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1. DIAGNOSI PRESA DE DECISIONS

El present curs es presenta amb major normalitat que el passat i això ens permet retornar a
una situació força semblant a la de fa 2 cursos. Aquesta situació i els aprenentatges
realitzats el curs passat ens han permès dissenyar un Pla d’Obertura de Centre que
persegueix els següents objectius:

1. Coherència pedagògica de cada actuació amb el projecte educatiu.
2. Retorn a escenaris que permetin certa normalitat en la conciliació de famílies i

escenaris de coordinació entre mestres.
3. Rigor en les mesures de seguretat establertes.
4. Capacitat d’adaptació a noves situacions de millora o empitjorament de la pandèmia

Ara, a pocs dies de reobrir el centre, i tenint en compte tot això, s’ha elaborat el següent pla
d’obertura reprenent el paradigma de la frase que ens va guiar el curs passat.:

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

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
● Democratització dels recursos personals disponibles
● Espais on poder fer classe dignament
● Sostenibilitat horària de susbtitucions entre el personal de centre

2. ORGANITZACIÓ DELS GRUPS ESTABLES

En general tots els nivells tornen a dos grups a excepció dels grups de cinquè que es
mantenen triplicats per poder atendre millor la diversitat (s’integren a l’aula tres infants
creditors del recurs SIEI)

A l’hora es reforcen aspectes sanitaris com:
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● Simptomatologia: No portar l’infant malalt a l’escola. Enguany no és necessari
prendre la temperatura a l’entrar al centre. Si l’infant es posés malalt en l’horari lectiu
avisaríem a la família com fem habitualment.

● Mascareta: Ús de la mascareta a Educació Primària, en espais
tancats, tot i estar amb el grup bombolla. En espais exteriors es
permet no dur-la, per exemple a les estones de pati o mentre els
infants fan Educació Física. Els infants d’Educació Infantil no cal
que duguin mascareta mai.

● Higiene de mans: Els infants es rentaran les mans a l’entrar i sortir de l’aula amb
sabó o gel hidroalcohòlic.

● Ventilació: Les aules romandran amb les finestres obertes mentre la climatologia
ho permeti. Quan comenci a fer fred es ventilaran abans d’entrar i al sortir.

● Distanciament: Dins de l’aula no es requereix distànciament si es porta
mascareta. En espais exteriors, si no es porta mascareta, cal distanciament si
s’interactua amb un membre d’un altre grup bombolla. Els infants poden
compartir material i fer ús d’espais comuns com la biblioteca o l’aula de ciència.

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.

● Democratitzar els recursos existents a l’escola.
● 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 i Espais d'Aprenentatge). Alguns d’aquests escenaris es reinventaran i es
reformularan per tal d’evitar el desplaçament de nens i nenes per l’escola sense el
control d’un responsable i la barreja de grups en espais interiors.

● 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, P4 i cinquè 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).

● La dotació extraordinària de tres reforços “COVID” a l’equip docent permet atendre
de forma equilibrada la diversitat del centre.
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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 21 Clara R. Anna M.
Marta S.
Ariadna M.
Cristina S.
Edurne O.
Ari C, (MALL)

Bea M. (TEI) Aula P3A

P3B 21 Xesca M Anna M.
Marta S.
Ariadna M.
Cristina S.
Edurne O.
Ari C, (MALL)

Bea M. (TEI)
Esther L.
(Educadora)

Aula P3B

P4A 23 Hector R. Anna M.
Marta S.
Ariadna M.
Cristina S.
Edurne O.
Ari C, (MALL)

Aula P4A

P4B 21 Diana M. Anna M.
Marta S.
Ariadna M.
Cristina S.
Edurne O.
Ari C, (MALL)

Esther L.
(Educadora)

Aula P4B

P5A 26 Núria C. Anna M.
Marta S.
Ariadna M.
Cristina S.
Edurne O.
Ari C, (MALL)

Aula P5A

P5B 25 Anna R. Anna M.
Marta S.
Ariadna M.
Cristina S.
Edurne O.
Ari C, (MALL)

Aula P5B

1A 25 Susana O. Ari C, (MALL)
Cristina S.
Anna C.
Anna V.

Aula 1A

1B 26 Mar N,. Ari C, (MALL)
Cristina S.
Anna C.
Anna V.

Aula 1B

2A 25 Anna G. Ari C, (MALL)
Cristina S.
Anna C.
Anna V.

Aula 2A
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2B 25 Lorena D. Ari C, (MALL)
Cristina S.
Anna C.
Anna V.

Aula 2B

3A 26 Núria F. Marta S.
Neus C.
Laia F.
Anna C.
Fede R.
Sandra M.

Teresa C.
(Vetlladora)

Aula 3A

3B 26 Raquel M. Albert P.
Neus C.
Laia F.
Anna C.
Fede R.
Sandra M.

Aula 3B

4A 25 Mikel F. Albert P.
Neus C.
Albert P.
Anna C.
Fede R.
Sandra M.

Aula 4A

4B 25 Carles D. Albert P.
Neus C.
Laia F.
Anna C.
Fede R.
Sandra M.

Vetlladora Aula 4B

5A 17 Iris P. Vivi P.
Marta S.
Fede R.
Sandra Av.

Aula 5A

5B 18 Montse J. Vivi P.
Marta S.
Fede R.
Sandra Av.

Aula 5B

5C 18 Conxita G. Vivi P.
Marta S.
Fede R.
Sandra Av.

6A 24 Sònia A. Vivi P.
Marta S.
Fede R.
Sandra Av.
Francesc M.

Vetlladora Aula 6A

6B 26 Carlos A. Vivi P.
Marta S.
Fede R.
Sandra Av.
Francesc M

Vetlladora Aula 6B

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

OBSERVACIONS
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SESSIONS
SETMANALS)

SIEI P3 P3B Ariadna M.. i Esther L. 24 hores

SIEI P4 P4B Ariadna M.. i Esther L. 24 h.

SIEI 5È 5A I 5C Sandra A. i Teresa C. 24 h.

SUPORT NEE TOTS ELS GRUPS Laia F, Ariadna M i
Sandra A.

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)
● 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.
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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, P4 i Cinquè
● Participació de la vetlladora 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.
● Participació de la Mestra d’Audició i Llenguatge amb infants d’Educació Infantil i

Cicle Inicial (mitja dotació)
● 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.
● Integració de l’AIS, tot i tenir una organització autònoma en el centre a partir del mes

d’octubre.

5. ORGANITZACIÓ DE LES ENTRADES I SORTIDES

Les entrades i sortides també presenten canvis. Les famílies podran entrar al pati de
l’escola i esperar amb els infants a que soni la música per entrar (sí, recuperem la
música per entrar!)

L'entrada al recinte del pati estarà dividida en dos accessos: porta de
serveis i porta principal, ambdues a la Rambla Sant Jordi. (Consulteu
l’accés al pati de cada nivell en les imatges annexes al final).

Cada nivell tindrà un punt de reunió on esperar els mestres tant a les
hores d’entrada com de sortida. (Consulteu els punt de reunió en les
fotografies annexes al final del document.)

Les hores d’entrada i sortida del matí són les 9.00 h. i les 12.30 h. per a tots els grups,
a excepció del grup de P3 que entrarà a les 9.10 h. Un familiar de P3 podrà
acompanyar l’infant dins de l’aula.

Les hores d’entrada i sortida de les tardes seran a les 15.00 h. i a les 16.30 h.

Tant al matí com a la tarda s’obriran les portes de l’escola 5 o 10 minuts abans per
afavorir una entrada esglaonada i fluida al pati. Eviteu aglomeracions innecessàries.

Al matí l’AFA oferirà servei d’acollida de 8.00 h. a 9.00 h. o de 8.30 h. a 9.00 h. a l’espai
del menjador.

Per un bon funcionament i per respecte a la resta de persones és molt important la
puntualitat.
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5. ORGANITZACIÓ DE L’ESPAI D’ESBARJO

Cada nivell sortirà a un espai delimitat. Els membres de diferents grups no podran jugar
plegats si no porten la mascareta posada. Els membres d’un mateix grup es poden treure la
mascareta mentre juguen plegats.

Es delimitaran espais aïllats d’esbarjo. Aquests espais seran el següents:

EDUCACIÓ INFANTIL
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1. Terrasseta
2. Parc amb tanques
3. Muntanyetes i font
4. Porxo d’EI
5. Jardí Botànic
6. Taules a la fresca.

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

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

ROTACIÓ D’ESPAIS EDUCACIÓ INFANTIL

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRE
S

MUNTANYET
ES

P4A P5B P5A P4B P4A

PORXO
INFANTIL

P4B P4A P5B P5A P4B

JARDÍ
BOTÀNIC

P5A P4B P4A P5B P5A

TAULES A LA
FRESCA

P5B P5A P4B P4A P5B

PATI INF 1 P3A P3B P3A P3B P3A

PATI INF 2 P3B P3A P3B P3A P3B

ROTACIÓ D’ESPAIS EDUCACIÓ PRIMÀRIA (EXEMPLE)

DILLUNS
13, 20 I 27

DIMARTS
14, 21, 28

DIMECRES
15, 22, 29

DIJOUS
16, 23, 30

DIVENDRE
S

17, 24

TERRASSA I
GALLINER

1
SUSANA

MAR

6
FRANCESC

VIVI

5
IRIS

MONTSE

4
SANDRA
EDURNE

3
NÚRIA

RAQUEL
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TENNIS
TAULA I
PORXO

2
ANNA G
LORENA

1
LAIA

SANDRA AV

6
SÒNIA

CARLOS

5
CONXI
FEDE

4
CARLES
MIKEL

PISTA DE
TENNIS A
DALT

3
NÚRIA

RAQUEL

2
MARTA
ANNA V

1
SUSANA

MAR

6
FRANCESC

TERESA

5
IRIS

MONTSE

PASÍFAE
BÀSQUET

4
CARLES
MIKEL

3
ANNA C

NEUS

2
ANNA G
LORENA

1
LAIA

SANDRA AV

6
SÒNIA

CARLOS

PASÍFAE
FÚTBOL

5
IRIS

MONTSE

4
SANDRA
EDURNE

3
NÚRIA

RAQUEL

2
MARTA
ANNA V

1
SUSANA

MAR

PASÍFAE
JOCS
TERRA

6
SÒNIA

CARLOS

5
CONXI
FEDE

4
CARLES
MIKEL

3
ANNA C

NEUS

2
ANNA G
LORENA

MESTRES
GRUP 1

MESTRES
GRUP 2

MESTRES
GRUP 1

MESTRES
GRUP 2

MESTRES
GRUP 1

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. Per tot això
enumerem a continuació algunes de les actuacions que realitzarem:

● Comunicació i anticipació dd’informació important per a la participació de les
famílies.

● 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. 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:

○ Informació inicial famílies curs 21-22 (enviada per correu electrònic)
○ Trobades virtuals a l’inici de curs per explicar i comunicar el pla d’obertura.

● 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.
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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 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
● Hall de l’edifici d’ampliació (si cal)

8. PLA DE NETEJA

Enguany retornem a un torn de tarda de neteja organitzat i gestionat des de l’Ajuntament de
Vilanova i la Geltrú.

Basants-nos en les evidències recollides en els instruccions del Departament, es reprèn l’ús
dels espais comuns per a fer classe però sense barrejar grups de diferents grups bombolla.
Aquestes aules són l’aula Eureka, l’aula de Sons i Silencis, l’aula d’Art, el Gimnàs i l’Aula
Imagine. Les aules es ventilaran sempre a la sortida del pati i en els espais de migdia

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.

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

Enguany l’escola ha dissenyat un horari de coordinació diferent:

Objectiu del calendari d’aprenentatge:
● Donar una resposta més eficient i realment inclusiva a les necessitats dels infants

del centre.
● Disposar de temps i espais per coordinar les actuacions de l’equip docent.
● Integrar i acollir les persones novells a l’equip.
● Disposar d’espais de reflexió i aprenentatge docent per seguir construint la línia

inclusiva de l’escola.

Funcionament del patró:
El següent patró horari de 4 setmanes s’anirà replicant al llarg del curs. En aquest patró es
detalla l’horari de coordinacions del migdia. De dilluns a dijous l’horari de coordinacions serà
de 12.30 h. a 13.45 h. Els divendres acordats es realitzaran les coordinacions amb les
membres de l’equip impulsor de la Xarxa de Competències Bàsiques i del Laboratori de
Transformació Educativa entre les 12.30 h. i les 14.00 h.
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Aquest patró es veurà reflectit en el full setmanal que s’envia per correu electrònic entre el
divendres i el diumenge. En les reunions de la Comissió Pedagògica i l’Equip Directiu es
valoraran les necessitats de cada equip creatiu i de l’escola per tal d’adaptar-lo al màxim a
aquestes necessitats.

Les coordinacions i espais d’aprenentatge docent de cada casella depenen de les diferents
tasques que desenvolupeu dins de l’equip. La formació de centre sobre lectura i comprensió
lectora es realitzarà en horari de tarda a partir de les 17.00 h. (pendent de concretar amb les
persones formadores)

Dilluns 12.30-
13.45

Dimarts 12.30-
13.45

Dimecres 12.30-
13.45

Dijous 12.30- 13.45 Divendres 12.30-
14.00

Petits engranatges P3 i
3r+EE

Treball individual,
entrevistes i
coordinacions
autònomes de P4, P5, 1r,
2n, 4t, 5è i 6è

Petits engranatges P4 i
4t+EE

Treball individual,
entrevistes i
coordinacions
autònomes de P3, P5, 1r,
2n, 3r, 5è i 6è

Petits engranatges P5 i
5è+EE

Treball individual,
entrevistes i
coordinacions
autònomes de P3, P4, 1r,
2n, 3r, 4t i 6è

Consell de persones
expertes

Coordinació de
responsables dels
Consells d’alumnes.

Claustre informatiu

Intercanvi Pedagògic
general

Grups de treball per a
l’adequació d’espais
comuns

Equip Impulsor de les
Xarxes d’aprenentatge:
XCb i Laboratoris
(calendari a concretar)

Dilluns 12.30- 13.45 Dimarts 12.30- 13.45 Dimecres 12.30- 13.45

Petits engranatges 1r i
6è+EE

Treball individual,
entrevistes i
coordinacions
autònomes de P3, P4,
P5, 2n, 3r, 4t i 5è

Petits engranatges
2n+EE

Treball individual,
entrevistes i
coordinacions
autònomes de P3, P4,
P5, 1r, 3r, 4t 5è i 6è

Coordinacions
informatives o de treball
dels equips creatius de
cicle

Intercanvi Pedagògic
dels equips creatius de
cicle

Coordinacions intercicles

Comissió d’Atenció a la
Diversitat (CAD)

Coordinació
d'especialistes: EF,
Música o Anglès.

Dilluns 12.30-
13.45

Dimarts 12.30-
13.45

Dimecres 12.30-
13.45

Petits engranatges P3 i
3r+ESP

Treball individual,
entrevistes i
coordinacions
autònomes de P4, P5, 1r,
2n, 4t, 5è i 6è

Petits engranatges P4 i
4t+ESP

Treball individual
entrevistes i
coordinacions
autònomes de P3, P5, 1r,
2n, 3r, 5è i 6è

Petits engranatges P5 i
5è+ESP

Treball  individual
entrevistes i
coordinacions
autònomes de P3, P4, 1r,
2n, 3r, 4t i 6è

Dilluns 12.30-
13.45

Dimarts 12.30-
13.45

Dimecres 12.30-
13.45

Petits engranatges 1r i
6è+ESP

Treball individual,
entrevistes i
coordinacions
autònomes de P3, P4,
P5, 2n, 3r, 4t i 5è

Petits engranatges
2n+ESP
Treball individual
entrevistes  i
coordinacions
autònomes de P3, P4,
P5, 1r, 3r, 4t 5è i 6è

Coordinacions
informatives o de treball
dels equips creatius de
cicle

Intercanvi Pedagògic
dels equips creatius de
cicle

Coordinacions intercicles
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En general les reunions es plantegen de forma presencial, amb mascareta, ventilació
d’espais i distància interpersonal.

Les reunions de claustre es faran a la sala d’actes amb mascareta, ventilació i espais
interpersonal de seguretat.

Les reunions de Consell Escolar i altres coordinacions amb l’AFA es faran o presencialment
o de forma virtual.

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.

Com a norma general, les famílies no han de 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.

Com que en les franges d’EI i EP no hi ha infants vacunats, un cop detectat el cas i si ha
estat en contacte estret 48 hores abans amb membres del grups estable, hi ha diferents
possibilitats d’actuació:

En aquest document (algoritme de gestió de casos) és fácil identificar els possibles
processos d’actuació.

Podeu consultar el protocol complet i les possibles situacions de confinament en l’apartat 4
del següent document.

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
vinculada 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

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
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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 i familiarització 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 20 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 dies posteriors al període d’adaptació, les aules quedaran reforçades per
persones de suport (amb mesures de seguretat).

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
tasques des de la
tutoria

Diari
Cada dia amb una
mestra especialista

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 Proposta diària
seguint l’horari i
programació

Setmanal mitjançant
videoconferència

Quan es creu oportú.
Mitjançant
videoconferència o
trucada.

Quan es creu oportú.
Mitjançant
videoconferència o
trucada.

Cicle Mitjà Proposta diària
seguint l’horari i
programació
(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.
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Cicle Superior Tramesa diària  de
tasques globalitzades
o sistemàtiques des
de la tutoria o
epspecialista 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.

20


