
 

Generalitat de Catalunya 

Departament d’Educació 

Escola Els Pins – ZER El Moianès Ponent 

  Carrer de Montserrat, s/n 
  08650 Cabrianes. Sallent 
  Tel 938371553 

 

 

 

 

 

PLA D´ORGANITZACIÓ DE CENTRE 

CURS 2020-21 

 

 

ESCOLA ELS PINS- ZER EL MOIANÈS PONENT  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Generalitat de Catalunya 

Departament d’Educació 

Escola Els Pins – ZER El Moianès Ponent 

  Carrer de Montserrat, s/n 
  08650 Cabrianes. Sallent 
  Tel 938371553 

 

 
 

1. INTRODUCCIÓ  

Aquest Pla d’Actuació pretén establir les bases per tal que el curs 2020/21 es pugui reprendre 

amb les màximes garanties, buscant l’equilibri entre protecció de la salut de les persones als 

centres educatius, la correcta gestió de la pandèmia i el dret de tots infants a una educació de 

qualitat. En un nou curs que es preveu amb grans incerteses, cal que les escoles de la ZER 

puguin treballar amb la màxima normalitat possible. Tindrem com a prioritat establir els 

mecanismes necessaris per donar continuïtat a les metodologies pròpies de la ZER i de les 

seves escoles, aplicant les mesures sanitàries pertinents que les autoritats sanitàries 

determinen.  

Aquest Pla es basa en les normes i orientacions establertes pel Departament d’Educació 

referent a les instruccions per al curs 2020-21 dels centres educatius de Catalunya de 30 de 

juny de 2020, que dóna instruccions de l’organització i funcionament dels centres públics 

d’Educació Infantil i primària per al curs 2020/2021, i pel Departament de Salut, de prevenció, 

higiene i promoció de la salut (PROCICAT). Totes les mesures proposades en el Pla seran 

vigents al llarg del curs escolar i podran ser adaptades si es canvia el context epidemiològic.  

 

2. DIAGNOSI 

L’escola Els Pins, preveient afectacions a llarg termini , el dia 14 de març va fer una enquesta 

de disponibilitat de mitjans electrònics i connectivitat a les famílies. Aquella mateixa setmana, 

vam començar a enviar propostes diverses. 

La setmana següent , amb la pròrroga de l’estat d’alarma , ja  vam definir el sistema de treball 

estandaritzat: Pla de Treball per cicles i amb una duració d’entre 15 dies i 3 setmanes. Varietat 

d’activitats en diversos formats; activitats sistemàtiques i també de globalitzadores amb un alt 

grau d’optativitat per tal de cobrir les necessitats de tots els alumnes. Establiment d’un portal 

PADLET per cicles  on , per un costat es poguessin penjar les activitats , i per altra l’alumne 

pogués fer-nos retorns i retroaccions per fomentar l’autonomia personal i la coavaluació. 

Cada grup es coordinava amb el seu tutor/a mitjançant l’adreça de correu corporatiu del 

centre @elspinscabrianes.cat . El Cicle Superior utilitzava l’entorn Google Suite que ja feien 

servir abans del confinament. 

Paral·lelament es feien videoconferències per l’aplicació meet en format grup-classe i també 

grup reduït i individual. La freqüència mitjana ha estat de dues videoconferències a la setmana. 

Allà es feia el seguiment emocional i es donaven pautes de treball. També s’han fet 

exposicions orals a CM-CS a través de les videoconferències. 

Finalment s’han fet dues assemblees informatives d’escola per coordinació i resolució de 

dubtes. 
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Pel que fa al Pla de desconfinament presentem un breu resum: 
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La valoració en general ha estat molt positiva per part de les famílies que han expressat, 

majoritàriament, l’agraïment per l’esforç i seguiment que han fet els docents dels infants. 

Alguna família expressa el desig que hi haguessin hagut moltes més videoconferències ( 

videoclasses diàries ). Els alumnes en general han seguit bé el ritme de treball proposat ( 

seguiment d’un 90 % ), tot i així , cap al final, s’ha notat un descens de l’interès i un cert 

cansament. 

Com a docents valorem positivament les mesures implementades. Caldrà formar a tots els 

alumnes en Google Suite per tal de dotar-los de més autonomia. Els alumnes d’infantil i inicial 

necessiten encara molt suport per part de les famílies , i això, en algun cas, pot dificultar el 

seguiment. S’ha valorat molt positivament la participació de les famílies en altres activitats de 

caire social: participació a l’instagram de l’escola, participació al Padlet de Sant Jordi i al Padlet 

de la Cursa de la ZER virtual. 
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B. ORGANITZACIÓ DELS GRUPS ESTABLES 

Es determina la creació de dos grups estables amb els criteris següents: 

- Grup d’Educació Infantil: 13 alumnes 

- Grup d’Educació Primària: 27 alumnes 

- Garantir la continuïtat de metodologies pròpies de centre des del principi de la inclusió i l’aprenentatge entre iguals. 

- Ús d’espais estables definits que afavoreixen les dinàmiques pròpies de centre. 

- Docents assignats segons especialitat. 

- Adaptació a la pandèmia dels principis d’autonomia personal i lliure deambulació. 

- Aprofitament dels recursos físics de les instal·lacions de l’escola. 

- Adaptació al context de l’entorn: obres trànsit rodat. 
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Quadre 1 

Grup estable Alumnes Docents Espai Pati Entrades/Sortides 

Estables Altres Estable Temporals 

Grup educació infantil 13 2 3 
E. Música 
E. E. Física 

E. E. Especial 
(si escau) 

Aula EI 
Sala 

 

Aula reforç 
Pavelló 
Menjador 

Pati infantil Accés al recinte porta 
sud o nord. Trobada 
pati, sector oest 
Entrada porta oest 
Lliurament pati 

Grup primària 27 3 4 
E. Música 
E. E. Física 

E. E. Especial 
E. Anglès 

Aules 
primària 

Biblioteca 

Aula música 
Pavelló 

Menjador 

Pati primària Accés al recinte porta 
sud o nord. Trobada 
pati, sector est 
Entrada porta est 
Lliurament pati 
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PORTA NORD 

ACCÉS RECINTE 

PORTA  

OEST 

PORTA 

EST 

 

PORTA SUD. 

ACCÉS RECINTE

BANC 1 BANC 2 BANC 3 BANC 4 

ESPAI INFANTIL ESPAI PRIMÀRIA 
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El grup estable de primària es dividirà en algunes franges horàries/matèries en dos subgrups: 

- Cicle inicial + 3r 
- Cicle superior + 4t 
 
En aquests agrupaments es mantindran les mateixes mesures de seguretat que regeixen de caire general. 

ACTIVITATS AMB ALUMNES DE DIFERENTS GRUPS ESTABLES 

ACTIVITAT GRUPS ESTABLES DOCENTS HORARI OBSERVACIONS 

Padrins Infantil i primària 3 1 hora setmanal  

Sortides a l’entorn: caixes 
niu, projecte riu... 

Infantil i primària 4  Caldrà concretar la 
freqüència un cop 
s’estableixen els projectes 
del curs 

Assemblees Infantil i primària 4 Esporàdicament Quan n’hi hagi necessitat 

 

C. CRITERIS ORGANITZATIUS DELS RECURSOS PER A L’ATENCIÓ DE L’ALUMNAT AMB NECESSITAT ESPECÍFICA DE SUPORT EDUCATIU 

Es prioritzarà la codocència en totes les franges horàries que l’organització del centre i la dotació de plantilla permeti. La codocència serà la mesura 

d’atenció universal a tot l’alumnat junt a les mesures metodològiques i als principis didàctics que s’aplicaran: aprenentatge autònom, ús d’entorn digital, 

aprenentatge entre iguals, treball per projectes, plans de treball, lliure deambulació... 

Per tal d’assegurar l’equitat en l’assoliment de les competències personals i el seguiment emocional en aquells alumnes en què es cregui necessari, es 

preveurà en el pla anual de centre les mesures intensives a càrrec de l’especialista d’EE de ZER i d’escola.  

Un cop al mes hi haurà la intervenció del professional de l’EAP amb atenció directa a l’alumnat que ho requereixi. 
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D. ORGANITZACIÓ DE LES ENTRADES I SORTIDES 

Entrades i sortides de l’escola: 

Cal tenir en compte les dificultats que hi poden haver degut a les obres previstes al pont 

d’accés al poble i que condicionaran el tràfic rodat de la carretera principal. És per aquest 

motiu que cal seguir acuradament les següents indicacions.  

- L’entrada i la sortida al centre, així com l’entrada i sortida al pati,  es farà per a tot l’alumnat a 

la mateixa hora: 

- Matí: 8:30h – 13:00h 

- Pati: 10:30h - 11:00h 

-Tarda: 15:00h – 17:00h (divendres 16:30h) 

- L’accés al recinte es farà preferentment per la porta sud del pati de primària (carrer 

Soldevila). Caldrà vetllar per, aquelles famílies que ho necessitin, fer un bon ús de la zona 

d’aparcament habilitada al carrer Ginesta. Es podrà també accedir al recinte per la porta nord, 

que dona a la plaça de la Vinya. No es podrà utilitzar la porta d’accés al pati del carrer 

Montserrat i es prega també que no s’hi aparqui ni estacioni, per tal de garantir la seguretat i 

la fluïdesa en les entrades i sortides. 

- Els alumnes es trobaran al pati amb el seu grup estable i tutor de referència: 

- Educació Infantil: 2n banc 

- Educació Primària: 3r banc 

- L’entrada al recinte es farà acompanyada pel tutor de referència utilitzant les portes 

assignades a cada grup. 

- En cas d’arribar amb retard caldrà trucar al timbre de la porta que correspongui al grup 

estable de referència.  

- A la sortida es farà el lliurament dels alumnes seguint el mateix protocol que a l’entrada en 

ordre invers. 

- En cas de pluja es prioritzarà l’entrada per l’accés nord i  s’accedirà directament a l’interior de 

l’escola per la porta determinada. 

E. ORGANITZACIÓ DE L’ESPAI D’ESBARJO 

(vegeu quadre 1) 
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F. RELACIÓ AMB LA COMUNITAT EDUCATIVA 

- Reunions de consell escolar. Les reunions de consell escolar d’escola i de ZER i coordinació 

amb la Junta d’Ampa es portaran a terme de manera telemàtica, mitjançant convocatòria per 

la plataforma Meet. Les reunions de consell escolar seran trimestrals i les de coordinació seran 

mensuals amb la possibilitat d’augmentar-ne la freqüència segons les necessitats del moment 

del curs. 

- Reunions de grup-classe. Es farà una assemblea d’escola telemàtica durant la 3a setmana de 

juliol per tal d’informar dels aspectes bàsics del pla d’obertura del proper setembre. Abans de 

l’inici del curs se’n farà una altra en format telemàtic per tal d’establir definitivament les línies 

de treball, presentar l’equip docent i concretar els aspectes que hagin quedat pendents. 

S’enviaran per correu electrònic, els documents d’autorització i altres prescriptius que haurien 

de ser tornats al centre signats en el període de 10 dies. 

- Procediments de comunicació  amb les famílies. El mitjà de comunicació preferent serà el 

correu del centre a8039306@xtec.cat per assumptes de caire general i/o per contactar amb la 

direcció. Cada grup estable i subgrup disposarà d’un correu corporatiu del domini 

@elspinscabrianes.cat que servirà específicament per comunicació amb el tutor, respecte a 

assumptes propis del grup. Altres mitjans de comunicació seran el telèfon 670283055 i en cas 

estrictament necessari l’intercanvi d’informació personal a les entrades i sortides del centre.  

- Reunions individuals de seguiment. El seguiment del dia a dia amb les famílies es farà 

preferentment per telèfon i correu electrònic. Les entrevistes de lliurement d’informes i/o de 

seguiment, es faran per videoconferència sens perjudici que es puguin fer de manera 

presencial si la situació de la pandèmia ho permetés. En aquest cas només podran assistir-hi 

els progenitors amb totes les mesures de seguretat ( desinfecció de mans, mascareta  i 

distància de seguretat ), en cap cas hi podran assistir infants. 

G. SERVEI DE MENJADOR 

Es dinarà separant els dos grups estables en el mateix espai en torns diferents, seguint les 

normes establertes pel departament de salut.  

A les 12:45, la monitora de menjador recollirà de la seva aula els nens del servei de menjador 

del grup estable d’educació infantil i començarà el servei de dinar. En el supòsit que algun 

infant del grup d’infantil no hagi acabat de dinar a les 13:30h, es garantirà la distància de 

seguretat respecte el grup de primària.  

El grup de primària romandrà al pati de 13:00h a 13:30h amb l’altre/a monitor/a. En cas de 

pluja romandran a una de les aules definides com a espai estable del seu grup. El mateix 

protocol s’aplicarà un cop acabat el servei de dinar.  

Un cop el grup d’infantil hagi acabat el servei de dinar, sortiran al pati d’infantil. En cas de pluja 

romandran a l’aula i/o espais determinats per al seu grup estable.  

mailto:a8039306@xtec.cat
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GRUP ESTABLE HORA DE DINAR 

Educació infantil 12:45 

Educació primària 13:30 

 

H. PLA DE NETEJA 

Neteja d’espais utilitzats per diversos grups estables:  

- Activitat de padrins. L’activitat de padrins requerirà la neteja de la sala polivalent el dia 

anterior a la sessió i la neteja de tot l’aulari de l’escola un cop acabada l’activitat amb els 

criteris que determina el Pla d’actuació en el marc de la pandèmia elaborat pel Departament 

de Salut.  

- Biblioteca- Espai de lectura: l’ús de la biblioteca –espai de lectura per part del grup estable 

d’infantil, requerirà la neteja –desinfecció el dia anterior a la sessió i la neteja –desinfecció  de  

la biblioteca un cop acabada l’activitat amb els criteris que determina el Pla d’actuació en el 

marc de la pandèmia elaborat pel Departament de Salut. 

- Activitat d’educació física. Es garantirà per part de l’administració local la neteja i desinfecció 

del pavelló municipal i vestuaris el dia que coincideixin 2 grups estables durant el mateix dia. 

Alternativament es podrà sectoritzar l’espai del pavelló segons utilització de cada grup.  

-Neteja d’estris o materials compartits. Cada alumne de primària haurà de portar el seu  estoig 

de roba  per guardar el material d’escriptori intensiu( llapis, goma, bolígraf...), que facilitarà 

l’escola . El material socialitzat serà d’ús exclusiu pel grup estable i caldrà netejar-lo un cop al 

dia. S’implicarà al propi alumnat en aquesta tasca per tal de prendre consciència de la 

importància de la desinfecció dels elements comuns. L’alumnat d’infantil utilitzaran material 

socialitzat propi del grup estable que serà netejat un cop al dia seguint els mateixos principis 

que a primària 

Pel que fa a la neteja general d’escola, aquesta es farà diàriament segons el pla presentat per 

l’empresa i que la direcció del centre validarà.  

Gestió de residus  

Els mocadors i tovalloletes d'un sol ús utilitzats per a l'assecat de mans o per a la higiene 

respiratòria es llençaran en contenidors tancats amb bosses. El material d’higiene personal, 

com mascaretes, guants i altres residus personals d’higiene, són considerats com a fracció 

resta i, per tant, s’han de llençar al contenidor de rebuig (contenidor gris).  

En el cas que alguna persona presenti símptomes mentre està al centre, caldrà tancar en una 

bossa tot el material utilitzat a l'espai d'ús individual on s'ha aïllat la persona i introduir 
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aquesta bossa tancada en una segona bossa abans de dipositar-la amb la resta de residus tal 

com s’ha indicat al paràgraf anterior.  

I.TRANSPORT 

No tenim rutes de transport escolar 

 

J. EXTRAESCOLARS I ACOLLIDA 

A falta de concreció de les activitats extraescolars per part de l’AMPA, es planifica respecte a 

les dades del curs 19-20. 

ACTIVITAT NOMBRE 
D’ALUMNES 

GRUPS PROFESSIONAL ESPAI 

Robòtica LEGO 9 Primària Empresa externa Aula música 

 

K. ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES 

A les sortides a l’entorn per grup estable s’adoptaran les mesures generals que siguin vigents 

en aquell moment.  

En aquelles sortides amb la participació de tota l’escola o amb la utilització de transport, si 

escau,, serà obligatori l’ús de mascaretes i el rentat de mans amb gel hidroalcohòlic. Durant el 

primer trimestre no es programaran sortides conjuntes. 

En les sortides de ZER es tindrà en compte allò que decideixi el consell de direccions de la ZER 

respecte als grups estables.  Durant el primer trimestre no es programaran sortides de ZER. 

L. REUNIONS DELS ÒRGANS UNIPERSONALS I COL·LECTIUS DE COORDINACIÓ I GOVERN 

ÒRGANS TIPUS DE REUNIÓ FORMAT DE LA 
REUNIÓ 

PERIODICITAT 

Equip directiu Planificació i gestió Presencial 3 hores setmanals 

Equip docent 
(claustre d’escola) 

Coordinació Presencial (excepte 
confinament, que 
seria per 
videoconferència) 

1 hora setmanal 

Claustre de ZER Coordinació El que determini el 
Consell de direccions 
de la ZER 

2 hores setmanals 

Junta d’avaluació Coordinació i 
avaluació 

Presencial (excepte 
confinament, que 
seria per 
videoconferència) 

1 cop per trimestre 

 

ENTRADA 

EST 
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M. PROTOCOL D’ACTUACIÓ EN CAS DE DETECTAR UN POSSIBLE CAS DE COVID-19 

Es farà diàriament seguiment de la temperatura a tots els alumnes 

Davant d'una persona que comença a desenvolupar símptomes compatibles amb la COVID-19 

al centre educatiu:  

1. El mestre responsable del grup el portarà al despatx de direcció habilitat per a l’aïllament. 

2. Es col·locarà una mascareta quirúrgica (tant a la persona que ha iniciat símptomes com a la 

persona que quedi al seu càrrec).  

3. El mestre responsable del grup avisarà a un membre de l’equip directiu, que determinarà la 

persona a càrrec del menor i la reorganització de l’activitat lectiva, si escau. 

3. En cas de ser un infant, la persona a càrrec del menor, contactarà amb la família per tal que 

el vinguin a buscar i els recomanarà que contactin amb el seu Centre d’Atenció Primària de 

referència abans de 24h. 

4. En cas de presentar símptomes de gravetat es trucarà també al 061.  

5. El Director del centre contactarà amb el referent COVID i activarà l’aplicatiu TRAÇACOVID . 

Així mateix ho comunicarà a la inspecció del centre. 

N. SEGUIMENT DEL PLA 

Aquest pla es presenta per a la seva aprovació a data 10 de setembre de 2020. La seva versió 

definitiva serà lliurada a tots els membres del consell escolar i una versió reduïda a totes les 

famílies de l’escola. El responsable del seguiment del pla i la seva avaluació serà la direcció del 

centre, que farà servir, entre altres, els següents indicadors: 

a) Grau de satisfacció de la junta de l’AMPA amb valor d’acceptació >  7 (sobre 10). Es 

recollirà aquesta dada a les trobades de coordinació. 

b) Grau de percepció d’eficiència del pla per part de l’equip docent, recollit a les trobades 

de claustre. Valor d’acceptació > 7 (sobre 10).  

c) Valoració mitjana dels pares i mares sobre funcionament/escola, 

funcionament/confinament. Dada recollida en enquesta telemàtica el mes de 

desembre de 2020 i, si escau, trimestralment. Valor d’acceptació >  7 (sobre 10), valor 

de participació per validesa > 40% 
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CONCRECIONS PLA DE TREBALL DEL CENTRE EN CONFINAMENT 

4.ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA EN CAS DE CONFINAMENT  

4.1 Pla de Confinament a l’Escola Els Pins 

En el supòsit de confinament tant total del centre com parcial d’un grup estable , l’escola Els 

Pins seguirà aquestes línies mestres , sense perjudici d’anar implementant altres mesures 

segons vagi evolucionant la situació: 

a) En el període de les primeres 24 hores de situació de confinament s’establiran 

definitivament la calendarització de les actuacions previstes. 

b) El tutor/a del grup serà el responsable de la comunicació i coordinació amb els/les 

alumnes del seu grup pel que fa a l’acció educativa 

c) Els grups de referència seran els agrupaments oficials del centre , és a dir, Infantil, Cicle 

Inicial + tercer , Cicle Superior + quart 

d) L’Equip Directiu del centre serà responsable de la comunicació amb les famílies 

directament o a través dels seus representants. Així mateix serà també responsable de 

la coordinació de l’equip docent del centre i altres administracions i/o serveis. En 

aquest sentit s’establirà un calendari de trobades virtuals de coordinació sense 

perjudici del que determini el Consell de Direccions de ZER pel que fa a la coordinació 

del Claustre de ZER. 

e) El mitjà de comunicació preferent serà el correu del centre a8039306@xtec.cat per 

assumptes de caire general i/o per contactar amb la direcció. Cada grup estable i 

subgrup disposarà d’un correu corporatiu del domini @elspinscabrianes.cat que 

servirà específicament per comunicació amb el tutor, respecte a assumptes propis del 

grup. La direcció del centre utilitzarà també el telèfon per aquelles situacions que ho 

cregui necessari i sempre tenint com a referència  l’interès superior del benestar del 

menor. 

f) S’establiran els següents sistemes de treball:  

 

. Entorn Google Suite: S’intentarà formar a tots els alumnes durant els primers 

mesos per tal de vehicular tots els fluxos d’informació a través d’aquest 

entorn. Si no fos possible s’utilitzaran els altres recursos : correu, PADLET.... 

. Plans de treball: s’establiran uns plans de treball amb freqüència quinzenal 

on hi figuraran exercicis i activitats obligatòries , optatives i complementàries. 

Es donarà l’opció de substituir algunes d’aquestes activitats per propostes 

pròpies de l’infant: projectes , recerques , activitats.... els plans de treball 

mailto:a8039306@xtec.cat
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presentaran propostes diverses en orientació, materials i producte esperat: 

vídeos, gravacions àudio, presentacions digitals, tasques en paper.... seran 

autoavaluats per l’alumne/a i coavaluats amb el tutor/a 

. PADLET. Es constituiran com a elements de dinamització de dues vies. En 

primer lloc servirà per penjar les propostes de treball i materials 

complementaris, i per altra s’utilitzaran pel retorn de tasques de l’alumnat i la 

seva avaluació per part del docent , coavaluació i retroacció per part dels 

companys/es 

. Videoconferències. En el període de les primeres 24h de confinament , el 

tutor/a , amb el vist –i-plau de la direcció , establirà el calendari setmanal de 

videoconferències pel seu grup: 

INFANTIL: Mínim de 3 videoconferències setmanals de 45´ de 

seguiment emocional i propostes lúdiques ( cançons, aprendre 

poemes...) . Caldrà també programar alguna més de tutoria individual 

a demanda dels pares i mares. Es demanarà als especialistes una 

sessió setmanal de 30´ de l’especialitat. 

   PRIMÀRIA: 

-CI+·3r.  5 videoconferències setmanals de 60´ de seguiment 

emocional i propostes didàctiques ( cançons, aprendre poemes, 

lectures conjuntes , dictats, jocs de llengua, exposicions orals, píndoles 

explicatives de matemàtiques , jocs de lògica .....) . Caldrà també 

programar alguna més de tutoria individual a demanda dels pares i 

mares. Es demanarà als especialistes una sessió setmanal de 60´ de 

l’especialitat. 

-CS+·4art. Mínim de 5 videoconferències setmanals de 60´ . en cas de 

programar sessions més llargues , es farien en dos trams amb  30´ 

minuts de descans. S’hi combinaran sessions  de seguiment emocional 

i propostes didàctiques ( cançons, aprendre poemes, lectures 

conjuntes , dictats, jocs de llengua, exposicions orals, píndoles 

explicatives de matemàtiques , jocs de lògica, debats temàtics, 

rúbriques .....) . Caldrà també programar algunes més de tutoria 

individual a demanda dels pares i mares o dels mateixos alumnes. Es 

programaran  dues  sessions  setmanals de 60´ de l’especialitat 

d’anglès i música i uns de l’especialitat d’Educació Física . 

. Carpeta de materials en paper: propostes de diferents àrees, formats i 

tipologia en paper per tal de reforçar habilitats i continguts clau , així com 

continguts transversals 
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Per tal de garantir l’equitat, es  faran les gestions necessàries per tal de que tot l’alumnat 

tingui accés a aparells i connectivitat per tal de poder seguir el Pla de Contingència previst. 

Es farà  arribar el material complementari en paper a tot  alumnat. Es faran servir per aquesta 

fi tots els mitjans disponibles , inclosos els serveis socials i altres. 
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ANNEXES 

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

2.1 Requisits d’accés a les escoles  

 

En cas que l’infant presenti una malaltia crònica d’elevada complexitat que pugui augmentar el 

risc de gravetat si contreu la infecció per SARS-CoV2, es valorarà de manera conjunta –amb la 

família o persones tutores i el seu equip mèdic de referència–, les implicacions a l’hora de 

reprendre l’activitat educativa presencialment al centre educatiu .  

Les famílies han de fer-se responsables de l’estat de salut dels seus fills i filles. A l’inici del curs, 

signaran una declaració responsable a través de la qual faran constar que son coneixedores de 

la situació de pandèmia amb el risc que això comporta i que, per tant, s’atendran a les mesures 

que puguin ser necessàries en cada moment. A més, es comprometen a no portar l’infant al 

centre educatiu en cas que presenti simptomatologia compatible amb la COVID-19 o l’hagi 

presentat en els darrers 14 dies i a comunicar-ho immediatament als responsables del centre 

educatiu per tal de poder prendre les mesures oportunes.  

Si el fill/a presenta febre o febrícula, tos, dificultat per respirar, congestió  nasal, mal de coll, 

mal de panxa, vòmits, diarrea, malestar o dolor muscular, no podrà portar l’infant a l’escola, i 

la família s’ha de posar en contacte amb l’escola i amb el centre d’atenció primària més proper 

(llista de control de símptomes) . En el cas del mal de coll i el refredat nasal, s’haurà de 

considerar símptomes potencials de COVID-19 quan es presentin junt amb febre o altres 

manifestacions. 

El personal docent i no docent de l’escola que tingui consideració de grup de risc i/o 

vulnerable, rebran una valoració del servei de prevenció de riscos laborals per valorar si poden 

estar en contacte amb els infants.  

2.3 Higiene de mans  

En infants es requerirà rentat de mans:  
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▪ A l’arribada i a la sortida del centre educatiu (gel hidroalcohòlic) 

▪ Abans i després dels àpats  

▪ Abans i després d’anar al WC (infants continents)  

▪ Abans i després de les diferents activitats (també de la sortida al pati)  

En el cas del personal que treballa a l’escola, el rentat de mans es dura a terme:  

▪ A l’arribada al centre, abans del contacte amb els infants (gel hidroalcohòlic) 

▪ Abans i després d’entrar en contacte amb els aliments dels infants i propis  

▪ Abans i desprès d’acompanyar un infant al WC 

▪ Abans i desprès d’anar al WC . Abans i després de mocar un infant  

Es garantiran diversos punts de rentat de mans (amb dosificadors amb sabó i tovalloles d’un 

sol ús) als lavabos i menjador. Els dispensadors de solució hidroalcohòlica estaran en les aules, 

i entrades i sortides.  

 

2.4. Ús de mascareta  

L’alumnat ha de venir amb mascareta a l’escola. La mascareta  serà obligatòria dins del mateix 

grup estable i en tots els moments del dia  quan la situació epidemiològica ho recomani.  

Ús de mascaretes per a professionals adults dels centres educatius (docents, administratius i 

personal subaltern i de suport): al Pla d’actuació s’especifica que l’ús de mascaretes en 

persones adultes és recomanable en el marc dels grups estables i obligatòria fora d’aquests 

grups. En aquest moment es proposa que, de la mateixa manera que en qualsevol entorn 

comunitari, l’ús de mascareta en els centres educatius sigui obligatori per a persones adultes. 

Per als docents del primer i segon cicle d’educació infantil, la mascareta no serà exigible quan 

el seu ús, per raó de l’activitat docent, pugui interferir greument en l’objectiu pedagògic. 

Aquesta indicació es podria revisar segons les dades de l’evolució de la pandèmia i/o dels 

contagis en els centres educatius per a aquestes edats.  

Tipus de mascareta: al Pla d’actuació es proposa l’ús de mascareta higiènica amb compliment 

de norma UNE. En aquest moment, i vistes les darreres recomanacions, es considera que és 

suficient que sigui una mascareta higiènica (malgrat que si és possible, es recomana que 

compleixi les normes UNE).  
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2.5. Neteja , ventilació i desinfecció  

Els Ajuntaments de les escoles de la ZER hauran de vetllar per la neteja, ventilació, i desinfecció 

del centres. És necessari ventilar les instal·lacions interiors com a mínim abans de l’entrada i la 

sortida dels infants i durant l’estona de l’esbarjo, almenys 10 minuts cada vegada. La neteja i la 

posterior desinfecció d’espais es realitzarà amb una periodicitat almenys diària.  

Cal garantir la desinfecció freqüent d’aquelles superfícies d’ús més comú com el poms de les 

portes, les baranes de les escales, etc. Les taules de les aules i del menjador es netejaran i 

desinfectaran desprès de les activitats i dels àpats, respectivament. 

Les zones exteriors són espais de baix risc de transmissió del coronavirus. Per aquest motiu, 

s’utilitzaran  espais com el pati per a la realització d’aquelles activitats puguin fer-se a l’aire 

lliure.  

2.6. Circulació per passadissos 

En els passadissos i en els lavabos no hi coincidiran més d’un grup estable. Si per qualsevol 

circumstància hi coincideixen, hauran de mantenir la distància de seguretat de 1.5m i portar 

mascareta 

3. ORGANITZACIÓ DELS CENTRES DE LA ZER  

El curs començarà de manera presencial el dia 14 de setembre.  

Grups estables: El grup de convivència estable està composat per un grup fix d’alumnes amb 

dos o tres mestres estables que hi passen la major part de la jornada. Caldrà mantenir les 

mesures de seguretat i utilitzar la mascareta quan la situació epidemiològica ho requereixi. En 

cas d’altres persones que han de relacionar-se amb aquest grup ( EAP, altres docents, mestres 

itinerants, personal no docent…) hauran de respectar rigurosament les mesures de protecció 

individual, distància de seguretat,  i  fer servir la mascareta. 

3.1 Alumnat d’Ed. Infantil i Primària  

L’ensenyament serà presencial per a tots els alumnes. Es garantirà que tots els alumnes,  

Educació Infantil i Primària puguin seguir el curs de manera presencial sempre que la situació 

sanitària no obligui a un confinament parcial o total. 

3.2 Espais de treball per al professorat.  

En els espais comuns de treball del professorat s’establiran les mesures necessàries per 

garantir el distanciament físic de seguretat de 1,5m, essent obligatori l’ús de mascareta . 

S’evitarà en la mesura del possible que es comparteixin equips, dispositius, utensilis o demes 

instruments o accessoris i es prestarà especial atenció a la correcta ventilació de l’espai.  
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3.3 Sortides i colònies 

L’escola portarà a terme les activitats previstes a la PGA de la ZER 20-21, amb les adaptacions 

que calgui ateses les mesures de prevenció i seguretat ciutadana. 

Durant el primer trimestre no es faran sortides ni colònies que impliqui agafar transport 

escolar . En el decurs d’aquest trimestre i segons evolucioni  la pandèmia , es prendran les 

decisions pertinents al Consell de Direccions de la ZER 
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