües 

Mates 

Anglès 

Medi 

Música 

Diversos 

Sara 

dinàmic

a 

3.5 h 

3 h 

1 h 

1 h 

1 h 

½ h 

1 cop al mes 

CICLE 

SUPERIOR 

5 3 

hores 

Tot 

l’alumnat 

9h-12h Llengües 

Mates 

Anglès 

Medi 

Música 

Diversos 

Sara dinàmica 

4 h 

3 h 

2 h 

2 h 

1 h 

3 h 

1 cop al mes 

 

 
Les tardes de 15.30h a 16.30h s’obre el Classroom per a tutories i 

consultes. 

Aquests horaris són susceptibles a canvis en funció de la realitat i 

necessitats del moment. 

Protocols de treball 

 En cas de confinar un grup d’Infantil, repartirem un dossier que, 

en la mesura del possible, permeti a l’alumnat treballar amb la 

màxima autonomia possible i prendre iniciatives. Aquest 

material es lliurarà a l’alumnat en el moment de confinar al grup 

perquè pugui anar fent tasques a casa. 
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 En el cas de Primària, es tindrà prevista la proposta pedagògica 

que ha de portar a terme cada grup, així com també els 

materials que lliurarem en cas de confinament. Garantirem que 

l’alumnat té disponibilitat d’aparells per poder fer la connexió i 

seguiment de la docència, així com també lliurarem MIFI de 

connectivitat per a qui ho necessiti. 

 El professorat farà el seguiment pedagògic i, en el cas que sigui 

necessari, telefònic, de l’alumnat que està treballant a casa, per 

garantir el seu benestar emocional. 

• S’ha de donar unes instruccions sobre l’actitud en les sessions 

online: lloc on es fa la reunió, aspecte, etc. També cal pautar quin 

és el paper de la família durant les connexions. 

 
 

Les tutories d'alumnes i atenció a les famílies 

 Els canals per les tutories d’alumnes serà una videoconferència 

amb Meet amb el tutorand/especialista un cop al mes. 

 Cal utilitzar i ensenyar a utilitzar el xat de l’aplicació de 

videoconferència Meet. 

 Contingut de les tutories: suport a l’organització de l’alumne i 

suport emocional. 

 

 Les entrevistes amb les famílies es faran per videoconferència amb 

Meet i/o via telefònica. La comunicació ordinària i periòdica es 

farà via e-mail en còpia oculta si és una convocatòria general o 

de petit grup. Les famílies es comunicaran amb els mestres via e- 

mail, podent sol·licitar parlar telefònicament. El/la mestre/a els 

trucarà amb número ocult. 

 El canal de comunicació per correu electrònic amb l’equip directiu, 

tutorands, departament d’orientació, etc. serà el corporatiu del 

centre personalitzat i comunicat a les famílies. 

 Les reunions de començament de curs les farem virtualment. 
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Criteris per planificar el treball de les àrees 
 

 

 Si els alumnes no fan les mateixes hores online que 

presencialment, s’ha de tornar a pensar el temps que dediquem a 

cada cosa. 

 La distribució dels temps ha de ser coherent en tota l’escola. 

 El treball per projectes, reptes, àmbits, problemes, etc. facilita 

aquesta assignació, ja que permet treballar de manera integrada 

les competències. Tot i així, reservarem un temps per a una àrea o 

matèria concreta. 

 A l’hora d’assignar hores, cal pensar en les hores online presencials i 

sumar-hi les hores que necessitarà l’alumne per treballar-hi. 

 Cal prioritzar els continguts. No es pot fer tot. 

 
 

Avaluació 
 

 Hi haurà coherència en l’avaluació en tota l’escola. 

 Adaptarem els criteris d’avaluació a la situació d’ensenyament a 

distància: alumnes i famílies sabran com i quan seran avaluats. 

 Utilitzarem diversos recursos telemàtics com qüestionaris, 

connexions online, observacions de les famílies,... 

 Tindrem en compte a l’hora d’avaluar aspectes com la puntualitat 

en les connexions, el compromís, l’autonomia mostrada, etc. 

Sempre tenint en compte cada realitat familiar. 

 Farem un retorn personalitzat de les tasques. 

 Totes les activitats realitzades són elements d’avaluació. 

 

Protecció de dades 

 

 Caldrà ensenyar l’alumne el respecte a les dades dels altres i a no 
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fer ús de la seva imatge sense el seu consentiment exprés. 

 Cal mantenir tota l’activitat dins de la plataforma de l’escola, que 

està protegida i actualitzada (Classroom, Correu corporatiu, web 

de l’escola...) 

També cal protegir les dades personals dels docents: si s’ha de fer 

ús del mòbil personal, amagar el número. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 


