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1. Introducció 

El Departament d’Educació de la Generalitat ha fet arribar als centres educatius les directrius generals per a la 

previsió de reobertura de centres al setembre a través dels documents: 

- Preguntes més freqüents i Guia per elaborar el pla d’organització dels centres educatius per al curs 
2020-21. 

- Pla d’actuació per al curs 2020-21 per a centres educatius en el marc de la pandèmia per COVID-19. 
- Instruccions per al curs 2020-21 dels centres educatius de Catalunya. 

Les mesures acordades pel Departament han d’adequar-se a les indicacions de les autoritats competents en 

matèria de salut pública i protecció civil segons els reials decrets del Govern de la Generalitat i a partir de 

l’evolució territorial i restrictiva. I, per damunt de tot, al deure inexcusable de garantir la màxima seguretat de 

l’alumnat, del personal docent, tècnic i d’administració i serveis dels centres educatius i de les famílies que 

conformen la comunitat educativa.  

Dins d’aquest marc general, el Departament d’Educació ha demanat als centres educatius que formulin una 

concreció d’aquestes directrius ajustada a la realitat de cadascun dels centres, tot donant format a un document 

de pla específic de reobertura de centre.  

Qualsevol decisió presa pel nostre centre s’ajusta al marc del document general emès pel Departament, el qual 

al seu torn està en consonància amb les orientacions i recomanacions que fins a la data actual han fet arribar 

les autoritats sanitàries. 

Pel que fa al Departament de Salut: 

- Recomanacions de Salut Pública per a l’obertura d’escoles, de la Secretaria de Salut Pública del 
Departament, la Societat Catalana de Pediatria i l’Institut de Salut de Global de Barcelona.  

Pel que fa al Ministerio de Sanidad: 

- Medidas de prevención e higiene frente a Covid-19 para la reapertura parcial de centros educativos en 
el curso 2019-2020, del Ministerio de Sanidad i el Ministerio de Educación y Formación Profesional. 

També s’han tingut en compte d’altres documents emesos per experts en pediatria i salut escolar, que no tenen 

en cap cas el caràcter vinculant de les anteriors, però aporten plantejaments que han de ser valorats: 

- Guía de recomendaciones para el reinicio de las clases en los centros educatives (Covid-19), de 
l’Associació Catalana d’Infermeria i Salut Escolar i l’Asociación Científica Española de Infermería y 
Salud Escolar. 

- Propuesta de la AEP en relación a la apertura gradual de las áreas de educación infanto-juvenil, de 
l’Asociación Española de Pediatría. 

En aquest sentit, les autoritats sanitàries han dictat mesures estrictes de seguretat, prevenció i higiene pel que 

fa als espais, el distanciament físic i la vulnerabilitat de tipologies específiques d’alumnat, professorat i personal 

dels centres.  
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2. Diagnosi 
 
El tancament del març del 2020 ens va agafar bastant d’imprevist. Aquell migdia ens vam reunir l’equip directiu i 
vam poder donar unes petites o senzilles instruccions al professorat i als alumnes com explicar el perquè del 
tancament i que s’emportessin el material a casa, comptant que serien, inicialment, un parell de setmanes. 
 
Des del primer moment vam intentar arribar a cadascuna de les famílies i alumnes. Vam tenir dificultats per 
contactar amb algunes famílies. Finalment ho vam aconseguir amb quasi totes. Vam detectar manca de 
recursos tecnològics d’alguns alumnes i vam fer els tràmits per poder-ho resoldre. 
 
A nivell pedagògic, de seguida vam organitzar tres vies de treball. En primer lloc vam contractar una plataforma 
digital que inclou totes les matèries i cursos o etapes (Clica’t). També vam crear una organització de carpetes al 
Google Drive on anàvem pujant i compartint material acadèmic. A més a més. Vam organitzar un calendari de 
classes virtuals amb els alumnes. 
 
A nivell intern vam seguir connectats, tot realitzant reunions de seguiment acadèmic del claustre. 
 
Com a valoració cal esmentar que la situació de confinament va suposar un esforç afegit d’angoixa i desgast. 
 
 
 
 
 
 

De cara al proper curs 20-21, la prioritat del Departament és garantir el compliment del dret a l’educació de tot 

l’alumnat en els seus centres i de manera presencial durant tot el curs–sempre que les autoritats sanitàries i de 

protecció civil no prenguin noves mesures de tancament absolut o parcial en algun moment. Fora ja de l’estat 

d’alarma i de les fases de desescalada, l’assistència a les activitats lectives haurà de retornar a la seva 

obligatorietat. En aquest sentit, el Departament ens tramès unes orientacions a fi d’elaborar un pla de 

contingència propi per al curs 2020-2021, amb noves fórmules organitzatives que garanteixin el màxim de 

presencialitat possible de tot l’alumnat en cada moment del període lectiu i prevegi alternatives 

complementàries d‘atenció telemàtica. Aquest pla per al curs 2020-2021 haurà d’incloure, també, les mesures a 

prendre en cas d’un hipotètic rebrot de la pandèmia que obligui a algun tancament puntual de centres, en 

especial pel que fa a la garantia de la connectivitat de l’alumnat i als seus recursos pedagògics, en qualsevol 

format. 
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Determinació de grups. Criteris de 
configuració dels grups 
 
Cada nivell té dos grups de 25/30 alumnes per grup. 
Es reorganitzaran en grups més reduïts de màxim 21 
alumnes per grup a l’Educació Infantil, màxim 20 
alumnes per grup a l’Educació Primària i màxim 31 
alumnes per grup a l’Educació Secundària. 
 
Es mantindran aquests grups i es consideraran els 
grups estables. 

D'acord amb l'estabilitat de grup, nombre 
màxim d'alumnes del centre, els espais 
disponibles, plantilla, i característiques de 
l'alumnat. 
 
A l’educació infantil i primària hi haurà grups màxim 
de 21 alumnes, dos o tres per nivell segons el curs. 
 
A l’ESO hi ha grups màxim de 31 alumnes, dos o 3 
per nivell segons el curs. 
 
S’habilitarà un espai/aula fix per grup. En alguns 
casos hi haurà rotació. 
 
No hi ha incorporacions noves a la plantilla. 
 
L’alumnat del centre és dels barris propers. 
Aproximadament comptem amb uns 700 alumnes a 
l’escola. 

Criteris d’heterogeneïtat. 
Els dos o tres grups A, B i C de cada nivell 
s’estructuren de forma heterogènia tenint en compte 
la data de naixement, el gènere, la conducta i 
seguiment acadèmic. 

Criteris d’inclusió 
Els alumnes amb NESE es reparteixen en el diferents 
grups. 

Mesures flexibilitzadores, agrupaments 
Intercicles. 
En tots els grups, els docents portaran mascareta. 
Aquest curs no es realitzaran agrupaments intercicles, 
ni desdoblaments, per garantir la màxima estabilitat 
del grup. 

 
 
 

3. Organització dels Grups Estables 
 
Per nivells, s’enumeren els grups estables que es mantindran durant el curs 2020-21 

CURS / 
NIVELL / 

GRUP 

NOMBRE 
D’ALUMNES 

PROFESSORAT ESTABLE 

ALTRES DOCENTS 
QUE INTERVENEN  
(amb mesures de 

seguretat) 

Personal 
d’atenció 
educativa 

que 
intervé en 

aquest 
grup (TIS, 

EE, 
auxiliar 
d’EE, 

monitor....
) 

Personal 
d’atenció 

educativa que 
intervé 

puntualment 
en aquest grup 
(amb mesures 
de seguretat) 
(SIEI, SIAL 
monitors, ... 

ESPAI ESTABLE 
D’AQUEST GRUP 

P3A 17 1 – Maria Virgili 1 (especialista d’anglès) 1  Aula de P3 

P3B 18 1 – Carol Ariño 1 (especialista d’anglès) 1 1 Aula de P3 

P4A 26 1 – Albertina Albiñana 
2 (especialista d’anglès i 

desdoblament en cas 
  Aula de P4 
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necessari) 

P4B 26 1 – Meritxell Torregrossa 
2 (especialista d’anglès i 

desdoblament en cas 
necessari) 

1  Aula de P4 

P5A 21 1 – Susana Redó 
2 (especialista d’anglès i 

desdoblament en cas 
necessari) 

  Aula de P5 

P5B 21 1 – Cristina Sogués 
2 (especialista d’anglès i 

desdoblament en cas 
necessari) 

1  Aula de P5 

1r EP A 17 1 – Rosa M. Garreta 
2 (especialistes d’anglès i 

de música) 
  Aula de 1r 

1r EP B 17 1 – Esther Fonseca 
2 (especialistes d’anglès i 

de música) 
1  Aula de 1r 

1r EP C 17 1 – Montserrat Saperas 
2 (especialistes d’anglès i 

de música) 
1  Biblioteca 

2n EP A 17 1 – Dolores Palomares 
2 (especialistes d’anglès i 

de música) 
  Aula de 2n 

2n EP B 18 1 – Roser Felip 
2 (especialistes d’anglès i 

de música) 
1  Aula de 2n 

2n EP C 17 1 –Nahuel Sorli 
2 (especialistes d’anglès i 

de música) 
1  Escacs 

3r EP A 17 1 – Francesca Felip 
2 (especialistes d’anglès i 

de música) 
  Aula de 3r 

3r EP B 18 1 – Elena Díaz 
2 (especialistes d’anglès i 

de música) 
1 1 Aula de 3r 

3r EP C 17 1 – Montse Marques 
2 (especialistes d’anglès i 

de música) 
1 1 Informàtica 

4t EP A 17 1 – Josep Medina 
2 (especialistes d’anglès i 

de música) 
  Aula de 4t 

4t EP B 17 1 – Montserrat Virgili 
2 (especialistes d’anglès i 

de música) 
1  Aula de 4t 

4t EP C 18 1 – Belén Ramírez 
2 (especialistes d’anglès i 

de música) 
1  Aula de música 

5è EP A 17 1 – Mireia Martínez 
2 (especialistes d’anglès i 

de música) 
  Aula de 5è 

5è EP B 17 1 – Ignasi Alòs 
2 (especialistes d’anglès i 

de música) 
1  Aula de 5è 

5è EP C 17 1 – M. José Gervilla 
2 (especialistes d’anglès i 

de música) 
1  Sala d’actes 

6è EP A 17 1 – Pedro Garcia 
2 (especialistes d’anglès i 

de música) 
 1 Aula de 6è 

6è EP B 18 1 – Helena Crusells 
2 (especialistes d’anglès i 

de música) 
1  Aula de 6è 

6è EP C 18 1 – M. Àngels Gálvez 
2 (especialistes d’anglès i 

de música) 
1  

Aula Desdoblament 
d’anglès 

1r ESO A 20 1 – Susanna Vicens 

7 (especialistes d’anglès, 
educació física, música, 

biologia, llengua catalana 
i castellana, 

matemàtiques...) 

  
Aula de 1r ESO 

 

1r ESO B 21 1 – Anna Aranda 

7 (especialistes d’anglès, 
educació física, música, 

biologia, llengua catalana 
i castellana, 

matemàtiques...) 

 1 Aula de 1r ESO 

1r ESO C 20 1 – Teresa Bertral 

7 (especialistes d’anglès, 
educació física, música, 

biologia, llengua catalana 
i castellana, 

matemàtiques...) 

1  Aula desdoblament 

2n ESO A 20 1 – Núria Gras 

7 (especialistes d’anglès, 
educació física, música, 

biologia, llengua catalana 
i castellana, 

matemàtiques...) 

  Aula de 2n ESO 

2n ESO B 20 1 – Jordi Sòria 
7 (especialistes d’anglès, 
educació física, música, 

biologia, llengua catalana 
  Aula de 2n ESO 
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En el grup estable, es mantenen les 

Mesures de seguretat establertes: mascareta sempre que sigui possible i que l’activitat a realitzar 
ho permeti, mantenir la distància si es pot i ús obligatori de la mascareta quan no es pot garantir la 
distància. 

La distància i la mascareta són necessàries si el o la docent no és estable al grup. 

 
Pel principi d’inclusivitat i de mantenir el grup estable, sempre que calgui, es realitzaran els suports 
dintre de l’aula utilitzant la distància o mascareta per poder fer l’atenció educativa dins l’aula. 
 
En els subgrups, per a optatives o per a suports educatius fora de l’aula, on sigui necessària la 
barreja d’alumnes de diferents grups estables, mantindrem la distància de seguretat i/o, quan no 
sigui possible, utilitzarem la mascareta.  

 
 

4. Criteris organitzatius dels recursos per l’atenció de l’alumnat amb Necessitat Específica de 
Suport Educatiu. 

 
Tenint en compte  la valoració del període de confinament hem cregut oportú iniciar el nou curs fent un traspàs 
d’un curs a l’altre d’un manera progressiva. Es farà una avaluació inicial de cada cas i s’elaborarà un projecte 
d’educació emocional per treballar l’acompanyament personal. 
 
Es farà una revisió dels Plans Individualitzats i es passaran als cursos següents. Cada tutor/a valorarà el punt 
de partida i reprogramarà el Pla Individualitzat segons les necessitats de cadascun dels alumnes. Si s’escau, 
s’elaborarà un nou Pla Individualitzat amb les actualitzacions oportunes. 
 
El reforç i el suport educatiu s’intentarà realitzar dins de l’aula, mirant de mantenir la distància i, en el seu 
defecte, l’ús de la mascareta. 

i castellana, 
matemàtiques...) 

2n ESO C 20 1 – Carme Claret 

7 (especialistes d’anglès, 
educació física, música, 

biologia, llengua catalana 
i castellana, 

matemàtiques...) 

1  Aula desdoblament 

3r ESO A 20 1 – Rafael Fernández 

7 (especialistes d’anglès, 
educació física, música, 

biologia, llengua catalana 
i castellana, 

matemàtiques...) 

  Aula de 3r ESO 

3r ESO B 21 1 – Eila Ferrer 

7 (especialistes d’anglès, 
educació física, música, 

biologia, llengua catalana 
i castellana, 

matemàtiques...) 

1  Aula de 3r ESO 

3r ESO C 20 1 – Ana Cilleros 

7 (especialistes d’anglès, 
educació física, música, 

biologia, llengua catalana 
i castellana, 

matemàtiques...) 

1  Aula de 3r ESO 

4t ESO A 31 1 – Vanessa Lafite 

7 (especialistes d’anglès, 
educació física, música, 

biologia, llengua catalana 
i castellana, 

matemàtiques...) 

  Aula de 4t ESO 

4t ESO B 30 1 – Maria Santanach 

7 (especialistes d’anglès, 
educació física, música, 

biologia, llengua catalana 
i castellana, 

matemàtiques...) 

1  Aula de 4t ESO 
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5. Organització de les entrades i sortides 

 
Donada la situació excepcional i seguint les instruccions que hem rebut tant del Departament d’Educació com el 
de Salut, les entrades i sortides d’aquest curs 2020/2021 seran esglaonades per tal d’evitar aglomeracions. 
 

 És imprescindible ajustar-se a l’horari establert d’entrada i sortida  

 Quan entrin hauran de fer ús del dispensador de gel que hi haurà a l’entrada 

 Es recomana només un acompanyant per família.  

 Per portar i recollir els alumnes de l’escola haureu de portar posada la mascareta.  

 És imprescindible no entretenir-se i ser àgils. En cas d’haver d’esperar, us demanem que us allunyeu uns 
metres de la porta.  

 Si s’arriba tard a recollir l’alumne, caldrà anar-lo a buscar a recepció un cop hagin sortit la resta de grups.  
 
EDUCACIÓ INFANTIL 
 
Entrada 
L’entrada d’Educació Infantil es realitzarà per la porta principal de l’escola.  
P3: Entre les 8:45 h i les 10:00 h al matí i entre les 15:00 h i les 15:30 h a la tarda. (Tot i així, durant l’adaptació 
del mes de setembre els alumes de P3 podran entrar i sortir a l’hora que la família ho consideri oportú.)  
 
P4: Entre les 8:45 h i les 9:30 h al matí i entre les 15:00 h i les 15:30 h a la tarda.  
 
P5: Entre les 8:45 h i les 9:30 h al matí i entre les 15:00 h i les 15:30 h a la tarda.  
 
Sortida  
 
P3: Entre les 12:45 h i les 13:00 h al matí i entre les 16:45 h i les 17:00 h a la tarda. P3 sortirà per la porta 
principal de l’escola.  
 
P4: A les 12:50 h al matí i a les 16:50 h a la tarda. P4 sortirà pel pati dels Soldadets (Avinguda Sant Iscle).  
 
P5: A les 12:50 h al matí i a les 16:50 h a la tarda. P5 sortirà per la porta petita negra del carrer Verge del Pilar. 

EDUCACIÓ PRIMÀRIA 
 
Entrada 
1r i 2n d’EP: Entraran per la porta petita negra del carrer Verge del Pilar.  
3r, 4t, 5è i 6è d’EP: Entraran per la porta gran del carrer Verge del Pilar.  
 
- L’horari d’entrada serà entre les 8:50 h i les 9:15 h. al matí i entre les 14:50 h i les 15:10 h a la tarda.  
- Els alumnes entraran sols al pati i aniran directament a la seva aula sense fer fila i sense entretenir-se.  
- Quan entrin hauran de fer ús dels dispensadors de gel que hi haurà a les entrades.  
 
Sortida 
1r i 2n d’EP: Sortiran per la porta petita negra del carrer Verge del Pilar.  
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3r i 4t d’EP: Sortiran per la porta gran del carrer Verge del Pilar.  
5è i 6è d’EP: Sortiran per la porta petita del carrer Lluís Companys (la porta que hi ha al final del pati gran). 

 
1r d’ESO entrarà i sortirà per la porta petita situada al Carrer Llluís Companys. 
La resta de cursos d’ESO entraran i sortiran directament de l’edifici de secundària. 
 

6. Organització de l’espai d’esbarjo 
 
Organitzarem els patis per espais i horaris: 
 
Educació Infantil: 
 
P5: de 10:15h a 10:45h., en grups estables reduïts en zones diferents rotatives: pati dels soldadets i pati de les 
rodes. 
 
P3: de 10:45 a 11:15h., en grups estables reduïts en zones diferents rotatives: pati dels soldadets, pati de les 
rodes. 
 
P4: de 11:15h a 11:45h., en grups estables reduïts en zones diferents rotatives: pati dels soldadets, pati de les 
rodes. 
 
Per berenar: 
 
P3: de 15:30h a 16:00h., en grups estables reduïts en zones diferents rotatives: pati dels soldadets, pati de les 
rodes. 
 
P4: de 16:00h a 16:30h., en grups estables reduïts en zones diferents rotatives: pati dels soldadets, pati de les 
rodes. 
 
P5: de 16h a 16:30h.,al porxo.  
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Educació primària: 
 
1r A: pati lateral de 10:30h a 11h. 
1r B: porxo de 10:30h a 11h. 
1r C: lateral del porxo de 10:30h a 11h 
2n A: zona 1 de la pista esportiva de 10:30h a 11h. 
2n B: zona 2 de la pista esportiva de 10:30h a 11h. 
2n C: zona 3 de la pista esportiva de 10:30h a 11h 
3r A: zona 1 del pati del terrat de 10:30h a 11h. 
3r B: zona 2 del pati del terrat de 10:30h a 11h. 
3r C: zona 3 del pati del terrat de 10:30h a 11h 
 
4t A: zona 1 del pati del terrat de 11:05 a 11:30h. 
4t B: zona 2 del pati del terrat de 11:05h a 11:30h. 
4t C: zona 3 del pati del terrat de 11:05h a 11:30h. 
5è A: pati lateral de 11:05h a 11:30h. 
5è B: porxo de 11:05h a 11:30h. 
5è C: lateral del porxo de 11:05h a 11:30h 
6è A: zona 1 de la pista esportiva de 11:05h a 11:30h. 
6è B: zona 2 de la pista esportiva de 11:05h a 11:30h. 
6è C: zona 3 de la pista esportiva de 11:05h a 11:30h. 
 
Educació Secundària: 
 
D’11:35h a 12h i/o de 10h a 10:25h, alternant els patis de la pista esportiva, el terrat de l’edifici d’ESO i el terrat 
de l’edifici de primària. 
 

7. Relació amb la Comunitat Educativa: 
 
Reunions Equip Directiu: 
Es realitzaran mantenint la distància de seguretat. 
 
Reunions de professorat: 
Es realitzaran mantenint la distància i en diversos espais diferenciats. 
 
Claustre: 
Es realitzarà a la Sala d’Actes i amb mascareta. 
 
Reunions de famílies i Consell Escolar: 
Es realitzarà a la Sala d’Actes i amb mascareta. S’oferirà simultàniament l’opció de reunió presencial i 
telemàtica. 
 
Reunions individuals de seguiment: 
Es realitzaran preferentment presencials, garantint la distància de seguretat i l’ús de mascareta. A petició de les 
famílies es podrà fer de manera telemàtica. 
 

8. Servei de menjador: 
 
Al menjador hem de garantir que hi ha una distància de seguretat. 
 
P3 dinarà a l’aula. 
P4 dinarà a l’aula. 
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P5 dinarà a l’aula. 
 
Torns al menjador: 
Es respectaran els grups estables i cada grup estable (els que es quedin a dinar) estaran en una taula 
independent a les altres taules. 
 
Menjador 1:  
 
13h a 13:40h: 1r, 2n i 3r de primària 
13:45h a 14:30h: ESO 
 
Menjador 2: 
13h a 13:45: 4t, 5è i 6è de primària 
13:45h a 14:30h: Professorat 
 

9. Pla de neteja: 
 
Mesures generals de prevenció personal: 
 
1. Higiene de mans.  
2. Evitar tocar-se el nas, els ulls i la boca, ja que les mans faciliten la transmissió.  
3. En tossir o esternudar, cobrir la boca i el nas amb el colze flexionat.  
4. Mantenir una distància interpersonal de 2 metres.  
5. Utilitzar mocadors d'un sol ús per eliminar secrecions respiratòries i llençar-los després del seu ús.  
6. Evitar donar-se la mà.  
7. L'ús de guants no és recomanable de forma general.  
8. L'ús de màscara quirúrgica serà obligatori per al personal i l’alumnat major de 6 anys, sempre que no es 
pugui mantenir la distància de seguretat. 
9. A Educació Infantil i a Cicle Inicial, es proporcionarà una gorra amb visera pantalla per utilitzar-la durant la 
jornada escolar. 
 
Rentat de mans: 
 
Es tracta d’una de les mesures més efectives per a preservar la salut dels infants així com del personal docent i 
no docent. Es realitzarà de forma freqüent i meticulosa, durant almenys 40 segons amb aigua i sabó o, si no, 
amb gel hidroalcohòlic. S'ha de tenir en compte que quan les mans tenen brutícia visible el gel hidroalcohòlic no 
és suficient, i cal fer servir aigua i sabó. 
 
En infants, es requerirà rentat de mans:  
▪ A l’arribada i a la sortida del centre educatiu.  
▪ Abans i després d’esmorzar.  
▪ Abans i després d’anar al WC (infants continents).  
▪ Abans i després de les diferents activitats (també de la sortida al pati).  
 
Per facilitar aquesta acció, cada infant i jove haurà de portar un pot de mini dosi de gel hidroalcohòlic de casa.  
 
Mascaretes: 
 
L’accés al centre per a l’alumnat major de 6 anys s’haurà de fer amb mascareta, que s’ha de portar des de 
casa.  
L’accés al centre pels alumnes d’educació infantil s’haurà de fer amb el barret corporatiu amb visera 
incorporada que s’entregarà a tots el primer d’escola (també poden portar mascareta). 
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Pautes de ventilació: 
 
Es ventilaran les instal·lacions interiors com a mínim abans de l’entrada i la sortida dels infants i 3 vegades al 
dia, almenys 10 minuts cada vegada. Totes les aules seran adequadament ventilades. Si pot ser, es deixaran 
les finestres obertes.  
 
Pautes generals de neteja i desinfecció: 
 
La neteja i la posterior desinfecció d’espais es realitzarà amb una periodicitat almenys diària. Se seguiran les 
recomanacions establertes i amb els productes que s’utilitzen habitualment, que s’hauran d’aplicar en la 
concentració i condicions d’ús que indiqui l’etiqueta de cada producte.  
Neteja: es farà amb aigua o sabó o amb els detergents d’ús habitual en l’àmbit domèstic, que s’aplicaran en la 
concentració i condicions d’ús que indiqui l’etiqueta de cada producte. Desinfecció: hi ha evidència que els 
coronavirus s’inactiven en contacte amb diferents tipus de desinfectants, com poden ser:  
• Lleixiu: es recomana fer una dilució 1:50 del lleixiu habitual que té una concentració al voltant del 5%, 
barrejant 20 ml de lleixiu en 1 litre d’aigua, o bé posant 1 part de lleixiu i 49 parts d’aigua, especialment per a la 
desinfecció dels lavabos. Per a la resta de superfícies és suficient amb una barreja de 1 part de lleixiu i 99 parts 
d’aigua. Aquestes solucions s’han de preparar diàriament i s’han de deixar actuar durant uns minuts per 
assegurar una desinfecció eficaç.  
• Alcohol etílic entre el 62-71%: es pot obtenir directament o a partir de l’alcohol etílic habitual que és del 96 %, 
barrejant 70 ml de l’alcohol amb 30 ml aigua (s’obté un alcohol del 69%) o bé barrejant 5 parts de l'alcohol etílic 
de 96º amb 2 part d'aigua (s’obté un alcohol del 70,6 %) 
• Peròxid d’hidrogen al 0,5%: es pot obtenir diluint l’aigua oxigenada habitual que és del 3% de peròxid 
d'hidrogen amb aigua, barrejant 1 part d'aigua oxigenada i 5 parts d'aigua.  
 
Es poden utilitzar també altres productes desinfectants amb finalitat viricida autoritzats per a ús pel públic en 
general i ús ambiental.  
 
Per a la desinfecció del material informàtic (teclat, ratolins...) s’utilitzaran tovalloletes impregnades amb alcohol 
propílic de 70% o un drap net humitejat amb alcohol de 70%. Se’n garantirà la desinfecció del material com a 
mínim 1 vegada al dia.  
 
Zones i punts on intensificar la neteja i desinfecció  
Les actuacions de neteja i desinfecció hauran d’incidir especialment en tots aquells elements, superfícies o 
zones d’ús més comú que poden tenir més contacte amb les mans. El material emprat en les diferents activitats 
no podrà ser compartit entre diferents infants i, per tant, cada infant i adolescent utilitzarà el seu propi material. 
Les zones i punts on s’intensificarà la neteja i desinfecció són: 
- Interruptors i timbres (aparell electrònic)  
- Manetes i poms de portes, finestres, armaris i arxivadors  
- Baranes i passamans, d’escales i ascensors  
- Taules  
- Cadires  
- Ordinadors, sobretot teclats i ratolins  
- Aixetes  
- Lavabos.. 
- Altres superfícies o punts de contacte freqüent  
En la mesura del possible, les portes  i finestres es mantindran obertes.  
 
 

10. Activitats complementàries 
 
Tindrem en compte les mesures de seguretat quan fem sortides i altres activitats complementàries, tant les del mateix 
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centre com les del lloc on es fa l’activitat i durant el transport quan aquest sigui necessari. 
 
Hi ha previsions i reserves fetes, però no es pot donar per planificat. Pendent de veure l’evolució de la situació, l’oferta de 
les activitats que es poden fer i les mesures de protecció i seguretat que s’han de dur a terme. 
 
Colònies: 
Hem fet una previsió de cases i dates però no s’ha materialitzat res encara, valorarem l’evolució del curs i de la situació. 
Dates previstes per les colònies: 9, 10 i 11 de juny de 2021. 
Hi ha alguna casa de colònies emparaulada, però estem a l’espera de rebre noves instruccions i protocols a seguir per 
confirmar l’activitat. 
 
 

11. Extraescolars i acollida 
 
S’ha fet una programació d’activitats extraescolars que només es realitzaran en cas d’assegurar la seguretat i la 
prevenció requerida. Si es duen a terme començaran més endavant, a l’octubre. Les activitats extraescolars i el 
canguratge/ludoteca es realitzaran  aplicant la distància de seguretat i/o utilitzant la mascareta. 
 
A continuació detallem les activitats ofertades, tot i que s’iniciaran a partir del mes d’octubre per poder realitzar el 
recompte de les d’inscripcions i analitzar la situació de la pandèmia i l possibilitat de dur-les a terme durant el mes de 
setembre. 
 

 
 
 

12. Protocol d’actuació en cas de detectar un possible cas de COVID-19 
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Control de símptomes  
Les famílies o persones tutores han de presentar prèviament al retorn al centre educatiu una declaració responsable per 
tal de garantir que es comprèn la importància de no portar els infants i joves amb símptomes al col·legi, d'informar al 
centre educatiu de l'aparició de qualsevol cas de COVID-19 en l’entorn familiar de l’infant i de mantenir un contacte estret 
amb el centre educatiu davant de qualsevol incidència.  
 
En cas d’aparició de símptomes en un alumne o alumna en la seva presència al centre:  
• Aïllar l’alumne o alumna en un espai específic 
• Avisar pares, mares o tutors.  
• Informar a la família que han d’evitar contactes i consultar al centre d’atenció primària o pediatra.  
• Informar al CAP de referència, per tal que activi els protocols previstos  
• Procedir a la desinfecció i a la neteja dels espais del centre  

 
Protocol d’avís: 
En tots els casos s’estableix que el docent que està amb el grup en el moment de la detecció d’un cas, serà la 
persona responsable de reubicar l’alumne/a i custodiar-lo fins que el puguin venir a buscar. Alhora haurà 
d’informar al tutor del grup estable de la situació. De forma immediata es procedirà a trucar a la família. Ho farà 
el propi tutor/a o algun membre de l’equip directiu.  
La Coordinadora Pedagògica serà la persona responsable de comunicar el cas als serveis Territorials. 
 
Protocol de Seguiment: 
S’ha de deixar constància escrita de cada cas. Es realitzarà un informe del cas on ha de constar: les dades de 
l’alumne/a, lloc, hora, dia i ubicació i tipus d’activitat que es realitzava en el moment de la detecció. També cal 
anotar el nom i el parentesc de la persona que l’ha vingut a buscar i dels docent, tutors/es o membres de l’equip 
directiu que han fet las actuacions pertinents i quines. Es designarà una persona referent del centre que 
mantindrà contacte amb el Centre d’Atenció Primària i amb el Departament de Salut. 
 

13. Pla de treball del centre educatiu en confinament: 
 
EDUCACIÓ INFANTIL: 
 
En cas de confinament, tant si es tracta d’un grup concret com de tota l’etapa o de tot el centre: 
 
Primerament es contactarà amb totes les famílies i es buscarà la via més efectiva de mantenir el contacte, 
prioritzant el correu electrònic i les trobades telemàtiques. 
 
S’obriran carpetes a Google Drive compartides amb cada grup o nivell on s’anirà publicant material acadèmic: 
tasques, recomanacions, fitxes, llocs web, enllaços, plataformes, Vídeos il·lustratius, vídeos acadèmics, vídeos 
de contingut acadèmic...  
 
Es contractaran serveis digitals de seguiment acadèmic de totes les matèries i nivells (plataforma Clica’t i 
editorial Barcanova) 
 
S’organitzarà un calendari setmanal de vídeotrobades per mantenir el contacte visual amb tots els alumnes. 
Es faran dues videoconferències o classes virtuals setmanals. Es prioritzaran els continguts bàsics del curs. 
 
S’oferiran trobades individuals amb cada alumne sempre que ho necessitin. 
 
Es donaran els correus electrònics del professorat per poder mantenir el contacte directe amb cadascun d’ells. 
 
EDUCACIÓ PRIMÀRIA i ESO: 
 
1r i 2n  
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En cas de confinament, tant si es tracta d’un grup concret com de tota l’etapa o de tot el centre: 
 
Primerament es contactarà amb totes les famílies i es buscarà la via més efectiva de mantenir el contacte, 
prioritzant el correu electrònic i les trobades telemàtiques. 
 
S’obriran carpetes a Google Drive compartides amb cada grup o nivell on s’anirà publicant material acadèmic: 
tasques, recomanacions, fitxes, llocs web, enllaços, plataformes, Vídeos il·lustratius, vídeos acadèmics, vídeos 
de contingut acadèmic...  
 
Es contractaran serveis digitals de seguiment acadèmic de totes les matèries i nivells (plataforma Clica’t i llibres 
digitalitzats de l’editorial Barcanova) 
 
S’organitzarà un calendari setmanal de vídeotrobades per mantenir el contacte visual amb tots els alumnes. 
Es faran tres videoconferències setmanals. Es prioritzaran els continguts bàsics del curs. 
 
S’oferiran trobades individuals amb cada alumne sempre que ho necessitin. 
 
Es donaran els correus electrònics del professorat per poder mantenir el contacte directe amb cadascun d’ells. 
 
3r i 4t 
 
En cas de confinament, tant si es tracta d’un grup concret com de tota l’etapa o de tot el centre: 
 
Primerament es contactarà amb totes les famílies i es buscarà la via més efectiva de mantenir el contacte, 
prioritzant el correu electrònic i les trobades telemàtiques. Si hi ha alguna família que no té dispositiu per 
contactar, caldrà buscar-ne un (el centre disposa d’alguns aparells que podria deixar en concepte de préstec). 
 
Des de 3r de primària, cada alumne té la seva pròpia adreça de correu electrònic creada, facilitada i gestionada 
per l’escola que servirà per poder tenir un contacte molt directe entre alumnat i professorat, disposant, així, 
d’una certa autonomia de treball digital. 
 
S’obriran carpetes a Google Drive compartides amb cada grup o nivell on s’anirà publicant material acadèmic: 
tasques, recomanacions, fitxes, llocs web, enllaços, plataformes, Vídeos il·lustratius, vídeos acadèmics, vídeos 
de contingut acadèmic...  
 
Es contractaran serveis digitals de seguiment acadèmic de totes les matèries i nivells (plataforma Clica’t i llibres 
digitalitzats de l’editorial Barcanova) 
 
S’organitzarà un calendari setmanal de vídeotrobades per mantenir el contacte visual amb tots els alumnes. 
Es faran videoconferències o classes virtuals diàriament (1 o 2 hores cada dia) per treballar les matèries 
curriculars bàsiques. Es prioritzaran els continguts bàsics del curs. 
 
S’oferiran trobades individuals amb cada alumne sempre que ho necessitin. 
 
Es donaran els correus electrònics del professorat per poder mantenir el contacte directe amb cadascun d’ells. 
 
5è 
 
En cas de confinament, tant si es tracta d’un grup concret com de tota l’etapa o de tot el centre: 
 
Primerament es contactarà amb totes les famílies i es buscarà la via més efectiva de mantenir el contacte, 
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prioritzant el correu electrònic i les trobades telemàtiques. Els alumnes tenen un iPad assignat a cadascun 
d’ells que són propietat de l’escola però que podran portar a casa per assegurar el correcte seguiment del curs. 
 
Cada alumne té la seva pròpia adreça de correu electrònic creada, facilitada i gestionada per l’escola que 
serveix per poder tenir un contacte molt directe entre alumnat i professorat. 
 
S’obriran carpetes a Google Drive compartides amb cada grup o nivell on s’anirà publicant material acadèmic: 
tasques, recomanacions, fitxes, llocs web, enllaços, plataformes, Vídeos il·lustratius, vídeos acadèmics, vídeos 
de contingut acadèmic...  
 
Ja tenen una part dels llibres de text en format digital, però es complementarà contractant serveis digitals de 
seguiment acadèmic de totes les matèries i nivells (plataforma Clica’t i llibres digitalitzats de l’editorial 
Barcanova) 
 
S’organitzarà un calendari setmanal de vídeotrobades per mantenir el contacte visual amb tots els alumnes. 
Es faran 3 videoconferències o classes virtuals diàriament per treballar les matèries curriculars bàsiques. Es 
prioritzaran els continguts bàsics del curs. 
 
S’oferiran trobades individuals amb cada alumne sempre que ho necessitin. 
 
Es donaran els correus electrònics del professorat per poder mantenir el contacte directe amb cadascun d’ells. 
 
6è i ESO 
 
Novetat: PLA TECNOLÒGIC I DIGITALITZACIÓ DE L’ESCOLA 
 
Ja fa uns anys que es planteja seriosament la implementació de l’1x1 a les aules. Després de fer una valoració 
del curs 2019-2020 i de la pandèmia i el seguiment virtual que s’ha realitzat durant el confinament, s’ha fet 
imprescindible introduir-ho per aquest nou curs 2020-2021, amb els següents objectius:  
 

- Millorar la competència digital dels alumnes. 
- Reduir la quantitat de llibres a comprar i la quantitat de llibres a transportar cada dia per part dels 

alumnes. 
- Actualitzar la metodología de centre i caminar cap a un entorn d’aprenentatge totalment virtual amb un 

futur proper de creació de materials i entorns digitals de creació pròpia. 
- Assegurar un seguiment del programa i dels objectius del curs si tornem a patir un confinament, podent 

garantir que es seguirà avançant materia. 
 
Aquest curs s’iniciarà el projecte 1x1 des de 6è de primària fins a 4t d’ESO. 
Cada alumne/a podrà portar el seu propi ordinador portàtil o tauleta a l’escola. Ha de ser d’ús exclusiu de 
l’alumne/a. 
Des de l’escola es proposa la compra d’un equip personal Chromebook a través de l’empresa Cloudàlia que 
gestionarà també les antenes i l’entorn wifi i les instal·lacions físiques per adequar les aules a la nova 
metodologia. També tindrem la gestió dels equips per poder tenir un control de les aplicacions i les webs que 
s’utilitzen a l’entorn escolar. 
 
 

En cas de confinament, tant si es tracta d’un grup concret com de tota l’etapa o de tot el centre: 
 
Primerament es contactarà amb totes les famílies i es buscarà la via més efectiva de mantenir el contacte, 
prioritzant el correu electrònic i les trobades telemàtiques. Cadascun dels alumnes tenen el seu propi equip, 
ordinador o tauleta. 
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Cada alumne té la seva pròpia adreça de correu electrònic creada, facilitada i gestionada per l’escola que 
serveix per poder tenir un contacte molt directe entre alumnat i professorat. 
 
S’obriran carpetes a Google Drive compartides amb cada grup o nivell on s’anirà publicant material acadèmic: 
tasques, recomanacions, fitxes, llocs web, enllaços, plataformes, Vídeos il·lustratius, vídeos acadèmics, vídeos 
de contingut acadèmic...  
 
Ja disposen de serveis digitals de seguiment acadèmic de totes les matèries i nivells (plataforma Clica’t i llibres 
digitalitzats de l’editorial Barcanova) 
 
S’organitzarà un calendari setmanal de vídeotrobades per mantenir el contacte visual amb tots els alumnes. 
Es faran 4 videoconferències o classes virtuals diàriament per treballar les matèries curriculars bàsiques. Es 
prioritzaran els continguts bàsics del curs. 
 
S’oferiran trobades individuals amb cada alumne sempre que ho necessitin. 
 
Es donaran els correus electrònics del professorat per poder mantenir el contacte directe amb cadascun d’ells. 


