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1. Organització pedagògica en una situació de pandèmia com 

l’actual i en cas de confinament parcial o tancament del centre 

a. Diagnosi 

La nostra escola es va organitzar per seguir l’acció educativa durant el confinament 

del tercer trimestre del curs 19-20 amb la plataforma Padlet pels cursos més baixos i 

la plataforma Classroom per 4t, 5è i 6è. També s’ha mantingut el contacte amb les 

famílies i els/les alumnes a través de trucades telefòniques, correus electrònics i 

videotrucades setmanals amb el grup classe. S’han proposat, durant aquest temps, 

propostes engrescadores, lúdiques i competencials per motivar la participació. 

En una situació de pandèmia, l’escola durà a terme un acompanyament emocional i 

donarà continuïtat a l’aprenentatge de manera telemàtica. Hem valorat continuar 

amb la plataforma Classroom per tota l’escola de cara al curs 20-21 i seguir els 

contactes amb els mitjans citats (trucades, correus electrònics i videotrucades). 

En el cas d’un confinament parcial, l’escola seguirà les classes amb normalitat dels 

grups que es poden quedar a l’escola i, alhora, organitzarà les mesures esmentades 

anteriorment pels alumnes que no puguin venir a l’escola pel confinament. 

 

b. Organització dels grups estables 

Decidim desdoblar els grups que tenen 
una ràtio superior a 25 alumnes, és a 
dir: 4t, 5è i 6è (aquest últim no es troba 
per sobre la ràtio, però al ser l’últim curs 
de cicle s’ha decidit també desdoblar-
lo). 

Mantindrem els mateixos espais del 

curs 19-20 pels grups de 1r i 2n. El grup 

de 3r anirà a l’aula de música, 4tA i 4tB 

s’ubicaran a les aules d’anglès de la 

primera planta. Els 4 grups de 5è i 6è 

ocuparan la segona planta de l’edifici. 

Els criteris de les agrupacions estables 
són per nivells educatius, per tant, seran 
grups heterogenis. 

Les agrupacions estables inclouen els 
alumnes amb NEE i preveiem l’atenció 
de la mestra d’EE dins l’aula. I, si és el 
cas, algun altre personal de suport 
educatiu. 

Les mesures flexibilitzadores seran els 
desdoblaments, quan siguin possibles, i 
el reforç dins l’aula (dos mestres). 
Descartem fer agrupacions internivells i 
intercicles aquest curs. 

 

 



2. Organització de grups d’alumnes, professionals i espais 

L’organització dels alumnes es realitzarà entorn a grups de convivència estables 

acompanyants pel seu tutor/a en un espai de referència. 

A continuació s’especifica l’organització dels diferents grups classe.  

 

GRUPS ALUMNES 

DOCENTS Personal 
d’atenció eductiva 

que intervé 
puntualment en 

aquest grup (amb 
mesures de 
seguretat): 

ESPAI 

ESTABLE TEMPORAL ESTABLE TEMPORAL 

P3 22 
Mª Carmen F. Bàrbara (EE) 

Patrícia 
TEEI 

 Aula P3 Aula 
psicomo-

tricitat 

P4 22 
Mª Carmen L. Bàrbara (EE) 

Míriam 
 Aula P4 Aula 

psicomo-
tricitat 

P5 22 
Àngels Bàrbara (EE) 

Míriam 
Logopeda 
MAIN (aula de 
reforç) 

Aula P5 Aula 
psicomo-

tricitat 

1r 23 
Yolanda Bàrbara 

Sílvia V. (ang) 
Logopeda 
MAIN (aula EE) 

Aula 1r 
(1a planta) 

Biblioteca 

2n 25 
Jèssica Bàrbara (EE) 

Sílvia V. (ang) 
 Aula 2n 

(1a planta) 
Biblioteca 

3r 25 
Òscar Bàrbara (EE) 

Sílvia V. (ang) 
 
 

Aula 
música 

Biblioteca 

4t A 13 
Andrea Bàrbara (EE) 

Andrea 
 
 
 

Aula 4t A 
(1a planta) 

 

4t B 13 
Marta Bàrbara (EE) 

Marta (ang) 
 Aula 4t B 

(1a planta) 
 

5è A 13 
Esther B. Bàrbara 

Alba 
 Aula 5è A 

(2a planta) 
 
 

5è B 13 
Alba Bàrbara (EE) 

Esther B. (ang) 
 Aula 5è B 

(2a planta) 
 

6è A 13 
Jordi Bàrbara (EE) 

Carla (ang) 
 Aula 6è A 

(2a planta) 
 

6è B 12 
Carla Bàrbara (EE) 

Jordi 
 Aula 6è B 

(2a planta) 
 

 

ACTIVITAT O 
MATÈRIA 

GRUPS ESTABLES 
DELS QUALS 

PROVENEN ELS 
ALUMNES 

DOCENT HORARI 
(NOMBRE 

D’HORES O 
SESSIONS 

SETMANALS) 

OBSERVACIONS (si 
escau) 

  José Miguel 
(director) 

 Pendent de conèixer la 
plantilla definitiva i poder 
planificar l’horari. 

  Sílvia D. 
(mestra de 
religió) 

 Pendent de conèixer la 
plantilla definitiva i poder 
planificar l’horari. 

 



3. Organització d’horaris i gestió d’entrades i sortides 

A continuació es detallen els horaris d’entrada i de sortida a l’escola dels 

diferents grups. 

 

EDIFICI INFANTIL 

ACCÉS GRUP 
HORARI MATÍ HORARI TARDA 

ENTRADA SORTIDA ENTRADA SORTIDA 

Porta 
principal 

P3 9:10h 12:40h 15:10h 16:40h 

P4 9:00h 12:30h 15:00h 16:30h 

P5 8:50h 12:20h 14:50h 16:20h 

 

EDIFICI PRIMÀRIA 

ACCÉS GRUP 
HORARI MATÍ HORARI TARDA 

ENTRADA SORTIDA ENTRADA SORTIDA 

Porta 1 
(porta gran 

pista de 
bàsquet) 

5è B 8:50h 12:20h 14:50h 16:20h 

2n 9:00h 12:30h 15:00h 16:30h 

6è A 9:10h 12:40h 15:10h 16:40h 

Porta 2 
(porta petita) 

5è A 8:50h 12:20h 14:50h 16:20h 

4t A 9:00h 12:30h 15:00h 16:30h 

6è B 9:10h 12:40h 15:10h 16:40h 

Porta 3 
(porta gran 

secretaria) 

3r 8:50h 12:20h 14:50h 16:20h 

4t B 9:00h 12:30h 15:00h 16:30h 

1r 9:10h 12:40h 15:10h 16:40h 

 

L’edifici d’infantil té dos accessos d’entrada, la porta principal i la porta 

d’emergència. Els alumnes de P5 entraran i sortiran per la porta d’emergència (aula 

psicomotricitat) i els alumnes de P3 i P4 entraran i sortiran per la porta principal. Les 

famílies s’esperaran fora del recinte en els cartells indicats i mantenint la distància 

de seguretat. Si cal dir alguna cosa a la mestra, s’haurà d’escriure una nota. 

La tanca del recinte de primària té tres accessos. Tant per entrar com per sortir, 

farem servir les tres portes, les quals estaran degudament senyalitzades amb el seu 

número per tal que les famílies sàpiguen per on han d’entrar els seus fills/es. 

Entrades: 

Grups 8:50h – Entrarà 5è B per la porta d’emergència fent una fila respectant les 

distàncies de seguretat. 5è A i 3r entraran per les portes assignades. 5è A farà fila 

mantenint la distància de seguretat als espais marcats al porxo per 1r (senyalització 

curs 19-20) i 3r entrarà directament a la seva aula (aula de música). Es farà una 

entrada esglaonada, és a dir, un cop 5è B estigui a la seva aula, podrà pujar 5è A. 

Grups 9:00h – Entrarà 2n fent una fila i respectant les distàncies per la porta 

d’emergència. 4t A i 4t B entraran per les portes assignades i faran fila mantenint la 

distància de seguretat als espais marcats al porxo per 1r i 6è (senyalització curs 19-

20). Es farà una entrada esglaonada, és a dir, un cop 2n estigui a la seva aula, 

pujarà 4t A i, quan aquest grup entri a la seva aula, pujarà 4t B. 



Grups 9:10h – Entrarà 6è A fent una fila i respectant les distàncies per la porta 

d’emergència. 6è B i 1r entraran per les portes assignades i faran fila mantenint la 

distància de seguretat als espais marcats al porxo per 1r i 6è (senyalització curs 19-

20). Es farà una entrada esglaonada, és a dir, un cop 6è A estigui a la seva aula, 

pujarà 6è B i, quan aquest grup entri a la seva aula, pujarà 1r. 

 

Sortides: La sortida es farà a la inversa i els/les mestres acompanyaran el seu grup 

fent fila fina a la seva porta corresponent. 

 

Les famílies no podran entrar dins de l’escola a buscar els seus fills/es. Els germans 

hauran de respectar el seu horari i s’hauran d’esperar fora de l’escola respectant les 

mesures de distanciament. 

 

PATIS 

A continuació es detallen els horaris de l’hora del pati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’accés al pati d’infantil es farà de manera esglaonada per la porta principal (P3 i 

P4) i per la porta d’emergència P5. Cada grup utilitzarà una zona diferenciada de joc 

que anirà rotant cada setmana. 

Pel que fa l’hora del pati a primària, la sortida serà esglaonada i cada grup estable 

ocuparà el mateix espai diferenciat del pati durant una setmana (cada setmana es 

farà rotació per tal que tots els alumnes puguin accedir a les diferents zones de joc 

del pati). Cada grup sortirà per la porta que estigui més a prop de el seu espai 

d’esbarjo: porta d’emergència i porta principal. 

PATI INFANTIL 

GRUP HORARI PATI 

P3 10:55h a 11:40h 

P4 10:45h a 11:30h 

P5 10:35h a 11:20h 

PATI Primària 

GRUP HORARI PATI 

1r 11:05h a 11:35h 

2n 11:00h a 11:30h 

3r 10:55h a 11:25h 

4t A 11:00h a 11:30h 

4t B 11:00h a 11:30h 

5è A 10:55h a 11:25h 

5è B 10:55h a 11:25h 

6è A 11:05h a 11:35h 

6è B 11:05h a 11:35h 



4. Pla de ventilació, neteja i desinfecció 

Cal ventilar les instal·lacions interiors com a mínim abans de l’entrada i la sortida 

dels alumnes i 3 vegades més durant el dia durant, almenys, 10 minuts cada 

vegada. Totes les aules han de poder ser adequadament ventilades i, si és possible, 

es deixaran les finestres obertes durant les classes. La neteja i la desinfecció 

d’espais s’ha de realitzar amb una periodicitat almenys diària. Es recomana 

mantenir les portes obertes, evitant així més contacte en les manetes de les portes. 

A continuació es detalla el Pla de ventilació, neteja i desinfecció per l’escola tenint 

en compte els diferents espais i la seva ocupació i concurrència. 

 

ESPAIS COMUNS I EQUIPAMENTS 

 
Abans 

de cada 
ús 

Després 
de cada 

ús 
Diàriament 

≥ 1 vegada 

al dia 

 

Setmanalment Comentaris 

Ventilació de 
l’espai 

   ventilació  
Mínim 10 
minuts 4 

vegades/dia 

Manetes i 
poms de portes 

i finestres 
   

neteja i 
desinfecció 

 

A l’hora del 
pati, al 

migdia i al 
finalitzar les 

classes. 

Baranes i 
passamans 
d’escales 

   
neteja i 

desinfecció 
 

A l’hora del 
pati, al 

migdia i al 
finalitzar les 

classes. 

Superfície de 
taulells i 

mostradors 
  X 

neteja i 
desinfecció 

  

Cadires, taules 
i bancs 

  X 
neteja i 

desinfecció 
  

Utensilis 
d’oficina 

  X 
neteja i 

desinfecció 
  

Aixetes    
neteja i 

desinfecció 
 

A l’hora del 
pati, al 

migdia i al 
finalitzar les 

classes. 

Ordinadors, 
teclats i ratolins 

  X 
neteja i 

desinfecció 
 

Netejar 
amb un 

drap humit 
amb alcohol 

de 70º. 
 
 
 

Només la 
farà servir 

el 
conserge.  

Telèfons i 
comandaments 

a distància 
  X 

neteja i 
desinfecció 

 

Interruptors 
d’aparells 
electrònics 

  X 
neteja i 

desinfecció 
 

Fotocopiadores   X 
neteja i 

desinfecció 
 

 



AULES I ESPAIS DE JOC INTERIORS 

 
Abans 

de cada 
ús 

Després 
de cada 

ús 
Diàriament 

≥ 1 vegada 

al dia 

 

Setmanalment Comentaris 

Ventilació de 
l’espai 

   ventilació  
Mínim 10 
minuts 3 

vegades/dia 

Superfícies i 
punts de 
contacte 

freqüent amb 
les mans 

  
Diàriament 
depenent 
de l’ús. 

neteja i 
desinfecció 

  

Terra   X 
neteja i 

desinfecció 
  

Materials de 
jocs 

 neteja  
neteja i 

desinfecció 
 

També 
neteja si hi 
ha un canvi 

de grup. 

Joguines de 
plàstic 

 neteja  
neteja i 

desinfecció 
 

Joguines o 
peces de roba 

   
neteja i 

desinfecció 
 

 

 

LAVABOS 

 
Abans 

de cada 
ús 

Després 
de cada 

ús 
Diàriament 

≥ 1 vegada 

al dia 

 

Setmanalment Comentaris 

Ventilació de 
l’espai 

  X ventilació  
Mínim 10 
minuts 3 

vegades/dia 

 
Rentamans 

 
 

  X 
neteja i 

desinfecció 
 

Sobretot 
després de 
l’ús massiu 
(després 
del pati, 
després 

d’educació 
física, 

després de 
dinar) i 

sempre al 
final de la 
jornada. 

 
Inodors 

 
  X 

neteja i 
desinfecció 

 

 
 

Terra i altres 
superfícies 

 
 

  X 
neteja i 

desinfecció 
 

Cubells de 
brossa 

  
neteja i 

desinfecció 
   

 

 

 

 

 



5. Relació amb la comunitat educativa 

Reunions de grups: Farem les trobades d’inici de curs amb les famílies durant el primer trimestre 

preferiblement presencials i si no es pot, es faran telemàtiques.  

Reunions individuals de seguiment: El seguiment amb les famílies el farem preferentment 

presencial, i si no es pot es faran per telèfon o vídeo-trucada. En cas de fer una trobada presencial, 

es farà mantenint les mesures de seguretat. 

 

6. Menjador 

Caldrà preveure el trasllat dels alumnes d’infantil des de l’edifici d’infantil al menjador, aquests hauran 

d’anar acompanyats per les monitores. Durant aquests trasllats sempre caldrà portar mascareta si no 

es pot assegurar el manteniment de la distància de seguretat. 

Per afavorir el manteniment de les mesures de seguretat, atès que disposem d’un espai reduït de 

menjador, farem torns depenent els alumnes que es quedin a dinar: 

 

CURS-NIVELL-GRUP HORA DE DINAR 

P3 a 1r 12:50h - 13:30h 

2n a 6è 13:45h - 14:15h 

 

Formem part de la gestió unificada de menjador i caldrà acabar de concretar els detalls amb 

l’empresa SERHS 

 

7. Extraescolars i acollida 

Les activitats extraescolars i l’espai d’acollida, quan suposin una barreja d’alumnes dels diferents 

grups estables, caldrà fer-les aplicant la distància de seguretat o utilitzant la mascareta. 

 

ACTIVITAT NOMBRE 
D’ALUMNES 

GRUPS DELS 
QUALS 

PROVENEN ELS 
ALUMNES 

PROFESSIONAL 
RESPONSABLE 
DE L’ACTIVITAT 

ESPAI ON ES 
REALITZA 

L’ACTIVITAT 

Acollida No sabem els 
alumnes que 
faran ús d’aquest 
servei el curs 20-
21. 

 Verònica. Menjador i porxo. 

Extraescolars Ens ho ha de 
concretar l’AMPA. 
Ho sabrem al 
setembre. 

   

 

 



8. Activitats complementàries 

Caldrà tenir en compte les mesures de seguretat quan fem sortides i altres activitats 

complementàries, tant les del mateix centre com les del lloc on es fa l’activitat i en el transport, quan 

aquest sigui necessari.  A partir del setembre, i seguint estrictament les mesures del Departament, 

intentarem recuperar les pendents del curs 19-20 i planificar-ne de noves. 

 

9. Pla d’actuació en cas de detectar un possible cas de COVID-19. 

 
El protocol d’actuació que seguirà l’escola en cas de detectar una sospita de cas de 

COVID-19 és el següent: 

 

● Portar l’alumne/a a un espai separat d’ús individual.  

● Es prendrà la temperatura. 

● Tant l’alumne/a com la persona que quedi al seu càrrec s’hauran de posar 

una mascareta quirúrgica. 

● Contactar amb família perquè vingui a buscar l’infant. 

● Si l’alumne/a presenta símptomes de gravetat es trucarà al 061. 

● Cal tancar en una bossa tot el material utilitzat a l’espai d’ús individual on s’ha 

aïllat l’alumne i introduir aquest bossa tancada en un segona bossa abans de 

dipositar-la amb la resta de residus. 

● L’escola informarà de la situació al servei territorial d’Educació i, a través 

d’ells, s’informarà al servei de salut pública. 

 

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 

Infantil Aula de reforç Mestre/a de reforç o un 
altre mestre. 

Tutor/a o un 
membre de 
l’equip directiu 

Director 

1r i 2n Aula d’EE Mestre/a responsable 
en aquell moment i 
membre de l’equip 
directiu 

Membre de 
l’equip directiu 

Director 

3r Aula plàstica Mestre/a responsable 
en aquell moment i 
membre de l’equip 
directiu. 

Membre de 
l’equip directiu 

Director 

4t, 5è i 6è Aula Escolta’m Mestre/a responsable 
en aquell moment i 
membre de l’equip 
directiu. 

Membre de 
l’equip directiu 

Director 

 

 



10. Seguiment del pla 

 

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

RESPONSABLES: Equip directiu 

POSSIBLES INDICADORS:  

PROPOSTES DE MILLORA TRIMESTRALS 

 

 

11. Concrecions per a l’educació infantil 

 

a. Pla d’acollida de l’alumnat 

En tot moment es garantirà les mesures de seguretat corresponents. 

Dilluns 14 9:15-10:45 
11-12:30 
 

Alumne amb un familiar 
acompanyant. 
Es faran dos torns amb 11 
alumnes a cada torn. 
Acompanyament de la tutora. 

Dimarts 15 9:15-10:45 
11-12:30 

Alumne  sense acompanyant. 
Es faran dos torns amb 11 
alumnes a cada torn. 
Acompanyament de la tutora 
més mestra de reforç o E.E. 

Dimecres 16 9:15-10:45 
11-12:30 

Alumne  sense acompanyant. 
Es faran dos torns amb 11 
alumnes a cada torn. 
Acompanyament de la tutora 
més mestra de reforç o E.E. 

Dijous 17 9:15-10:45 
11-12:30 

Alumne  sense acompanyant. 
Es faran dos torns amb 11 
alumnes a cada torn. 
Acompanyament de la tutora 
més mestra de reforç o E.E. 

Divendres 18 9:15-12:30 Vindran tots els nens junts tota 
la franja horària. 
Acompanyament de la tutora 
més mestra de reforç o E.E. 

 

 

 

 

 



b. Pla de treball del centre educatiu en confinament 

NIVELL 

EDUCATIU 

MÈTODE DE 

TREBALL I 

RECURSOS 

DIDÀCTICS 

PREVISTOS 

MITJÀ I 

PERIODICITAT 

DEL CONTACTE 

AMB EL GRUP 

MITJÀ I 

PERIODICITAT DEL 

CONTACTE 

INDIVIDUAL AMB 

L’ALUMNE/A 

MITJÀ I 

PERIODICITAT DE 

CONTACTE AMB LA 

FAMÍLIA 

P3 Classroom Setmanal Videotrucades i 
telefònicament 
quinzenal. 

Correu electrònic 
trucades telefòniques 
quinzenals. 

P4 Classroom Setmanal Videotrucades i 
telefònicament 
quinzenal. 

Correu electrònic 
trucades telefòniques 
quinzenals. 

P5 Classroom Setmanal Videotrucades i 
telefònicament 
quinzenal. 

Correu electrònic 
trucades telefòniques 
quinzenals. 

 

 

12. Concrecions per a l’educació primària 

a. Pla de treball del centre educatiu en confinament 

NIVELL 

EDUCATIU 

MÈTODE DE 

TREBALL I 

RECURSOS 

DIDÀCTICS 

PREVISTOS 

MITJÀ I 

PERIODICITAT 

DEL CONTACTE 

AMB EL GRUP 

MITJÀ I 

PERIODICITAT DEL 

CONTACTE 

INDIVIDUAL AMB 

L’ALUMNE/A 

MITJÀ I 

PERIODICITAT DE 

CONTACTE AMB LA 

FAMÍLIA 

1r Classroom Setmanal Videotrucades i 
telefònicament 
quinzenal. 

Correu electrònic i 
trucades telefòniques 
quinzenals. 

2n Classroom Setmanal Videotrucades i 
telefònicament 
quinzenal. 

Correu electrònic i 
trucades telefòniques 
quinzenals. 

3r Classroom Setmanal Videotrucades i 
telefònicament 
quinzenal. 

Correu electrònic i 
trucades telefòniques 
quinzenals. 

4t Classroom Setmanal Videotrucades i 
telefònicament 
quinzenal. 

Correu electrònic i 
trucades telefòniques 
quinzenals. 

5è Classroom Setmanal 
 

Videotrucades i 
telefònicament 
quinzenal. 

Correu electrònic i 
trucades telefòniques 
quinzenals. 

6è Classroom Setmanal Videotrucades i 
telefònicament 
quinzenal. 

Correu electrònic i 
trucades telefòniques 
quinzenals. 

Si es tenen prou recursos es valorarà si es manté el SEP. 


