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1. INTRODUCCIÓ 

OBJECTIUS DEL DOCUMENT 

Aquest Pla d’actuació que hem elaborat a l’Escola Andersen pretén establir les bases 

per tal que el curs 2020-2021 es pugui reprendre amb les màximes garanties, buscant 

l’equilibri entre la protecció de la salut de les persones als centres educatius, la 

correcta gestió de la pandèmia i el dret de tots els infants i joves a una educació de 

qualitat. En la societat actual que ens trobem, amb grans incerteses, cal que l’escola 

pugui treballar amb la màxima normalitat possible. És per això que des de l’Escola 

Andersen volem donar continuïtat a l’aprenentatge tal com s’ha fet sempre, i a més a 

més creiem que enguany és bàsic aplicar de manera rigorosa les mesures sanitàries 

de protecció indicades pel PROCICAT. 

Seguretat 

Amb les mesures que es proposen i la col·laboració imprescindible de tots els 

integrants de la comunitat educativa –incloses les famílies–, la nostra escola ha de 

continuar sent un espai on l’activitat educativa es pugui dur a terme d’una manera 

segura i confortable. Cal recordar que, segons el coneixement actual, infants i 

adolescents són un col·lectiu de risc baix respecte la COVID-19, tant pel que fa a 

l’afectació clínica que desenvolupen, com el seu paper poc important en la dinàmica 

epidèmica d’aquest coronavirus. De totes maneres, en el centre s’aplicaran 

rigorosament totes les mesures higièniques i sanitàries seguint el protocol de Salut 

indicat pel PROCICAT. 

Salut 

La salut dels alumnes, docents i altres persones treballadores del centre educatiu és 

una prioritat per als Departaments d’Educació i de Salut. Totes les mesures estan 

adreçades a reduir la transmissió del virus i a millorar la traçabilitat de casos i 

contactes. 
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Equitat 

El període de confinament ha tingut efectes desiguals en els diferents grups de 

població. Sovint, aquelles persones pertanyents a col·lectius de major vulnerabilitat, 

n’han patit – o n’estan patint – les conseqüències d’una manera més acusada. 

L’assistència als centres permet una socialització dels infants i adolescent que té un 

gran valor. El tancament de les escoles ha fet palesa la bretxa digital i cognitiva 

existent entre alumnes. Al mateix temps l’afrontament de la pandèmia ha requerit la 

discontinuació d’uns serveis presencials d’atenció a les dificultats d’aprenentatge i 

desenvolupament. 

Per tot plegat, la proposta actual vol afavorir la presencialitat sense renunciar a la 

seguretat d’alumnes i personal docent i no docent dels centres educatius. 

Vigència 

Totes les mesures proposades seran vigents al llarg del curs escolar i en coherència 

amb la realitat de l’Escola i del nostre entorn. El marc que es proposa s’adaptarà si 

es canvia el context epidemiològic que estem vivint. 
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2. ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA CURS 2020-21 

Atesa la situació de pandèmia que estem vivint a la nostra societat, seguint les 

instruccions disposades pels Departaments d'Educació i Salut de la Generalitat de 

Catalunya i tenint en compte l'experiència de la nostra comunitat escolar en el 

confinament viscut en el curs 2019-20, preveiem les següents organitzacions del 

nostre centre en cada cas. 

2.1. Organització pedagògica en una situació de pandèmia com l’actual 

2.1.1. Grups estables 

En el cas que el curs es desenvolupi amb una situació com l’actual, de nova normalitat, 

el nostre centre, d’una línia educativa d’Educació Infantil, Primària i Secundària, pot 

mantenir els grups habituals d’alumnes, un per a cada nivell educatiu, que constituiran 

els diferents grups estables d’acord amb la normativa en vigor. 

Respecte al personal docent, els tutors formaran part del grup estable del seu nivell. 

Tots els altres professionals d’Infantil, Primària i Secundària tindran caràcter temporal. 

Per tant, es formaran quatre grups estables d’Educació Infantil, vuit de Primària i 

quatre de l’ESO. 

2.1.2. Blocs 

Atenent la distribució d’aquests grups estables en el centre, es crearan uns blocs 

d’actuació educativa distribuïts en tres edificis diferents que compartiran espais i 

professionals: 

Edifici Educació Infantil i Primària 

1r Bloc: Educació infantil P3-P4 

2n Bloc: Educació infantil P4-P5 

3r Bloc: Cicle Inicial 1r i 2n 

4t Bloc: Cicle Superior 5è i 6è  

 

Edifici ESO 

5è Bloc: ESO 1r i 2n 

6è Bloc: ESO 3r i 4t 
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Edifici Parròquia de Sant Josep 

7è Bloc: Cicle Mitjà 3r i 4t de Primària 

Parròquia de Sant Josep: 

Segons les darreres instruccions dictaminades pel Departament d’Educació els grups 

de 2n cicle d’Educació Infantil i Primària no han de ser superiors als 20 alumnes per 

aula. 

Per tal de seguir la nova Normativa del Departament d’Educació hem hagut de 

reorganitzar tots els grups estables de convivència dels alumnes d’Educació Infantil i 

Primària, i hem pogut distribuir l’alumnat en grups de com a màxim 20 alumnes. 

Per a poder ubicar tots els grups necessitàvem un espai alternatiu a les instal·lacions 

del centre ja que ens hem trobat amb una manca d’espais. 

Prevenint aquesta situació, el passat mes de juliol ens vam posar en contacte amb el 

responsable de la Parròquia de Sant Josep, situada molt a prop del nostre centre 

educatiu, ja que sabíem que l’esmentada Parròquia disposa d’unes aules per a dur a 

terme l’activitat de catequesi a nens i nenes de 8 i 9 anys, un pati amb espai suficient 

per a dos grups i quatre WC.  

Després de vàries trobades, vam arribar a uns acords de cessió de les aules, del pati 

i dels WC per a aquest curs 2020-21 en motiu de la pandèmia.  

A l’hora de fer la redistribució, segons la Normativa, vam decidir que els dos grups 

que ocuparien les aules de la Parròquia serien els alumnes de Cicle Mitjà (3r i 4t de 

Primària). 

2.1.3. Espais 

Edifici A: Infantil i Primària 

Edifici B: Secundària 

Edifici C: Parròquia de Sant Josep 

Cada grup estable de convivència estarà a la seva aula, menys en moments puntuals 

corresponents a les activitats relacionades amb les matèries de psicomotricitat i 

educació física que es duran a terme en el pati o en el gimnàs. 

Cada bloc ocupa una planta del centre: 

1r Bloc: planta baixa de l’edifici A  

2n Bloc: primera planta de l’edifici A  
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3r Bloc: segona planta de l'edifici A  

4t Bloc: tercera planta de l'edifici A 

5è Bloc: planta a nivell pati de l’edifici B  

6è Bloc: planta superior de l'edifici B 

7è Bloc: Aules de la Parròquia de Sant Josep 

2.1.4. Desenvolupament de l’activitat pedagògica dins del centre 

L’activitat pedagògica es realitzarà íntegrament de manera presencial als espais del 

centre i de la Parròquia de Sant Josep. 

Sempre que sigui possible les activitats es desenvoluparan dins de l’aula de grup. En 

el cas dels alumnes d’Educació Infantil i Primària seran acompanyats pel seu tutor, a 

excepció de les especialitats de llengua estrangera i educació física. 

A l’Educació Infantil i a Primària no hi haurà organització per grups flexibles internivell 

o intercicle. 

En els grups de l’ESO les activitats pedagògiques també es duran a terme dins l’aula, 

a excepció de l’educació física, que es farà al pati, i la tecnologia i les pràctiques de 

laboratori que en dies concrets es duran a terme en les aules específiques.  

L’organització de les matèries optatives o grups de suport no comportarà la barreja 

d’alumnes de diferents grups estables. 

En el cas de les matèries de Música i d’Educació Visual i Plàstica de l’ESO, s’ha 

previst que els alumnes realitzin les activitats a l’aula amb el control d’un professor, 

mentre els titulars de l’assignatura les guiaran via videoconferència, per tal de reduir 

el número de professors que intervenen en els grups i prevenir el contacte amb uns 

professionals que també treballen en un altre centre. 

En el cas que es duguin a terme activitats puntuals organitzades per altres institucions 

i amb professionals externs al centre, es duran a terme seguint els protocols de 

seguretat establerts per la normativa vigent. 

 



 9 

2.1.5. Desenvolupament d’activitats pedagògiques fora del centre: sortides i 

estades 

Al llarg del curs es podran realitzar activitats pedagògiques fora del centre, 

organitzant-les per a un o més grups estables, que integrin com a màxim un cicle, i 

sempre seguint les mesures de prevenció recomanades. 

Les sortides es realitzaran en desplaçaments a peu o en autocar, i els alumnes hauran 

d’utilitzar la mascareta durant el desplaçament. En el cas que la sortida s’organitzés 

per a més d’un grup estable, cada grup realitzarà les activitats per separat. 

La seva planificació es concretarà en el PGA, però depenent de l’evolució de la 

pandèmia i de les instruccions que es vagin rebent, s'anirà modificant al llarg del curs 

si cal. 

2.1.6. Criteris organitzatius dels recursos per a l’atenció de l’alumnat amb 

necessitat específica de suport educatiu 

Es preveuen els següents escenaris d’actuació: 

a) Alumnes que necessitin un suport específic per part d’un educador o 

vetllador que intervé puntualment dins del grup amb mesures de 

protecció. 

b) Alumnes que reben atenció puntual per part de les psicòlogues del 

centre en el despatx amb mesures de protecció. 

c) Alumnes amb PI que reben l’atenció a l’aula dins de la dinàmica 

acadèmica diària. 

d) Alumnes amb necessitat de reforç en les matèries instrumentals que 

reben suport per part del professorat dins l’aula amb mesures de 

protecció quan el professional no pertany al grup estable. 
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2.2. Organització pedagògica en cas de confinament parcial 

En cas de confinament d’un o més grups estables, el centre preveu una organització, 

que també s'aplicaria, a excepció de les videoconferències de caràcter grupal, a 

l’alumne o alumnes que en el cas que d’un confinament extern d’una zona o d’un 

edifici concret o d’un aïllament preventiu els impedís l’assistència a l’escola. 

Abans d’arribar al confinament parcial, s’han de sondejar les possibles mancances de 

contacte electrònic a les llars de l’alumnat i informar a les famílies del procediment 

d’actuació. 

EDUCACIÓ INFANTIL 

 Mètode de treball i recursos 

didàctics previstos 

Mitjà i 

periodicitat 

de contacte 

amb el grup 

Mitjà i 

periodicitat 

de contacte 

individual 

amb 

l’alumne 

Mitjà i 

periodicitat 

de contacte 

amb la 

família 

P3 Cada matí s’envien tasques del 

treball diari. 

Els alumnes les realitzen 

majoritàriament sobre paper. 

Algunes les fan online. Els pares les 

fotografien o escanegen i les envien 

al tutor o especialista. 

Les tutores i especialistes graven 

vídeos de suport que es pengen al 

blog de l’escola o a les xarxes 

socials. 

Setmanalment es realitzen 

videoconferències en grups reduïts 

per fer seguiment i donar suport 

emocional. 

El retorn de les tasques corregides 

es fa a través del e-mail. 

Videoconfe-

rències 

setmanals a 

través de 

l’ordinador, 

tauleta o mòbil 

de les famílies. 

Videoconfe-

rències a 

través de 

l’ordinador, 

tauleta o 

mòbil de les 

famílies, com 

a mínim un 

cop a la 

setmana. 

Videoconfe-

rències per 

fer tutories 

quan sigui 

necessari i 

e-mails 

diaris. 

P4 Cada matí s’envien tasques del 

treball diari. 

Els alumnes les realitzen 

majoritàriament sobre paper. 

Algunes les fan online. Els pares les 

Videoconfe-

rències 

setmanals a 

través de 

l’ordinador, 

Videoconfe-

rències a 

través de 

l’ordinador, 

tauleta o 

mòbil de les 

Videoconfe-

rències per 

fer tutories 

quan sigui 

necessari i 
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fotografien o escanegen i les envien 

al tutor o especialista. 

Les tutores i especialistes graven 

vídeos de suport que es pengen al 

blog de l’escola o a les xarxes 

socials. 

Setmanalment es realitzen 

videoconferències en grups reduïts 

per fer seguiment i donar suport 

emocional. 

El retorn de les tasques corregides 

es fa a través del e-mail. 

tauleta o mòbil 

de les famílies. 

famílies, com 

a mínim un 

cop a la 

setmana. 

e-mails 

diaris. 

P5 Cada matí s’envien tasques del 

treball diari. 

Els alumnes les realitzen 

majoritàriament sobre paper. 

Algunes les fan online. Els pares les 

fotografien o escanegen i les envien 

al tutor o especialista. 

Les tutores i especialistes graven 

vídeos de suport que es pengen al 

blog de l’escola o a les xarxes 

socials. 

Setmanalment es realitzen 

videoconferències en grups reduïts 

per fer seguiment i donar suport 

emocional. 

El retorn de les tasques corregides 

es fa a través del e-mail. 

Videoconfe-

rències 

setmanals a 

través de 

l’ordinador, 

tauleta o mòbil 

de les famílies. 

Videoconfe-

rències a 

través de 

l’ordinador, 

tauleta o 

mòbil de les 

famílies, com 

a mínim un 

cop a la 

setmana. 

Videoconfe-

rències per 

fer tutories 

quan sigui 

necessari i e-

mails diaris. 
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EDUCACIÓ PRIMÀRIA 

 Mètode de treball i recursos 

didàctics previstos 

Mitjà i 

periodicitat 

de contacte 

amb el grup 

Mitjà i 

periodicitat 

de contacte 

individual 

amb 

l’alumne 

Mitjà i 

periodicitat 

de 

contacte 

amb la 

família 

1r Cada matí s’envien tasques del treball 

diari. 

Els alumnes les realitzen 

majoritàriament sobre paper. Algunes 

les fan online a través dels portals 

digitals de les diferents editorials. Els 

pares les fotografien o escanegen i les 

envien al tutor o especialista. 

Les tutores i especialistes graven 

vídeos de suport que es pengen al blog 

de l’escola o a les xarxes socials. 

Setmanalment es realitzen 

videoconferències amb mig grup per fer 

seguiment i donar suport emocional, i 

també videoconferències d’anglès. 

El retorn de les tasques corregides es 

fa a través del e-mail. 

Videoconfe-

rències 

setmanals a 

través de 

l’ordinador, 

tauleta o 

mòbil de les 

famílies. 

Videoconfe-

rències a 

través de 

l’ordinador, 

tauleta o 

mòbil de les 

famílies 

quan sigui 

necessari. 

Videoconfe-

rències per 

fer tutories 

quan sigui 

necessari i 

e-mails 

diaris. 

2n Cada matí s’envien tasques del treball 

diari. 

Els alumnes les realitzen 

majoritàriament sobre paper. Algunes 

les fan online a través dels portals 

digitals de les diferents editorials. Els 

pares les fotografien o escanegen i les 

envien al tutor o especialista. 

Les tutores i especialistes graven 

vídeos de suport que es pengen al blog 

de l’escola o a les xarxes socials. 

Setmanalment es realitzen 

videoconferències amb mig grup per fer 

seguiment, dur a terme activitats 

curriculars i donar suport emocional, i 

també videoconferències d’anglès. 

El retorn de les tasques corregides es 

fa a través del e-mail. 

Videoconfe-

rències 

setmanals a 

través de 

l’ordinador, 

tauleta o 

mòbil de les 

famílies. 

Videoconfe-

rències a 

través de 

l’ordinador, 

tauleta o 

mòbil de les 

famílies 

quan sigui 

necessari. 

Videoconfe-

rències per 

fer tutories 

quan sigui 

necessari i 

e-mails 

diaris. 

3r Cada matí s’envien tasques del treball 

diari. 

Els alumnes les realitzen sobre paper o 

les fan online a través dels portals 

Videoconfe-

rències 

setmanals a 

través de 

Videoconfe-

rències a 

través de 

l’ordinador, 

Videoconfe-

rències per 

fer tutories 

quan sigui 
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digitals de les diferents editorials. Els 

pares les fotografien o escanegen i les 

envien al tutor o especialista. 

Les tutores i especialistes graven 

vídeos de suport que es pengen al blog 

de l’escola o a les xarxes socials. 

Setmanalment es realitzen dues 

videoconferències amb mig grup per fer 

seguiment, dur a terme activitats 

curriculars i donar suport emocional, i 

també videoconferències d’anglès. 

El retorn de les tasques corregides es 

fa a través del e-mail. 

l’ordinador, 

tauleta o 

mòbil de les 

famílies. 

tauleta o 

mòbil de les 

famílies quan 

sigui 

necessari. 

necessari i 

e-mails 

diaris. 

4t Cada matí s’envien tasques del treball 

diari. 

Els alumnes les realitzen sobre paper o 

les fan online a través dels portals 

digitals de les diferents editorials. Els 

pares les fotografien o escanegen i les 

envien al tutor o especialista. 

Les tutores i especialistes graven 

vídeos de suport que es pengen al blog 

de l’escola o a les xarxes socials. 

Setmanalment es realitzen dues 

videoconferències amb mig grup per fer 

seguiment, dur a terme activitats 

curriculars i donar suport emocional, i 

també videoconferències d’anglès. 

El retorn de les tasques corregides es 

fa a través del e-mail. 

Videoconfe-

rències 

setmanals a 

través de 

l’ordinador, 

tauleta o 

mòbil de les 

famílies. 

Videoconfe-

rències a 

través de 

l’ordinador, 

tauleta o 

mòbil de les 

famílies quan 

sigui 

necessari. 

Videoconfe-

rències per 

fer tutories 

quan sigui 

necessari i 

e-mails 

diaris. 

5è Els dilluns s’envien tasques setmanals 

de totes les àrees que es retornen 

corregides al llarg de la setmana. 

La majoria de tasques es fan amb 

suport electrònic (Classroom i portals 

de diferents editorials). Alguna es fa 

sobre paper. 

Es realitzen: Dues videoconferències 

amb mig grup per fer seguiment, dur a 

terme activitats curriculars i donar 

suport emocional. Una 

videoconferència grupal d’alumnes i 

professors per resoldre dubtes. Una 

videoconferència d’anglès amb mig 

grup. 

Cada alumne 

té el seu 

Chromebook. 

S’utilitza la 

plataforma 

Classroom i 

el compte de 

correu del 

domini de 

l’escola.  

Les 

videoconfe-

rències es 

realitzen a 

través de 

Meet. 

Contacte a 

través del e-

mail i de la 

plataforma 

Classroom.  

En cas 

necessari, 

videoconferè

n-cia 

individual. 

Videoconfe-

rències per 

fer tutories 

quan sigui 

necessari i 

e-mails 

diaris. 
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6è Els dilluns s’envien tasques setmanals 

de totes les àrees que es retornen 

corregides al llarg de la setmana. 

La majoria de tasques es fan amb 

suport electrònic (Classroom i portals 

de diferents editorials). Alguna es fa 

sobre paper. 

Es realitzen: Dues videoconferències 

amb mig grup per fer seguiment, dur a 

terme activitats curriculars i donar 

suport emocional. Una 

videoconferència grupal d’alumnes i 

professors per resoldre dubtes. Una 

videoconferència d’anglès amb mig 

grup. 

Cada alumne 

té el seu 

Chromebook. 

S’utilitza la 

plataforma 

Classroom i 

el compte de 

correu del 

domini de 

l’escola.  

Les 

videoconfe-

rències es 

realitzen a 

través de 

Meet. 

Contacte a 

través del e-

mail i de la 

plataforma 

Classroom.  

En cas 

necessari, 

videoconferè

n-cia 

individual. 

Videoconfe-

rències per 

fer tutories 

quan sigui 

necessari i 

e-mails 

diaris. 

 

 

ESO 

 Mètode de treball i recursos 

didàctics previstos 

Mitjà i 

periodicitat 

de contacte 

amb el grup 

Mitjà i 

periodicitat 

de 

contacte 

individual 

amb 

l’alumne 

Mitjà i 

periodicitat 

de contacte 

amb la família 

1r S’envien tasques de totes les àrees 

amb un mínim d’un marge de tres dies 

per poder-les realitzar. La majoria 

utilitzen el suport electrònic 

(Classroom i Science Bits) i es 

retornen corregides abans de la 

propera entrega. Alguna es fa sobre 

paper. En aquest cas s’envia en 

fotografia o s’escaneja. 

Es fan dues videoconferències diàries 

de diferents matèries per dur a terme 

activitats curriculars, donar suport 

emocional i fer seguiment. 

Establim uns horaris de treball a casa 

i de videoconferències, i uns fulls de 

seguiment de les tasques on tots els 

professors van informant per a fer el 

seguiment de l’alumnat. 

Cada alumne 

té el seu 

Chromebook 

o PC. 

S’utilitza la 

plataforma 

Classroom i 

el compte de 

correu del 

domini de 

l’escola. 

Les 

videoconfe-

rències 

diàries es 

realitzen a 

través de 

Meet. 

Contacte a 

través del 

e-mail i de 

la 

plataforma 

Classroom. 

En cas 

necessari, 

videoconfe- 

rència 

individual. 

Videoconfe-

rències per fer 

tutories, quan 

sigui 

necessari i e-

mails 

informatius del 

seguiment de 

l’alumnat. 

Les famílies 

poden rebre 

un informe 

setmanal de 

l’evolució de 

les tasques 

que els seus 

fills/es duen a 

terme al 

Classroom. 
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2n S’envien tasques de totes les àrees 

amb un mínim d’un marge de tres dies 

per poder-les realitzar. La majoria 

utilitzen el suport electrònic 

(Classroom i Science Bits) i es 

retornen corregides abans de la 

propera entrega. Alguna es fa sobre 

paper. En aquest cas s’envia en 

fotografia o s’escaneja. 

Es fan dues videoconferències diàries 

de diferents matèries per dur a terme 

activitats curriculars, donar suport 

emocional i fer seguiment. 

Establim uns horaris de treball a casa 

i de videoconferències, i uns fulls de 

seguiment de les tasques on tots els 

professors van informant per a fer el 

seguiment de l’alumnat. 

Cada alumne 

té el seu 

Chromebook 

o PC. 

S’utilitza la 

plataforma 

Classroom i 

el compte de 

correu del 

domini de 

l’escola. 

Les 

videoconfe-

rències 

diàries es 

realitzen a 

través de 

Meet. 

Contacte a 

través del 

e-mail i de 

la 

plataforma 

Classroom. 

En cas 

necessari, 

videoconfe-

rència 

individual. 

Videoconfe-

rències per fer 

tutories, quan 

sigui 

necessari i e-

mails 

informatius del 

seguiment de 

l’alumnat. 

Les famílies 

poden rebre 

un informe 

setmanal de 

l’evolució de 

les tasques 

que els seus 

fills/es duen a 

terme al 

Classroom. 

3r S’envien tasques de totes les àrees 

amb un mínim d’un marge de tres dies 

per poder-les realitzar. La majoria 

utilitzen el suport electrònic 

(Classroom i Science Bits) i es 

retornen corregides abans de la 

propera entrega. Alguna es fa sobre 

paper. En aquest cas s’envia en 

fotografia o s’escaneja. 

Es fan dues videoconferències diàries 

de diferents matèries per dur a terme 

activitats curriculars, donar suport 

emocional i fer seguiment. 

Establim uns horaris de treball a casa 

i de videoconferències, i uns fulls de 

seguiment de les tasques on tots els 

professors van informant per a fer el 

seguiment de l’alumnat. 

Cada alumne 

té el seu 

Chromebook 

o PC. 

S’utilitza la 

plataforma 

Classroom i 

el compte de 

correu del 

domini de 

l’escola. 

Les 

videoconfe-

rències 

diàries es 

realitzen a 

través de 

Meet. 

Contacte a 

través del 

e-mail i de 

la 

plataforma 

Classroom. 

En cas 

necessari, 

videoconfe-

rència 

individual. 

Videoconfe-

rències per fer 

tutories, quan 

sigui 

necessari i e-

mails 

informatius del 

seguiment de 

l’alumnat. 

Les famílies 

poden rebre 

un informe 

setmanal de 

l’evolució de 

les tasques 

que els seus 

fills/es duen a 

terme al 

Classroom. 

4t S’envien tasques de totes les àrees 

amb un mínim d’un marge de tres dies 

per poder-les realitzar. La majoria 

utilitzen el suport electrònic 

(Classroom i Science Bits) i es 

retornen corregides abans de la 

propera entrega. Alguna es fa sobre 

paper. En aquest cas s’envia en 

fotografia o s’escaneja. 

Cada alumne 

té el seu 

Chromebook 

o PC. 

S’utilitza la 

plataforma 

Classroom i 

el compte de 

correu del 

Contacte a 

través del 

e-mail i de 

la 

plataforma 

Classroom. 

En cas 

necessari, 

videoconfe-

Videoconfe-

rències per fer 

tutories, quan 

sigui 

necessari i e-

mails 

informatius del 

seguiment de 

l’alumnat. 
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Es fan dues videoconferències diàries 

de diferents matèries per dur a terme 

activitats curriculars, donar suport 

emocional i fer seguiment. 

Establim uns horaris de treball a casa 

i de videoconferències, i uns fulls de 

seguiment de les tasques on tots els 

professors van informant per a fer el 

seguiment de l’alumnat. 

domini de 

l’escola. 

Les 

videoconfe-

rències 

diàries es 

realitzen a 

través de 

Meet. 

rència 

individual. 

Les famílies 

poden rebre 

un informe 

setmanal de 

l’evolució de 

les tasques 

que els seus 

fills/es duen a 

terme al 

Classroom. 

 

2.3. Organització pedagògica en cas de tancament del centre 

Abans d’arribar a aquest cas, com ja s’ha dit a dalt, s’han de sondejar les possibles 

mancances de contacte electrònic a les llars i informar a les famílies del procediment 

d’actuació en cas de confinament. 

En cas de tancament total del centre, s'apliquen les mesures estipulades per a cada 

grup. La Direcció del centre coordina l'actuació de l’equip pedagògic i informa a la 

comunitat escolar del procediment a seguir. 

La Direcció del centre també informa a la comunitat de les instruccions pertinents que 

ens enviï el Departament d’Educació. 

Els canals del contacte entre la Direcció i la comunitat escolar són el correu electrònic, 

el telèfon i en cas que convingui, la videoconferència. 

Les reunions de coordinació entre els membres de l’equip pedagògic es realitzarà a 

través de videoconferències. 
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3. ORGANITZACIÓ DELS GRUPS D’ALUMNES, PROFESSIONALS I 

ESPAIS 

  Docents PAE Espai 

Grup Alumnes Estable Temporal Estable Temporal Estable Temporal 

 Nº 
Nombre i 

nom 
Nombre i nom 

Nombre 

i suport 

Nombre i 

suport 
Nom 

Nom 

(horari) 

P-3 19 1. Ana M. 1. Anna S.  Vetllador AULA P3 GIMNÀS 

Grup 

P-3/P-4 
20 1. Pilar G. 1. Anna S.   AULA P4 GIMNÀS 

Grup 

P-4/P-5 
20 1. Elena M. 1. Anna S.  

Sònia 

ONCE 
AULA P4-P5 GIMNÀS 

P-5 18 1. Maria C. 1. Anna S.   AULA P5 GIMNÀS 

1r de 

Primària 
17 1. Arianna D. 1. Andrea P.   AULA 1 

 

 

2n de 

Primària 
17 1. Cristina G. 1. Andrea P.   AULA 2  

1r i 2n de 

Primària 
16 1. Andrea P. 1. Pere J.   AULA 1-2  

3r de 

Primària 
14 + 13 1. M. Jesús A. 1. Pere J.   

AULA 1 + AULA 

2 Contigües 

Parròquia St. 

Josep 

 

4t de 

Primària 
14 + 13 1. Araceli A. 

2. Berta D. 

Pere J. 
  

AULA 3 + AULA 

4 Contigües 

Parròquia St. 

Josep 

 

5è de 

Primària 
18 1. Manel M. 1. Berta D.   AULA 5  

6è de 

Primària 
18 1. Pau R. 

1. Berta D. 

Montse R. 
  AULA 6  

5è i 6è de 

Primària 
17 1. Montse R. 

1. Berta D. 

Pau R. 
  AULA 5-6  

1r ESO 30 1. David O. 
3. Esperança S., 

Oriol F., M. Rosa J 
 Vetllador AULA 1ESO 

Aula 

Tecnologia 

2n ESO 30 1. Oriol F. 
4. David O., 

Esperança S., M. 

José J., M. Rosa J 
  AULA 2ESO Tecnologia 

3r ESO 31 1. Ricard S. 
5. Lluís R., M. Rosa 

J., Esperança S., M. 

José J., Oriol F. 
  AULA 3ESO Tecnologia 

4t ESO 32 1. Lluís R. 
5. M. Rosa J., Ricard 

S., Esperança S., M. 

José J. 
  AULA 4ESO Tecnologia 
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4. ORGANITZACIÓ I HORARIS D’ENTRADES I SORTIDES I GESTIÓ 

D’ESPAIS 

4.1. Organització i horaris d’entrades i sortides 

La nostra escola està ubicada al carrer Pérez Galdós, número 15 de Terrassa, amb 

codi postal 08223, del Districte 3. Aquí hi ha una entrada principal, que és per on 

entraran i sortiran tots els alumnes d'Educació Infantil, Primària i Secundària de 

manera esglaonada, per a garantir les mesures de prevenció de la COVID-19. 

El carrer Pérez Galdós és un carrer secundari i poc transitat durant el dia. Els 

moments on el trànsit és més fluït és a l’entrada i a la sortida dels alumnes a l’escola. 

És per això que des del Centre s’ha demanat a l’Ajuntament de Terrassa el tancament 

del carrer en els següents horaris, per tal de poder planificar i realitzar les entrades i 

sortides d’una manera esglaonada: 

 MATÍ TARDA 

ENTRADA 8:30 – 9:30 14:30 – 15:30 

SORTIDA 12:30 – 13:30 16:30 – 17:30 

 

4.1.1. Horari d’entrades i sortides dels alumnes 

Per tal de vetllar per la seguretat de tots els nostres alumnes s’ha organitzat un horari 

d’entrada i sortida de manera esglaonada, per a Educació Infantil, per a Educació 

Primària i per a Educació Secundària Obligatòria, per la porta principal del centre. 

El carrer serà l’espai habilitat per a poder fer esglaonadament les entrades i sortides 

respectant les mesures de prevenció. 

L’organització de les entrades i sortides es durà a terme tenint en compte els grups 

de convivència estable, o sigui per cursos. 

Cada curs tindrà una ubicació concreta (una fila per curs) separa adequadament 

respectant la distància de seguretat, tal i com indica la normativa del PROCICAT. S’ha 

demanat a l’Ajuntament la possibilitat de marcar el terra del carrer amb les distàncies 

reglamentàries. 

Al carrer tots els alumnes, a partir de 6 anys, hauran de portar la mascareta posada 

correctament, així com també hauran de respectar la distància de seguretat. 
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Cada alumne/a només podrà ser acompanyat/da per una persona adulta, que ha de 

complir també amb la normativa de seguretat i higiene del PROCICAT de la COVID-

19. 

La porta principal del centre permet l’entrada i sortida de dos grups alhora. 

S’habilitaran dos espais que estaran ben delimitats per unes tanques de separació 

que dividiran la porta principal en dos. 

A l’entrada cada professor/a anirà a buscar el seu grup. Quan vagin entrant a l’edifici 

es prendrà la temperatura de cada un dels alumnes i també es farà la desinfecció de 

les mans amb gel hidroalcohòlic. 

A la sortida cada professor/a acompanyarà a la porta principal els alumnes del seu 

grup i els entregarà al pare/mare/tutor legal que els vinguin a buscar, prèvia 

desinfecció de les mans. 

Tots els alumnes a partir de 6 anys hauran de portar obligatòriament la seva 

mascareta quan entrin dins de l’escola. També l’hauran de portar en els 

passadissos i llocs de concurrència. 
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 L’horari esglaonat d’entrades i sortides serà el següent: 

Edifici Escola 

Grup 
Horari Entrada  

Matí 
Horari Sortida 

Migdia 
Horari Entrada 

Tarda 
Horari Sortida 

Tarda 

P-3 9:00h 12:40h 14:40h 16:40h 

P-3/P-4 9:00h 12:40h 14:40h 16:40h 

P-4/P-5 8:55h 12:45h 14:45h 16:45h 

P-5 8:55h 12:45h 14:45h 16:45h 

1r de Primària 
(Mascareta) 

8:50h 12:50h 14:50h 16:50h 

1r/2n de Primària 
(Mascareta) 

8:50h 12:50h 14:50h 16:50h 

2n de Primària 
(Mascareta) 

8:45h 12:55h 14:55h 16:55h 

5è de Primària 
(Mascareta) 

8:45h 12:55h 14:55h 16:55h 

5è/6è de Primària 
(Mascareta) 

8:40h 13:00h 15:00h 17:00h 

6è de Primària 
(Mascareta) 

8:40h 13:00h 15:00h 17:00h 

1r ESO  
(Mascareta) 

8:00h 13:20h 15:20h 17:20h 

2n ESO  
(Mascareta) 

8:00h 13:20h 15:20h 17:20h 

3r ESO  
(Mascareta) 

7:50h 13:10h 15:10h 17:10h 

4t ESO  
(Mascareta) 

7:50h 13:10h 15:10h 17:10h 

 

Edifici Parròquia de Sant Josep 

 Grup 
Horari Entrada  

Matí 
Horari Sortida 

Migdia 
Horari Entrada 

Tarda 
Horari Sortida 

Tarda 

3r de Primària 
(Mascareta) 

8:55h 12:55h 14:55h 16:55h 

4t de Primària 
(Mascareta) 

9:00h 13:00h 15:00h 17:00h 
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ENTRADA MATÍ 

EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA 
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SORTIDA MIGDIA 

EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA 
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ENTRADA TARDA 

EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA 
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SORTIDA TARDA 

EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA 
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ENTRADA MATÍ 

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA 

 

 

SORTIDA MIGDIA 

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA 
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ENTRADA TARDA 

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA 

 

 

SORTIDA TARDA 

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA 

 

  



 27 

4.1.2. Entrades i Sortides: Alumnes de l’aula d’acollida matinal 

Els alumnes de l’acollida matinal normalment arriben de forma esglaonada i no formen 

aglomeracions a l’entrada de l’escola. 

Si hi ha més d’un/a alumne/a a l’entrada haurà d’esperar-se fora, al carrer, fent cua i 

respectant la distància de seguretat indicada pel PROCICAT. 

Els nens i nenes d’acollida matinal entraran esglaonadament a partir de les 7:30h. Les 

monitores seran les encarregades d’anar a buscar els infants a la porta d’entrada 

principal, els prendran la temperatura i els faran la desinfecció de les mans amb el gel 

hidroalcohòlic. 

Els alumnes que fan servir l’acollida matinal estan dividits en dues aules separades: 

Educació Infantil i Educació Primària. 

Les monitores de l’aula d’acollida matinal seran les encarregades de portar els nens 

a la classe que li correspon seguint les indicacions sanitàries del PROCICAT. Els 

alumnes hauran de fer la desinfecció de mans, hauran de portar la mascareta per 

l’interior de l’edifici i hauran de mantenir la distància de seguretat. 

Cada espai d’acollida matinal estarà preparat seguint les indicacions sanitàries del 

PROCICAT, assegurant la distància interpersonal i serà desinfectada un cop s’hagi 

utilitzat. 

4.2. Gestió d’espais 

4.2.1. Aules: Grups Estables de convivència 

L’Escola Andersen ha organitzat per a aquest curs 2020-21 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 d’educació 

inclusiva si la major part de la seva jornada laboral transcorre en aquest grup. 

Després de la visita i inspecció dels espais/aula del nostre centre per part del 

Responsable de Riscos Laborals de l’escola, el passat dimecres 8 de juliol de 2020, 
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vam poder concretar els espais i l’organització de cada aula, tenint en compte la 

normativa vigent de distanciament interpersonal entre els alumnes. 

Segons el Responsable de Riscos Laborals la nostra escola disposa d’unes aules 

grans que compleixen la normativa de distanciament. 

A la nostra escola, seguint les instruccions de finals d’agost del Departament, hi haurà 

els següents grups estables de convivència: 

- Quatre grups estables d’Educació Infantil (P-3, P-3/P-4, P-4/P-5 i P-5). 

- Vuit grups estables d’Educació Primària (Cicle Inicial 3 grups / Cicle Mitjà 2 

grups i Cicle Superior 3 grups). 

- Quatre de l’ESO (De 1r a 4t d’ESO). 

Els grups estables de convivència són tancats i no superen la ràtio de 10 alumnes per 

aula, tal i com indiquen les darreres instruccions del Departament. 

Cada grup estarà a la seva aula corresponent (graella pàg. 17), menys en moments 

puntuals corresponents a les activitats relacionades amb les matèries de 

Psicomotricitat i Educació Física que es duran a terme en el pati o en el gimnàs. 

4.2.2. Organització de l’espai d’esbarjo 

Des de sempre l’Escola Andersen ha organitzat l’horari d’esbarjo en diferents torns, 

que es divideixen segons les edats dels nens i nenes. 

En un mateix torn, és a dir, en una mateixa franja horària, es barrejaven, fins ara, tres 

cursos i s’utilitzaven alhora els tres diferents espais d’esbarjo de què l’escola disposa. 

Atenent a les circumstàncies excepcionals de la COVID-19, l’organització per torns a 

l’hora d’esbarjo continua essent la mateixa, el que es canvia per al curs 2020-21 és 

la distribució dels tres grups que abans sortien junts. El curs vinent sortiran separats, 

dividits per grups estables de convivència, ocupant un espai concret i diferenciat per 

a cada grup. 

L’escola disposa de tres espais per a poder realitzar l’esbarjo dels alumnes i així es 

pot garantir que els nostres alumnes puguin sortir al pati amb el seu grup estable de 

convivència, sense barrejar-se amb altres grups. 
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Espais: 

Pati 1: Pati principal de l’escola. Aquest pati disposa d’un espai ample el qual es 

dividirà en dos, A i B. La delimitació es farà mitjançant unes tanques de seguretat. En 

aquest pati podran sortir dos grups d’alumnes estables alhora, en un mateix torn però 

en dos espais diferents, ja que els metres quadrats del pati ho permeten. 

Pati 2: Pati Petit: Espai reduït on hi pot anar un grup estable de convivència. 

Pati 3: Terrat: Espai reduït on hi pot anar un altre grup estable de convivència. 

 

Distribució dels patis: 
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Tenint en compte aquesta divisió d’espais la distribució horària i la gestió de torns a 

l’hora del pati és la següent: 

 
 HORA DE PATI ESPAI 

1r ESO 10:00 – 10:30 Pati Petit 

2n ESO 10:00 – 10:30 Pati gran B 

3r ESO 10:00 – 10:30 Pati gran A 

4t ESO 10:00 – 10:30 Pati Terrat 

P-3 10:30 - 11:00 Pati Petit 

P-3 / P-4 10:30 - 11:00 Pati gran A 

P-4 / P-5 10:30 - 11:00 Pati gran B 

P-5 10:30 – 11:00 Pati Terrat 

5è Primària 11:00 - 11:30 Pati Petit 

6è Primària 11:00 - 11:30 Pati gran A 

5è -6è Primària 11:00 - 11:30 Pati gran B 

1r Primària 11:30 - 12:00 Pati Petit 

2n Primària 11:30 - 12:00 Pati gran A 

1r – 2n Primària 11:30 - 12:00 Pati gran B 

 

 HORA DE PATI ESPAI 

3r Primària 11:00 – 11:30 Pati Parròquia Sant Josep 

4t Primària 11:30 – 12:00 Pati Parròquia Sant Josep 
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Les entrades i les sortides al pati es faran de manera esglaonada, per tal de no 

coincidir amb els altres grups ni en els passadissos ni en l’escala principal. 

Els alumnes hauran de mantenir la distància i fer ús de la mascareta quan es dirigeixin 

cap a la zona d’esbarjo, dins del recinte escolar. Al pati es podran treure la mascareta 

sempre i quan es respecti la distància interpersonal 1'5 metres indicada pel 

PROCICAT. 

En el pati no es podran fer servir ni joguines ni pilotes. 

Tant a la sortida de l’aula com a la tornada, abans d’entrar a l’aula, els alumnes hauran 

de fer una desinfecció de les mans. 

Els nens i nenes d’Educació Infantil (P-3, P-4 i P-5) i de Primària  podran fer un mos 

a la seva aula, però mai podran portar menjar al pati. 

No serà permès utilitzar les fonts del pati, ni per beure, ni per omplir les ampolles 

d’aigua. Cada alumne haurà de portar la seva beguda i en cap cas compartir-la. 

4.2.3. Organització de l’espai de pati/gimnàs: Educació Física/Psicomotricitat 

Per a la realització de l’Educació Física a l’aire lliure, l’escola disposa de l’espai del 

pati gran en les hores que els alumnes no surten al pati: 

8:00 - 9:00 ESO 

9:00 - 10:00 Primària / ESO 

12:15 - 13-15 ESO 

15:00 - 16:00 Primària 

16:00 - 17:00 Primària 

 

L’ús dels vestidors serà molt limitat ja que l’espai que disposem de cada vestuari (el 

de nois i el de noies) és també molt limitat i per tant enguany no es podran fer servir. 

Els alumnes hauran de venir amb l’equipament d’Educació Física posat des de casa 

i no es podran canviar. 

Quan s’acabi l’activitat d’Educació Física tots els alumnes s’hauran de desinfectar les 

mans abans d’entrar a la seva aula ordinària. 

El tutor del grup estable de convivència vindrà a buscar els seus alumnes per anar 

fins a la seva aula ordinària. 
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Els alumnes d’Educació Infantil utilitzaran el gimnàs per a fer la Psicomotricitat. En 

cap cas faran servir els vestuaris, per tant, el dia que tinguin Psicomotricitat hauran 

de venir canviats des de casa. 

Els grups estables de convivència d’Educació Infantil faran la Psicomotricitat en 

diferents dies per tal de no utilitzar les instal·lacions el mateix jorn i així poder realitzar 

una posterior neteja i desinfecció. 

4.2.4. Relació amb la comunitat educativa: organització de l’espai de reunions 

i tutories 

Trobades amb les famílies 

Reunions de grups estables a inici de curs 

Enguany, tenint en compte la situació de pandèmia de la COVID-19, les trobades 

d’inici de curs amb els diferents grups estables es realitzaran a la Sala d’actes del 

Centre Cívic Alcalde Morera de la nostra ciutat, ja que disposa d’un espai molt ampli 

i així es podrà mantenir, sense problema, la distància de seguretat indicada pel 

PROCICAT. També es faran servir una aula de Primària i una aula de Secundària. 

Per tal de respectar la Normativa del Departament de Sanitat es faran diferents 

reunions presencials de menys de 10 persones. 

Entre reunió i reunió es farà una desinfecció de l’aula. En tot moment hi haurà una 

correcta ventilació de totes les aules on es realitzaran les reunions presencials. 

Considerem que és important que hi hagi aquesta primera trobada presencial d'inici 

de curs amb les famílies ja que s’ha d’explicar i ha de quedar molt clar el nou pla 

d’organització i funcionament del  centre per al curs 2020-21, tenint en compte la 

problemàtica actual de la COVID-19. 

Des de l’escola ja s’ha fet la reserva de la Sala d’Actes del Centre Cívic Alcalde Morera 

per a la segona setmana de setembre. 
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El calendari de les reunions de pares d'inici de curs és el següent: 

REUNIÓ INICI 
DE CURS 

CENTRE CÍVIC 

 
DIA 7 DE 

SETEMBRE 

 
DIA 8 DE 

SETEMBRE 

 
DIA 9 DE 

SETEMBRE 

 
DIA 10 DE 
SETEMBRE 

16h a 17h 
 

8 de P3 7 de P4 7 de P5 7 de 1r 

17h a 18h 
 

8 de P3 7 de P4 7 de P5 7 de 1r 

18h a 19h 
 

8 de P3 7 de P4 7 de P5 7 de 1r 

19h a 20h 
 

 5 de P4 6 de P5 5 de 1r 

 

REUNIÓ INICI DE 
CURS AULA 

AUDIOVISUALS 

 
DIA 7 DE 

SETEMBRE 

 
DIA 8 DE 

SETEMBRE 

 
DIA 9 DE 

SETEMBRE 

 
DIA 10 DE 
SETEMBRE 

16h a 17h 
 

8 de 2n 7 de 3r 7 de 4t 7 de 6è 

17h a 18h 
 

8 de 2n 7 de 3r 7 de 4t 7 de 6è 

18h a 19h 
 

8 de 2n 7 de 3r 7 de 4t 6 de 6è 

19h a 20h 
 

 6 de 3r 6 de 4t 6 de 6è 

 

REUNIÓ INICI 
DE CURS AULA 

DE 5È DE 
PRIMÀRIA 

    
DIA 10 DE 
SETEMBRE 

15:30h-16:30h 
 

   7 de 5è 

16:30h-17:30h 
 

   7 de 5è 

17:30h-18:30h 
 

   7 de 5è 

18:30h-19:30h 
 

   6 de 5è 
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REUNIÓ INICI 
DE CURS 

AULA DE 1R 
ESO 

 
DIA 7 DE 

SETEMBRE 

 
DIA 8 DE 

SETEMBRE 

 
DIA 9 DE 

SETEMBRE 

 
DIA 10 DE 
SETEMBRE 

16:15h-
17:15h 
 

8 de 1r ESO 8 de 2n ESO 8 de 3r ESO 8 de 4t 
ESO 

17:15h-
18:15h 
 

8 de 1r ESO 8 de 2n ESO 8 de 3r ESO 8 de 4t 
ESO 

18:15h-
19:15h 
 

7 de 1r ESO 7 de 2n ESO 8 de 3r ESO 8 de 4t 
ESO 

19:15h-
20:15h 
 

7 de 1r ESO 7 de 2n ESO 7 de 3r ESO 8 de 4t 
ESO 

 

En tot moment s’haurà de seguir la normativa de la COVID-19 que ens indiquen des 

del Centre Cívic Alcalde Morera: 

- A fora: 

Les persones que vinguin abans d’hora s’hauran d’esperar fora del recinte, hauran de 

mantenir la distància de seguretat i hauran de portar posada la mascareta. 

Per evitar aglomeracions s’haurà d’esperar que surtin fora les persones del torn 

anterior, abans d’entrar al recinte. Hauran d’esperar-se fent la cua pertinent i 

mantenint sempre la distància de seguretat. 

Tothom ha d’accedir a l’edifici amb la mascareta posada, les mans prèviament 

desinfectades i mantenint sempre les distàncies de seguretat. 

- A dins: 

Com a màxim podran accedir a cada aula 10 persones, mantenint la distància de 

seguretat de la normativa del PROCICAT. Per tant només hi podrà accedir un 

representant legal per alumne/a com a màxim. 

No es pot menjar, nin beure, ni compartir aliments. 

Les aules seran desinfectades i ventilades cada vegada que finalitzi una reunió. 

Tots els assistents hauran de portar la declaració de responsabilitat signada i l’haurà 

d’entregar abans d’entrar a cada recinte. 

També es prendrà la temperatura i es facilitarà gel hidroalcohòlic a cada persona 

assistent a la seva reunió, abans d’entrar a cada recinte. 
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Al Centre Cívic el/la Conserge ens obrirà i tancarà la porta d’entrada a la Sala d’Actes, 

així com també ens facilitarà l’ús dels WC en cas de necessitat. Després de cada ús 

se’n farà una neteja/desinfecció. 

Reunions individuals de seguiment dels alumnes: Procediments de comunicació amb 

les famílies 

Les tutories de seguiment de cada alumne/a amb les famílies es faran preferentment 

mitjançant videoconferència, via telèfon, o bé per correu electrònic, depenent de la 

situació de cada família. 

Només es faran tutories presencials en casos excepcionals, mantenint sempre les 

mesures de seguretat. 

Els despatxos de tutories de l’escola estan preparats amb mampares protectores, per 

a garantir la màxima seguretat. 

Presencialment només podrà assistir un responsable legal a la tutoria de seguiment, 

el qual haurà de seguir totes les mesures de seguretat i haurà de portar la declaració 

de responsabilitat. 

Trobades amb els diferents òrgans unipersonals i col·lectius de coordinació i 

govern del centre 

Reunions de l’òrgan de participació de la comunitat escolar: Consell Escolar 

Depenent de la situació de la pandèmia de la COVID-19, està previst fer la primera 

reunió del Consell Escolar de manera presencial per tal d’explicar el temes prioritaris 

per al curs 2020-21: el nou pla d’organització i funcionament del centre, les diferents 

mesures sanitàries previstes per la COVID-19, les baixes dels diferents professors 

vulnerables (que ja hauran fet la seva revisió mèdica seguint instruccions del 

Departament) i les seves substitucions i la situació econòmica en què es troba el 

centre. 

La reunió es durà a terme a la Sala de professors ja que es respecta l’espai normatiu 

de distància entre persones. 

La Sala de professors serà netejada i desinfectada prèviament. En la Sala hi ha una 

bona ventilació, i es poden mantenir les finestres obertes. 

Tots els membres del Consell Escolar hauran de portar la mascareta, fer una 

desinfecció de mans i prendre’s la temperatura abans d’entrar a l’escola. 
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Les posteriors trobades dels diferents membres del Consell Escolar està previst de 

fer-les a partir de videoconferències, per tant, no seran presencials. 

Reunions de l’Associació de pares i mares de l’escola: AMPA 

Depenent de la situació de la pandèmia de la COVID-19, està previst fer la primera 

reunió de l’AMPA de manera presencial per tal d’organitzar les activitats extraescolars 

i les festes tradicionals que se celebren al centre. L’organització d’aquestes activitats 

ha de seguir la normativa establerta pel Departament i pel PROCICAT. 

La reunió es durà a terme a la Sala de professors ja que es respecta l’espai normatiu 

de distància entre persones. 

La Sala de professors serà netejada i desinfectada prèviament. En la Sala hi ha una 

bona ventilació, i es poden mantenir les finestres obertes. 

Tots els membres de l’AMPA hauran de portar la mascareta, fer una desinfecció de 

mans i prendre’s la temperatura abans d’entrar a l’escola. 

Les posteriors trobades dels diferents membres de l’AMPA està previst de fer-les a 

partir de videoconferències, per tant, no seran presencials. 
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Reunions internes del professorat 

ÒRGANS TIPUS DE REUNIÓ 
FORMAT DE LA 

REUNIÓ 
PERIODICITAT 

/TEMPORTIZACIÓ 

Equip Directiu Planificació Presencial Una per setmana 

Equip Docent 
Educació Infantil 

Coordinació Videoconferència Una per setmana 

Equip Docent 
Cicle Inicial 

Coordinació Videoconferència Una per setmana 

Equip Docent 
Cicle Mitjà 

Coordinació Videoconferència Una per setmana 

Equip Docent 
Cicle Superior 

Coordinació Videoconferència Una per setmana 

Equip Docent 
1r-2n ESO 

Coordinació Videoconferència Una per setmana 

Equip Docent 
3r-4t ESO 

Coordinació Videoconferència Una per setmana 

Equip Docent 
Etapa Inicial i 

Primària 
Coordinació Videoconferència Una per setmana 

Equip Docent 
Secundària 

Coordinació Videoconferència Una per setmana 

Equip Docent 
Psicologia 
Primària i 

Secundària 

Seguiment i 
Coordinació 

Videoconferència 
Una 

quinzenalment 
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4.2.5. Gestió de l’espai del menjador 

La nostra escola ofereix el servei de menjador per a tots els seus alumnes d’Educació 

Infantil, Educació Primària i ESO. L’empresa de càtering “La vostra cuina” és 

l’encarregada de servir els menús adaptats a les necessitats alimentàries dels nens i 

nenes cada dia. 

L’empresa de Càtering “La Vostra Cuina” haurà de complir la normativa d’entrada i 

sortida del centre: Desinfecció de mans, ús obligatori de mascareta i respectar la 

distància interpersonal d’1’5 metres (en el cas que coincidís amb alguna persona de 

la comunitat educativa). 

Normalment es queden una mitjana de 40 alumnes, de diferents cursos d’Infantil i 

Primària, ja que els alumnes de Secundària pràcticament no en fan ús. 

El menjador de l’escola disposa d’un espai suficient per a poder donar cabuda els 

alumnes que utilitzin aquest servei, mantenint la distància de seguretat que la 

normativa indica i organitzant les taules dels comensals per grups estables de 

convivència. 
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S’organitzaran diferents hores d’entrada dels alumnes al menjador i es mantindran els 

grups estables de convivència compartint la mateixa taula: 

CURS/GRUP ESTABLE DE 

CONVIVÈNCIA 
HORA DE DINAR 

P-3 12:30 

P-3/P-4 12:30 

P-4/P-5 12:35 

P-5 12:40 

1r Primària 12:45 

1r/2n Primària 12:45 

2n Primària 12:45 

3r Primària 12:50 

4t Primària 12:50 

5è Primària 13:00 

5è/6è Primària 13:00 

6è Primària 13:00 

ESO (Esporàdicament) 13:20 

 

Normativa del menjador: 

- Cada dia es farà una neteja, desinfecció i ventilació del menjador, abans i 

després de ser utilitzat pels alumnes. 

- Les monitores del menjador hauran de respectar amb rigorositat les mesures 

sanitàries proposades per la normativa del PROCICAT i hauran d’anar 

degudament abillades per a fer el servei. 

- Les monitores del menjador hauran de fer ús de les mascaretes durant tot el 

seu servei, i hauran de desinfectar-se les mans amb molta freqüència. 

- Les monitores del menjador seran les encarregades de vetllar pel bon 

funcionament del servei del menjador, fent complir rigorosament la normativa 

als alumnes. 
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- Els alumnes s’hauran de rentar les mans abans i després de l’entrada i la 

sortida del menjador. 

- Els alumnes s’hauran de rentar les mans abans i després de l’entrada i la 

sortida del menjador, si han d’anar al WC. 

- Els integrants del mateix grup estable hauran de seure junts en una o més 

taules. 

- Entre taules de diferents grups estables de convivència hi haurà una separació 

mínima d’1,5 metres. 

- Com sempre hem fet, el menjar se servirà en plats individuals i no es podrà 

compartir, sota cap concepte. 

- No es posaran amanides, ni setrilleres, ni cistelles de pa al centre de la taula. 

- El menjar serà servit per les monitores de manera individual, inclòs el pa. 

- L’aigua serà servida per les monitores de manera individual. 

- El professorat i el personal d’administració i serveis del centre podrà fer ús del 

servei del menjador escolar en un espai diferenciat de l’ocupat per l’alumnat. 

Hauran de fer una desinfecció de mans a l’entrada i a la sortida del menjador i 

hauran de portar la mascareta excepte quan estiguin asseguts a l’aula fent 

l’àpat. 

Quan els alumnes acabin l’àpat del dinar: 

Els alumnes d’Educació Infantil, quan acabin el servei de menjador hauran de 

rentar-se les mans i després hauran d’anar al Pati Petit, amb una monitora, 

mantenint la distància de seguretat. 

Els alumnes de 1r,2n i 3r de Primària, quan acabin el servei de menjador hauran 

de rentar-se les mans i després hauran d’anar al Pati Gran A amb una monitora 

de vigilància. 

Els alumnes de 4t, 5è i 6è de Primària i ESO, quan acabin el servei de menjador 

hauran de rentar-se les mans i després hauran d’anar al Pati Gran B amb una 

monitora de vigilància. 
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Tornada a les aules després del servei de menjador: 

Les monitores del menjador seran les encarregades de portar els alumnes a les 

seves aules en les hores indicades, prèvia desinfecció de les mans de cadascun 

d’ells. 

CURS/GRUP ESTABLE DE 

CONVIVÈNCIA 
HORA DE RETORN A L’AULA 

P-3 14:40 

P-3/P-4 14:40 

P-4/P-5 14:45 

P-5 14:45 

1r Primària 14:50 

1r/2n Primària 14:50 

2n Primària 14:50 

3r Primària 14:55 

4t Primària 14:55 

5è Primària 15:00 

5è/6è Primària 15:00 

6è Primària 15:00 

ESO (Esporàdicament) 15:10 
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4.2.6. Gestió d’espais de les activitats extraescolars 

L’AMPA de l’Escola Andersen proposa les següents activitats extraescolars per al 

curs 2020-2021: 

1. Espai Lúdic 

2. Música 

3. Bàsquet 

4. Ball Modern 

5. Robòtica 

6. Anglès 

7. Natació 

La realització d’activitats extraescolars a partir de les 17:00h en les mateixes 

instal·lacions escolars implica que hi haurà alumnes de diferents grups estables de 

convivència que estaran en contacte. És per aquest motiu que s’aplicaran 

estrictament les principals normes de Salut en tots els alumnes:  

→ Tots els alumnes hauran de portar mascareta obligatòriament. 

→ En tot moment s’haurà de mantenir la distància de seguretat d’1,5 metres 

com a mínim. 

→ Cada alumne/a haurà de rentar-se les mans abans, durant i després de la 

realització de l’activitat extraescolar. 

ESPAI LÚDIC De dilluns a divendres de 17h a 18:30h 

• Aquesta activitat va adreçada als alumnes dels cursos de P-3, P-4, P-5 i 1r de 

Primària. 

• L’activitat es realitza a l’aula de P-4. Un cop acabi l’horari escolar es 

desinfectarà l’aula de P-4 per tal que els nens/es hi puguin accedir sense cap 

mena de problema amb totes les mesures de seguretat. 

• Per norma general cada dia hi ha una mitjana de 5/6 nens realitzant l’activitat, 

per tant es garanteix que cada infant disposa d’una superfície mínima de 2,5m2. 

• Durant tota l’activitat l’aula estarà ventilada i amb les finestres obertes ja que 

aquesta aula dona al pati de l’escola. 

• El material que s’utilitzarà serà d’ús individual. No es compartiran joguines. 
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• Si un nen/a ha d’anar al WC cal que es desinfecti les mans abans i després del 

seu ús. 

MÚSICA Dilluns de 17h a 18:30h 

• Aquesta activitat va adreçada als alumnes dels cursos de P-3, P-4 i P-5. 

• L’activitat es realitza a l’aula de música. Un cop acabi l’horari escolar es 

desinfectarà l’aula de música per tal que els nens/es hi puguin accedir sense 

cap mena de problema amb totes les mesures de seguretat. 

• Per norma general l’únic dia que es realitza música a l’escola com activitat 

extraescolar és el dilluns. 

• Hi ha una mitjana de 5/6 nens que realitzen l’activitat, per tant es garanteix que 

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

• Durant tota l’activitat l’aula estarà ventilada i amb les finestres obertes. 

• El material que s’utilitzarà s’haurà de netejar i desinfectar cada vegada. 

• Si un nen/a ha d’anar al WC cal que es desinfecti les mans abans i després del 

seu ús. 

BÀSQUET Dimarts i dijous de 17h a 18:30h 

• Aquesta activitat va adreçada a tots aquells alumnes que vulguin aprofundir en 

el món de l’esport en general, i més concretament del bàsquet. 

• Poden participar tots els cursos de l’escola però darrerament només s’apunten 

el grup d’esport d’iniciació: P-5 i 1r de Primària. 

• L’activitat es realitza al pati de l’escola (espai obert, aire lliure). Es garanteix 

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

• Cada nen/a s’haurà de rentar les mans abans i després de cada entrenament. 

• Cada nen/a ha de fer servir la mateixa pilota. De totes maneres les pilotes es 

desinfectaran després de cada entrenament. 

• No s’utilitzaran els vestuaris ja que els alumnes ja hauran de venir amb el 

xandall de l’escola posat des de casa. 

• Si un nen/a ha d’anar al WC cal que es desinfecti les mans abans i després del 

seu ús. 
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BALL MODERN  

• S’organitzaran dos grups de màxim 20 persones cada un d’ells per tal de 

mantenir la normativa de distanciament. 

o Grup P-5, 1r i 2n de Primària: Dilluns i dimecres de 17h a 18:30h 

o Grup 3r a 6è de Primària: Dimarts i dijous de 17h a 18:30h 

• L’activitat es realitza dos dies a la setmana per cada grup. 

• L’activitat es durà a terme al pati B de l’escola (espai obert) i excepcionalment 

si plou podran fer servir el gimnàs (espai tancat). Es garanteix que cada infant 

disposa d’una superfície mínima de 2,5m2 a cada un dels espais. Si accedeixen 

al gimnàs els/les alumnes hauran de fer ús de la mascareta. 

• Cada nen/a s’haurà de rentar les mans abans i després de l’activitat. 

• Per norma general hi ha una mitjana de 15 nens/es per grup que realitza 

l’activitat, per tant es garanteix que cada una d’ells/es disposi d’una superfície 

mínima de 2,5m2. 

• Si l’activitat es duu a terme al gimnàs es garanteix que l’espai estarà ventilat i 

amb les finestres obertes ja que aquesta aula disposa de la ventilació 

apropiada. 

• Els dos vestuaris seran utilitzats pels nens i nenes que realitzen l’activitat de 

ball modern i es distribuiran intentant respectar els grups estables de 

convivència. Quan no sigui possible els/les alumnes hauran de fer ús de la 

mascareta dins dels vestuaris. 

• Si un nen/a ha d’anar al WC cal que es desinfecti les mans abans i després del 

seu ús. 

ROBÒTICA  

• Aquesta activitat està organitzada per una empresa externa: CODELEARN 

• Els monitors de l’activitat hauran de seguir estrictament totes les normes, 

mesures de seguretat i prevenció de la COVID-19 de l’escola. 

• Els monitors de l’activitat de robòtica hauran de dur mascareta sempre: Quan 

arribin i vagin a buscar ells nens i nenes apuntats, mentre desenvolupin 

l’activitat i quan entreguin els nens i nenes a les famílies, a la porta de l’escola. 
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• Participen en aquesta activitat els alumnes des d’Infantil (P-4 i P-5) fins a 6è 

de Primària. 

• La robòtica es realitza a l’aula d’informàtica i així es garanteix que cada infant 

disposi d’una superfície mínima de 2,5m2. 

• Es faran tres grups d’alumnes segons les edats: 

o Grup Ed. Infantil (P-4 i P-5): Dimecres de 17h a 18:30h 

o Grup Ed. Primària (1r, 2n i 3r): Dilluns de 17h a 18:30h 

o Grup Ed. Primària (4t, 5è i 6è): Dijous de 17h a 18:30h 

• Cada nen/a s’haurà de rentar les mans abans i després de l’activitat. 

• Per norma general cada dia que es realitza l’activitat de robòtica hi ha una 

mitjana d’11/12 nens/es que fan l’activitat, per tant es garanteix que cada un 

d’ells/es disposi d’una distància mínima 1,5 metres amb la resta de companys. 

• Abans, durant i després de la classe de robòtica es garanteix la ventilació de 

l’aula, mantenint la porta de l’aula oberta. 

• Si un nen/a ha d’anar al WC cal que es desinfecti les mans abans i després del 

seu ús. 

• El material (bàsicament ordinador) i les superfícies utilitzades es desinfectaran 

després de l’activitat. 

ANGLÈS  

• Aquesta activitat està organitzada per una empresa externa: MÓN IDIOMES 

• Els monitors de l’activitat hauran de seguir estrictament totes les normes, 

mesures de seguretat i prevenció de la COVID-19 de l’escola. 

• Els monitors hauran de dur mascareta sempre: Quan arribin i vagin a buscar 

ells nens i nenes apuntats, mentre desenvolupin l’activitat i quan entreguin els 

nens i nenes a les famílies, a la porta de l’escola. 

• Participen en aquesta activitat els alumnes des d’Infantil (P-4 i P-5) fins a 6è 

de Primària. 

• L’anglès es realitza a les aules de P-3, 1r i 6è de Primària, i així es garanteix 

que cada infant disposi d’una superfície mínima de 2,5m2. 

 

 

 



 46 

• Es faran quatre grups d’alumnes segons les edats: 

o Grup P-3 i P-4: Dimarts de 17h a 18:30h 

o Grup P-5, 1r i 2n de Primària: Dijous de 17h a 18:30h 

o Grup 3r i 4t de Primària: Dimecres de 17h a 18:30h 

o Grup 5è i 6è de Primària: Dilluns de 17h a 18:30h 

• Cada nen/a s’haurà de rentar les mans abans i després de l’activitat. 

• Per norma general cada dia que es realitza l’activitat de robòtica hi ha una 

mitjana de 6/7 nens/es que fan l’activitat, per tant es garanteix que cada un 

d’ells/es disposi d’una distància mínima 1,5 metres amb la resta de companys. 

• Abans, durant i després de la classe de robòtica es garanteix la ventilació de 

l’aula, mantenint la porta de l’aula oberta. 

• Si un nen/a ha d’anar al WC cal que es desinfecti les mans abans i després del 

seu ús. 

• El material que utilitzin els alumnes serà individual. Si hi ha algun material que 

l’ha de fer servir més d’un alumne/a es desinfectarà després de cada ús. 

• L’aula es netejarà i desinfectarà després de l’activitat. 

NATACIÓ  

• L’activitat de natació es realitzarà a les instal·lacions del CLUB EGARA 

(Matadepera) i per tant s’haurà de seguir rigorosament el protocol sanitari de 

la COVID-19 i les mesures de prevenció que el Club ens indiqui. 

• Cada nen/a s’haurà de rentar les mans abans i després de l’activitat i quan 

accedeixi al centre. 

TRANSPORT 

• Els alumnes es desplaçaran al Club Egara amb autocar (Autocars Gómez, 

Terrassa). 

• Abans de pujar se’ls prendrà la febre i se’ls desinfectaran les mans. Quan 

baixin de l’autocar se’ls tornarà a desinfectar les mans. 

• Tots els alumnes hauran de portar posada la mascareta durant tot el trajecte 

d’anada i tornada. 
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PISCINA I VESTUARIS 

• El Club Egara disposa d’una piscina coberta que segueix totes les normatives 

d’higiene establertes. 

• Es garanteix que cada infant disposa superfície mínima de 2,5m2 per fer 

l’activitat. 

• L’aigua de la piscina és tractada segons la normativa vigent del CLUB EGARA. 

• Els alumnes podran utilitzar els vestuaris per canviar-se, sempre fent ús de la 

mascareta. 

GRUPS 

• S’organitzaran dos grups, segons les edats, per tal de seguir la normativa de 

distanciament interpersonal, tant a l’autocar com en el club. 

o Grup Educació Infantil (De P-3 a P-5): Divendres (sortida 16:30h i 

arribada 18:45h 

o Grup Educació Primària (De 1r a 6è): Dijous (sortida 16:30h i arribada 

18:45h 

• Hi ha una mitjana de 10/11 nens/nenes que realitzen l’activitat, per tant es 

garanteix que cada infant disposa d’una distància mínima. 

• Acompanyants: Dos monitors per grup, que seguiran estrictament el protocol 

de seguretat de la Covid-19 i vetllaran perquè els alumnes també les segueixin. 
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ORGANITZACIÓ D’HORARIS I GESTIÓ DE LES ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 

 
ACTIVITAT 

NOMBRE 

D'ALUMNES 

GRUPS DELS QUALS PROVENEN ELS 

ALUMNES 

PROFESSIONAL 

RESPONSABLE 

ESPAI ON ES 

REALITZA 

L'ACTIVITAT 

 
Espai Lúdic 

 
5/6 

Ed. Infantil  
Judith Gonzàlez 

 
Aula P4 

P3, P4, P5 

 
Música 

 
5/6 

Ed. Infantil  
Georgina Calvo 

 
Aula Música 
Primària P3, P4, P5 

 
Bàsquet 

 
12/15 

Ed. Infantil/Ed. Primària  
Sergio Royo 

 
Pati 

P5, 1r, 2n 

 

 
Ball modern 

 

 
15 

dl/dx dm/dj  

 
Anna Giménez 

 

 
Pati/Gimnàs Ed. Infantil/Ed.Primària Ed. Infantil/Ed. Primària 

P5, 1r, 2n 3r, 6è 

 

 
Robòtica 

 

 
10/12 

dl dx dj  

 
CODELEARN 

 

Aula 

Informàtica

Primària 

Ed.Primària Ed. Infantil Ed.Primària 

1r, 2n, 3r P4, P5 4t, 5è, 6è 

 

 
Anglès 

 

 
6/7 

dl dm dx dj  

 
Món Idiomes 

dl, dx aula 6è 

Ed.Primària Ed.Infantil Ed. Primària Ed.Primària dm aula P3 

5è, 6è P3, P4 3r, 4t 1r, 2n dj aula 1r 

 
 
 

Natació 

 
 
 

10/12 

  dj dv Club Egara  
 
 

Club Egara 
Ed.Primària Ed. Infantil Anna Giménez 

 
1r – 6è 

 
P3, P4, P5 

Alba Sebastian 

Judith Gonzàlez 
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5. PLA D’ACTUACIÓ EN CAS DE DETECTAR UN POSSIBLE CAS DE 

COVID-19 

Les famílies s’han de fer responsables de la gestió de l’estat de salut dels seus fills i 

filles. A l’inici de curs hauran de signar una declaració responsable en la qual faran 

constar que són coneixedors de la situació actual i que s’atendran a les mesures que 

es puguin necessitar a cada moment, i que no portaran el seu fill o filla al centre en 

cas que presenti simptomatologia compatible amb la COVID-19, comunicant-ho al 

centre per tal de poder emprendre les mesures oportunes. 

Es proporcionarà a les famílies una llista que els ajudi a comprovar els símptomes. 

El personal docent i altres professionals que tinguin símptomes compatibles amb la 

COVID-19, que es troben en aïllament tampoc podran assistir al centre. 

Davant d’un alumne o d’una alumna que comença a desenvolupar símptomes 

compatibles amb la COVID-19 al centre, se seguirà el pla establert en el quadre 

següent: 

Detecció de possibles casos per simptomatologia compatible amb la COVID-19 

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 

Persona 

responsable de 

comunicar el 

cas als serveis 

territorials 

Educació 

infantil,  1r i 

2n d’Ed. 

Primària 

Despatx 

Ed. Infantil 

Professor/a de 

guàrdia 

Tutor/a Direcció 

3r i 4t 

d’Educació 

Primària 

Aula 

Parròquia 

S. Josep 

Professor/a de 

guàrdia 

Tutor/a Direcció 

5è i 6è d’Ed. 

Primària 

Sala Mestres Professor/a de 

guàrdia 

Tutor/a Direcció 

ESO Sala Mestres Professor/a de 

guàrdia 

Tutor/a Direcció 
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Si es tracta d’un membre del personal docent o un altre professional del centre, aquest 

o aquesta haurà de dirigir-se o ser acompanyat al seu CAP per valorar la situació i fer 

les actuacions necessàries, mantenint-ne informat el centre de les decisions i resultats. 

El centre ho comunicarà als serveis territorials d’Educació per a poder seguir el 

protocol d’actuació amb coordinació amb Salut Pública. 

En cas de detecció d’un possible cas entre l’alumnat, s’obrirà un full de seguiment 

seguint el model proposat pel Departament: 

Seguiment de casos 

Alumne/a Dia i hora de la Explicació del Persona de Persona 

 detecció protocol seguit i salut amb qui referent del 
  observacions es manté el centre pels 
  (incloure el nom contacte i contactes amb 
  de la persona centre d’atenció salut (mantindrà 
  que ha fet les Primària (CAP) el contacte amb 
  actuacions i el  salut i farà 
  nom del familiar  seguiment del 
  que l’ha vingut  cas) 

  a buscar   

     

     

     

 

En cas de confirmar-se el cas com a positiu s’atendran i es col·laborarà en fer 

efectives les decisions en relació amb el tancament de l’activitat presencial al centre 

que determinin l’autoritat sanitària i el Departament d’Educació. 
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Procediment d’actuació si hi ha un possible cas de COVID-19 en un grup 

• Si els símptomes apareixen dins l’escola: Des del centre es truca a les famílies 

perquè es vingui a buscar l’alumne/a en qüestió. Les famílies s’han de posar 

en contacte, el més aviat possible, amb el CAP corresponent. 

• Si els símptomes són greus des del centre es truca al 061 i s’avisa d’aquest fet. 

• Si els símptomes apareixen fora de l’escola, s’ha de contactar amb el CAP de 

referència – o CUAP si és fora de l’horari d’aquest -. 

• Si es va a un servei mèdic privat la recollida de contactes no es podrà fer en el 

moment de la sospita clínica. Serà el professional sanitari qui haurà d’alertar el 

Servei de Vigilància Epidemiològica Territorial de referència quan es constati 

el resultat positiu. 

• En qualsevol cas, si hi ha sospita de COVID-19 a l’alumne/a o docent se li farà 

una prova PCR el més aviat possible. 

• Fins que s’obtinguin els resultats de la prova, l’alumne/a o docent i els seus 

convivents han de fer aïllament domiciliari. 

• El grup no ha de fer aïllament preventiu mentre s’estigui a l’espera del resultat 

de la prova. Tampoc els familiars amb qui convisquin els membres del grup 

(inclosos els germans). 

Elements de decisió per establir aïllaments en funció del resultat d’una prova PCR a 

un alumne/a o docent 

RESULTAT POSITIU EN UN O MÉS MEMBRES D’UN GRUP 

Un resultat positiu sempre es comunicarà a través del centre de salut al qual es 

pertany. Tot el grup de convivència estable té consideració de contacte estret. La 

resta de grups no ho són. Per tant, tot el grup ha de fer aïllament domiciliari durant 14 

dies després del darrer contacte amb el cas positiu. 

S’ha de fer una prova PCR a tots els membres d’aquest grup. El resultat negatiu d’un 

membre del grup no eximeix de la necessitat de mantenir l’aïllament durant 14 dies, 

que és el període màxim d’incubació del virus. 

La persona que ha resultat positiva (i no ha requerit ingrés hospitalari) ha de mantenir 

l’aïllament domiciliari durant almenys 10 dies des de l’inici dels símptomes i fins que 
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hagin passat almenys 72 hores des que no té cap símptoma – per recomanació de 

l’OMS-. No és necessària la realització d’una PCR de control. 

RESULTAT NEGATIU 

S’ha establert una coordinació entre diferents serveis perquè el resultat negatiu de la 

prova PCR d’un docent li sigui comunicat al centre amb la màxima celeritat.  

La persona que ha estat negativa d’un cas sospitós o no hagi estat necessari fer-li la 

prova PCR, es pot reincorporar al centre un cop hagi cedit la seva simptomatologia 

sempre sota el criteri del professional sanitari, que ha de decidir si és aconsellable la 

tornada al centre educatiu, en funció de l’evolució mèdica de la persona. En alguns 

casos (per exemple, si hi ha una alta sospita de COVID-19) s’hi pot desaconsellar la 

tornada. 

De manera general, els nens i nenes es poden reincorporar quan faci 24 hores que 

no tenen febre. 

CERCA ACTIVA DE CASOS 

En funció dels resultats de l’estudi dels casos es podria ampliar la cerca activa de 

positius asimptomàtics mitjançant tests microbiològics més enllà dels grups on s’hagin 

detectat positius per COVID-19. 

En el marc de la cerca activa de casos, es farà una PCR als germans, convivents i 

contactes estrets dels casos positius, així com al grup de convivència estable. 

Igualment, com sempre, els contactes estrets hauran de fer un aïllament preventiu 

durant 14 dies (malgrat que el resultat de la seva PCR sigui negativa, tot respectant 

el període màxim d’incubació del virus). 

NOTIFICACIÓ DE RESULTATS DE PROVES PCR I ALTRES PROVES 

DIAGNÒSTIQUES A TRAVÉS DE LA MEVA SALUT  

Els resultats de les PCR d’un cas sospitós es notifiquen a través de La Meva Salut i/o 

per telèfon a través del centre sanitari. Per tant, és molt important que aquest curs 

tothom es doni d’alta a La Meva Salut a l’enllaç lamevasalut.gencat.cat/alta. També 

es poden obtenir-hi els resultats d’altres proves diagnòstiques. 
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6. PLA DE NETEJA, DESINFECCIÓ I VENTILACIÓ 

Per a fer el Pla de neteja i desinfecció de l’escola primer cal tenir clar que el concepte 

de “neteja” i el de “desinfecció” no són el mateix. 

Per a la neteja es poden usar els detergents tensioactius que s’utilitzen habitualment; 

la desinfecció per la seva part implica, a més, l’ús d’uns productes viricides autoritzats 

que destrueixen o inactiven els microorganismes que es puguin trobar en totes les 

superfícies (com per exemple el lleixiu). 

La neteja dels espais és fonamental i sempre s’ha de fer de forma prèvia a les 

actuacions de desinfecció. Permet eliminar la brutícia i la matèria orgànica de les 

superfícies. 

L’organització de la neteja, desinfecció i ventilació del nostre centre per al curs 2020-

2021, tenint en compte la situació actual de la pandèmia de la COVID-19 és la següent: 

6.1. Aules de grups estables 

Cada dia es farà una neteja, desinfecció i ventilació de totes les aules que tenim en 

funcionament, tant en l’edifici principal de l’escola com les aules que ens ha cedit la 

Parròquia. També es farà neteja i desinfecció dels WC, passadissos, escales, 

despatxos... de totes les instal·lacions que s’han utilitzat. 

Durant tota la jornada lectiva les aules dels grups estables estaran ventilades 

correctament (Responsables: el professorat de cada aula). 

Horari de la neteja i desinfecció de l’edifici: Des de les 17:00h fins a les 23:00h. 

Responsables: Personal de la neteja de l’escola. 

6.2. Aules de grups no estables (Activitats Extraescolars) 

Es farà una neteja, desinfecció i ventilació després de cada ús. 

Mentre se’n faci ús, aquestes aules estaran correctament ventilades (Responsables: 

els monitors d’aquestes aules). 

Horari: A  partir de les 19:00h. 

Responsables: Personal de neteja de l’escola. 
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6.3. Espais compartits: Aula tecnologia, Aula Biblioteca, Gimnàs 

Es farà una neteja i desinfecció després de cada ús.  

Horari: A partir de les 17:00h. 

Responsables: Personal de neteja de l’escola. 

Mentre se’n faci ús, aquestes aules hauran d’estar correctament ventilades 

(Responsables: el professorat de cada aula). 

Horari: Hi haurà un horari establert per a cada grup estable de convivència per a 

utilitzar aquestes aules. Es farà de manera que cada espai sigui utilitzat un sol dia pel 

mateix grup estable de convivència. 

Responsables: Professor de la matèria i alumnes (Secundària). Aquest curs 

s’intentarà utilitzar el mínim aquestes aules d’espais compartits. L’aula ordinària serà 

on es realitzaran tots els projectes. 

Els alumnes de Secundària seran els que podran utilitzar l’aula de tecnologia i 

laboratori. Seguint la normativa d’higiene indicada, els alumnes de Secundària 

col·laboraran en la desinfecció de les superfícies i de tots els materials que hagin 

utilitzat individualment, abans d’abandonar l’espai i així podran possibilitar el seu nou 

ús en bones condicions. 

Els alumnes de Primària seran els que podran utilitzar l’aula d'Informàtica. 

Els alumnes d’Educació Infantil seran els que podran utilitzar el Gimnàs 

(Psicomotricitat). 

6.4. Vestíbul, escales i passadissos 

Es farà una neteja, desinfecció i ventilació diària. Mentre se’n faci ús, aquests espais 

estaran correctament ventilats durant tota la jornada lectiva (Responsable: El 

conserge del centre) 

Horari: A partir de les 17:00h. 

Responsables: Personal de neteja de l’escola. 
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6.5. Lavabos 

Es farà una neteja i desinfecció diària. Els lavabos estaran sempre ben ventilats, amb 

les finestres obertes. Els alumnes i professors hauran de vetllar per tal de seguir les 

normes d’higiene i d’ús dels WC durant la jornada lectiva. Els alumnes i professors i 

tota la comunitat educativa haurà de desinfectar-se les mans abans i després de l’ús 

del lavabo. 

Horari: Durant la jornada lectiva i a partir de les 17:00h.  

Responsables: Personal de la neteja de l’escola. 

6.6. Despatxos 

Es farà una neteja, desinfecció i ventilació diària. També es farà una neteja i 

desinfecció d’un despatx que s’hagi d’utilitzar per fer més d’una tutoria presencial amb 

famílies (Responsable: El conserge del centre). Mentre se’n faci ús, aquests espais 

estaran correctament ventilats durant tota la jornada lectiva (Responsable: El 

conserge del centre). 

Horari: A partir de les 17:00h. 

Responsables: Personal de neteja de l’escola. 

6.7. Menjador 

Es farà una neteja, desinfecció i ventilació diària. Mentre se’n faci ús, aquest espai 

estarà correctament ventilat (Responsables: Monitores del menjador). 

Horari de neteja i desinfecció: Abans del seu ús (12:00h), mentre es faci servir i quan 

s’acabi el servei (15:00h). 

Responsables: Monitores del menjador de l’escola. 

6.8. Espais exteriors: patis 

Es farà una neteja diària. Mentre se’n faci ús, s’ha de controlar que es faci un bon ús 

de les instal·lacions i es respectin les distàncies i les mesures higièniques 

(Responsables: Professors i Monitors)  

Horari de neteja: A partir de les 17:00h. 

Responsables: Personal de neteja de l’escola. 
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6.9. Gestió de residus 

Aules: residus biosanitaris (mascaretes) 

• Totes les aules hauran de tenir diferents contenidors d’escombraries (paper i 

cartró, envasos i plàstic, matèria orgànica, rebuig). Els contenidors de rebuig, 

on es llençaran les mascaretes i els mocadors d’un sol ús, hauran de ser amb 

tapa i pedal. 

• Les sales comunes (biblioteca, sala de professors, despatx direcció-secretaria) 

hauran de tenir els mateixos contenidors que les aules. 

• El laboratori tindrà un contenidor de paper i cartró, un de vidre i el de rebuig 

(amb tapa i pedal). 

• El gimnàs només tindrà un contenidor amb tapa i pedal. 

• Als diferents patis (terrat, pati gran i patit petit) es col·locaran contenidors més 

grans per separar els diferents residus (envasos i plàstics, matèria orgànica). 

• Els mocadors i tovalloletes d’un sol ús utilitzats per a l’assecat de mans o per 

a la higiene respiratòria s’han de llençar en contenidors amb bosses i amb tapa 

i pedal. 
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6.10. Taula del pla de neteja i desinfecció 

ESPAIS COMUNS I EQUIPAMENTS 

 
Abans de 
cada ús 

Després 
de cada ús 

Cada dia 
≥ 1 vegada 

al dia 
Setmanalment Comentaris 

Ventilació de 
l’espai 

   Ventilació  
Mínim 10 minuts  
3 vegades / dia 

Manetes i poms 
de portes i 
finestres 

   
Neteja i 

desinfecció 
  

Baranes i 
passamans 
d’escales 

   
Neteja i 

desinfecció 
  

Superfície de 
taulells i 

mostradors 
   

Neteja i 
desinfecció 

  

Cadires i bancs    
Neteja i 

desinfecció 
 

Especialment en 
les zones que 

contacten amb les 
mans 

Material 
d’oficina 

   
Neteja i 

desinfecció 
  

Aixetes    
Neteja i 

desinfecció 
  

Ordinadors, 
teclats, ratolins i 

Ipads 
   

Neteja i 
desinfecció 

 

Material electrònic: 
netejar amb un 
drap humit amb 

alcohol propílic 70º 

Telèfons i 
comandaments 

a distància 
   

Neteja i 
desinfecció 

 

Interruptors 
d’aparells 

electrònics i de 
llum 

   
Neteja i 

desinfecció 
 

Fotocopiadores    
Neteja i 

desinfecció 
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AULES I ESPAIS DE JOC INTERIORS 

 
Abans de 
cada ús 

Després de 
cada ús 

Cada dia 
≥ 1 vegada al 

dia 
Setmanalment Comentaris 

Ventilació de 
l’espai 

   Ventilació  
Mínim 10 minuts  
3 vegades / dia 

Superfícies o 
punts de 
contacte 

freqüent amb 
les mans 

   
Neteja i 

desinfecció 
  

Terra    
Neteja i 

desinfecció 
  

Materials de joc  Neteja 
Neteja i 

desinfecció 
  

Si hi ha un canvi de 
grup d’infants. 

Les joguines de 
plàstic es poden 

rentar al rentaplats 

Joguines de 
plàstic 

 Neteja 
Neteja i 

desinfecció 
  

Joguines o 
peces de roba 

  
Neteja i 

desinfecció 
  Rentadora (≥60ºC) 

 

LAVABOS I VESTUARIS 

 
Abans de 
cada ús 

Després 
de cada ús 

Cada dia 
≥ 1 vegada 

al dia 
Setmanalment Comentaris 

Ventilació de 
l’espai 

   Ventilació  
Mínim 10 minuts  
3 vegades / dia 

Rentamans    
Neteja i 

desinfecció   

Inodors    

Neteja i 
desinfecció 

 

Amb aigua calenta: 
rentats a elevada 

temperatura. 
Sense aigua 

calenta: desinfecció 
en dilució de lleixiu 

al 0,1%. 

Terra i altres 
superfícies 

   
Neteja i 

desinfecció 
  

Dutxes  
Neteja i 

desinfecció 
    

Cubells de 
brossa 

  
Neteja i 

desinfecció 
   

Penjadors i 
bancs 

Neteja i 
desinfecció 

Neteja i 
desinfecció 

 
Neteja i 

desinfecció 
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MENJADOR 

 
Abans de 
cada ús 

Després 
de cada ús 

Cada dia 
≥ 1 vegada 

al dia 
Setmanalment Comentaris 

Ventilació de 
l’espai 

   Ventilació  
Mínim 10 minuts  
3 vegades / dia 

Superfícies on 
es prepara el 

menjar 

Neteja i 
desinfecció 

Neteja i 
desinfecció 

    

Plats, gots, 
coberts… 

 
Neteja i 

desinfecció 
   

Amb aigua calenta: 
rentats a elevada 

temperatura. 
Sense aigua 

calenta: desinfecció 
en dilució de lleixiu 

al 0,1%. 

Aixetes i fonts 
d’aigua 

   
Neteja i 

desinfecció 
  

Taules, cadires, 
safates… 

Neteja i 
desinfecció 

Neteja i 
desinfecció 

    

Taulells  
Neteja i 

desinfecció 
    

Utensilis  
Neteja i 

desinfecció 
    

Taules per a 
usos diversos 

Neteja i 
desinfecció 

Neteja i 
desinfecció 

    

Terra    
Neteja i 

desinfecció 
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DOCUMENTS UTILITZATS PER A LA CONFECCIÓ DEL PLA D’ACTUACIÓ I 

REOBERTURA DEL CENTRE PER AL CURS 2020-21 

- Instruccions per al curs 2020-2021 dels centres educatius de Catalunya. 1 de 

juliol de 2020. 

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

la pandèmia. 3 de juliol de 2020. 

- Preguntes més freqüents i Guia per elaborar el pla d’organització dels centres 

educatius per al curs 2020-21. 9 de juliol de 2020. 

- Neteja i desinfecció d’espais. Agència de Salut Pública de Catalunya 

(ASPCAT). 

- Gestió de casos COVID-19 als centres educatius. 13 d’agost de 2020. 

- Mesures extraordinàries de Salut curs 2020-21. Salut Escola. 

- Informe en relació a les mesures que s’aplicaran per l’obertura dels centres 

escolars del 24 d’agost de 2020. 
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