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A) CONSIDERACIONS GENERALS 

 

● Malgrat la pandèmia, tots els infants i adolescents han de tenir           

accés a l’educació en condicions d’equitat. 

● L’aprenentatge als centres educatius ha de poder continuar amb la          

màxima normalitat, seguint les instruccions sanitàries, i garantint la         

funció social de l’educació. 

● L’escola ha de ser un entorn segur, amb el risc mínim assumible. 

● A través de les mesures proposades, els centres educatius han          

d’estar en condicions de contribuir al control de l’epidèmia i a la            

ràpida identificació de casos i de contactes. 

 

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. 

 

Es tracta d’una de les mesures més efectives per preservar la salut dels             

alumnes així com la del personal docent i no docent. 

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). 
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▪ Com a mínim una vegada cada 2 hores. 

 

A l’escola disposem de punts de rentat de mans a totes les aules i patis.               

També de dispensadors de solució hidroalcohòlica. 

Afavorirem mesures adaptades a l’edat de l’infant (vídeos, cançons...) per          

promoure el rentat de mans correcte i la seva importància. 

Es col·locaran pòsters i cartells informatius explicant els passos per a un            

correcte rentat de mans en els diversos punts de rentat de mans. 

 

a.1) Ús de la mascareta:  

 

 

En entrar al centre els alumnes i el personal del centre han de portar la               

mascareta fins a la seva aula. En els passadissos i als lavabos fora de              

l’aula hauran de portar mascareta si coincideixen puntualment amb altres          

grups estables. 
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a.2) Requisits d’accés als centres educatius: 

● 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 en cas de           

contraure la infecció per SARS-CoV-2, es valorarà de manera         

conjunta –amb la família o persones tutores i el seu equip mèdic de             

referència–, 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. 

▪ Malalties que afecten el sistema immunitari (per exemple aquells          

infants que requereixen tractaments immunosupressors). 

▪ Diabetis mal controlada. 

▪ Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus. 

 

En el cas del personal docent i no docent de l’escola que tingui contacte              

amb els infants, les persones de risc elevat de malaltia greu per            

coronavirus seran avaluades pel servei de prevenció de riscos laborals de           

la titularitat del centre per valorar si poden estar en contacte amb els             

infants. Les condicions de risc engloben les malalties cròniques, com la           

hipertensió arterial, la diabetis, els problemes cardíacs o pulmonars i les           

immunodeficiències, l’obesitat mòrbida. Les dones embarassades es       

consideren un col·lectiu d’especial consideració. Les persones del grup de          

risc han de ser valorades pel servei de prevenció de riscos laborals propi o              
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extern, de la titularitat. També caldrà contemplar els requisits d’accés als           

centres educatius de persones pertanyents a altres entitats o empreses          

de cara a la gestió de vulnerabilitats i/o contactes. 

 

a.3) Control de símptomes: 

Les famílies són les responsables de l’estat de salut dels seus fills i filles.              

A l’inici del curs, signaran una declaració responsable a través de la qual: 

▪ Faran constar que són coneixedores de la situació actual de           

pandèmia amb el risc que això comporta i que, per tant, s’atendran            

a les mesures que puguin ser necessàries en cada moment. 

▪ Es comprometen a no portar l’infant o adolescent al centre           

educatiu en cas que presenti simptomatologia compatible amb la         

COVID-19 o l’hagi presentat en els darrers 14 dies i a comunicar-ho            

immediatament als responsables del centre educatiu per tal de         

poder prendre les mesures oportunes. 

 

Les famílies disposaran d’una llista de comprovació de símptomes: 
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La família ha d’evitar portar l’infant a l’escola i comunicar al centre si ha              

presentat febre o algun altre dels símptomes.  
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En cas que la situació epidemiològica ho requerís es podria considerar la            

implementació d’altres mesures addicionals com la presa de temperatura         

a l’arribada a l’escola. 

 

Quan l’infant presenti una malaltia crònica d’elevada complexitat que         

pugui augmentar el risc de gravetat en cas de contraure la infecció per             

SARS-CoV-2 es valorarà de manera conjunta –amb la família i el seu            

equip mèdic de referència– la idoneïtat d’incorporar-se a l’activitat         

escolar. Es consideren malalties de risc per a la COVID-19: 

● Malalties respiratòries greus que precisen medicació o dispositius de         

suport ventilatori. 

● Malalties cardíaques greus.  

● Malalties que afecten al sistema immunitari (per exemple aquells         

infants que precisen tractaments immunosupressors). 

● Diabetis mal controlada. 

● Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus. 

 

 

a.4) Neteja, desinfecció i ventilació 

 

Aquest pla de ventilació, neteja i desinfecció es basa en les           

recomanacions fetes pel Departament de Salut. 

En el cas d’un ús temporal d’algun espai de manera compartida entre            

diferents grups es preveu una neteja i desinfecció i la ventilació abans de             

l’ocupació de l’espai per un altre grup. 
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a.5) Gestió de residus 

Els mocadors i tovalloles d'un sol ús utilitzats per a l'assecat de mans o              

per a la higiene respiratòria es llençaran en contenidors amb bosses. El            

material d’higiene personal, com mascaretes, guants i altres residus         

personals d’higiene, són considerats com a fracció resta i, per tant, es            

llençaran al contenidor de rebuig (contenidor gris). 

En el cas que alguna persona presenti símptomes mentre està al centre,            

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 tal com s’ha indicat al              

paràgraf anterior. 

 

a.6) Promoció de la salut i suport emocional 

La pandèmia actual brinda una oportunitat única per a consolidar alguns           

hàbits i conductes que són imprescindibles en qualsevol context: 

● Tenir cura d’un mateix i de les persones que envolten. 

● Actuar amb responsabilitat per protegir els més vulnerables. 

● Rentar-se les mans de manera freqüent i sistemàtica. 

 

a.7) Gestió de casos 

El responsable de la coordinació i la gestió de la COVID-19 al centre és el               

director o directora. 

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. 

La detecció precoç de casos i el seu aïllament, així com dels seus             

contactes més estrets, és una de les mesures més rellevants per mantenir            

entorns de seguretat i preservar al màxim l’assoliment dels objectius          

educatius i pedagògics.  
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Davant d'una persona que comença a desenvolupar símptomes        

compatibles amb la COVID-19 a l’escola:  

1. Se la portarà a un espai separat d'ús individual. 

2. S’haurà de col·locar una mascareta quirúrgica (tant a la persona           

que ha iniciat símptomes com a la persona que quedi al seu càrrec). 

3. Es contactarà amb la família per tal que vingui a buscar l’infant. 

4. En cas de presentar símptomes de gravetat es trucarà també al            

061. 

5. L’escola contactarà amb el servei territorial d’Educació per         

informar de la situació i a través d’ells amb el servei de salut             

pública. 

 

 

Casos 

potencials 

Espai 

habilitat per 

l’aïllament 

Responsable 

de reubicar i 

custodiar 

l’alumne/a 

Responsable 

de trucar la 

família 

Responsable 

de comunicar 

el cas als 

Serveis 

Territorials 

Petits (Ed. 

Infantil) 

Sala de 

visites 

Docent del 

grup estable 

o docent que 

té a l’aula en 

el moment 

de la 

detecció 

Director/a o 

membre de 

l’Equip 

Directiu 

Director/a o 

membre de 

l’Equip 

Directiu 

Mitjans (1r, 

2n i 3r) 

Aula planta 

baixa C/ del 

Carme 

Docent del 

grup estable 

o docent que 

té a l’aula en 

el moment 

de la 

detecció 

Director/a o 

membre de 

l’Equip 

Directiu 

Director/a o 

membre de 

l’Equip 

Directiu 

Grans (4t, 

5è i 6è) 

Aula de 

suport de 5è 

Docent del 

grup estable 

o docent que 

té a l’aula en 

Director/a o 

membre de 

l’Equip 

Directiu 

Director/a o 

membre de 

l’Equip 

Directiu 
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el moment 

de la 

detecció 

 

Es farà el seguiment dels casos: 

 

Persona 

afectada 

Dia i hora de 

la detecció 

Protocol 

seguit i 

observacions 

Persona de 

contacte del 

CAP 

Referent del 

centre pels 

contactes 

amb salut 

     

     

     

 

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 fos el cas, l’escalada de decisions en relació amb el tancament de             

l’activitat presencial del centre educatiu serà el resultat de la valoració,           

sobre el terreny, per part de l’autoritat sanitària. 

 

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:            

tot el grup de convivència estable té consideració de contacte          

estret, per tant s’hauria de plantejar la quarantena de tot el grup de             
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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 de convivència estable pot            

tenir consideració de contacte estret, per tant , i depenent de la            

valoració de vigilància epidemiològica, 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: tot el grup de convivència           

estable té consideració de contacte estret, per tant 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. 

 

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. 
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B) ORGANITZACIÓ DEL CENTRE 

 

El curs començarà de manera presencial el dia 14 de setembre. 

 

b.1) Alumnat 

L’ensenyament serà presencial per a tots els alumnes de l’escola. 

Garantirem que tots els alumnes d’educació infantil i primària puguin          

seguir el curs de manera presencial sempre que la situació sanitària no            

obligui a un confinament parcial o total de l’alumnat i del professorat del             

centre o bé de la població. Si aquest confinament es produís, l’alumnat            

podria continuar la seva tasca des de casa, amb el seguiment diari del             

professorat, ja que s’ha previst mantenir les eines digitals utilitzades          

durant el 3r trimestre i introduir-ne de noves, així com adquirir llicències            

digitals dels materials d’aprenentatge.  

 

Nivell 

educatiu 

Mètode de 

treball i 

recursos 

didàctics 

Mitjà i 

periodicitat 

de 

contacte 

amb el 

grup 

Mitjà i 

periodicitat 

de contacte 

individual 

amb 

l’alumne/a 

Mitjà i 

periodicitat 

de contacte 

amb la 

família 

P3 Aprenentatge 

globalitzat 

Zoom/Diari Zoom o 

trucada/ 

Setmanal 

Zoom, 

trucada o 

missatgeria/ 

Quan calgui 

P4 Aprenentatge 

globalitzat 

Zoom/Diari Zoom o 

trucada/ 

Setmanal 

Zoom, 

trucada o 

missatgeria/ 

Quan calgui 

P5 Aprenentatge 

globalitzat 

Zoom/Diari Zoom o 

trucada/ 

Setmanal 

Zoom, 

trucada o 

missatgeria/ 

Quan calgui 

1r Propostes de 

treball 

competencial 

Zoom/Diari Zoom, 

trucada o 

missatgeria/ 

Setmanal 

Zoom, 

trucada o 

missatgeria/ 

Quan calgui 
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2n Propostes de 

treball 

competencial 

Zoom/Diari Zoom, 

trucada o 

missatgeria/

Setmanal 

Zoom, 

trucada o 

missatgeria/ 

Quan calgui 

3r Propostes de 

treball 

competencial 

Zoom/Diari Zoom, 

trucada o 

missatgeria/

Setmanal 

Zoom, 

trucada o 

missatgeria/ 

Quan calgui 

4t Propostes de 

treball 

competencial 

Zoom/Diari Zoom, 

trucada o 

missatgeria/

Setmanal 

Zoom, 

trucada o 

missatgeria/ 

Quan calgui 

5è Propostes de 

treball 

competencial 

Zoom/Diari Setmanal Zoom, 

trucada o 

missatgeria/ 

Quan calgui 

6è Propostes de 

treball 

competencial 

Zoom/Diari Setmanal Zoom, 

trucada o 

missatgeria/ 

Quan calgui 

 

 

 

En el cas de la incorporació d’un nou alumne al centre, se l’assignarà a un               

grup estable existent. 

 

b.2) Personal de l’escola: professorat, personal d’atenció       

educativa i personal d’administració i serveis 

El servei sanitari del servei de prevenció de riscos laborals de la titularitat             

del centre (ASEPEYO), avaluarà la presència de personal treballador         

especialment sensible a la COVID-19, en el marc de referència vigent a            

cada moment, i en base a aquest coneixement establirà, si s’escau,           

mesures específiques de protecció. 
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b.3) Grups estables/espais 

 

A partir del nombre d’alumnes, del nombre de docents i personal de            

suport educatiu s’han organitzat els grups estables d’alumnes amb un          

tutor o tutora i un espai referent. 

Cada grup estable està format per un conjunt d’alumnes, amb el seu tutor             

o tutora. Poden formar part d’aquest grup estable altres docents o           

personal de suport educatiu.  

Cada grup es mantindrà junt en el màxim d’activitats al llarg de la             

jornada lectiva, tant a l’aula com al pati. A l’interior de l’edifici cada grup              

ocuparà, de manera general, el mateix espai físic.  

Els/les alumnes seran sempre els mateixos. Aquells docents i/o personal          

de suport educatiu que es relacionen amb més d’un grup estable portaran            

mascareta quan no puguin mantenir una distància d’1,5 metres amb els           

infants.  

 

En la proposta de planificació i distribució provisional d’alumnes en          

agrupaments per al curs 2020-2021 hem tingut en compte que els espais            

que tenim són relativament grans i ventilats. Per això hem decidit no            

dividir els grups, seguint les directrius del document “Instruccions per al           

curs 2020-2021 dels centres educatius de catalunya” on s’informa que “la           

planificació general dels grups d’alumnes s’haurà d’ajustar als criteris         

habituals d’organització del centre”. 

Segons la particularitat de cada grup i els metres quadrats de cada aula             

hem considerat les següents solucions: 

 

GRUP Nº Alumnes Nº mestres Aula actual  m2 

 

P3 24 2 P3  76,75m2 

P4 25 1 P4 46,30m2 

P5 18 1 P5 49m2 
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Primer 25 1 1r 56,75m2 

Segon 25 1 2n 56,75m2 

Tercer 21 1 3r 56,75m2 

Quart A 14 1 4t 47,85m2 

Quart B 13 1 Experimentació 29m2 

Cinquè 25 1 5è  49m2 

Sisè 27 1 6è 75,10m2 

 

L’organització de l’espai de l’aula d’un grup estable assegura, en la           

distribució de l’alumnat, una distància interpersonal mínima d’1 metre. La          

disposició del mobiliari, ja sigui en files o en petits grups al voltant de la               

taula, tindrà en compte aquesta distància. 

De forma excepcional a l’educació a primària, si l’ocupació dels espais ho            

permet, es poden utilitzar les diferents aules específiques. Per tant farem           

ús de l’Aula de Música, el Taller de Plàstica i l’aula de NEE considerant que               

la rotació de diversos grups en un mateix dia sigui la mínima i cada cop               

que hi hagi un canvi de grup es netegi i desinfecti l’espai i el material d’ús                

comú. Si en alguna ocasió s’ha de fer servir l’Espai Àgora se seguiran els              

mateixos criteris. 

El mateix alumnat, quan estigui utilitzant un espai que no és el del seu              

grup estable (cas de música, per exemple), col·laborarà en les actuacions           

de neteja de superfícies i estris utilitzats abans d’abandonar l’espai i           

possibilitar el seu nou ús en bones condicions. 

 

b.4) Espai de migdia 

El servei de menjador escolar, que inclou l’àpat i les activitats posteriors            

fins a la represa de l’activitat lectiva s’organitzarà en els espais habilitats            

a tal efecte: 

● Menjador. 

● Pati de baix. 
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● Pati terrat C/ del Carme.  

● Pati terrat menjador. 

● Aula de P3 (Dormitori P3) 

● Espai Àgora. 

 

Les directrius que se seguiran seran les següents: 

● El menjar es farà a l’espai habitual del menjador escolar.  

● Els integrants d’un mateix grup estable seuran junts en una o més            

taules.  

● Es mantindrà la separació entre les taules de grups diferents. En           

cas que en una mateixa taula hi hagi alumnes de més d’un grup es              

deixarà una cadira buida entre ells per garantir la distància.  

● Quan calgui, es valorarà la realització de més torns dels habituals           

per evitar la coincidència d’un gran nombre d’infants en un mateix           

espai. Entre torn i torn es farà la neteja, desinfecció i ventilació del             

menjador. 

● Es farà el rentat de mans abans i després de l’àpat. 

● El menjar es servirà en plats individuals, evitant compartir-lo (no es           

posaran amanides, ni setrilleres, ni cistelles del pa al centre de la            

taula).  

● L’aigua estarà en una gerra però una persona adulta responsable          

serà qui la serveixi. 

● Si calgués (dia de la festa de l'escola o d’altres dies especials en             

que hi ha més aforament) l’alumnat podria menjar a les aules o            

altres espais. Preferiblement s’agruparien infants pertanyents a un        

mateix grup estable. 

● El professorat i el personal d’administració i serveis del centre que           

faci ús del servei de menjador escolar seguirà fent-ho en un espai            

habilitat per aquest ús, diferent de l’ocupat per l’alumnat, i          

mantenint en tot moment la distància de seguretat d’1,5 metres.  

● El professorat i el personal d’administració i serveis utilitzaran la          

mascareta en el menjador.  
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● Les activitats posteriors als àpats es realitzaran preferiblement a         

l’aire lliure, als patis, amb ocupació diferenciada d’espais per a cada           

grup estable. Quan això no sigui possible es farà ús de la            

mascareta. 

● En cas d’utilitzar espais interiors serà per a infants pertanyents a un            

mateix grup estable. En aquest cas es garantirà la ventilació          

després de l’activitat. Quan això no sigui possible es garantirà la           

separació entre els alumnes de grups diferents, així com l’entrada i           

la sortida separadament dels infants dels diferents grups.  

Planificació d’horaris i espais: 

 

EN PROCÉS D’ELABORACIÓ 

 

b.5) Patis 

Bàsicament utilitzarem espais externs per fer pati i activitat física. Per           

això demanarem a l’Ajuntament de Vilassar de Dalt la possibilitat de           

continuar utilitzant l’Estrella (antic mercat), els Jardinets i, també, poder          

tallar el trànsit el Passatge de la Rosa en determinades franges horàries. 

La sortida al pati serà esglaonada. En cas que grups estables           

comparteixin un espai, mantindran entre ells la distància sanitària. Quan          

no es mantingui la distància interpersonal d’1’5 metres caldrà l’ús de           

mascaretes. 

 

GRAELLES EN PROCÉS D’ELABORACIÓ. 

 

b.6) Circulació dins del centre 

Per evitar l’aglomeració de persones en un lloc del centre s’establiran           

circuits i s’organitzarà la circulació dels diferents membres de la          

comunitat educativa en llocs i moments determinats. Quan coincideixin         

més d’un grup estable caldrà mantenir la distància interpersonal d’1,5          

metres i portar mascareta. 
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b.7) Entrades i sortides 

Per dur a terme les entrades i sortides farem ús d’aquests accessos que             

disposem a l’escola: 

● Entrada secretaria  

● Entrada pati 

● Entrada carrer del Carme 

 

En entrar al centre, els/les alumnes s’han de rentar les mans amb gel             

hidroalcohòlic, mantenir la distància sanitària i han de portar la mascareta           

fins a la seva aula. 

 

Es seguirà l’organització següent: 

 

GRUP PUNT 

D’ENTRADA /  

SORTIDA 

E. MATÍ S. MATÍ E. TARDA S. TARDA 

P3 E. secretaria 9:20h 13h 15:10h 17:10h 

P4 E. secretaria 9:10h 13h 15h 17h 

P5 E. secretaria 9h 13h 14:50h 16:50h 

Primer C/Carme 9:10h 13:10h 15:10h 17:10h 

Segon C/Carme 9h 13h 15h 17h 

Tercer C/Carme 8:50h 12:50h 14:50h 16:50h 

Quart A Pati 9h 13h 15h 17:00h 

Quart B Pati 9:05h 13:05h 15:05h 17:05h 

Cinquè Pati 9:10h 13:10h 15:10h 17:10h 

Sisè Pati 8:50h 12:50h 14:50h 16:50h 
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Només les famílies d’infantil tindran accés a dins del recinte de l’escola,            

fins l’espai del Claustre. Només una sola persona i amb mascareta. A            

l’hora d’entrada podran acompanyar els nens i nenes fins la porta de            

l’aula corresponent.  

Per recollir-los a la sortida s’establiran aquests 3 punts:  

● P3: a la porta de l’aula. 

● P4 i P5 a l’espai Claustre. 

Les famílies de 1r, 2n i 3r deixaran i recolliran els seus fills i filles a                

l’entrada del C/ del Carme nº 5 en l’hora que els toqui. 

Les famílies de 4tA, 4t B, 5è i 6è deixaran i recolliran els seus fills i filles                 

al C/ Àngela Perera nº 4 en les hores corresponents. 

En el cas que algú arribi tard haurà d’esperar que tothom hagi            

accedit al centre per poder entrar. 

 

b.8) Relació amb la comunitat educativa 

● Reunions de presentació del curs per fer la difusió i informació del            

Pla d’organització a les famílies: es faran de manera virtual a través            

de la plataforma Zoom durant la primera setmana de setembre, una           

per a les famílies d’ Ed. Infantil i una altra per a les famílies de               

Primària. 

 

● Reunions de grups: es preveu fer les reunions amb famílies de           

manera presencial prenent les mesures de seguretat pertinents        

(distanciament i mascaretes). Segons les circumstàncies, però, es        

plantejarà de fer-les de manera telemàtica. 

 

● Sessions de Consell escolar: segons les circumstàncies es decidirà si          

es fan presencials o telemàtiques. 

 

● Reunions de l’equip de mestres (claustres, avaluacions…): es        

preveu fer-les presencialment prenent totes les mesures de        

prevenció i seguretat sanitària oportunes. 
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● Reunions d’equips de treball i comissions: es preveu fer-les         

presencialment prenent sempre les mesures necessàries. 

 

L’Equip Directiu es reunirà setmanalment de manera presencia,        

respectant totes les mesures de prevenció recomanades. 

 

Amb les famílies se seguirà utilitzant com a eina de comunicació el servei             

de missatgeria de Clickedu. També es plantejarà de fer les entrevistes de            

manera telemàtica o telefònica. 

 

 

C) ADAPTACIONS DE FUNCIONAMENT: 

 

c.1) Dinàmiques d’aprenentatge 

Durant el curs 2020-2021 modificarem les nostres dinàmiques        

d’aprenentatge intercicle, així com les activitats compartides entre        

diversos cursos, veient-ho no pas com un impediment, sinó com a un nou             

repte per continuar avançant en transformació educativa. Per això : 

 

● Dedicarem les primeres setmanes del curs a fer una avaluació inicial           

de l’alumnat per tal de detectar en quin punt es troba cadascú i com              

cal orientar el seu procés d’aprenentatge. 

● Tindrem bústies per cada grup-classe per tal de poder-nos         

comunicar a través de missatges escrits. 

● Replantejarem l’activitat de Companys de lectura per adaptar-la a         

les eines TIC com a conta-contes, lectura de poesia… 

● Utilitzarem vídeo-trobades entre els cursos de Parvulari per        

mantenir el vincle de companyes i companys d’etapa. 

● Utilitzarem també el Zoom per presentar projectes entre companyes         

i companys de diferents cursos. 
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● Replantejarem els espais d’aprenentatge, que passaran a ser tallers         

d’aula, continuant amb les propostes diversificades i vinculades a         

les intel·ligències múltiples. 

● Per tal d’impulsar models d’activitats i propostes competencials que         

propiciïn l'autonomia i creativitat de l’alumnat, a les classes dels          

grans (4t, 5è i 6è) s'introduiran  les Capses d’aprenentatge. 

● Fomentarem la conversa a la rotllana i l’atenció personalitzada,         

entenent que l’escola té la funció de cura i suport emocional dels i             

les alumnes. 

● Per tal d’impulsar la cultura digital, l’escola invertirà en equipament          

digital i l’equip de mestres rebrà nova formació en eines TIC al            

setembre. 

● Pel que respecta a l’ús de recursos i eines digitals per part dels             

infants, es mantindran els que ja hem utilitzat a rel del període de             

confinament i s'ampliaran en la programació d’aula. 

● Continuarem participant activament en les xarxes de col·laboració a         

les que ja pertanyem (Fòrum Futurs de l’Educació i Laboratori de           

Transformació Educativa) i a d’altres que puguin sorgir, per         

continuar aprenent i compartint experiències. 

● Les Assemblees d’alumnes se seguiran fent, ara per vídeo-tobades. 

● Les activitats d’Aprenentatge Km0 es replantejaran considerant la        

possibilitat de fer les trobades amb els i les diferents professionals           

que vulguem contactar, a través de Zoom. 

 

c.2) Recursos per a l’atenció de l’alumnat amb necessitat         

específica de suport educatiu 

La mestra de NEE garantirà l’acompanyament, seguiment i atenció directa          

de l’alumnat amb necessitats educatives específiques seguint les mesures         

de prevenció dels i les mestres especialistes. Podrà fer l’atenció dins del            

gran grup o, si s’escau, en petit grup estable o individualment a l’aula de              

NEE, mantenint les mesures de ventilació, higiene i desinfecció. 
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D) ALTRES ACTIVITATS 

 

d.1) Acollida matinal 

S’habilitarà l’Espai Àgora, que permet mantenir la distància interpersonal         

d’1,5 metres i, quan calgui, tant el/la responsable de l’acollida com els            

infants portaran mascareta. 

Cada infant ha d’anar acompanyat per un únic familiar. Abans d’entrar al            

centre s'ha de rentar les mans amb gel hidroalcohòlic i un cop dins ha de               

mantenir la distància de seguretat d 1,5 metres amb la resta de persones             

que estiguin a l’espai d’acollida.  S’ha d’accedir al centre amb mascareta. 

Quan finalitzi el període d’acollida, els infants seran acompanyats a la           

seva aula de referència i tant els responsables com els infants han de             

portar les mascaretes. Acabat l’horari d’acollida es ventilarà, netejarà i          

desinfectarà l’espai. 

 

 

d.2) Adaptació de P3  

Durant aquest període les famílies dels infants podran acompanyar-los a          

l’aula seguint les mesures de prevenció i seguretat següents:  

 

● La persona acompanyant no pot participar en el període d’acollida si 

presenta símptomes compatibles amb la COVID-19 o els ha         

presentat en els darrers 14 dies. Tampoc no hi podrà participar si            

ha tingut contacte estret amb una persona amb la COVID-19          

confirmada o amb simptomatologia compatible en els darrers 14         

dies. 

● Persones de risc: aquelles persones acompanyants que pateixin una         

malaltia de risc davant de la COVID-19 (diabetis, malaltia         

cardiovascular -inclosa la hipertensió-, malaltia hepàtica crònica,       

                       27 



PROVISIONAL 
malaltia pulmonar crònica, malaltia renal crònica,      

immunodeficiència, càncer en fase activa, obesitat mòrbida) així        

com dones embarassades, hauran d’avaluar la conveniència de        

participar en el període d’acollida amb el seu equip mèdic de           

referència. 

● Nombre d’acompanyants: cada infant només podrà ser acompanyat        

per una sola persona (que pot canviar durant el període          

d’adaptació). Els germans que es trobin simultàniament en el         

període d’acollida podran ser acompanyats per una o dues         

persones. En aquest cas, sí que hi podrà haver contacte amb la            

resta de membres de la unitat familiar. 

● Contacte i distància: la persona acompanyant només podrà tenir         

contacte amb el seu infant i haurà de mantenir la distància de            

seguretat (1,5 metres) amb la resta de persones de l’aula (inclosos           

infants, persones acompanyants i persones educadores). 

● Rentat de mans: la persona acompanyant s’haurà de rentar les          

mans amb aigua i sabó o gel hidroalcohòlic abans d’accedir al centre            

educatiu i també abans d’entrar a l’aula. També es recomana rentat           

de mans a la sortida del centre educatiu. 

● Mascareta: la persona acompanyant ha d’accedir al centre educatiu         

amb una mascareta higiènica o quirúrgica correctament posada. 

 

d.3) Sortides i colònies 

Es duran a terme les activitats previstes en la Programació General Anual,            

pel que fa a sortides i colònies, amb les adaptacions que calgui ateses les              

mesures de prevenció i seguretat sanitària. 

En el cas de les sortides, sempre mantindrem la distància interpersonal           

d’1,5 metres i portarem mascareta quan no es pugui preservar la           

distància. 

En el cas de les colònies mantindrem els grups estables, es prioritzaran            

les activitats a l’aire lliure i se seguiran les mesures de prevenció i higiene              

habituals: distància física de seguretat, rentat de mans, etc. 
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d.4) Extraescolars 

Mantindrem només l’extraescolar d’anglès. Hi participaran infants de        

diferents edats i grups estables. La composició del grup de participants           

serà el més constant possible.  

 

E) SEGUIMENT DEL PLA 

 

Planificació del seguiment i avaluació d’aquest Pla de reobertura: 

 

● Responsables de fer el seguiment: Equip Directiu. 

● Possibles indicadors: recull d’incidències en cada grup estable        

(mestres), recull d’incidències en l’espai de menjador (coordinadora        

de menjador), recull d’incidències en les extraescolars       

(responsables d’extraescolars) 

● Propostes de millora: avaluació inicial del Pla durant el claustre de           

mestres del dia 5 d’octubre. Seguiment i avaluacions mensuals al          

llarg del curs coincidint amb els claustres i sempre que sigui           

necessari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equip directiu de l’Escola La Immaculada 

Vilassar de Dalt, 21 de juliol de 2020 
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