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1. DIAGNOSI PRESA DE DECISIONS 
 
Des del passat mes de març l’escola ha hagut de reinventar-se i capgirar-se com un mitjó                
per poder donar resposta remota als processos d’ensenyament i aprenentatge que s’havien            
iniciat al setembre. Tot i tenir la percepció d’haver reconduït en un temps rècord la situació,                
trobem esencial posar èmfasi en alguns aspectes amb el que ha costat treballar i que giren,                
en general, al voltant de la dificultat d’acompanyar processos d’aprenentatge de forma            
remota tant per part dels mestres com de les famílies: 
 
L’avaluació dels processos d’aprenentatge 
L’escola es trobava en ple procés de revisió del concepte compartit d’avaluació amb els              
infants i les famílies (concepte, instruments i formes de comunicació). L’esclat de la             
pandèmia va fer saltar pels aires tot aquest procés de transformació i a l’hora va complicar                
molt poder acompanyar els infants en tots els processos iniciats d’aprenentatge. A l’hora,             
qualificar aquests processos va resultar encara més difícil, sinó impossible. 
 
L’acompanyament dels infants amb NESE 
On es va fer més palesa la interrupció de l’acompanyament proper dels processos             
d’aprenentatge va ser amb els infants amb Necessitats Específiques de Suport Educatiu,            
tant de tipus cognitiu com per circumstàncies socials. L’escola va vetllar per no deixar ningú               
pel camí però va ser complicat mantenir comunicació amb molts d’aquests infant. 
 
L’impacte de la bretxa digital 
Tot i haver implementat altres maneres de comunicació i acompanyament a distància (per             
correu electrònic, , telèfon, vídeo conferència o Google Classroom) el tancament del centre             
va fer palesa la desigualtat entre l’alumnat amb possibilitats de seguir virtualment el curs i               
els que no. L’arribada puntual i intermitent d’alguns dispositius i connectivitat a alguns             
infants (no a tots i no amb la urgència necessària) encara va dificultar més              
l’acompanyament dels processos d'aprenentatge.  
 
La necessitat de nous mitjans de comunicació 
Va ser del tot necessari trobar vies de comunicació alternatives ràpides i clares per poder               
informar infants, mestres i famílies de cada actuació que es duia a terme i de quins                
arguments organitzatius i pedagògics la sustentaven.  
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Així, totes les actuacions durant el confinament es van basar en tres principis:  
 

1. Coherència pedagògica de cada actuació amb el projecte educatiu. 
2. Escolta activa a les necessitats i circumstàncies de cada família i infant per tal de               

personalitzar al màxim cada procés d’acompanyament remot. 
3. Pèrdua mínima de contacte amb els infants i la comunitat en general per tal de reduir                

al màxim el nombre d’infants connectats dels processos d’aprenentatge durant el           
període de confinament. 
 

Ara, a pocs dies de reobrir el centre, i tenint en compte tot això, s’ha elaborat el següent pla                   
d’obertura sota el paradigma de la frase: 
 

Una escola tan viva i tan emocionant com siguem 
capaços i tan segura i canviant com calgui. 

 
S’han atès criteris pedagògics i sanitaris: 

 
I s’han tingut en compte els següents aspectes: 
 

● Blindatge de la mirada inclusiva 
● Sostenibilitat pedagògica del PEC 
● Possibilitats d’agrupament per nivells o cicles 
● Recursos personals  disponibles 
● Espais on poder fer classe dignament 
● Sostenibilitat horària de susbtitucions entre el personal de centre 

 
2. ORGANITZACIÓ DELS GRUPS ESTABLES 

 
Es manetenen el grup estables de 22, 25 infants o 26 a EI, primer, cinquè i sisè i es                   
redueixen les ràtios en els grups de segon, tercer i quart, que tenien grups amb 27                
alumnes, reduint la ràtio a 17 o 18 infants en aquests casos. A cada grup estable se li                  
assignarà un tutor/a vinculat al grup. Només en casos molt excepcionals es vincularà un              
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segon docent o persona de suport al grup estable, de manera que de forma rutinària,               
qualsevol persona (docent o de suport) que s’integri al grup haurà de respectar les mesures               
de seguretat duent la mascareta i/o mantenint la distància d’1’5 m. 
 

 
A l’hora es reforcen aspectes sanitaris com: 
 

1. Els controls de temperatura 
2. La ventilació d’espais 
3. L’assignació d’un lavabo a cada grup 
4. L’higiene de les sabates abans d’entrar al recinte i la higiene de mans 

 
Els motius d’aquesta decisió són els següents: 

● Les instruccions i normativa de seguretat rebudes des dels Departament          
d’Educació permeten aquests agrupaments, sempre i quan es garanteixi         
l’estanqueïtat del grup. 
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● Estabilitat emocional dels grup classe on no s'ha triplicat el grup. Després d’un any              
de confinament i interrupció de les seves relacions grupals, entenem que el millor             
escenari pels infants és retrobar-se amb la major normalitat amb el seu anterior grup              
classe. Això permetrà recuperar processos i complicitats compartides. 
En els casos on s’ha triplicat el grup, s’ha tingut en compte l’opinió dels infants a                
l’hora d’escollir algun infant. 

● Aquest agrupament permet, seguint totes les mesures de seguretat, mantenir amb           
certa normalitat la majoria dels escenaris pedagògics (vida d’aula, especialitats,          
càpsules científiques, etc) oferts a l’escola, havent de renunciar només          
parcialment a aquelles pràctiques educatives que requereixen de la lliure          
circulació dels infants i de la relació amb membres d’altres grups (padrins            
lectors, Consells de Vida d’Escola i Espais d'Aprenentatge). Alguns d’aquests          
escenaris es reinventaran de forma virtual (per exemple les reunions dels Consells)            
o es reformularan per tal d’evitar el desplaçament de nens i nenes per l’escola sense               
el control d’un responsable. 

● Els grups establerts i les pràctiques pedagògiques dutes a terme fins ara ja             
responien a criteris d’inclusió. Caldrà vetllar per les mesures de seguretat en els             
casos dels infants de SIEI de P3 i els possibles usuaris de l’aula d’acollida. Es               
vetllarà per a que els infants amb NESE o que requereixen d’un suport             
addicional intensiu estiguin el major nombre de temps amb el seu grup classe             
si els recursos personals ho permeten (mestres d’EE, educadora i vetlladores). 

● Tot i el generós nombre de reforços docents previstos pel setembre (4 dotacions), no              
es viable desdoblar tots els grups que superen la ràtio de 25. S’utilitzaran aquest 4               
reforços com a especialistes de música, anglès i educació infantil, ja que les             
persones titulars d’aquestes especialitats passen a ser tutores d’un grup          
bombolla dels grups triplicats. Això permet que, al llarg de la de la jornada lectiva               
es puguin realitzar les especialitats i algunes hores de codocència a l’aula, tot             
seguint les mesures de seguretat.  
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Els grup estables que es mantindran seran els següents: 
 

GRUP NÚMERO 
D’ALUMNES 

DOCENTS 
ESTABLES 

ALTRES 
DOCENTS 
NO 
VINCULATS 

PERSONAL 
D’ATENCIÓ 
EDUCATIVA 
HABITUAL 
AL GRUP 

PERSONAL 
D’ATENCIÓ 
EDUCATIVA 
PUNTUAL 

ESPAI 
ESTABLE 

P3A 23 M. Teresa V. 
(o subst) 

Cristina S. 
Edurne O. 
Maria G. 

Maribel P. 
(TEI) 

 Aula P3A 

P3B 22 Rosario R. 
Diana M. 
(subst) 

Cristina S. 
Sandra A. 
Edurne O. 
Maria G. 

Esther L. 
(Educadora) 

 Aula P3B 

P4A 25 Núria C. Cristina S. 
Sandra A. 
Edurne O. 
Maria G. 

  Aula P4A 

P4B 25 Anna M. Cristina S. 
Sandra A. 
Edurne O. 
Anna V. 

  Aula P4B 

P5A 26 Mònica R. Cristina S. 
Sandra A. 
Edurne O. 
Anna V. 

  Aula P5A 

P5B 26 Lydia M. Cristina S. 
Sandra A. 
Edurne O. 
Anna V. 

  Aula P5B 

1A 25 Lorena D. Cristina S. 
Anna V. 
Anna Co. 
Anna Cr. 

  Aula 1A 

1B 25 Cristina G. Cristina S. 
Anna V. 
Anna Co. 
Anna Cr. 

  Aula 1B 

2A 17 Mar N. Cristina S. 
Anna V. 
Anna Co. 
Anna Cr. 

  Aula 2A 

2B 17 Antònia L. Cristina S. 
Anna V. 
Anna Co. 
Anna Cr. 

  Aula 2B 

2C 17 Anna V 
Alícia R 
(subst) 

Cristina S. 
Anna V. 
Anna Co. 
Anna Cr. 

  Aula Joc 
simbòlic 

3A 17 Carles D. Sandra M. 
Anna Cr. 
Jorge P. 
Anna G. 

  Aula 3A 
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Anna MÚS 

3B 18 Laura V. Sandra M. 
Anna Cr. 
Jorge P. 
Maria G. 
Anna C. 

  Aula 3B 

3C 18 Neus C. Sandra M. 
Anna Cr. 
Jorge P 
Maria G. 
Anna C. 

Vetlladora  Aula Imagine 

4A 18 Auxi T. Sandra M. 
Anna Cr. 
Jorge P. 
Maria G. 
Anna C. 

  Aula 4A 

4B 18 Montse J. Sandra M. 
Anna Cr. 
Jorge P 
Maria G. 
Anna C. 

Vetlladora  Aula 4B 

4C 18 Patri R. Sandra M. 
Anna Cr. 
Jorge P 
Maria G. 
Anna C. 

  Aula Art 

5A 26 Sònia A. Carme M. 
Anna C. 
Carles D. 

  Aula 5A 

5B 26 Carlos A. Carme M. 
Anna C. 
Carles D. 

  Aula 5B 

6A 27 Fede R. 
Francesc M. 

Carme M. 
Anna C. 
Carles D. 

Vetlladora  Aula 6A 

6B 25 Mari R. Carme M. 
Anna C. 
Carles D. 

Vetlladora  Aula 6B 

6C 25 Núria F. Carme M. 
Anna C. 
Carles D. 

  Aula 6C 

 
En el cas d’haver de barrejar infants de diferents grups estables, s’enumeren a continuació              
les activitats: 
 

ACTIVITAT GRUPS ESTABLES 
DE PROCEDÈNCIA 

DOCENT HORARI (NOMBRE 
D’HORES O 
SESSIONS 
SETMANALS) 

OBSERVACIONS 

AULA ACOLLIDA 
(mitja dotació) 

3A 
3B 
4B  
5A 
5B 

Anna Cubero 13,5 h. En la mesura del 
possible no es 
barrejaran infants de 
diferents grups o es 
mantindran les 
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6A 
6C 

distàncies i l’ús de 
mascareta. 

SIEI P3 P3A i P3B Sandra A. i Esther L. 24 hores  

SUPORT NEE tOTS ELS GRUPS Carme M i Anna Cr. 48 h En la mesura del 
possible no hi haurà 
barreja d’aquests 
grups estables o es 
mantindran distàncies 
i ús de mascareta. 

 
3. CRITERIS ORGANITZATIUS DELS RECURSOS PER A L’ATENCIÓ DE L’ALUMNAT 

AMB NECESSITAT ESPECÍFICA DE SUPORT EDUCATIU 
 
 
Per que fa a les mesures d’atenció a la         
diversitat en el marc del sistema inclusiu,       
implementarem les següents mesures. 
 
 
 
 
 
 
 
Mesures universals d’atenció a l’alumnat 

● Implementació del treball per projectes a l’aula i de propostes globalitzades d’àmbit. 
● Avaluació reguladora dels processos d’aprenentatge (definició i representació        

compartida dels objectius d’aprenentatge i ús d’instruments d’autoavaluació o         
coavaluació) 

● Implementació de mesures de disseny universal de l'aprenentatge (DUA). 
● Implementació del treball cooperatiu a l’aula (equip cooperatius i estratègies          

cooperatives) 
● Les assemblees i les tutories personalitzades dins del grup estable. 
● Desdoblaments de grups (amb les mesures de seguretat oportunes) 
● Codocència a l’aula (amb les mesures de seguretat oportunes) 

 
Mesures addicionals d’atenció a l’alumnat 

● Participació de les mestres d’EE dins o fora de l’aula (sense barreja de grups) 
● Participació de l’alumnat nouvingut a l’aula d’acollida. 
● Atenció domiciliària o seguiment dels processos d’aprenentatge de forma remota en           

cas de quarentena d’un infant, en aquells casos d’alumnat que no pugui venir a              
l’escola. 

 
 
Mesures intensives d’atenció a l’alumnat 

● Participació dins i fora de l’aula de la responsable del SIEI i l’educadora a l’aula de                
P3. 
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● Participació de les vetlladores dins de les aules amb infants amb necessitat de             
suport (15 hores) 

● Participació de la logopeda a les aules amb infants usuaris d’aquest servei. 
● Valoració i seguiment per part de l’EAP dels casos amb NESE. 
● Col·laboració amb els especialistes del CRETDIC. 
● Formació del claustre com a escola que incorpora recurs SIEI. 

 
 

4. ORGANITZACIÓ DE LES ENTRADES I SORTIDES  
 
El nostre centre consta de tres edificis, fins al moment anomenats de la següent manera:               
edifici central, edifici d’educació infantil i edifici d’ampliació.  
 

● L’edifici central compta amb 6 punts d’accés (5 des del pati i 1 des del carrer) 
● L’edicici d’educació infantil compta només amb un punt d’accés des del pati. 
● L’edifici d’ampliació comptar amb un 5 punts d’accés (3 des del pati i 2 per les portes                 

d’emergència) 
 
Per la seva banda, al recinte escolar s’hi pot accedir des del carrer per tres punts: porta                 
central del pati, porta de serveis del pati i porta de secretaria. 
 
Els infants entraran en diferents torns tal i com mostren les infografies d’entrades i              
sortides de l’espai web, organitzant-se en files en tres punts de trobada: porta serveis, porta               
central i espai Pasífae. Les mestres i els mestres recolliran per torns els infants a les                
portes d’entrada al recinte i els organitzaran en files ordenades ja dins de l’espai              
escolar, separades entre elles amb uns cartells al pati. També per torns, els grups aniran               
entrant per diferents portes als tres edificis de l’escola seguint un itinerari guiat pel mestre/a               
fins a la seva aula.  
 
L’equip directiu, els i les mestres especialistes i de suport recolzaran els tutors i tutores a                
l’hora d’organitzar les entrades i sortides, per tal de garantir, la presa de temperatura, el               
rentat de mans, l’ús de la mascareta, el distanciament interpersonal amb amb altres grups              
estables i el seguiment del recorregut fins a l’espai habitual del grup classe (visiteu l’espai               
d’actualitat de la web destinat a protocols i informació del pla d’obertura). S’han equipat tres               
motxilles amb el material necessari per a les entrades: 
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Les famílies (tret del període d’adaptació a P3 i P4) no podran accedir al centre. Es                
recomanarà que només un progenitor acompanyi l’infant fins a l’escola per evitar            
aglomeracions al carrer i es demanarà que no allargui massa la seva espera a l’hora               
d’entrar i sortir. La puntualitat esdevindrà el factor més important. 
 
L’Ajuntament de Vilanova ha inhabilitat un sector de la zona d’aparcament de la Rambla              
Sant Jordi per tal d’ampliar al màxim l’espai on les famílies esperaran al carrer ha               
desplaçat l’aparca bicis de la porta per ampliar l’espai. També es demanarà l’ocupació             
de la Rambla Sant Jordi per part de les famílies mentre s’espera el torn corresponent. 
 
S’han dibuixat a terra els espais espera de les famílies. 
 
Tot aquest protocol d’entrades i sortides es comunicarà a les famílies per correu, al web i en                 
les reunions virtuals d'inici de curs, que a l’hora quedaran penjades al web del centre. 
 

5. ORGANITZACIÓ DE L’ESPAI D’ESBARJO 
 
Cada grup estable sortirà al pati amb el seu         
tutor/a i una segona persona de suport (amb        
mascareta o distanciament).  
 
Es delimitaran espais aïllats d’esbarjo. Aquests      
espais seran el següents: 
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EDUCACIÓ INFANTIL 
 

1. Terrasseta 
2. Parc amb tanques 
3. Muntanyetes i font 

 
EDUCACIÓ PRIMÀRIA 
 

1. Terrassa superior 1 
2. Terrassa superior 2 
3. Pista esportiva 
4. Pasífae 1 
5. Pasífae 2 
6. Porxo i tennis taula 
7. Jardí botànic i taules a la fresca 

 

 
 

S’organitzaran dos torns de sortida al pati i s'habiliten espais delimitats per a cada grup               
estable, tal i com s’indica en el següent document D’aquesta manera evitarem el contacte              
entre infants de diferents grups estables. 
 
Aquesta distribució serà rotatòria al llarg de la setmana i quedarà a càrrec de la Cap                
d’Estudis. 
 

6. RELACIÓ AMB LA COMUNITAT EDUCATIVA 
 
La comunicació clara i fluida amb la comunitat esdevé un element clau, tal i com ja hem                 
explicat en la diagnosi d’aquest mateix pla. Per tot això enumerem a continuació algunes de               
les actuacions que realitzarem: 
 

● Creació d’un grup de treball multidisciplinar amb participació de tota la comunitat per             
tal de confegir un pla d’obertura plural i ric. 
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● Col·laboració estreta amb l’AFA en la concrecció d’actuacions relacionades amb el           

menjador, les extraescolars, el servei d’acollida i altres activitats com festes,           
reunions pedagògiques, etc. 
 

● Previsió de tres o quatre sessions del consell escolar al llarg del curs. La primera               
durant la primera quinzena del mes de setembre per tal d’aprovar aquest pla             
d’obertura. Es concretarà si aquestes reunions seran de forma presencial o virtual,            
en funció de l’evolució de la pandèmia. En un inici seran virtuals. 
 

● Tota la informació del pla d’obertura definitiu es comunicarà a les famílies mitjançant             
dues vies: 
 

○ Díptics infogràfics penjats al web i enviats per correu electrònic. 
○ Trobades virtuals a l’inici de curs per explicar i comunicar el pla d’obertura. 

 
● Reunions informatives d’inici de curs virtuals durant el 10 de setembre i gravades per              

a una possible visualització posterior des del web del centre. 
● També s’ha difós documentació des de l’escola i des de l’AFA de com comunicar-se              

i accedir a l’escola en cas de necessitat. 
 

7. SERVEI DE MENJADOR 
 
En previsió d’un elevat nombre d’infants usuaris del servei de menjador (basat en altres              
cursos) i tot i disposar d’un menjador ampli, l’escola ha previst diferents espais alternatius              
per oferir el servei de menjador, tot mirant de garantir la seguretat (neteja, distanciament,              
monitoratge, etc.) però també un espai confortable on dinar. 
 
Totes les decisions s’han pres en coordinació amb la         
comissió de menjador de l’AFA i atenent els torns de          
sortida i entrada dels infants a l’escola. En tot         
moment, es vetlla per a què els grups bombolla durant          
l’horari lectiu es mantinguin també en l’espai de        
menjador. 
 
A l’hora de dinar s’organitzaran dos torns: 
 

1. 12.30-13.30 
2. 13.45-14.30  

 
Els espais habilitats seran, amb dos grans grups (1 gran grup per torn respectant): 
 

● Menjador escolar de l’edifici d’ampliació 
● 2 aules de l’edifici d’ampliació (si cal) 
● Hall de l’edifici d’ampliació (si cal) 
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En els espais d’esbarjo del menjador també es respecten el grups estables. 
 
Aquesta graella es podrà omplir en el moment quan conegeum el nombre total d’usuaris de               
caga grup estable. 
 

GRUP HORA DE DINAR ESPAI 

De P3 a 3r 12.30 h. Menjador 

De 4t a 6è 13.30 h. Menjador 

 
8. PLA DE NETEJA 

 
En coordinació amb l’Ajuntament de VNG s’ha ampliat el servei de neteja a dos torns: un                
de migdia de dues (per netejar lavabos i espais comuns de desdoblament) i un de tarda (on                 
fer la neteja general i a fons). 
 
Com a norma general, cada grup estable estarà només a la seva aula i en els espais                 
delimitats de pati. Les aules es ventilaran sempre a la sortida del pati i en els espais de                  
migdia. 
 
En principi, l’única aula específica que es farà servir per un desdoblament puntual serà              
l’aula de Sons i Silencis. Aquesta serà feta servir per la meitat d’un sol grup estable de 3r a                   
6è al matí i a la tarda, garantint la seva neteja i ventilació al migdia. 
 
El gimnàs es farà servir el menys possible i el material estarà dividit per tal de ser utilitzat                  
únicament per grups estables. 
 
Es fomentarà la participació dels infants en l’hàbit de la neteja dels seu espai personal a                
l’inici i final de les sessions. S’impulsarà el càrrec d’aula de responsable d’hàbits de neteja,               
que participarà de recordar al docent de la ventilació i neteja dels espais estables. 
 
S’han comprat catifes per a la desinfecció de sabates abans d’entrar a l’edifici i s’han               
col·locat dispensadors de gel hidroalcohòlic i sabó a cada aula i espai comú. 
 
Pel que fa a l’ús del lavabos, s’assignarà una tassa de water a cada grup estable. Cada                 
grup podrà personalitzar el seu water per tal de vincular-se únicament a aquest.  
 

9. EXTRAESCOLARS I ACOLLIDA 
 

Atenent que en les activitats extraescolars s’han de barrejar nens i nenes de diferents grups               
estables, es mantindran les mesures de seguretat corresponents: neteja de mans, ús de             
mascareta i distanciament interpersonal (a l’espera dels protocols en cas de extraescolars            
esportives) 
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Un cop tancades les inscripcions a les activitats extraescolars per part de l’AFA,             
completarem la següent graella. 
 

ACTIVITAT NOMBRE 
ALUMNAT 

GRUPS DELS 
QUAL PROVENEN 
ELS I LES 
ALUMNES 

PROFESSIONAL 
RESPONSABLE 

ESPAI ON ES 
REALITZA 
L’ACTIVITAT 

     

     

     

     

     

 
 

10. ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES 
 
En general, es mantenen les activitats, tallers, sortides i colònies com cada curs. Moltes              
d’elles s’incorporen a la PGA a mesura que van sorgint interessos dels infants en les               
franges de Vida d’Aula.  
 
En tots els casos es tindran en compte les mesures de seguretat. 
 

11. REUNIONS DELS ÒRGANS UNIPERSONALS I COL·LECTIUS DE COORDINACIÓ I 
GOVERN 

 
 

ORGANS TIPUS DE REUNIÓ FORMAT DE LA 
REUNIÓ 

PERIODICITAT 

Equip Directiu Planificació i seguiment Presencial Setmanal 

Equips creatius de nivell Planificació i seguiment Presencial Setmanal 

Equips creatius de cicle Planificació i seguiment Presencial o virtual Setmanal 

Comissió pedagògica Planificació i seguiment Presencial  Setmanal 

Claustre informatiu Informatiu i decisió Virtual Mensual 

Intercanvi pedagògic Planificació i seguiment Virtual Mensual 

Consell Escolar Planificació i seguiment. 
Informatiu 

Virtual  Trimestral 

Consells de Vida 
d’Escola 

Creació i debat Virtual Mensual 

Coordinacions 
especialitats 

Planificació i debat Presencial Quinzenal 

13 



 

 
 

12. PROTOCOL D’ACTUACIÓ EN CAS DE DETECTAR UN POSSIBLE CAS DE 
COVID-19 

 
El responsable de la coordinació i la gestió de la COVID-19 al centre és el director o                 
directora. 
 
En un entorn de convivència com és un centre escolar, 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. Per tant, cada centre escolar tindrà un protocol molt clar d’actuació en cas de                
detectar una sospita de cas que ha d’incloure la ràpida coordinació entre els serveis              
territorials d’Educació i de salut pública.  
 
Com a norma general, no portar infants malalts a l’escola i menys si presenta símptomes               
compatibles amb COVID 
 

 
 
 
En essència, davant d'una persona que comença a desenvolupar símptomes compatibles           
amb la COVID-19 al centre educatiu: 
 

1. Se l’ha de portar a un espai separat d'ús individual. 
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 l’infant. 
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.  
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6. El director ha de mantenir actualitzada l’aplicació TRAÇACOVID havent introduït           
els nombre de grups estables, i les dades actualitzades dels integrants de cada grup,              
així com els casos que apareguin al llarg del curs. 
Els gestors COVID dels SSTT i del CAP, així com l’infermera assignada al centre,              
mantindran una coordinació regular en cas de necessitat.  
 

 
 
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. 
 
La comunicació entre els serveis territorials d’Educació i salut pública garantirà la            
coordinació fluïda, en última instància, entre el centre educatiu i els serveis territorials de              
vigilància epidemiològica encarregats de l’estratègia de control de brot que pot 
incloure, en determinats casos, el tancament total o parcial del centre educatiu. En             
qualsevol 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.  
 
Tots els docents coneixeran amb antelació què cal fer en cas d’un possible cas.  
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A l’aula d’aïllament hi haurà un la infografia del protocol, gel desinfectant, els telèfons de               
contacte de totes les famílies, de les gestores COVID assignades al centre i un pack de                
mascaretes per a l’autoprotecció. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A mode d’exemple, aquests serien els responsables de l’acompanyament. 
 

CASOS 
POTENCIALS 

ESPAI AÏLLAMENT 
 

PERSONA 
RESPONSABLE DE 
CUSTÒDIA 

PERSONA 
RESPONSABLE DE 
TRUCAR A LA 
FAMÍLIA 

PERSONA 
RESPONSABLE DE 
COMUNICAR EL 
CAS A SSTT 

 Sala reunions Persona de l’equip 
directiu o persona 
vinculda al grup 

Docent vinculat al 
grup o equip directiu 

Direcció (en el seu 
defecte algú de 
l’equip directiu) 

 
 
 
 
En el seguiment de casos utilitzarem l’aplicació TRAÇACOVID 
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13. SEGUIMENT DEL PLA 
 

Objectiu 1 del pla Indicadors d’avaluació 

Reduir la possibilitat de contagi per 
COVID-19 en la comunitat educativa de 
l’escola 

Nombre de casos de contagi 
Facilitat en la traçabilitat dels casos 
Agilitat en la reacció davant d’un cas 

Objectiu 2 del pla Indicadors d’avaluació 

Garantir la coherència dels processos 
d’aprenentatge amb el projecte educatiu de 
centre 

Viabilitat dels escenaris pedagògics 

Objectiu 3 del pla Indicadors d’avaluació 

Mantenir la comunicació fluida amb la 
comunitat educativa 

Grau de satisfacció de les famílies amb 
l’informació rebuda. 
Documents creats per la comunicació 

 
14. CONCRECIONS PER A L’EDUCACIÓ INFANTIL 

 
Pla d’acollida de l’alumnat : grups, horaris, persones 
 
En general es seguirà el pla d’acollida de P3 que es venia realitzant en el cursos anteriors,                 
ampliant-lo també als infants de P4: 

● S’organitzaran 3 torns per a tres grups diferents (⅓ de cada grup classe) 
● Fins el dia 21 de setembre els infants de cada ⅓ de grup només vindran durant                

espai de temps de 90’ acompanyats d’un sol progenitor i seguint totes les normes de               
seguretat (mascareta i distanciament) 

● A l’aula hi haurà un reforç docent en les tres franges horàries d’aquest primer              
període (la TEI i una altra persona) 

● Durant els següent dies posteriors al període d’adaptació, les aules quedaran           
reforçades per persones de suport (amb mesures de seguretat). 

 
En el cas de P4, els infants només vindran en una franja horària en petit grup durant els                  
primers dos dies de curs. 

 
Pla del centre en confinament per Educació Infantil 
 

NIVELL MÈTODE DE 
TREBALL I 
RECURSOS 
DIDÀCTICS 

MITJÀ I 
PERIODICITAT DE 
CONTACTE AMB 
EL GRUP 

MITJÀ I 
PERIODICITAT DE 
CONTACTE 
INDIVIDUAL 

MITJÀ I 
PERIODICITAT DE 
CONTACTE AMB 
LA FAMÍLIA 

P3, P4 i P5 Tramesa setmanal de 
reptes globalitzats 
des de la tutoria  

Setmanal 
Per correu electrònic 
de la família i si cal 
altres mitjans. 

Quan es creu oportú. 
Mitjançant 
videoconferència o 
trucada. 

Quan es creu oportú. 
Mitjançant 
videoconferència o 
trucada. 
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P3, P4 i P5 Tramesa quinzenal 
de reptes 
d’especialitats 

Quan es creu oportú 
Per correu electrònic 
de la família i si cal 
altres mitjans. 

Quan es creu oportú. 
Mitjançant 
videoconferència o 
trucada. 

Quan es creu oportú. 
Mitjançant 
videoconferència o 
trucada. 

 
 

15. CONCRECIONS PER A L’EDUCACIÓ PRIMÀRIA 
 
Pla del centre en confinament per Educació Primària 
 

NIVELL MÈTODE DE 
TREBALL I 
RECURSOS 
DIDÀCTICS 

MITJÀ I 
PERIODICITAT DE 
CONTACTE AMB 
EL GRUP 

MITJÀ I 
PERIODICITAT DE 
CONTACTE 
INDIVIDUAL 

MITJÀ I 
PERIODICITAT DE 
CONTACTE AMB 
LA FAMÍLIA 

Cicle Inicial Tramesa setmanal de 
tasques globalitzades 
o sistemàtiques des 
de la tutoria  a través 
de l’entorn google 
classroom. 
 
Tramesa setmanal de 
tasques globalitzades 
o sistemàtiques des 
de l’especialitat a 
través de l’entorn 
google classroom. 

Setmanal mitjançant 
videoconferència 

Quan es creu oportú. 
Mitjançant 
videoconferència o 
trucada. 

Quan es creu oportú. 
Mitjançant 
videoconferència o 
trucada. 

Cicle Mitjà Tramesa cada dos 
dies de tasques 
globalitzades o 
sistemàtiques des de 
la tutoria  a través de 
l’entorn google 
classroom. 
 
Tramesa cada dos 
dies de tasques 
globalitzades o 
sistemàtiques des de 
l’especialitat a través 
de l’entorn google 
classroom. 

Setmanals mitjançant 
videoconferència 
 
Espai de consulta 
obert a GC. 

Quan es creu oportú. 
Mitjançant 
videoconferència o 
trucada. 

Quan es creu oportú. 
Mitjançant 
videoconferència o 
trucada. 

Cicle Superior Tramesa diària  de 
tasques globalitzades 
o sistemàtiques des 
de la tutoria  a través 
de l’entorn google 
classroom. 
 
Tramesa setmanal de 
tasques globalitzades 
o sistemàtiques des 
de l’especialitat a 
través de l’entorn 
google classroom. 

Diari a través de 
l’entorn Google 
Classroom 
Espai de trobada i 
consulta obert a GC 

Quan es creu oportú. 
Mitjançant 
videoconferència o 
trucada. 

Quan es creu oportú. 
Mitjançant 
videoconferència o 
trucada. 
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