
Pla d’organització per a l’obertura al 
setembre (curs 2020-2021) 
ESCOLA J. BALTÀ I ELIAS JULIOL 2020 (revisat el setembre) 

 
 
Normativa de referència 
Instruccions per al curs 2020/2021 del Departament d’Educació 
Pla d’actuació curs 2020/2021 d’Educació i Salut 
 
1. Introducció 
Aquest document guiarà l’organització del centre durant el curs 20/21. 
El conforma una proposta inicial d’organització que atenent les indicacions dels documents marc 
parteix de la presencialitat de tot l’alumnat en le centre. 
Recull també els protocols d’actuació en cas de detecció d’un cas de coronavirus al centre i les 
mesures organitzatives i pedagògiques en cad cas contemplant els diferents supòsits. des del 
confinament d’un grup estable fins al confinament de la totalitat de l’alumnat de l’escola. 
 
2. Contingut del pla d’obertura 
a. Diagnosi 
Mentre el confinament va semblar una mesura passatgera d’un parell de setmanes l’escola no va tenir 
cap activitat especial. La primera proposta va ser acabar les tasques docents que estàvem realitzant 
de final de trimestre i esperar la tornada per tancar el trimestre presencial. 
A partir de l’estat d’alarma vam anar veient que la cosa s’allargaria i a partir d’aquell moment vam 
projectar la reobertura del Baltà. La reobertura s’ha basat des del primer moment en el respecte per les 
diverses, però en tots els casos complicades, situacions familiars i fer propostes i un acompanyament 
no invasiu de l’espai familiar. 
En el següent enllaç s’accedeix a la memòria del tercer trimestre confinat. La memòria consta d’una 
valoració general com a centre, d’una valoració de cada grup classe i finalment una valoració des de 
totes les especialitats. 
En l’apartat de valoració general hi ha enllaçats tots els documents de planificació des de la reobertura 
i totes les activitats proposades des de l’equip docent. 
 
MEMÒRIA TERCER TRIMESTRE CONFINAMENT 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Jsu7I-2eGFyE-FiUpps87ruestGFy0ntDy-85vBPjdA/edit#gid=
974859831 
 
b. Organització 
 

1. Criteris generals d’organització 
1.1. Aplicar les instruccions del departament prioritzant la protecció de la comunitat 
1.2. Establir la mínima mobilitat de grups, docents i espais 
1.3. Reduir la mobilitat de les especialitats 
1.4. Les itineràncies essencials seran les necessàries per realitzar una atenció a la diversitat 

de qualitat i inclusiva 
 

2. Grups estables 
2.1. Els grups estables estaran formats pels grups-classe naturals més una tutora 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Jsu7I-2eGFyE-FiUpps87ruestGFy0ntDy-85vBPjdA/edit#gid=974859831
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Jsu7I-2eGFyE-FiUpps87ruestGFy0ntDy-85vBPjdA/edit#gid=974859831
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2.2. Cada nivell estarà format per dos grups estables. 
2.3. A cada nivell s’adjudicarà un/a mestre/a de suport a repartir entre els dos grups 

estables, en docència compartida, en grau màxim de coordinació i intervenció a les dues 
aules.  

2.4. Les especialitats estaran assumides entre els tutors/es de cada nivell i el/la mestre/a de 
suport, segons les especialitats que tinguin aquests docents.  

2.5. Coincidint amb el canvi de trimestre i havent passat el període de quarantena, els 
mestres de suport, podran canviar de nivell i augmentar la presència i qualitat de les 
especialitats en els nivells que calgui. 

2.6. L’organització del centre es basarà en nivells amb autonomia pel que fa a coordinació i 
funcionament. 

2.7. Els grups estaran formats per 25 alumnes sempre que sigui possible. En el cas que un 
grup es trobi amb la ratio incrementada els grups estaran formats pel total d’infants. 

2.8. Si un nivell es troba amb un increment de ratio significatiu (28) es valorarà el 
desdoblament del grup. 

2.9. Cada grup estable ocuparà un únic espai fixe de l’edifici per a la seva activitat habitual. 
2.10. En principi no necessitarem espais externs per encabir els grups estables de l’escola. 
2.11. En coincidir els grups estables amb els grups classe del curs 19/20 els criteris 

d'heterogeneïtat i inclusió es mantenen invariables. 
2.12. Els grups estables podran, si ho creuen necessari, sol·licitar l’ús d’aules específiques 

sempre que sigui necessari per a realitzar les activitats de les especialitats amb la 
qualitat requerida. L’organització de l’ús d’aquests espais es farà de manera que en cap 
cas més d’un grup estable utilitzi una aula específica al llarg d’una mateixa setmana. 
 

2.13. Grups estables que es mantindran durant el curs 2020-2021 
Enllaç al document TUTORIES, REFORÇOS I ESPECIALITATS 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1SXF3IrDqO5qNlN-JwNidfZRNQbRIwoMA
g0XaiJlWl20/edit#gid=1974792490 
 
Activitats o matèries en que es barregen alumnes de diferents grups fent 
subgrups. 

 
ACTIVITAT O MATÈRIA GRUPS ESTABLES 

DELS QUALS 
PROVENEN ELS 
ALUMNES 

DOCENT 
 

HORARI (NOMBRE 
D’HORES O SESSIONS 
SETMANALS) 

OBSERVACIONS (si 
escau) 

Suport NEE     

Religió     

SIEI     

 
 
c. Criteris organitzatius dels recursos per a l’atenció de l’alumnat amb necessitat 
específica de suport educatiu 
Pla d'atenció a la diversitat. Curs 20-21 en el marc de la pandèmia 
 
 
 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1SXF3IrDqO5qNlN-JwNidfZRNQbRIwoMAg0XaiJlWl20/edit#gid=1974792490
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1SXF3IrDqO5qNlN-JwNidfZRNQbRIwoMAg0XaiJlWl20/edit#gid=1974792490
https://docs.google.com/document/d/1PusL7-G1Z8uPYX1IEzauzy_qOH7Pe_Enpwuyx69Bu4g/edit?usp=sharing
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d. Organització de les entrades i sortides 
 
El nostre centre disposa de tres portes d’accés al centre per on es distribuirà l’entrada i la sortida dels 
alumnes.  
 

Ubicació de la porta Grups que hi accedeixen 

Porta principal amb dos accessos 1r, 2n i 3r 

Porta d’Eugeni d'Ors 4t, 5è i 6è 

Porta d’educació infantil P3, P4 i P5 

 
 

1. En l’horari d’entrada a l’escola els infants de primària hauran de ser acompanyats a la porta 

d’entrada només per un adult i entrarà sol al centre un cop se’ls hagi pres la temperatura. 
2. Els infants i adults que entrin a l’escola ho faran amb la mascareta posada. Depenent de la 

situació epidemiològica se la podran treure a l’aula del seu grup estable o l’hauran de continuar 

portant. 

3. Les persones adultes que acompanyin infants del grup de PETITS (P3, P4, P5) acompanyaran 
l’infant a l’interior del pati on es faran dues files en cada franja horària en llocs ben 

diferenciats del pati. 

4. En el cas de l’acollida de matí l’acompanyant adult podrà acompanyar l’infant fins a la porta del 

menjador on el servei d’acollida se’n farà càrrec. 

5. Un cop tots els alumnes estiguin a les aules corresponents, els adults que hagin demanat cita 

prèvia podran accedir a l’escola per fer la gestió que hagin programat. Ho faran acompanyats 

de la conserge i mantenint les mesures de prevenció i seguretat que en aquell moment siguin 

vigents. 

6. Es vetllarà per a reduir les aglomeracions de famílies i d’infants a les portes d'accés repartint 
els alumnes per les tres portes i organitzant l’entrada i sortida de forma esglaonada en 

franges de 10 minuts per nivell. 

 
Horari d’entrada i sortida de cada grup 
 

  

  

De 8.50 a 9h / De 14.50h a 15h De 12.20h a 12.30h / De 16.20h a 16.30h 

 
 

CURS - NIVELL - GRUP TIPUS D'ACCÉS HORARI D’ENTRADA HORARI DE SORTIDA 

P4A (amb mascareta) Porta d’educació infantil De 8.50 a 9h / De 12.20h a 12.30h 
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De 14.50h a 15h / De 16.20h a 
16.30h 

P4B (amb mascareta) Porta d’educació infantil De 8.50 a 9h / 
De 14.50h a 15h 

De 12.20h a 12.30h 
/ De 16.20h a 
16.30h 

P5A (amb mascareta) Porta d’educació infantil De 9h a 9.10h / 
De 15h a 15.10h 

De 12.30h a 12.40h 
/ De 16.30h a 
16.40h 

P5B (amb mascareta) Porta d’educació infantil De 9h a 9.10h / 
De 15h a 15.10h 

De 12.30h a 12.40h 
/ De 16.30h a 
16.40h 

P3A (amb mascareta) Porta d’educació infantil De 9.10h a 9.20h / 
De 15.10h a 
15.20h 

De 12.40h a 12.50h 
/ De 16.40h a 
16.500h 

P3B (amb mascareta) Porta d’educació infantil De 9.10h a 9.20h / 
De 15.10h a 
15.20h 

De 12.40h a 12.50h 
/ De 16.40h a 
16.500h 

1rA (amb mascareta) Porta principal De 9.10h a 9.20h / 
De 15.10h a 
15.20h 

De 12.40h a 12.50h 
/ De 16.40h a 
16.500h 

1rB (amb mascareta) Porta principal De 9.10h a 9.20h / 
De 15.10h a 
15.20h 

De 12.40h a 12.50h 
/ De 16.40h a 
16.500h 

2nA (amb mascareta) Porta principal De 8.50 a 9h / 
De 14.50h a 15h 

De 12.20h a 12.30h 
/ De 16.20h a 
16.30h 

2nB (amb mascareta) Porta principal De 8.50 a 9h / 
De 14.50h a 15h 

De 12.20h a 12.30h 
/ De 16.20h a 
16.30h 

3rA (amb mascareta) Porta principal De 9h a 9.10h / 
De 15h a 15.10h 

De 12.30h a 12.40h 
/ De 16.30h a 
16.40h 

3rB (amb mascareta) Porta principal De 9h a 9.10h / 
De 15h a 15.10h 

De 12.30h a 12.40h 
/ De 16.30h a 
16.40h 

4tA (amb mascareta) Porta d’Eugeni d'Ors De 9.10h a 9.20h / 
De 15.10h a 
15.20h 

De 12.40h a 12.50h 
/ De 16.40h a 
16.500h 

4tB (amb mascareta) Porta d’Eugeni d'Ors De 9.10h a 9.20h / 
De 15.10h a 
15.20h 

De 12.40h a 12.50h 
/ De 16.40h a 
16.500h 

5èA (amb mascareta) Porta d’Eugeni d'Ors De 9h a 9.10h / De 12.30h a 12.40h 
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De 15h a 15.10h / De 16.30h a 
16.40h 

5èB (amb mascareta) Porta d’Eugeni d'Ors De 9h a 9.10h / 
De 15h a 15.10h 

De 12.30h a 12.40h 
/ De 16.30h a 
16.40h 

6èA (amb mascareta) Porta d’Eugeni d'Ors De 8.50 a 9h / 
De 14.50h a 15h 

De 12.20h a 12.30h 
/ De 16.20h a 
16.30h 

6èB (amb mascareta) Porta d’Eugeni d'Ors De 8.50 a 9h / 
De 14.50h a 15h 

De 12.20h a 12.30h 
/ De 16.20h a 
16.30h 

 
7. Situacions particulars 

7.1. ENTRADA DELS INFANTS QUE ESTIGUIN A ACOLLIDA MATINAL: 
7.1.1. Pujaran a les aules segons horari d’entrada del seu grup. 

7.1.2. La mestra de reforç d’Infantil dels diferents nivells aniran a buscar els alumnes 

d’acollida segons horari d’entrada del seu grup. 

7.2. SORTIDA DELS INFANTS QUE VAN AL  MENJADOR AL MIGDIA: 
7.2.1. Els/les monitors/es de menjador estaran a l’escola a les 12.20h per tal d’acollir 

als infants a mida que els diferents nivells vagin sortint. 

7.2.2. L’alumnat de P3 que es quedi al menjador dinarà a la seva aula. 

7.3. ENTRADA INFANTS DE MENJADOR A LES 15h: 
7.3.1. Els infants de primària que el seu grup entri a les 14.50h i a les 15h, pujarà a la 

seva aula. L’alumnat d’Infantil s’acompanyarà fins a les files 

7.4. La resta d’alumnat s’esperarà al menjador amb mestres fins que entri el seu grup a les 

15,10h. L’alumnat de P4 i P5, s’acompanyarà per les mestres fins a les seves files. 
 
E. Organització de l’espai d’esbarjo 
 

1. Per tal de seguir les mesures de seguretat, es faran dos torns d’esbarjo per a primària i dos per 

a educació infantil. 

2. El pati de primària es divideix en 6 espais: Muntanyeta 1, Muntanyeta 2, Pedres 1, Pedres 2, 
Pista i Porxo. Els grups estables NO es podran barrejar durant l’estona de joc. 

3. Els grups estables faran una rotació d’espais d’esbarjo i cada dia estaran a un espai diferent, 

segons calendari. 

4. Amb el canvi de torn de grups hi haurà canvi de material de joc al pati. Cada grup estable 

disposarà d’un material específic degudament senyalitzat per a l’estona d’esbarjo que es 

desinfectarà després del seu ús i es guardarà a l’aula de psicomotricitat. 

5. Les estructures de joc, així com les taules i altres elements dels dos patis es desinfectaran 

entre cada torn. L’encarregada de dur a terme la desinfecció de tot el mobiliari del pati serà la 
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conserge hi ho farà amb una disolució d’aigua i lleixiu en les proporcions indiquen en els 

documents aprovats pel PROCICAT 

6. Cada grup estable estarà acompanyat durant l’hora d’esbarjo per una mestra o mestre. Aquesta 

funció la realitzaran rotativament els mestres que en formen part i la mestra de reforç del nivell 

en aquell trimestre. 

7. Durant el temps d’esbarjo hi haurà una mestra en cada lavabo per controlar que no s’hi formin 

aglomeracions d’infants esperant-se i poder-ne gestionar les esperes. Aquest paper l’assumiran 

les mestres de l’equip d’atenció a la diversitat. 

8. Cada grup estable tindrà assignades unes cabines (vàter) i aixetes  concretes i d’ús exclusiu 

per al grup sempre que sigui possible i com a a molt de dos grups diferents. 

9. El rentat de mans en finalitzar l’esbarjo es farà al pati en unes estructures cedides per SOREA 

que ens permetran un rentat de mans àgil i per grups estables amb aigua i sabó. 

 

 

    TORN I HORARI GRUPS- NIVELLS ESPAI D’ESBARJO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRIMÀRIA 

  
  

1r TORN 
 (10.30h- 11h) 

1rA  Muntanyeta 1 

1rB Muntanyeta 2 

2nA Pedres 1 

 2nB Pedres 2 

3rA Pista 

3rB Porxo 

 
 
 

  2n TORN 
 (11.10h -11.40h) 

4tA Muntanyeta 1 

4tB Muntanyeta 2 

5èA Pedres 1 

5èB Pedres 2 

6èA Pista 

6èB Porxo 
 

 

 

 

 

 



           Pla d’organització per a l’obertura al setembre (curs 2020-2021) 

 
 
 

 
INFANTIL 

 
 

1r TORN 
 (10.20h- 10.50h) 

P3A  Sorral  

P3B Circuït 

P4A  Estructures 

P4B Pissarres 

 2n TORN 
 (11.00h -11.30h) 

P5A  Estructures 

P5B Sorral 
 
F. Relació amb la comunitat educativa 

1. Informació del pla d’organització a la comunitat 
1.1. Les famílies han rebut la informació sobre els aspectes organitzatius del pla a 

través del canal de telegram que utilitzem per traspassar totes les informacions 
del centre a les famílies. 

1.2. Tota la informació relativa a l’inici de curs i al pla d’organització estarà penjada al 
web del centre tant bon punt com aquest sigui aprovat en consell escolar. 

2. Amb les famílies que s’incorporen a l’escola es faran reunions presencials de 
presentació i descoberta dels espais del centre. En el cas de P3 cada classe farà una 
reunió per separat al menjador de l’escola, amb només un representant de la faília de 
l’infant i mantenint les distàncies de seguretat. 

3. Farem les trobades d’inici de curs amb les famílies durant les primeres setmanes de 
curs de forma telemàtica. Amb les famílies que no tinguin aquesta possibilitat de 
connexió, les organitzarem, per grups estables, mantenint la distància de seguretat. 

4. El seguiment amb les famílies el farem preferentment per telèfon i correu electrònic. En 
cas de fer una trobada presencial, es farà mantenint les mesures de seguretat. En 
funció de la situació de pandèmia i si la família pot es podran fer per videoconferència. 

5. Per a la comunicació amb les famílies s’utilitzaran l’agenda escolar en l’alumnat de 
primària i els canals de telegram establerts per a les notificacions del centre cap a les 
famílies. 

6. A principi de curs des dels grups estables es completarà i actualitzarà la detecció 
realitzada durant el període de confinament pel que fa a capacitat de connectivitat en 
l’àmbit familiar, disponibilitat de dispositius, alfabetització digital,.... 

 
 
G. Servei de menjador 
L’AMPA de l’escola  té cedida, mitjançant un conveni que es renova cada curs escolar, la 
gestió del menjador escolar. D’acord amb el centre ha elaborat un pla de funcionament del 
menjador extraordinari pel curs 2020-2021. 
En aquest pla s’hi detallen tots els aspectes organitzatius que hi fan referència. 
 
ACCÉS AL PLA D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT EXTRAORDINARIS  PEL MENJADOR durant el curs 
2020-2021. 
https://docs.google.com/document/d/1PnjZHMG75XkLJ00msNC9GEtOH_sKi_egdpmqf_nocs
E/edit?ts=5f0dc061 

https://docs.google.com/document/d/1PnjZHMG75XkLJ00msNC9GEtOH_sKi_egdpmqf_nocsE/edit?ts=5f0dc061
https://docs.google.com/document/d/1PnjZHMG75XkLJ00msNC9GEtOH_sKi_egdpmqf_nocsE/edit?ts=5f0dc061


           Pla d’organització per a l’obertura al setembre (curs 2020-2021) 

 
 
 
 
H. Pla de neteja 
 

1.  DESINFECCIÓ DELS ESPAIS COMUNS DEL CENTRE 
 

1.1  Els espais comuns interiors no seran utilitzats per més d’un grup estable el mateix dia. 
1.2  En el cas del pati (espai exterior), la conserge serà la persona encarregada de la 
desinfecció de qualsevol punt de contacte freqüent amb les mans (estructures, terra, grades…) 
entre un torn i l’altre de l’hora de l’esbarjo. 
1.3  Els mestres de referència seran els encarregats de desinfectar l’espai exterior al final de 
l’activitat si surten en una franja horària diferent de l’esbarjo. 
1.4  Cada grup estable disposarà d’un pack de joc d’esbarjo que desinfectarà i guardarà a la 
sala de psicomotricitat abans de pujar a l’aula ( grups de primària). Els grups d’infantil 
guardaran els packs de material al hall de P3 
 

2. VENTILACIÓ DELS ESPAIS INTERIORS DEL CENTRE 
 
2.1 La conserge s’encarregarà de la ventilació dels espais interiors abans d’arribar els grups 
estables a les 8.50h i a les 14.50h 
2.2 Un cop dins de les aules, els mestres de referència de cada grup s’encarregaran de ventilar 
l’aula almenys abans de l’esbarjo, a la sortida de migdia i deixar les finestres obertes quan 
marxin a la tarda. 
 

3. RENTAT DE MANS 
 
           3.1 Tothom que accedeixi al centre es netejarà les mans amb gel hidroalcohòlic que estarà  
           disponible a les tres portes d’accés del recinte escolar. 
           3.2 Els mestres i els infants es netejaran les mans amb gel hidroalcohòlic abans i després  
           d’esmorzar, abans  i després de fer servir algun material d’ús comú dins de l’aula, abans ide  
           sortir al pati i abans de sortir de l’escola.  
           3.3 Els infants es rentaran les mans amb aigua i sabó després de l’esbarjo abans de pujar a les 

aules. També es rentaran les mans amb aigua i sabó abans i després d’anar al wc. Aquest 
rentat es realitzarà al pati de l’escola en unes fonts instal·lades provisionalment per a aquest ús. 

  
 

4. ÚS DE MASCARETES 
Les mesures de protecció s’adaptaran en tot moment a les normes i criteris adoptades pel 
Govern. 
4.1 Tothom que accedeixi al recinte escolar ha de fer ús de la mascareta en tot moment. 
4.2 La circulació per tots els espais del centre s’ha de fer amb la mascareta posada. 
4.3 A l’hora de dinar els infants només es podran treure la mascareta en el moment de menjar. 
4.4 Depenent de la situació epidemiològica serà obligatori o no dur la mascareta dins l’aula del 
grup estable. 

. 
i. Extraescolars 
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1. Les activitats extraescolars  
L’AMPA de l’escola  ha elaborat els documents que plasmin le opcions organització 
aquest pla s’hi detallen tots els aspectes organitzatius que hi fan referència. 

 
ACCÉS AL PLA D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT EXTRAORDINARIS  PER A LES ACTIVITATS 
EXTRAESCOLARS durant el curs 2020-2021. 
https://docs.google.com/document/d/1PnjZHMG75XkLJ00msNC9GEtOH_sKi_egdpmqf
_nocsE/edit?ts=5f0dc061 
 
Espai d’acollida 

 
1. Els acompanyants dels infants que facin ús del servei d’acollida acompanyaran els infants fins a 

la porta del menjador on els recolliran els responsables del servei. 

2. Abans d’entrar al menjador es prendrà la temperatura de l’infant. 

3. Els infants que facin ús del servei d’acollida s’agruparan respectant els grups estables d’aula. 

4. Els infants de primària pujaran a les aules segons horari d’entrada del seu grup i s’uniran al seu 

grup estable. 

5. La mestra de reforç d’Infantil dels diferents nivells aniran a buscar els alumnes de P3, P4 i P5 

d’acollida segons horari d’entrada del seu grup. 

 
 

ACTIVITAT Nombre 
d’alumnes 

Grups dels 
quals provenen 

Professional 
responsable 

Espai on es realitza 
l’activitat 

Punt de trobada 
amb el grup 
estable 

Acollida 
matinal 
8h a 9h 

     

      

 
 
j. Activitats complementàries 

1. Les sortides i activitats complementàries que es realitzin es faran respectant els grups 
estables de l’escola. 

2. Si aquestes activitats impliquen la participació de terceres persones alienes al centre i 
l’ús d’espais diferents (cases de colònies, teatres, museus, piscina,...) es vetllarà 
perquè aquests llocs i aquestes persones realitzin les activitats complint amb les 
mesures de prevenció i seguretat que determinin en aquell moment les autoritats 
sanitàries.  

 
 

 
k. Reunions dels òrgans unipersonals i col·lectius de coordinació i govern 

https://docs.google.com/document/d/16oVT4dPiIROKlbZ5DHc7toLp7Pwgl8dnQ46uSLcTGEY/edit?ts=5f0dc0e7
https://docs.google.com/document/d/16oVT4dPiIROKlbZ5DHc7toLp7Pwgl8dnQ46uSLcTGEY/edit?ts=5f0dc0e7
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Les reunions d’organització i coordinació del proper curs es faran en les dues modalitats 
(presencial i telemàtica). 
L’opció d’una o altra dependrà de les instruccions sanitàries vigents en cada moment del curs, 
de la disponibilitat d’espais que ho permetin, i la rellevància de la mateixa. 
 
 

ÒRGANS TIPUS DE 
REUNIÓ 

FORMAT PERIODICITAT 

Equip directiu Planificació  Preferentment 
presencial 

Una per setmana 

Reunió nivells Coordinació Presencial una per setmana 

Coordinació 
pedagògica 

Coordinació Presencial / Telemàtica una per setmana 

Reunió EAD Coordinació Presencial / Telemàtica una per setmana 

Cicle organització Preferentment 
Telemàtica 

dues per setmana 

Claustre Coordinació Telemàtica segons necessitat 
(mínim un per 
trimestre) 

Avaluacions Seguiment Telemàtica trimestral 

Reunions de 
traspàs ED 

Coordinació Presencial / Telemàtic segons necessitat 

CAD Organització Presencial / Telemàtica una per trimestre 

EAP Coordinació Preferentment 
presencial 

una per setmana 

Professionals 
externs 

Coordinació Presencial / Telemàtica segons demanda 

 
 
l. Protocol d’actuació en cas de detectar un possible cas de covid-19 
Aquest pla resta a l’espera que el protocol en cas de detectar un possible cas de COVID-19 es concreti 
establint els passos a seguir de manera coordinada tant pel que fa a la comunicació dels casos, a les 
indicacions vers les famílies implicades,l’abast de les mesures ha seguir i la simptomatologia 
compatible. 

1. Amb caràcter general s’estableix la biblioteca com espai on aïllar els possibles casos 
detectats. 

2. La docent del grup estable o docent que el té a l’aula en el moment de la detecció 
serà la responsable d’aïllar-lo i custodiar-lo fins que el vinguin a buscar. 

3. La tutora, tutor o algun membre de l’equip directiu seran els responsables de trucar 
a la família perquè vingui a recollir el seu fill  
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4. Un cop la família recull l’infant a l’escola ha d’anar al CAP perquè facin la valoració 
clínica. 

5. A partir d’aquí s’activa el protocol per determinar si pot ser un cas de COVID o una 
malaltia comú. 

 
 
 
 
 

1. DETECCIÓ DE POSSIBLES CASOS PER SIMPTOMATOLOGIA COMPATIBLE AMB LA 
COVID-19 

 
CASOS 
POTENCIALS 

ESPAI HABILITAT 
PER A 
L’AÏLLAMENT 

PERSONA 
RESPONSABLE DEL 
GRUP ESTABLE ON 
HI HA EL CAS 
POTENCIAL 

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 COMUNICAR 
EL CAS ALS 
SERVEIS 
TERRITORIALS 

P3 a 6è Biblioteca Tutor/a Docent del grup 
estable o docent 
que el té a l’aula 
en el moment de la 
detecció 

Tutor/a o un 
membre de 
l’equip 
directiu 

Coordinadora 
de riscos 
laborals 

 
 
 
SEGUIMENT DE CASOS 
 
L’equip directiu farà un seguiment dels casos potencials i farà la custòdia de tota la documentació 
relacionada amb la següent fitxa de registre: 
 

 
 
   ALUMNE/A 

 
DIA I HORA DE 
LA DETECCIÓ 

EXPLICACIÓ DEL PROTOCOL 
SEGUIT I OBSERVACIONS (incloure 
el nom de la persona que ha fet les 
actuacions i el nom del familiar que l’ha 
vingut a buscar) 
 

PERSONA DE SALUT 
AMB QUI ES MANTÉ EL 
CONTACTE I CENTRE 
D’ATENCIÓ PRIMÀRIA 

PERSONA REFERENT 
DEL CENTRE PELS 
CONTACTES AMB 
SALUT (mantindrà el 
contacte amb salut i farà 
seguiment del cas) 
 

     

 
 
m. Seguiment del pla 
 
Breu planificació de l’avaluació i seguiment d’aquest pla de reobertura del setembre. 

 

RESPONSABLES INDICADORS Propostes de millora trimestrals 

 Informació a la Comunitat  
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   Equip directiu 

  

  

  

 
 
 
 
3. Concrecions per a l’educació infantil 
 
3.1 PLA D’ACOLLIDA DE L’ALUMNAT DE P3 
 
Els infants de P3 seguiran un pla d’acollida adaptat a les circumstàncies sanitàries actuals, 
allargant l’adaptació tota la setmana per tal de garantir el distanciament dins de les aules i 
poder atendre de forma individualitzada a cada infant. 
 
Condicions de seguretat per les famílies que accedeixin a l’escola. 
 

3.1.1 Cada infant de P3 vindrà a l’escola acompanyat d’un adult i es rentaran les mans                
amb gel hidroalcohòlic a l’entrada del recinte escolar. Tots dos hauran de fer ús de la                
mascareta per poder-hi accedir. 

  
3.1.2 L’adult acompanyant farà ús de la mascareta tota l’estona que estigui dins del              
recinte escolar. L’infant de P3 se la traurà quan entri a l’aula i la guardarà dins de la                  
bosseta assignada a aquesta funció. 

 
3.1.3 Cada grup estable de P3 es dividirà en dos grups estables els dos primers dies de 
l’acollida  per tal de garantir les distàncies de seguretat que marquen les instruccions 
sanitàries vigents, donat que els infants podran estar acompanyats pel familiar dins de 
l’aula durant un període curt de temps.  

 
3.1.4 Els adults acompanyants només podran interactuar amb l’infant que acompanyen 
mentre estiguin dins de l’aula de P3. 

 
3.1.5 Els germans bessons seran assignats al mateix grup estable a l’hora de crear els 
grups de convivència. 

 
3.1.6 Un cop finalitzat el període d’adaptació de P3 cada infant  vindrà acompanyat d’un 
familiar dins de la franja assignada pel centre (9.10h i 15.10h) , es rentaran les mans 
amb gel hidroalcohòlic a l’entrada del centre escolar i l’acompanyaran a l’espai assignat 
al pati d’educació infantil on el recollirà la tutora i la mestra de reforç de referència per 
anar a l’aula. Els familiars no entraran a l’aula. 
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 3.1.7 Docents i personal del PAS que interactuen amb els grups de P3 mentre duri 
l’acollida: 

 

DILLUNS 14/9 DIMARTS 15/9 DIMECRES 16/9 DIJOUS 17/9 DIVENDRES 18/9 

9.30h - 11h 9.30h - 11h 9.30h - 11.30h 9.10h -12.40h 9.10h -12.40h 

 
½ grup P3A-1  
(TUTORA P3A I 

REFORÇ 1) 
 

½ grup P3B-1 
(TUTORA P3B I TEI) 

 
 
 

 
½ grup P3A-2  
(TUTORA P3A I 

REFORÇ 1) 
 

½ grup P3B-2 
(TUTORA P3B I TEI) 

 
P3A tot el grup 
(TUTORA P3A I 

REFORÇ 1) 
 

P3B tot el grup 
(TUTORA P3B I TEI) 

 
P3A tot el grup 
(TUTORA P3A I 

REFORÇ 1) 
 

 P3B tot el grup 
(TUTORA P3B I TEI) 

 
P3A tot el grup 
(TUTORA P3A I 

REFORÇ 1) 
 

P3B tot el grup 
(TUTORA P3B I TEI) 

11.30h - 13h 11.30h - 13h 15.10h - 16.40h 15.10h - 16.40h  15.10h - 16.40h 

 
½ grup P3A-2 
(TUTORA P3A I 

REFORÇ 1) 
  

½ grup P3B-2 
(TUTORA P3B I TEI) 

 

 
½ grup P3A-1  
(TUTORA P3A I 

REFORÇ 1) 
 

½ grup P3B-1 
(TUTORA P3B I TEI) 

 
 
 

----------- 

 
 
 

---------- 

 
P3A tot el grup 
(TUTORA P3A I 

REFORÇ 1) 
 

P3B tot el grup 
(TUTORA P3B I TEI) 

 
3.2 PLA D’ACOLLIDA DE L’ALUMNAT DE P4 i P5 
 
Donades les circumstàncies sanitàries actuals i la situació de confinament viscuda amb un 
període molt breu d’assistència a l’escola  pels infants de P4,s’ofereix la possibilitat de fer una 
entrada esglaonada. 
 

3.2.1 Cada infant de P4 i P5 vindrà acompanyat d’un familiar dins de la franja 
assignada pel centre i es rentaran les mans amb gel hidroalcohòlic a l’entrada del 
centre escolar. Tots dos hauran de fer ús de la mascareta per poder-hi accedir. 
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3.2.2 El familiar acompanyant deixarà l’infant a l’espai assignat al pati d’educació 
infantil on el recollirà la tutora i amb qui pujaran a l’espai de referència. 

 
3.2.3 Cada tutora (més una mestra de reforç) faran l’acollida dels infants del seu grup 
estable  al pati de l’escola en l’horari establert pel centre : P4 8.50h i P5 9h 

 
3.2.4 En el cas que algun infant de P4 necessiti una acollida més individualitzada, es 
permet que el familiar l’acompanyi durant una estona fins que es calmi 
(acompanyament fora de l’aula). Si fos necessari, podria tenir una adaptació 
esglaonada modificant l’horari d’arribada i sortida de l’escola (9.30h - 11.30h). 

 
b. Pla de treball del centre educatiu en confinament 
 

 
Mesures que es prendrien en cas de confinament d’un grup o nivell: 
 
En cas de confinament d’un grup o de tot el centre: 
En cas de més confinaments l’objectiu del centre és mantenir els mateixos principis que durant la 
primera tancada de centres del mes de març millorant la qualitat i la intensitat de l‘acompanyament 
personalitzat. 
 
 
DETECCIÓ I PREPARACIÓ 
 

1. En base al primer confinament fer una detecció acurada a l’inici de curs de cada grup 
estable en relació als següents indicadors: 
1.1. Capacitat de connexió des del domicili familiar. 
1.2. Disponibilitat de dispositius que permetin l’activitat telemàtica 
1.3. Motivació i interessos personals de tot l’alumnat. 
1.4. Alumnat que durant el primer confinament no ha participat en les propostes. 
1.5. Autonomia personal a l’hora d’escollir i organitzar tasques en el temps. 
1.6. Nivell curricular de l’alumnat. 

2. Ampliació i/o renovació de part de les activitats proposades al GENIALLY dels diferents cicles. 
 
ACTUACIÓ EN CAS DE CONFINAMENT 
 

1. Planificar des de l’equip de nivell (dos tutories i un reforç) les intervencions en el grup. 
1.1. Contacte inicial amb les famílies 
1.2. Ajut setmanal a que l’alumnat que ho necessiti organitzi el seu pla de treball per a un 

espai de temps determinat. 
1.3. Trobades amb petits grups setmanals per realitzar activitats vinculades a diferents 

àmbits curriculars (de lectura, conversa, resolució de problemes,...) 
1.4. Trobades individuals per donar suport de caire més emocional o un ajut pedagògic més 

intensiu si el cas ho requereix. 
1.5. Obrir el grup de telegram de la classe per mantenir el contacte i les relacions entre el 

grup. 
1.6. Fer una trobada telemàtica regular amb el grup estable. 
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2. Distribució de material didàctic i disposiitus digitals. 
2.1. En cas de confinament ens agradaria tenir més autonomia a l’hora de repartir ordinadors 

portàtils, tablets i kits de connexió entre l’alumnat que en tingui més necessitat. 
2.2. Gran part de l’èxit d’aquestes mesures depenen que el departament faciliti a la totalitat 

de l’alumnat la possibilitat de seguir connectada amb l’escola en cas de tancament. Com 
a mesura d’equitat l’escola no farà propostes d’enriquiment o progrés curricular a 
l’alumnat del centre si hi ha part d’aquest que no hi té accés. 

 
 
 
 
 
 

NIVELL 
EDUCATIU 

mètode de treball 
i recursos 
didàctics 
previstos 

mitjà i periodicitat 
de contacte amb el 
grup 

mitjà i periodicitat de 
contacte individual 
amb l’alumne 

mitjà i periodicitat de 
contacte amb la 
família 

PETITS PROPOSTES 
LLIURES 
GENIALLY I 
PLATAFORMA 

Grup de telegram 
(diari) 
Videotrucada 
(setmanal) 
 

Videotrucada 
(quinzenal) 

Telefònic (inicial i 
segons necessitats) 
 
Videotrucada 
(tancament final) 

MITJANS PROPOSTES 
LLIURES 
GENIALLY I 
PLATAFORMA 

Grup de telegram 
(diari) 
Videotrucada 
(setmanal) 

Videotrucada 
(quinzenal) 

Telefònic (inicial i 
segons necessitats) 
 
Videotrucada 
(tancament final) 

GRANS PROPOSTES 
LLIURES 
GENIALLY I 
PLATAFORMA 

Grup de telegram 
(diari) 
Videotrucada 
(setmanal) 

Videotrucada 
(quinzenal) 

Telefònic (inicial i 
segons necessitats) 
 
Videotrucada 
(tancament final) 

 


