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1. Introducció 

 
El Pla d'actuació, aprovat pel PROCICAT en data 03 de juliol de 2020, 

estableix les bases per tal que el curs 2020-2021 es pugui reprendre amb 

les màximes garanties, buscant l'equilibri entre protecció de la salut de les 

persones als centres educatius, la gestió correcta de la pandèmia i el dret  

de tots infants i joves a una educació de qualitat. 

 
El Pla d’obertura de l’Escola Proa es va lliurar a la Inspecció a data 23 de 

juliol de 2020 i es presenta al Consell Escolar, amb la normativa 

actualitzada, el 7 de setembre de 2020. 

 
2. Objectius 

 
 Tots els infants i adolescents han de tenir accés a l’educació en 

condicions d’equitat i màxima seguretat. 

 L’aprenentatge als centres educatius ha de poder continuar amb la 

màxima normalitat, seguint les instruccions sanitàries, i garantint la 

funció social de l’educació. 

 L’escola ha de ser un entorn segur, amb el mínim risc possible. 

 A través de les mesures que es proposen, els centres educatius han 

d’estar en condicions de contribuir al control de l’epidèmia i a la 

ràpida identificació de casos i contactes. 



 

 
 

3. INFANTIL 

 
3.1 Entrades i sortides 

 
Les famílies d’Infantil entraran i sortiran per la porta del c/Almeria. 

Per fer les entrades i sortides és obligatori que l’alumnat d’Infantil porti la 

mascareta. Un cop arribi a l’aula se la podrà treure. 

S’esglaonaran els horaris per evitar aglomeracions. És important respectar 

l’horari de cada curs i ser puntuals. 

Només un únic adult (que no sigui considerat persona vulnerable), podrà 

acompanyar i venir a recollir a l’alumnat fins a la seva aula. 

Aquest adult sempre durà la mascareta i haurà de tractar d’estar el menys 

temps possible dins del recinte. 

 
CURS ACCÉS 

D’ENTRADA I 

SORTIDA 

HORA 

ENTRADA 

MATÍ 

HORA MIGDIA 

(alumnat que 

dina a casa) 

HORA 

SORTIDA 

P3 c/Almeria 9.00h  16.45h 

P4 c/Almeria 8.55h 13.00h-15.00h 16.55h 

P5 c/Almeria 8.50h  16.50h 

 
 

3.2 Grups estables 

 
Es proposa l’organització entorn a grups de convivència estables. 

El seu principal valor és la facilitat que dóna 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 consolidar grups estables d’alumnat, amb el seu tutor/a, 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. 

Aquest, serà 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 ni l’ús de la mascareta, en 

aquests grups de convivència estables. 

 
No obstant, el personal docent que entri en Infantil sempre durà posada la 

mascareta. A continuació es detalla un quadre amb la concreció del grup 

estable (alumnat, docents i espais), per si hi hagués un cas positiu de 

Covid-19, poder fer la detecció i accions oportunes. 

 

 

 
L’alumnat d’Infantil haurà de 

dur la mascareta per fer 

l’entrada i la sortida 



 

 
 

 

 
CURS NOMBRE 

D’ALUMNES 

PROFESSORAT 

ESTABLE 

ALTRES DOCENTS 

(intervenen amb 

mesures de 

seguretat) 

Personal 

d’atenció 

educativa que 

intervé 

puntualment 

ESPAI 

estable d’aquest 

grup 

P3 A 25 Marina Farré 5 especialistes 

(Psico, Música, Anglès, 

EO, Fono) 

1 psicopedagoga 

1 logopeda 

Aula ordinària 

P3 B 25 Xènia Buján 5 especialistes 

(Psico, Música, Anglès, 

EO, Fono) 

1 psicopedagoga 

1 logopeda 

Aula ordinària 

P4 A 25 Cristina Martínez 5 especialistes 

(Psico, Música, Anglès, 

EO, Fono) 

1 psicopedagoga 

1 logopeda 

Aula ordinària 

P4 B 25 Clàudia Espona 5 especialistes 

(Psico, Música, Anglès, 

EO, Fono) 

1 psicopedagoga 

1 logopeda 

Aula ordinària 

P5 A 25 Maria Fernández 6 especialistes 

(Psico, Música, Anglès, 

EO, Fono, Reforç) 

1 psicopedagoga 

1 logopeda 

Aula ordinària 

P5 B 26 Montse Alòs 6 especialistes 

(Psico, Música, Anglès, 

EO, Fono, Reforç) 

1 psicopedagoga 

1 logopeda 

Aula ordinària 



 

 
 

3.3 Adaptació d’activitats, espais i material 

 
Per respectar les mesures de seguretat es crearan els grups estables 

d’infantil per aula amb un tutor/a de referència (explicat en el quadre 

anterior). L’espai on es desenvoluparan la majoria d’activitats serà l’aula 

habitual. Els especialistes que hagin d’interactuar amb el grup ho faran 

garantint les mesures de seguretat establertes i sempre amb la mascareta 

posada. 

Algunes activitats com la psicomotricitat, es podran fer al pati sempre que  

el temps ho permeti. Sinó es farà a l’aula de psicomotricitat i es  

desinfectarà un cop finalitzi la sessió. 

Queda inhabilitada l’aula de joc simbòlic perquè és compartida amb tots els 

cursos d’infantil i conté divers mobiliari i, a canvi, s’habilitarà com a 

dormitori de P3, per tenir-ne dos. L’altre dormitori es farà a l’aula de 

psicomotricitat. El material d’aquesta aula es repartirà i s’assignarà a les 

diferents classes d’Infantil perquè sempre tinguin i utilitzin el mateix. 

Igualment, es desinfectarà cada 15 dies. 

Altre tipus de material que sigui compartit, com les tauletes digitals, 

material de tallers de raonament, etc..., es desinfectaran després de cada 

ús. Totes les aules tindran dispensadors desinfectants i paper d’un sol ús 

per poder fer la neteja corresponent. 

Les activitats que comporten barreges de grups, com ara els ambients, 

s’adaptaran per continuar fent-los però sense barreja: cada setmana es 

repartirà a les classes el material d’algun o alguns ambients. S’utilitzarà el 

mateix material els dos dies d’ambients i es desinfectarà perquè la següent 

setmana, ho pugui utilitzar un altre grup. S’adaptaran, també, les activitats 

dels grups de colors i l’apadrinament amb els cursos d’Infantil i 5è de 

primària, evitant la barreja. 

A l’hora del pati s’utilitzaran 3 espais amplis i espaiosos, a l’aire lliure, 

permetent l’agrupament de l’alumnat per cursos, ja que es mantenen les 

distàncies de seguretat permeses. Es farà una rotació diària dels espais i es 

determinarà una caixa de joguines per a cada curs. Igualment, aquestes 

joguines es desinfectaran cada 15 dies. 

L’adaptació 

El primer dia de curs, l’alumnat de nova entrada de P3, entrarà a l’escola a 

les 10h, això farà possible que les mestres puguin rebre i acollir a l’alumnat 

del curs passat a les 9.00h i poder presentar a la nova tutora. 

Enguany, aquest acolliment no es podrà fer a l’aula on estaven l’any passat 

ni tampoc amb la barreja dels companys/es anteriors, sinó que la mestra 

anirà a saludar directament a la classe actual. 



 

 

3.4 Patis 

 
 
MATÍ 

 
DILLUNS 

 
DIMARTS 

 
DIMECRES 

 
DIJOUS 

 
DIVENDRES 

 
SORRA 

(Vigilància) 

 
P4 

 
P5 

 
P3 

 
P4 

 
P3 

2 Docents 1 Docent + 1 Monitora 2 Docents 2 Docents 2 Monitores 

 
TERRASSA 

(Vigilància) 

 
P3 

 
P3 

 
P4 

 
P3 

 
P5 

2 Monitores 1Docent + 1 Monitora 1 Docent + 1 Monitora 1 Docent + 1 Monitora 2 Docents 

 
PATI TOU 

(Vigilància) 

 
P5A 

P4A 

1 Monitora 

 
P4B 

1 Docent 

 
P5B 

 
P5 

P4A 

1 Docent 

 
P4B 

1 Docent 

1 Docent 1 Docent 2 Monitores 

   

 

TARDA  
DILLUNS 

 
DIMARTS 

 
DIMECRES 

 
DIJOUS 

 
DIVENDRES 

 
SORRA 

(Vigilància) 

 
P4 

 
P5 

 
P3 

 
P4 

 
P3 

2 Docents 2 Docents 1 Docent + 1 Monitora 2 Docents 1 Docent + 1 Monitora 

 
TERRASSA 

(Vigilància) 

 
P3 

 
P3 

 
P4 

 
P3 

 
P5 

2 Docents 1 Docent + 1 Monitora 2 Monitores 2 Monitores 2 Docents 

 
PATI TOU 

(Vigilància) 

 
P5 

 
P4 

 
P5 

 
P5 

 
P4 

2 Docents 1 Docent + 1 Monitora 2 Docents 1 Docent + 1 Monitora 1 Docent + 1 Monitora 

Horari pati matí: d’11.00h a 11.45h 

Horari pati tarda: de 16.00h a 16.30h 



 

 
 

3.5 Espai migdia 

Menjador 

Infantil té dos espais per fer el menjador, grans i espaiosos. 

S’agruparan per cursos i s’esglaonaran els horaris. 

P3 dinarà en el menjador nº1 a les 12.45h. A la mateixa hora també dinarà 

P4 en el menjador nº2. 

A mesura que vagin acabant es rentaran i es desinfectaran els espais 

utilitzats. 

P5 dinarà més tard, a les 13.30h i es repartiran entre el menjador nº1 i el 

nº2. En cas que, encara hi hagués infants dinant dels torns anteriors, es 

respectarà la distància de seguretat deixant una cadira buida. 

 
 Nº DE MONITORATGE 

CURS ESPAI HORARI Menjador Pati Dormitori 

P3 

P3 Menjador 

nº1 

12.45h 3  
1 de suport 

(Montserrat 

Ramos) 

 3 

P4 Menjador 

nº2 

12.45h 2 3  
1 suport 

(Montserrat 

Ramos) 

 

P5 Menjador 

nº1 i nº2 

13.30h 2 2 

 
 

Dormitori 

 
Per seguretat i higiene s’habilitaran dues aules per fer el dormitori de P3, 

com s’ha comentat anteriorment, i les famílies hauran de comprar un llençol 

amb gomes en els extrems per posar-los a sobre dels llitets. 

 
Tipus: 



 

 

 

 
 

3.6 Reunions d’inici de curs 
 

Totes les reunions d’inici de curs amb les famílies d’infantil seran 

telemàtiques. 

S’enviarà una circular amb l’ordre del dia i el Meet per convocar a les 

famílies. 

Com sempre, es demana que les famílies es connectin des del correu de 

l’alumne/a per tal de verificar l’assistència dels representats legals. 

Les reunions seran en el següent horari: 
 

CURS DATA ESPAI 

P3 08/09/20 a les 18.00h  
Telemàtica P4 21/09/20 a les 18.00h 

P5 17/09/20 a les 18.00h 

 
3.7 Mesures d’higiene i seguretat 

 
 Es seguiran rigorosament les mesures d’higiene i seguretat que 

s’estableixin segons la situació del moment i que s’han descrit en aquest 

document. 

 Cap alumnat ni personal laboral podrà venir a l’Escola si es troba 

malament i/o té símptomes compatibles amb el Covid-19: 

Febre o febrícula, Tos, Dificultat per a respirar, Mal de coll, Congestió 

nasal, Mal de panxa, Vòmits i/o diarrees, Mal de cap, Malestar i/o Dolor 

muscular. 

 S’han dotat totes les aules d’Infantil amb un dosificador que conté gel 

hidroalcohòlic, per tal que el docent el proporcioni a l’alumnat. 

 Es seguirà un protocol de rentat de mans, un mínim de 5 vegades al dia: 

a l’entrada de l’aula, abans d’esmorzar, després de cada pati, abans i 

després de dinar i a la sortida. 

 S’han dotat totes les aules amb papereres tancades, de tapa i pedal, per 

llençar el paper d’un sol ús. 

 S’activarà un protocol de neteja i desinfecció dels lavabos i vestuaris, 

dues vegades al dia. 

 S’habilitaran les aules, passadissos i espais comuns amb cartells 

informatius sobre les mesures de prevenció i d’higiene. 

 Les aules, sempre que el temps climàtic ho permeti, tindran les finestres 

obertes per mantenir una bona ventilació. 

 S’habilitarà una aula d’aïllament en l’edifici d’infantil (planta baixa), per a 

l’alumnat d’Infantil que es trobi malament, fins que el vinguin a buscar. 

 Tots els termòmetres seran digitals i es prendrà la temperatura en cas 

de sospita de febre. 

 Tot el personal laboral de l’Escola ha realitzat una formació de prevenció 

de riscos per evitar el contagi del Covid-19. 

 Durant el primer trimestre no es realitzaran sortides escolars ni colònies. 



 

Entrada c/Gavà cantonada amb c/Almeria 

1r A 1r B 2n A 2n B 

3r A 

3r B 

POSICIÓ DE LES FILERES AL PATI 

 

 
 

4. PRIMÀRIA 

 
3.1 Entrades i sortides 

 
S’habilitaran dues entrades per a l’alumnat de Primària i s’esglaonaran els 

horaris per tal d’evitar aglomeracions. 

De 1r a 3r de primària entraran i sortiran per la porta del c/Gavà que fa 

cantonada amb el c/Almeria. 

Hi haurà una persona vigilant a les escales exteriors i una altra, que estarà 

dins del recinte, per dirigir a l’alumnat al lloc corresponent del pati on faran 

la filera. Les famílies acompanyaran als seus fills/es només fins a la 

porta d’accés exterior. No podran accedir a l’interior del recinte. 

Excepcional, per fer l’entrada, durant la primera setmana de 

setembre, l’alumnat de 1r de primària sí que podrà ser acompanyat 

fins a l’interior del recinte per un únic familiar. 
 

 

 

 
 

 

 

 
L’alumnat de Primària haurà 

de dur la mascareta posada 

per fer l’entrada i la sortida i 

per estar a l’interior de l’aula 



 

4t B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per fer la recollida, l’alumnat sortirà de les seva aula en filera i serà el 

docent qui l’acompanyarà fins a la porta d’accés exterior, per fer l’entrega 

directament al familiar, en l’hora indicada per a cada curs. 

Serà molt important la puntualitat i respectar l’horari de cada curs. 

 
CURS ACCÉS 

D’ENTRADA I 

SORTIDA 

HORA 

ENTRADA 

MATÍ 

HORA 

MIGDIA 

(alumnat que 

dina a casa) 

HORA 

SORTIDA 

1r PRI c/Gavà-Almeria 8.50h  
13.00h-15.00h 

  16.50h  

2n PRI c/Gavà-Almeria 8.55h 16.55h 

3r PRI c/Gavà-Almeria 9.00h   17.00h  

4t PRI c/Almeria 8.50h  16.50h 

5è PRI c/Almeria 8.55h  16.55h 

6è PRI c/Almeria 9.00h  17.00h 

 
*Com es fa habitualment, la porta del c/Almeria estarà oberta per a 

tota la Primària que faci acollida matinal, per sortir i entrar al migdia 

(alumnat que dina a casa) i per fer la sortida de les extralectives. 

6è A 6è B 

5è A 5è B 

4t B 

4t A 

POSICIÓ DE LES FILERES AL PATI 

IMPORTANT! 

Es demana la col·laboració de les 

famílies per a NO DEIXAR ELS 

COTXES aparcats en doble fila a la 

porta. 

S’ha de poder tenir l’espai lliure per 

tal d’evitar contacte proper entre 

les persones. 

Entrada c/Almeria 



 

 
 

3.2 Grups estables 

 
Es proposa l’organització entorn a grups de convivència estables. 

El seu principal valor és la facilitat que dóna 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 consolidar grups estables d’alumnat, amb el seu tutor/a, 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. 

 
Serà 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. 

 
No obstant, s’ha considerat que la mascareta serà obligatòria a l’aula per a 

tot l’alumnat des de 1r de primària fins a 2n de BTX, inclòs el personal 

laboral. 

 
El personal docent només podrà prescindir de la mascareta en cas de fer 

una explicació a l’aula, sempre i quan mantingui més de 2 metres de 

distància entre les persones. 

 
A continuació es detalla un quadre amb la concreció del grup estable 

(alumnat, docents i espais), per si hi hagués un cas positiu de Covid-19, 

poder fer la detecció i accions oportunes. 



 

 
 

CURS NOMBRE 

D’ALUMNES 

PROFESSORAT 

ESTABLE 

ALTRES DOCENTS 

(intervenen amb 

mesures de 

seguretat) 

Personal 

d’atenció 

educativa 

Personal 

d’atenció 

educativa 

(intervé 

puntualment) 

ESPAI 

estable del grup 

1r A 25 Núria Ferrer 4 especialistes 

(EF, Música, Anglès, EVP) 

1 psicopedagoga 1 psicopedagoga Aula ordinària 

1r B 25 Sandra Martínez 4 especialistes 

(EF, Música, Anglès, 

EVP) 

1 psicopedagoga 1 psicopedagoga Aula ordinària 

2n A 25 Rosa Farrés 4 especialistes 

(EF, Música, Anglès, 

EVP) 

1 psicopedagoga 1 psicopedagoga Aula ordinària 

2n B 25 Marta Conde 4 especialistes 

(EF, Música, Anglès, EVP) 

1 psicopedagoga 1 psicopedagoga Aula ordinària 

3r A 25 Elisa Pujadas 6 especialistes 

(EF, Música, Anglès, EVP, 

Taller Raonament, Taller 

Expressió) 

- 1 psicopedagoga (la 

mateixa persona 

que fa taller de 

raonament) 

Aula ordinària 

3r B 25 Esther Tobeña 6 especialistes 

(EF, Música, Anglès, EVP, 

Taller Raonament, Taller 

Expressió) 

- 1 psicopedagoga (la 

mateixa persona 

que fa taller de 

raonament) 

Aula ordinària 



 

 

4t A 25 Victòria Zamora 6 especialistes 

(EF, Música, Anglès, EVP, 

Taller Raonament, Taller 

Expressió) 

- 1 psicopedagoga (la 

mateixa persona 

que fa taller de 

raonament) 

Aula ordinària 

4t B 25 Cristina Robles 6 especialistes 

(EF, Música, Anglès, EVP, 

Taller Raonament, Taller 

Expressió) 

- 1 psicopedagoga 

(la mateixa persona 

que fa taller de 

raonament) 

Aula ordinària 

5è A 26 Esther Gòmez 7 especialistes 

(EF, Música, Anglès, EVP, 

TAC, Projectes, 

Ed.Emocional) 

- 1 psicopedagoga (la 

mateixa persona 

que fa l’educació 

emocional) 

Aula ordinària 

5è B 25 Bernat Jou 7 especialistes 

(EF, Música, Anglès, EVP, 

TAC, Projectes, 

Ed.Emocional, Castellà) 

- 1 psicopedagoga (la 

mateixa persona 

que fa l’educació 

emocional) 

Aula ordinària 

6è A 26 MªÀngels Vallbé 7 especialistes 

(EF, Música, Anglès, EVP, 

TAC, Projectes, 

Ed.Emocional) 

 1 psicopedagoga (la 

mateixa persona 

que fa l’educació 

emocional) 

Aula ordinària 

    
- 

 

6è B 25 Eva Martínez 7 especialistes 

(EF, Música, Anglès, EVP, 

TAC, Projectes, 

Ed.Emocional) 

- 1 psicopedagoga (la 

mateixa persona 

que fa l’educació 

emocional) 

Aula ordinària 



 

 
 

4.3 Adaptació d’activitats, espais i material 

 
El primer dia d’escola cada curs haurà d’anar a la seva classe corresponent, 

sense poder fer l’activitat d’altres anys (començar el dia amb la classe del 

curs anterior). Començaran directament a l’aula “nova”. 

Hi haurà algunes activitats que variaran respecte a l’estructura que es feia 

fins ara i s’hauran d’adaptar: 

 
REPTES 

- Els Reptes de Cicle Inicial es faran amb el grup estable de manera 

que cada setmana les 4’5 hores es dedicaran a un mateix repte. 

- Es faran a les aules de cada grup estable. 

- Hi haurà dues mestres a l’aula. 

- El material serà utilitzat durant les 3 sessions i es guardarà a l’aula 

mentre duri el repte. Caldrà desinfectar-lo després de cada ús. 

- Hi haurà una rotatòria de 8 setmanes. 

 
PROJECTES 

- Els Projectes de CM i CS no podran gaudir del desdoblament; la 

persona de reforç s’haurà de repartir les sessions per entrar cada dia 

a una classe diferent. 

- Els materials que s’utilitzin seran només per a cada grup; en cas 

d’haver de compartir algun material puntual amb un altre grup, es 

desinfectarà després de cada ús. 

 
MATERIALS DE MATEMÀTIQUES 

- Els materials específics per treballar aspectes matemàtics es 

repartiran, prèviament, per les aules. Si algun material s’ha de 

compartir amb un altre grup, es desinfectarà després de cada ús. 

 
PADRINS-FILLOLS i APRENENTATGE ENTRE IGUALS 

- Es valorarà l’adaptació de la metodologia per poder fer l’activitat, ja 

que no pot comportar una barreja de grups, com s’havia fet fins ara. 

 
PLÀSTICA/MÚSICA 

- Les activitats de Plàstica i Música es realitzaran, majoritàriament, a 

l’aula de cada grup estable. No obstant, en cas d’utilitzar les aules 

polivalents i/o materials, es desinfectaran després de cada ús. 

 
EDUCACIÓ FÍSICA 

- Preferentment es realitzaran les sessions a l’aire lliure. 

En cas d’utilitzar el gimnàs i fer ús dels diversos materials, es 

desinfectaran després de cada ús. 



 

Horari pati: de 10.30 a 11.00h 

 

4.4 Patis 

 

 
Canvi 

Setmanal 

SECRETARIA OLIVERA PATI GRADES TERRASSA TOU Vigilància 

BANDA 

GRADES 

BANDA 

PASSADÍS 

14/09 5è 6è 3r 4t 2n 1r 4 docents 

rotatius 

diàriament 

+ 

1 monitor 

fixe 

21/09 6è 5è 4t 3r 1r 2n 

28/09 3r 2n 6è 5è 4t 1r 

5/10 2n 4t 6è 5è 1r 3r 

12/10 1r 3r 5è 6è 2n 4t 

19/10 

etc... 

4t 1r 5è 6è 3r 2n 

 

 

Aquest curs l’alumnat de Primària esmorzarà a l’aula 15 minuts abans de l’hora habitual. 

Es determinaran 6 espais amplis i espaiosos a l’aire lliure, permetent així poder agrupar a l’alumnat per cursos, respectant la 

distància de seguretat. L’ús dels diferents espais es farà de manera rotatòria, setmanalment. 

En cas d’utilitzar material compartit, com els del Projecte, es desinfectarà després de cada ús. 



 

4.5 Espai migdia 

 
Menjador 

L’Escola disposa d’un menjador perquè l’alumnat de Primària fins a BTX 

pugui dinar. Tot i que aquest espai és ampli, per qüestions de seguretat no 

es podran agrupar a les diferents etapes en el mateix lloc. 

Per aquest motiu, temporalment, s’habilitaran altres espais per poder dinar, 

com ara les 4 aules de cicle inicial, ja que es troben a la mateixa planta que 

la cuina. 

Per qüestions logístiques també es modificaran i s’esglaonaran els horaris. 

Cal dir que, després de cada torn, es deixaran 15’ per desinfectar l’espai, 

abans que entri el següent grup. En cas de coincidir diversos grups dins del 

menjador, es deixarà una cadira buida entre lloc i lloc, per mantenir la 

distància obligatòria. 

L’horari serà el següent: 
 

CURS ESPAI HORARI MONITORATGE 

1r A aula habitual 13.00h 1 1 suport (A) 

1r B aula habitual 13.00h 1 

2n A aula habitual 13.00h 1 1 suport (B) 

2n B aula habitual 13.00h 1 

3r A aula de 1r A 13.45h 1 1 suport (A) 

3r B aula de 1r B 13.45h 1 

4t A aula de 2n A 13.45h 1 1 suport (B) 

4t B aula de 2n B 13.45h 1 

5è A menjador 13.00h 1  
1 suport (C) 5è B menjador 13.00h 1 

6è A menjador 13.00h 1 

6è B menjador 13.00h 1 

 
4.6 Reunions d’inici de curs 

 
Totes les reunions d’inici de curs amb les famílies de Primària seran 

telemàtiques. 

S’enviarà una circular amb l’ordre del dia i el Meet per convocar a les 

famílies. 

Com sempre, es demana que les famílies es connectin des del correu de 

l’alumne/a per tal de verificar l’assistència dels representats legals. 

Les reunions seran en el següent horari: 
 

CURS DATA ESPAI 

1r pri 09/09/20 a les 18.00h  

2n pri 16/09/20 a les 18.00h  

3r pri 22/09/20 a les 18.00h Telemàtica 

4t pri 28/09/20 a les 18.00h  

5è pri 29/09/20 a les 18.00h  

6è pri 30/09/20 a les 18.00h  



 

4.7 Mesures d’higiene i seguretat 

 
 Es seguiran rigorosament les mesures d’higiene i seguretat que 

s’estableixin segons la situació del moment i que s’han descrit en aquest 

document. 

 Cap alumnat ni personal laboral podrà venir a l’Escola si es troba 

malament i/o té símptomes compatibles amb el Covid-19: 

Febre o febrícula, Tos, Dificultat per a respirar, Mal de coll, Congestió 

nasal, Mal de panxa, Vòmits i/o diarrees, Mal de cap, Malestar i/o Dolor 

muscular. 

 A la paret externa de totes les aules, s’ha enganxat un dosificador amb 

gel hidroalcohòlic, per tal que tothom es posi abans d’entrar. 

 Es seguirà un protocol de rentat de mans, un mínim de 5 vegades al dia: 

a l’entrada a l’aula, abans d’esmorzar, després de cada pati, abans i 

després de dinar i a la sortida. 

 S’han dotat totes les aules amb papereres tancades, de tapa i pedal, per 

llençar el paper d’un sol ús. 

 S’activarà un protocol de neteja i desinfecció dels lavabos i vestuaris, 

dues vegades al dia. 

 S’habilitaran les aules, passadissos i espais comuns amb cartells 

informatius sobre les mesures de prevenció i d’higiene. 

 Les aules, sempre que el temps climàtic ho permeti, tindran les finestres 

obertes per mantenir una bona ventilació. 

 S’habilitarà una aula d’aïllament en l’edifici de primària (planta baixa), 

per a l’alumnat de Primària que es trobi malament, fins que el vinguin a 

buscar. 

 Tots els termòmetres seran digitals i es prendrà la temperatura en cas 

de sospita de febre. 

 Es desinfectaran les aules polivalents i el material compartit després de 

cada ús. 

 Els lavabos del pati queden inhabilitats, només per urgència. Les fonts 

estaran habilitades amb un cartell informatiu per saber com beure aigua 

correctament. 

 Tot el personal laboral de l’Escola ha realitzat una formació de prevenció 

de riscos per evitar el contagi del Covid-19. 

 Durant el primer trimestre no es realitzaran sortides escolars ni colònies. 



 

 
 

5. SECUNDÀRIA (ESO) 

 
5.1 Entrades i sortides 

 

 
L’alumnat d’ESO entrarà i sortirà pel c/Gavà, esglaonant els horaris per 

evitar aglomeracions. Les hores de sortida es faran en un interval de 5’ 

entre els cursos, per tal d’evitar concentracions als passadissos (al migdia 

des de les 13.25h fins les 13.35h). 
 

CURS ACCÉS 

D’ENTRADA 

I SORTIDA 

HORA 

HABITUAL 

MATÍ 

ALTRES HORA MIGDIA 

(alumnat que dina 

a casa) 

HORA 

SORTIDA 

1r ESO c/Gavà 9.05h  Dilluns de 13.00h a 

14.30h 

16.55h 

2n ESO c/Gavà 8.55h 2 dies a 

les 8.30h 

 17.00h 

3r ESO c/Gavà 8.50h 3 dies a 

les 8.05h 

13.30h-15.00h 16.50h 

(excepte 

divendres a 

4t ESO c/Gavà 9.00h 2 dies a 

les 8.00h 

les 13.30h) 

 

* S’habilitarà un espai a l’edifici de secundària per deixar les 

bicicletes/patinets de l’alumnat de secundària. 

 
5.2 Grups estables 

 
Es proposa l’organització entorn a grups de convivència estables. 

El seu principal valor és la facilitat que dóna 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 consolidar grups estables d’alumnat, amb 

el seu tutor/a, 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. Serà 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. 

No obstant, s’ha considerat que la mascareta serà obligatòria a l’aula per a 

l’alumnat des de 1r de primària fins a 2n de BTX. El personal docent també 

la durà sempre posada. Només podrà prescindir en cas de fer una explicació 

a l’aula, mantenint la distància de 2 mestres entre les persones. 

 

 

 
L’alumnat de secundària haurà de dur 

la mascareta posada per fer l’entrada i 

la sortida i per estar a l’interior de 

l’aula 



 

 

CURS NOMBRE 

ALUMNAT 

PROFESSORAT 

ESTABLE 

ALTRES DOCENTS 

que intervenen (amb mesures de 

seguretat) 

Personal d’atenció 

educativa que intervé 

puntualment 

ESPAI 

estable d’aquest grup 

1r ESO A 30 Núria Roca 

Xavier Gual 

6 especialistes 

(Català, Ciències, Anglès, EVP, EF, 

Música) 

1 psicopedagoga Aula ordinària 

1r ESO B 30 Mar Manrique 

Mercè Fontelles 

6 especialistes 

(Català, Socials, EVP, Anglès, EF, 

Música) 

1 psicopedagoga Aula ordinària 

2n ESO A 30 Quim Mairal 

Mercè Martín 

6 especialistes 

(Ciències, Socials, EVP, Anglès, EF, 

Música) 

1 psicopedagoga Aula ordinària 

2n ESO B 31 Àngels Piracés 

Núria Català 

5 especialistes 

(Català, Anglès, EVP, EF, Música) 

1 psicopedagoga Aula ordinària 

3r ESO A 30 Juan José López 

Àngels Figuerola 

8 especialistes 

(Ciències, Català, Tecno, Socials, 

Anglès, EVP, EF, Música) 

1 psicopedagoga Aula ordinària 

3r ESO B 30 Enric Mujal 

Montse Silva 

7 especialistes 

(Ciències, Català, EVP Castellà, Anglès, 

EF, Música) 

1 psicopedagoga Aula ordinària 

4t A 30 Jordi Álvarez 

Ana Carrión 

3 especialistes 

(Socials, Català, Anglès, EF) 

1 psicopedagoga Aula ordinària 

4t B 32 Carme Mateo 

Anna Campos 

4 especialistes 

(Socials, Català, Anglès, Mates, EF) 

1 psicopedagoga Aula ordinària 



 

5.3 Matèries optatives i altres activitats 

Quan es facin subgrups, per les optatives o suports educatius en diferents espais, si aquest fet comporta la barreja 

d’alumnes de diferents grups estables, caldrà mantenir la distància de seguretat i utilitzar sempre la mascareta. 

A més, al finalitzar la classe, l’alumnat desinfectarà el mobiliari i el material utilitzat, per tal que el pugui fer servir el 

següent grup. 

A continuació, s’enumeren les activitats o matèries que estan subjectes a aquesta circumstància: 

 
ACTIVITAT O MATÈRIA GRUPS ESTABLES 

DELS QUALS 

PROVENEN ELS 

ALUMNES 

DOCENT TEMPORALITZACIÓ OBSERVACIONS 

Teatre 

Narracions i aventures 

Reforç d’anglès 

Mediació 

 
 
 

1r ESO 

Gemma Deusedas 

Mercè Martín 

Mercè Fontelles 

Montse Colomer 

 
 

 
 

2h de cada 

optativa/setmanals 

 

 
 
 

 

(Música, Teatre i Publicitat 

1h/setmanals) 

1r quadrimestre 

Projecte apropem-nos 

Còmic 

Reforç de llengua (català i castellà) 

Anglès (EO) 

Xavi Vela 

Telmo Moreno 

Mercè Martín 

Mercè Fontelles 

2 quadrimestre 

Francès 

Reforç de llengua (català i castellà) 

 
2n ESO 

Anna Campos i Anna Carrión 

Montse Colomer 

Tot el curs 

Francès 

Reforç de llengua (català i castellà) 

Música 

Teatre 

Publicitat 

 
3r ESO 

Anna Campos i Anna Carrión 

Montse Silva 

Genís Barcons 

Gemma Deusedas 

Telmo Moreno 

 
Tot el curs 



 

Horari pati matí: d’11.00h a 11.30h 

 

Llatí 

Francès  

Eco i Empre 

Bio 

Fis i Quim 

Tecno 

Música 

Plàstica 

Info 

 

 
 
 

4t ESO 

Anna Campos 

Ana Carrión 

Núria Català 

Quim Mairal 

Núria Roca  

Juan José López 

Genís Barcons 

Telmo Moreno 

Elisabeth Riquelme i Lluís Belmonte 

 

 
 

3h de cada 

optativa/setmanals 

 
 

Tot el curs 

 
(Info es desdobla amb 

els mateix nombre 

d’alumnat repartits 

entre dos docents) 

 

5.4 Patis 

De 1r a 3r ESO utilitzaran 4 espais amplis i espaiosos dins del centre, permetent així poder agrupar a l’alumnat per cursos, ja 

que es respecta la distància de seguretat establerta. 4t ESO sortirà a l’exterior, al Parc de la “Celestina” que està davant de 

l’Escola. 

Per fer el pati, els cursos baixaran i pujaran amb un interval de 5 minuts per evitar aglomeracions als passadissos. 

 
 

 ESPAI 

Pati Grades Parc Celestina 

Vigneaux 

Sala 

d’alumnes 

Secretaria 

Curs 1r ESO 2n ESO 4t ESO 3r ESO A 3r ESO B 

Es farà rotació diària 

Vigilància 1 docent 1 docent 

2 monitors 

1 monitor 1 monitor 



 

5.5 Espai migdia 

Menjador 

L’Escola disposa d’un menjador perquè l’alumnat de Primària fins a BTX 

pugui dinar. Tot i que aquest espai és ampli, per qüestions de seguretat no 

es podran agrupar a les diferents etapes en el mateix lloc. 

Per aquest motiu, temporalment, s’hauran de modificar i esglaonar els 

horaris. 

Després de cada torn, es deixaran 15’ per desinfectar l’espai, abans que 

entri el següent grup. 

En cas de coincidir diversos grups dins del menjador principal, es deixarà 

una cadira buida entre lloc i lloc, per mantenir la distància de seguretat. 

 
 

CURS ESPAI HORARI Nº DE MONITORATGE 

1r ESO  
Menjador 

 
13.45h 

 
4 

 

1 de suport 
2n ESO 

3r ESO  
14.30h 

 
2 4t ESO 

 

5.6 Reunions d’inici de curs 

Totes les reunions d’inici de curs amb les famílies de secundària seran 

telemàtiques. 

S’enviarà una circular amb l’ordre del dia i el Meet per convocar a les 

famílies. 

Com sempre, es demana que les famílies es connectin des del correu de 

l’alumne/a per tal de verificar l’assistència dels representats legals. 

Les reunions seran en el següent horari: 

 
CURS HORARI ESPAI 

1r ESO 07/09/20 a les 

18.00h 

 

 

 
 

Telemàtica 

2n ESO 08/09/20 a les 

18.00h 

3r ESO 14/09/20 a les 

18.00h 

4t ESO 09/09/20 a les 

18.00h 



 

5.7 Mesures d’higiene i seguretat 

 
 Es seguiran rigorosament les mesures d’higiene i seguretat que 

s’estableixin segons la situació del moment i que s’han descrit en aquest 

document. 

 Cap alumnat ni personal laboral podrà venir a l’Escola si es troba 

malament i/o té símptomes compatibles amb el Covid-19: 

Febre o febrícula, Tos, Dificultat per a respirar, Mal de coll, Congestió 

nasal, Mal de panxa, Vòmits i/o diarrees, Mal de cap, Malestar i/o Dolor 

muscular. 

 A la paret externa de totes les aules, s’ha enganxat un dosificador amb 

gel hidroalcohòlic, per tal que tothom es posi abans d’entrar. 

 Es seguirà un protocol de rentat de mans, un mínim de 5 vegades al dia: 

a l’entrada a l’aula, abans d’esmorzar, després de cada pati, abans i 

després de dinar i a la sortida. 

 S’han dotat totes les aules amb papereres tancades, de tapa i pedal, per 

llençar el paper d’un sol ús. 

 S’activarà un protocol de neteja i desinfecció dels lavabos i vestuaris, 

dues vegades al dia. 

 S’habilitaran les aules, passadissos i espais comuns amb cartells 

informatius sobre les mesures de prevenció i d’higiene. 

 Les aules, sempre que el temps climàtic ho permeti, tindran les finestres 

obertes per mantenir una bona ventilació. 

 Es desinfectaran les aules polivalents i el material compartit després de 

cada ús. 

 Els lavabos del pati queden inhabilitats, només per urgència. Les fonts 

estaran habilitades amb un cartell informatiu per saber com beure aigua 

correctament. 

 Les taquilles/armariets seran d’ús individual i en cap cas compartits. 

 S’habilitarà una aula d’aïllament en l’edifici de secundària (planta baixa, 

al costat de consergeria), per a qualsevol alumne/a de secundària que es 

trobi malament, fins que el vinguin a buscar. 

 Tots els termòmetres seran digitals i es prendrà la temperatura en cas 

de sospita de febre. 

 Tot el personal laboral de l’Escola ha realitzat una formació de prevenció 

de riscos per evitar el contagi del Covid-19. 

 Durant el primer trimestre no es realitzaran sortides escolars ni colònies. 



 

 

 

 

 
 

6. BATXILLERAT 

 
6.1 Entrades i sortides 

 

L’alumnat de BTX entrarà i sortirà pel c/Gavà, esglaonant els horaris per 

evitar aglomeracions. 

Les sortides s’esglaonaran amb un interval de 5 minuts entre els cursos per 

tal d’evitar concentracions a les escales. 

 

CURS ACCÉS 

D’ENTRADA I 

SORTIDA 

HORA 

ENTRADA 

MATÍ 

HORA 

MIGDIA 

(alumnat que 

dina a casa) 

HORA SORTIDA 

1r BTX c/Gavà 7.55h Dilluns i 14.30h 

   Dimecres (excepte Dilluns i 

   13.30h-15.00h Dimecres a les 

    17.00h) 

2n BTX c/Gavà 7.50h  14.30h 

 
* S’habilitarà un espai a l’edifici de secundària per deixar les 

bicicletes/patinets de l’alumnat de secundària. 

 
6.2 Grups estables 

 
Es proposa l’organització entorn a grups de convivència estables. 

El seu principal valor és la facilitat que dóna 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 consolidar grups estables d’alumnat, amb el seu tutor/a, 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. Serà 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. 

No obstant, s’ha considerat que la mascareta serà obligatòria a l’aula per a 

l’alumnat des de 1r de primària fins a 2n de BTX. 

El personal docent també la durà sempre posada. Només podrà prescindir 

d’ella en cas de fer una explicació a l’aula, mantenint la distància de 2 

mestres entre les persones. 

L’alumnat de BTX haurà de 

dur la mascareta posada per 

fer l’entrada i la sortida i per 

estar a l’interior de l’aula 



 

 
 

CURS NOMBRE 

D’ALUMNES 

PROFESSORAT 

ESTABLE 

ALTRES DOCENTS 

que intervenen (amb mesures 

de seguretat) 

Personal d’atenció 

educativa que intervé 

puntualment 

ESPAI 

estable d’aquest 

grup 

1r BTX A 35 Pepita Alonso 7 especialistes 

(Català, Castellà, 2 d’Anglès, 

Filo, CMC, EF) 

1 psicopedagoga Aula ordinària 

1r BTX B 35 Ricard Salcedo 7 especialistes 

(Català, Castellà, 2 d’Anglès, 

Filo, CMC, EF) 

1 psicopedagoga Aula ordinària 

1r BTX C 35 Rosa Mª Murillo 7 especialistes 

(Català, Castellà, 2 d’Anglès, 

Filo, CMC, EF) 

1 psicopedagoga Aula ordinària 

2n BTX A 33 Teresa Besora 7 especialistes 

(Català, Castellà, 2 d’Anglès, 

Història de Filo, Història) 

1 psicopedagoga Aula ordinària 

2n BTX B 33 Laura Torró 7 especialistes 

(Català, Castellà, 2 d’Anglès, 

Història de Filo, Història) 

1 psicopedagoga Aula ordinària 

2n BTX C 29 Alfons Moreno 7 especialistes 

(Català, Castellà, 2 d’Anglès, 

Història de Filo, Història) 

1 psicopedagoga Aula ordinària 



 

6.3 Matèries optatives i altres activitats 

Quan es facin subgrups, per les optatives o suports educatius en diferents espais, si aquest fet comporta la barreja 

d’alumnes de diferents grups estables, caldrà mantenir la distància de seguretat i utilitzar sempre la mascareta. 

Al finalitzar la classe, l’alumnat desinfectarà el mobiliari i material utilitzat, per tal que el pugui fer servir el següent 

grup. 

A continuació, s’enumeren les activitats o matèries que estan subjectes a aquesta circumstància: 
 

ACTIVITAT O MATÈRIA GRUPS ESTABLES DELS 

QUALS PROVENEN ELS 

ALUMNES 

DOCENT TEMPORALITZACIÓ OBSERVACIONS 

Fonaments de les arts 

Bio 

Mates de les CS 

Tecno 

Dibuix Tècn 

Química 

Lit.Universal 

Dibuix Art 

Mates 

Cultur Audiov 

CTMA 

Llatí 

Física 

Economia 

Francès 

Psico i Soc. 

Volum 

Història del Mon Cont. 

 

 
 
 

 

1r BTX 

Rosa Mª Murillo 

Josep Mª Martorell 

Juan José López 

Enric Mujal 

Telmo Moreno 

Núria Roca 

Teresa Besora 

Begonya Samit 

Alfons Moreno 

Lluís Belmonte 

Marta Díaz 

Ana Campos 

Alfons Moreno 

Rosa Mª Murillo 

Ana Carrión 

Montse Silva 

Begonya Samit 

Ricard Salcedo i Montse Silva 

 

 
 
 

 

4 franges de 4h 

setmanals cadascuna 

 

 
 
 

(Hi ha 6 docents que 

imparteixen diverses 

optatives (tots 

imparteixen 2, excepte 1 

que en fa 3) 



 

 
ACTIVITAT O MATÈRIA GRUPS ESTABLES DELS 

QUALS PROVENEN ELS 

ALUMNES 

DOCENT TEMPORALITZACIÓ OBSERVACIONS 

Fonaments de les arts 

Bio 

Mates de les CS 

Lit Espanyola 

Lit Catala 

Tecno 

Histò de l’art del social 

Dibuix Tècn 

Química 

Disseny 

Dibuix Art 

Geo 

Mates 

Cultur Audiov del social 

Cultur Audiov Tecno Graf.Plàst. 

CTMA 

Llatí 

Física 

Economia 

 
 

 
 
 

2n BTX 

Lluís Belmonte 

Quim Mairal 

Alfons Moreno 

Pepita Alonso 

Teresa Besora 

Enric Mujal 

Rosa Mª Murillo 

Enric Mujal 

Juan José López 

Begonya Samit 

Begonya Samit 

Núria Català 

Alfons Moreno 

Lluís Belmonte 

Telmo Moreno 

Juan José López 

Ana Campos 

Alfons Moreno 

Rosa Mª Murillo 

 
 

 
 
 

4 franges de 4h 

setmanals cadascuna 

 
 

 
 

(Hi ha 6 docents que 

imparteixen diverses 

optatives (tots 

imparteixen 2, excepte 1 

docent que en fa 3) 



 

 

6.4 Patis 

 
L’alumnat de BTX té dues pauses per poder fer el descans del pati. 

Tant les entrades com les sortides es faran amb un interval de 5 minuts per 

curs per evitar concentracions a les escales. 

Aquest curs podran fer ús de tres espais diferenciats: Sala d’alumnes, el 

pati de l’Escola i pels alumnes que surtin fora, podran anar al Parc de la 

Celestina (just davant de l’Escola). 

 
1ra pausa 2na pausa 

1r BATX: de 9.55h a les 10.15h 

2n BATX: de 9.50h a les 10.10h 

1r BATX: de 12.05h a les 12.25h 

2n BATX: de 12.10h a les 12.30h 

 
6.5 Menjador 

L’Escola disposa d’un menjador perquè l’alumnat de Primària fins a BTX 

pugui dinar. Tot i que aquest espai és ampli, per qüestions de seguretat no 

es podran agrupar a les diferents etapes en el mateix lloc. 

Per aquest motiu, temporalment, s’han de modificar i esglaonar els horaris. 

Després de cada torn, es deixaran 15’ per desinfectar l’espai, abans que 

entri el següent grup. En cas de coincidir diversos grups dins del menjador 

principal, es deixarà una cadira buida entre lloc i lloc, per mantenir la 

distància de seguretat. En el cas que l’alumnat de BTX es quedi a 

dinar, ho farà en el torn de les 14.30h. 

Els dies que 1r de BTX té classe a la tarda i es queda a dinar a l’Escola amb 

la seva carmanyola, s’habilitaran dues sales (depenent del nombre 

d’alumnes que es quedin). 

 
6.6 Reunions d’inici de curs 

Totes les reunions d’inici de curs amb les famílies de BTX seran 

telemàtiques. 

S’enviarà una circular amb l’ordre del dia i el Meet per convocar a les 

famílies. 

Com sempre, es demana que les famílies es connectin des del correu de 

l’alumnat per tal de verificar l’assistència dels representats legals. 
 

CURS HORARI ESPAI 

 
1r BTX 

 
28/09/20 a les 

17.30h 

 
 
 

Telemàtica 

 
2n BTX 

 
28/09/20 a les 

18.00h 



 

6.7 Mesures d’higiene i seguretat 

 
 Es seguiran rigorosament les mesures d’higiene i seguretat que 

s’estableixin segons la situació del moment i que s’han descrit en aquest 

document. 

 Cap alumnat ni personal laboral podrà venir a l’Escola si es troba 

malament i/o té símptomes compatibles amb el Covid-19: 

Febre o febrícula, Tos, Dificultat per a respirar, Mal de coll, Congestió 

nasal, Mal de panxa, Vòmits i/o diarrees, Mal de cap, Malestar i/o Dolor 

muscular. 

 A la paret externa de totes les aules, s’ha enganxat un dosificador amb 

gel hidroalcohòlic, per tal que tothom es posi abans d’entrar. 

 Es seguirà un protocol de rentat de mans, un mínim de 5 vegades al dia: 

a l’entrada a l’aula, abans d’esmorzar, després de cada pati, abans i 

després de dinar i a la sortida. 

 S’han dotat totes les aules amb papereres tancades, de tapa i pedal, per 

llençar el paper d’un sol ús. 

 S’activarà un protocol de neteja i desinfecció dels lavabos i vestuaris, 

dues vegades al dia. 

 S’habilitaran les aules, passadissos i espais comuns amb cartells 

informatius sobre les mesures de prevenció i d’higiene. 

 Les aules, sempre que el temps climàtic ho permeti, tindran les finestres 

obertes per mantenir una bona ventilació. 

 Es desinfectaran les aules polivalents i el material compartit després de 

cada ús. 

 Els lavabos del pati queden inhabilitats, només per urgència. Les fonts 

estaran habilitades amb un cartell informatiu per saber com beure aigua 

correctament. 

 Les taquilles/armariets seran d’ús individual i en cap cas compartits. 

 S’habilitarà una aula d’aïllament en l’edifici de secundària (planta baixa, 

al costat de consergeria), per a qualsevol alumne/a de secundària que es 

trobi malament, fins que el vinguin a buscar. 

 Tots els termòmetres seran digitals i es prendrà la temperatura en cas 

de sospita de febre. 

 Tot el personal laboral de l’Escola ha realitzat una formació de prevenció 

de riscos per evitar el contagi del Covid-19. 

 Durant el primer trimestre no es realitzaran sortides escolars ni colònies. 



 

7. Serveis extres 

 
El serveis extres, com l’acollida matinal, cangur tarda i mediateca es 

mantindrà durant el curs escolar 20/21 amb normalitat, garantint les 

normes de seguretat, és a dir, mantenint la distància de seguretat i portant 

la mascareta. 

La mediateca i la sala d’alumnes a la tarda, que són espais públics per a la 

comunitat, pel moment, queden inhabilitats. 

 
8. Extraescolars 

 
Les activitats extraescolars es faran amb normalitat, garantint les normes 

de seguretat establertes per a cada activitat. 

De moment, queden ajornades les competicions amb altres escoles i que les 

famílies puguin accedir al centre per a veure els entrenaments. 

A continuació es detalla l’oferta provisional que es proposa, que dependrà 

del nombre final de preinscripcions. 

Per tal de tenir un control i registre dels alumnes que realitzaran cada 

activitat, la persona encarregada de les extralectives al centre, mantindrà 

actualitzada la següent graella: 
 

ACTIVITAT NOMBRE 

D’ALUMNES 

GRUP DEL 

QUAL PROVÉ 

RESPONSABLE 

ACTIVITAT 

ESPAI ON ES 

REALITZA 

Anglès (P3 a EP6)     

Art en família (P3 a 

EP2) 

    

Atletisme (EP3 a EP6 i 

ESO) 

    

Bàsquet escola (P5 a 

EP3) 

    

Body and creativity I 

(P3) 

    

Body and creativity II 

(P4) 

    

Conta Contes (P3 a P5)     

Escacs (EP, ESO i 

BATX) 

    

Esport base (P5)     

Futbol sala (EP2 a 

Batx) 

    

Handbol (EP3 i EP4)     

Hip Hop/Dansa I (EP1 

a EP3) 

    

Hip Hop/Dansa II (EP4 

a EP6) 

    

Let’s play theatre (EP2 

i EP3) 

    



 

Multiesport (EP1 a 

EP4) 

    

Piscina (P3 i P4)     

Robòtica (EP1 a ESO4)     

Scrapbooking (EP3 a 

EP6) 

    

Taller de còmic (EP1 a 

EP6) 

    

Taller de ràdio (EP4 a 

EP6) 

    

The game of theatre! 

(P5 i EP1) 

    

Theatre! (EP4 a EP6)     

Voleibol (EP3 a Batx)     

 

 
ESCOLA DE MÚSICA 

ACTIVITAT NOMBRE 

D’ALUMNES 

GRUP DEL QUAL 

PROVÉ 

PROFESSIONAL 

RESPONSABLE 

ESPAI ON ES 

REALITZA 

Música instrument     

Mini-músics     

Petits cantors     

Piano     

Guitarra     

 

 

9. Protocol d’actuació en cas sospitós 

 
Quan algun alumne/a es trobi malament, s’aïllarà en l’aula habilitada. 

Se li prendrà la temperatura i la persona encarregada registrarà en el 

document, els símptomes que presenta. 

Automàticament es trucarà a un membre familiar perquè el vinguin a 

recollir. És important que la família truqui al 061 per explicar el cas. 

Els dies posteriors, la mateixa persona encarregada de fer el seguiment es 

posarà en contacte amb la família per registrar l’evolució. 

L’alumne/a podrà incorporar-se al centre sempre i quan porti un mínim de 

24h sense presentar cap símptoma. La data d’incorporació també quedarà 

registrada. 

La coordinació de cada etapa i el tutor/a hauran d’estar al cas de totes les 

absències derivades per un cas sospitós de Covid-19. 

A continuació es detalla el protocol: 



 

 
 

CASOS 

POTENCIALS 

ESPAI HABILITAT 

PER A L’AÏLLAMENT 

PERSONA 

RESPONSABLE DE 

REUBICAR 

L’ALUMNE/A I 

CUSTODIAR- LO FINS 

QUE EL VINGUIN A 

BUSCAR 

PERSONA 

RESPONSABLE DE 

TRUCAR A LA 

FAMÍLIA I FER EL 

SEGUIMENT 

POSTERIOR 

PERSONA 

RESPONSABLE 

DE COMUNICAR 

EL CAS ALS 

SERVEIS 

TERRITORIALS 

(en cas 

necessari) 

Infantil Aula reforç planta baixa 

de l’edifici d’Infantil 

Personal de suport 

(S’informarà també a la 

coordinació d’etapa) 

Mònica Garcia  
 

Adelaida 

Marco Primària Aula de reforç planta baixa 

de l’edifici de Primària 

Personal de suport 

(S’informarà també a la 

coordinació d’etapa) 

Mònica Garcia 

ESO i BTX Sala de visites planta 

baixa de l’edifici de 

Secundària 

Personal de suport 

(S’informarà també a la 

coordinació d’etapa) 

Secretaria Gavà 

 

 

9.1 Seguiment dels casos 

 
Com s’ha comentat anteriorment, cal fer el registre i seguiment dels casos 

sospitosos. 

Es crearà un document compartit al Drive que serà actualitzat rigorosament 

per les persones encarregades: Mònica Garcia (Inf i Pri) i Secretaria de 

Gavà (ESO i BTX) per parlar amb les famílies i tenir informació de l’estat i 

evolució de l’alumnat. 

 
La Direcció General, Adelaida Marco, serà la persona de referència per 

parlar amb el CAP assignat (CAP BORDETA-MAGÒRIA), amb l’objectiu de 

seguir les directrius del moment, en cas que hi hagi alguna persona que 

doni positiu. 

 
Caldrà registrar les següents dades: 

 
NOM CURS DIA I HORA 

DE 

LA DETECCIÓ 

EXPLICACIÓ DEL 

PROTOCOL 

SEGUIT I 

OBSERVACIONS 

(MOTIUS PEL 

QUAL L’ALUMNE/A 

HA DE MARXAR) 

(incloure el nom 

de la persona que 

ha fet les 

actuacions i el 

nom del familiar 

que l’ha vingut a 

buscar) 

EVOLUCIÓ 

DE L’ESTAT 

(incloure el 

nom del 

familiar que 

ens dona la 

informació) 

PERSONA DE 

SALUT AMB 

QUI ES MANTÉ 

EL CONTACTE 

EN CAS 

NECESSARI 

PCR DATA 

D’INCORPORACIÓ 



 

De la mateixa manera que es presenta un protocol per a l’alumnat, també 

es portarà a terme un protocol intern pel personal laboral de l’Escola. 

Cada representant d’àmbit farà el registre de les mateixes incidències. 

 
Àmbit Responsables 

Personal docent Josep Maria Martorell 

Personal PAS Belen Hernández 

Personal Espai Migdia Lourdes Tarafa/Miquel Fernández 

 
Les dades que es registraran seran: 

 
NOM ÀMBIT MOTIU 

D’ABSÈNCIA 

SÍMPTOMES EVOLUCIÓ 

DEL SEU 

ESTAT 

CAUSA 

BAIXA 

SI/NO 

PCR DATA 

INCORPORACIÓ 

 
9.2 Actuació en cas de confinament parcial o total 

 
De manera orientativa, els elements de decisió per a establir quarantenes 

i/o, si escau, tancaments parcials o total del centre aniran a càrrec de les 

decisions sanitàries del moment i seran en els següents casos: 

 
 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 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, interrupció de l’activitat lectiva presencial en l’espai afectat, 

també durant 14 dies. 

 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. 



 

10. Pla TIC en cas de confinament parcial i/o total  

El treball telemàtic aquest curs es portarà a terme, no només si hi ha un confinament, sinó també si un alumne/a 

s’ha de quedar a casa per presentar símptomes durant diversos dies i/o ha d’estar aïllat per prevenció. 

L’alumnat que no vingui a l’Escola sense motiu justificat i ho faci de manera reiterada, el centre té l’obligació de 

comunicar-ho a Inspecció perquè faci els tràmits legals oportuns.  

 
Etapa 

educativa 

Mètode de treball i recursos Mitjà i periodicitat del 

contacte amb el grup 

Mitjà i periodicitat del 

contacte amb l’alumnat 

individual 

Mitjà i periodicitat del 

contacte amb la 

família 

 

 
 

Infantil 

- Proposta de tasques a 

través de FILPGRIG i Drive al 

llarg de la setmana 

 
- Llicències digitals 

(Innovamat) 

- P3 s’iniciarà amb 2 

VC/setmana, si funciona bé, 

faran 3 

 
- P4 i P5 faran 3 VC/setmana 

en grups de 8-9 alumnes 

que aniran canviant (tutors i 

especialistes) 

 
Diari 

A través de les 

plataformes, correu 

electrònic i VC 

- Demanda per correu 

electrònic 

 
- VC a petició de la 

família i/o el tutor/a 

 
 
 

Primària 

 

- Proposta de tasques a 

través de Google Classroom i 

Drive al llarg de la setmana 

 
- FLIPGRID serà utilitzada 

com eina alternativa. 

 
- Llicències digitals de mates i 

llengües 

 

- Entre 2-3 hores diàries 

de contacte amb el grup 

 
- S’alternaran les trobades 

entre gran grup i grups 

reduïts (tutors i 

especialistes) 

 
- Correu electrònic 

 

 

Diari 

A través de les 

plataformes, correu 

electrònic i VC 

 

- Demanda per correu 

electrònic 

 
- VC a petició de la 

família i/o el tutor/a 

 
ESO 

 
- Es treballarà amb les 

plataformes Classroom, 

i Sites en les que es penjaran 

 
- S’elaborarà un horari de 

matí que enviarem a 

l’alumnat, en el que 

 
- El contacte personal 

amb l’alumnat podrà ser 

per part del tutor/a 

 
- Entrevista prèvia a 

petició pel tutor/a i/o 

la família a través de 



 

 

 les feines i les llicències 

digitals de cada matèria 

 

- El termini de lliurament de 

feines haurà de ser d’una 

setmana 

s’indicarà les classes 

telemàtiques 

 
- Es faran dos meets a la 

setmana per cada matèria 

 

- Alguns d’aquests meets es 

poden destinar a l’alumnat 

que tingui dubtes del temari 

explicat 

 

- 1h de tutoria a la setmana 

mitjançant una 

videotrucada o un correu 

 

- En aquestes trobades 

telemàtiques individuals 

pot intervenir la 

psicòloga de l’etapa si el 

tutor/a ho troba 

convenient 

VC 

 
- En aquestes 

videotrucades pot 

intervenir la psicòloga 

de l’etapa i la 

coordinació si és creu 

necessari 

 

- Demanda per correu 

electrònic 

BTX  
- S’organitzaran cada 

setmana les feines individuals 

i en grup, temporitzades a 

través de les plataformes de 

Classroom i Moodle 

 
- Es faran les classes per 

videoconferència a través de 

Meet i Zoom 

 
- Tutoria un cop a la 

setmana 

 
- Contacte a través de 

correu electrònic cada 

cop que ho necessiti 

l’alumnat 

 

- Entrevistes pactades 

amb la tutor/a per VC 

 
- Entrevista prèvia a 

petició pel tutor/a i/o 

la família a través de 

VC 

 
- Demanda per correu 

electrònic 

- Matèries: dues classes per 

setmana i en horari de matí 

 
- Hi haurà hores que es 

deixaran per treball personal 

i elaboració de les feines de 

cada matèria 

 
- El professorat decidirà 

el contacte individual en 

base a la demanda de 

l’alumnat Aquest es farà 

per correu i si és 

necessari, es faran 

videoconferències 

individuals 



 

11. Protocol de neteja 

 
Seguint    les    pautes    del Departament d’Educació de 

la Generalitat de Catalunya, en el seu Pla d’actuació per al curs 2020- 

2021 per a centres educatius en el marc de la pandèmia per COVID-19 

procedirem a fer la neteja i desinfecció de tots els espais del Centre. 

La neteja es farà amb els productes habituals que fem servir. El producte 

desinfectant que s’utilitzarà serà el lleixiu en una concentració d’hipoclorit 

sòdic al 0,5% durant 1 minut o bé al 0,1 % durant 5 minuts. Així mateix, 

on convingui, amb desinfectants i viricides autoritzats. 

 

Neteja i desinfecció diària 

 
Espais d’actuació de l’Escola: 

 Tots els edificis del Centre (escolars, administració i serveis) 

 
Les zones i punts on s’intensificarà la neteja i desinfecció són: 

 Interruptors i timbres (aparell electrònic) 

 Manetes i poms de portes, finestres, armaris i arxivadors 

 Baranes i passamans d’escales i ascensors 

 Taulells i mostradors 

 Taules 

 Cadires 

 Materials de joc, joguines de plàstic 

 Ordinadors, sobretot teclats i ratolins 

 Fotocopiadores 

 Telèfons 

 Grapadores i altres utensilis d’oficina 

 Aixetes 

 Lavabos 

 Altres superfícies o punts de contacte freqüent 

 Portes d’entrada 

- A més de la neteja i desinfecció diària en horari no escolar, diàriament, 

d’11.00h a 12.00h, (en horari escolar) es netejaran i desinfectaran tots 

els lavabos i els vestuaris. 

- Cada 15 dies, es netejaran i desinfectaran les joguines d’infantil. 
 

- Cada dia es comprovarà que hi hagi gel hidroalcohòlic, sabó i paper en 

tots els dispensadors i els diversos espais del centre. 



 

12. Annexos 

 
Annex 1 

 
LLISTA DE COMPROVACIÓ DE SÍMPTOMES PER A LES FAMÍLIES 

 
 
 

 
 
 

*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. 

 

 

 

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



Annex 2 

 

 

Llistat de comprovació per a l’obertura de centres educatius a l’inici 

de curs 

 
ACCIÓ EN CURS FET 

Es disposa d’un pla de ventilació, neteja i desinfecció?  x 

Es disposa del pla d’actuació davant d’un cas sospitós?  x 

S’ha demanat a totes les persones treballadores del centre educatiu 

que les que presentin condicions considerades de risc o que estiguin 

embarassades es posin en contacte amb el Servei de Prevenció de 

Riscos Laborals? 

 x 

El personal docent i no docent del centre ha rebut els equips de 

protecció (mascaretes)? 

 x 

Tots els espais habilitats per a les activitats lectives disposen de 

ventilació? 

 x 

S’ha realitzat la neteja i manteniment dels equips de climatització?  x 

El personal docent i no docent ha rebut tota la informació necessària 

respecte de les mesures de protecció i prevenció? 

 x 

Les famílies han rebut tota la informació necessària respecte de les 

mesures de protecció i prevenció? 

 x 

Tots els espais habilitats per a les activitats lectives disposen de 

ventilació? 

 x 

Totes les famílies han signat la declaració responsable? X 

(s’ha de 

lliurar el 

primer dia 

d’Escola al 

tutor/a) 

 

S’ha organitzat un pla per evitar les aglomeracions de famílies durant 

les entrades i les sortides del centre educatiu? 

 x 

Es disposa d’un pla alternatiu davant d’un hipotètic canvi d’escenari 

epidemiològic? 

 x 

Es disposa de material educatiu suficient per a poder garantir 

l’educació a distància en cas d’un nou confinament? 

 x 



Annex 3 

 

 

Declaració responsable famílies 

 

 
DECLARACIÓ RESPONSABLE COVID- 

 
Jo………………………………………………………………………………… 

Amb DNI……………………………………………………………………………… 

Telèfon de contacte………………………………….……………………………………… 

En tant que (mare, pare, responsable legal) de………………………………… 

 
Declaro 

- Que no té simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, 

dificultat respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre 

infecciós. 

 
- Que no és ni ha estat positiu per al SARS-CoV 2 durant els 14 dies 

anteriors. 

 
- Que no ha estat en contacte estret amb positiu confirmat o 

simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors. 

 
- Que té el Calendari vacunal al dia. 

 
Em comprometo a: 

 
- Informar a l’Escola de l'aparició de qualsevol cas de COVID-19 en l’entorn 

familiar de l’infant i mantenir un contacte estret amb el centre educatiu 

davant de qualsevol incidència. 

 
- Vigilar diàriament l’estat del meu fill/a prenent-li la temperatura abans de 

sortir de casa per anar al centre educatiu. En el cas que tingui febre o 

presenti algun dels símptomes compatibles amb la COVID-19, no assistirà a 

l’escola. 

 
I per a que així consti, signo aquesta declaració el dia      de setembre      

de 2020 

 

 
 

Signatura del tutor/a legal 


