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1. INTRODUCCIÓ 
 
 

1.1. Rellevància de la pandèmia 

 

 

La importància de garantir el dret a4l’educació i a la protecció de l’infant fan que l’obertura 

amb la màxima normalitat possible dels centres educatius sigui una prioritat. El marc és 
un sistema educatiu inclusiu, que té la finalitat d'afavorir el desenvolupament personal i 
social de tot l’alumnat, mitjançant l'activitat educativa adreçada a atendre la diversitat de 
l'alumnat i l'assoliment d'una igualtat d'oportunitats i d'accessibilitat. 

L’obertura de les escoles és alhora una necessitat i un repte. Un confinament perllongat 
pot tenir diversos efectes sobre la salut dels infants tant física com emocional. Aquests 
efectes poden ser més grans en aquells de nivell socioeconòmic més desafavorit o en 
aquells que tenen una dificultat d’aprenentatge. 
 
Malgrat això, continua la situació de crisi sanitària que fa necessària l’aplicació 
continuada d’una sèrie de mesures que canvien de manera notable el funcionament de la 
societat, i entre ella del sistema educatiu. Cal que tota la comunitat educativa, les famílies, 
i el personal d’administració i serveis ens involucrem i ens comprometem per a garantir 
els dos grans pilars per fer front la pandèmia: les mesures de protecció i la traçabilitat. 
 
Aquest pla pretén establir les bases per tal que el curs 2020-21 es pugui reprendre, 
buscant l’equilibri, amb les màximes garanties, entre la protecció de la salut dels alumnes 
i treballadors/es de l’escola i el dret de tots els infants a una educació de qualitat. 
 
La proposta es basa en  valors de seguretat, salut, equitat i tindrà vigència durant tot el 
curs escolar 2020-21. 
 
La finalitat del pla és la d’emmarcar la nostra tasca organitzativa i pedagògica i orientar-
nos en la presa de decisions en els possibles escenaris que es puguin donar al llarg del 
curs, d’acord amb els criteris que fixa l’administració: 

 Una acció educativa de qualitat i d’equitat. 

 La màxima presencialitat de l’alumnat a l’escola durant tot el curs. 

 Agrupaments estables que permetin establir la traçabilitat de forma eficaç en cas 

de brots. 

 Una atenció inclusiva per a tot l’alumnat. 
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1.2. Trets diferencials de la COVID en infants 

 
La COVID-19 és una malaltia nova de la qual se’n van coneixent més dades a mesura 
que els científics dels països afectats van publicant nous estudis. Com succeeix sovint, 
les dades que arriben solen estar més centrades en la població general i en els adults 
que no en els infants. Malgrat això, les dades globals ens indiquen que els infants 
representen un percentatge molt baix de les persones infectades per COVID-19, al 
voltant d’un 2% (Wu Z, 2020). 

No hi ha dubte que els infants s’infecten pel nou coronavirus i que poden presentar la 
malaltia. No obstant això, s’ha pogut observar que sovint desenvolupen quadres lleus 
i, en molts casos, asimptomàtics de la COVID-19. Alguns estudis han revelat que la 
càrrega viral (quantitat de virus en sang) dels infants és significativament menor a la de 
les persones adultes (Ludvigsson J, 2020). Aquest fet és comú en els infants que tenen 
malalties cròniques de base, en els quals també s’han presenciat formes clíniques de 
més bon pronòstic en relació amb les d’altres franges d’edat. La càrrega viral podria 
explicar parcialment que nens i nenes desenvolupin aquestes formes més lleus de la 
COVID-19. 

L’estudi de l’impacte diferencial del SARS-CoV-2 en infants i joves apunta amb força la 
possibilitat que aquesta expressió clínica més benigna en infants sigui la causa que 
aquest col·lectiu transmeti també menys el virus, la qual cosa seria una diferència 
important amb altres virus respiratoris com el de la grip, en què els infants són dels 
principals transmissors. De fet, una quantitat ja important d’estudis  publicats assenyalen 
que, en agrupacions de casos en entorns familiars, els infants molt rarament han estat 
el focus inicial de contagi.
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2. CONSIDERACIONS GENERALS  
 

Aquest Pla d’actuació es complementa amb les Instruccions per al curs 2020-2021 de la 
Secretaria de Polítiques Educatives. 
 

o Instruccions per al curs 2020-2021 dels centres educatius de Catalunya 

 
o Pla d’actuació per al curs 2020-2021 per a centres educatius en el marc de la 

pandèmia per COVID-19 
 
 

El pla d’organització de centre pel curs 2020-21 està subjecte a les indicacions que es 
rebin des del Departament d’Educació pels seus canals oficials. 

 
Atenent a la situació permanentment canviant, aquesta llista de comunicats, 
instruccions, decrets, recomanacions i orientacions pot ésser ampliada i s'haurà d'anar 
actualitzant. 

 
 

3. PRINCIPIS BÀSICS DE PREVENCIÓ, HIGIENE I PROMOCIÓ DE LA SALUT 

 
  Segons la RESOLUCIÓ SLT/1429/2020, de 18 de juny, per la qual s'adopten mesures 

bàsiques de    protecció i organitzatives per prevenir el risc de transmissió i afavorir la 
contenció de la infecció per SARS-CoV-2. Els dos pilars en el moment actual de control 
de la pandèmia són la disminució de la transmissió del virus i l’augment de la 
traçabilitat dels casos. 

 

3.1. Grups de convivència i socialització molt estables 

Es proposa l’organització entorn a grups de convivència estables. El seu principal valor 
és la facilitat que dona en la traçabilitat de possibles casos que s’hi donin: permetent 
una identificació i gestió precoç dels casos i dels seus contactes. Es tracta de grups 
estables d’alumnes, amb el seu tutor o tutora, i en el marc dels quals es produeix la 
socialització de les persones que l’integren. Poden formar part d’aquest grup estable 
altres docents o personal de suport educatiu i a l’educació inclusiva si la major part de 
la seva jornada laboral transcorre en aquest grup. Un docent i un professional o una 
professional de suport educatiu només pot formar part d’un únic grup estable. 

https://drive.google.com/file/d/123KbXrpf5nUa834ef-twoJc7ogR1hAmG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1U80wch-ghwY0Y3MvwsmWb9W9NTZOspJG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1U80wch-ghwY0Y3MvwsmWb9W9NTZOspJG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1U80wch-ghwY0Y3MvwsmWb9W9NTZOspJG/view?usp=sharing
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&amp;documentId=875707&amp;language=ca_ES
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Es tracta, per tant, d’un grup de persones que tenen una relació propera i molt 
quotidiana. Això permet que, junt amb les evidències creixents sobre el poc paper 
d’infants i joves en la propagació de l’epidèmia, no sigui necessari requerir la 
distància física interpersonal de seguretat establerta en 1,5 metres (o la superfície 
equivalent de seguretat de 2,5 m2), si l’ús de la mascareta, en aquests grups de 
convivència estables, mentre duri l’estat de màxim alerta vermella en la que estem 
actualment. 

En aquestes condicions, des d’un punt de vista de salut, té molta més importància 
centrar els esforços organitzatius en garantir l’estabilitat i l’estanqueïtat d’aquest grup, 
amb la finalitat de preservar la capacitat de traçabilitat, que no pas en fixar el nombre 
d’integrants del grup. 

10 
En el cas que terceres persones s’hagin de relacionar amb aquests grups (docents 
i altres professionals de suport educatiu) o en cas que diferents grups s’hagin de 
relacionar entre si, s’han de complir rigorosament les mesures de protecció 
individual, especialment el manteniment de la distància física de seguretat d’1,5 
metres i, sempre, l’ús de la mascareta. 

3.2. Mesures de prevenció personal 

Distanciament físic 
 

La distància física 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 tinguin 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 física interpersonal 
de seguretat establerta en 1,5 metres (o la superfície equivalent de seguretat de 2,5 m2). 

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. 

 
Higiene de mans 

 
Es tracta d’una de les mesures més efectives per preservar la salut dels alumnes així 
com la del personal docent i no docent. 

 
En infants i adolescents, s’ha de requerir el rentat de mans: 

 

▪ A l’arribada i a la sortida del centre educatiu, 

▪ Abans i després dels àpats, 

▪ Abans i després d’anar al WC (infants continents), 
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▪ Abans i després de les diferents activitats (també de la sortida al pati). 

 
                   L’escola posarà a l'abast punts de rentats de mans amb el material necessari (aula i 

lavabos). En els cas dels infants serà sabó neutre i tovalloletes de paper d’un sòl ús. 
                 
                  Totes les aules disposaran d’un dispensador manual de gel hidroalcohòlic per al personal 

docent que accedeixi a l’aula. 
 
                   S’afavoriran mesures adaptades a l’edat de l’infant (vídeos, cançons...) per promoure el 

rentat de mans correcte i la seva importància. 
 
                   Es col·locaran pòsters i cartells informatius explicant els passos per a un correcte rentat 

de mans en els diversos punts de rentat de mans. 
 

Ús de mascareta 

 

Col·lectiu Indicació Tipus de mascareta 

1r cicle d’educació 

infantil (0-3 anys) 

No indicada _ 

2n cicle d’educació 
infantil (3-6 anys) 

No obligatòria Higiènica amb 
compliment de la 

norma UNE 

De 1r a 6è de primària  L’ús de la mascareta serà    
obligatori a primària −a partir de 
6 anys− quan les circumstàncies 
de la pandèmia en aquell 
territori així ho indiquin. 

Higiènica amb 
compliment de la 
norma UNE 

A   secundària i  
batxillerat 

 

Obligatòria l’ús de mascaretes dins 
de l’aula tot i estar en el grup de 
convivència estable i sempre que 
no hi hagi contraindicació. 

 

Higiènica amb 
compliment de la 
norma UNE 

Personal docent i no 
docent 

Recomanable en els grups 
estables.  
Obligatòria per al personal quan 
imparteix classes a diferents grups, 
quan no forma part del grup de 
convivència estable i no es pugui 
mantenir la distància d’1,5 metres. 
 
A la Llar pantalla facial. 

Higiènica amb 
compliment de la 
norma UNE 
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En entrar al centre els alumnes i el personal del centre han de portar la mascareta fins 
a la seva aula. En els passadissos i als lavabos hauran de portar mascareta si 
coincideixen puntualment amb altres grups estables. L’escola, en cap cas, oferirà 
mascaretes als seus alumnes en cas de que el seu ús sigui obligatori (com és el 
cas de l’estona d’esbarjo). Els alumnes i les seves famílies són els responsables de 
portar la seva mascareta de casa. 

Portaran un sobre gran amb el seu nom per guardar la mascareta quan estiguin amb el 
seu grup estable. 

Requisits d’accés als centres educatius 
 

En cas que l’alumne presenti una malaltia crònica d’elevada complexitat que pugui 
augmentar el risc de gravetat en cas de contraure la infecció per SARS-CoV2, es 
valorarà de manera conjunta –amb la família o persones tutores i el seu equip mèdic de 
referència–, les implicacions a l’hora de reprendre l’activitat educativa presencialment al 
centre educatiu. Malgrat que l’evidència és escassa, es consideren malalties de risc per  
a complicacions de la COVID-19: 

 
▪ Malalties respiratòries greus que necessiten medicació o dispositius de 

suport respiratori. 

▪ Malalties cardíaques greus. 

▪ Malalties que afecten el sistema immunitari (per exemple aquells infants que 
requereixen tractaments immunosupressors). 

▪ Diabetis mal controlada. 

▪ Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus. 

 Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, dificultat 
respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós1. 

 
 No convivents o contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia compatible 

en els 14 dies anteriors. 
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Control de símptomes 

Les famílies, o directament l’alumne si és major de 18 anys, han de fer-se responsables 13 

de l’estat de salut dels seus fills i filles. A l’inici del curs, signaran una declaració 
responsable (vegeu l’annex 1) a través de la qual: 

 

▪ Faran constar que són coneixedores de la situació actual de pandèmia amb 
el risc que això comporta i que, per tant, s’atendran a les mesures que puguin 
ser necessàries en cada moment. 

 

▪ Es comprometen a no portar l’infant o adolescent al centre educatiu en cas 
que presenti simptomatologia compatible amb la COVID-19 o l’hagi presentat 
en els darrers 14 dies i a comunicar-ho immediatament als responsables del 
centre educatiu per tal de poder prendre les mesures oportunes. 

 
Les famílies disposaran d’una llista de comprovació de símptomes (vegeu l’annex 2). 
La família i/o l’alumne/a ha de comunicar al centre si ha presentat febre o algun altre 
símptoma.  
 
Les famílies seran les responsables de vigilar diàriament l’estat de salut dels seus fills i 
filles prenent-los la temperatura abans de sortir de casa per anar a l'escola. En el cas 
que el fill o filla tingui febre o presenti algun dels símptomes compatibles amb la COVID-
19, no hi podrà assistir. 

3.3. Neteja, desinfecció i ventilació 

El pla de neteja, desinfecció i ventilació que l’escola seguirà el proper curs 2020- 2021 
ha estat adaptat a les característiques i recursos dels que disposa. 

Pel que fa a les zones d’exteriors, (esbarjos), són considerades espais de baix risc de 
transmissió de la CoViD-19. Per aquest motiu s’aconsella l’ús d’aquests espais per a 
totes aquelles activitats que es puguin dur a terme a l’aire lliure. 

Per la seva neteja i desinfecció es seguiran les indicacions establertes en el document: 
Neteja i desinfecció en espais exteriors de concurrència humana. (Penjat a Clickedu, 
carpetes publiques) 

Si es preveu l’ocupació compartida en diferents horaris d’una mateixa aula cal preveure 
la neteja i desinfecció d’aquell espai (és recomanable que ho facin els mateixos 
alumnes dins del propi marc de l’aprenentatge). 

L’alumnat pot col·laborar en la neteja de material i d’espais d’ús comú durant la jornada 
lectiva. 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 recomana que el mateix alumnat, quan estigui utilitzant un espai que no és el del 
seu grup estable, aquesta col·laboració en les actuacions de neteja de superfícies i 
estris utilitzats abans d’abandonar l’espai per tal de possibilitar el seu nou ús en bones 
condicions. 

 Tindrem una Sra. de la neteja tot el dia. 
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+ = ventilació 
= neteja i desinfecció 
n = neteja 

Abans de 
cada ús 

Després de 
cada ús 

Diàriament 
≥ 1 vegada 

al dia 
Setmanalment Comentaris 

ESPAIS COMUNS, AULES I EQUIPAMENT DEL CENTRE 

 
Ventilació de 
l’edifici 

   

+ 

  1- Durant l’estona 
d’esbarjo 
2- L’hora de menjador 
3- Sortida dels nens/es  

 
Ventilació de les aules 

   
+ 

  A ser possible, es 
deixaran les 
finestres obertes 
durant les classes 

 

Manetes i poms 
de portes i 
finestres 

  

 

 
  

 
 



  Amb el gel hidroalcohòlic 
que disposem a l’aula 
mullarem un tovalló de 
paper i netejarem el pany de 
la porta d’accés a la classe 
quan hagi estat utilitzat per 
algun alumne o mestre. 
Sempre que sigui possible, 
mantenir les portes obertes. 

 
Baranes i passamans, 
d’escales i ascensors 

       
Personal de neteja 

 

Superfície de 
taulells i 
mostradors 

  
 

 

  

 
 



  Cada vegada que sigui 
utilitzat per una persona 
que no pertany a l'escola 
mullarem  un tovalló de 
paper amb gel 
hidroalcohòlic i netejarem 
la superfície. 

Cadires i taules de 
la classe 

   


  
Personal de neteja 

Terra   


   
  Personal de neteja 

Materials de jocs                 n 
 

  
També si hi ha un canvi de grup 
d’infants 

Les joguines de plàstic dur 
poden rentar-se al rentaplats  

Joguines de plàstic               n 
 

  

Joguines o peces de 
roba  

  
 

  
Rentadora (>60º) 

Grapadores i estris 
d’oficina a la classe 
o despatx 

  

  
 



  Amb el gel hidroalcohòlic que 
disposem mullarem un tovalló 
de paper i els netejarem 
després de cada ús 

Aixetes      Personal de neteja 

Botoneres dels 
ascensors 

   


   No es recomana l'ús de 
l'ascensor, la persona que premi 
la botonera l'haurà de netejar. 

Ordinadors, sobretot 
teclats i ratolins 

      Personal de neteja o en 
acabar d'utilitzar-los. 
Drap humit amb alcohol 
propílic 70º 

 

Comandament 
projectors 

  
  

 


  Amb el gel hidroalcohòlic que 
disposem a la classe 
mullarem un tovalló de 
paper i el netejarem 
després de cada ús 
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Interruptors d’aparell 
electrònic 

  
     

Drap humit amb alcohol 
propílic 70º 

 

Fotocopiadora 

  
 

  

 
 



  La persona que en faci ús , 
amb el gel hidroalcohòlic 
que hi haurà al costat, 
mullarem un tovalló i 
netejarà la superfície 
després de cada ús. 

GIMNÀS 

Ventilació de 
l’espai 

   

+ 
  Després de cada ús 

deixar la porta 
oberta. 

Superfícies i 
mobiliari 

 n 


  
Personal de neteja 

Terra  n    Personal de neteja 

 

Materials de joc 

  

  

 
 



  Amb el gel hidroalcohòlic 
que disposarem al gimnàs 
mullarem un tovalló i 
netejarem després de cada 
ús el material emprat. 

Joguines o peces 
de roba 

 n 


   Un cop a la setmana 
rentadora (≥60ºC) 
 

LAVABOS 
Inodors      Personal de neteja 
Terra i superfícies      Personal de neteja 
Dutxes      Personal de neteja 
Cubells de brossa      Personal de neteja 
                           LA  LLAR  

Xumets i biberons      Els xumets i els biberons s’han 
de guardar dins d’estoigs o 
bossetes de plàstic individuals. 
En el cas que hagin estat 
utilitzats, es retornaran a les 
famílies diàriament per a la 
seva neteja i desinfecció. Es 
recomana que les famílies els 
esterilitzin després de cada ús. 

Calçat.      Es treguin les sabates i les 
canviïn per uns mitjons o unes 
sabates d’ús exclusiu per a 
l’aula que ja estiguin al centre. 

Tovallons i tovalloles 
de roba  

     Substituir-los per material 
equivalent de paper. 

Pitets de roba      Rentat a ≥60ºC la família 
Cotxets      Hi ha un espai per a deixar els 

cotxets, serà la mestra qui  
l’ubiqui en el lloc adequat 

Bolquers       
Tovalloles d’un sol ús 
Desinfecció després de cada 
canvi 

ZONA DE DESCANS HORA MENJADOR 
Fundes llitets      Rentat a ≥60ºC la família 

Manteta o 
llençolet 

    
 Rentat a ≥60ºC la família 

Llitets de plàstic      Personal de neteja 
                                                                ZONA DE CANVI DE BOLQUERS  
Ventilació de l’espai                +  Mínim 10 minuts 

3 vegades/dia 
Canviadors       Personal de neteja 
Orinals        Personal de neteja 
Rentamans        Especialment després de l’ús 

massiu, després del pati, 
després de dinar  i sempre a 
final de la jornada. 

Inodors       

Terra i altres 
superfícies 

     

Cubells de brossa, 
bolquers o 
compreses 

      Personal de neteja 
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MENJADOR 

Ventilació 
de l’espai 

   +  Mínim 10 minuts 
3 vegades/dia 

Superfícies on 
es prepara el 
menjar 

 


 


   Personal menjador 

 

Plats, 
gots, 
coberts... 

 

 

  

 
 



 

 

  

  Amb aigua calenta: 
rentats a elevada 
temperatura. 
Sense aigua calenta: 
desinfecció en dilució de 
lleixiu al 0,1 %. 

Fonts d’aigua       Monitors/es menjador 

Taules, safates  
 

    Monitors/es menjador 

Taulells        Personal cuina 

Utensilis de 
cuina 

  


    Personal cuina 

Taules per a 
usos diversos 

 
    Personal cuina 

Terra       Personal cuina 

 
 

Gestió de residus 
 

Els mocadors i tovalloles d'un sol ús utilitzats per a l'assecat de mans o per a la higiene 
respiratòria es llencin en contenidors amb bosses, preferiblement amb tapa i pedal. 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). 

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

 

3.4. Promoció de la salut i suport emocional 

 
La situació de confinament i la pandèmia poden haver tingut conseqüències emocionals 
per a molts infants i adolescents.  
 
També pot ser necessari adaptar-se a les diferents situacions de l’alumnat en relació 
amb els aprenentatges adquirits durant els mesos de confinament. La tornada a l’escola 
representa una bona oportunitat per detectar i abordar situacions no resoltes.  
 
Per aquest motiu  les primeres setmanes de curs, es programaran des de les tutories,  
activitats que permetin l’adaptació progressiva de l’alumnat al nou curs i als canvis en el 
centre educatiu. 

 
D’altra banda, aprofitarem la situació actual  per a consolidar alguns hàbits i conductes 
que són imprescindibles en qualsevol context: 
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 Tenir cura d’un mateix i de les persones que envolten. 

 Actuar amb responsabilitat per protegir els més vulnerables. 

 Rentar-se les mans de manera freqüent i sistemàtica. 
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3.5. Gestió de casos  
 

El responsable de la coordinació i la gestió de la COVID-19 a l’escola  és la directora. 
 

Serà la responsable de vetllar per informar i conscienciar a la comunitat educativa 
perquè no assisteixin a l’escola si tenen símptomes compatibles amb la COVID-19, així 
com aquells mestres i alumnes  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. 

 

L’equip directiu de l’escola considera que la detecció precoç i el seu aïllament és una de 
les mesures més importants perquè l'escola sigui un espai segur i preservar al màxim 
l’assoliment dels objectius educatius i pedagògics. Per tant, la direcció vetllarà perquè 
tots els membres de la comunitat coneguin i respectin al màxim aquest Protocol de 
detecció i actuació d’un possible cas de CoViD-19 . 

 

3.6  Protocol de detecció i actuació d’un possible cas de CoViD-19 

 

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

 

Si es presenta la sospita que un alumne/a, un membre del personal docent o no docent 
presenta símptomes compatibles amb la CoViD-19: 

1. Es portarà a la infermeria de l’escola. 
 

2. La persona que l’acompanya s’haurà de desinfectar a consciència les mans. 
 

3. La persona que es faci càrrec de la persona que presenta simptomatologia 
compatible amb la CoViD-19, s’ha d’equipar amb l’equip d’EPI preparat a 
direcció per atendre a aquests casos (mascareta quirúrgica, pantalla facial i 
guants).  

 
5. A la persona que presenta símptomes se li posarà una mascareta quirúrgica, 

es desinfectarà les mans i es posarà guants. 
 
6. La direcció es posarà en contacte amb la família per tal de que vinguin a 

buscar l’infant el més aviat possible. (termini màxim, 1h). 
 
7. Si la persona amb símptomes presenta un quadre greu: febre molt alta o 

dificultats respiratòries, trucarem al  061 per tal que un metge ens pugui 
assessorar. 

 
8. La direcció del centre es posarà en contacte amb el servei territorial 

d’Educació  i de la inspecció  i notificarà la incidència. 
 
9. La família serà l'encarregada de contactar amb el  CAP de referència per 

valorar la situació i fer les actuacions necessàries. Si el CAP considera oportú 
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fer una PCR per SARS-CoV-2, tant l’infant com la seva família hauran de 
restar en aïllament domiciliari fins conèixer el resultat. 

 
 

a. En el cas que el resultat sigui positiu és Salut Pública l’encarregada de 
comunicar aquesta situació per tal que s’activi la gestió de la 
identificació, aïllament  i seguiment dels contactes estrets. 

 
b. En el cas que el resultat sigui negatiu, l’alumne no es podrà incorporar 

al centre fins que el símptomes manifestats no hagin remès establint-
se un mínim de 24h. 

 
 

La comunicació entre els serveis territorials d’Educació i salut pública garantirà la 
coordinació fluïda, en última instància, entre el centre educatiu i els serveis territorials 
de vigilància epidemiològica encarregats de l’estratègia de control de brot que pot 
incloure, en determinats casos, el tancament total o parcial del centre educatiu.  

En qualsevol cas, l’escalada de decisions en relació amb el tancament de l’activitat 
presencial del centre educatiu serà el resultat de la valoració, sobre el terreny, per 
part de l’autoritat sanitària. 

Si hi ha un cas positiu se’n farà la comunicació a l’Ajuntament a través dels Serveis 
Territorials. De manera orientativa, els elements de decisió per a establir quarantenes 
i/o, si escau, tancaments parcials o total del centre serien: 
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 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. Es farà un test PCR a 
tots els membres del grup de convivència estable que siguin contacte estret d’un cas 
diagnosticat. Un resultat negatiu d’aquest test als contactes no eximeix de la 
necessitat de mantenir la quarantena durant els 14 dies que dura el període 
màxim d’incubació. 

 Cas positiu en dos membres no convivents que pertanyen a dos grups de 
convivència diferents d’un mateix espai (un edifici, un torn, una ala d’un 
edifici...): tot el grup de convivència estable pot tenir consideració de contacte estret, 
per tant, i depenent de la valoració de vigilància epidemiològica, es podria plantejar 
la quarantena dels grups de convivència d’aquell espai, durant 14 dies després del 

darrer contacte amb el cas, amb vigilància d’aparició de nous casos. Per tant,
16

 
interrupció de l’activitat lectiva presencial en l’espai afectat, també durant 14 dies. 
Es farà un test PCR a tots els membres del grup de convivència estable que siguin  
contacte estret d’un cas diagnosticat. Un resultat negatiu d’aquest test als contactes 
no eximeix de la necessitat de mantenir la quarantena durant els 14 dies que dura 
el període màxim d’incubació. 

 Cas positiu en dos o més membres no convivents que pertanyen a grups de 
convivència en diferents espais: tot el grup de convivència estable té consideració 

de contacte estret, per tant s’hauria de plantejar la quarantena dels grups de 
convivència afectats, durant 14 dies després del darrer contacte amb el cas, amb 
vigilància d’aparició de nous casos. A més, és podria plantejar la interrupció de 
l’activitat presencial del centre educatiu, també durant 14 dies. Es farà un test PCR 
a tots els membres del grup de convivència estable que siguin contacte estret d’un 
cas diagnosticat. Un resultat negatiu d’aquest test als contactes no eximeix de 
la necessitat de mantenir la quarantena durant els 14 dies que dura el període 
màxim d’incubació. 

 

 
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 marc de la cerca activa de casos, es realitzarà un test PCR a tots els membres 
dels grups de convivència estable que siguin contacte estret d’un cas diagnosticat. Un 
resultat negatiu d’aquest test no eximeix de la necessitat de mantenir la 
quarantena durant els 14 dies que dura el període màxim d’incubació. 
 
En qualsevol dels casos, en funció dels resultats de l’estudi de cas dirigit per l’autoritat 
sanitària, aquesta pot decidir ampliar l’estratègia de cerca activa de casos mitjançant 
test microbiològics més enllà dels grups de convivència on s’hagin detectat casos. 
 
Les persones que ja han tingut una infecció per SARS-CoV-2 confirmada per PCR als 6 
mesos anteriors, estaran exempts de fer quarantena. 
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Els germans o familiars convivents d’un cas sospitós (aquell en què s’ha realitzat PCR 
i s’està a l’espera dels resultats) han de quedar-se casa fins a conèixer el resultat. Si el 
resultat és negatiu, poden reincorporar-se al centre educatiu. 
 
En el cas de confirmació d’infecció (PCR positiva), els germans o familiars que són 
contactes estrets han de fer quarantena durant 14 dies i, en el marc de la cerca activa 
de casos, es realitzarà un PCR a aquests germans o altres familiars convivents.  
 
Un resultat negatiu d’aquest test als contactes no eximeix de la necessitat de mantenir 
la quarantena en els convivents durant els 14 dies que dura el període màxim 
d’incubació. 

 
En qualsevol cas, no està indicat l’aïllament preventiu de les persones que integren el 
grup de convivència estable dels germans o familiars del cas en el moment de fer-los la 
PCR en el marc de la cerca activa de contactes.  
 
En el cas que es confirmés la positivitat en aquests test, s’establiran les mesures 
oportunes en els grups de convivència dels germans o familiars convivents. 
 

3.7  Accions contraries a la convivència 
 

Qualsevol vulneració dels principis bàsics de seguretat i higiene de l’escola que es 
descriuen en aquest pla serà considerat una falta greument perjudicial per a la 
convivència i implicarà, com a mesura preventiva, la no possibilitat de l’alumne 
d’assistir a l'escola. 
 
 
4. ORGANITZACIÓ DE L’ESCOLA  

Atenent a les instruccions que dicten els Departaments d’Educació i Salut, l’escola 
fixarà tres supòsits: 

 

 Presencialitat: Atenent als criteris fixats per les Instruccions per al curs 2020- 
2021 dels centres educatius de Catalunya, l’escola, en l’exercici de la seva 
autonomia, ha buscat  fórmules organitzatives per a tot el curs 2020- 2021, 
que garanteixin la modalitat presencial de tot l’alumnat.

 

 Confinament parcial: En el cas de produir-se un brot del virus localitzat en 
algun moment del curs, es consideraran hipotètics escenaris de virtualitat, en 
algun grup o grups d’alumnes.

 

 Tancament del centre: Si les autoritats sanitàries així ho disposen, l’acció 
educativa s’haurà de garantir des del primer dia de confinament mitjançant la 
docència virtual.

 
 
 
 
 

https://drive.google.com/file/d/123KbXrpf5nUa834ef-twoJc7ogR1hAmG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/123KbXrpf5nUa834ef-twoJc7ogR1hAmG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/123KbXrpf5nUa834ef-twoJc7ogR1hAmG/view?usp=sharing
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4.1-Calendari 
 

El curs 2020-21 comença el dilluns dia 14 de setembre de 2020 i finalitzarà el dimarts 
dia 22 de juny de 2021. 

 
El calendari pel curs 2020-2021, va ser aprovat a la reunió del Consell escolar virtual 
del passat 23 de juliol de 2020. 

 4.2-Horari  
 

L’entrada i sortida es farà de forma esglaonada de les 08:00 a 09:30 hores , a les 
13:00 hores a les 14.30 , a les 15:15 hores a les 15:45  i de les 17:00 a 17:30 hores. 
 

Els/les alumnes que no es recullin a l’hora , com és habitual, contactarem amb la 
família i els passarem al servei d’acollida. 

Servei d’acollida: de 7:30 a 9:00 hores i de 17:15 a 19:00 

Horari ordinari: 
 

 
EDUCACIÓ INFANTIL 
(1, 2, 3, 4 i 5 anys) 

 
Matí: de 9.00 h a 13.00 h. 
Tarda: de 15.15 h a 17.15 h. 

 
EDUCACIÓ PRIMÀRIA 
(de 1r a 6è) 

 
Matí: de 9.00 h a 13.00 h. 
Tarda: de 15.15 h a 17.15 h. 

 
ESO 

 
Matí  de 8.00 h a 13.30 h. 
Tarda: de 15.15 h a 17.15 h. 
La tarda del divendres lliure 

 
Batxillerat 

 
Matí: de 8.00 h a 14.30 h. 
1r de Batxillerat dos dies a les 15.00 h 
Les tardes no hi ha classe, excepte els 
alumnes de Francès, First i laboratori 
que venen dues tardes. 



                    
   COL·LEGI  IMMACULADA  CONCEPCIÓ 
       RR. AGUSTINES MISSIONERES 

               GAVÀ 

   
              

 PLA D’ORGANITZACIÓ PER L’OBERTURA AL 
SETEMBRE 

COL·LEGI IMMACULADA CONCEPCIÓ 

CURS 2020-2021 

Qualitat     
                       

 

Plurilingüisme  

 

Rev: 1     Pàgina  20 de 45 pàgines 

 

4.3 - ENTRADES I SORTIDES  
 

 
A  les hores d’inici i final de les activitats educatives, les entrades i sortides de l'escola 
s’han de fer en diferents horaris i de forma esglaonada per tal d'evitar aglomeracions i 
sempre mantenint les distàncies de seguretat i aprofitant els diferents accessos. 

 
Per evitar aglomeracions, l’acompanyament dels infants a l’escola el farà una única 
persona. Les persones que portin i recullin els alumnes hauran de guardar també les 
distàncies fora de les instal·lacions. 

A l’entrada  els tutors i  professors estaran esperant a l’alumne, faran un control de la 
temperatura dels alumnes, es rentaran les mans amb gel hidroalcohòlic i  hauran d’anar 
a la zona assignada al seu grup estable. 

Abans d’arribar a la zona assignada a cada grup els alumnes de més de 5 anys  hauran 
de dur mascareta. Pels alumnes amb menys de 5 anys no és recomanable el seu ús. 

 

  Els  pares i mares només accediran 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 han de ser els mínims possibles per 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. 
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Veure 

Plànol 

Accés Grup Horari entrada Horari sortida 

P2  Carrer Riera de   

les Parets 

La llar  8.50 h 

15.00 h 

12.50 h 

 17.00 h 

     

 

P1 

   

  Porteria  

Plaça de 

l’Església nº1 

     

P3 (A) 9.00 h 

15.10 h 

13.00 h 

17.10 h 

P3 (B) 8.50 h 

 15.00 h 

12.50 h 

17.00 h 

P3 (C) 9.10 h 

 15.20 h 

13.10 h 

17.20 h 

P2   Carrer Riera de    

les Parets 

 

P4 (A)(B)(C) 

P5 (A)(B)(C) 

9.00 h 

15.10 h 

13.00 h 

17.10h 

P3 Carrer Àngela 

Roca 

1r E.P(A)(B)(C)(D) 
2n E.P(A)(B)(C)(D) 

9.10 h 

15.10 h 

13.10 h 

  17.10 h 

S1 Porta 

d’emergència  

  Carrer Riera de         

les Parets 

 

3r E.P(A) 
 
3r E.P (B) 
 
3r E.P (C) 
 
3r E.P (D) 

8.45 h 

14.55 h 

8.50 h 

15.00 h 

8.55 h 

15.05 h 

9.00 h 

15.10 h  

12.45  h 
16.55 h 
12.50 h 
17.00 h 

12.55 h 

17.05 h 

13.00 h 

17.10 h 

S2 Porta del 

Poliesportiu  

  Carrer Riera de    

les Parets 

 

4t E.P(A) 
 
4t E.P (B) 
 
4t E.P (C) 
 
4t E.P (D) 

8.45 h 

14.55 h 

8.50 h 

15.00 h 

8.55 h 

15.05 h 

9.00 h 

15.10 h  

12.45  h 

16.55 h 
12.50 h 
17.00 h 

12.55 h 

17.05 h 

13.00 h 

17.10 h 

P3 Carrer Àngela 

Roca 

5t E.P(A)(B)(C)(D) 
6t E.P(A)(B)(C)(D 

9.00 h 

15.00 h 

13.00 h 

17.00 h 

P2 Carrer Riera de    

les Parets 

1r ESO (A)(B)(C) 
2nESO (A)(B)(C) 

8.00 h 
15.30 h 

13.30 h 
17.30h 

P3 Carrer Àngela 

Roca 

3r ESO (A)(B)(C) 
4t ESO (A)(B)(C) 

8.00 h 

15.30 h 

13.30 h 

17.30 h 

P1   Porteria  

Plaça de 

l’Església nº1 

 1r BATXILLERAT   8.00 h 
15.30 h 

14.30 h 
17.30 h 

S2 Porta del 

Poliesportiu  

  Carrer Riera de     

les Parets 

 

2n BATXILLERAT 
 

8.00 h 
15.30 h 

14.30 h 
17.30 h 
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 La porta a les sortides s’obrirà 5 minuts abans. 

 Preguem puntualitat 

 

FLUXES DE CIRCULACIÓ 
Els docents hauran de vetllar perquè els diferents grups no coincideixin en els 
passadissos i els lavabos a fi d’evitar aglomeracions i mantenir la distància 
física. 

 

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. 
 

4.5-PATIS 

Cal procurar que els grups estables es mantinguin durant l’espai d’esbarjo. 
Quan això no sigui possible o sigui convenient poder relacionar-se amb d’altres 
grups, caldrà mantenir la distància de seguretat i/o portar mascareta.  

Atès que disposem d’un espai ampli de pati, sortiran tots els alumnes a l’hora 
establerta garantint  l’agrupament per grups estables. 

La sortida al pati ha de ser esglaonada. Cada grup haurà d’ubicar-se al seu 
espai marcat i diferenciat. 

El temps de desplaçament serà de 5 minuts entre grup i grup, per cada 
itinerari coincident, per evitar cap contacte entre grups. 
La vigilància de pati es farà per part dels docents estables de cada grup. 

             
HORARI CLASSE             Rentat de mans  ZONES  

10.00-10.30h  P3-P4-P5 P3 i P5 lavabo de la 
planta. 
P4 lavabo del pati 

PATI  

10.30-11.00h 1r-2n-3r-4t 1r,2n i 3r lavabo de la 
planta. 
4t lavabo del pati. 

PATI  

10.00-10.30h 5è Lavabo de la planta Terrassa edifici primària 

10.30-11.00h 6è Lavabo de la planta Terrassa edifici primària 

11.05-11.35h 1r i 2n ESO 1r ESO lavabo planta 
2n ESO A lavabo de la 
planta  
2n ESO B i C lavabo 
del pati 

PATI 

11.05-11.35h 3r ESO Lavabo del 
poliesportiu  

Poliesportiu  

11.05-11.35h 4t ESO 4t A i  Lavabo de la 
planta 
4t B i C lavabo de la 
Terrassa 

Terrassa edifici primària 

11.00-11.30h  Batxillerat 
 
 

1r Batxillerat C i H 
lavabo de la planta 
2n Batxillerat C i H 

Van al carrer 
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lavabo de la planta 
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4.6-ADAPTACIÓ  LLAR I P3 
                     La Llar 

✔1r i 2n dia d’escola (1 i 2 de setembre) 

Es faran dos grups d’infants per classe de P2, P1 tots junts. Aquests dos matins, 
hauran de venir acompanyats per un membre de la seva família (que portarà 
mascareta) per acompanyar-los en la primera relació amb l’escola. Aquest 

acompanyant haurà de portar uns mitjons per accedir a la classe sense sabates. 
 
 

Classes MATÍ 

 ENTRADA SORTIDA 

P1 9 h 10.30 h 

P2A - 1 9 h 10.30 h 

P2B - 1 9 h 10.30 h 

P2A -1 11 h 12.30 h 

P2B -2 11 h 12.30 h 

 
✔3r i 4t dia d’escola (3 i 4 de setembre) 

Es faran dos grups d’infants per classe de P2, P1 tots junts. Aquestes hores els alumnes 
estaran a les aules sense acompanyants. 

 
 
 

Classes MATÍ 

 ENTRADA SORTIDA 

P1 9 h 10.30 h 

P2A - 1 9 h 10.30 h 

P2B - 1 9 h 10.30 h 

P2A -1 11 h 12.30 h 

P2B -2 11 h 12.30 h 
 

✔5è dia d’escola (7 de setembre) 

Tots els infants assistiran de 9 h a 12 h del matí. 
 
 

Per P3 
L’escola desenvoluparà el procés d’adaptació de P3 els dies 10 per entregar material,  
14, 15 i 16.  
 
Amb motiu de la crisi sanitària i per assegurar al màxim la seguretat i higiene de 
tots els alumnes i l'equip docent, només un membre de les famílies podrà 
acompanyar al seus fills/es a l’aula el dia 10 per fer entrega del material. 
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Dia 10 de setembre: farem tres grups per classe. L’alumne acompanyat per un 
familiar (que portarà mascareta) entraran per la porta de plaça de l’església i 
aniran cap a la classe, on deixaran el material que l’alumne necessitarà a 
l’escola i coneixeran a la tutora. Aquesta els farà entrega de la targeta 
identificativa que caldrà que l’alumne porti els dies 14, 15 i 16 de setembre i dels 
carnets de recollida. 
 
 
 

Classes ENTRADA SORTIDA 

P3A – 1 9 h 10 h 

P3A – 2 10.15 h 11.15 h 

P3A - 3 11.30 h 12.30 h 

P3B – 1 9.15 h 10.15 h 

P3B – 2 10.30 h 11.30 h 

P3B - 3 11.45 h 12.45 h 

P3C – 1 9.40 h 10.40 h 

P3C – 2 10.55 h 11.55 h 

P3C - 3 12.10 h 13.10 h 
 

Entraran i sortiran per la porta de la plaça de l’església. 
 
*Dies 14 i 15 de setembre: farem dos grups per classe.  Els alumnes entraran i sortiran 
per la porta de la Plaça de l’església i seran recollits a porteria per les mestres d’infantil. 

 

Classes ENTRADA SORTIDA 

P3A – 1 9 h 10.30 h 

P3A – 2 11.10 h 12.40 h 

P3B – 1 9.10 h 10.40 h 

P3B – 2 11.20 h 12.50 h 

P3C – 1 9.20 h 10.50 h 

P3C - 2 11.30 h 13 h 
 
 

*Dia 16 de setembre: Els alumnes faran l’horari de matí. 
 
 
4.7-ACOLLIDA MATINAL 
 

Hem habilitat les  aules de P3A, P4A i 1r EP B  que permet mantenir la distància 
interpersonal  d’1,5 metres, tant el responsable de l’acollida com els infants han de 
portar mascareta. 

 
Abans d’entrar a l’aula 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. Com no son grups estables els alumnes han 
d’anar  amb mascareta. 
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Quan finalitzi el període d’acollida, els infants són acompanyats a la seva aula de 
referència, i tant els responsables com els infants han de portar les mascaretes.  
 
Acabat l’horari d’acollida cal ventilar, netejar i desinfectar l’espai. 

 

4.8-FESTES 
 

La celebració de les diferents festes escolars s’adaptarà a la situació d’emergència 
sanitària i es considerarà la seva celebració emprant les mesures de seguretat 
fixades pel Departament de Salut en aquell moment. 
 

La voluntat de l’escola és poder desenvolupar les festes. Per tant, es cercaran 
espais i fórmules que ho permetin sempre que sigui possible. 

 
L’equip directiu, a la Programació General Anual (PGA) fixarà quines festes es 
celebraran i en quines dates. 
 
4.9-ACTIVITATS, SORTIDES I COLÒNIES 
 
Es programaran, a la PGA, les activitats, sortides del curs, amb les adaptacions que 
calgui ateses les mesures de prevenció i seguretat sanitària. 
 
En el cas de les sortides, sempre cal mantenir la distància interpersonal d’1,5 metres 
i portar mascareta quan no es pugui garantir  la distància de seguretat. 
 
En el cas de les colònies i sortides que impliquin fer nit, en coherència amb la realitat 
del context epidemiològic durant el curs 2020-2021 no es realitzaran.  

 

4.10 -EXTRAESCOLARS 

25 
L’escola organitzarà  les extraescolars previstes en la seva 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.  
 
4.11 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 el moment 
del curs, s’organitzarà en els espais habilitats a tal efecte. 
 
Si, per nombre d’usuaris, l’organització no permet assegurar les indicacions de 
seguretat expressades al “Pla d’actuació per al curs 2020-2021 per a  centres 
educatius en el marc de la pandèmia per COVID-19”, es contemplarà, fer més 
torns i/o que els alumnes dinin a l’aula. 
 

https://drive.google.com/file/d/1U80wch-ghwY0Y3MvwsmWb9W9NTZOspJG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1U80wch-ghwY0Y3MvwsmWb9W9NTZOspJG/view?usp=sharing
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L’empresa gestora del menjador haurà d’establir un Pla d’actuació on fixi 
monitoratge estable per cada grup d’infants i els espais on es desenvoluparà 
l’activitat. 
 
La recollida i retorn de l’alumnat es farà a l’aula de cada grup i la circulació als 
diferents espais es farà evitant aglomeracions i contacte entre grups. 
 
L’espai d’esbarjo haurà de fer-se mantenint els grups estables i evitant contactes 
entre grups. 
 
L’empresa de menjador haurà de dur un registre de contactes inesperats i informar 
d’aquests a la direcció del centre. 
 
El professorat usuari del servei de menjador, dinarà a la tutoria del 3r pis, 
habilitada per menjar. Si es supera el màxim d’usuaris, s’establiran dos torns. 
 
 
El professorat que no fa ús del servei de menjador haurà de dinar a la seva aula. 
 
 
 

 
Curs  

Horari 
d’entrada  

Horari 
sortida    

Horari 
extraescolars 

P3 Dinen a la classe   

P4 Dinen a la classe  DT i DJ 13.10 a 14.10 
Anglès 

P5 12.30 GRUP ESTABLE 13.00 DT i DJ 13.10 a 14.10 
Anglès 

1r EP 13.00 GRUP ESTABLE  13.30 DT i DJ 14.00 a 15.00 
Anglès 

2n EP 13.00 GRUP ESTABLE  13.30 DT i DJ 14.00 a 15.00 
Anglès 

3r EP 13.30 GRUP ESTABLE  14.00 DT i DJ 14.00 a 15.00 
Anglès 

4t EP 13.30 GRUP ESTABLE  14.00 DT i DJ 14.00 a 15.00 
Anglès 

5è EP 14.00 GRUP ESTABLE  14.30 DT/DJ/DV 14.30 a 15.15 
Anglès 

6è EP 14.00 GRUP ESTABLE 14.30 DT/DJ/DV 13.15 a 14.00 
Anglès 

1r ESO 14.30 GRUP ESTABLE 15.00 Dv 15.30  17.30 Anglès 

2n ESO 14.30 GRUP ESTABLE 15.00 Dv 15.30  17.30 Anglès 

3r ESO 14.30 GRUP ESTABLE 15.00 Dv 15.30  17.30 Anglès 
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5.ORGANITZACIÓ DE GRUPS D’ALUMNES, PROFESSIONALS I ESPAIS 

5.1. Organització dels grups estables 
 

Per al curs 2020-2021 seguint les instruccions del Departament d’Educació per la 
reobertura de centres, la distribució de l’alumnat, docents i espais serà la següent: 

 

 

  

GRUPS ALUMNES 

DOCENTS PAE ESPAI 

ESTABLE TEMPORAL ESTABLE TEMPORAL ESTABLE TEMPORAL 

P1 8 Alba Ruiz  Montse i Sagra     Aula P1   

P2A 15 Olga P  Montse i Sagra     Aula P2A   

P2B 14 Montse S  Montse i Sagra     Aula  P2B   

P3A 21 Patricia NúriaP     Aula P3A   

P3B 21 Silvia M Núria P          
angl Alba C 

    Aula P3B   

P3C 22 Laura R Núria P          
angl Alba C 

    Aula P3C   

P4A 22 Ana C C. M Jesús N          
angl Alba C 

    Aula P4A   

P4B 22 Mari C C. M Jesús N          
angl Gloria P 

    Aula P4B   

P4C 22 E. Palacios C. M Jesús N          
angl Alba C 

    Aula P4C   

P5A 20 Isabel V Núria P          
angl Alba C 

    Aula P5A   

P5B 20 E. Marti Núria P          
angl Alba C 

1 vetllador   Aula P5B   

P5C 21 MC Olivares C. M Jesús N          
angl Alba C 

    Aula P5C   

  

1rA 19  E. Zamora  Emma P            
 

EE Vicente Aula 1rA   

1rB 19  Jéssica G Nuria P                  EE Vicente Aula 1rB   

1rC 19  Claudia S         MC 
Cortadellas 

 Mª Jesús N   EE Vicente Aula 1rC   

1rD 18 Gemma Nuria P                    Aula 2n pis   

2nA 19 Cristina R          -- Nuria P                  EE Vicente Aula 2n pis   

2nB 18 Inés G Isabel G               EE Vicente Aula 2n pis   

2nC 18 Ana Magañas Emma P   EE Vicente Aula 2n pis   

2nD 18 Sonia P Jordi A     Aula 2n pis   

3rA 18 Lidia R M Jesús N   EE Vicente Aula 2n pis   

3rB 18 Coloma  Isabel G                EE Vicente Aula 3r pis   

3rC 18 Mónica Isabel G                  Aula 3r pis   
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3rD 18 Ana Martínez Isabel G                  Aula 3r pis   

4tA 19 Ana Garcia G. Emma P   EE Vicente Aula 3r pis   

4tB 19 Marta S Emma P     Aula 3r pis   

4tC 19 Silvia C Olga G   EE Vicente Aula 3r pis   

4tD 19 Cora Àngels T     Aula 4t pis   

5èA 21 Aida  Isabel G                  Aula 4t pis   

5èB 20 Ana Aliberch Olga G   EE Vicente Aula 4t pis   

5èC 20 Sandra P Àngels T   EE Vicente Laboratori   

5èD 20 Gloria P Àngels T     Laboratori   

6èA 19 Sonia G Àngels T     Laboratori   

6èB 19 M José T Jordi     Gimnàs gran   

6èC 19 Montse G Jordi   EE Vicente Capella   

6èD 18 Mireia T Àngels T   EE Vicente Aula Música   

        
 

GRUPS ALUMNES 

DOCENTS PAE ESPAI 

ESTABLE TEMPORAL ESTABLE TEMPORAL ESTABLE TEMPORAL 

1rESOA 30 Eulàlia G       5: Carlos, Pepe, 
Josep, David, 
Joan 

  Fina Aula1rESOA    

    

1rESOB 28 Imma G     4: Eva, Carlos, 
Josep, Joan 

  Fina Aula1rESOB    

    

1rESOC 31 Àngels G     5: Joan, Carlos, 
Montse F, David, 
Josep 

    Aula1rESOC    

    

2nESOA 28 Mercè C       4: Carlos, Alícia, 
David, Joan 

  SIEI Toni, 
Andrea 

Aula2nESOA   

    

2nESOB 29 Laia E.       5: Carlos, Pepe,  
Carme D, Joan, 
Montse F 

  Fina Aula2nESOB    

    

2nESOC 32  Laura R        5:Carlos, Montse 
F, Carme D, 
Joan, David 

  

SIEI Rocio 

BIBLIOTECA   

    

3rESOA 29 Dolors      5: Mariano,   
Rosa,  Carlos,  
Irene,   Tere C 

 SIEI 

Optatives: 
Pepe,  
Mercè V, 
Carme D 

Aula 3rESOA   AULES 
OPTATIVES:                                                                                                
* Aula I     
C.Clàssica (7) 
*AULA IV   
Català(9) 
 *3rESOA 
Empreneduria          
(28) 
 *3r ESOB       
Anglès (13) 

    

3rESOB 28 Elisabet M       5: Amaia, Pablo, 
Laia, Alba, Laura 
M 

 SIEI Aula 3rESOB  
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3rESOC 28  Ricard H      5: Josep, Alícia, 
Laia, Montse F, 
Mariano 

  Aula 3rESOC  *3r ESOC 
Francès(25) 

    

4tESOA 26 
 

5: Laura M, 
Josep, Mercè V, 
Carme D, Alba 

 Carles 
M.    

Optatives: 
Tere, Alícia, 
Amaia,David 
Laia, Pepe 

Aula4tESOA  OPTATIVA A                                                               
C. CLÀSS (15)    
AULA II   

 OPTATIVA B                                                                                                    
FILOSOFIA( 
35)       AULA 
II i AULA VI  

OPTATIVA 
C                                                                                       
TECNO( 
15)           
AULA II 

4tESOB 24 
 

 5: Sheila, Pablo, 
Mariano, Josep, 
M. José B, Joan 
P 

 Carles 
M.    

Aula4tESOB  BIO-GEO 1( 
19)       Aula 
4tESOA 

 VISUAL DT 
(14)    Aula 
4tESOA 

FÍS-QUIM 
(19)   Aula 
4tESOA 

4tESOC 28   6: Mercè V, Joan 
P, Merche, 
Josep, Pablo, 
Irene 

Carles 
M.     

Aula4tESOC  
BIO-GEO 2 
(18)        Aula 
4tESOB 

FRANCÈS 
(12)          
Aula 4tESOB 

FIS-QUIM 
2 (18)    
Aula 

4tESOB 

ECONOMIA 
(26)     Aula 
4tESOC 

VISUAL MM 
(17)         
Aula 4tESOC 

LLATÍ (26)                
Aula 
4tESOC 

1rBTXC 31         12: Merche C              
  

AULA 
TECNO 

DIBUIX (13)  C.TERRA (4 )  TECNOL. 
INDUST.(11 ) AULA V  

1rBTXLL 32   11: Laia R                 SALA 
CONFERÈNC. 

LLATÍ (12) AULA IV                                                                                          

2nBTXC 32   12: Irene P                       Aula2nBTXC  DIBUIX (13)  FÍSICA (13 )  TECNOL. 
INDUST.(11 )AULA V                   

2nBTXLL 22   9:Rosa R                 Aula2nBTXLL  LLATÍ (7)  LITERAT.CASTELLANA (8) AULA 
III 

          
 
 
 
 
 

 Els criteris del centre per la  configuració dels grups estables: 
 

       
 D'acord amb l'estabilitat del grup, nombre màxim d'alumnes del centre, 

els espais disponibles, plantilla, i característiques de l'alumnat.  
 

 Criteris d’heterogeneïtat. 
 

 Criteris d’inclusió, sempre tenint en compte el treball en el grup estable i 
el treball personalitzat, centrat en el l’alumnat més vulnerable, a càrrec 
dels especialistes del centre.  L’acompanyament, seguiment i atenció 
directa de l’alumnat amb especials dificultats les farem dins de l’aula. 

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

un grup estable existent. 
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                 Matèries optatives i altres activitats a l’ESO i Batxillerat 

 
Quan fem subgrups, per a optatives, caldrà mantenir la distància de seguretat, 
quan no sigui possible, utilitzarem la mascareta. 
 
Els alumnes netejaran els materials i taules utilitzades. 
 

27 

5.2.- Professorat i PAS 

Tots els treballadors i treballadores han de declarar les condicions de vulnerabilitat, 
casos, contactes estrets i simptomatologia de COVID19. 

 
Els grups d’especial vulnerabilitat segons el que ha establert l’autoritat sanitària són: 
persones amb diabetis, malaltia cardiovascular, inclosa la hipertensió, malaltia hepàtica 
crònica, malaltia pulmonar crònica, malaltia renal crònica, immunodeficiència, càncer, 
dones embarassades. 

 
El servei sanitari del servei de prevenció de riscos laborals de la titularitat del centre, 
haurà d’avaluar la presència de personal treballador especialment sensible a la COVID- 
19, en el marc de referència vigent en cada moment, i en base a aquest coneixement 
establir, si s’escau, mesures específiques de protecció. 

 
En el cas del personal que treballa al centre el rentat de mans es durà a terme: 

 
 A l’arribada al centre, abans del contacte amb els infants

 Abans i després d’entrar en contacte amb els aliments, dels àpats dels infants i 

dels propis

 Abans i després d’acompanyar un infant al WC

 Abans i després d’anar al WC

 Abans i després de mocar un infant (amb mocadors d’un sol ús)

 Com a mínim una vegada cada 2 hores.

 
Totes les aules disposaran d’un dispensador manual de gel hidroalcohòlic per al 
personal docent que accedeixi a l’aula així com a la sala de mestres, consergeria, lavabo 
dels docents i despatx. 

 
Perquè l’equip docent i PAS pugui entrar a l’escola caldrà complir els següents 
requisits: 

 Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, dificultat 
respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós.



 No convivents o contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia 
compatible en els 14 dies anteriors.
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 Quan un professional docent o no docent del centre educatiu rep un resultat 
positiu cal que ho comuniqui al Servei de Prevenció de Riscos Laborals 
corresponent. La directora utilitzarà l’aplicatiu TRAÇACOVID per fer el 
seguiment i les comunicacions internes corresponents de cada cas.  

     

 

5.3-Distribució de mestres i professors  
 

L’equip docent també haurà de ser estable, format, per un màxim de 2 mestres a 
primària i de 5 a secundària obligatòria (distribuïts per àmbits), un dels quals exercirà la 
funció de tutor. En canvi, el personal itinerant, professionals de suport educatiu (SIEI, 
SIAL, TEI, TIS i monitors), dels Serveis educatius i dels CEEPSIR, podran intervenir en 
un o a diversos grups, agrupaments o centres. 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
A la porta de cada classe hi haurà una graella per enregistrar les entrades del 
professorat, el tutor en finalitzar la jornada guarda el registre i penja la del dia següent. 

 



                    
   COL·LEGI  IMMACULADA  CONCEPCIÓ 
       RR. AGUSTINES MISSIONERES 

               GAVÀ 

   
              

 PLA D’ORGANITZACIÓ PER L’OBERTURA AL 
SETEMBRE 

COL·LEGI IMMACULADA CONCEPCIÓ 

CURS 2020-2021 

Qualitat     
                       

 

Plurilingüisme  

 

 

Rev: 1     Pàgina  34 de 45 pàgines 

 
 

Els docents i especialistes que no estiguin assignats a un grup estable o vagin a fer 
classe a un grup estable diferent al seu, hauran de dur mascareta fins arribar a la zona 
delimitada de la classe. 
Hauran de registrar la seva visita al grup estable al full de registre de l’aula i hauran de 
desinfectar, abans i després del seu ús, el mobiliari i els elements utilitzats. 
No podran utilitzar el material de l’aula i hauran de portar el seu propi material.  
En cas de contacte amb un alumne l’hauran de registrar al full de registre de l’aula i 
informar al tutor i equip directiu d’aquest contacte. 
 
5.4 Reunions docents, institucionals i amb agents externs 
 
Les reunions es regiran pels principis bàsics de seguretat i higiene de l’escola i es podran 
fer, sempre que es respectin aquests, presencialment en espais prèviament ventilats i 
desinfectats. 
 
Si les reunions no es poden fer presencialment, l’eina de comunicació serà el Meet 
vinculat al calendar corporatiu de l'escola atenent a que és un entorn fiable, segur i 
s’ajusta a les normes de ciberseguretat per a la prestació de serveis en la modalitat de 
teletreball. 
 
L’equip directiu fixarà al calendari les reunions i, si s’escau, l’enllaç d’accés a les 
mateixes. 
 
A la PGA està el calendari de reunions del consell escolar i  de les famílies. 
 
Farem les trobades d’inici de curs amb les famílies i l’equip directiu per explicar aquest 
pla al setembre de forma telemàtica, a l’octubre farem les reunions amb els tutors i  amb 
les famílies també de forma telemàtica.  
 
- Reunions individuals de seguiment:  
 
El seguiment amb les famílies el farem preferentment per telèfon i correu electrònic. En 
cas de poder fer una trobada presencial, es farà mantenint les mesures de seguretat. En 
funció de la situació de pandèmia i si la família pot es podran fer per videoconferència. 
 
 

ÒRGANS  TIPUS DE 

REUNIÓ  

FORMAT DE LA 

REUNIÓ  

PERIODICITAT/ 

TEMPORITZACIÓ 

Equip directiu  Planificació  Presencial  Una per setmana 

Coordinadores 

de Cicle  

Coordinació i 

organització  

Presencial Una al trimestre 

Caps de 

Departament 

Coordinació i 

organització 

Presencial Una al trimestre 

Departaments Organització 

Programació del 
currículum i 
d’activitats 

Presencial Dos al trimestre 

Cicles Organització 

Programació del 

Presencial/ 

Virtual 

Dos al trimestre 

https://ciberseguretat.gencat.cat/ca/detalls/noticia/Normes-de-ciberseguretat-per-a-la-prestacio-de-serveis-en-la-modalitat-de-teletreball
https://ciberseguretat.gencat.cat/ca/detalls/noticia/Normes-de-ciberseguretat-per-a-la-prestacio-de-serveis-en-la-modalitat-de-teletreball
https://ciberseguretat.gencat.cat/ca/detalls/noticia/Normes-de-ciberseguretat-per-a-la-prestacio-de-serveis-en-la-modalitat-de-teletreball
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currículum i 
d’activitats 

Comissions Programació i 
organització 
d’activitats  

Presencial Tres anuals 

Claustre Presentació, 
organització i 
avaluació del curs 
escolar 

Virtual Dos anuals 

 

                         6.- ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA

En una situació de pandèmia com l’actual en cas de confinament parcial o 
tancament del centre, hem organitzat tots els escenaris possibles. 
 
Com escola en qualitat educativa hem fet la valoració del període de confinament 
entre març i juny 2020, recollint els punts forts i cercant millores per l’organització 
del curs 2020-2021. 

 
6.1 Diagnosi 

 
S’exposa l’experiència i impacte de la pandèmia en la tasca educativa del centre. 
Així com la resposta adaptativa (en l’àmbit organitzatiu i pedagògic) que ha fet el 
centre en la situació de confinament. Valoració de les dificultats i noves propostes 
que han estat efectives per mantenir el contacte i l’acció educativa amb l’alumnat. 

 
                   Les Agustines Missioneres  des del curs 2009, amb el programa eduCAT 1x1, van 

apostar pel canvi metodològic, amb  la innovació tecnològica  i ens van dotar de 
mitjans perquè l'escola fos pionera en tecnologia, connectivitat,  instal·lació wifi, 
ordinadors, pantalles digitals interactives a totes les aules, dues empreses de servei 
tècnic certificat, per gestionar el món virtual, formació al professorat, continguts 
digitals. Tot això ens ha permès en situació de confinament, continuar amb el procés 
d’ensenyament aprenentatge. Sens dubte el capital humà i professional del 
professorat del centre ho ha fet possible. 

 
                  Per tant a l’escola treballem amb el model 1x1 amb èxit. 
 
                 A l’Educació Infantil i l’Educació Primària 
                  Vàrem crear una escola virtual amb la docència telemàtica. 
                  Vàrem modificar la nostra instrucció metodològica.  
                  Vàrem crear instruccions pel professorat, pels pares i vam modificar els criteris 

d’avaluació. 
                 La primera setmana vam enviar tasques a treballar a través del suro de la matèria.  
 

Després vam decidir fer un pas més i posar en marxa l’escola virtual, amb 
videoconferències. Vam haver de demanar una autorització als pares on ens 
autoritzessin a utilitzar el seu correu electrònic, ja que els alumnes per l’edat, no en 
poden tenir. Ho vam fer a través de la conversa de clickedu.  

 
      Realitzem videoconferències diàries:  
 1h 1r cicle E. Infantil 
 2h 2n cicle E. Infantil 
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 3h Cicle Inicial de l’Educació Primària 
 4h Cicle Mitjà  i Cicle Superior de l’Educació Primària 
Activitats penjades al suro de les matèries. 
Recollides d’activitats a través de “l’entrega de treballs” de clickedu. Exàmens online. 
Test avaluatius de clickedu. 
 
                  Per dur-ho a terme, hem fet manuals per a tots els pares, des de la Llar, 
fins a 6è E. Primària, instruccions per al professorat, cal tenir en compte que 
l’Educació Infantil i l’Educació Primària  nosaltres no havíem utilitzat mai aquestes 
eines, però tots, professors, pares i alumnes hem après. S’ha fet un seguiment molt 
acurat de tots i funciona molt bé. Actualment les famílies estan molt satisfetes i els 
professors i professores també. Els alumnes han pogut seguir les classes i estar 
atesos emocionalment.  
 
S'ha fet atenció setmanal per videoconferència als nens amb dificultats 
d'aprenentatge i als que tenen un Pla Individualitzat. 
 
S’ha fet seguiment de totes les famílies. Les que no s’han connectat o no han enviat 
tasques, s’han fet comunicacions i si ha fet falta ha intervingut la cap d’estudis. Hem 
enviat una carta a casa a 5 famílies per no tenir notícies d’ells. Ho hem registrat tot a 
entrevistes. 
 
Es va parlar amb les editorials perquè ens enviessin les llicències digitals, ja que els 
alumnes s’havien deixat els llibres a les classes. Hi ha editorials que no tenen encara 
llicències, però ens van enviar un PDF, com és el cas de Tekmanbooks, Robòtica i 
En Tu, mindfulnes, no tenen ni llicència, ni PDF, però els professors ho han 
compensat amb les seves videoconferències. 
 
Al juny, un cop es va poder reobrir l’escola, ens vam reorganitzar per atendre als 
alumnes que vinguessin a l’escola i seguir amb les videoconferències online per 
finalitzar el curs. Tenim 5 alumnes del 2n cicle d’E.Infantil. 
 
Confinament, escola virtual, docència virtual, teletreball ESO i batxillerat: 

La manera de treballar durant el confinament ha anat evolucionant a mesura que 
anaven arribant les noves instruccions del Departament d’Educació. 

Comencem l’aprenentatge virtual amb les videoconferències i les tasques on line. 
Se segueix horari alumnes, a partir de les 9, adaptant horari de les complementàries 
que són a les 8.  Es fa un horari de videoconferències que els tutors envien a les 
famílies, amb 20 hores setmanals. 

Elaborem  un document amb les instruccions de l’eina Google Meet que permet 
fer les videoconferències i s’envia al professorat. 

Avancem continguts adaptant-los a les circumstàncies. Es fan videotutorials i  
presentacions per orientar als alumnes en les tasques a realitzar. Els dilluns es penja 
un arxiu setmanal al suro de la matèria i s’obren les entregues de treballs necessàries 
per poder fer el retorn de les tasques presentades.  Els professors que fan la mateixa 
matèria es coordinen per fer el mateix. 
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El departament d’Educació  diu que les activitats dissenyades s’han d’orientar a 
desenvolupar les competències bàsiques, defugint la necessitat i la pressió d’acabar 
la programació. 
 
El seguiment tutorial té un paper molt important  en el suport als alumnes i  les 
famílies. La missatgeria interna, les converses i el correu permeten que la 
comunicació sigui fluida amb els alumnes i les famílies. S’ha fet molt de seguiment  
per part dels tutors.  Els professors han informat als tutors de l'evolució dels alumnes. 
Els tutors han informat a les famílies. Hem registrat l’actitud durant les 
videoconferències i hem comunicat als tutors les faltes de disciplina. Aquest registre 
forma part d’un ítem per avaluar-los. Hem passat llista dels assistents amb Clickedu 
per tenir el registre. 
 
Pels alumnes que no podien seguir les classes per no tenir  recursos la comunicació 
via telefònica i el suport de la psicopedagoga ha estat molt important.  
S’han deixat ordinadors als alumnes que ho han necessitat. En els casos que s’ha 
requerit ha intervingut la psicopedagoga animant els alumnes a connectar-se i a 
entregar les tasques encomanades.  
 
Els Alumnes del SIEI han treballat amb la web que el professorat de suport intensiu 
per l’educació inclusiva ha creat, fomentant l’autonomia de treball dels alumnes. En 
la web els professors pengen els seus continguts, els alumnes entren a recollir les 
tasques i sense fer impressions les envien als professors per fer les correccions, van 
penjant continguts a mesura que els van fent. 
Els alumnes entren en les Videoconferències de Tutoria, E.F. i Projecte en tu.  
Fan tutories individuals i tutories amb el grup SIEI. 
Per whatsapp coordinen informacions. 
 
L’avaluació:  
El període comprès entre el 12 de març i el 13 d’abril no es considera lectiu ni 
quantificable.  
Les tasques realitzades durant el confinament han de suposar un valor afegit en 
l’avaluació de l’alumne, i no una penalització. 
El departament d’educació diu: es limitaran les repeticions de curs a casos 
"extraordinaris", en aquells alumnes en què durant el 1r i 2n trimestre ja s'havien 
constatat dificultats per passar de curs. És a dir, les qualificacions de les primeres 
avaluacions serviran de referència. 
 
Es revisen els  criteris d’avaluació de centre i s’informa als alumnes i  a les 
famílies de com s’avaluarà el 3r trimestre: 

ESO: 

 La realització de les tasques 50% 
 Assistència a les videoconferències, connexió, atenció acurada, interacció de 
l’alumna/e  i professor/a, entrega puntual de les tasques encomanades 25%. 
 Proves 25%. 

BATXILLERAT: 

 PROVES (Trimestral) 30% 



                    
   COL·LEGI  IMMACULADA  CONCEPCIÓ 
       RR. AGUSTINES MISSIONERES 

               GAVÀ 

   
              

 PLA D’ORGANITZACIÓ PER L’OBERTURA AL 
SETEMBRE 

COL·LEGI IMMACULADA CONCEPCIÓ 

CURS 2020-2021 

Qualitat     
                       

 

Plurilingüisme  

 

 

Rev: 1     Pàgina  38 de 45 pàgines 

 
 

 TASQUES/tests ON LINE  50% 
 ACTITUD 20% 
     Videoconferències 
     Puntualitat d’entregues  
 
Les proves s’han fet amb els Tests autoavaluatius de Clickedu, amb Socratives o 
altres proves tipus test, oral o bé amb un arxiu que s’ha de penjar en Entrega de 
Treballs de Clickedu. 
 
1r batxillerat van acabar els trimestrals de la 2a avaluació  del 14 al 17 d'abril (els 
estaven fent just quan va començar el confinament). El professorat estava disponible 
per fer classes de repàs quan l’alumnat ho necessitava.  
  
Les recuperacions de la 2a avaluació de l'ESO i 1r Batxillerat s’han fet mitjançant 
l’entrega de treballs (el professor/a de la matèria ha entregat el dossier a l’alumne/a) 
amb data límit 22 de maig. 
  
Les recuperacions de matèries pendents de cursos anteriors s’han fet mitjançant 
l’entrega de treballs (el professor/a de la matèria ha entregat el dossier a l’alumne/a) 
amb data límit 29 de maig. 
 
Fem la sessió de la 2ª avaluació  ESO i Batxillerat (tutors, cap d’estudis i directora) 
on line. 
 
2n batxillerat: canvis en les dates de la PAU.  Els exàmens tindran lloc els dies 7, 8, 
9 i 10 de juliol en universitats i centres de secundària. 
  Les comissions de matèria corresponents determinaran la manera de flexibilitzar el 
contingut de les proves a fi d'evitar perjudicar l'alumnat en relació amb les 
qualificacions d’aquestes proves. 

  La setmana  del 18 de maig  comencem les classes de preparació a la PAU. Els 
professors intensifiquen les connexions i videoconferències amb els alumnes. 

  S’envia al professorat el Calendari i Instruccions Juntes d’avaluació, amb tot el 
professorat convocat, aplicant la normativa de l’article 17.1 de la llei 40/2015 d’1 
d’octubre, pel que fa a la celebració de les sessions i l’adopció d’acords a distància. 
 
S’envien les Instruccions avaluació 3a ordinària i extraordinària ESO. 
S’afegeixen unes frases per aclarir com s’ha treballat la 3a avaluació en la situació 
de confinament: 
 
 Progressos realitzats durant el confinament. 
 Dificultats en l'aprenentatge a distància. 
 Recomanacions quan calgui de reforç pel període de vacances.  
 
El dia 12 s’envia per correu electrònic el butlletí i les tasques per recuperar les proves 
extraordinàries mitjançant entrega de treballs el dia 19/6. 
 
Pla d’obertura 8 de juny fase 2. 
Continuem treballant ON LINE per continuar amb la docència telemàtica fins al dia 
19 de juny. 
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Presencialment és voluntari, per donar acompanyament al canvi d’etapa i 
orientacions, a 4t ESO i 2n BTX, en grups de 15 com a màxim. Es respecten  les 
mesures de distància (1 alumne x 4m2). 
 
*Vàrem fer horaris per  fer la docència telemàtica. 
* Hem mantingut el cicle de la millora continua en confinament, fent les reunions 
programades en línia de les coordinadores de cicle, dels caps de departament, tutors, 
claustre general i de pares. 
*El seguiment dels alumnes s’ha fet per videoconferència. 
*Hem aplicat el pla estratègic i hem avaluat l’assoliment dels  objectius anuals. 
*El claustre ha continuat fent la formació programada segons el nostre Pla de 
Formació de Centre 
 
En les enquestes de satisfacció realitzades a les famílies hem volgut recollir la 
docència telemàtica en el confinament, D’una escala de puntuació de l’1 al 4 l’objectiu és 
3, el resultat ha estat molt satisfactori. 
-Valoració de l'adaptació del centre a les videoconferències i les noves dinàmiques en la      
nova situació: 3,5 
-Valoració de les hores de  videoconferències:3,2 
 
 
6.2 En cas de confinament parcial o tancament del centre 
 
En cas de confinament parcial o tancament del centre, mantindrem el que 
acabem d’esposar. L’acció educativa i formativa a distància haurà d’estar 
assegurada des del primer dia  i hem millorat  totes les eines utilitzades: 
 
 Docència telemàtica, hores de les videoconferències. 
 L’entrega  i gestió de les tasques al suro de la plataforma. 
 Eina Google Meet hangouts per tota l’escola. 
 Clickedu com a entorn virtual d’aprenentatge, llibres digitals, comunicacions,  
entrega de tasques, seguiments, compartir material, exàmens. 
 A l’Educació Infantil i Educació primària els llibres digitals curs 2020-2021 van 
inclosos amb la compra dels llibres de text. 
 Acompliment de les programacions potenciant l’assoliment de les 
competències bàsiques. 
 Consentiment dels pares dels alumnes de l’E. Infantil i l’E. Primària per alta 
correu corporatiu i servei de videoconferència per donar suport a activitats de 
docència. 
 Establiment ràpid de canals de comunicació amb les famílies. 

        Durant el curs escolar 2020-2021 presencial o virtual, farem èmfasi en els següents 
aspectes: 
 

 Educació i acompanyament emocional de l’alumnat (activitats orientades al 
retrobament, l’intercanvi de situacions viscudes...) amb intervencions del departament 
d’Orientació del centre. 

 
 En l’avaluació inicial de cara a ajustar la programació d’aula a l’estat real de l’alumnat. 

Avaluació competencial. 
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 Acció tutorial i orientació en col·laboració amb les famílies, amb la incorporació 
d’estratègies per compensar les desigualtats dels entorns familiars, més enllà de la 
bretxa digital, i abordar les necessitats educatives i les dificultats d’aprenentatge. 

 

 Impuls a l’aprenentatge autònom i creatiu per part dels alumnes, amb propostes que 
aprofundeixin en la competència d’aprendre a aprendre, per tal de capacitar l’alumne 
a autoregular-se. Tot això incidint tant en els processos cognitius com en els factors 
socioemocionals de l’aprenentatge. 

 
 Atenció a la diversitat: “Compartir és construir, una escola de totes i per a totes”. 

Tenint com a referència el Decret d’Inclusió 150/2017, de 17 d’octubre, per avançar cap 
a una escola inclusiva, un dels aspectes que formarà part dels fonaments d’aquest marc 
de referència, serà la d’oferir els suports dins l’aula ordinària com a criteri general, 
configurant una escola capaç d’educar els alumnes i les alumnes sense necessitat de 
separar-los segons les diferències que hi ha entre ells. 

 
 L’impuls a la cultura digital. Incorporar l’aprenentatge telemàtic i garantir la incorporació 

d’estratègies per a fomentar la competència digital dels docents i dels alumnes, 
prioritzant aquells amb una baixa capacitació digital. 

 

 Impulsar les xarxes de col·laboració entre docents i centres com un element clau per 
l’intercanvi d’experiències innovadores i avançar vers la transformació del sistema. 
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6.3 Seguiment del pla 
 
Breu planificació de l’avaluació i seguiment d’aquest pla de reobertura del setembre 

 
 

RESPONSABLES: La directora 
 

INDICADOR:  
 

PROPOSTES DE MILLORA TRIMESTRALS 
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Annex 1  Declaració de responsabilitat 
 

R/N: 13958/ED00202 

 

 

Declaració responsable per a les famílies d’alumnes de l’Escola Immaculada 
 

 

Dades personals 
 

Nom i cognoms del pare, mare o tutor/a DNI/NIE/Passaport 

 
Nom de l’alumne/a Curs 

 

Declaro, responsablement: 
1. Que el meu fill/a, durant els darrers 14 dies i en aquest moment: 

 

 No presenta cap simptomatologia compatible amb la covid-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea...) o amb 

qualsevol altre quadre infecciós. 

 No ha estat positiu de covid-19 ni ha conviscut amb persones que siguin o hagin estat positives. 

 No ha estat en contacte estret amb cap persona que hagi donat positiu de covid-19 ni que hagi tingut 
simptomatologia compatible amb aquesta malaltia. 

 Té el calendari vacunal al dia. 

(Seleccioneu una de les dues opcions) 

Que el meu fill/a no pateix cap de les malalties següents: 

 Malalties respiratòries greus que necessiten medicació o dispositius de suport ventilatori. 

 Malalties cardíaques greus. 

 Malalties que afecten al sistema immunitari (per exemple, aquells infants que necessiten tractaments 

immunosupressors). 

 Diabetis mal controlada. 

 Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus. 

Que el meu fill/a pateix alguna de les malalties següents i que he valorat amb el seu metge/metgessa o pediatre/a la idoneïtat de 

reprendre l’activitat escolar: 

 Malalties respiratòries greus que necessiten medicació o dispositius de suport ventilatori. 

 Malalties cardíaques greus. 

 Malalties que afecten el sistema immunitari (per exemple, aquells infants que necessiten tractaments 

immunosupressors). 

 Diabetis mal controlada. 

 Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus. 

2. Que prendré la temperatura al meu fill/a abans de sortir de casa per anar al centre educatiu i que, en el cas que tingui febre o presenti 
algun dels símptomes compatibles amb la covid-19, no assistirà al centre. 

3. Que conec l’obligació d’informar el centre educatiu de l'aparició de qualsevol cas de covid-19 en el nostre entorn familiar i de mantenir un 
contacte estret amb el centre educatiu davant de qualsevol incidència. 

 
I, perquè així consti, als efectes de la incorporació del meu fill/a   , al centre educatiu 

 , signo la present declaració de responsabilitat i 

consento explícitament el tractament de les dades que hi ha en aquesta declaració. 
 

Informació bàsica sobre protecció de dades personals: 
Alumnes de centres educatius privats concertats 
Responsable del tractament: La Titularitat del Col·legi Immaculada Concepció 
Finalitat: Per gestionar l'acció educativa. 
Drets de les persones interessades: Podeu sol·licitar l’accés, la rectificació, la supressió o la limitació del tractament de 
les vostres dades. Podeu trobar tota la informació relativa als drets de les persones interessades i com exercir-los en el web/correu 
electrònic del Centre educatiu: rgpd@immaculadaconcepcio.org. 
Informació addicional sobre aquest tractament: www.immaculadaconcepcio.org. 

Lloc i data 

 

Signatura 

 
 

A
8

1
9

.V
0

1
-

2
0

 



                    
   COL·LEGI  IMMACULADA  CONCEPCIÓ 
       RR. AGUSTINES MISSIONERES 

               GAVÀ 

   
              

 PLA D’ORGANITZACIÓ PER L’OBERTURA AL 
SETEMBRE 

COL·LEGI IMMACULADA CONCEPCIÓ 

CURS 2020-2021 

Qualitat     
                       

 

Plurilingüisme  

 

Rev: 1     Pàgina  43 de 45 pàgines 

 

 
 
 

 

 

 

Annex 2 

LLISTA DE COMPROVACIÓ DE SÍMPTOMES PER A LES 

FAMÍLIES 
 
 
 

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 adulta2 que no es troba bé, marqueu amb una creu 

quins d’aquests símptomes presenta: 

 

Febre o 

febrícula Tos 

Dificultat per respirar 

Falta d’olfacte de gust 

Mal de coll 

Calfreds 

Vòmits 

Diarrea 

Malestar 

Dolor muscular

 

*Si heu marcat una o diverses caselles cal que eviteu portar l’infant a l’activitat i 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 equip de pediatria o de capçalera. En cas contrari, truqueu al 061. 

 

(1) Si es tracta d’un altre infant o adolescent de la unitat familiar utilitzeu la primera llista.
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33 

 
*Tots els documents referits estan penjats a clickedu  a carpetes públiques . 
 
 
 
 

 Resolució de la Directora de l'escola Immaculada Concepció de Gavà per la qual 
aprova el Pla d’organització de centre pel curs 2020-2021 

 

Com a directora de l'escola Immaculada Concepció de Gavà, i en aplicació de les 
competències que estableix l’article 132 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, 
d’Educació, modificada per la Llei orgànica 8/2013 de 9 de desembre, per a la millora de 
la qualitat educativa d’acord amb la Resolució de 20 de juny de 2020 per la qual s’aproven 
els documents per a l’organització i gestió dels centres per al curs 2020-2021 i d’acord 
amb el parer del Consell Escolar, segons consta a l’acta de la sessió del 1 de setembre  
de 2020. 

 

RESOLC: 

 
1. Aprovar el Pla d’organització pel curs 2020-2021. 

 
2. Comunicar aquest resolució al Consell Escolar del centre i donar-la a conèixer a 

tota la comunitat educativa. Així mateix, aquest pla estarà a disposició de 
l’Administració Educativa. 

 
 
 
 

          La directora 
 
 Ana Puente  
 
                                Gavà    1  de setembre  del 2020.
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