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ESCENARI A - PLANIFICACIÓ DAVANT DE L’ESCENARI DE LA NOVA 

NORMALITAT 
 

1. DIAGNOSI 

Durant el mes de juny de 2020 hem fet la diagnosi de les dades i les enquestes de satisfacció sobre les 

actuacions realitzades durant el curs 2019-20 en relació al nostre Pla Estratègic Ítaca 22. Donades les 

extraordinàries circumstàncies que s’han donat aquest curs, molts dels indicadors que fèiem servir al nostre 

pla anual/memòria no s’han pogut obtenir i de fet molts dels projectes que realitzàvem també s’han vist 

profundament alterats.  

A més, entenen que la previsió per al proper curs no és gaire optimista hem decidit plantejar el proper curs 

com un any on alguns dels objectius del Pla estratègic havien de ser clarament replantejats, sense tocar les 

línies estratègiques bàsiques del nostre pla. 

Entenem que a nivell de metodologia ens ha sorgit una necessitat d’avaluar què i com hem desenvolupat el 

procés d’ensenyament i aprenentatge durant els tres mesos de confinament, així com el procés 

d’avaluació. Creiem que hem de preparar-nos per a una tardor complicada, i un més que probable curs molt 

atípic. És per això que la diagnosi sobre el curs l’hem basat sobretot en l’enquesta de satisfacció realitzada a 

alumnes i famílies sobre el model pedagògic, encerts i errors, durant el confinament, especialment pensant 

en la planificació del proper curs. 

També hem inclòs en aquest anàlisi les dades sobre coneixement TIC d’alumnat i professorat i accés a 

dispositius i connectivitat de la Comunitat Educativa obtingudes entre el mes de març i juliol del 2020. 

A. Resultat enquestes satisfacció 
Les enquestes de satisfacció per a alumnes i pares contenien preguntes molts semblants dividides en 

dos blocs: 

RESULTATS FAMÍLIES  (P3-4ESO) RESULTATS ALUMNES (4EP-4ESO)  

-  

 

 

 

 

En general pels resultats de famílies i els alumnes i també pels resultats de les trucades telefòniques 

realitzades a les famílies i les videoconferències amb alumnes i pares ens mostren que llevat un petit 

percentatge d’alumnes, la majoria ha portat bastant bé el confinament. 
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RESULTATS FAMÍLIES  (P3-4ESO) RESULTATS ALUMNES (4EP-4ESO)  

 

 

 

 

 

 

Respecte als dispositius a casa el que podem veure en aquesta diferència dels gràfics és que els alumnes a 

partir de 4t d’EP majoritàriament disposen d’un dispositiu per a ells sols, en canvi de P3 a 3r els dispositiu 

eren compartits amb germans o pares, qüestió que fa molt més complicat l’ensenyament-aprenentatge en 

temps real 

RESULTATS FAMÍLIES  (P3-4ESO)     RESULTATS ALUMNES (4EP-4ESO) 

 

 

 

 

 

Tot i que en general la majoria de les famílies s’han pogut organitzar bé la feina, al voltat d’un 7% han tingut 

importants dificultats organitzatives i un 23% alguna dificultat. Per tant un 30% han tingut dificultats 

d’organització. 

           RESULTATS FAMÍLIES  (P3-4ESO)     RESULTATS ALUMNES (4EP-4ESO) 

 

La nostra intenció durant el confinament era que els alumnes es mantinguessin actius entre 3 i 5 hores diàries 

i per les respostes de les famílies i els propis alumnes, el 75% d’ells s’han mogut en aquest interval de treball. 

Entre un 7 i un 12% manifesten haver dedicat més temps i entre un 9 i un 15% menys d’una hora diària.  
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               RESULTATS FAMÍLIES  (P3-4ESO)  RESULTATS ALUMNES (4EP-4ESO) 

 

 

 

 

 

 

Un 72% de les famílies i un 77% dels alumnes estan satisfets o molt satisfets amb l’adaptació metodològica 

que hem fet al centre. Entre un 5% i 6% no estan gens satisfets. En els comentaris oberts de les famílies el que 

més es reclamava era un major nombre de videoconferències i de vídeos creats pels professors. 

        RESULTATS FAMÍLIES  (P3-4ESO)  RESULTATS ALUMNES (4EP-4ESO) 

 

 

 

 

 

En quant al grau d’aprenentatge mentre les famílies 52% vs 48% creuen que els alumnes han après poc, en 

canvi en els alumnes aquest percentatge s’inverteix  42%-58% manifestant majoritàriament que han après 

bastant. Probablement aquesta diferència té a veure amb l’edat dels alumnes que contestaven el qüestionari 

de 4t de primària cap a dalt, més autònoms i amb més possibilitats d’aprenentatge. 

       RESULTATS FAMÍLIES  (P3-4ESO)  RESULTATS ALUMNES (4EP-4ESO) 

 

 

 

 

 

Un 75% de les famílies i un 96% dels alumnes valoren de forma positiva el material creat pels professors, 

especialment els vídeos, i en els comentaris oberts es reclamaven més vídeos creats pel professorat. 
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          RESULTATS FAMÍLIES  (P3-4ESO)  RESULTATS ALUMNES (4EP-4ESO) 

 

 

 

 

 

 

 

La valoració general dels tutors, tant per part de les famílies com per part de l’alumnat és molt alta en tots els 

ítems consultats. 

Finalment hem realitzat unes darreres preguntes centrades a l’ESO sobre el material i el contacte amb els 

professors a l’ESO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En quant a les preguntes específiques de l’ESO en les que diferenciàvem per matèries de departaments 

didàctics, les matèries que han rebut les màximes valoracions són aquelles en les que s’han produït més 

vídeos per part dels professors: música, biologia i socials. 
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En quant a les aportacions lliures de famílies les que més vegades s’ha repetit són: l’augment de les 

videoconferències i l’augment dels vídeos explicatius dels mestres: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De l’anterior període de formació on line vam treure alguna conclusió positiva respecte el que vam 

fer en les que ens reafirmem i que no totes les famílies vam comprendre: 

 No tots els alumnes disposen d’equipament, espai a casa o connexió a internet de 

forma exclusiva. Per quest motiu vam descartar les classes magistrals on line. No tots 

els alumnes poden connectar-se a la mateixa hora i explicar en una videoconferència 

faria encara més la gran la bretxa digital. Per aquest motiu continuem apostant per i 

fomentant la creació de material audiovisual propi que l’alumne pugui visionar al 

seu ritme durant el dia. 

 És millor organitzar la feina diàriament al calendari de clickedu tot i que la 

presentació del material es faci de forma setmanal. 

 Cal mantenir el contacte entre els alumnes i els tutors per vetllar per la seva situació 

emocional, com a mínim amb una videoconferència tutorial a la setmana. 

També hem pogut analitzar altres errors que vam cometre i que hem de subsanar en el futur: 

 De la mateixa forma que els vídeos servien per presentar de forma òptima i 

asincrònica una tasca, un treball o una presentació teòrica, han faltat connexions en 

directe per a realitzar el seguiment de l’aprenentatge dels nois, més enllà de la 

correcció de les tasques que anaven presentant al google classroom o a Clickedu (la 

nostra plataforma). Per tant hem d’augmentar el número de videoconnexions 
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diàries no tutorials en un mínim de dues diàries a primària i tres a l’ESO per al 

seguiment acadèmic. 

 Un altre problema ha estat la gestió dels diferents formats de presentació que hem 

fet servir a les famílies: classroom, clickedu, medisafateca, mail... Malgrat que totes 

són eines molts últils que podem relacionar fàcilment entre sí, hem d’unificar-les per 

a facilitar el seguiment i clarificació dels alumnes. 

 Cal realitzar també videoconferència amb les famílies per tal de mantenir el contacte 

amb elles, no només per mail o plataforma. 

 Ens ha calgut una formació prèvia amb l’alumnat, les famílies i els mestres en les 

eines i la metodologia triada que amb el confinament en marxa ha dificultat 

especialment les primeres setmanes de treball. 

Per tot això dissenyem el nostre model SAFA ON LINE 3.0 com a versió millorada del que vam 

realitzar fa uns mesos i creiem que la metodologia que millor s’ajusta a aquesta situació és el model 

de Flipped Classroom o Classe inversa i que desenvoluparem a la segona part d’aquest Pla. 

Els altres punts del pla estratègic queden ajornats als propers cursos per no poder avaluar molts 

d’ells per no haver pogut aconseguir els indicadors necessaris. 

Durant el primer trimestre del curs 20-21 actualitzarem el Pla estratègic, donant un nou impuls i 

revisant i modificant els objectius i actuacions a les línies estratègica de la metodologia i l’avaluació, 

la penetració de les tecnonologies de l’Aprenentatge i ‘Atenció a la diversitat 

2. GRUPS ESTABLES DE CONVIVÈNCIA  
S’ha de garantir que tots els alumnes d’educació infantil, primària i ESO puguin seguir el curs de 

manera presencial sempre que la situació sanitària no obligui a un confinament parcial o total 

l’alumnat i del professorat del centre o bé de la població.  En el cas de la incorporació d’un nou 

alumne al centre, se l’assignarà a un grup estable existent.  

 

Si necessitéssim desplegar més grups per complir amb el 1,5m de distància entre alumnes, davant 

d’un possible escenari B, a l’escola disposem dels espais necessaris comptant els metres quadrats 

de cada aula sense necessitat de recórrer a espais externs al centre. Ja hem fet algunes 

adequacions per estar preparats davant d’aquest possible escenari. Però no veiem viable fer un 

canvi de grups a mig curs, i la creació de més grups depèn d’una dotació extra de recursos humans 

que hores d’ara no sabem si serà suficient. 

 

L’organització de l’espai de l’aula d’un grup estable ha d’assegurar, en la distribució de l’alumnat, 

una distància interpersonal mínima d’1 metre. La disposició del mobiliari, ja sigui en files o en petits 

grups al voltant de la taula, ha de tenir en compte aquesta distància.   

 

Els grups estables estaran organitzats segons el criteri de màxima heterogeneïtat i afinitat dels 

alumnes amb equilibri de sexes, capacitats i característiques dels alumnes. L’objectiu bàsic 

d’aquests grups estables serà la reducció del número de contactes diaris dels alumnes i la 

traçabilitat d’un possible cas. Per tant, depenent dels recursos finals dels que disposem farem el 

màxim de grups que ens permetin aquests recursos. 

Tots els alumnes a partir dels sis anys hauran d’anar sempre amb mascareta fins que les autoritzats 

sanitàries no diguin el contrari. 
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2.1. ESPAIS 
El centre té identificats tots els espais que poden acollir un grup estable de convivència i de fet 

podríem crear un quart grup a cada curs si fos necessari fent servir els gimnasos: 

Disposem de 50 aules de més 42m2 cadascuna per als actuals 39 grups de l’escola.  

A més tenim 5 aules més entre 25m2 i 40 m2, de les que 4 destinarem a l’activitat extraescolar 

d’anglès i una a espai de treball de mestres. 

I finalment si fos necessari disposem de 3 gimnasos de 155m2, 120m2 i 90m2 cadascun que en 

principi reservem per fer Educació física els dies de pluja. 

Al taller de 120m2 hem realitzat adequacions per transformar-lo en un altre espai menjador 

temporal per al proper curs i que sumarem al nostre espai menjador habitual i no el farem servir com 

a taller. Tampoc utilitzarem el laboratori i l’aula d’informàtica de primària,. 

Realitzarem totes les activitats a l’aula del grup estable excepte educació física que preferentment 

realitzarem als patis. En principi no farem servir els vestidors, el dia que alumnes realitzin EF vindran 

en xandall tot el dia. 

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

distanciament físic de seguretat de 1,5 metres, i serà obligatori l’ús de mascareta si això no pot 

garantir-se. S’ha d’evitar en la mesura del possible que es comparteixin equips, dispositius, estris o 

altres instruments o accessoris i s’ha de prestar especial atenció a la correcta ventilació de l’espai. 

 

2.2. GRUPS ESTABLES A INFANTIL I PRIMÀRIA 
En funció dels recursos i dels espais podem crear com a màxim els següents grups de convivència, 

respectant en cada cas el 1.5 m2 en cas d’un empitjorament de la situació epidemiològica i per no 

superar el màxim de 25 alumnes per grup que superem en 13 dels 27 grups: 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

La nostra dotació actual és 11 mestres a infantil i 24 a primària. Necessitem les següents dotacions de 

mestres per als grups de convivència extra creats: 

 Una dotació extra: cinc grups de convivència més (un a P5, 3r, 4t, 5è i un a 6è) 

Cada grup de convivència tindrà un tutor estable que no es barrejarà amb cap altre grup i farà 25h, 

incloent alguna activitat complementària i el pati. Hi haurà dos especialistes per grup a primària: un 

d’ells d’Anglès que faran 5 hores a cada grup (3h anglès on no hi ha mestra especialista). Els 

especialistes hauran d’anar amb mascareta. Els alumnes dins de l’aula del grup estable podran anar 

sense mascareta a P3, P4 i P5.  

 

 

 

 
ALUMNES LÍNIES 

PROPOSTA 
GRUPS 

ESPAIS 
EXTRA 

RATIO 
X 

GRUP 
RATIO GRUPS 

P3 60 3 3  20 20 20 20  

P4 73 3 3  24 23 25 24  

P5 75 3 3 +1 18.75 20 19 17 19 

1EP 71 3 3  23.67 24 23 24  

2EP 73 3 3  24.67 23 25 25  

3EP 78 3 3 +1 19.50 20 20 18 20 

4EP 76 3 3 +1 19 19 19 21 17 

5EP 81 3 4 +1 20,25 20 21 21 19 

6EP 81 3 4 +1 20.25 21 20 20 20 
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NUM 

ALUMNES 
MESTRE 
ESTABLE 

MESTRES TEMPORALS 
ALTRES PROF. 

Mon. Menjador      Acollida      Vetlladora 
ESPAI 

ESTABLE 
ALTRES 
ESPAIS  

P3-A 20 LAURA (25h) MONTSE H (2H)    ROSARIO (3h) M. CARMEN          ANDREA P3-A Pati 

P3-B 20 NATALIA (25h) MONTSE H (2H)   ANNA (2H)                  ANDREA P3-B Pati 

P3-C 20 SILVIA (25h) MONTSE H (2H) ANNA (2H) MONTSE R            ANDREA P3-C Pati 

P4 -A 23 CARME (25h) MONTSE H (2H)   ROSARIO (3h) MONTSE O           ANDREA P4 -A Pati 

P4 - B 25 CONXITA (25h) MONTSE H (2H)   ROSARIO (3h) GRACI                   ANDREA P4 - B Pati 

P4 - C 24 HECTOR (25h) MONTSE H (2H)   ROSARIO (3h) MARI                    ANDREA P4 - C Pati 

P5 -A 20 YOLANDA (25h) MONTSE H (2H)    ROSARIO (3h) MARI                    MONTSE R P5 -A Pati 

P5 - B 19 PAQUITA (25h) MONTSE H (2H)   ROSARIO (3h) MARI                    MONTSE R P5 - B Pati 

P5 - C 17 REMEI (25h)  MONTSE H (2H)   ROSARIO (3h) CONCHI                MONTSE R P5 - C Pati 

P5 - D 19 MIREIA  (25h) ROSARIO (3h)    ANNA (2H) CONCHI                MONTSE R P5 - D Pati 

1EP - A 24 BEA (20h) * LAURA (3H)      ANNA D.(5h)      JOSEL. (2h) FRANCISCO          MONTSE R 1EP - A Pati 

1EP - B 23 PILAR F (25h) LAURA (3H)       JOSEL. (2h) FRANCISCO          MONTSE R 1EP - B Pati 

1EP - C 24 ANABEL (25h) LAURA (3H)       JOSEL. (2h) MARIA                  MONTSE R  1EP - C Pati 

2EP - A 23 ELI (23.5h)  LAURA (3H)  MAGDALENA(1.5h)   ALBERT(2h) KATA                     MONTSE R 2EP - A Pati 

2EP - B 25 ANNA F (25h) LAURA (3H)      MAGDALENA  (2h)    MONTSE L            MONTSE R 2EP - B Pati 

2EP - C 25 MERCÈ (25h) LAURA (3H)       MAGDALENA  (2h)    MONTSE L            MONTSE R 2EP - C Pati 

3EP - A 20 MARIONA (25h) LAURA (3H)      ANA D.  (2h)    BARBARA             MONTSE R 3EP - A Pati 

3EP - B 20 MATILDE (19h) * LAURA (4H)  AMELIA (5h)   ANA D. (2h) BARBARA             MONTSE R 3EP - B Pati 

3EP - C 18 EVA (24h) CRISTINA (5H)      ANA D.  (1h)    JAVI R                   MONTSE R 3EP - C Pati 

3EP - D 20 MAR (25h) CRISTINA (3H)      ANA D.  (2h)    JAVI R                   MONTSE R 3EP - D Pati 

4EP - A 19 REBECA (25h) ANNA R (3H)      AMELIA.  (2h)    NURIA                    GRACI 4EP - A Pati 

4EP - B 19 M. JOSE (25h) ANNA R (3H)      M.GRÀCIA  (2h)    NURIA                    GRACI 4EP - B Pati 

4EP - C 21 SUSANA (25h) ANNA R (3H)      MAGDALENA  (2h)    NURIA                    GRACI 4EP - C Pati 

4EP - D 17 XAVI B (24h) ANNA R (4H)      MAGDALENA  (2h)    NURIA                    GRACI 4EP - D Pati 

5EP - A 20 MONTSE L (24h) AMELIA (3H)      ALBERT  (3h)    IRIS AMARO          GRACI 5EP - A Pati 

5EP - B 21 LAIA (25h) M.LUZ (3H)      ALBERT  (2h)    IRIS AMARO          GRACI 5EP - B Pati 

5EP - C 21 MARTA L (25h) AMELIA (3H)      ALBERT  (2h)    IRIS AMARO          GRACI 5EP - C Pati 

5EP - D 19 LÍDIA  (15.5h) *  AMELIA (4H)  MAGDALENA (6h)   ALBERT (4.5h) IRIS AMARO          GRACI 5EP - D Pati 

6EP - A 21 MARTA T (25h) ANNA R (3H)      ALBERT  (2h)    LOLI LOPEZ           GRACI 6EP - A Pati 

6EP - B 20 PAQUITA (22h)  ANNA R (3H)      ALBERT  (2h)   M.GRÀCIA (3H) LOLI LOPEZ           GRACI 6EP - B Pati 

6EP - C 20 CARME S (25h) ANNA R (3H)      ALBERT  (2h)    LOLI LOPEZ          GRACI 6EP - C Pati 

6EP - D 20 ORIOL (24h) ANNA R (3H)      MARILUZ  (3h)    LOLI LOPEZ          GRACI 6EP - D Pati 

 

2.2.1. PLA D’ADAPTACIÓ A P3  

Canviem el Pla d’adaptació de P3 per a ajustar-lo als requeriments d’esglaonament d’entrades i sortides.  

Donat que tindrem els grups de P3 amb una ràtio de 20 alumnes farem un sol torn a cada grup estable. 

Flexibilitzarem l’horari dels dos primers dies lectius reduint –lo a dues hores matinals : 

GRUP P3A /  9-45H – 11:15H                 GRUP P3B / 10H-12H             GRUP P3C / 10.15-12.15 

Les famílies decidiran si porten els fills a l’horari de tarda o no. Si una família decideix portar els fills a l’escola 

des del primer dia a acollida, menjador i horari normal podrà fer-ho, tot i que no ho recomanem, i ens ho 

haurà de comunicar prèviament. 

A partir del dia 16 de setembre començarem amb l’horari normalitzat suggerint a les famílies que puguin 

flexibilitzar l’assistència a les tardes en funció de com estiguin els infants durant la primera setmana. Durant 

tot el mes de setembre hi haurà dos professionals a cada classe: el tutor del grup estable i l’especialista que 

mentre duri l’adaptació serà considerat professor estable. A partir d’iniciar les especialitats i entrar a 

diferents grups, ja haurà de portar la mascareta a classe. Durant el primer mes un adult podrà acompanyar el 

menor fins a la classe. 
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2.3. GRUPS ESTABLES A L’ESO 
En funció dels recursos i dels espais podem crear com a màxim els següents grups de 

convivència, respectant en cada cas el 1,5m2 en cas d’un empitjorament de la situació 

epidemiològica i per no superar el màxim de 30 alumnes per grup que superem en 3 dels 12 

grups, tot i no superar els 30 tenim tots els grups a 30 alumnes i les classes no són 

excessivament grans per això intentarem afegir un grup a cada curs per reduir el número 

d’alumnes del grup estable. 

 

 

 

 

 
 La nostra dotació actual és 20,15 professors. Necessitem les següents dotacions de mestres per als grups de convivència extra creats: 

 Una dotació extra: tres grups de convivència més (a 1r i 3r d’ESO) 

Intentarem preferentment reduir al màxim el número de professors que passin per a cada 

curs, prioritzant aquesta reducció a 1r i 2n d’ESO. Intentarem preferentment que els tutors 

facin el màxim d’hores a la seva tutoria a 1r i 2n d’ESO. Intentarem preferentment crear 

grups estables de mestres per a cada curs que facin totes les matèries d’aquell curs. Per 

tema d’optatives resulta del tot impossible evitar que a 4A d’ESO entri un professor més. 

 

 
NUM 

ALUMNES 
TUTOR 

(no estable) 
MESTRES TEMPORALS 

MONITOR 
MENJADOR 

ESPAI 
ESTABLE 

ALTRES ESPAIS 
COMPARTITS 

1ESO A 22 JAVI (11,5h)   ESTHER (10H)   ALBA (4)   JOSE(3h)  AGUSTÍ (2h)    PACO (1,5h) MARI 1ESO A PATI EP   AULA A 

1ESO B 23 JOSE (10h)   ALBA (4)  JAVI (10,5h)  MONTSE S (4h)  AGUSTÍ (2h)    PACO (1,5h) MARI 1ESO B PATI EP   AULA A 

1ESO C 22 ESTHER (7h)   ALBA (6.5h)   LLUISA (10h)  MONTSE S (4h) AGUSTÍ (2h)   PACO (1,5h) MARI 1ESO C PATI EP   AULA A 

1ESO D 23 ALBA  (7,5h)   ESTHER (10H)   ALBA (4)   JOSE(3h)  AGUSTÍ (2h)    PACO (1,5h) MARI 1ESO D PATI EP   AULA A 

2ESO A 30 GELENIA (11h) MAITE (9h)   MARTA R (7h)  PACO (2h)  CARLES (3h) RUBEN 2ESO A GIMNÀS AULA A 

2ESO B 30 JOANA  (14h) MARTA R (6h)  PACO (2h)  CARLES (3h) GELENIA(7h) RUBEN 2ESO B HALL ESO   AULA A 

2ESO C 30 MAITE (12h) MARTA R (10h)  PACO (2h)  CARLES (3h) GELENIA(5h) RUBEN 2ESO C ENTRADA AULA A 

3ESO A 23 MAR (12h)   ALÍCIA (12H)   XAVI (6h)   ALBERT(2h)  AGUSTÍ (4h)    PACO (2h) RUBEN 3ESO A PORXO   AULA A 

3ESO B 23 PAQUI (11h) MARC(11H)   CARLES (3h)   ALBERT(3h)  AGUSTÍ (2h)    PACO (2h) RUBEN 3ESO B PORXO   AULA A 

3ESO C 24 ALÍCIA (12h) MARC(11H)   CARLES (3h)   ALBERT(2h)  AGUSTÍ (2h)    PACO (2h) RUBEN 3ESO C PORXO   AULA A 

3ESO D 23 ALBERT(12h) PAQUI(9H)   MAR (6h)   CARLES(3h)  AGUSTÍ (2h)    PACO (2h) RUBEN 3ESO D PORXO   AULA A 

4ESO A 21 MARTA M (8h) RUBEN(7H)/MARIO (4h)/ALBERT(5h)/PACO (2h)/MONTSE (2h)/CARLES (3H) JUAN 4ESO A PATI ESO    AULA A 

4ESO B 26 RUBEN (11h) PAQUI(9H)   MAR (6h)   CARLES(3h)  AGUSTÍ (2h)    PACO (2h) JUAN 4ESO B PATI ESO    AULA A 

4ESO C 20 DAVID (11h) MARIO (4h)  XAVI (6h)  MARTA M(5h) PACO (7h) JUAN 4ESO C PATI ESO    AULA A 

4ESO D 21 MARIO (11h) DAVID (11h)  MARTA M (5h)  PACO (2h) CARLES(3h) JUAN 4ESO D PATI ESO    AULA A 

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

NEE 
Al reduir la mida d’alguns grups estables intentarem fer aquests grups el més heterogenis 

possible repartint els alumnes amb NEE perquè tota l’ajuda es pugui concentrar a l’aula i 

per part del mateix tutor. Cap alumne sortirà de classe sinó és per la necessitat d’un 

professional extern d’atenció directe, sinó tot el suport acadèmic serà a l’aula de caire 

universal a partir de les hores que li quedaran alliberades al propi tutor que serà qui farà 

aquest suport. 

 
ALUMNES LÍNIES 

PROPOSTA 
GRUPS 

ESPAIS 
EXTRA 

RATIO 
X 

GRUP 
RATIO GRUPS 

1ESO 90 3 4 +1 22,50 22 23 22 23 

2ESO 90 3 3  30 30 30 30  

3ESO 93 3 4 +1 23,75 23 23 24 23 

4ESO 90 3 4 +1 22,50 23 25 21 21 
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El personal d’atenció a la diversitat elaborarà material adaptat per als menors amb PI, però 

serà el tutor i els especialistes els responsables del compliment i desenvolupament del PI 

amb cada menor a l’aula. El proper curs hi haurà un professional d’orientació d’atenció 

directe a cada cicle si la disposició de recursos ho permet. 

 

4. ORGANITZACIÓ D’HORARIS I GESTIÓ D’ENTRADES I SORTIDES  
Per evitar l’aglomeració de persones en un lloc del centre caldrà establir circuits i organitzar la 

circulació dels diferents membres de la comunitat educativa en llocs i moments determinats.  

Els alumnes hauran de portar la mascareta fins que accedeixin a l’aula del seu grup estable. Els 

majors de 6 anys i el personal hauran de portar mascareta en tot moment, també a les aules de 

grup estable.  Es recomana que pares i mares només accedeixin a l’interior del recinte escolar en el 

cas que ho indiqui el personal del centre seguint totes les mesures de protecció establertes, utilitzant 

mascareta i sempre mantenint la distància de seguretat. En qualsevol cas, els adults que acompanyin 

els infants o joves han de ser els mínims possibles per a cadascun d’ells i han de complir 

rigorosament les mesures de distanciament físic de seguretat i ús de mascareta, limitant tant com 

sigui possible la seva estada als accessos al centre educatiu.  

  

El nostre centre educatiu informarà l’ajuntament del municipi sobre l’horari d’entrades i sortides i els 

diferents accessos per tal que la policia local pugui planificar les seves actuacions sobre la mobilitat.   

En entrar al centre els alumnes s’han de rentar les mans amb gel hidroalcohòlic, mantenir la distància 

sanitària i han de portar la mascareta fins a la seva aula. Les famílies són responsables de prendre la 

temperatura als fills abans de sortir de casa. En els passadissos i els lavabos s’ha de vetllar perquè no 

coincideixin més d’un grup estable. Quan coincideixin més d’un grup estable caldrà mantenir la 

distància interpersonal d’1,5 metres i portar mascareta. 

Disposem 3 entrades per infantil, 5 per 

primària i ESO. 

Entrades d’infantil: 

• Accés A – Entrada principal INF. 

dreta - directe a aula P4 

• Accés B – Entrada principal INF 

esquerra – escales infantil 

• Accés C – Entrada porta blanca ESO – escales infantil 

 Entrada Primària i ESO:  

• Accés D – Escales porteria - entrada P5 

• Accés E - Escales pati primària + escales inicial  

• Accés F - Escales porteria + escales centrals 

• Accés G - Escales porteria + escala emergència 

 Accés H - Rampa + escales secundària 

HORARIS EXCLUSIUS ENTRADA 14 SETEMBRE: 

En el quadre de la dreta s’acorden el horaris d’entrada per al dia 

14 de setembre, on hi haurà una entrada més espaiada del 

normal. 

 Es prendrà cada dia la temperatura a tot l’alumat a l’accés 

al centre, en cap cas accedirà un alumne amb febre. 

 El alumnes es rentaran les mans MÍNIM 5 cada dia a accedir a classe i marxar a casa i abans i 

després del pati i de dinar i cada vegada que vagin al lavabo 

 ENTRADA ACCÉS 

P3 9,45-10-10,15 Porta Infantil 

P4 9,00 Portes Infantil 

P5 9,15-9,20-9,30-
9.35 

Porta P5 

1 EP   8.45 Pati EP 

2 EP  9,00 Pati EP 

3 EP  9,00 Porteria 

4 EP  8,45 Porteria 

5 EP  8,45 Rampa ESO 

6  EP  9,00 Rampa ESO 

1 ESO 7,45 Porteria 

2 ESO  7,55 Porteria 

3 ESO  8,05 Porteria 

4 ESO  8,15 Porteria 
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5. ORGANITZACIÓ DE L’ESBARJO, ACCESSOS I HORARIS DE CADA GRUP 2020-21 

 

GRUP 

I AULA 
NUM TUTOR 

ESPAI ESTABLE 

ACCÉS EDIFICI CONTROL 

ACCÉS 

PORTA ENTRADA 
MATI 

SORTIDA 
MIGDIA 

ENTRADA 
TARDA 

SORTIDA 
TARDA 

HORA 
PATI 

LLOC 

NIVELL   EDIF 

P3-A 20 LAURA -1 INF 
INFANTIL 

 

Entrada inf +  
A – dreta + aula P4 
B – esq. + escala inf. 
Porta blanca ESO + 
C- pati inf+esc. inf 

 

MONTSE H 

 

 

 

ESPECIALISTA 

C 8.55 12.55 14.55 16.55 10.15 PATI INF1 

P3-B 20 NATALIA -1 INF B 9.05 13.05 15.05 17.05 10.15 PATI INF2 

P3-C 20 SILVIA -1 INF B 8.55 12.55 15.00 17.00 10.15 SORRAL 

P4 -A 23 HECTOR -1 INF B 8.45 12.45 14.50 16.50 10.45 PATI INF1 

P4 - B 25 CARME -1 INF A  8.45 12.45 14.50 16.50 10.45 PATI INF2 

P4 - C 24 CONXITA -1 INF C 8.45 12.45 14.50 16.50 10.45  SORRAL 

P5 -A 20 YOLANDA 0 EP 
PORTERIA 

 

D - escales princ. +  
porta P5 

TUTORA 

GRUP 

D 8.45 12.45 14.45 16.45 10.30 PATI ESO1 

P5 - B 19 PAQUITA 0 EP D 8.55 12.55 14.55 16.55 10.30 PATI ESO2 

P5 - C 17 REMEI 0 EP D 9.00 13.00 15.00 17.00 10.30 PATI ESO3 

P5 - D 19 MIREIA  0 EP D 9.05 13.05 15.05 17.05 10.30 PATI ESO4 

1EP -A 24 BEA 1 EP 

PATI PRIMÀRIA 
 

E - escales pati +  
escales inicial 

 
EMI 

E 8.55 12.55 15.00 17.00 10.35 PATI EP1 

1EP - B 23 PILAR F 1 TUN G 9.00 13.00 15.00 17.00 10.35 PATI EP2 

1EP - C 24 ANABEL 1 EP G 9.00 13.00 15.00 17.00 10.35 PATI EP3 

2EP - A 23 ELI 1 TUN E 8.50 12.50 14.50 16.50 10.35 PORXO1 

2EP - B 25 ANNA F 1 TUN E 8.50 12.50 14.50 16.50 10.35 PORXO2 

2EP - C 25 MERCÈ 1 TUN E 8.55 12.55 14.50 16.55 10.35 PORXO3 

3EP - A 20 MARIONA 1 EP 

PORTERIA 
 

escales principals + 
 
F – escala central 
G - escala emerg. 

 
MARTA 

E 9.00 13.00 15.00 17.00 11.05 PATI EP1 

3EP - B 20 MATILDE 1 EP F 9.00 13.00 15.00 17.00 11.05 PATI EP2 

3EP - C 18 EVA 1 EP F 9.00 13.00 15.00 17.00 11.05 PATI EP3 

3EP - D 20 MAR 1 EP E 9.00 13.00 15.00 17.05 11.05 PATI EP4 

4EP - A 19 REBECA 2 EP F 8.50 12.50 14.55 16.55 11.00  PATI ESO1 

4EP - B 19 M. JOSE 1 EP G 8.50 12.50 14.50 16.50 11.00 PATI ESO2 

4EP - C 21 SUSANA 2 ESO G 8.55 12.55 14.50 16.50 11.00 PATI ESO3 

4EP - D 17 XAVI B 1 ESO H 8.50 12.50 14.50 16.50 11.00 PATI ESO4 

5EP - A 20 MONTSE L 2 EP 

EDIFICI ESO 
 

H - rampa +  
escales ESO 

PROFE 

GUÀRDIA 

EP 

 

H 9.00 13.00 14.55 16.55 11.05 PORXO1 

5EP - B 21 LAIA 2 EP H 9.00 13.00 14.55 16.55 11.05 PORXO2 

5EP - C 21 MARTA L 2 EP H 9.05 13.05 15.00 17.00 11.05 PORXO3 

5EP - D 19 LÍDIA 2 EP H 9.05 13.05 15.00 17.00 11.05 PORXO4 

6EP - A 21 MARTA T 2 ESO F 8.55 12.55 14.50 16.55 11.05 PATI ESO 5 

6EP - B 20 PAQUITA 2 ESO F 8.55 13.00 14.50 16.55 11.05 GIMNÀS ESO 

6EP - C 20 CARME S 2 ESO H 8.55 12.55 14.50 16.50 11.05 HALL 

6EP - D 20 ORIOL 2 ESO H 8.55 12.55 14.50 16.50 11.05 ENTESO 

1ESO A 22 JAVI 3 EP 

PORTERIA 
 

escales principals + 
F – escala central 
G – esc emergència 

 
 
 

EDIFICI ESO 
 

H - rampa +  
escales ESO 

 
EMI 
LOLI 

 
 
 
 
 

PROFE 
GUÀRDIA 

ESO 
 

F 7.45 13.05 15.05 17.05 10.00 PATI EP1 

1ESO B 23 JOSE 3 EP G 7.50 13.05 15.05 17.05 10.00 PATI EP2 

1ESO C 22 ESTHER 3 EP H 7.45 13.05 15.05 17.05 10.00 PATI EP3 

1ESO D 23 ALBA 2 ESO H 7.50 13.10 15.05 17.05 10.00 PATI EP4 

2ESO A 30 GELENIA 3 EP F 7.55 13.10 15.10 17.10 10.00   PATI ESO3 

2ESO B 30 JOANA  1 ESO H 7.55 13.10 15.10 17.10 10.00 HALL 

2ESO C 30 MAITE 3 EP G 7.55 13.10 15.10 17.10 10.00   ENTESO 

3ESO A 23 MAR 2 ESO F 8.00 13.15 15.10 17.10 10.05 PORXO1 

3ESO B 23 PAQUI 2 ESO G 8.00 13.15 15.10 17.10 10.05 PORXO2 

3ESO C 24 ALÍCIA 2 ESO H 8.00 13.15 15.10 17.10 10.05 PORXO3 

3ESO D 23 ALBERT 2 ESO H 8.00 13.15 15.10 17.10 10.05 PORXO4 

4ESO A 21 MARTA M 2 ESO F 8.05 13.20 15.15 17.15 10.05  PATI ESO1 

4ESO B 26 RUBEN 2 ESO G 8.05 13.20 15.15 17.15 10.05 PATI ESO2 

4ESO C 20 DAVID 2 ESO H 8.05 13.20 15.15 17.15 10.05 PATI ESO5 

4ESO D 21 MARIO 2 ESO H 8.05 13.20 15.15 17.15 10.05 PATI ESO4 
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6. RELACIÓ AMB LA COMUNITAT EDUCATIVA 
 

6.1. CONSELL ESCOLAR 
El Consell escolar el proper curs es reunirà telemàticament en reunions de 1’5h hores mitjançant 

l’aplicació Meet. Es tria aquest format per la dificultat per a trobar un espai adient i segur per a 

tantes persones procedents de diferents grups i per la presència de persones de risc al mateix. 

El correu corporatiu i la missatgeria de la plataforma pròpia Clickedu seran els mitjans de 

comunicació bàsics amb els membres.  

La primera reunió serà el dijous de setembre 3 a les 17,30h per aprovar aquest pla. 

 

6.2. REUNIONS DE FAMÍLIES DE GRUP ESTABLE 
Les reunions de grups de famílies de grup estable es faran sempre de forma virtual per la modalitat 

de vídeo conferència amb la plataforma Meet, per assegurar la possibilitat d’extensió més enllà dels 

40’ que no ens dona Zoom. 

La impossibilitat de fer reunions conjuntes de curs i el requeriment de que els pares no entrin al 

centre, i menys per accedir a l’espai aula dels alumnes, fan del tot inviable per motius de seguretat 

que el proper curs les reunions es facin presencialment. Com a mínim la primera reunió es farà 

telemàticament, i en funció de l’evolució de l’epidèmia es decidirà com es realitza la segona, tot i 

que inicialment és el model previst per a tot el curs. Aquestes reunions especialment el primer 

trimestre hauran de tenir un caire formatiu per preparar-se davant d’un possible nou 

confinament. 

CURS 1 TRIMESTRE 2 TRIMESTRE 3 TRIMESTRE 

P3 8 setembre 16,30h 1 de març 18,00h 25 de maig 18:00h 

P4 8 setembre 17,15h 25 febrer 18,00h 20 abril 18,00h 

P5 8 setembre 17,15h 2 març 18,00h 27 maig 18:00h 

1EP 9 setembre 17,15h 15 març 18,00h 3 maig 18,00h 

2EP 9 setembre 17,15h 11 febrer 18,00h 29 abril 18,00h 

3EP 8 setembre 18,00h 1 març 18,00h 22 abril 18h 

4EP 8 setembre 18,00h 22 febrer 18,00h 12 abril 18h 

5EP 9 setembre 18,00h 3 març 18,00h 12 maig 18,00h 

6EP 9 setembre 18,00h 16 de febrer 18h 6 de maig 18h 

1ESO 8 setembre 19,00h 23 de febrer 18h 13 abril 18h 

2ESO 8 setembre 19,00h 25 de febrer 18h 15 abril 18h 

3ESO 9 setembre 19,00h 24 de febrer 18h 14 abril 18h 

4ESO 9 setembre 19,00h 18 de febrer 18,00h 19 abril 18,00h 

 

6.3. REUNIONS INDIVIDUALS AMB FAMÍLIES 

Les reunions amb les famílies de cada alumne també es realitzaran prioritàriament amb la 

plataforma Zoom, a tal efecte s’està desenvolupant una pàgina web del centre per a poder 

reservar les hores d’entrevista directament. 

 

7. SERVEI DE MENJADOR 
El servei de menjador escolar, que  inclou l’àpat i les activitats posteriors fins a la represa de 

l’activitat lectiva o la finalització de la jornada escolar segons els casos, s’organitza en els espais 

habilitats a tal efecte: menjador habitual i nou menjador al taller. 
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El menjar es fa, preferiblement, a l’espai habitual del menjador escolar. En aquest cas, cal tenir en 

compte que el menjador escolar és un espai on poden coincidir diversos grups estables. Els 

integrants d’un mateix grup estable seuran junts en una o més taules. Cal mantenir la separació entre 

les taules de grups diferents. En cas que en una mateixa taula hi hagi alumnes de més d’un grup 

caldrà deixar una cadira buida entre ells per garantir la distància. Realitzarem més torns dels 

habituals per evitar la coincidència d’un gran nombre d’infants en un mateix espai. Entre torn i torn 

cal fer la neteja, desinfecció i ventilació del menjador.  Cal garantir el rentat de mans abans i després 

de l’àpat.  

 

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

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

que sigui una persona adulta responsable qui la serveixi o bé un únic infant encarregat durant tot 

l’àpat. Els infants que per raons del projecte pedagògic realitzin tasques del tipus parar i desparar 

taula, o d’altres, ho faran exclusivament per al seu grup de convivència. En cas que l’alumnat reculli 

el menjar a la línia d’autoservei, cal mantenir la distància a la filera.   Per qüestions organitzatives, si 

és el cas, degut a l’alt nombre d’alumnes que es queden al menjador), l’alumnat menjaran als espais 

que habilitats a tal efecte. Les aules o els espais habilitats específicament per fer els àpats han de ser 

utilitzats preferiblement per infants pertanyents a un mateix grup estable. Quan això no sigui 

possible, cal garantir la separació entre els grups d’alumnes. L’espai alternatiu al menjador ha de ser, 

preferiblement, l’espai de referència ocupat pel grup estable. En aquest cas, cal netejar i ventilar 

l’aula després de l’àpat. Si l’espai utilitzat no és l’aula de referència o és utilitzat per alumnat de més 

d’un grup estable, cal, a més, desinfectar-lo abans i després de l’àpat.  Cal garantir les condicions de 

seguretat alimentària per al trasllat i servei dels aliments. No cal utilitzar elements isotèrmics. El 

professorat i el personal d’administració i serveis del centre podrà 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’utilitzar obligatòriament la mascareta en el 

menjador excepte quan estiguin asseguts a la taula fent l’àpat. Les activitats posteriors als àpats es 

realitzaran, 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 utilitzar espais 

interiors, preferiblement per a infants pertanyents a un mateix grup estable. En aquest cas cal 

garantir la ventilació després de l’activitat.  Quan no sigui possible la utilització d’un espai per a 

infants d’un mateix grup estable, cal garantir la separació entre els alumnes de grups diferents, així 

com organitzar separadament l’entrada i la sortida dels infants dels diferents grups. També cal 

garantir la neteja, la desinfecció i ventilació dels espais abans i després de la seva utilització. 
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GRUPS ESTABLES HORARI ESPAI MONITOR 

P3 A 12.45h Menjador habitual M.Carmen Ramos 

P3 B 12.45h Menjador habitual Andrea Ruiz 

P3 C 12.45h Menjador habitual Montserrat Rosell 

P4 A 12.40h Menjador habitual Montserrat Olivé 

P4 B 12.40h Menjador habitual Graci Cervilla 

P4 C 12.40h Menjador habitual Mari García 

P5A 
P5B 

12.45h (P5 A) 
12.55h (P5 B) 

Menjador nou Mari Pérez 

P5C 
P5D 

13h (P5 C) 
13.05h (P5 D) 

Menjador nou Conchi Fajardo 

1A EP 
1B EP 

13h Menjador nou Francisco Orozco 

1C EP 13.20h Menjador habitual Maria Antònia Altayó 

2A EP 12.50h Menjador habitual Kata Granados 

2B EP 
2C EP 

12.50h Menjador habitual Montse Llanas 

3A EP 
3B EP 

13.20h Menjador habitual Bárbara Leiva 

3C EP 
3D EP 

13.20h Menjador habitual Javi Rico 

4A 4B 4C 4D 13.30h Menjador habitual Núria Fernández 

5A 5B 5C 5D 14h Menjador nou Iris Amaro 

6A 6B 6C 6D 14h Menjador habitual Loli López 

1ESO ABCD 14.10h Menjador nou Mari Carmen Vilela 

2n ESO  ABC 14.10h Menjador habitual Rubén Mesa 

3r ESO ABCD 14.20h Menjador habitual Rubén Mesa 

4t ESO ABCD 14.30h Menjador habitual Juan Suárez 
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8. PLA DE VENTILACIÓ, NETEJA I DESINFECCIÓ  

VENTILACIÓ: 

 Mantenir sempre que el temps ho permeti les finestres de tots els espais sempre obertes. 

 Quan el temps no ho permeti s’obriran un mínim de 10’ al iniciar la jornada escolar, 5’ per 

cada hora, 30’ durant l’estona del pati, i durant el descans del migdia.  

A partir dels documents lliurats per l’administració s’acorda amb l’empresa de neteja del centre, el 

següent pla de NETEJA I DESINFECCIÓ: 

 ABANS DE 
CADA DIA 

DESPRÉS DE 
CADA DIA 

DIÀRIAMENT 
UN COP AL 
DIA MÍNIM 

SETMANALMENT Comentaris 

ESPAIS COMUNS I EQUIPAMENTS 

Manetes i poms portes i finestres       

Baranes escales i ascensors       

Superfície taulells i mostradors    
   

Cadires i bancs 
   

  
Especialment les de contacte 

amb nens 

Grapadores i utensilis d’oficina       

Aixetes       

Botoneres ascensors    
  

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

Ordinadors (sobretot teclat i ratolí)      

Telèfons i comandaments a distància      

Interruptors      

Fotocopiadores i escàners      

AULES I ESPAIS DE JOC INTERIOR 

Punts de contacte freqüents amb 
mans 

  
  

  

Terra       

Material de jocs      Especialment si hi ha un canvi 
de grup Joguines de plàstic      

Joguines de roba      A rentadora >60º 

MENJADOR 

Superfícies on es prepara el menjar       

Plats, gots, coberts      

Amb aigua calenta: rentats a 
elevada temperatura. Sense 
agua calenta: desinfecció en 
dilució lleixiu al 0.1% 

Fonts d’aigua       

Taules i safates       

Taulells       

Utensilis de cuina       

Taules ús diversos       

Terra       

LAVABOS I DUTXES 

Rentamans      Especialment després de l’ús 
massiu (després del pati i 
després de dinar i sempre al 
final de la jornada 

Inodors      

Terra i superfícies      

Dutxes       

ZONA DE DESCANS 

Fundes de matalàs i coixí     A rentadora >60º També quan canvia l’infant 

Terra 
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9. EXTRAESCOLARS I ACOLLIDA 
9.1. EXTRAESCOLARS 

El centre continuarà amb les extraescolars previstes en la nostra programació general anual, 

sempre caldrà mantenir la distància interpersonal d’1,5 metres i portar mascareta quan no es 

pugui preservar la distància i això sigui possible per la naturalesa de l’activitat realitzada. En la 

mesura del possible es formaran grups estables de participants. 

Les despeses generades per les extraescolars seran assumides per l’organitzador de l’activitat. 

 

9.1.1. ANGLÈS (ACADÈMIA KITH) 
L’extraescolar de Kith continuarà realitzant-se en horari de migdia i tarda. Per això s’habilitaran 

unes aules específiques que no siguin de grup classe i que els monitors hauran de desinfectar al 

finalitzar l’activitat amb el grup. Com els alumnes són de diferents grups, tant els alumnes om 

els monitors hauran de portar mascareta, sempre i quan no es pugui respectar el 1,5m2 de 

distància entre els usuaris 

Cal garantir que cada infant disposa d’una superfície mínima de 2,5 m².  

Cal rentar-se les mans abans i després de l’activitat.  

Dins de l’aula, mantenir la distància mínima d’1 metre. Si no és possible, cal utilitzar mascareta.  

Caldrà desinfectar les superfícies de les taules després de cada grup. Per desinfectar el material 

es pot utilitzar alcohol de 70º.  

Garantir la ventilació dels espais (almenys abans i després de la classe i de manera addicional 

en classes de llarga durada, ≥ 1,5 hores). 

ACTIVITAT 
NOMBRE 

D’ALUMNES 
GRUPS DELS 

QUE PROVENEN 
PROFESSIONAL 

RESP. 
ESPAI 

    SALA SANJUAN 

    BIBLIOTECA EP 

    AULA A 

    CENTENARI 

    AULA TIC INFANTIL 

 

9.1.2. GUITARRA I CORAL 

L’extraescolar de guitarra continuarà realitzant-se en horari de divendres tarda. Per això 

s’habilitara un espai específic que no sigui de grup classe, i preferentment a l’aire lliure i que 

els monitors hauran de desinfectar al finalitzar l’activitat amb el grup. Com els alumnes són de 

diferents grups, tant els alumnes com els monitors hauran de portar mascareta si no es poden 

garantir el 1,5 m2 de distància entre els usuaris. 

Cal garantir que cada infant disposa d’una superfície mínima de 2,5 m². Cal rentar-se les mans 

abans i després de l’activitat. Procurar que els instruments siguin d’ús exclusiu. Caldrà neteja i 

desinfecció dels instruments compartits entre usos. Els espais d’assaig (grup instrumental, 

orquestra, coral…) hauran de tenir una correcta ventilació (almenys abans i després de l’assaig i 

de manera addicional si es tracta d’un assaig de llarga durada (≥ 1,5 hores). 

ACTIVITAT 
NOMBRE 

D’ALUMNES 
GRUPS DELS 

QUE PROVENEN 
PROFESSIONAL 

RESP. 
ESPAI 

GUITARRA 8 1234ESO ROSARIO PORXO / HALL 

CORAL 30 1234ESO AGUSTÍ INTERIORTAT 
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9.1.3. ACTIVITATS ESPORTIVES 

 En principi les extraescolars esportives continuaran realitzant-se sempre a l’aire lliure i sense 

mascareta els alumnes, i amb mascareta sempre els monitors quan no poden mantenir la 

distància de 1,5m2. Restem pendents de la publicació de la nova normativa i per això 

ajornarem l’inici al mes d’octubre. L’aforament actual de les pistes esportives haurà de ser del 

50%. Els grups seran estables amb una ràtio de 1 monitor per a cada 10 alumnes.  

Haurem d’estar pendents de les noves directrius de la Secretaria General de l’Esport  i les 

normatives que regulin aquestes activitats i que puguin modificar aquestes condicions. Cal 

garantir que cada infant disposa d’una superfície mínima de 2,5 m². Cal rentar-se les mans 

abans i després de l’entrenament i quan s’accedeix al pavelló, si és el cas. Cal netejar i 

desinfectar les pilotes després de cada entrenament, així com l’altre material utilitzat (cons, 

cordes, tanques...) que només tocaran els monitors. Es prioritzaran els entrenaments a l’aire 

lliure. En espais interiors: caldrà garantir la ventilació de l’espai. Si és possible, mantenir les 

finestres obertes durant tot l’entrenament.  

Els vestuaris nno es faran servir de forma anàloga a l’Educació física. 

ACTIVITAT 
NOMBRE 

D’ALUMNES 
GRUPS DELS 

QUE PROVENEN 
PROFESSIONAL 

RESP. 
ESPAI 

    PATI ESO 

    PATI EP 

    GIMNÀS EP 

 

9.1.4. TEATRE 

Cal garantir que cada infant disposa d’una superfície mínima de 2,5 m². Cal rentar-se les mans 

abans i després de l’activitat. Dins de l’aula d’assaig, caldrà mantenir la distància d’1,5 metres 

(es poden posar marques a terra). Garantir la ventilació dels espais (almenys abans i després de 

la classe i de manera addicional en classes de llarga durada, ≥ 1,5 hores). Els vestidors només 

seran utilitzats de manera simultània per infants i adolescents d’un mateix grup. Als vestidors 

caldrà mantenir la distància de seguretat. La roba només podrà ser utilitzada per un infant i 

adolescent a cada assaig. Un cop feta servir, caldria rentar-la a elevada temperatura, si el teixit 

ho permet. 

ACTIVITAT 
NOMBRE 

D’ALUMNES 
GRUPS DELS 

QUE PROVENEN 
PROFESSIONAL 

RESP. 
ESPAI 

TEATRE 1    INTERIORITAT 1 

TEATRE 2    GIMNÀS ESO 

TEATRE 3    INTERIORITAT 2 

TEATRE 4    ESTUDI 

 

 

 

 

 

9.2. SERVEI D’ACOLLIDA 
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Habilitarem tres espais que permetin mantenir la distància interpersonal d’1,5 metres i, quan 

no sigui possible, tant el responsable de l’acollida com els infants han de portar mascareta 

preferentment a l’aire lliure: pati infantil (gimnàs infantil) i pati primària (gimnàs primària). 

Els alumnes de P3 i P4 entraran per la porta principal d’infantil i els de P5 fins a 2n d’EP per 

les escales del pati de primària i els de 3r fins a 6è d’EP per la porta blanca de l’ESO, des de 

les 7,30 fins l’hora d’anar a classe. 

  

Cada infant pot anar acompanyat per un únic familiar. Abans d’entrar al centre s’ha de rentar 

les mans amb gel hidroalcohòlic i un cop dins ha de mantenir la distància de seguretat d’1,5 

metres amb la resta de persones que estiguin a l’espai d’acollida. L’acompanyant ha d’accedir 

al centre amb mascareta.  

  

Quan finalitzi el període d’acollida, els infants són acompanyats pel monitor fins l’edifici de la 

seva aula a la que accediran a les 8,45 en tots els casos, i tant els responsables com els 

infants han de portar les mascaretes. Acabat l’horari d’acollida cal ventilar, netejar i 

desinfectar l’espai. 

 

ACTIVITAT 
NOMBRE 
D’ALUMN

ES 

GRUPS DELS QUE 
PROVENEN 

PROFESSION
AL RESP. 

ESPAI 

ACOLLIDA MAT. INF 10 P3/P4 ANDREA GIMNÀS INF 

ACOLLIDA MAT. INIC 31 P5/1/2/3 MONTSE GIMNÀS EP 

ACOLLIDA MAT. SUP 23 4/5/6 GRACI GIMNÀS ESO 

ACOLLIDA TARDA. 4 P3/P4/P5 MONTSE ACOLLIDA 

 

 

10.  ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES 
10.1. SORTIDES 

No farem cap reserva que impliqui el pagament més enllà de quinze dies vista. Les que 

es puguin reservar en aquestes condicions es reservaran a inici de curs, les altres 

s’aniran informant amb un mes d’antelació. Es prioritzaran sortides que es realitzin a 

l’aire lliure i preferentment les sortides a partir del mes de març per poder avaluar 

l’evolució del brot. 

 

Les activitats sempre es realitzaran amb el grup estable de convivència mantenint la 

distància d’1,5 metres amb els altres grups de convivència. En el cas de les sortides, 

sempre cal portar mascareta quan no es pugui preservar la distància o intervinguin 

altres professionals aliens al centre. 

  

10.2. COLÒNIES, INTERCANVIS I VIATGES 

Totes les colònies, intercanvis i viatges es posposen als darrers dos mesos del curs, tot 

esperant l’aparició d’una vacuna que permetin realitzar-les en plena seguretat. En el 

cas de les colònies es mantindran els grups estables. Es prioritzaran les activitats a l’aire 

lliure i se seguiran les mesures de prevenció i higiene habituals: distància física de 

seguretat, rentat de mans, etc. 
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En el cas del viatge de final de curs estarà programat per les darreres setmanes i, si les 

condicions sanitàries ho permeten, continuarà programat el viatge a Berlín, si no tenim 

garanties sanitàries en aquell moment se substituirà per un viatge en autocar sense 

sortir de l’estat. 

En el cas dels intercanvis els realitzarem també els dos darrers mesos del curs, tant 

l’anada com la tornada però haurem d’avaluar la situació tant a l’estat com als països 

implicats (Suècia i Holanda), pel fet d’implicar un intercanvi d’alumnes. 

 

10.3. ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES A L’ESCOLA (i la piscina) 

A infantil i primària continuarem realitzant les activitats complementàries a l’escola que 

hem vingut fent fins ara, però probablement canviarem l’organització perquè sempre 

les faci el tutor del grup de convivència o l’especialista d’anglès que entra al grup. 

A L’ESO les complementàries les realitzaran especialistes com a la resta de matèries. 

La única activitat que probablement haurem d’eliminar temporalment, és la natació de 

P3 a 5è d’EP. Serà substituïda per una hora més d’algunes de les altres 

complementàries en el cas d’infantil i per l’hora de tutoria en el cas de primària. 

 

11. ORGANITZACIÓ DELS  PROFESSIONALS 

El proper curs per reduir els contactes i facilitar el tenir professors disponibles per a 

emergències s’han reduït els grups de treball i les comissions, reunint-se sempre  a la sala de 

reunions de direcció que haurà de desinfectar-se sempre després de cada reunió. També els 

departaments didàctics i equips de programació es reuniran cada quinze dies a la reunió de la 

tarda de dimecres. També el proper curs augmentarem els espais de treball del professors per a 

poder garantir el 1,5m2 de distància interpersonal: 

 Sales de professors de infantil  

 Sala de professors d’ESO 

 Sala d’informàtica infantil (en desús el proper curs) 

 Sala de mediació 

 Aula B de l’ESO 

 Sala de reunions de direcció 

Totes les cadires i els espais de les taules seran d’ús exclusiu únicament mentre estigui el 

mestre treballant, hauran de quedar les taules completament lliures, sense cap material del 

mestre a la taula i els professors s’encarregaran de la desinfecció de l’espai un cop marxi. Es 

prioritzarà que tot el professorat tingui un portàtil per tal de no haver de treballar en equips 

compartits. Si en algun moment això fos inevitable l’equip s’hauria de desinfectar després de 

l’ús. Les finestres romandran principalment obertes i si la temperatura no ho permet es 

ventilaran 10’ cada hora. Els professors hauran de portar sempre la mascareta ens espais 

públics compartits. Únicament els membres de l’equip directiu que disposen de despatx propi 

estaran eximits de dur la mascareta quan estiguin sols al despatx. 

 

11.1. Organitzacions de les reunions dels òrgans de govern i coordinació: 
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A la majoria de les reunions es prioritzarà el format telemàtic sempre que superi en 10 

el número de persones que han d’estar a la mateixa sala. Per tant aquest serà el format 

triat per a la majoria de les reunions, llevat de les reunions de coordinació de cicle i les 

de l’equip directiu: 

 

ÒRGANS ASSISTENTS TIPUS REUNIÓ FORMAT  PERIODICITAT 
Equip directiu 8 Planificació Presencial 2h setmanals 

Coordinació Infantil i primària 7 Coordinació Presencial 1h setmanal 

Coordinació ESO 3 Coordinació Presencial 1h setmanal 

Equip Pastoral 7 Coordinació Presencial 1h quinzenal 

Equip R+D+i 9 Planificació Telemàtic 1h mensual 

Equip CLIL 5 Coordinació Telemàtic 1h mensual 

Equip Convivència 4 Coordinació Telemàtic 1h mensual 

Equip Decoració 6 Coordinació Telemàtic 1h mensual 

Comitè mediambiental 6 Planificació Telemàtic 1h mensual 

Equip Comunicació 3 Coordinació Telemàtic 1h mensual 

Departaments didàctics ESO 3-12 Coordinació Telemàtic 45’ quinzenal 

Reunió de cicle Infantil 12 Coordinació Telemàtic 90’ quinzenals 

Reunió de cicle Primària 32 Coordinació Telemàtic 90’ quinzenals 

Reunió cicle ESO 26 Coordinació Telemàtic 45’ quinzenal 

Claustre General 70 Planificació Telemàtic 1h trimestral 

 
L’ús de mascaretes transparents és vàlid i que es poden utilitzar, en especial, entre els grups d’edat 

més petita i amb una clara intencionalitat pedagògica. 
 

12. PLA 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.  

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

símptomes compatibles amb la COVID-19, així com aquelles persones que es troben en 

aïllament per diagnòstic de COVID-19 o en període de quarantena domiciliària per haver 

tingut contacte estret amb alguna persona amb símptomes o diagnosticada de COVID-19.  

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, el nostre centre escolar tindrà un protocol molt clar d’actuació en cas 

de detectar una sospita de cas que inclou la ràpida coordinació entre els serveis territorials 

d’Educació i de salut pública.  
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PROTOCOL EN CAS D’UN POSSIBLE CAS 

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 o 

adolescent.   

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.  

6.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.  

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

Serveis Territorials.  

De manera orientativa, els elements de decisió per a establir quarantenes i/o, si 

escau, tancaments parcials o total del centre serien:  

Cas positiu en un o més membres d’un grup de convivència estable  

 tot el grup de convivència estable té consideració de contacte estret, per tant 

s’hauria de plantejar la quarantena de tot el grup de convivència, durant 14 dies 

després del darrer contacte amb el cas, amb vigilància d’aparició de nous casos. Per 

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

 

 

 

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

diferents espais  
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 Tot el grup de convivència estable té consideració de contacte estret, per tant 

s’hauria de plantejar la quarantena dels grups de convivència afectats, durant 14 dies 

després del darrer contacte amb el cas, amb vigilància d’aparició de nous casos. A 

més, és podria plantejar la interrupció de l’activitat presencial del centre educatiu, 

també durant 14 dies.  

 Els equips d’atenció primària de referència dels centres educatius estaran a disposició dels 

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

els equips d’atenció primària han d’identificar una o diverses persones, segons correspongui, 

responsables d’aquesta interlocució amb els centres educatius que, preferiblement, podran 

ser les infermeres del Programa salut i escola. En el cas que el centre no en tingui, ho serà la 

direcció. 

 

  

MASCARETA 

QUIRÚRGICA 

NEN 

FFP2 MESTRE 
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FULL DE SEGUIMENT DE CASOS 

ALUMNE/A 
DIA I HORA DE LA 

DETECCIÓ 

EXPLICACIÓ DEL PROTOCOL 
SEGUIT I OBSERVACIONS 

(incloure el nom de la persona 
que ha fet les actuacions i el 

nom del familiar que l’ha vingut 
a buscar) 

PERSONA DE SALUT AMB 
QUI ES MANTÉ EL 

CONTACTE I CENTRE 
D’ATENCIÓ PRIMÀRIA 

PERSONA REFERENT DEL 
CENTRE PELS CONTACTES 
AMB SALUT (mantindrà el 
contacte amb salut i farà 

seguiment del cas) 
Omplir per direcció 
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13.SEGUIMENT DEL PLA 

RESPONSABLES INDICADORS PROPOSTES DE 
MILLORA 

 
MARILUZ BORREGA (TITULAR) 

 

- COMPLIMENT DELS ACORDS AMB 
EMPRESA MENJADOR , NETEJA, ACOLLIDA I 
EXTRAESCOLARS 
- COORDINADORA 2  COVID-19 

 

XAVIER PORTAL (DIRECTOR) 
 

- RESPONSABLE RELACIÓ AMB LA 
COMUNITAT EDUCATIVA 

- ORGANITZACIO DELS PROFESSIONALS 
- COORDINADOR  1 COVID-19 
- PROTOCOL POSSIBLE CAS COVID-19 

 

MONTSE HUMET (CAP INF) 
 

ALBERT BORREGA (CAP EP) 
AGUSTÍ ALONSO (CAP ESO) 

 
- ADAPTACIÓ DE P3 
 
- RESPONSABLES DELS GRUPS ESTABLES 
- RESPONSABLES COMPLIMENT HORARIS 
ENTRADES, SORTIDES I PATIS 

 

CONXITA SÀINZ 
ANABEL OSUNA 
LIDIA SANCHEZ 

JOANA YUS 

- ATENCIÓ A LA DIVERSITAT 
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PROTOCOL TROIA   
PLANIFICACIÓ EN CAS DE CONFINAMENT PARCIAL O TANCAMENT DEL CENTRE 

1.- MODEL D’ENSENYAMENT- APRENENTATGE: FLIPPED CLASSROOM 

Una de les avantatges d’aquest model és que serveix per la formació online però també per la 

formació presencial, per tant tot l’equip de mestres de l’escola ens hem format, a partir d’una 

formació pròpia organitzada des de l’equip directiu del centre durant els primers dies del mes de 

juliol, en la metodologia i les eines per elaborar material audiovisual. 

El model, en un format presencial, consisteix en invertir la classe: 

A CASA 

1.- De forma autònoma i a casa els alumnes veuen els breus vídeos amb l’explicació 

teòrica realitzada pels seus mestres o l’explicació en vídeo del procediment o tasca a 

realitzar i prenen els seus apunts mitjançant un format de notes Cornell. 

A CLASSE 

2.- El mestre dedica la primera part de la classe a realitzar debats, preguntes, 

kahoots... sobre els vídeos per copsar el grau de comprensió i també a fer 

aclariments i contestar als dubtes sorgits. 

3.-Els alumnes realitzen la tasca a la classe amb l’ajuda dels iguals i del mestre que 

pot dedicar més atenció a aquells alumnes amb necessitats d’aprenentatge. 

4.- A la part final de la classe es corregeixen aquestes activitats. 

En un format on line, es relativament fàcil repartir els temps d’una altra forma.  

El següent esquema representa un model de com podria organitzar-se una matèria de tres hores de 

càrrega lectiva setmanal en quatre sessions, dues sessions de treball autònom de 30 minuts 

cadascuna i dues més que combinessin una videoconferència de 40’ i 20’ de treball autònom. 

SESSIÓ 1: A CASA (30’) 

1.- De forma autònoma i a casa els alumnes veuen els breus vídeos amb l’explicació 

teòrica realitzada pels seus mestres o l’explicació en vídeo del procediment o tasca a 

realitzar i prenen els seus apunts mitjançant un format de notes Cornell. 

SESSIÓ 2: A LA VIDEOCONFERÈNCIA (40’) 

2.- El mestre dedica la primera part de la classe a realitzar debats, preguntes, 

kahoots, clarificar dubtes... per veure que han entès els alumnes dels vídeos. 

Aquestes videoconferències són d’assistència obligatòria per els alumnes que no 

tinguin cap dificultat tècnica. 

3.-A la segona part es corregeixen activitats, es fan exposicions sobre les tasques 

encomandes.  
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4.- Finalment el mestre explica quina tasca han de realitzar els alumnes de forma 

autònoma per a la propera sessió. 

SESSIÓ 2: A CASA (20’) 

5.- Els alumnes realitzen la tasca de forma autònoma. Si fos necessari amb l’ajuda 

del mestre en videoconferències en petit grup opcionals. 

SESSIÓ 3: A CASA (30’)  

6.- De forma autònoma i a casa els alumnes veuen els breus vídeos amb l’explicació 

teòrica realitzada pels seus mestres o l’explicació en vídeo del procediment o tasca a 

realitzar i prenen els seus apunts mitjançant un format de notes Cornell. 

SESSIÓ 4: A LA VIDEOCONFERÈNCIA (40’) 

7.- El mestre dedica la primera part de la classe a realitzar debats, preguntes, 

kahoots, clarificar dubtes... per veure que han entès els alumnes dels vídeos. 

Aquestes videoconferències són d’assistència obligatòria per els alumnes que no 

tinguin cap dificultat tècnica. 

8.-A la segona part es corregeixen activitats, es fan exposicions sobre les tasques 

encomandes.  

9.- Finalment el mestre explica quina tasca han de realitzar els alumnes de forma 

autònoma en els vint minuts següents, així com la presentació del nou vídeo que 

representarà la primera sessió de la següent setmana. 

SESSIÓ 4: A CASA (20’) 

5.- Els alumnes realitzen la tasca de forma autònoma. Si fos necessari amb l’ajuda 

del mestre en videoconferències en petit grup opcionals. 

Amb aquest sistema entenem que hi haurà un major seguiment acadèmic dels alumnes i serà més 

fàcil clarificar dubtes. 

Per a desenvolupar aquest model hem preparat quatre fases: 

FASE 1: FORMACIÓ 

Juliol 2020 Curs de formació Flipped Classroom Professorat 

Setembre 2020 Coneixement de les eines digitals del centre Famílies 

FASE 2: ENTRENAMENT 

Setembre 2020 Coneixement de les eines digitals del centre 
Entrenament a classe del Flipped Classroom 

Alumnes 
Alumnes 

FASE 3: DESENVOLUPAMENT 

Oct 20 - juny 21 Desenvolupament model Flipped Classroom 
en versió presencial 

Alumnat i professorat 

FASE 4: NOU CONFINAMENT 

Possible nou 
confinament 

Desenvolupament model Flipped Classroom 
en versió a distància 

Alumnat, famílies i professorat 
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2.- CARACTERÍSTIQUES DEL VÍDEOS DELS MESTRES 

Són vídeos breus:  

 3-5’ a Infantil i cicle inicial 

 5-8’ Cicle mitjà 

 5-10’ Cicle superior 

 10-15’ ESO 

Les matèries d’1h o 2h setmanals han de fer un vídeo per setmana. Les matèries amb una càrrega 

entre 3h i 4h han de fer dos vídeos setmanals. 

Els vídeos han de quedar al Mediasafateca com a banc de recursos de centre, ordenats per 

curs/matèria/unitat. Dins de cada unitat es crearan dues pàgines una pels vídeos propis i un altre 

pels vídeos complementaris. L’accés de les famílies i els alumnes a Mediasafateca no es farà 

directament sinó mitjançant els enllaços de la clickedu o classroom. 

3.- LES VIDEOCONFERÈNCIES 

Donats els problemes intermitents que hem trobat al Meet farem servir la plataforma Zoom en 

format gratuït que permet fer videoconferències de 40’ que és el temps màxim que hem plantejat 

per a cada connexió. Tot i així mantindrem el Meet com alternativa davant possibles problemes del 

zoom. 

Existiran dos tipus de videoconferències: 

 Videoconferències tutorials: 1h setmanal a l’ESO. 

 Videoconferències de matèria: 

o Infantil i inicial: una connexió diària de 20’-30’ amb el tutor i una connexió setmanal 

de 20’ amb cada especialista. 

o Cicle mitjà i superior: una connexió diària de 30’ amb el tutor i una connexió diària 

de 30’ amb un especialista. Entre les 9h i les 11h amb connexió obligatòria. 

o ESO: tres connexions diàries amb diferents professors de matèries. Entre les 8.30h i 

les 11.30h amb connexió obligatòria. 

 2 connexions setmanals de 30’ de: Català, castellà, anglès, matemàtiques, 

socials, biologia (1r/4t) o física i química (2n/4t), Llatí, economia, tecnologia 

(4t) 

 1 connexió setmanal de 30’: tecnologia (1r a 3r), música, plàstica, Ed. Física, 

Science i Francès (1r a 3r), biologia (3r) o física i química (3r), cultura classìca i 

Filosofia (4t). 

 Les matèries han de tenir la mateixa càrrega horària de feina que es donaria en una situació 

de presencialitat, sumant les hores de videoconferència i les de treball autònom a casa. 
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4.- ENTORNS VIRTUALS D’APRENENTATGE (EVA) 

La plataforma clickedu amb totes les seves característiques és l’eina sobre la que alumnes i famílies 

hauran de treballar a tots els cursos. Durant els primers quinze dies de setembre es farà un 

entrenament intensiu de tots els alumnes i totes les famílies en aquestes eines. 

 Al calendari: estarà posada tota l’activitat acadèmica diàriament (videoconferències, tasques i 

lliurament), penjada el divendres de la setmana anterior la de tota la setmana per cada 

professor.  

 Missatgeria: divendres a la nit s’enviarà a cada família un document de drive amb totes les 

activitats acadèmiques de la setmana i serà l’eina de comunicació bàsica entre alumnes, 

famílies i professors. 

 Dia a dia: Publicarem totes les qualificacions de totes les activitats avaluables. 

 Suro: es penjarà tot el material extra entre P3 i 3r de primària, inclosos els enllaços directes als 

vídeos de mediasafateca o als vídeos del youtube del professor, Edpuzzle o els recursos que 

siguin. 

 Entrega de treballs: l’eina d’entrega de treballs és la que es farà servir de P3 a 3r de primària. 

 Test autoavaluatius 

 

A partir de 4t de primària, tots els cursos i matèries faran servir el Google Classroom com a LLIBRE 

DIGITAL.  Durant els primers quinze dies de setembre es farà un entrenament intensiu de tots els 

alumnes i totes les famílies en les eines Gsuite, especialment Gmail,  Google Classroom i Google 

Drive 

 El Google Classroom substituirà les funcions del SURO de clickedu ja que permet organitzar 

millor molts tipus de material diferent. El Google Classroom de cada matèria s’organitzarà 

per unitats didàctiques i inclourà tot el repositori de material necessari perquè els alumnes 

no hagin d’anar a altres plataformes. Des d’allà s’organitzaran tots els enllaços a 

mediasafateca, youtube. Edpuzzle, documents de drive, altres eines o pujats directament, o 

comentaris sobre activitats o continguts del llibre de text en paper (a primària). Però els 

alumnes tindran tots els enllaços al Classroom. 

 També des del Classroom es centralitzaran tots els lliuraments de treballs substituint 

l’ENTREGA DE TREBALLS de clickedu. A part de simplificar els lliuraments, permet presentar 

treballs fets al drive i lliurar treballs de gran mida. 

 Els TESTS AUTOAVALUATIUS es podran fer des de clickedu o des del Goolge Classroom. 

 En tot cas, CALENDARI, MISSATGERIA i DIA A DIA continuaran sent eines d’ús obliatori a 

clickedu. 

 
5.- AVALUACIÓ 

L’avaluació continuarà tenint fonamentalment el caràcter formatiu i continu que té durant 

l’activitat presencial. Continuarem realitzant tres avaluacions a tots els cursos, més una 

preavaluació diagnòstica a mitjans del primer trimestre. Tal i com ens havíem plantejat al 

nostre Pla estratègic volem transformar qualitativament els nostres butlletins per donar la 

màxima informació possible sobre el procés d’aprenentatge de l’alumne. 
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En tots els casos es farà butlletí que quedarà penjat i disponible a l’espai INFORMACIÓ 

ACADÈMICA de clickedu. A més es fomentarà, en cas necessari, una videoconferència breu de 

10-15’ amb el tutor amb una durada de 15’ al final del primer trimestre i una altra (si pot ser 

presencial) a final de curs. 

 

 Per a realitzar l’avaluació es tindran en compte: 

 Els treballs lliurats a ENTREGA DE TREBALLS (P3 a 3r EP) O Classroom (4tEP a 4tESO). 

 Les activitats, exposicions, debats i correccions d’avaluació continua fetes a les 

videoconferències. 

 Les proves objectives de Clickedu o Classroom (test o formularis) fetes en directe o de 

forma diferida. 

 Proves obertes realitzades per ENTREGA DE TREBALLS o Classroom. 

 Els Projectes en grup i projectes interdisciplinaris. 

 L’avaluació se centrarà en les competències, avaluant també i especialment durant el 

confinament les competències d’aprendre a aprendre, personals i digitals. 

 

6.- COM REDUIR LA BRETXA DIGITAL (alumnes i mestres) 
A partir de l’enquesta passada el juliol del 2020, el centre té localitzats aquells alumnes, 

famílies i professors que poden tenir problemes de connectivitat o de disposar d’aparells 

durant un possible confinament per mirar de donar una solució conjunta amb les 

administracions educatives en els primers 7 dies. Farem un inventari per analitzar quins 

dispositius poden ser deixats en préstec. 

 

7.- ORGANITZAR ELS DIES PREVIS A UN POSSIBLE CONFINAMENT 
En cas d’un nou confinament confiem en comptar amb un mínim de dos dies per: 

 

DIA 1: Amb els alumnes 

 Recordar a cada classe el procediment, metodologia i normes de treball a distància i 

EVA utilitzada. 

 Recordar com serà el procés avaluatiu: criteris i ítems de cada matèria 

 Recordar com serà la comunicació on line amb especial esment a la metodologia i 

normes de les videoconferències 

 Recordar com serà l’horari on line  

 Endur-se el 60% dels llibres de text (fins a 6è) 

 Endur-se tots els objectes personals de l’escola 

DIA 1: Amb les famílies 

 Enviar el vídeo amb la següent informació: 

o Recordar a cada classe el procediment, metodologia i normes de treball a 

distància 

o Recordar com serà el procés avaluatiu: criteris i ítems. 
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o Recordar com serà la comunicació on line amb especial esment a la 

metodologia i normes de les videoconferències d’alumnes i famílies 

o Recordar com serà l’horari on line  

 Enviar un formulari urgent sobre necessitats familiars TIC 

 DIA 1: Amb el professorat 

 Recollir tots els objectes personals i l’espai de treball per a una possible desinfecció 

 Recollir tot el material de treball. 

 Sol·licitar al cap d’estudis respectiu en cas de necessitat un dispositiu. 

 

DIA 2: Amb els alumnes 

 Recordar a cada classe el procediment, metodologia i normes de treball a distància i 

EVA utilitzada. 

 Recordar com serà el procés avaluatiu: criteris i ítems de cada matèria 

 Recordar com serà la comunicació on line amb especial esment a la metodologia i 

normes de les videoconferències 

 Recordar com serà l’horari on line  

 Endur-se el 40% restant dels llibres de text (fins a 6è), inclosos els de trimestres 

posteriors. 

 Entrenament en la metodologia 3.0 

DIA 2: Amb les famílies 

 Atenció individualitzada per missatgeria dels dubtes de cada família per part del 

tutor. 

 Contestar de forma urgent a les sol·licituds fetes per famílies al formulari sobre 

necessitats familiars TIC 

 DIA 2: Amb el professorat 

 Planificar i comunicar una videoconferència amb el grup de pares del grup estable. 

 Recollir del cap d’estudis respectiu en cas de necessitat el dispositiu sol·licitat. 
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8.- QUADRE RESUM PER ETAPES 

 

  

NIVELLS 
EDUCATIUS 

MÈTODE DE TREBALL I 
RECURSOS PREVISTOS 

MITJÀ I PERIODICITAT DE 
CONTACTE AMB EL GRUP 

MITJÀ I 
PERIODICITAT DE 

CONTACTE 
INDIVIDUAL 

MITJÀ I PERIODICITAT DE 
CONTACTE AMB LES 

FAMÍLIES 

P3 i P4 i P5 Model flipped classroom: 
- vídeos gravats del 

professors 2 vídeos de 
5’diaris explicant tasques 

 
- Taques individuals o grupals 

a realitzar de forma 
autònoma i relacionades amb 

els vídeos 
(30’ de dedicació per vídeo) 

 
- 2 Videoconferències de 
connexió obligatòria per a 

correcció i aclariments. (20’ 
diaris) 

1 videoconferència 
setmanal en grup de 20’ 

 

2 videoconferències en 
petit grup de 20’ 
setmanalment 

 
1 videoconferència 

individual mensualment 

1 VIDEOCONFERÈNCIA  PER 
FAMÍLIA TRIMESTRAL AMB 

ZOOM 
 

1 VIDEOCONFERÈNCIA  
GRUPAL MÍNIM BIMENSUAL 

AMB ZOOM 
 

MISSATGE GRUPAL I 
SETMANAL PER CLICKEDU 

 
CONTACTE PER 

MISSATGERIA, MAIL O 
TELÈFON PER A QUALSEVOL 

COMUNICACIÓ EXTRA A 
DEMANDA DE LA FAMÍLIA O 

ELS TUTORS 
(MÍNIM UNA MENSUAL) 

1r I 2n EP 

Model flipped classroom: 
 

- vídeos gravats del 
professors (1H DE CÀRREGA 

SETMANAL) 
 

- Taques individuals o grupals 
a realitzar de forma 

autònoma i relacionades amb 
els vídeos 

(1H DE CÀRREGA SETMANAL) 
 

- Videoconferències de 
connexió  obligatòria per a 
correcció i aclariments. (1H 
DE CÀRREGA SETMANAL) 

1 videoconferència diàries 
de 30’ de matèria cadascuna 

i d’assistència obligatòria 
amb ZOOM. 

 

1 videoconferència o 
telèfon individual i 

mensualment 

3r i 4t EP 
5è i 6è EP 

2 videoconferències diàries 
de 30’ cadascuna i 

d’assistència obligatòria 
amb ZOOM. 

 
-Una o dues 

videoconferències per cada 
matèria a la setmana més 
una setmanal de tutoria. 

1 Contacte setmanal 
mínim amb el tutor per 
missatgeria o Clickedu o 

mail o telèfon o 
videoconferència 

 
1 contacte quinzenal 

mínim amb el 
professor de la matèria 

per missatgeria o 
Clickedu o mail o 

telèfon o 
videoconferència 

 

1-2-3-4 ESO  
3 videoconferències diàries 

de 30’ cadascuna i 
d’assistència obligatòria 

amb ZOOM. 
Consistiran en 

 
Una videoconferència 
tutorial a la setmana. 

 
Una o dues 

videoconferències per 
cada matèria a la 

setmana. 
 



                          

Sagrada Família                 Pàgina 34 de 35 

Puig i Cadafalch, 50     Codi de centre: 08028485   
08130 Santa Perpètua de Mogoda                                                                                                                                                                          centre@safasp.net

            
   

 

C. APROVACIÓ I PRESENTACIÓ DEL PLA 
 

El centre ha elaborat a partir dels documents i instruccions del departament d’Educació i en el 

marc de l’autonomia i amb l’acompanyament de la inspecció educativa, el present pla 

d’organització bàsic i provisional (espais, esglaonaments d’entrades i sortides, franges, utilització 

dels patis, extraescolars...) presentat el 23 de juliol amb la previsió de presentar el definitiu, 

incorporant els horaris, per a la primera setmana de setembre. Aquest pla definitiu haurà de ser 

aprovat pel consell escolar del centre i serà un element clau de la PGA del centre. El pla 

d’organització del centre per al curs 2020-21 conté la següent informació: 

Aquest Pla d’organització del centre: 

 Ha estat aprovat pel Consell Escolar del centre el dia 3 de setembre de 2020 

 S’ha posat a disposició de la Inspecció Educativa el dia 4 de setembre de 2020 

 S’ha posat a disposició de l’Ajuntament de Santa Perpètua el dia 4 de setembre de 

2020 

 S’ha publicat a la web del centre en a seva versió definitiva el dia 4 de setembre de 

2020 

Santa Perpètua de Mogoda, 3 de setembre de 2020 

 

Xavier Portal Torices      Mariluz Borrega Santano 

Director del centre       Titular del centre 
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Declaració responsable per a les famílies dels alumnes  

 

Dades personals:   

- Nom i cognoms del pare, mare o tutor/a:  

- DNI/NIE/Passaport:  

- Nom de l’alumne/a: 

- Etapa: 

- Curs: 
 

Declaro, responsablement:  

1. Que soc coneixedor de la situació actual de pandèmia amb el risc que això comporta i que per tant, 
s’atendran les mesures que puguin ser necessàries en cada moment.  

2. Que ens comprometem a no portar l’infant o adolescent al centre educatiu en cas que presenti 
simptomatologia compatible amb la COVID-19 (veure llistat que hi ha a continuació) o l’hagi presentat 
en els darrers 14 dies i a comunicar-ho immediatament als responsables del centre educatiu per tal de 
poder prendre les mesures oportunes.  

 
En cas que la situació epidemiològica ho requereixi, es podria considerar la implementació d’altres mesures 
addicionals com la presa de temperatura a l’arribada a l’escola.   
 

Si el vostre fill, filla o infant o adolescent tutelat no es troba bé, marqueu amb una creu quins d’aquests 
símptomes presenta: 

Febre o febrícula 

Tos 

Dificultat per respirar 

Congestió nasal 

Mal de coll

Mal de panxa 

Vòmits 

Diarrea 

Malestar 

Dolor muscular

 
Si a casa hi ha alguna persona que no es troba bé, marqueu amb una creu quins d’aquests símptomes 
presenta:  

Febre o febrícula 

Tos 

Dificultat per respirar 

Congestió nasal 

Mal de coll

Mal de panxa 

Vòmits 

Diarrea 

Malestar 

Dolor muscular

Si heu marcat una o diverses caselles no podeu portar l’infant a l’escola. Cal que us poseu en contacte amb els 
responsables de l’activitat per comunicar-ho. En horari d’atenció del vostre centre d’atenció primària, poseu-vos en 
contacte telefònic amb el vostre pediatra  o metge de capçalera. En cas contrari, truqueu al 061.  
 
Lloc i data:                                                     Signatura: 
 
 
Protecció de dades: L’informem que el responsable del tractament de les dades de l’alumne, pares o representants legals és la 

entitat Sagrada Família, amb adreça a Puig i Cadafalch, 50 de Santa Perpètua de Mogoda  i telèfon de contacte 935600510. Aquestes 

dades seran tractades pel control dels que les dades podran ser cedides a les Administracions publiques, entre d’altres a la Comissió 

de garanties d’admissió, l’Ajuntament i els serveis educatius del Departament d’ensenyament, sempre que respongui al compliment 

d’una obligació legal. No es preveuen transferències internacionals de dades. Les dades es conservaran durant el temps que 

correspongui d’acord a la legislació vigent. En tot moment pot exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat, així com 

els drets de limitació i oposició al tractament davant el responsable del tractament a l’adreça postal Puig i Cadafalch, 50 de Santa 

Perpètua de Mogoda  o bé per correu electrònic a secretaria@safasp.net, adjuntant símptomes del COVID-19, seguint el protocol 

establert pel Departament d’Educació. L’escola està habilitada a tractar les dades de categories especials sempre que sigui necessària 

per a l’orientació i educació dels alumnes de conformitat amb la normativa d’ensenyament. Les dades de contacte del delegat de 

Protecció de dades són secretaria@safasp.net,  L’informem fotocopia del dni o equivalent Així mateix, té dret a presentar una 

reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.    

mailto:secretaria@safasp.net
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