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INTRODUCCIÓ 

La pandèmia per COVID-19 ha implicat l’aplicació de mesures per tal de reduir els contagis i 

poder garantir, amb totes les mesures necessàries, el dret a l’educació de tot l’alumnat 

mitjançant l'activitat educativa adreçada a atendre la diversitat i l'assoliment d'una igualtat 

d'oportunitats i d'accessibilitat. Malgrat això, continua la situació de crisi sanitària que fa 

necessària l’aplicació continuada d’una sèrie de mesures que canvien de manera notable el 

sistema educatiu. Cal que responsables, famílies, persones educadores i la resta del personal 

de les escoles s’involucrin i es comprometin  per a garantir els dos grans pilars per fer front la 

pandèmia: les mesures de protecció i la traçabilitat. 

Els pares i mares o tutors legals han de rebre informació de les mesures adoptades a l’escola 

en relació a la prevenció i control de la COVID. 

Aquest Pla d’actuació pretén establir les bases per tal que el curs 2020/21 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 a una educació de 

qualitat. 

 

DIAGNÒSI 

Desprès de fer una valoració del Pla de Contingència amb tot l’equip educatiu: professorat, 

alumnat i famílies, la nostra valoració és molt positiva, ja que les decisions eren consensuades 

en cicle i amb tot el claustre, treballant conjuntament les diferents àrees de forma 

competencial i participativa seguint les instruccions del Departament. S’ha acompanyat i 

assessorat a tot l’alumnat de forma inclusiva, proporcionant dispositius a aquelles famílies que 

no en tenien, demanant suport al treballador social per les famílies on l’idioma  era problema 

per arribar a una comunicació i tenint en compte les diferents capacitats dels alumnes. 

Les tasques que arribaven a les famílies i el  retorn de les mateixes es feia mitjançant 

“TELEGRAM” a Ed. Infantil i a primària amb el “GOOGLE CLASSROOM”.  S’acorda treballar de la 

mateixa manera però fent algunes millores segons les valoracions que es van fer per nivells. 

  Segons nivells: 

● Ed. Infantil: valoren de fer un flip grip o altra aplicació per gestionar millor el retorn de 

tasques de vídeos o fotografies. També es valora  fer videotrucades o vídeos de la 

mestra, amb el grup classe o grup reduïts per tenir més contacte directe amb l’alumnat 

i poder-ne seguir els progressos de més a prop. 

● Cicle Inicial: Continuar treballant de la mateixa manera, utilitzant llibres digitals però  

aprofundint en el Google Classroom per treure’n més profit. 

● A Cicle Mitjà continuar treballat mitjançant el Google Classroom, enviant tasques 

setmanals i fent les videoconferències grupals per fer el seguiment de l’alumnat. Els 

mini projectes eren molt ben acceptats pels alumnes rebent-los  amb entusiasme i 
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motivació.  En un possible confinament seria millor avançar matèria amb els llibres que 

tinguessin, tant en format digital com de paper. 

● A Cicle Superior es valora positivament el funcionament i dinàmica establerta, per això 

es proposa continuar amb aquesta línia de treball i tipologia de tasques. Ha costat 

adquirir l’hàbit de penjar les tasques al lloc corresponent (tasca presentada), per això 

el proper curs es remarcarà des de bon principi on  penjar-les. 

Per tant es començarà a elaborar el pla d’actuació tenint en compte aquests aspectes 

per treballar el currículum i les ordres del Departament i PROCICAT per fer un 

ensenyament segur. 

 Reforçar els programes utilitzats tan pel professorat com per l’alumnat per tal 

d’arribar a tenir un millor domini del programa i ser més autònoms. Durant el 

mes de setembre, el coordinador TAC del centre en realitzarà algunes sessions. 

(Google Classroom) 

 Reforçar els programes de vídeo que es poden utilitzar per fer lliurament o 

retorn de tasques telemàtiques. 

 Emportar material cap a casa (llibres i llibretes) per tal de poder avançar matèria 

i no fer només exercicis de suport o recerca. 

 Suport grupal una vegada a la setmana a tots els nivells i suport personalitzat 

sempre que sigui necessari. 

 Seguint les recomanacions del Departament d’Educació no farem el suport 

personalitzat aquest curs 20-21 (SEP). 

 Les activitats de més d’un grup estable es realitzaran a la sala d’actes de 

l’Ajuntament. 

 

1. ORGANITZACIÓ DEL CENTRE  

1.1 - ALUMNAT 

El nostre centre  té 97 alumnes distribuïts en diferents nivells: 

EDUCACIÓ INFANTIL EDUCACIÓ PRIMÀRIA 

P3 P4 P5 1r 2n 3r 4t 5è 6è 

5 7 14 11 12 14 9 13 12 

 

D’aquest alumnat, un  alumne del grup de 2n necessita vetlladora i 2 alumnes del grup de 1r i 

2n logopeda. 
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1.2 - PERSONAL DE CENTRE 

1.2.1 – PROFESSORAT  

Tenim una dotació de 11.75 mestres, dels quals:  

 2.5  mestres per educació Infantil 

 5 mestres per educació primària  

 1 EES pedagogia terapèutica (Equip Directiu: Secretària) 

 1 PAN llengua estrangera anglès (Equip Directiu: Cap d’estudis) 

 1PEF – IAN (Ed. Física, que actuarà com a tutor). 

 1 PMU música (Equip Directiu: Directora) 

 0.25 REL ( religió) 

            1.2.2 – PERSONAL D’ATENCIÓ EDUCATIVA 

Falta concretar encara l’horari del personal d’atenció educativa, però van confirmar la seva actuació al 

Centre el curs 19-20. 

Psicopedagoga – Els dimecres de 9.15 a 13.00h ?????????? 

Logopeda – ????????? 

Vetlladora - ????????? 

Fisioterapeuta – 1 cop al trimestre. 

1.2.3 – PERSONAL ADMINISTRATIU 

Una auxiliar administrativa compartida amb l’escola  Guillem Isarn de la Fuliola. Assisteix al centre tots 

els dilluns i dimecres, i  els divendres alternats en horari complert. 

1.3 - GRUPS ESTABLES 

 Per la quantitat d’alumnat abans esmentat que hi ha al nostre centre, el grup estable serà  el  grup 

classe en les activitats diàries pedagògiques i el cicle corresponent en diferents activitats, on 

compartiran el mateix espai: 

- entrades i sortides al centre i circulació pel centre  

- utilització de lavabos 

- esbarjo 

-activitats pedagògiques i àrees : projectes, Physical Education, Religió-valors, sortides... 
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A cada grup estable, es realitzaran les adaptacions metodològiques i/o curriculars  corresponents a les 

capacitats de cada individu. 

     1.4  - ESPAIS 

En el  *quadre següent  s’especifica els espais on estan ubicats els grups estables amb el seu tutor/a, 

mestres de suport o especialistes. També es concreta l’espai  del professorat per fer reunions de 

claustre o cicle i els lavabos que s’utilitzen. 

En els espais de reunió i treball per al personal s’establiran les mesures necessàries per garantir el 

distanciament físic de seguretat de 1,5 metres, i l’ús de mascareta si això no pot garantir-se. Cal tenir 

present  les mesures sanitàries pel que fa a les màquines de cafè i el dispensador d’aigua. S’ha d’evitar 

en la mesura del possible que es comparteixin equips, dispositius, estris o altres instruments o 

accessoris i s’ha de prestar especial atenció a la correcta ventilació de l’espai.  
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1.4.1 .*ORGANITZACIÓ DE GRUPS D’ALUMNES, PROFESSIONALS I ESPAIS 

GRUPS ALUMNES 
DOCENTS PAE ESPAIS  

ESTABLE 
(tutor/a) 

ALRES DOCENTS ESTABLE TEMPORAL 
ESTABLE 

(aules curs 19-20) 
TEMPORAL 

LAVABOS 

 
P3 i P4 

 

 
5 + 7 

 
1 

 
 

Mitja jornada 

   
Aula P3 

 
Aula P-5 

(separar grup de 
P3 o P4) o fer 
suports a P5 

 
Lavabos espai 

Infantil 

 
P5 

 

 
14 

 
1 

   
Aula P4 

 
PRIMER 

 

 
11  

 
1 

Especialistes 
música, P.E , 

religió-valors i 
anglès 

 1 (logopeda) 
Dilluns i dijous  
De 15 a 16.30h ?? 

 
 

Aula 3r 

 
 

Biblioteca 
infantil 

 

 
Lavabos 1a 

planta edifici 
baix  

SEGON 
 

 
12 

 
1 

Vetlladora 1 (logopeda)  
Aula 1r 

 
TERCER 

 

 
14 

 
1 

 
Especialistes 
música, P.E , 

religió-valors i 
anglès 

   
Aula 4t 

 
Un aula estable 

de CM 
 

 

 
 

Lavabos 1a 
planta edifici 

dalt 
 

QUART 
 

 
9 

 

 
1 

   
Aula 2n 

 
CINQUÈ 

 

 
13 

 
1 

 
 

Reducció 1/3 

   
Aula Música 

 
Un aula estable 

de CS 
 

 
Lavabos 

vestíbul entrada 

 
SISÈ 

 

 
12 

 
1 

   
Aula 6è 

PERSONAL 
PAS * 

1      Sala 
Fotocopiadora 

 
 

 



Escola Bonavista              TF: 973 58 60 02 / 627 69 02 78            www.escolabonavista.com              e-mail: c5000961@xtec.cat 

  8 

 

 
 
 
 
 
 

EQUIP 
DOCENT 

      
Biblioteca gran 

per fer reunions 
 

A la sala de 
professors (19-
20) serà l’espai 
de menjador 
per aquell/a 

docent que ho 
necessiti. 

 
Reunions de 
cicle: 
 
Ed. Infantil 

Aula de P5  
(curs 19-20) 

 
C. Inicial 

Una aula 
estable de  CI 

 
C. Mitjà 
Un aula estable 

de CM 
 
C. Superior 
 
Un aula estable 

de CS 
 
 

 
Lavabo davant 

despatx direcció 
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1.4.2 – ESPAI MENJADOR 

S’utilitzarà l’espai habitual del menjador escolar.  Els integrants d’un mateix grup estable seuran junts en 

una o més taules. Cal mantenir la separació entre les taules de grups diferents. En cas que en una 

mateixa taula hi hagi alumnes de més d’un grup caldrà deixar una cadira buida entre ells per garantir la 

distància. Entre  torn i torn cal fer la neteja, desinfecció i ventilació del menjador. Cal garantir el rentat 

de mans abans i després de l’àpat. 

El menjar s’ha de servir en plats individuals, evitant compartir-lo (no es posaran amanides, ni setrilleres, 

ni cistelles del pa al centre de la taula). L’aigua pot estar en una gerra però es recomana que sigui una 

persona adulta responsable qui la serveixi o bé un únic infant encarregat durant tot l’àpat.  

 

 

1.4.3 - PATIS 

ESPAI  DE L’ESBARJO 

 

GRUP ESTABLE 

PATI 

ACCÉS ZONA DE JOC 

ED.INFANTIL 
Porta d’accés al sorral 

                              11.15 a 11.45h 

Pati del sorral 

 

CICLE INICIAL 

Baixada al vestíbul infantil, rampa de l’esquerra i 

cap a  la porta principal d’accés al pati. 

11.15 a 11.45h 

Pista de baix 

 

CICLE MITJÀ 

Baixada al vestíbul de C. Superior per l’escala de 
l’edifici de dalt cap a la rampa per accedir a la 
porta principal del pati. 

10.45 a 11.10h 

Pista de baix 

 

 

CICLE SUPERIOR 

Cap a la rampa per accedir a la porta principal del 

pati 

10.45 a 11.10h 

   

Pista de dalt 

MENJADOR ESCOLAR 

ED. INFANTIL 12.45h 

Grup estable d’infantil en una mateixa taula 

ED. PRIMÀRIA 13.30h 

Taules estables per cicles distribuïdes dins el menjador 

escolar. 
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1..5 – FLUXOS DE CIRCULACIÓ 

GRUP HORARI ACCÉS 

 ENTRADA SORTIDA RECINTE ESCOLAR AULA 

P-3 /P-4 9:05h 

15.05h 

12:35h 

16.35h 

Porta principal del tancat 

Accés al centre per la 

porta verda del porxo de 

baix. 

Vestíbul infantil 

directe aules 

P-5 

 

PRIMER 

 

9:00h. 

15.00h 

 

12:30h. 

16.30h 

Porta principal del tancat 

Accés al centre per la 

porta verda del porxo de 

baix. 

 

Accés escala 1r pis edifici baix 

SEGON 

 

TERCER 

 

9:00h. 

15.00h 

 

12:30h. 

16.30h 

Porta de dalt del tancat 

Rampa de la dreta accés 

porta verda porxo de 

dalt 

 

Accés escala 1r pis edifici de dalt 

QUART 

CINQUÈ 9:00h. 

15.00h 

12:00h. 

16.30h 

Porta de dalt del tancat 

Rampa de l’esquerra 

accés porta principal 

 

Rampa dreta accés aules  
SISÈ 

EQUIP 

DOCENT 

      

 8:50h 

14.50h 

 

      

13.30h 

 16.30h 

Cada tutor/a s’esperarà  

a la porta d’accés del seu 

grup estable per tal de 

controlar les distàncies i 

dirigir-los al lavabo 

pertinent per fer el 

rentat de mans. 
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Ascensor:  

S’han de reservar l’ascensor per a les persones que presenten dificultats per a la mobilitat. L’ús serà 

esporàdic. 

En el cas que un alumne ho necessiti sempre anirà acompanyat d’un adult i utilitzaran mascareta 

ambdues persones. Desprès es passarà a realitzar la desinfecció de botó que s’ha pres. 

 

1.6 –RELACIÓ AMB LA COMUNITAT EDUCATIVA 

 Previsió de les sessions del Consell Escolar: 

4 sessions de Consell Escolar (14 membres al nostre centre: Equip directiu / 4 professors del 

Claustre/ 4 persones sector famílies/ un representant AMPA/ un representant PAS / un representant 

Ajuntament) distribuïts al llarg del curs escolar. 

Si és possible les reunions es faran en sessió presencial a l’aula d’anglès mantenint les distàncies de 

seguretat, i si no és possible, es farà de forma telemàtica amb el Google Meet comunicant-ho 

personalment al correu electrònic de cadascun dels representants. 

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

Es facilitarà la informació del pla d’actuació a la pàgina web de l’escola: www.escolabonavista.com i 

també pel TELEGRAM de cadascuna de les classes per tal de difondre millor la informació, 

prèviament la direcció del centre  farà un ebando general comunicant-ho. 

  Previsions respecte a l’organització de les reunions de tutoria amb les famílies: 

- Famílies de P3 : Una entrevista presencial i personalitzada durant la 1r i 2n setmana de setembre 

amb la tutora de P3 i a l’aula de P3. Les famílies podran lliurar el material que necessiten pel curs.  

- Reunions de grups: Farem les trobades d’inici de curs amb les famílies dels grups estables de forma 

presencial, mantenint la distància de seguretat i amb l’ús de la mascareta a l’aula de música (curs 19-

20) durant el primer trimestre, a principis d’octubre. Un dia de la setmana les famílies d’un grup 

estable assistiran a la reunió, d’aquesta manera es podran garantir les condicions de desinfecció i 

ventilació de l’aula. 

Dilluns 5 d’octubre –Educació Infantil 

Dimarts 6 d’octubre – Cicle Inicial 

Dimecres 7 d’octubre – Cicle Mitjà 

Dijous 8 d’octubre – Cicle Superior 

A les reunions hi assistirà l’Equip Directiu, els tutors/es i el mestre de suport de cada grup-classe 

corresponent. 

http://www.escolabonavista.com/
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 Si això no és possible a causa de la pandèmia es realitzarà de forma  telemàtica mitjançant el Google 

Meet amb prèvia convocatòria per correu electrònic. 

-  Reunions individuals de seguiment: Trobada presencial a l’aula del seu grup, mantenint les mesures 

de seguretat. En funció de la pandèmia es farà el seguiment per telèfon o correu electrònic i/o 

videoconferència pel Google Meet. 

 

 Lliurament de material abans de començar el nou curs escolar 

Durant els dies del 7 al 10 de setembre per grups estables i horaris, les famílies que ho desitgin podran 

portar al centre el material i llibres del seu fill/a ja que aquest curs 20-21, no deixarem passar les 

famílies al recinte escolar. 

Cada tutor/a podrà rebre al vestíbul principal de l’escola a les famílies del seu  grup-classe que portaran 

en una bossa marcada tot el material, el qual es deixarà damunt de la taula del nen/a fins que comenci 

el curs escolar. La resta de l’alumnat que no hagi portat el material prèviament, el podrà dur el mateix 

dia que s’iniciï el curs.  

 

1.7 –HORARIS 

Durant el mes de setembre es realitzaran els horaris per a cada grup classe coneixent el la plantilla 

definitiva de professorat pel curs 20-21. 

 

1.8 – ALTRES 

1.8.1 - SORTIDES I COLÒNIES 

Si la pandèmia ho permet es programaran dues sortides: una al segon trimestre i una altra al tercer 

trimestre. Hi participaran els grups estables (per cicles) i els acompanyaran els mestres tutors/es i 

mestre de suport dins el grup. 

Les colònies a  la Vall de Boí, de moment queden posposades pel proper curs 21-22  sempre i quan 

no hi hagi cap brot ni perill d’anul·lació a causa de la pandèmia. 

 

 

1.8.2 – ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 

L’AMPA és l’entitat que organitza aquest tipus d’activitats i encara està pendent de la seva 

organització. 
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ACTIVITAT Nº ALUMNES 

GRUPS D’ON 

PROVENEN ELS 

ALUMNES 

PROFESSIONAL 

RESPONSABLE 

ESPAI ON ES 

REALITZA 

L’ACTIVITAT 

     

     

     

 

2 – ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA DEL CENTRE EN CONFINAMENT PARCIAL O TANCAMENT 

 

NIVELL 

EDUCATIU 

MÉTODE DE TREBALL I 

RECURSOS DIDACTICS 

MITJÀ I 

PERIOCIDAT DE 

CONTACTE AMB EL  

GRUP 

MITJÀ I 

PERIOCITAT DE 

CONTACTE 

INDIVIDUAL 

MITJÀ I 

PERIOCITAT DE 

CONTACTE AMB LA 

FAMILIA 

P3 

 Propostes setmanals  

lúdiques, motivadores i 

educatives en forma de 

projectes seguint l’índex del 

llibre que fan anar per tal 

d’avançar matèria. En 

activitats de matemàtica, 

AXIOMA i fer fitxes i/o 

activitats manipulatives, 

explicades mitjançant 

vídeos, d’escriptura, lectura, 

experiments, cançons, cuina, 

motricitat,  danses, JClic, 

manualitats. 

Les tasques es proposaran 

mitjançant el Telegram del 

grup classe. 

 

Setmanal 

 

Sempre que sigui 

necessari per 

entendre les 

activitats o per fer 

acompanyament 

personalitzat i 

emocional. 

 

 

Trimestralment 

Sempre que la 

família ho sol·liciti. 

Quan el tutor/a 

vegi necessari 

posar-se en 

contacte per la 

poca vinculació 

amb l’escola o per 

a fer un 

acompanyament 

emocional. 

P4 

Propostes setmanals  

lúdiques, motivadores i 

educatives en forma de 

projectes seguint l’índex del 

llibre que fan anar per tal 

d’avançar matèria. En 

 

Setmanal 

Sempre que sigui 

necessari per 

entendre les 

activitats o per fer 

acompanyament 

personalitzat i 

Trimestralment. 

Sempre que la 

família ho sol·liciti. 

Quan el tutor/a 

vegi necessari 
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activitats de matemàtica, 

AXIOMA i fer fitxes i/o 

activitats manipulatives, 

explicades mitjançant 

vídeos, d’escriptura, lectura, 

experiments, cançons, cuina, 

motricitat,  danses, JClic, 

manualitats. 

Les tasques es proposaran 

mitjançant el Telegram del 

grup classe. 

emocional. 

 

posar-se en 

contacte per la 

poca vinculació 

amb l’escola o per 

a fer un 

acompanyament 

emocional. 

 

 

P5 

Propostes setmanals  

lúdiques, motivadores i 

educatives en forma de 

projectes seguint l’índex del 

llibre que fan anar per tal 

d’avançar matèria. En 

activitats de matemàtica, 

AXIOMA i fer fitxes i/o 

activitats manipulatives, 

explicades mitjançant 

vídeos, d’escriptura, lectura, 

experiments, cançons, cuina, 

motricitat,  danses, JClic, 

manualitats. 

Continuar el dossier de 

lectoescriptura  que tinguin . 

Fer activitats on es pugui 

valorar l’avanç en  

lectoescriptura enviant 

vídeo. 

Les tasques es proposaran 

mitjançant el Telegram del 

grup classe. 

 

Setmanal 

Sempre que sigui 

necessari per 

entendre les 

activitats o per fer 

acompanyament 

personalitzat. 

 

Sempre que la 

família ho sol·liciti. 

 

Quan el tutor/a 

vegi necessari 

posar-se en 

contacte per la 

poca vinculació 

amb l’escola o per 

a fer un 

acompanyament 

emocional. 

 

Trimestralment per 

lliurar els informes. 

1r 

Es treballaran setmanalment 

totes les àrees curriculars 

seguint el temari del llibre o 

del projecte que s’està 

realitzant per tal d’avançar 

temari. 

Hi haurà activitats a la 

 

Setmanal 

Sempre que sigui 

necessari per 

entendre les 

activitats o per fer 

acompanyament 

personalitzat. 

Sempre que la 

família ho sol·liciti. 

 

Quan el tutor/a 

vegi necessari 

posar-se en 
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llibreta, del llibre digital i 

activitats d’investigació. 

Es treballarà les tasques i el 

retorn de les mateixes pel 

Google Classroom. 

 

 contacte per la 

poca vinculació 

amb l’escola o per 

a fer un 

acompanyament 

emocional. 

 

Trimestralment per 

lliurar els informes. 

2n 

Es treballaran setmanalment 

totes les àrees curriculars 

seguint el temari del llibre o 

del projecte que s’està 

realitzant per tal d’avançar 

temari. 

Hi haurà activitats a la 

llibreta, del llibre digital i 

activitats d’investigació. 

Es treballarà les tasques i el 

retorn de les mateixos pel 

Google Classroom. 

 

 

Setmanal 

Sempre que sigui 

necessari per 

entendre les 

activitats o per fer 

acompanyament 

personalitzat. 

 

Sempre que la 

família ho sol·liciti. 

 

Quan el tutor/a 

vegi necessari 

posar-se en 

contacte per la 

poca vinculació 

amb l’escola o per 

a fer un 

acompanyament 

emocional. 

 

Trimestralment per 

lliurar els informes. 

3r 

Es treballaran setmanalment 

totes les àrees curriculars 

seguint el temari del llibre o 

del projecte que s’està 

realitzant per tal d’avançar 

temari. 

Hi haurà activitats a la 

llibreta, del llibre digital i 

activitats d’investigació. 

Es treballarà les tasques i el 

retorn de les mateixes pel 

Google Classroom. 

 

Setmanal 

Sempre que sigui 

necessari per 

entendre les 

activitats o per fer 

acompanyament 

personalitzat. 

Sempre que la 

família ho sol·liciti. 

 

Quan el tutor/a 

vegi necessari 

posar-se en 

contacte per la 

poca vinculació 

amb l’escola o per 

a fer un 

acompanyament 

emocional. 

Trimestralment per 
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lliurar els informes. 

4t 

Es treballaran setmanalment 

totes les àrees curriculars 

seguint el temari del llibre o 

del projecte que s’està 

realitzant per tal d’avançar 

temari. 

Hi haurà activitats a la 

llibreta, del llibre digital i 

activitats d’investigació. 

Es treballarà les tasques i el 

retorn de les mateixes pel 

Google Classroom. 

 

Setmanal 

Sempre que sigui 

necessari per 

entendre les 

activitats o per fer 

acompanyament 

personalitzat. 

 

Sempre que la 

família ho sol·liciti. 

Quan el tutor/a 

vegi necessari 

posar-se en 

contacte per la 

poca vinculació 

amb l’escola o per 

a fer un 

acompanyament 

emocional. 

Trimestralment per 

lliurar els informes. 

5è 

Es treballaran setmanalment 

totes les àrees curriculars 

seguint el temari del llibre o 

del projecte que s’està 

realitzant per tal d’avançar 

temari seguint un horari que 

es farà de confinament. 

Hi haurà activitats a la 

llibreta, del llibre digital i 

activitats d’investigació. 

Es treballarà les tasques i el 

retorn de les mateixes pel 

Google Classroom. 

 

Setmanal 

Sempre que sigui 

necessari per 

entendre les 

activitats o per fer 

acompanyament 

personalitzat. 

 

Sempre que la 

família ho sol·liciti. 

Quan el tutor/a 

vegi necessari 

posar-se en 

contacte per la 

poca vinculació 

amb l’escola o per 

a fer un 

acompanyament 

emocional. 

Trimestralment per 

lliurar els informes. 

6è 

Es treballaran setmanalment 

totes les àrees curriculars 

seguint el temari del llibre o 

del projecte que s’està 

realitzant per tal d’avançar 

temari seguint un horari de 

confinament. 

Hi haurà activitats a la 

llibreta, del llibre digital i 

activitats d’investigació. 

Es treballarà les tasques i el 

 

Setmanal 

Sempre que sigui 

necessari per 

entendre les 

activitats o per fer 

acompanyament 

personalitzat. 

 

Sempre que la 

família ho sol·liciti. 

Quan el tutor/a 

vegi necessari 

posar-se en 

contacte per la 

poca vinculació 

amb l’escola o per 

a fer un 

acompanyament 

emocional. 
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retorn de les mateixes pel 

Google Classroom. 

Trimestralment per 

lliurar els informes. 

 

3- PLA D’ACTUACIÓ EN CAS DE DETECTAR UN POSSIBLE CAS DE COVID-19  

No han d’assistir al centre l’alumnat, les persones docents i altres professionals que tinguin símptomes 

compatibles amb la COVID-19, així com aquelles persones que es troben en aïllament per diagnòstic de 

COVID-19 o en període de quarantena domiciliària per haver tingut contacte estret amb alguna persona 

amb símptomes o diagnosticada de COVID-19. 

Protocol a seguir quan una persona presenta símptomes COVID-19  al centre educatiu: 

1. Se l’ha de portar a un espai separat d'ús individual. (Biblioteca d’infantil) 

2. S’ha de col·locar una mascareta quirúrgica (tant a la persona que ha iniciat símptomes com a la 

persona que quedi al seu càrrec).  

3. S’ha de contactar amb la família per tal que vingui a buscar al nen/a. 

4. En cas de presentar símptomes de gravetat s’ha de trucar també al 061. 

5. El centre ha de contactar amb el servei territorial d’Educació per informar de la situació i a través 

d’ells amb el servei de salut pública. La família o la persona amb símptomes ha de contactar amb el seu 

CAP de referència per valorar la situació i fer les actuacions necessàries. Si es decideix realitzar una PCR 

per a SARS-CoV-2, l’infant i la família amb qui conviu hauran d’estar en aïllament al domicili fins 

conèixer-ne el resultat. En cas que finalment es confirmi el cas, Salut Pública serà l'encarregada de la 

identificació, aïllament i seguiment dels contactes estrets. 

Si hi ha un cas positiu se’n farà la comunicació a l’Ajuntament a través dels Serveis Territorials. De 

manera orientativa, els elements de decisió per a establir quarantenes i/o, si escau, tancaments parcials 

o total del centre serien: 

 Cas positiu en un o més membres d’un grup de convivència estable. Es planteja la quarantena de tot 

el grup de convivència, durant 14 dies després del darrer contacte amb el cas, amb vigilància d’aparició 

de nous casos. Per tant, interrupció de l’activitat lectiva presencial per a aquest grup. 

  Cas positiu en dos membres no convivents que pertanyen a dos grups de convivència diferents d’un 

mateix espai (un edifici, un torn, una ala d’un edifici...) tot el grup es podria plantejar la quarantena 

dels grups de convivència d’aquell espai, durant 14 dies després del darrer contacte amb el cas, amb 

vigilància d’aparició de nous casos. Per tant, interrupció de l’activitat lectiva presencial en l’espai 

afectat, també durant 14 dies.  

 Cas positiu en dos o més membres no convivents que pertanyen a grups de convivència en diferents 

espais. S’hauria de plantejar la quarantena dels grups de convivència afectats, durant 14 dies després 

del darrer contacte amb el cas, amb vigilància d’aparició de nous casos. A més, és podria plantejar la 

interrupció de l’activitat presencial del centre educatiu, també durant 14 dies.  
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Els equips d’atenció primària de referència dels centres educatius estaran a disposició dels equips 

directius dels centres per a mesures de consell sanitari sobre la COVID-19. Per tant, els equips d’atenció 

primària han d’identificar una o diverses persones, responsables d’aquesta interlocució amb els centres 

educatius que, en la nostra escola ho serà la direcció. 

 

4- PLA DE VENTILACIÓ, NETEJA I DESINFECCIÓ 

VENTILACIÓ dels ESPAIS 

S’ha de realitzar la ventilació dels espais durant un mínim de 10 minuts 

ESPAIS QUI FA LA VENTILACIÓ QUAN ES REALITZA 

AULES 
Cada tutor/a o mestre que 

ocupi l’aula corresponent 

 

- Abans d’iniciar les classes de 

matí. 

-Abans de sortir a l’esbarjo. 

-Al migdia. 

-Abans d’iniciar les classes de 

tarda. 

-En acabar la jornada escolar. 

 

ESPAIS COMUNS: 

Sala del professorat,  sala de 

dinar, aula d’informàtica 

 

Equip Directiu i personal del 

PAS 

 

-Al matí, en arribar al centre. 

   - Durant l’hora d’esbarjo. 

-Al migdia durant les reunions. 

-A la tarda en acabar la jornada 

escolar. 

MENJADOR ESCOLAR 
El personal que treballi al 

menjador 

 

-Abans d’iniciar els àpats. 

-Al canvi de torn d’un grup 

estable ( infantil i primària). 

-En acabar els àpats. 
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PLA DE NETEJA I DESINFECCIÓ 

 

ESPAIS COMUNS I EQUIPAMENTS 

 

QUE S’HA DE NETEJAR 

 

QUI HO REALITZA 

 

QUAN ES REALITZA 

 

Manetes i poms de portes i 

finestres. 

Personal de neteja Ajuntament. 
Diàriament. En acabar les 

classes de la tarda. 

Baranes i passamans d’escales. 

 

Personal de neteja Ajuntament. 

*Si algun altre grup no estable 

utilitzés el passamans de les 

escales seria el professorat 

corresponent. 

En finalitzar les classes de tarda. 

En acabar l’activitat. 

 

Grapadores, utensilis d’oficina,  

canó per pissarra digital... 

 

El professorat corresponent 

En acabar d’utilitzar-lo si es sap 

que ho pot utilitzar una altre 

membre d’un grup no estable. 

En acabar les classes. 

Ordinadors, teclats i ratolins 

 

Professorat i el grup classe que 

utilitzi l’aula. 

En finalitzar l’activitat. 

 

Telèfon 

 

Professor que l’utilitzi. 

 

En finalitzar la trucada. 

Interruptors de la llum Personal de neteja Ajuntament. 

 

Diàriament. En acabar les 

classes de la tarda. 

Fotocopiadora, plastificadora, 

màquina d’enquadernar. 
El professorat corresponent. 

 

En acabar d’utilitzar-lo. Ho pot 

utilitzar un altre membre d’un 

grup no estable. 
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AULES I ESPAIS DE JOC INTERIORS 

Taules i cadires Personal de neteja Ajuntament. 

 

Diàriament. En acabar les 

classes de la tarda. 

Terra Personal de neteja Ajuntament. 

 

Diàriament. En acabar les 

classes de la tarda. 

Materials de joc (Ed. Física, 

psicomotricitat, jocs d’aules...) 
Professorat corresponent. 

 

Desprès de cada ús, si es canvia 

de grup estable. 

Joguines de plàstic (sorral, aules 

infantil) 
Professorat corresponent. 

 

Després de cada ús si es canvia 

de grup estable. 

 

LAVABOS 

 

Rentamans 

Inodors 

Terra i altres superfícies 

Personal de neteja Ajuntament. 
Diàriament en acabar les 

classes matinals i de tarda??? 

 

MENJADOR ESCOLAR 

 

Superficies on es prepara el 

menjar 

 

Personal del menjador 

 

Diàriament, després d’acabar 

de dinar. 

 

Plats, gots, coberts... Utensilis 

de cuina 

 

Taules i cadires 

 

SALA DE DINAR PEL PROFESSORAT (sala professorat curs 19-20) 

 

Taula, cadires, 

Cafetera, microones... 

Professorat que es quedi a 

dinar. 

Diàriament, després d’acabar 

de dinar. 
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Normes generals: 

- Utilització de desinfectants apropiats i seguint les instruccions de les etiquetes. 

- Es farà un llistat de comprovació del pla de neteja i es podrà anar adaptant, si cal.  

- Hi haurà gel hidroalcohòlic amb suports penjats a: 

 vestíbul d’entrada de l’alumnat d’Educació Infantil. 

 vestíbul de cicle superior . 

 porta principal del recinte escolar.  

 passadís del pis de dalt entre els grups estables de cicle inicial i cicle mitjà. 

 sala del professorat. 

 sala de la fotocopiadora ( personal PAS).  

 despatx de  direcció (damunt de la taula)*. 

- Professorat i alumnat han de portar mascareta per entrar al recinte escolar (a excepció de l’alumnat 

d’Educació Infantil). Desprès es guardarà a la motxilla. A l’aula, com a grup estable no serà 

obligatòria posar-la. 

La resta de professorat que passi per l’aula i no pertanyi al grup estable haurà de portar mascareta, 

sempre i quan, no es pugui mantenir la distància obligatòria. 

- Mantenir la distància d’un metre en fer les files d’entrades i sortides al recinte escolar, així com per 

als desplaçaments per anar al pati i a les aules. 

- Rentat de mans a l’arribada i sortida de l’escola, abans i després dels àpats, abans i després d’anar al 

lavabo i abans i després de les diferents activitats (pati). 

- Es faran pòsters i cartells informatius explicant un correcte rentat. 

- Es penjaran a les aules i/o passadissos les normes de seguretat, l’ordre d’entrades i sortides i fluxos 

de circulació pel centre. 

- El material de l’alumnat serà personal, no es compartirà. 

- Els materials d’Educació Física i psicomotricitat es classificaran per grups estables, sempre que sigui 

possible per evitar compartir. 

 

 

 


