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1. Valoració

Iniciem un nou curs escolar més savis i més forts, doncs el curs que deixem, el 2020-21, ens ha 
permès posar-nos a prova i haver de pensar i dur a la pràc ca maneres diferents d’organitzar-
nos i de relacionar-nos. Aquesta experiència ens ha fet descobrir la nostra capacitat 
d’adaptació i ens ha fet millorar en resiliència.

Tal i com diu José Antonio Marina:

 «L’experiència en si no ensenya res, cal voler aprendre, és a dir, intentar comprendre 
l’experiència, i treure ensenyaments»

Amb aquesta voluntat d’aprendre és com hem afrontat el curs 2020-21 i de la valoració del 
què ha funcionat i del que no ha anat tan bé n’hem tret ensenyaments que ens han permès 
elaborar aquest Pla d’actuació així com disposar de criteris i evidències per a una millor 
planificació i concreció de la Programació General Anual.

Sota el lema Escoles obertes, escoles segures, els departaments d’Educació i Salut van aplicar 
amb eficàcia un seguit de protocols, que han donat com a resultat un balanç molt posi u de 
l’impacte que ha ngut la covid-19 als centres educa us. 

Tal i com s’explica al document «Pla d’actuació per al curs 22021-22» : «Amb aquestes 
dades es pot afirmar que l’ac vitat a les escoles no s’ha associat a un augment de la 
transmissió comunitària. A banda del comportament del SARS-CoV2 en la població en 
l’edat pediàtrica, les mesures de protecció, com l’ús correcte de la mascareta i la 
ven lació, s’han mostrat efec ves per al control de la pandèmia. 

La campanya de vacunació i l’evolució de les dades epidemiològiques obren un escenari 
diferent per al curs 2021-2022. Tot i això, mentre no s’ob ngui la immunitat de grup, caldrà 
mantenir mesures de protecció i prevenció per evitar noves onades»

Per aquest mo u s’aplicaran les mesures de protecció i seguretat que estableix aquest 
document i es faran les adaptacions i modificacions necessàries que es deriven de l’evolució de
la pandèmia i la generalització de la vacunació en la comunitat.

#som comunitat...som  bosc
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2. Documents de referència

1) Pla d’actuació per al curs 2021-22 dels centres educa us de Catalunya Generalitat 
de Catalunya. Departament d’Educació/Salut (maig 2021)

2) Noves orientacions sobre ven lació en els centres educa us en el marc de la 
covid19  (11.01.21)

3)  Ges ó de casos Covid-19 als centres educa us (03/09/2021)

4) DECRET 150/2017, de 17 d’octubre, de l’atenció educa va a l’alumnat en el marc 
d’un sistema educa u inclusiu.

5)  Pla d’actuació en relació amb les ac vitats extraescolars i les colònies i sor des 
escolars per a centres educa us (5/10/20)

6) Criteris per a l’atenció en situacions específiques de no reincorporació al centre 
educa u (14/01/2021)

7) Coronavirus SARS-CoV-2. Informació per a professionals. Neteja i desinfecció en 
establiments i locals de concurrència humana. Generalitat de Catalunya. Departament 
de Salut. 28.05.2020

8) Neteja i desinfecció en espais exteriors de concurrència humana (14/07/2021)
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3. Diagnosi

La incidència de la Covid-19 durant el curs 2020-21 ha estat molt poc significa va pel 
que fa a nombre de grups confinats, infants afectats i/o en quarantena, així com,  
personal docent i de suport. Només es va haver de confinar un grup de 6è i el seu tutor
el mes d’octubre de 2020. La resta de curs s’ha pogut mantenir la presencialitat, quasi 
el 100% dels dies. Aquesta situació no ha impedit que la planificació de tasques 
escolars complementàries i de suport/ampliació es realitzés a través de la plataforma 
Google/Classroom des del domini de l’escola www.escolasantaaanna.cat 

Es va donar l’alta com a usuaris a tots els infants de l’escola (de P3 a 6è) però de manera 
efec va només s’ha u litzat en els cursos de Primària. 

Valorem molt posi vament l’ús d’aquest recurs així com les mesures de prevenció i salut 
aplicades.

3.1 Acords per al curs 2021-22
a) A nivell organitza u:

 - Entrades i sor des dels infants de forma esglaonada (5 min. de diferència)

8:25h a 11:55h i de 14:55h a 16:25h – P4 /P5, 2n i 3r  /  6è

8:30h a 12h i de 15h a 16:30h – P3, 1r / 4t i 5è

- Distribució dels cursos entre les dues zones d’accés al centre: 

Porta principal: de P3 a 3r

Porta d’accés al pa  de primària (Av. President Companys): de 4t a 6è

- Restricció d’accés a les famílies a les entrades i sor des d’alumnes de Primària

- Restricció d’accés a les famílies d’infan l a les entrades, la recollida es podrà realitzar al pa  
d'infan l però només podrà accedir un adult i el temps just i necessari.

P3: podrà accedir un progenitor a les entrades i sor des.

- Ús de la mascareta per accedir al centre a par r dels 6 anys

- No es prendrà la temperatura de forma sistemà ca a l’inici de la jornada
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- Esbarjo

Realització de torns d’esbarjo diferenciats a les dues etapes:

1r torn de 10h a 10:30h (P5/ 1r/2n/3r/4t)

2n torn de 10:30h a 11h (P3/P4/5è/6è)

Sectorització de les zones de pa  per a cada grup estable

No necessària la mascareta durant l’estona d’esbarjo i dins el grup estable de convivència

Reunions de tutoria, docents, consell escolar preferentment virtuals.

Reunions a l’exterior presencials amb distància i mascareta i higiene de mans

Atenció a les famílies de manera virtual (tutoria, equip direc u..) presencials: amb cita prèvia i 
amb un únic progenitor

Pla de neteja: els espai d’ús comú per més d’un GEC, el netejarà cada grup quan acabi 
d’u litzar-lo. La neteja dels espais de lavabos es farà per l’empresa de neteja en finalitzar 
l’ac vitat lec va i de forma extraordinària després de l’espai migdia.

b) A nivell pedagògic: 
- Con nuar fent atenció a la salut integral dels infants: sica, mental, emocional i social des

de l’Acció tutorial coordinada

- Seleccionar els con nguts i criteris d’avaluació essencials i prioritzar els relacionats amb els

drets humans, l’empa a, la consciència mediambiental i els valors

- Conscienciar i consolidar hàbits d’autoprotecció per a la salut personal com ara:

- rentar-se les mans de manera sistemà ca
- tenir cura d’un mateix i de les persones que l’envolten
- actuar amb responsabilitat per protegir els més vulnerables
- ús responsable de la mascareta i respectar les mesures de distanciament social

- Con nuar  amb  l’ús  de  la  plataforma  Google  Classroom per  tal  de  facilitar  la
integració de con nguts des de diferents àrees i penjar propostes mo vadores que
persegueixin un millor assoliment de la competència digital.

- Ac vació  d’adreces  de  correu  electrònic  a  tots  els  infants  i  docents,  de  nova
incorporació a  l’escola des del domini www.escolasantaanna.cat

- Con nuar  la  planificació  i  programació  per  als  grups  de  Primària,  d’ac vitats  de

coneixement i ús de les eines i recursos TAC necessaris en cas de confinament. 
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- Acordar,  per  cicles,  quins  instruments  d’avaluació  formadora  i  quins  pus
d’avaluació (autoavaluació, coavaluació, avaluació entre iguals...)  s’aplicaran, per
millorar  la  capacitat  d’autoregulació  i  de  presa  de  decisions  segons  les  seves
necessitats i moment.

- Planificar i programar sor des a l’entorn proper (amb i/o sense transport) sempre amb 

seguint les recomanacions del PROCICAT

4. Principis bàsics de prevenció

4.1 Distanciament sic 
La distància sica interpersonal de seguretat, tant en espais tancats com a l'aire lliure, 
s'estableix en 1,5 metres, en general, amb l'equivalent a un espai de seguretat de 2,5 m2 per 
persona, i és exigible en qualsevol cas, excepte entre persones que nguin un contacte proper 
molt habitual, com és el cas dels grups de convivència estables. 

Per tant, en els grups estables no és necessari requerir la distància sica 
interpersonal de seguretat establerta en 1,5 metres. 

4.2 Higiene de mans

Infants

- A l’arribada i a la sor da de l’escola

- Abans i després dels àpats

- Abans i després d’anar al lavabo

- Abans i després de les diferents ac vitats/esbarjo

Personal docent i de suport educa u

- A l’arribada a l’escola, abans del contacte amb els infants

- Abans i després d'entrar en contacte amb els aliments

- Abans i després d’acompanyar un infant al lavabo

- Abans i després d’anar al lavabo

- Abans i després de mocar un infant (amb mocadors d’un sol ús)
- Com a mínim una vegada cada 2 hores.
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Altres adults presents a l’escola

- Neteja de mans amb el gel hidroalcohòlic o amb aigua i sabó en accedir a l’escola
- A l’entrada principal d’accés al centre (gel hidroalcohòlic)

- Al taulell de consergeria (gel hidroalcohòlic)
- A la sala de mestres, biblioteca i lavabos 1r pis

- A les aules, lavabos i menjador: pica rentamans, dosificador de sabó i paper 
eixugamans

4.3 Ús de la mascareta

- En funció de la immunitat assolida amb la vacunació, el context epidemiològic i la norma va 
vigent, l’ús de la mascareta per a l’inici del curs escolar 2021-2022 és la que es mostra en la 
taula següent. Aquesta mesura pot ser suscep ble de canvis al llarg del curs segons l’evolució 
de la pandèmia. 

- La mascareta indicada en l’àmbit educa u és de pus higiènic en compliment de la norma 
UNE.

Col·lec u indicació
2n cicle educació infan l (3-6 anys) No obligatòria
De 1r a 6è de primària Obligatòria
Personal docent i no docent Obligatòria

Cal usar mascareta:

- Per entrar a l’escola (a par r de 1r de primària)
- Per a fer ús del servei d’acollida (també els alumnes d’infan l)
-  A  les  aules  i  espais  de  l’escola  (Per  anar  al  lavabo  o  a  altres  aules  i
desplaçaments per l’escola on coincideixin amb altres grups, infants,  personal
docent....
- Per anar i tornar del pa
- Per fer ús de l’ascensor
- Desplaçaments a peu, obligatòria, alumnes majors de 6 anys
-  Transport  escolar:  l’ús  de  mascareta  és  obligatori  a  par r  de  6  anys  i
recomanable en infants a par r de 3 anys, exceptuant aquells per als quals
l’ús de la mascareta està contraindicada. 

No és necessari l’ús de la mascareta

- A les zones d’esbarjo, exterior, on juga un grup de convivència estable
- Durant les sessions d’educació sica a l’exterior d’un mateix grup de convivència 
estable
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4.4 Ven lació
La ven lació  és  una de  les  principals  mesures  de prevenció  de contagis  en  espais
interiors. 
Per això, cal seguir curosament les orientacions de ven lació:

- Ha de ser creuada, convé provocar fluxos d’aire creuats, obrint finestres i portes que
es trobin oposades entre si per tal que corri l’aire, de manera que faci un escombrat de
l’aire interior i es renovi amb l’aire exterior.
-  Sens  perjudici  de  l’orientació  bàsica,  la  ven lació  és  recomanable  que  sigui
con nuada, cal mantenir les portes i les finestres obertes un mínim de 20 cen metres,
entre 10 i 15 minuts cada hora lec va.
-  Cal  mantenir  una  lleugera  obertura  de  portes  i  finestres  de  les  zones  comunes
(passadissos i ves buls) a l’exterior.
- És important ven lar les aules i estances a par r del moment en què arribi l’alumnat,
durant l’ac vitat lec va i al final de la jornada. Cal tenir en compte que una aula buida i
ben ven lada després de la seva darrera ocupació,  té l’aire lliure de virus i  que la
velocitat  de la renovació de l’aire és molt més gran que la velocitat  de pèrdua de
càrrega tèrmica a l’aula.
- Per tal de cercar l’equilibri entre la ven lació i el confort tèrmic cal escalfar les aules
amb les finestres tancades abans de l’arribada d’alumnes, com a mínim una hora.
- Al final de la jornada cal obrir totes les finestres i les portes de les aules com a mínim
30 minuts.
-  Durant  els  descansos i  quan l’aula  es gui  buida  cal  fer  ven lacions  totals  de  10
minuts per renovar bé l’aire. Un cop passat aquest temps, cal tancar i escalfar l’espai
per millorar el confort tèrmic fins que retorni l’alumnat.

4.5 Neteja i desinfecció

La nova evidència mostra que la via de transmissió a través de les super cies és molt
menys rellevant del que s’havia considerat inicialment.  Per aquest mo u, durant  el
curs 2021-2022 no serà necessària l’aplicació dels protocols de neteja establerts per al
curs 2020-2021. 

La neteja i la posterior desinfecció d’espais s’ha de fer amb una periodicitat diària al
final de la jornada, procurant incidir més en aquelles super cies de contacte habitual

Es recomana que els mocadors i tovalloles d'un sol ús u litzats per a l'assecat de mans
o per a la higiene respiratòria es llencin en contenidors amb bosses, preferiblement
amb tapa i pedal. 
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El  material  d’higiene  personal,  com  mascaretes,  guants  i  altres  residus  personals
d’higiene, són considerats com a fracció resta i, per tant, s’han de llençar al contenidor
de rebuig (contenidor gris).

4.6 Requisits d’accés al centre

- Absència de simptomatologia compa ble amb la COVID-19 (febre, tos, dificultat 
respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós (absència de 
simptomatologia ha de ser sense haver pres cap fàrmac)

- No convivents o contacte estret amb posi u confirmat o simptomatologia compa ble
en els 14 dies anteriors.

-  Les  famílies,  a  inici  de  curs,  hauran  de complimentar  la  declaració  responsable  i
conèixer les mesures i actuacions d’aquest pla.

- Les famílies vetllaran pel control de temperatura dels infants abans d’anar a l’escola i
el  control  de  símptomes  compa bles  amb  la  covid19  o  altres  malal es  de  caire
infecciós.

5. Organització de centre

5.1 Grups estables d’alumnes

ETAPA EDUCACIÓ INFANTIL EDUCACIÓ PRIMÀRIA

nivell P3 P4 P5 1 2 3 4 5A 5B 6A 6B

infants 21 18 18 25 25 21 24 14 14 19  15

Total
57 50 45 62

214
Famílies 56 + 134 = 190
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5.2 Distribució grups, aules i docents
Tutor/a Altres docents/

personal de suport
sessions Codi espai m2

P3 Isabel Sugrañes
Laura Reche estable EI4 61,87
Mari Aguilar 1+taller
Psicomotricitat 1

P4 Núria Sala
Mari Aguilar 2+taller EI5 57,03
Psicomotricitat 1,5
Montse Anglès 1,5+taller

P5 Imma Ríos
Mari Aguilar 10,5+taller

EI6Montse Anglès 1,5+taller 57,28
Psicomotricitat 1,5

1r
Ester Reig

Àngels Gatell 8+taller

PR12 53,56

Montse Giné 1,5+taller
Mari Aguilar 2,5
David Borràs 1
Educació sica 1,5
Montse Anglès (taller) 1,5

2n
Montse Giné

Àngels Gatell 11+taller

PR11 53,72

Ester Reig 1,5+taller
Mari Aguilar 2,5
David Borràs 1
Educació sica 1,5
Montse Anglès 1,5 taller

3r
Anna M. Mar

Mercè Balart 4

PR1 55,89
Joan M. Sánchez 3
Coia Solé (taller) 1,5
Neus Gallart (taller) 1,5
David Borràs 1+taller

4t Neus Gallart

Mercè Balart 6

PR6 53,54Joan M. Sánchez 3
Anna M. Mar 1,5+taller
David Borràs 1+taller
Coia Solé (taller) 1,5 

5èA Joan M. Sánchez

Gemma Sans 4,5
PR20 53,34Mercè Balart 2,5

Coia Solé 1+taller
David Borràs (religió) 1+taller PR7 ciències

5èB Pinyeres Rius

Gemma Sans 4,5

PR18 53,19
Coia Solé 3,5+taller
Mercè Balart 2,5
Cris na Serra(Taller) 1,5
David Borràs 1+taller PR7
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Tutor/a Altres docents/
personal de suport

sessions Codi espai m2

6èA Cris na Serra

Pinyeres Rius 3+taller

PR19 52,91

Mercè Balart 4
Coia Solé 2+taller

Joan M. Sánchez 1,5 taller
David Borràs 1+taller

6èB Coia Solé

Cris na Serra 4+taller

PR21 52,60
Pinyeres Rius 3+taller
Mercè Balart 3
Joan M. Sánchez 1,5 taller
David Borràs 1+taller

L’ac vitat lec va del grup es durà a terme dins la mateixa aula (aula referent) i en el 
cas de suports d’altres docents es prioritzarà poder ser dos docents a l’aula i en funció i
necessitat del suport es farà fora de l’aula, en pe t grup, si així es creu més efec u.

La mestra de suport (MEE) intervindrà, prioritàriament al cicle inicial.

La TEEI donarà suport als grups d’educació infan l, principalment al grup de P3 i P4.

La vetlladora, amb mascareta, intervindrà en els grups on hi hagi alumnes amb 
aquesta necessitat

Assessora de plàs ca:

Conjuntament amb la tutora o tutor realitza 1 sessió a la setmana a cada grup de 
Primària.

12

▪



pla d’actuació 
curs 2020-21

5.3 Entrades i sor des

Es faran esglaonades i per portes d’entrada diferenciades segons els grups-classe, per 
evitar aglomeracions. Les famílies de primària  no accediran al centre i les d’infan l  
només a la recollida*

5.3.1 Educació infan l

CURS Lloc accés horari observacions

P3
Porta

principal 
dreta

8.30h – 12.00h
15.00h – 16.30h

* P3: el període d’adaptació es 
realitzarà al pa . Un progenitor podrà 
acompanyar l’infant amb mascareta.
Per a les recollides, un sol progenitor 
podrà accedir al pa  d’infan l, amb 
mascareta.

P4  
P5

Porta
principal 

dreta

8.25h – 11.55h
14.55h – 16.25h

En cas de pluja: Els alumnes d’infan l accediran per la part porxada de l’edifici a les aules.

5.3.2 Educació primària

CURS Lloc d’accés horari observacions

1r
Porta

principal
8.30h – 12.00h

15.00h – 16.30h
A l’entrada fan filera al porxo de 
davant del ves bul.
A la sor da la mestra acompanya la 
filera fins a la porta i entrega els 
alumnes als pares que s’esperen fora 
del recinte. 

2n
Porta

principal 
8.25h – 11.55h

14.55h – 16.25h

3r
Porta 

Principal
lateral

8.25h – 11.55h
14.55h – 16.25h

Accedeixen al centre pel passadís 
lateral a la biblioteca i fan filera al 
davant de la porta de la biblioteca.
A la sor da la mestra acompanya la 
filera fins a la porta lateral i entrega 
els alumnes a les famílies que 
s’esperen fora el recinte. 

5.3.3 Accés persones externes al centre
Obligatori:  l’ús de la mascareta, distància seguretat i rentat de mans.
Famílies/tutors/es legals: amb mascareta / cita prèvia en cas de reunions, un sol 
progenitor
Manteniment/Serveis:  Accediran prèvia presentació de la coordinació empresarial 
corresponent i la declaració responsable en relació a la situació de la Covid-19.
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Accés per : Av. President Companys
Grups infants: 
4t: 8:30/12h  15h/ 16:30h
5èA - 5èB: 8:30h/12h  i  15h/16:30h

6èA - 6èB: 8:25h/11:55h  * 14:55h/16:25h

5
è

6
è

3
r 1

r
2
n

P
3

P
4

P
5

Accés c/ Camí de la Mineta, 1- Parc de les 
Oliveres
Grups infants: 
P3:  8:30h/12h              *   15h/16:30h
P4/P5: 8:25h /11:55h  *  14:55h/ 16:25h
1r: 8:30h/12h                *  15h /16:30h
2n: 8:25h /11:55h         *  14:55h/ 16:25h

3r: 8:25h /11:55h          *  14:55h/ 16:25h

5
è

4
t

6
è

4
t
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5.4 Distribució lavabos
Cada grup estable té assignat una zona de lavabos per a tota la jornada escolar.

P3/P4 Lavabo aula compar t
P5 Lavabo aula
1r 1a planta
2n 1a planta
3r Planta baixa
4t Planta baixa
5è Porxo
6è Porxo

5.5 Esbarjo
Per afavorir el manteniment de les mesures de seguretat establirem diferents zones de
joc per a cada grup estable (veure plànol) i dues franges horàries.
En cas de pluja: cada grup estable es quedarà a la seva aula amb el tutor/a i/o suport 
dels especialistes.
Torns i horaris Educació infan l

GRUP ZONA DE JOC HORARI
P3 Zona 1 del pa De 10:30h a 11h
P4 Zona 2 del pa
P5 Zona 1 i 2 De 10h a 10:30h 

La vigilància anirà a càrrec d’un docent responsable per grup
En cas de necessitat hi ha 2 zones de joc alterna ves: zona 3 porxo i zona 4 aula 
psicomotricitat.
Cada grup disposarà del seu material de joc de pa
Durant l’esbarjo cada grup u litzarà els lavabos de la seva aula.
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Torns i horaris Primària

10 a 10.30h 10.30 a 11h
1r 2n 3r 4t 5è A 5è B 6è A 6è B

dilluns 1 2 3 4 2 3 4 1
dimarts 2 3 4 1 3 4 1 2

dimecres 3 4 1 2 4 1 2 3
dijous 4 1 2 3 1 2 3 4

1r divendres 1 2 3 4 2 3 4 1
2n divendres 2 3 4 1 3 4 1 2
3r divendres 3 4 1 2 4 1 2 3
4t divendres 4 1 2 3 1 2 3 4

Cada grup ndrà el seu propi material de joc segons la zona de joc que li correspongui: 
zona 1 sorral: jocs sorral, cordes saltar, gomes elàs ques, contes bibliopa
zona 2 pista futbol: 1 pilota goma, cordes saltar, gomes elàs ques
zona 3 pista bàsquet: 1 pilota bàsquet, cordes saltar, gomes elàs ques
zona 4 porxo/gimnàs: jocs de taula, material tennis taula, 1 pilota goma,  jocs d’interior

Distribució zones joc Primària
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5.6 Pla acollida P3
L’adaptació dels infants de P3 es realitzarà del 13 al 17 de setembre de 2021

Horari i grups: 
El grup d’infants  es repar rà en dos grups i faran l’adaptació de forma alterna en 
horari de ma  i tarda.
  
L’horari que es realitzarà serà de 8.30 a 12h (1/2 grup) i de 15h a 16.30h (1/2 grup)
13/09: grup 1 de 8:30 h a 12h - grup 2: de 15h a 16.30h
14/09: grup 2 de 8.30h a 12h - grup 1 de 15h a 16.30h
15/09: grup 1 de 8.30h a 12h - grup 2 de 15h a 16.30h
16/09: grup 2 de 8.30h a 12h - grup 1 de 15h a 16.30h
17/09: tot el grup de 8.30h a 12h i  de 15h a 16.30h
Durant el període d’adaptació no hi ha servei de menjador

El dia 20/09/21: inici servei de menjador escolar per als infants de P3 

Familiar  acompanyant:  En cas de necessitat  i  per a facilitar  l’adaptació i  entrada a
l’escola dels infants de P3, podrà accedir un únic acompanyant al pa  de P3, seguint
les següents indicacions:

Requisits d’accés: La persona acompanyant no pot par cipar en el període d’acollida si
presenta símptomes compa bles amb la COVID-19 o els ha presentat en els darrers 14
dies. 
Tampoc no hi podrà par cipar si ha ngut contacte estret amb una persona amb la
COVID-19 confirmada o amb simptomatologia compa ble en els darrers 14 dies.
Rentat de mans: La persona acompanyant s’haurà de rentar les mans amb aigua i sabó
o gel hidroalcohòlic abans d’accedir a l’aula. També es recomana rentat de mans a la
sor da del centre educa u.
Mascareta:  la  persona  acompanyant  ha  d’accedir  al  centre  educa u  amb  una
mascareta higiènica o quirúrgica correctament posada.
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  (inclosos infants, persones acompanyants i persones educadores).
Persones de risc: 
Aquelles persones acompanyants que pateixin una malal a de risc davant de la
COVID-19 (diabe s, malal a cardiovascular -inclosa la hipertensió-,  malal a hepà ca
crònica, malal a pulmonar crònica, malal a renal crònica, immunodeficiència, càncer
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en fase ac va, obesitat mòrbida) així  com dones embarassades, hauran d’avaluar la
conveniència  de  par cipar  en  el  període  d’acollida  amb  el  seu  equip  mèdic  de
referència.

5.7 Ac vitats complementàries i SEP

Es programaran ac vitats complementàries (sor des amb transport escolar/colònies) 
en funció de les instruccions del Departament d’Educació i Salut.
Les ac vitats de Suport Escolar Personalitzat (SEP) es realitzaran en horari lec u.

6. Relacions amb la comunitat educa va

6.1 Reunions i coordinació docent
- Distanciament sic de seguretat d’1,5 metres
- Obligatori l’ús de la mascareta
- Ven lació correcta de l’espai
- Les reunions, amb caràcter general, han de ser telemà ques.: en funció de les 
instruccions del PROCICAT.
-

ÒRGANS TIPUS DE REUNIÓ FORMAT DE LA REUNIÓ PERIODICITAT/TEMPORITZACIÓ

Equip direc u Planificació
Presencial amb mesures 
de seguretat

Dues sessions per setmana

Claustre
Planificació i 
coordinació

Virtual/presencial en 
espai gran i ven lat

mensual

Coordinadores
cicle

Coordinació amb 
l’equip direc u

Presencial amb mesures 
de seguretat

Una per setmana

Cicle Inicial
Coordinació de 
l’equip de cicle

Presencial amb mesures 
de seguretat

Una per setmanaCicle Mitjà
Cicle Superior

Grups de treball
Planificació i 
realització de 
propostes

Presencial amb mesures 
de seguretat

3 sessions al mes

Formació de 
centre

Formació 
permanent del 
professorat

virtual quan afec  a tot 
l’equip de claustre
presencial en equips 
docents de < 10 persones

Sessions a concretar

Equip impulsor 
Xarxa 
Competències 
Bàsiques

Coordinació i 
traspàs 
informació

virtual/presencial, 
segons situació sanitària

3 sessions per trimestre, més una a 
l’inici i una a final de curs (aprox.)

reunió tutoria 
famílies nova 

reunió acollida i 
traspàs 

presencial
un únic docent

a inici de curs (setembre)
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incorporació d’informació un únic tutor/a

ÒRGANS TIPUS DE REUNIÓ FORMAT DE LA REUNIÓ PERIODICITAT/TEMPORITZACIÓ

reunió general 
de famílies 

Informació 
dinàmica i 
objec us del curs

virtual per 
videoconferència o 
presencial en espai 
exterior

a inici de curs (setembre/octubre)

Reunions tutoria 
puntuals

Reunions de 
seguiment

Virtual/presencial , 
docent amb un 
progenitor

Cita prèvia: puntualment i al llarg 
del  2n trimestre 

6.2 Inspecció educa va i serveis educa us

La Inspecció educa va i les persones de serveis educa us treballaran de manera 
presencial als centres en les tasques que els són pròpies. 
Cal limitar-ne la durada i garan r l'ús de la mascareta i la distància sica recomanada 
de les persones assistents, i aplicar les mesures d'higiene i prevenció. 
En el cas que les reunions es duguin a terme a l'aire lliure cal mantenir la distància 

sica recomanada, l'ús de la mascareta, i aplicar les mesures d'higiene i prevenció.
 

6.3 Reunions i coordinació amb les famílies

Les reunions d'inici  de curs amb les famílies d'un grup,  etapa i/o  nivell  han de ser
preferiblement virtuals, tot i que tenint en compte la realitat del context, el centre pot
valorar dur-les a terme amb un format híbrid sempre que es respec  l'aforament que
perme  el compliment de les mesures sanitàries previstes i es puguin fer en espais
oberts i/o ven lats. 
Cal limitar-ne la durada i garan r l'ús de la mascareta i la distància sica recomanada
de les persones assistents, i aplicar les mesures d'higiene i prevenció. 
És  preferible  que  les  persones  par cipants  a  les  reunions  presencials  es guin
vacunades amb la pauta completa. 
En el cas que les reunions es duguin a terme a l'aire lliure cal mantenir la distància

sica recomanada, l'ús de la mascareta, i aplicar les mesures d'higiene i prevenció. 
Es prioritzen les entrevistes en format virtual. Si la família o el professorat considera
que  per  assolir  l'objec u  de  la  trobada  s'ha  de  fer  presencial,  cal  garan r-ne  les
mesures sanitàries establertes en cada moment. 

Reunions  coordinació  AMPA/equip  direc u:  si  és  amb  pocs  membres  (2)  es  farà
presencial i amb les mesures de distanciament i ús de mascareta.
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Es valorarà la par cipació de famílies (tallers, xerrades, ac vitats puntuals…) sempre
que s'entengui que no formen part del grup de convivència estable i compleixin les
mesures  establertes  en  cada  moment  pel  centre.  A  l'igual  que  els  professionals
externs,  aquestes  persones  han de mantenir  la  distància  sica  recomanada,  portar
mascareta i aplicar les mesures d'higiene i prevenció. Es recomana que les persones
par cipants es guin vacunades amb la pauta completa.

6.4 Reunions de Consell Escolar
Les  reunions de Consell  Escolar  es  faran  de manera  telemà ca,  com a mínim una
vegada  al trimestre, a més d’un a l’inici i un al final de curs.

6.5 Festes escolars
Les festes escolars que s'organitzen des dels centres en espais interiors han de vetllar
per garan r l'agrupament en grups estables de convivència. 
En cas que siguin celebracions que es puguin fer en espais exteriors, es pot valorar la
par cipació  de  famílies  evitant  al  màxim  aglomeracions.  Es  pot  organitzar  amb
diferents  grups  de convivència  estable  sempre que es  garanteixi  la  distància  entre
grups. 
En  qualsevol  cas,  cal  vetllar  sempre  per  l'acompliment  de  les  mesures  sanitàries
establertes per al moment pel que fa a la distància, l'ús de mascareta i les mesures
d'higiene  i  prevenció.  No s'hi  pot  menjar  ni  beure.  Es  recomana  que les  persones
par cipants es guin vacunades amb la pauta completa

7. Serveis AMPA

7.1 Servei d’acollida (ma  i tarda)
Acollida ma nal: entrada a les 7:30h o a les 8h (no es serveix esmorzar)
Acollida migdia: de 12h a 13h (sense franges)
Acollida tarda: de 16:30 a 17:30h

1. Es realitzarà al menjador escolar. Es man ndrà la distància interpersonal d’1,5
metres i una bona ven lació. Tant les monitores de l’acollida com els infants
han de portar mascareta. 

2. Abans d’entrar al centre s’ha de rentar les mans amb gel hidroalcohòlic
3. Cada infant ha d’anar acompanyat per un únic familiar fins la porta d’accés al

centre, sense accedir a l’edifici. Allí el rebrà la monitora al càrrec.
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4. En cas  que el  progenitor  hagi  d’entrar  s’haurà 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  es guin  a  l’espai  d’acollida.
L’acompanyant ha d’accedir al centre amb mascareta. 

5. Quan finalitzi el període d’acollida, els infants són acompanyats a la seva aula
de referència, i tant les monitores com els infants han de portar les mascaretes.

6. Acabat  l’horari  d’acollida,  les  monitores   se’n cuidaran de ven lar,  netejar  i
desinfectar l’espai.

7.2  Servei de menjador

Davant la nova evidència que la transmissió del virus és molt poc probable a través de 
les super cies, les recomanacions principals al menjador consisteixen en la ven lació, 
el rentat de mans i la disposició de l’alumnat per grups de convivència estable, 
mantenint la distància sica recomanada entre grups.

Sempre que sigui possible es deixaran les finestres obertes per facilitar la ven lació i si 
no és possible es ven larà, almenys durant 10 minuts 3 vegades al dia, quan canviï el 
grup de persones que hi ha a l’interior.

El servei de menjador es realitzarà a l’espai de menjador. 

Per tal de garan r les normes de seguretat i traçabilitat es realitzaran dos torns i la 
distribució dels diferents grups estables respectarà les mesures sanitàries.

S’organitzarà separadament l’entrada i sor da dels infants de diferents grups.

Entre torn i torn les monitores vetllaran per la neteja i correcta ven lació del menjador

Cal garan r el rentat de mans abans i després de l’àpat.

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

Quan no sigui possible la u lització d’un espai per a infants d’un mateix grup estable, 
cal garan r la separació entre els alumnes de grups diferents, així com organitzar 
separadament l’entrada i la sor da dels infants dels diferents grups.

Els infants que facin tasques com les de parar i desparar taula, o d’altres, les han de fer
exclusivament per al seu grup de convivència.
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Si l’alumnat recull el menjar en una línia d’autoservei, cal que man ngui la distància en
la filera. 

El personal docent i el personal d’administració i serveis del centre podran fer ús del 
servei de menjador escolar sempre que sigui possible la seva ubicació en un espai 
clarament diferenciat de l’ocupat per l’alumnat i mantenint en tot moment la distància
de seguretat d’1,5 metres entre els adults i amb l’alumnat. 

El professorat i el personal d’administració i serveis han d’u litzar obligatòriament la 
mascareta en el menjador excepte quan es guin asseguts a la taula menjant. 
Els pares i mares no podran fer ús del menjador.

 
Abans i durant l’àpat

Els infants de primària faran ús de la mascareta seguint les indicacions del Procicat.

Els dos torns de menjador s’organitzaran de la següent manera (el total d’alumnes és 
provisional perquè encara no ha començat el curs)

Torn/horari nivell grup-classe Previsió alumnes
total persona al càrrec

1r TORN
12h a 12:45h

fixes espor.

P3 15 3 18 monitora 1

P4 7 1 8
monitora 2P5 15 2 17

1r 9 9 18
monitora 3

2n 6 8 14

Torn/horari nivell grup-classe Previsió alumnes total persona al càrrec

2n TORN
13h a 14h

3r 13 2 15

74
aprox.

monitora 4
4t 6 4 10

5è A 8 3 11

monitora 5

5è B 8 2 10

6è A 7 5 12

6è B 5 2 7
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Després de l’àpat

Les ac vitats posteriors als àpats s’han de realitzar, preferiblement, a l’aire lliure, amb 
ocupació diferenciada d’espais per a cada grup estable. Quan això no sigui possible cal 
fer ús de la mascareta. 

També es poden u litzar espais interiors, preferiblement per a infants pertanyents a 
un mateix grup estable. En aquest cas cal garan r la ven lació després de l’ac vitat. 
Quan no sigui possible la u lització d’un espai per a infants d’un mateix grup estable, 
cal garan r la separació entre els alumnes de grups diferents, així com organitzar 
separadament l’entrada i la sor da dels infants dels diferents grups. 

També cal garan r la neteja i ven lació dels espais abans i després de la seva 
u lització.

Cuina

En cas de tancament dels centres per a les ac vitats docents, la cuina podrà romandre 
oberta per fer els menús per l'alumnat amb ajut de menjador.

7.3 Ac vitats extraescolars
1. El nombre de places disponibles a cadascuna de les ac vitats es veurà limitat 

pel protocol de seguretat sanitària. 

2. Si no s’arriba el nombre mínim l’ac vitat no es podrà obrir.

3. En el cas que l’ac vitat ngui molts inscrits: S’intentarà obrir un grup nou, 
sempre i quan s’arribi als 10 par cipants.  En el cas que no es pugui obrir un 
nou grup, ndran prioritat els par cipants que ja la van dur a terme l’any 
anterior. 

4. Les ac vitats estan pensades per a nens i nenes del mateix cicle. Es podran, 
però, fer agrupacions diferents en el cas que el monitor ho consideri adequat i 
oportú.

5. La recollida dels alumnes que realitzin les ac vitats extraescolars per la tarda es
farà per la porta d’accés del darrere de l’escola (av. President Companys)

6. S’haurà de signar una autorització de sor da per parts dels pares/tutors, en 
aquells casos en què els pares vulguin que els seus fills marxin sols cap a casa a 
par r de 4rt de primària.
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7. L’AMPA es reserva el dret de fer les modificacions necessàries per tal 
d’organitzar els grups de les ac vitats.

8. L’ús de la mascareta serà obligatori per a totes les ac vitats (es revisarà el seu 
ús en funció de com evolucionin les mesures marcades pel protocols de 
seguretat sanitària). L’ús de la mascareta es farà seguint les instruccions del 
PROCICAT.

9. Inici a par r del mes d’octubre.

10. A P3, P4 i P5 no s’oferiran ac vitats de migdia

11. S’aplicaran les mesures de prevenció,  seguretat i higiene que acordi el 
Departament de Salut.

Ac vitats programades: (PROVISIONAL)
Pendent de concretar en funció de la demanda de les famílies que es realitzarà durant
la 2a quinzena de setembre i les mesures de seguretat i prevenció per la Covid19

HORARI MIGDIA de 12h a 13h*

dilluns dimarts dimecres dijous divendres

Dansa Dansa Dansa Dansa Anglès

Anglès Anglès Anglès Escacs

Timbals Pa natge Dibuix crea u Pa natge Pa natge

Escacs Dibuix crea u

HORARI TARDA de 16:30h a 17:30h*

dilluns dimarts dimecres dijous divendres

Balls urbans Hello english Balls urbans Taller cuina Hello english

Mul esport Taekwondo Mul esport Taekwondo Pa natge

Futbol Basquet Futbol Bàsquet Taller de cuina

Robò ca
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8. Pla de neteja

La nova evidència mostra que la via de transmissió a través de les super cies és molt
menys rellevant  del  que s'havia considerat  inicialment. Per aquest mo u, durant el
curs 2021-2022 no serà necessària l'aplicació dels protocols de neteja establerts per al
curs 2020-2021. 

La neteja i la posterior desinfecció d'espais s'ha de fer amb una periodicitat diària al
final de la jornada, procurant incidir més en aquelles super cies de contacte habitual.
No  és  necessària  la  desinfecció  d'espais  dins  l'horari  lec u  tot  i  que  es  valora  la
importància d'incloure-la dins l'aprenentatge pedagògic d'ordre i neteja d'espais. 

Es  permet  que  els  alumnes  comparteixin  materials  portats  de  casa  sempre  que
compleixin condicions d'higiene. 

Les zones exteriors són espais de baix risc de transmissió del coronavirus. Per aquest
mo u, s'aconsella u litzar espais com el pa  per a la realització d'aquelles ac vitats
puguin fer-se a l'aire lliure. 

Amb l’acord i col·laboració de l’Ajuntament, es man ndrà aquest curs escolar, la neteja dels
lavabos durant l’espai de migdia.

En aquest apartat es detallen les mesures de neteja dels diferents espais del centre.
També de la neteja de l’espai del menjador i la periodicitat de la neteja dels espais
compar ts, així com la dels lavabos.

En qualsevol cas, i dins del conjunt d’actuacions de sensibilització que el centre portarà
a terme amb l’alumnat sobre mesures higièniques davant la prevenció de contagi per
la COVID-19, es recomanarà que el mateix alumnat, quan es gui u litzant un espai que
no és el del seu grup estable, col·labori en les actuacions de neteja de super cies i
estris  u litzats  abans  d’abandonar  l’espai  i  possibilitar  el  seu  nou  ús  en  bones
condicions.

8.1  Espais interiors i material d’ús comú
Per a la seva neteja i desinfecció seguirem les indicacions establertes en el document
Neteja i desinfecció en espais interiors de concurrència humana.     

Es ven laran les aules almenys 3 vegades al dia amb una durada mínima de 10 minuts
(hora del pa , migdia i tarda).
Sempre que sigui possible, deixarem les finestres obertes mentre estem a la classe.
Deixarem les portes de les aules obertes, si és possible,  per tal d'afavorir a la ven lació
de l’aula i no tocar la maneta.
Es  farà  la  neteja  dels  estris  d’ús  comú  després  de  fer-los  servir  (tauletes,  teclats
d’ordinador, instruments, pilotes...). Promourem entre l’alumnat la neteja d’aquests
estris com a part educa va.
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8.2 De les zones exteriors
Les zones exteriors són espais de baix risc de transmissió del coronavirus.  Per aquest
mo u, s’aconsella u litzar espais com el pa  per a la realització d’aquelles ac vitats
puguin fer-se a l’aire lliure.

Per a la seva neteja i desinfecció seguirem les indicacions establertes en el document
Neteja i desinfecció en espais exteriors de concurrència humana. 

8.3 Ges ó de residus
Els mocadors i paper eixugamans d'un sol ús  es llençaran en contenidors amb bosses,
amb tapa i pedal. També hi llençarem el material d’higiene personal, com mascaretes i
guants. 

En el cas que alguna persona presen  símptomes mentre està al centre, cal tancar en
una bossa tot el material u litzat a l'espai d'ús individual on s'ha aïllat la persona i
introduir-lo en una segona bossa abans de dipositar-la amb la resta de residus, tal com
s’ha indicat al paràgraf anterior.

8.4 Taules resum neteja i ven lació

ESPAIS COMUNS I EQUIPAMENTS

Abans de l’ús Després de l’ús freqüència observacions

ven lació x x diàriament Mínim 10 min. 3 vegades al
dia

manetes i poms x

baranes x

ascensors x

super cies x

cadires/bancs x Especialment en les 
zones que contacten
amb les mans

Equipament
informà c

x x

Material electrònic: 
netejar amb un drap 
humit amb alcohol 
propílic 70º

Telèfons i
fotocopiadora 

x Botonera
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AULES

Abans de l’ús Després de l’ús freqüència observacions

ven lació x x diàriament Mínim 10 min. 3 vegades al
dia

Super cies o 
punts de contacte 
freqüent x

desinfecció
x

Neteja un cop acabada 
l’ac vitat

Terra x

Materials de jocs x

Joguines de 
plàs c

setmanal

Joguines o peces 
de roba

setmanal

MENJADOR/CUINA

Cuina:
La neteja i desinfecció diària de la zona de cuina va a càrrec de l’empresa de càtering 
contractada per l’AMPA (espai de cuina, serveis, magatzem, finestres).
El Pla de neteja de la cuina consta en la documentació pròpia del servei.

Menjador:

La neteja i desinfecció diària de l’espai de menjador va a càrrec de les monitores 
contractades per l’AMPA.
Les finestres i mosquiteres del menjador es realitzarà 4 vegades al llarg del curs per
part de l’empresa de neteja contractada per l’Ajuntament.
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MENJADOR

Abans de l’ús Després de l’ús freqüència observacions

ven lació Mínim 10 min. 3 vegades al
dia

Super cies on es 
prepara el menjar

Neteja neteja diàriament Desinfecció en acabar el 
servei

Taules Neteja neteja diàriament Desinfecció en acabar el 
servei

Terra diàriament

Font aigua pa No per beure, només 
per reomplir ampolles

Cubells,
escombraries

diàriament

LAVABOS 

Ven lació constant.

Es seguirà mantenint la neteja dels lavabos en horari de migdia, per part del personal 
de l’empresa de neteja contractada per l’Ajuntament

Un cop finalitzada l’horari lec u: neteja ordinària de l’edifici i dels lavabos

AULA DESCANS/PSICOMOTRICITAT

Abans de l’ús Després de l’ús freqüència observacions

ven lació diàriament Mínim 10 min. 3 vegades al
dia

Roba llit diàriament

Terra diàriament
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9. Protocol d’actuació en cas de detectar un possible cas de covid-19
Detecció de possibles casos per simptomatologia compa ble amb la covid-19

educació infan l
educació
primària

personal docent/
personal no docent

espai habilitat per a l’aïllament biblioteca biblioteca biblioteca

persona responsable de reubicar l’infant i 
custodiar-lo fins que el vinguin a buscar

una persona de 
l’equip direc u

una persona de 
l’equip direc u

persona responsable de trucar a la família conserge conserge

persona responsable de comunicar el cas 
als serveis territorials

directora/ED directora/ED directora/ED

No han d’assis r al centre l’alumnat, les persones docents i altres professionals que 
nguin símptomes compa bles amb la COVID-19, així com aquelles persones que es 

troben en aïllament per diagnòs c de COVID-19 o en període de quarantena 
domiciliària per haver ngut contacte estret amb alguna persona amb símptomes o 
diagnos cada de COVID-19.
Davant d'una persona que comença a desenvolupar símptomes compa bles amb la
COVID-19 al centre educa u:
1. La tutora de l’infant que ha iniciat símptomes ha d’informar a la direcció i conduir 
l’infant a l’aula d’aïllament
2. La tutora i l’infant s’han de col·locar una mascareta quirúrgica/FFP2, si l’alumne/a no
porta mascareta.
3. La directora ha de contactar amb la família per tal que vingui a buscar l’infant.
4. La directora, en cas que l’alumne presen  símptomes de gravetat, haurà de trucar 
també al 061
5. La directora ha de contactar amb el SSTT d’Educació per informar de la situació i a 
través d’ells amb el servei de salut pública.
La família o la persona amb símptomes ha de contactar amb el seu CAP de referència 
per valorar la situació i fer les actuacions necessàries. Si es decideix realitzar una PCR 
per a SARS-CoV-2, l’infant i la família amb qui conviu hauran d’estar en aïllament al 
domicili fins conèixer-ne el resultat.
En cas que finalment es confirmi el cas, Salut Pública serà l'encarregada de la 
iden ficació, aïllament i seguiment dels contactes estrets.
6.La direcció del centre informarà a les famílies en el cas de confinament/quarantena.
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 10. Pla de treball de l’escola en confinament
Es treballarà de forma 100% presencial.
El centre compte amb un document que recull el pla de con ngència amb les mesures 
organitza ves i pedagògiques que es portaran a terme en cas que es doni un cas 
posi u al grup i es confini un alumne o una alumna, un grup reduït d'alumnes o bé tot 
el grup. Tan a Educació infan l com a Educació Primària.
Aquest pla de con ngència inclou: com es farà el seguiment de l'alumnat, com es 
vetllarà pel seu estat emocional i en cas que sigui necessari com es lliurarà material 
escolar i el pícnic del servei de menjador. 

S’incorporarà a la pràc ca habitual l'ús d'eines digitals dins l'aula per garan r que en 
cas de confinament es podrà seguir l'aprenentatge amb normalitat. 

A les reunions de tutoria d’inici de curs s’informarà a les famílies del con ngut 
d’aquest Pla de con ngència i es podrà consultar a la pàgina web.

11. Seguiment del Pla
La responsable de la coordinació i la ges ó de la COVID-19 al centre és la directora i en 
absència la resta de membres de l’equip direc u.
Una còpia d’aquest pla d’organització del centre es farà arribar a la Inspecció 
d’Educació, i es publicarà a l’espai web del centre.

INDICADORS
Nombres de sessions de coordinació de cicles per la difusió i aprofundiment sobre el pla 
d’obertura de centre.

Índex de par cipació de famílies en les reunions de tutoria d’inici de curs

Grau de sa sfacció de l’equip docent sobre el desenvolupament i l’aplicació del pla d’obertura

Valoració trimestral del Consell Escolar

Agilitat en les entrades i sor des: marge de 5 minuts

Manteniment de les mesures de seguretat: seguiment i control de les persones que accedeixen al 
centre (un sol progenitor, amb mascareta)
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PROPOSTES DE MILLORA: l’Equip Direc u valorarà i implementarà les propostes de millora tenint 
en compte les norma ves del Departament d’Educació i Departament de Salut.

Revisió i valoració de l’aplicació del Pla de forma mensual amb l’equip docent (durant el primer 
trimestre) i a par r del 2n trimestre de forma trimestral

Revisió de l’aplicació de les mesures relacionades amb les famílies (entrades i sor des, servei 
d’acollida i menjador, extraescolars...) amb l’AMPA de forma mensual, durant el  primer trimestre.
A par r del segon trimestre, revisió trimestral.

En les sessions ordinàries del consell escolar revisió i aprovació de les modificacions i propostes de
millora del Pla.

Castellvell del Camp, 10 de setembre de 2021
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L'experiència en si no ensenya res, cal voler aprendre
José Antonio Marina


