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1. Objectius del document 

Aquest Pla d’actuació pretén establir les bases per tal que el curs 2020-2021 es pugui 
reprendre amb les màximes garanties, buscant l’equilibri entre protecció de la salut de les 
persones als centres educatius, la correcta gestió de la pandèmia i el dret de tots infants i 
joves a una educació de qualitat.  

El Pla d’actuació de l'Escola Mare de Déu de Montserrat  de Rubí es complementa amb les 
Instruccions per al curs 2020-2021 de la Secretaria de Polítiques Educatives. En una 
societat amb grans incerteses, cal que l’escola pugui treballar amb la màxima normalitat 
possible. Cal donar continuïtat a l’aprenentatge aplicant les mesures sanitàries de protecció. 

 

2. Diagnosi en funció de l’experiència del curs 19-20 

El confinament per la pandèmia va comportar un canvi radical en la dinàmica de transmissió 
de competències i coneixements degut al confinament. Les primeres dues setmanes va 
comportar fer una autèntica cursa d’obstacles per tal de disposar de la millor condició 
possible d’eines i competència de l’equip docent per tal d’afrontar la situació amb les 
màximes possibilitats de treball i readaptació de metodologies i estratègies docents. 
Posteriorment va caldre transmetre aquesta nova manera de treballar al nostre alumnat i 
informar a les famílies de les dinàmiques que es durien a terme, aquest treball va comportar 
un parell de setmanes més. A partir d’aquest punt es va anar desenvolupant un clima de 
control de la situació per totes les parts, professorat, alumnat i famílies.  

L’accés a la informació es va garantir a partir de la plataforma CLICKEDU del centre i 
complementada amb la G-Suite del domini del centre. El garantir la  connectivitat de 
l’alumnat també va ser una de les preocupacions inicials que es va anar diluint amb el temps 
veient com en aquest sentit les famílies s’havien organitzat. La utilització dels canals de 
difusió de l’escola va ser una gran eina de motivació i d’implicació de l’alumnat i llurs famílies 
en el procés d’ensenyament aprenentatge, de desenvolupament creatiu i competencial.  

 

3. Valors en què es basa la proposta  

Seguretat   

Amb les mesures que es proposen i la col·laboració imprescindible de tots els integrants de 
la comunitat educativa –incloses les famílies–, els centres educatius han de continuar sent 
espais on l’activitat educativa es pugui dur a terme d’una manera segura i confortable.  
Cal recordar que, segons el coneixement actual, infants i adolescents són un col·lectiu de 
risc molt baix respecte la COVID-19, tant pel que fa a l’afectació clínica que desenvolupen, 
com el seu paper poc important en la dinàmica epidèmica d’aquest coronavirus. 

Salut 

 La salut dels alumnes, docents i altres persones treballadores dels centres educatius és 
una prioritat per als Departaments d’Educació i de Salut. Totes les mesures estan 
adreçades a reduir la transmissió del virus i a millorar la traçabilitat de casos i contactes. 

Equitat 

El període de confinament ha tingut efectes desiguals en els diferents grups de població. 
Sovint, aquelles persones pertanyents a col·lectius de major vulnerabilitat, n’han patit  o 
n’estan patint les conseqüències d’una manera més acusada.  
L’assistència als centres permet una socialització dels infants i adolescents que té un gran 
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valor. El tancament de les escoles ha fet palesa la bretxa digital i cognitiva existent entre 
alumnes. Al mateix temps l‘afrontament de la pandèmia ha requerit la discontinuació d’uns 
serveis presencials d’atenció a les dificultats d’aprenentatge i desenvolupament.  
 

Per tot plegat, la proposta actual vol afavorir la presencialitat sense renunciar a la seguretat 
d’alumnes i personal docent i no docent dels centres educatius. 

Vigència  

Totes les mesures proposades seran vigents al llarg del curs escolar i en coherència amb 
la realitat dels centres educatius del seu entorn. El marc que es proposa s’adaptarà si es 
canvia el context epidemiològic. 

4. Pla de treball del centre educatiu: Escenaris Possibles.  

A continuació us definim les tres possibles situacions en les que es pot trobar el nostre 

centre educatiu:  

a. Situació totalment presencial:Parlem d’ensenyament presencial per referir-nos a 

aquell en què l’alumnat i el professorat es troben en el mateix espai físic. En 

aquest cas es faran les classes a les aules de l’escola agrupats en els grups 

estables i comentats en el punt següent, seguint les indicacions d’higiene i 

distanciament físic que ens demana la situació sanitària actual. 

b. Situació de confinament parcial: Parlem de situació de confinament parcial en el 

cas de produir-se un brot del virus localitzat en algun moment del curs i en algun 

o alguns grups estables. En aquest cas es passarà a treballar en un escenari de 

virtualitat en algun agrupament d’alumnes o alguns alumnes concrets. Aquest 

escenari de virtualitat el teniu desenvolupat més endavant. 

c. Situació de confinament total: Parlem de situació de confinament total en el cas 

que calgui treballar en un escenari de virtualitat la totalitat del temps lectiu, i tot el 

centre. 

 Qualsevol d’aquest tres escenaris es donarà per indicació de les autoritats sanitàries. 

 

De cara a un eventual confinament parcial o tancament del centre, tant alumnes com 

professors ja disposen o disposaran d’una sèrie d’eines (llibres i recursos digitals, 

plataforma escolar, correu corporatiu, etc.) És precisament previ a aquestes eventuals 

situacions que s’incorpora tant als Plans d’Acció Tutorial, com dins de la programació de 

les diferents assignatures, la formació dels alumnes en el seu ús i familiarització.
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5. Principis bàsics de control de pandèmia 

 
Per tal de seguir el valors en el que es basa la proposta del nostre Pla d’Obertura i per tal 
d’assegurar la disminució de la transmissió del virus i l’augment de la traçabilitat dels casos, 
els principis bàsics són: 

 

Requisit d’accés als centres educatius. 
 

Declaració Responsable: 

- Les famílies hauran de signar el model de Declaració Responsable segons el qual 
es comprometen a prendre la temperatura diàriament als seus fills/es i no dur-los a 
l’escola en cas de presentar alguna simptomatologia compatible amb el COVID’19 
o haver estat en contacte directe amb algun positiu. 

- Els alumnes majors de 18 anys signaran ell mateixos la seva Declaració 
Responsable. 

L’entrega d’aquest document serà condició imprescindible per permetre l’accés de l’alumne 
a l’escola i només caldrà presentar-lo una vegada. 

Paral·lelament si en algun moment han d’entrar a l’edifici de l’escola per alguna activitat o 

reunió puntual i excepcional, aquests també hauran de firmar una declaració responsable 

on deixaran per escrit que no presenta símptomes. 

El professorat també firmarà una declaració responsable on deixarà constància que no 

presenta simptomatologia compatible amb la COVID-19 o l’hagi presentat en els darrers 14 

dies. Paral·lelament s’oferirà als treballadors la possibilitat de que es realitzin un anàlisi de 

sang  per tal de ser coneixedors del seu estat immunològic i anticossos.  

 

Estat de Salut 
 
Per tal d’accedir al centre caldrà tenir en compte una sèrie de requisits que ens possibilitin 
assegurar i complir la normativa i mesures de seguretat. 
 

• Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, dificultat 
respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós. 

• No convivents o contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia compatible 
en els 14 dies anteriors.  

 
En cas que l’alumne presenti una malaltia crònica d’elevada complexitat que pugui 
augmentar el risc de gravetat o en cas de contraure la infecció per SARS-CoV2, es valorarà 
de manera conjunta amb la família o persones tutores i el seu equip mèdic de referència i 
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 
la COVID-19:  
 

• Malalties respiratòries greus que necessiten medicació o dispositius de suport 
respiratori. 

• Malalties cardíaques greus.  
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• Malalties que afecten el sistema immunitari (per exemple aquells infants que 
requereixen tractaments immunosupressors). 

• Diabetis mal controlada.  

• Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus.  
 

 

Distanciament físic 

Per prevenir el risc de transmissió i afavorir la contenció de la infecció per COVID, la 

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

s'estableix en 1,5 m en general, amb l'equivalent a un espai de seguretat de 2,5m2 per 

persona. Aquesta distància és exigible en qualsevol cas excepte entre persones que 

tinguin un contacte proper molt habitual, com és el cas dels grups de convivència  estables 

(que s’explicarà en el següent punt: organització dels grups estables). 

 

Higiene de mans 
 

En infants i adolescents, s’ha de requerir el rentat de mans: 

• A l’arribada i a la sortida del centre educatiu 

• Abans i després dels àpats 

• Abans i després d’anar al WC (infants continents) 

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

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) 

• Abans i després de entregar material a l’alumant 

• Abans i després d’entrar a un aula o espai comú 

• Com a mínim una vegada cada 2 hores 

 

Ús de mascareta 

La mascareta serà d’ús obligatori pel personal docent i no docent del centre educatiu. 

 

Per l’alumant serà obligatòria la mascareta durant la jornada escolar, exceptuant l’alumant 

d’educació infantil. L’alumant només es podrà treure la mascareta per esmorzar i/o beure 

aigua o si l’activitat, condicions o situació de la pandèmia ho permet.  

 

Organització dels grups estables 

Es proposa l’organització entorn a grups de convivència estables. Es tracta de grups 
estables d’alumnes, amb el seu tutor o tutora, i en el marc dels quals es produeix la 
socialització de les persones que l’integren. 
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Poden formar part d’aquest grup estable altres docents o personal de suport educatiu i a 
l’educació inclusiva si la major part de la seva jornada laboral transcorre en aquest grup. Es 
tracta, per tant, d’un grup de persones que tenen una relació propera i molt quotidiana. Així 
doncs, i per aquest curs, es desestima qualsevol agrupament d’alumnes fora del seu grup 
estables (amb excepció de les assignatures optatives de 1r i 3r d’ESO on s’apliquen 
mesures flexibilitzadores).  

Actualment l’escola està formada per 850 alumnes amb 33 espais (6 per infantil, 17 a 
primària, i 10 a l’ESO) i una plantilla de professorat formada per 70 docents. D’aquesta 
manera hem pogut formalitzar: dos grups estables per a cada curs d’infantil, 3 grups 
estables per a cada curs de primària (exceptuant 6è de primària que en tindrà 2) i 2 grups 
estables per a cada curs de l’ESO (amb excepció de 4t que en tindrà tres).  

La nostra escola està situada en un barri de Rubí on les caracterisitques de l’alumnat que 
hi participa és de classe social mitja-alta. Com a escola assegurem que l’ensenyament serà 
presencial per a tots els alumnes de tots els nivells educatius des d’educació infantil fins a 
la secundàriai cicles formatius. En el cas de la incorporació d’un nou alumne al centre, se 
l’assignarà a un grup estable existent. 

A més a més, seguirem oferint una educació de qualitat i equitat aplicant els criteris 
d’inclusió ja vigents i les pautes metodològiques adequades en funció de les necessitats 
educatives per atendre a diversitat. 

 

A continuació concretem per etapes l‘organització de grups estables: 

INFANTIL 

A cada curs es faran dos grups estables heterogenis que tindran el seu tutor/a de referència. 
Hi hauran dos especialistes i un reforç COVID que faran doblaments a l’aula i les 
assignatures de psicomotricitat, anglès i música. 

Durant el període d’adaptació de P3  (del 14 de setembre fins a  al 30 d'octubre) hi haurà 
també una persona de reforç (TEI) a cada classe i quan aquest període s’acabi, una d’elles 
es quedarà fent suport a les dues classes fins a final de curs. 

Puntualment a l'aula on hi hagi casos que es necessiti, entrarà una psicopedagoga i/o 
vetlladora.Complint sempre les mesures de distanciament i seguretat.  

A continuació s’enumeren els grups estables que es mantindran durant el curs 2020-2021. 
 
 

GRUPS 
NOMBRE 

D’ALUMNES 
DOCENTS 
ESTABLES 

 

ALTRES DOCENTS 
(Amb mesures de seguretat) 

Personal d’atenció 
educativa  

(intervé puntualment) 

ESPAI 
ESTABLE 

P3A 20 Neus Jané 

3 
- Elisenda Bartrina 

- Miquel Cuesta 
- Natàlia Quesada 

- 1 TEI 
- Elisabet Preixats 
(psicopedagoga) 

 

Aula P3A 

P3B 20 Aida Jiménez 

3 
- Elisenda Bartrina 

- Miquel Cuesta 
- Natàlia Quesada 

- 1 TEI 
- Elisabet Preixats 
(psicopedagoga) 

 

Aula P3B 
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P4A 24 Flori Ruiz 

3 
- Elisenda Bartrina 

- Miquel Cuesta 
- Natàlia Quesada 

 
Elisabet Preixats 
(psicopedagoga) 

 

Aula P4A 

P4B 23 
Fernanda 

Parra 

3 
- Elisenda Bartrina 

- Miquel Cuesta 
- Natàlia Quesada 

 
Elisabet Preixats 
(psicopedagoga) 

 

Aula P4B 

P5A 18 
Pilar 

Casanova 

3 
- Elisenda Bartrina 

- Miquel Cuesta 
- Natàlia Quesada 

 
Elisabet Preixats 
(psicopedagoga) 

 

Aula P5A 

P5B 18 
M. Josep 
Sarmiento 

3 
- Elisenda Bartrina 

- Miquel Cuesta 
- Natàlia Quesada 

 
Elisabet Preixats 
(psicopedagoga) 

 

Aula P5B 

 
 

 

PRIMÀRIA 

Aprofitant els espais de l’escola es creen tres grups estables heterogenis a cada curs per 
tal de complir una ràtio inferior de 20 alumnes per aula. Aquesta mesura s’aplica a tota 
primària exceptuant les classes de 6è que, per falta d’espai, mantenen les dues línies com 
a grups estables.  

a.Cicle Inicial 

Cicle inicial es faran tres grups estables heterogenis on hi hauran menys de 20 alumnes per 
classe que tindran el seu tutor de referència. Temporalment entraran especialistes i la 
professora de NEE.  

 

b.Cicle mitjà 

Cicle mitjà es faran tres grups estables heterogenis on hi hauran menys de 20 alumnes per 
classe que tindran el seu tutor de referència .Temporalment entren especialistes.A més a 
més, també contem amb un professional per ferreforç pel COVID.  

 

c.Cicle superior 

Cicle superior es faran tres grups estables heterogenis a 5è, on hi hauran menys de 20 
alumnes per classe que tindran el seu tutor de referencia.Temporalmententren 
especialistes. 

A 6è es faran dos grups heterogenis estables per falta d´espais . 

 

A continuació s’enumeren els grups estables que es mantindran durant el curs 2020-2021. 
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GRUPS 
NOMBRE 

D’ALUMNES 

DOCENTS 
ESTABLES 

 

ALTRES DOCENTS 
(amb mesures de 

seguretat) 

Personal d’atenció 
educativa  

(intervé puntualment) 

ESPAI 
ESTABLE 

1rA 17 Mercè Font 

3 

-Àngels Villanueva 

-Iris Ortega 

-Ariadna Aragay 

 

Elisabet Preixats 
(psicopedagoga) 

 

Aula 1rA 

1rB 18 Isabel Costa 

2 

-Ariadna Aragay 

-Àngels Villanueva 

Elisabet Preixats 
(psicopedagoga) 

 

Aula 1rB 

1rC 17 Ariadna Aragay 

2 

- Mariona Massot 

-Àngels Villanueva 

Elisabet Preixats 
(psicopedagoga) 

 

Aula 
plàstica 

2nA 17 Anna Puyals 

2 

-Iris Ortega 

-Àngels Villanueva 

Elisabet Preixats 
(psicopedagoga) 

Aula 2nA 

2nB 17 Ana Mª Piñel 

3 

-Àngels Villanueva 

-Iris Ortega 

-MAriona Massot 

Elisabet Preixats 
(psicopedagoga) 

 

Aula 2nB 

2nC 16 Paqui Costa 

3 

-Àngels Villanueva 

-Iris Ortega 

-Mariona Massot 

Elisabet Preixats 
(psicopedagoga) 

 

Sala miralls 

3rA 18 Dolors Ibáñez 

4 

-Sònia Alonso. 

-Carles Lo Santos. 

-Iris Ortega. 

-Àxel Cutillas 

Elisabet Preixats 
(psicopedagoga) 

Aula 3rA 

3rB 17 Axel Cutillas 

3 

-Carles Lo Santos. 

-Sonia Alonso. 

:Dolors Ibáñez 

 

Elisabet Preixats 
(psicopedagoga) 

Aula 3rB 

3rC 17 
Àfrika 

González 

2 

-Anna Torcal 

- Carles Lo Santos 

 

Elisabet Preixats 
(psicopedagoga) 

Biblioteca 

4tA 18 Jordi Costa 

3 

-Carles Lo Santos. 

-Anna Torcal 

-Sònia Alonso 

 

 

 

Elisabet Preixats 
(psicopedagoga) 

Aula 4tA 

4tB 17 
Susana 

Bujalance 

3 

-Jordi Costa 

-Carles Lo Santos 

-Sònia Alonso 

 

Elisabet Preixats 
(psicopedagoga) 

Aula 4tB 

4tC 18 Anna Donés 

2 

-Anna Torcal 

_Carles Lo Santos 

 

Elisabet Preixats 
(psicopedagoga) 

Aula de 
música 

5èA 18 Álvaro Martín 

4 

-Anna Torcal 

- Carles Lo Santos 

-Elisenda Bartrina 

-Elena Luengo 

 

Elisabet Preixats 
(psicopedagoga) 

Aula 5èA 
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5èB 17 Sílvia Ledesma 

4 

Anna Torcal 

Carles Lo Santos 

Elisenda Bartrina 

Elena Luengo 

 

 

Elisabet Preixats 
(psicopedagoga) 

Aula 5èB 

5èC 18 Marc Calvo 

2 

Elena Luengo 

CArles Lo Santos 

 

 

Elisabet Preixats 
(psicopedagoga) 

Gimnàs 

6èA 27 Elena Luengo 

4 

Anna Torcal 

Carles Lo Santos 

Elisenda Bartrina 

Sònia Alonso 

 

Elisabet Preixats 
(psicopedagoga) 

Aula 6èA 

6èB 25 
Joaquima 
Cervilla 

4 

Anna torcal 

Carles Lo Santos 

Sònia Alonso 

Elena Luengo 

Elisabet Preixats 
(psicopedagoga) 

 

Aula 6èB 

 

 

ESO 

 
El professorat i l’alumnat estarà a l’aula amb mesures de seguretat i mascareta. 
 

GRUPS 
NOMBRE 

D’ALUMNES 

DOCENTS 
ESTABLES 

 

ALTRES 
DOCENTS 

 

Personal 
d’atenció 
educativa 

Personal 
d’atenció 
educativa 

ESPAI 
ESTABLE 

1r ESO A 31 0 
7 

especialistes 
Elisabet Preixats 

(Orientadora) 
(---) 

Aula 1r ESO 
A 

1r ESO B 34 0 
7 

especialistes 
Elisabet Preixats 

(Orientadora) 
(---) 

Aula 1r ESO 
B 

2n ESO A 29 0 
6 

especialistes 
Elisabet Preixats 

(Orientadora) 
(---) 

Aula 2n 
ESO A 

2n ESO B 30 0 
6 

especialistes 
Elisabet Preixats 

(Orientadora) 
(---) 

Aula 2n 
ESO A 

3r ESO A 31 0 
7 

especialistes 
Elisabet Preixats 

(Orientadora) 
(---) 

Aula 3r ESO 
A 

3r ESO B 31 0 
7 

especialistes 
Elisabet Preixats 

(Orientadora) 
(---) 

Aula 3r ESO 
A 

4t ESO A 24 0 
6 

especialistes 
Elisabet Preixats 

(Orientadora) 
(---) GR 4 

4t ESO B 11 0 
6 

especialistes 
Elisabet Preixats 

(Orientadora) 
(---) 

Aula 4t ESO 
A 

4t ESO C 25 0 
6 

especialistes 
Elisabet Preixats 

(Orientadora) 
(---) 

Aula 4t ESO 
B 
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6. Criteris organitzatius dels recursos per a l’atenció de l’alumnat amb 

necessitat específica de suport educatiu 

Valorant les conseqüències del confinament en el desenvolupament cognitiu, afectiu i 

social de l’alumnat vulnerable, en aquest apartat s’exposen els criteris que es seguiran 

per poder organitzar l’acompanyament, seguiment i atenció directa de l’alumnat amb 

especials dificultats:  

• Seguint les pautes dels grups estables de convivència. Les persones que fan suport 

a l’alumnat més vulnerable, en les hores que es creguin més convenients, entraran 

a les aules per atendre’ls segons les seves necessitats, sempre amb mascareta. 

(Educadora i mestre de NEE) 

• El vetllador/a atendrà els seus alumnes dins el grup estable de convivència, sempre 

amb la mascareta. 

• Codocència en el cas de secundària i 6è de primària que són els grups més 

nombrosos i que per tant creiem convenient que hi hagi un segon professor en les 

matèries instrumentals.  

• El CREDA intervindrà amb els seus alumnes en un espai fix, es desinfectarà quan 

s’acabi la sessió. 

7. Organització de les entrades i sortides 

En les hores d’inici i final de les activitats educatives, les entrades i sortides del centre es 

realitzaran de forma esglaonada en intervals de 10 minuts per evitar aglomeracions i sempre 

mantenint la distància de seguretat. S’utilitzaran 3 diferents accessos a la instal·lació. 

Donat que al nostre centre tenim una elevada densitat d’alumnes a les entrades i sortides 

de l’escola caldrà que accedeixin sempre amb mascareta tant l'alumnat com per tot el 

professorat. Per als i les alumnes menors de 6 anys no és obligatòria però si aconsellable. 

Les entrades i sortides estan organitzades en diferents torns (de 10 minuts) i per diferents 

accessos en funció del seu curs i grup estable. Hem tingut en compte l’ubicació de l’aula 

dels grups estables i el volum de persones per tal de minimitzar al màxim el recorregut per 

espais comuns. 

A l’escola hi ha tres accessos d’entrada i de sortida:  
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Les famílies no podran accedir a l’interior del recinte escolar en cap moment exceptuant 

els familiars de P3. Si els pares o mares haguessin d’accedir al centre per algun motiu 

excepcional ho farien seguint les instruccions per part del personal i complint la normativa 

establerta.  

A continuació adjuntem una taula amb les entrades i sortides dels diferents cursos: 

 

CURS TIPUS D’ACCÉS 
HORA D’ENTRADA I 

DESORTIDA 

P3 
  (amb mascareta i un familiar) Pl. Onze de Setembre 

9.10 -13.10 
15.10 - 17.10 

P4   
(amb mascareta) Pl. Onze de Setembre 

9.00-13.00 
15.00-17.00 

P5  
(amb mascareta) C/ PintorCoello 

9.10 -13.10 
15.10 - 17.10 

Cicle Inicial - exceptuant 2nC - 
(amb mascareta) Pl. Onze de Setembre 

8.50 - 12:50 
14.50 - 16.50 

2n C Primària 

(amb mascareta) 
C/ Pintor Coello 

8.50 - 12:50 
14.50 - 16.50 

Cicle Mitjà  
(amb mascareta) C/ Pintor Coello 

9.00 - 13.00 
15.00 - 17.00 

Cicle Superior  

(amb mascareta) 

 
C/ Pintor Coello 

 

8.50 - 12:50 
14.50 - 16.50 

1r ESO A i B  

(amb mascareta) 
C/ Pintor Coello(matí) 
C/ Cervantes (tarda) 

08.00 - 13.30 
14.50 - 16.55 
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2n ESO A i B  

(amb mascareta) 
C/ Pintor Coello (matí) 

C/ Cervantes (tarda) 
08.00 - 13.30 
14.50 - 16.55 

3r ESO A i B  

(amb mascareta) 
C/ Cervantes 

08.00 - 13.30 
15.00 - 17.05 

4t ESO A  

(amb mascareta) 
C/ Pintor Coello (matí) 
C/ Cervantes (tarda) 

08.00 - 13.30 
14.50 - 16.55 

4t ESO B i C  

(amb mascareta) 
C/ Cervantes 

08.00 - 13.30 
15.00 - 17.05 

 

CFGM Farmàcia i 

Parafarmàcia 
C/ Pintor Coello 08.15- 14.45 

CFGS Màrqueting i Publicitat C/ Pintor Coello 08.15- 14.45 

CFGS Documentació i 

Administració Sanitària 
C/ Pintor Coello 15.15 - 21.15 

 

Observacions:  

Serà important que els grups respectin amb rigorositat l’horari d’entrades i sortides per tal 
d’evitar creuaments als passadissos i assegurant així la distància entre grups.  

Hi haurà professorat o personal de suport aplicant hidrogel a les entrades. Per la porta 
d’entrada de l’alumnat de P3 i el seu acompanyant i de l’alumnat de l’ESO hi haurà un 
dispensador de gel hidroalcohòlic per autosubministrament. 

En qualsevol cas, per garantir les mesures de prevenció a les entrades i sortides del centre, 

així com en els passadissos i llocs de concurrència els alumnes i el personal del centre 

educatiu han de portar la mascareta fins arribar a l’aula del grup estable, a banda de 

procurar mantenir el 1,5 metres de distància de seguretat. 

 

8. Organització de l’espai d’esbarjo 

Per afavorir el manteniment de les mesures de seguretat, atès que disposem de dos patis 
farem torns i parcel·larem els 2 espais utilitzant cintes, conos o tanques extensibles. 

Cal recordar que l’alumnat i professorat portarà posada la mascareta fora de l’aula i fins 
arribar a la zona del pati. A més a més, caldrà aplicar gel hidroalcohòlic abans i després de 
tornar del pati.  

Es procurarà que els grups estables es mantinguin durant l’espai d’esbarjo separats i quan 
això no sigui possible o sigui convenient poder relacionar-se amb d’altres grups, caldrà 
mantenir la distància de seguretat o portar mascareta 

A continuació s’especifica l’organització dels esbarjos de les tres etapes de l’escola. 
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EDUCACIÓ INFANTIL 

 
L’alumnat sortirà al pati sense mascareta respectant els grups estables. Abans i després de 

l’estona d’esbarjo caldrà fer neteja de mans. A més a més, no es podran portar joguines de 

casa ni utilitzar material compartit al pati. En tot moment es respectarà la parcel.lació de les 

zones del pati.  

 
 

CURS-NIVELL-GRUP HORA DE PATI 

P3A / P3B i P4A 
 

Pati Porteries  de 10:00 a 10:15 

P4B/P5A i P5B Pati Porteries de 10:15 a 10:30 

P3A/P3B/P4A Pati Porteries de 11.40 a 12 

P4B/ P5A i P5B Pati Nou de 11.40  a 12 

P3A/P3B i P4A 
Pati Porteries de 16.15 a 16.40 

 

P4B/ P5A i P5B Pati Nou de 16.15 a 16.40 

 
 

Pati Nou             Pati Porteries 

 
 

 
EDUCACIÓ PRIMÀRIA 

 

Cicle Inicial 

 

Per tal d’evitar una gran concentració d’alumnat al pati s’ha confeccionat un horari en el 

qual una part de l’estona d’esbarjo l’alumnat esmorza a l’aula i en l’altre baixa al pati. Així 

doncs, durant els primers 15 minuts l’alumnat esmorzarà a l’aula  i els següents 15 minuts 

baixarà a jugar (o a l'inrevés).  

 

Durant el trajecte caldrà que portin posada la mascareta i un cop arribat a la seva parcel·la 

de pati se la poden treure. Abans i després de l’estona d’esbarjo caldrà fer neteja de mans. 
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No es podran portar joguines de casa i no es podrán utilizar joguines al pati. En tot moment 

es respectarà la parcel.lació dels patis.   
 

CURS HORA DE PATI 

1r 
10.45h - 11.00h Pati Porteries  

(Esmorzar els 15 minuts abans) 

2n 
10.30h - 10.45h Pati Porteries  

(Esmorzar els 15 minuts després) 

Espai: Pati Porteries 

 

 

Cicle Mitjà 

 

Durant els primers 15 minuts l’alumnat esmorzarà a l’aula  i els següents 15 minuts baixarà 

a jugar. Durant el trajecte caldrà que portin posada la mascareta i un cop arribat a la seva 

parcel·la de pati se la poden treure. Abans i després de l’estona d’esbarjo caldrà fer neteja 

de mans. 

 

No es podran portar joguines de casa i no es podrán utilizar joguines al pati. En tot 

moment es respectarà la parcel.lació dels patis 

 

CURS HORA DE PATI 

3r 
10.45h - 11.00h Pati Nou 

 (Esmorzar els 15 minuts abans) 

4t 
10.30h - 10.45h Pati Nou  

(esmorzar els 15 minuts després) 

 

Esplai: Pati nou 

 

 

Cicle Superior  

 

Durant el trajecte,  l’alumnat caldrà que portin posada la mascareta i un cop arribat a la 

seva parcel·la de pati se la podran treure. Abans i després de l’estona d’esbarjo caldrà fer 

neteja de mans. 

 

L’alumnat baixarà al pati a esmorzar. El pati estarà parcel·lat en quatre espais, un per cada 

grup estable. En aquest espai podrà esmorzar sense mascareta respectant en  tot moment  
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la parcel.lació dels patis. 

 

Durant els últims 15 minuts, l’alumnat podrà jugar pel pati amb material concret (cordes, 

gomes…) mantenint la divisió d'espais sense mascareta. Aquest material, caldrà que sigui 

desinfectat després del seu ús per part del mestre que vigila o alumnes encarregats (sota 

supervisió). 

 

No es podran portar joguines de casa i no es podrán utilizar joguines al pati. En tot moment 
es respectarà la parcel.lació dels patis. 
 
 

CURS HORA DE PATI 

5è i 6è 
11.00h 11.30h 

Pati de porteries 

 

Esplai: Pati de porteries 

 

 
 

 

Educació Secundària Obligatòria 

 

L’alumnat abans i després de l’estona d’esbarjo caldrà fer neteja de mans. 

 

El pati estarà parcel·lat en diferents espais per tal que el grup estable pugui esmorzar 

tranquil·lament (ja que baixaran 4 o 5 grups per cada torn). L’alumant podrà esmorzar 

sense mascareta respectant grups estables i distància de seguretat. Un cop acabat 

d’esmorzar caldrà tornar a posar-se la mascareta i restar amb en el grup estable.   
 

CURS-NIVELL-GRUP HORA DE PATI 

1r i 2n ESO Pati nou en l’horari habitual 

3r i 4t ESO Pati nou  en l’horari habitual 
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9. Escenari de confinament parcial i total 

Concreciones per Educació Infantil 

En la primera reunió amb les famílies  es farà una revisió per verificar si tenen tot el material 
necessari per treballar en cas de confinament, com poden ser: ordinadors, connexió a 
internet, credencials en la nostra plataforma, assignació de correu electrònic escolar al 
nostre alumnat. 

La manera de treballar a l’Educació Infantil  serà la següent. 

- Els tutors enviaran 2 propostes setmanals a través de Google Classroom de les 
matèries instrumentals. Cada proposta estarà composta d’una o varies tasques a fer 
per l’alumne amb  una  explicació de la tasca  dirigida als pares i/o un vídeo-tutorial 
dirigit a l’alumne.  

Les propostes  tindran com a objectiu: 

● Presentar un contingut concret  a treballar 
● Realitzar una petita tasca ( activitat o fitxa )  referents a aquest contingut amb 

l’ajut i seguiment dels pares; els quals hauran de retornar les tasques fetes  
via Classroom a través de fotos/vídeos.   

 

Pla de treball: 

• Es realitzarà una videoconferencia al dia a través de Google Meet, de les quals 2 
seran realitzades  per les tutores i 3 per les diferents  especialitats.  En aquestes 
videoconferències es  faran  jocs  i dinàmiques d’aprenentatge que permetran 
consolidar el contingut que s’estigui treballant i també tutories.  Donades les edats 
primerenques de l’alumnat d’Educació Infantil: 

o Les tutores: Realitzaran aquestes videoconferències dividint  en dos meitats 
cada grup estable.  

o Els especialistes: Realitzaran aquestes videoconferències per grups 
estables. 

• A més a més del matí, es contemplarà la possibilitat de fer videotrucades en la franja  
horari de tarda ( de 3h a 6h com a molt tard) donat que es necessita la col·laboració 
dels pares i és en aquesta franja quan solen tenir més disponibilitat.  
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• Si fos necessari s’atendrà, per videoconferència individualitzada a l'alumnat/família  
que presenti certes dificultats. 

• Mínim un cop a la setmana es realitzarà una coordinació de l’equip docent per nivell. 

• Mínim un cop a la setmana es realitzarà una coordinació de l’equip docent a nivell 
de cicle. 

• Coordinació de l’equip docent per etapa amb la cap d’estudis quinzenalment. 

• La comunicació amb les famílies es realitzarà per clickedu, Google Meet o trucada 
telefònica de forma individual. 

 

 

NIVELL 

EDUCATIU 

MÈTODE DETREBALL I 

RECURSOS DIDÀCTICS 

PREVISTOS 

PERIODICITAT DEL 

CONTACTE DEL 

GRUP 

PERIODICITAT DEL 

CONTACTE 

INDIVIDUAL AMB 

L´ALUMNE 

PERIODICITAT DE 

CONTACTE AMB 

LA FAMÍLIA 

P3 

 

A través de Classrom l es 
rebran propostes i de 

treball. 

Tutorials i vídeos pel els 
alumnes. 

.Es farà servir també 
dossiers de fitxes i llibre de 

paper. 

L'alumnat tindrà una 
videoconfèrencia 
diària  per Google 

Meet. 

- Dos dies a la 
setmana a càrrec de la 

tutora 

- Tres dies a la 
setmana per a 
especialistes 

Videoconferència 
cada dia 

Telefònic sempre que 
lconvingui. 

Plataforma de 
l’escola: Clickedu 

 

Videoconferència o 
telefònic sempre que 

convingui 

P4 

.A través de Classrom l es 
rebran propostes i de 

treball. 

Tutorials i vídeos pel els 
alumnes. 

Es farà servir també 
dossiers de fitxes i llibre de 

paper. 

L'alumnat tindrà una 
videoconfèrencia 
diària  per Google 

Meet. 

- Dos dies a la 
setmana a càrrec de la 

tutora 

- Tres dies a la 
setmana per a 
especialistes 

Videoconferència 
cada dia 

Telefònic sempre que 
convingui. 

Plataforma de 
l’escola: Clickedu 

 

Videoconferència o 
telefònic sempre que 

convingui 

P5 

A través de Classrom l es 
rebran propostes i de 

treball. 

Tutorials i vídeos pel els 
alumnes. 

 

Es farà servir també 

L'alumnat tindrà una 
videoconfèrencia 
diària  per Google 

Meet. 

- Dos dies a la 
setmana a càrrec de la 

tutora 

- Tres dies a la 

Videoconferència 
cada dia 

Telefònic sempre que 
convingui. 

Plataforma de 
l’escola: Clickedu 

 

Videoconferència o 
telefònic sempre que 

convingui 
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**En el cas que un únic alumne estigui confinat se li enviaran tasques telemàticament i el 
tutor es posarà en contacte amb l’alumne setmanalment per tal de fer-li el seguiment 
adequat. 

Concrecions per a l’educació primària i l’ESO 

Un dels objectius del pla de reobertura és l’educació de qualitat i equitat. Per aquesta raó  
s’ha realitzat un pla de treball amb el professorat i amb l’alumnat de tota l’escola seguint 
aquesta premisa. 

D’aquesta manera garantim la continuïtat de la formació en cas de confinament 

 

EDUCACIÓ PRIMÀRIA 

En la primera reunió amb les famílies es verificarà si tenen tot el material necessari per 
treballar en cas de confinament, com poden ser: ordinadors, connexió a internet, 
credencials en la nostra plataforma, assignació de correu electrònic escolar al nostre 
alumnat. 

La manera de treballar serà la següent. 

• Penjar  les feines, entregues i correccions  a classroom i el registre de les notes a 
clickedu 

• Realitzar videoconferencies al grup classe per donar explicacions, resoldre dubtes 
o per poder avançar en la feina del dia a dia.  

• La comunicació amb els alumnes serà mitjançant el fòrum de la matèria 

• La comunicació amb les famílies es realitzarà per clickedu, Google Meet o trucada 
telefònica de forma individual. 

• Si fos necessari s'atendrà, per videoconferència, a l'alumnat que presenti certes 
dificultats. 

• Realitzar tutories setmanalment amb el grup classe per videoconferència. 

• Coordinació de l’equip docent per nivell i per cicle un cop a la setmana. Coordinació 
de la cap d’estudis amb els coordinadors un cop a la setmana. Coordinació de l’equip 
docent per etapa amb la cap d’estudis quinzenalment. 

 

ESO 

En la primera reunió amb les famílies es verificarà si tenen tot el material necessari per 
treballar en cas de confinament, com poden ser: ordinadors, connexió a internet, 
credencials en la nostra plataforma, assignació de correu electrònic escolar al nostre 
alumnat. 

La manera de treballar serà la següent. 

• Realitzar un 80% de videoconferències al grup classe per donar explicacions, 
resoldre dubtes o per poder avançar en la feina del dia a dia de les diferents 
matèries. A més a més es realitzaran tutories setmanalment amb el grup classe, 
també, per videoconferència. 

• Enviar feina de manera telemàtica de les matèries instrumentals 1 o 2 cops per 
setmana i de la resta de matèries setmanalment.  

• La comunicació amb els alumnes serà mitjançant el fòrum de la matèria. 

dossiers de fitxes i llibre de 
paper. 

setmana per a 
especialistes 
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• La comunicació amb les famílies es realitzarà per clickedu, Google Meet o trucada 
telefònica de forma individual. 

• Si fos necessari s'atendrà, per videoconferència, a l'alumnat que presenti certes 
dificultats. 

• Coordinació de l’equip docent de secundària un cop per setmana.  

• Coordinació de la CAD un cop de setmana 

• Coordinació amb cap d’estudi i caps de departament un cop per setmana 

• Coordinació de les caps d’estudi i dels tutors per etapes un cop per setmana.  

 

NIVELL 

EDUCATIU 

MÈTODE DE TREBALL I 

RECURSOS DIDÀCTICS 

PREVISTOS 

 PERIODICITAT DEL 

CONTACTE AMB EL 

GRUP 

 PERIODICITAT 

DEL 

CONTACTE 

INDIVIDUAL 

AMB 

L’ALUMNE/A 

 

PERIODICITAT 

DE 

CONTACTE 

AMB LA 

FAMÍLIA 

Cicle Inicial 

A través de Classrom l es 
rebran propostes i de treball. 

Tutorials i vídeos pel els 
alumnes. 

Llibres digitals i de paper. 

35% de les classes 
telematicament 

S’intentarà seguir sempre 
que es pugui l’horari de 

classe. 

Meet o telefònic 

sempre que 
convingui 

Plataforma de 
l’escola: Clickedu 

Meet o telefònic 

sempre que 
convingui. 

Cicle Mitjà 

 

A través de Classrom l es 
rebran propostes i de treball. 

Tutorials i vídeos pel els 
alumnes. 

Llibres digitals i de paper. 

50% de les classes 
telemàticament. 

S’intentarà seguir sempre 
que es pugui l’horari de 

classe. 

 

Meet o telefònic 

sempre que 
convingui 

Plataforma de 
l’escola: 

Clickedu 

Meet o telefònic 

sempre que 
convingui 

Cicle Superior 

A través de Classrom l es 
rebran propostes i de treball. 

Tutorials i vídeos pel els 
alumnes. 

Llibres digitals i de paper. 

.50% de les classes 
telemàticament 

S’intentarà seguir sempre 
que es pugui l’horari de 

classe. 

Meet o telefònic 

sempre que 
convingui 

Plataforma de 
l’escola: Clickedu 

Meet o telefònic 

sempre que 
convingui 

1r ESO 
Telemàtic, Llibres digitals i de 

paper. Projectes digitals, 
videoconferències... 

Plataforma Clickedu i una 
videoconferència 

setmanalment 

Plataforma Clickedu 
i una 

videoconferència 
sempre que 
convingui 

Telefònicament o 
videoconferència 

sempre que 
convingui. 

Plataforma de 
l’escola: Clickedu 

2n ESO 
Telemàtic, Llibres digitals i de 

paper. Projectes digitals, 
videoconferències. 

Plataforma Clickedu i una 
videoconferència 

setmanalment 

Plataforma Clickedu 
i una 

videoconferència 
sempre que 
convingui 

Telefònicament o 
videoconferència 

sempre que 
convingui. 

Plataforma de 
l’escola: Clickedu 

3r ESO Telemàtic, Llibres digitals i de 
paper. Projectes digitals, 

Plataforma Clickedu i una 
videoconferència 

Plataforma Clickedu 
i una 

Telefònicament o 
videoconferència 



 

 

21 

videoconferències. setmanalment videoconferència 
sempre que 
convingui 

sempre que 
convingui. 

Plataforma de 
l’escola: Clickedu 

4t ESO 
Telemàtic, Llibres digitals i de 

paper. Projectes digitals, 
videoconferències. 

Plataforma Clickedu i una 
videoconferència 

setmanalment 

Plataforma Clickedu 
i una 

videoconferència 
sempre que 
convingui 

Telefònicament o 
videoconferència 

sempre que 
convingui. 

Plataforma de 
l’escola: Clickedu 

 
**En el cas que un únic alumne estigui confinat se li enviaran tasques telemàticament i el 
tutor es posarà en contacte amb l’alumne setmanalment per tal de fer-li el seguiment 
adequat. 

 

10. Relació amb la comunitat educativa 

A continuació exposem les diferents situacions de relacions amb agents de la comunitat 
educativa:  

• Sessions del consell escolar: 3 sessions 1 per trimestre, presencials, si les 

condicions ho permeten, en cas contrari,  virtuals. 

• Procediment de difusió i informació del pla d’organització a les famílies: El pla 

d’organització es farà arribar a les famílies a través de la plataforma CLICKEDU del 

centre, posada com a notícia per a tota la comunitat educativa. 

 

• Les reunions d’inici de curs es faran en format telemàtic, tret de P-3 i 1r d’ESO que 

seran presencials, amb distàncies de seguretat i mascareta.  

 

• Procediments de comunicació amb les famílies: Es prioritzarà el contacte mitjançant 

mail, telèfon i/o la plataforma virtual de l’escola ( Clickedu). Respecte les reunions 

de tutoria amb les famílies es prioritzaran les trobades telemàtiques i/o telefòniques 

mantenint un nombre mínim de 1 o 2 reunions del tutor amb la família. En cas de fer 

una trobada presencial, es farà mantenint les mesures de seguretat. 

 

• Eines virtuals: Per als pocs casos que siguin necessaris es garantirà una formació 

per a les famílies en la plataforma virtual clickedu i GSuite. Les persones de 

referència seran els tutors del curs.  

11. Servei de menjador/acollida matinal 

 

L’escola juntament amb l’empresa Campos Estela s’han coordinat en l’elaboració del pla 

del menjador/ acollida matinal. 

 

Atès que disposem d’un espai ampli de menjador en relació amb el nombre d’alumnes 

usuaris, es mantindran els horaris i espai de menjador/acollida matinal del curs passat. 
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A l’espai de menjador els grups estables es mantindran  i garantirem que hi hagi una 

distància de seguretat respecte altres grups estables. Es faran els torns de dinar que calgui 

per tal de garantir-ho.  

 

El número de torns del menjador dependrà del número de comensals de cada grup estable, 

distribuïts des de les 13.00 hores on iniciarem els més petits (educació infantil), a 

continuació, seran els grups de primària i finalment els grups de secundària. Fins que no 

finalitzin els grups d’una etapa educativa no començarà la següent. 

El professorat farà 2 torns com és habitual, ja que disposen de l’espai necessari per 

mantenir distància de seguretat. 

Els espais que utilitzarem per les activitats de migdia adreçades a l’alumnat usuari de 

menjador seran els patis (en cas de pluja, podran fer ús d’algun espai interior, desinfectat 

abans i després del seu ús).  A més a més, l’alumnat de P3 que fa la migdiada tindrà un 

reservat per aquesta activitat. 

12. Pla de ventilació, neteja i desinfecció   

Les mesures que el centre defineix en el marc d’aquest Pla, han de ser fàcilment adaptables 
en funció de l’evolució epidemiològica. A més a més totes les mesures d’aquest apartat, fan 
referència a tots els edificis del centre.  

 

Ventilació d’espais 

• Per a aules, tallers i altres espais ocupats per més de 15 persones, amb activitat 
sedentària, la pauta de ventilació és ventilar com a mínim 3 cops al dia: a primera hora 
del matí, abans del pati i al migdia com a mínim 10 minuts. To i que la recomenació és 
que sempre que sigui possible i la situació meteorològica ho permeti es deixin les 
finestres obertes.   

• Per al pavelló, espais interiors de joc, o qualsevol altre espai que, temporalment, es 
pugui destinar a l’activitat física o de joc dinàmic: la ventilació serà de 10 minuts abans 
i després de cada sessió.  La ventilació es tant important com la neteja en especial on 
hi ha presència continuada de persones.  

 

Neteja i desinfecció 

L’empresa de neteja presentarà a l’inici de setembre el nou pla de neteja que la direcció del 
centre ha de validar. Aquest pla s’adequarà a les necessitats de neteja i desinfecció que 
pauta el Departament de Salut. Així mateix, l’empresa facilitarà la documentació que 
garanteix la idoneïtat dels productes emprats.   

Els punts ha tenir en compte seran els següents: 

• Cada dia, en finalitzar la jornada escolar, l’equip de neteja farà la neteja-desinfecció 

de les aules, passadissos i wc seguint el protocol del pla de neteja que ens ha 

presentat l’empresa de neteja. 

 

• Els elements que siguin compartits amb diferents grups estables, com són tauletes 

i ordinadors, el mateix professorat, amb la col·laboració de l’alumnat, s’encarregaran 

de deixar-ho degudament net i desinfectat. 

 

• Els wc s’ha programat una neteja-desinfecció 3 vegades al dia: mig matí, migdia i 
mitja tarda.  
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• Pel que fa als patis, en ser espais exteriors, només es contempla la neteja amb 
escombra o mopa. I la neteja-desinfecció d’elements exteriors com passadors de 
les escales, poms de portes, etc. 

• El menjador, després de cada torn, l’equip de monitoratge de sala s’encarregarà de 
fer una neteja-desinfecció abans que entri el següent torn de comensals. 

Paral·lelament és contractarà a una persona encarregada de fer el seguiment de 

neteja/seguretat de l’escola més general: Col·locació de valles, control de passadissos, 

manteniment lavabos, reposició de gel als espais comuns i a les classes. 

Respecte els residus: 

• Els mocadors, tovalloletes i paper per a la neteja d’un sol ús, es dipositaran en un 
contenidor amb bossa. Les mascaretes, guants i altre material d’higiene personal, 
es dipositarà al mateix contenidor. Tots ells es consideren residus de la fracció 
rebuig (gris).   

• Per a la sala d’aïllament, i també en el supòsit que alguna persona presenti 
símptomes mentre està al centre, cal tancar en una bossa tot el material utilitzat a 
l'espai d'ús individual on s'ha aïllat la persona i introduir aquesta bossa tancada en 
una segona bossa abans de dipositar-la amb la resta de residus. 

13. Extraescolars  

 

Estem pendents de l’evolució de la pandèmia per dur o no a terme les activitats 

extraescolars. A finals de setembre es valorarà el seu inici per tal de començar-les el mes 

d’octubre.  

Activitats extraescolars previstes: 

 

Futbol sala 
3 grups de 12 

alumnes en dies 
alterns 

primària-ESO 3 monitors pati de futbol 

Patinatge 
2 grups de 8 

alumnes en dies 
alterns 

primària-ESO 1 monitor pati de bàsquet 

Taekwondo 10 primària 1 monitor gimnàs 

Robòtica 12 primària 1 monitor aula informàtica 

Dansa esportiva 
2 grups de 10 

alumnes en dies 
alterns 

primària-ESO 1 monitor aula taller 

Esplai Cremallera 

Grups estables de 
10 infants seguint la 
normativa de lleure 

educatiu 

primària 1 directora de lleure Pati de bàsquet 
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14. Activitats complementàries (sortides i colònies) 

 

Donada la situació actual de la pandèmia i en vista a un futur incert, durant aquest curs 

es programaran les sortides de forma trimestral i no de forma anual com es feia 

normalment a l’escola. 

 

A més a més, caldrà assegurar que tant el transport, l’espai i l’empresa que organitza 

l’activitat compleix un protocol que s’adapta al marc normatiu dissenyat per les activitats 

de l’escola.  

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

 

Durant l’activitat acadèmica es realitzen un seguit de reunions per tal de gestionar i 

preparar les diferents activitats escolars. Aquestes reunions seran principalment 

presencials donat que el nombre de persones participants no és elevat.  

 

ÒRGANS TIPUS DE REUNIÓ 
FORMAT DE LA 

REUNIÓ 
PERIODICITAT/ 

TEMPORITZACIÓ 

Equip directiu Planificació Presencial 2h setmanals 

Reunió cap d’estudis EI-
EP-ESO 

Coordinació Presencial 1h setmanal 

Equip docent de P3A-
P4A-P5A 

Coordinació Presencial 1h setmanal 

Equip docent de P3B-
P4B-P5B 

Coordinació Presencial 1h setmanal 

Reunió de nivells EI Planificació Presencial 1h setmanal 

Reunió de nivells CI Planificació Presencial 1h setmanal 

Equip docent CM Coordinació Presencial 1h setmanal 

Reunió de nivells CM Planificació Presencial 1h setmanal 

Reunió de nivell CS Planificació Presencial 1h setmanal 

Coordinadors EI/EP i Cap 
d´estudis 

Coordinació Presencial 1h quinzenal 

Pastoral Coordinació Presencial 1h setmanal 

Reunió ESO Coordinació Presencial 2h setmanals 

Reunió CAD Coordinació Presencial 1h setmanal 

Reunió Caps de 
Departament ESO 

Coordinació Presencial 1h setmanal 
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16. Protocol d’actuació en cas de detectar un possible cas de covid-19 

 

Tot i les mesures d’higiene i seguretat que garantiza l’escola, davant d'una persona que 
comenci a desenvolupar símptomes compatibles amb la COVID-19 al centre educatiu 
seguirem els passos següents:  

1. Es contactarà amb la persona responsable de gestionar possibles casos COVID-19. 
2. Es portarà a la persona a un espai separat d'ús individual.  
3. Se li col·locarà una mascareta quirúrgica (tant a la persona que ha iniciat símptomes 

com a la persona que quedi al seu càrrec). 
4. Es contactarà amb la família per tal que vingui a buscar l’infant o adolescent. En cas 

de presentar símptomes de gravetat es trucarà també al 061. També s’’informarà a 
la família de la necessitat de contactar amb el seu CAP de referència per valorar la 
situació i fer les actuacions necessàries.  

5. Es tancarà en una bossa tot el material utilitzat a l'espai d'ús individual on s'ha aïllat 
la persona i s’introduirà aquesta bossa tancada en una segona bossa abans de 
dipositar-la amb la resta de residus. 

6. Es contactarà amb el servei territorial d’Educació per informar de la situació i a través 
d’ells amb el servei de salut pública 

 

Graella de gestió de la 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 COMUNICAR 

EL CAS ALS 
SERVEIS 

TERRITORIALS 

Educació Infantil 
Administració - 

Sala 2 

Elisabet Preixats 

Substituta: Maite 
Garrido 

Administració 
La direcció 
del centre 

Educació Primària 
Administració - 

Sala 2 

Elisabet Preixats 

Substituta: Maite 
Garrido 

Administració 
La direcció 
del centre 

Educació 
Secundària 

Administració - 
Sala 2 

El professor d’aula 
avisarà al de 
professor de 

guàrdia i aquest es 
posarà en contacte 

amb l’Elisabet 

Administració 
La direcció 
del centre 
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Preixats. 

Substituta: Maite 
Garrido 

Cicles Formatius 
Administració - 

Sala 2 

   Elisabet Preixats 

Substituta: Maite 
Garrido 

Administració 
La direcció 
del centre 

 

L’encarregada de custodiar l’alumnat també omplirà una graella on s’especificarà: nom de 
l´alumne/a, dia i hora de la detecció, explicació del protocol seguit i observacions , nom de 
la persona que ha fet les actuacions,  nom del familiar que l’ha vingut a buscar, persona de 
salut amb qui es manté el contacte i centre d’atenció primària. 

Per a l’alumnat de cicles major de 18 anys, en cas de detectar un possible cas COVID-19 
marxarà directament al CAP sense necessitat d’acompanyant.  

 

17. Protocol del seguiment dels casos covid-19 

A continuació presentem un esquema del protocol que executarà el centre per a fer els 
seguiments dels possibles casos COVID-19.  

Com podreu observar el centre estarà en permanent contacte amb inspecció educativa i 
serveis sanitaris per tal de garantir les actuacions necessàries davant la gestió d’un cas 
COVID-19. 
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18. Concrecions per a l’educació infantil 

 

Pla d’acollida de l’alumnat 
 
Només l’alumnat de P3 entrarà a l’escola amb un únic acompanyant fins a la porta de la 
classe tant a les entrades com a les sortides, 
Els acompanyants de  P3 accediran al recinte escolar, amb mascareta i amb rentada de 
mans  per portar i recollir els infants.  
Es recomana que tot l’alumnat de P3 també utilitzin la mascareta per entrar a l’escola. 
L’horari d’entrades i sortides d’aquest alumnat serà exclusiu per  ells sol per evitar coincidir 
amb altres grups.donat que ho fan acompanyats d’un adult. Serà el següent: 

• Entrades a les 9:10 i 15.10h 

• Sortides a les 13:10h i 17:10h  

Els 3 primers dies d’escola es farà una d’adaptació: 

Al matí els alumnes es dividiran en dos grups i cadascun d’ells vindran a l’escola en 2 

franges horàries diferents: 

• de 9:10h a 11h 

• de 11:10h a 13.10h 

 

La tarda serà optativa  per a tots ells en funció del procés adaptatiu individual de cada infant. 

 

19. Matèries optatives i activitats complementàries a l’ESO 

 

Quan fem subgrups, per la realització de les optatives fora de l’aula, si aquest fet comporta 

la barreja d’alumnes de diferents grups estables, caldrà mantenir la distància de seguretat 

o, quan no sigui possible, utilitzar la mascareta. Enumerem les activitats o matèries que 

estan subjectes a aquesta circumstància: 

ACTIVITAT O 

MATÈRIA 

GRUPS 

ESTABLES 

DELS QUALS 

PROVENEN 

ELS ALUMNES 

DOCENT 
SESSIONS 

SETMANALS 
OBSERVACIONS 

1r ESO. OP. 
Francès 

1r A i 1r B Esther M 2  

1r ESO. OP. 
Apadrinament 

lector 
1r A i 1r B Noelia B. 2 

Es farà de forma 

telemàtica amb 

l’alumnant de P5 

1r ESO. OP. 
Guitarra 

1r A i 1r B Lídia I. 2 Aula: GR1 
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2n ESO. OP. 
Francès 

2n A i 2n B 
Esther 

M. 
2  

2n ESO.  
Make & Learn 

2n A i 2n B Sònia A 2  

2n ESO  
Fitness & Wellness 

2n A i 2n B 
Mònica 

J. 
2 Aula: Pavelló 

3r ESO. OP. 
Francès 

3r A i 3r B 
Esther 

M. 
2  

3r ESO. 
Emprenedoria 

3r A i 3r B 
Ramon 

S. 
2  

3r ESO 
 Research & 
Development 

3r A i 3r B Leticia I. 2 Aula: Laboratori 

 
 

Les optatives de 4t d’ESO es realitzaran en els grups estables de 4t A, 4t B i 4t C. 
Enumerem les activitats de la següent manera. 
 
 

MATÈRIA 

OPTATIVA 

GRUP 

ESTABLE 
DOCENT 

NOMBRE D’HORES O 

SESSIONS SETMANALS 

Op Tecnologia 4t A Miquel Àngel Abad 3 

Op. Biologia i 
Geologia 

4t A Anna Camats 3 

Op. Física i 
Química 

4t A Anna C 3 

Op. Orientació i 
Recerca 

4t A Sònia A 1 

Op. EVP 4t B Esther M 3 

Op. Llatí 4t B Núria Martí 3 
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Op. Economia 4t B Ramon Soro 3 

Op. Orientació i 
Recerca 

4t B Sònia Alonso 1 

Op.Emprenedurai 4t C Cristina Pascual 3 

Op. TEC-TIC 4t C Miquel Àngel Abad 3 

Op. Ciències 
aplicades 

4t C Laura Mingorance 3 

Op. Orientació i 
Recerca 

4t C Sònia A 1 

 
 
Les activitats complementàries que es realitzaran a l’ESO es faran dintre del grup estable, 
d’aquesta manera minimitzem el moviment del nostre alumnat per dintre de l’escola. 
 
La distribució d'aquestes activitats queden de la següent manera 
 
1r ESO 
 

ACTIVITAT 

COMPLEMENTÀRIA 

GRUP 

ESTABLE 
DOCENT 

NOMBRE 

D’HORES O 

SESSIONS 

SETMANALS 

OBSERVACIONS  

AC. Academic R&T 1r A Cristina Pascual 1  

AC Escola Verda 1r A Anna Camats 1 Mig grup 

AC Música 1r A Lídia I 1 Mig grup 

AC. Academic R&T 1r B Cristina Pascual 1  

AC Escola Verda 1r B Anna Camats 1 Mig grup 

AC Música 1r B Lídia I 1 Mig grup 
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2n ESO 
 

ACTIVITAT 

COMPLEMENTÀRIA 

GRUP 

ESTABLE 
DOCENT 

NOMBRE 

D’HORES O 

SESSIONS 

SETMANALS 

OBSERVACIONS 

AC. Desconeix-te 2n A Mònica Jofresa 1  

AC Escola Verda 2n A Laura 

Mingorance 
1 Mig grup 

AC Anglès 2n A Lluïsa Asensio 1 Mig grup 

AC. Desconeix-te 2n B Mònica Jofresa 1  

AC Escola Verda 2n B Laura 

Mingorance 
1      Mig grup 

AC Anglès 2n B Lluiïsa Asensio 1 Mig grup 

 

 
3r ESO 
 

ACTIVITAT 

COMPLEMENTÀRIA 

GRUP 

ESTABLE 
DOCENT 

NOMBRE 

D’HORES O 

SESSIONS 

SETMANALS 

OBSERVACIONS  

AC. Belles arts. 3r A Esther M. 1 Mig Grup 

AC Tecnologia 3r A Miquel Àngel 

Abad 
1 Mig grup 

AC Lletres en moviment 3r A Montse Vidal 1 Mig grup 

AC. Art de pensar 3r A Leticia Illa 1 Mig grup 

AC. Belles arts. 3r B Esther M. 1 Mig Grup 

AC Tecnologia 3r B Miquel Àngel 

Abad 
1 Mig grup 

AC Lletres en moviment 3r B Montse Vidal 1 Mig grup 

AC. Art de pensar 3r B Leticia Illa 1 Mig grup 
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4t ESO 
 

ACTIVITAT 

COMPLEMENTÀRIA 

GRUP 

ESTABLE 
DOCENT 

NOMBRE 

D’HORES O 

SESSIONS 

SETMANALS 

OBSERVACIONS 

AC. Robòtica 4t A Sònia Alonso 1  

AC Anglès 4t A Noelia Barrio 1 Trimestral 

AC DiaMat 4t A Lluís Laliga 1 Trimestral 

AC. Oratòriaria 4t A 
Guillermo 

Estadella 
1       Trimestral 

AC. Periodisme i 
Audiovisuals 

4t B 
Guillermo 

Estadella 
1  

AC Anglès 4t B Noelia Barrio 1 Trimestral 

AC DiaMat 4t B Lluís Laliga 1 Trimestral 

AC. Oratòriaria 4t B 
Guillermo 

Estadella 
1 Trimestral 

AC. Cuida’t 4t C 
Laura 

Mingorance 
1  

AC Anglès 4t C Noelia Barrio 1 Trimestral 

AC DiaMat 4t C Lluís Laliga 1 Trimestral 

AC. Oratòriaria 4t C 
Guillermo 

Estadella 
1 Trimestral 
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20. Seguiment del pla 

 

Per tal d’assegurar una correcta execució del pla d’obertura del centre caldrà que aquest 
es vagi avaluant i revisant per tal de poder aplicar les mesures de millores necessàries pel 
bon funcionament del centre.  

 

RESPONSABLES:  
Els coordinadors i els caps de departament sota coordinació directa de l’equip directiu. 
 

POSSIBLES INDICADORS 

Funcionament de les entrades i sortides, funcionament dels patis, grau de satisfacció de les 
famílies, alumnes i personal docent i de serveis, nombre de casos detectats, revisió dels fluxos 
de comunicació establerts...  

 

PROPOSTES DE MILLORA TRIMESTRALS 
S’avaluarà en funció de les circumstàncies segons l’evolució de la pandèmia en les diferents 
reunions setmanals d’equip directiu. En aquestes es debatran les possibles propostes de 
millora. 

 
 

21. Publicació del document 

Aquest Pla d’Obertura ha estat aprovat pel consell escolar i queda a disposició de la 
Inspecció per a la seva aprovació. Un cop validat, es farà arribar a totes les famílies de 
l’escola per tal que siguin coneixedores de la normativa i protocols que s’han implementat 
al centre. 


