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PRELIMINAR                                                                                                                    

Nom del centre: Escola Les Pruneres

Localitat: Martorelles

Titularitat: Publica

Serveis Territorials: Maresme-Vallès Oriental

Ensenyaments que ofereix: Educació Infantil de 2n cicle i Primària.

1. INTRODUCCIÓ                                                                                                            

Després d’un curs totalment atípic en el qual, a causa de la pandèmia, ens vam trobar

davant d’una manera d’organitzar l’educació totalment nova, ara és el moment en que

a  partir  de  les  experiències  viscudes i  de  les  valoracions fetes,  organitzar  el  curs

escolar 2020-21. Davant les incerteses de com serà el proper curs escolar però amb la

missió de desenvolupar-lo seguint les indicacions sanitàries, però sent el  més fidel

possible al Projecte Educatiu de l’escola, s’elabora aquest document.

Per redactar el Pla d’organització per a l’obertura pel curs 2020-21 s’han seguit les

indicacions rebudes des del Departament d’Educació i de sanitat. En aquests moments

han estat:

 «Instruccions per al curs 2020-2021 dels centres educatius de Catalunya»  del

Departament d’Educació. Secretaria de polítiques educatives de 30 de juny de

2020.

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

pandèmia per Covid-19» del Departament d’Educació del 3 de juliol de 2020.

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

educatius per al curs 2020-2021» del Departament d’Educació del 9 de juliol de

2020.

 «Documents per a l’organització i gestió dels centres 2020/21» del Departament

d’Educació del 22 de juliol de 2020.

 «Gestió de casos Covid-19 als centres educatius»  Departament d’Educació del

13 d’agost de 2020.
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 «Informe en relació a les mesures que s’aplicaran per l’obertura del  centres

escolars» Generalitat de Catalunya del 24 d’agost de 2020.

 Així com tots aquells comunicats, recomanacions i orientacions que donada la

situació canviant, vagin arribant.

Per redactar aquest Pla s’han tingut en compte principis com:

• L’educació és un dret fonamental dels infants en condicions d’equitat.

• L’educació forma part del procés de la recuperació en una crisi.

• L’impacte de la situació de confinament en la salut dels infants.

• La incidència que té, segons els estudis recents, la COVID-19 en la salut dels

infants.

• La inclusió de l’alumnat dins del grup estable, pel que els suports s’hauran de

desenvolupar dins de l’aula.

• L’educació ha de garantir també la funció social.

• L’organització  de  l’alumnat  en  grups  estables  de  convivència  i  socialització

heterogenis.

• El manteniment de grups de convivència i socialització estables.

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

• A partir  de les mesures proposades contribuir  al  control  de l’epidèmia i  a la

ràpida identificació de casos i contactes.

La comunitat educativa ha estat escoltada a l’hora de la redacció d’aquest Pla a partir

de formularis, consell escolar i  entrevistes, de la mateixa manera que haurà de ser

coneixedora de les mesures que s’hi  recullen: mestres, pares i mares, personal no

docent, alumnat, ajuntament i tots aquells que utilitzin els espais escolars dins i fora de

l’horari lectiu.

Les mesures adoptades prioritzaran els criteris de seguretat, salut i equitat, així com de

protecció i de traçabilitat.

Aquest Pla s’elabora per una vigència del curs escolar sencer seguint una docència

presencial, però recull també els canvis necessaris per adaptar-se fàcilment si canvia

el  context  epidemiològic.  Val  a dir  també que a partir  de l’experiència diària sobre

l’aplicació  de  les  mesures  implementades,  la  reflexió  i  la  valoració  dels  resultats
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obtinguts,   pot  comportar  la  revisió  d’aquestes  i  la  seva  modificació,  o  quan  les

circumstàncies sanitàries així ho aconsellin, seguint els principis explicitats en aquest

Pla per dur a terme la seva modificació.

L’organització del Pla es centre en 5 blocs:

1.  Organització  pedagògica,  en  situació  de  pandèmia  com  l’actual  i  en  cas  de

confinament parcial o tancament de centre.

2. Organització de grups d’alumnes, professionals i espais.

3. Organització d’horaris i gestió d’entrades i sortides.

4. Pla d’actuació en cas de detectar un possible cas de COVID-19

5. Pla de ventilació, neteja i desinfecció.

En la redacció del Pla s’ha optat per usar, generalment, per un femení genèric en lloc

d’emprar la descomposició morfemàtica; tot i això, l’ús de femení haurà de considerar-

se com una forma lingüística no sexista. De la mateixa manera s’ha utilitzat el terme

«família» per fer referència a pares, mares, tutor legal o tutora legal de l’alumnat del

centre.

Sabem  que  serà  un  curs  ple  de  reptes  confiem  en  el  bon  criteri,  sentit  comú  i

col·laboració de tota la comunitat educativa de Les Pruneres per tirar-lo endavant. 
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2. DIAGNOSI

El  curs  2020-21  començarà  després  d’un  curs  totalment  atípic.  Un  curs  que  va

començar ple de nous reptes però en el que, en cap cas, es podia preveure el que

anava a passar. Curs que ha deixat dos períodes molt diferenciats: abans i després del

13 de març.

Quan ens vam reunir amb les famílies per anunciar el tancament del centre i establir

els canals de comunicació, sense ser conscients, vam començar a posar les bases

d’una nova manera de treballar i de relacionar-nos. Ha estat una època molt intensa.

La  predisposició,  les  ganes,  la  il·lusió,  l’empatia,  la  creativitat,  la  solidaritat,   la

resiliència, ..., són alguns dels adjectius que em venen al cap per descriure aquest

període pel que fa a la comunitat de Les Pruneres i sobre els quals caldrà assentar les

bases del proper curs.

S’ha aplicat una nova manera de desenvolupar la docència i de relacionar-nos, que

ens  ha  mostrat  noves  eines  amb  un  gran  potencial,  però  a  la  vegada  també,  la

importància de les relacions humanes. Ens ha fet conèixer facetes de la personalitat

dels infants que no coneixíem alhora que ens permetien l’entrada a casa seva a través

de les videoconferències.

Després de les valoracions fetes amb els diferents sectors de la comunitat educativa

(Vegeu annex nº 1) i tenint en compte la situació de pandèmia existent i les previsions

per al proper curs, fan que per elaborar aquest Pla s’hagi de tenir en compte:

-  la  bretxa digital  existent  entre l’alumnat,  no només pel  que fa  a la disposició  de

dispositius o connectivitat, sinó als coneixements en relació a les plataformes digitals

tant de l’alumnat com de les famílies.

- la importància de la creació d’una xarxa tant a nivells d’alumnes i famílies sinó també

a través dels docents, equips directius i administració.

-  la  importància  d’un  acompanyament  emocional  de  l’alumnat  especialment  en

períodes com aquest.

-  la  importància  d’una  atenció  personalitzada  de  l’alumnat.  Els  diferents  ritmes

d’aprenentatge  presents  a  les  aules  es  mostren  més  palesos  en  aquestes

circumstàncies, pel que cal una atenció més directa per part del docent.
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3. PRINCIPIS BÀSICS DE PREVENCIÓ, HIGIENE I PROMOCIÓ DE LA SALUT

Grups de convivència i socialització estables.

L’alumnat es distribuirà en grup-classe estable de convivència al qual li serà assignada

una tutora i un espai en el qual transcorrerà la major part possible de la seva tasca

lectiva. Cada tutora formarà part de només un grup-classe estable i les especialistes hi

intervindran de manera preferentment presencial però virtual si és precís, mantenint les

pautes sanitàries marcades en tot moment.

Distanciament físic.

La distància física interpersonal de seguretat pel personal que no formi part d’un grup

de convivència estable serà de 1’5m. En el cas de grups de convivència estable serà

d’1 metre, dins del grup es podran relacionar amb o sense limitacions segons l’evolució

de la pandèmia.

En el cas que diferents grups de convivència estables s’hagin de relacionar o durant

els fluxos de circulació hauran de complir les mateixes mesures sanitàries. 

Higiene de mans.

Es  tracta  de  les  mesures  més  efectives  per  a  preservar  la  salut  dels  infants

així com del personal docent i no docent. 

En infants es requerirà rentat de mans almenys 5 vegades al dia:

 A l’arribada i a la sortida de l’escola

 Abans i després dels àpats

 Abans i després d’anar al WC

 Abans i després de les diferents activitats (també a la sortida del pati)
En el cas del personal que treballa a l’escola, el rentat de mans es durà a terme:

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

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

 Abans i després d’acompanyar un infant al WC

 Abans i després d’anar al WC

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

 Com a mínim una vegada cada 2 hores
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Als lavabos caldrà garantir la disponibilitat de sabó amb dosificador i tovalloles d’un sol

ús. 

Es promouran mesures adaptades a promoure la importància del rentat de mans així

com de la  importància  de  fer-ho  de manera  correcte.  Entre  d’altres  actuacions es

penjaran cartells informatius a diferents punts del centre.

Ús de mascareta

Segons les autoritats sanitàries, les normes d’ús de les mascaretes són les següents:

 Alumnat educació infantil: Es recomanable però no obligatòria.

 Alumnat  educació  primària:  És  obligatori,  en  especial,   a  les  entrades  i

sortides  de  l’escola  així  com per  anar  pels  passadissos.  Caldrà  dur-la

posada de casa. La mascareta haurà de portar el nom, així com una bossa

per  guardar-la,  preferentment  de  roba  o  paper.   (Tipus  higiènica  amb

compliment norma UNE)

 Personal  docent i  no docent:  Obligatòria per al  personal  tant  quan imparteix

classes al grup estable al qual pertany, com a un grup al qual no pertany com a

grup estable (Tipus higiènica amb compliment norma UNE). També hauran

de portar-la sempre i quan no estiguin en un espai sols.

Al personal del centre se’l dotarà d’un kit de protecció: mascareta, gel hidroalcohòlic, ...

Requisits d’accés al centre educatiu:

Cal que per poder venir a l’escola cap infant o persona adulta que presenti:

MENORS DE 14 ANYS MÉS GRANS DE 14 ANYS

• febre o febrícula (37’5º)
• tos
• dificultat per respirar
• mal de coll
• congestió nasal
• mal de panxa
• vòmits i/o diarrees
• mal de cap 
• malestar
• dolor muscular

• febre o febrícula (37’5º)
• tos
• dificultat per respirar
• mal de coll
• alteració del gust o de l’olfacte
• vòmits i/o diarrees
• mal de cap 
• malestar
• calfreds
• dolor muscular

Símptomes sense haver pres cap fàrmac.
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• Es troba en aïllament perquè ha estat positiu per la COVID-19.

• Està en espera del resultat d’una PCR o una altra prova molecular.

• Conviu amb una persona diagnosticada de COVID-19.

• Es troba en període de quarantena domiciliària.

En cas de malaltia  crònica  d’elevada complexitat,  que pugui  augmentar  el  risc  de

gravetat  en  cas  de  contraure  la  Covid-19,  es  valorarà  per  part   l’equip  mèdic  de

referència la idoneïtat de reprendre l’activitat escolar. Es consideren malalties de risc:

◦ Malalties respiratòries greus que precisen medicació o dispositius de suport

ventilatori,  Malalties  cardíaques  greus,  Malalties  que  afecten  al  sistema

immunitari,  Diabetis  mal  controlada,  Malalties  neuromusculars  o

encefalopaties moderades o greus.

Tothom que vulgui accedir al centre educatiu caldrà que porti  la mascareta posada,

desinfectar-se les mans i a més a més se li prendrà la temperatura.

Restriccions d’accés al recinte

L’accés de les famílies o altres a l’interior del recinte escolar està restringit.  Només

podrà entrar 1 sol familiar per alumn@, sempre que compleixi tots els criteris sanitaris

establerts, que segueixi les mesures sanitàries adoptades o en cas de:

- acollida de l’alumnat de P3 i P4

- convocat per l’equip docent i/o directiu de l’escola.

- hagi estat autoritzat per la direcció del centre.

Control de símptomes.

És responsabilitat de les famílies fer el control diari dels símptomes dels seus fills i

filles,  per  aquest  motiu  se’ls  subministrarà un qüestionari  per  tal  que puguin fer  el

control diari de símptomes (vegeu Annex nº 2). També han de presentar el primer

dia de retorn a l’escola una declaració responsable (vegeu Annex nº 3) a través de

la qual es comprometen a seguir les normes establertes davant la COVID-19, mantenir

al centre educatiu informat de qualsevol novetat al respecte i permetre l’intercanvi de

dades personals entre els Departaments d’Educació i Salut amb la finalitat de fer la

traçabilitat de possibles contagis en relació a la gestió de casos.
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Neteja desinfecció i ventilació.

L’ajuntament es qui es farà càrrec de la neteja i desinfecció de l’escola.

Tots els espais del recinte escolar que siguin susceptibles d’utilitzar caldrà ventilar-los

abans i després de l’entrada i la sortida de l’alumnat així com 3 vegades durant el dia.

S’utilitzaran només aquells espais que puguin ser ventilats. Durant el  seu ús, si  és

possible, es deixarà la porta i/o finestres obertes.

La neteja i desinfecció dels espais es durà a terme com a mínim un cop al dia.

 Freqüentment es realitzarà la neteja i desinfecció de les zones següents:

- Interruptors i timbres (aparell electrònic)

- Manetes i poms de portes, finestres, armaris i arxivadors

- Baranes i passamans, d’escales i ascensors

- Taules

- Cadires

- Ordinadors, sobretot teclats i ratolins

- Aixetes

-Lavabos.  Cal  assegurar  la  dotació  de  sabó  i  eixugamans,  per  garantir

l’adequada higiene de mans en tot moment.

- Altres superfícies o punts de contacte freqüent.

Sempre que sigui possible es duran a terme activitats a l’aire lliure.

Gestió de residus.

Es farà ús de tovalloles i mocadors d’un sol ús, les quals es llençaran en contenidors

amb bosses, preferentment amb tapa i pedal. Aquest material juntament amb material

d’higiene  personal,  com mascaretes,  guants,  ...,  s’han  de  llençar  al  contenidor  de

rebuig dins d’una bossa de plàstic.

En el cas que algú presenti símptomes, tot el material utilitzat a l’espai d’ús individual

on s’ha aïllat  la persona es dipositarà en una bossa,  la qual  es dipositarà en una

segona bossa abans de dipositar-la amb la resta de residus.
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Promoció de la salut i suport emocional.

L’educació emocional és un dels projectes transversals recollits en el PEC. Després

d’un  llarg  període  de  confinament  en  el  qual  l’alumnat  pot  haver  acumulat

conseqüències emocionals (a causa d’aïllament, pèrdua d’algun familiar, angoixa, ...)

fan que encara prengui més importància aquest projecte. En aquesta línia es preveu

continuar duent a terme diferents actuacions, entre d’altres:

- durant la 2a quinzena de setembre dedicar l’activitat lectiva principalment a l’acollida

emocional de l’alumnat, cohesió de grup, ...

- priorització en el treball de tutories d’aula la realització d’activitats d’acompanyament

emocional.

-  realització de tutories individualitzades com a espai  de diàleg entre l’alumnat i  la

tutora al llarg del tot el curs..

- realització de tallers d’educació emocional tant les mestres com l’alumnat.

- impregnar tota la tasca educativa diària d’aquesta línia de treball.
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4. ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA

4.1. Organització pedagògica en situació de pandèmia en fase de desescalada.

El  Document  per  a  l’organització  i  la  gestió  del  curs  2020-21  del  Departament

d’Educació,  les  Instruccions  d’obertura  dels  centres  educatius,  les  instruccions

sanitàries  i  el  Projecte  Educatiu  de  l’escola  marcaran  el  tipus  d’acció  educativa  a

desenvolupar.

L’Acció educativa presencial: És el  tipus que es contempla preferiblement pel  curs

2020-21, adoptant les recomanacions sanitàries i de prevenció marcades.

L’experiència viscuda al  llarg del  curs  passat  i  la  transformació  digital  realitzada a

l’escola fa que la incorporació de noves tecnologies a l’aprenentatge hagi vingut per

quedar-se. No es tracta de fer-ne un ús extensiu d’aquestes, ni indiscriminat a totes les

edats, sinó d’una eina més que  pot ajudar a la tasca educativa diària adaptada a les

diferents necessitats i edats.

Durant l’inici de curs, caldrà dur una tasca intensiva d’aprenentatge del seu ús (tant

mestres, alumnat i famílies) per tal de poder donar una resposta més eficient en cas

d’un nou confinament total o parcial.

4.2. Organització pedagògica en situació de pandèmia en fase de tancament de

centre.

En cas de tancament total  del  centre es traslladarà tota la tasca docent a l’entorn

virtual del que disposem, amb el qual s’haurà estat treballant des de l’inici de curs, per

a facilitar el coneixement de l’alumnat, les famílies i les mestres.

Aquest entorn virtual té concrecions diferents segons els cursos:

• Ús del  correu electrònic de les famílies i  contacte telefònic  o per  WhatsApp

(mòbil de l’escola) com a mitjà de comunicació obert amb totes les famílies.

• Pàgina web com a mitjà de difusió d’informacions.

• SITE

Se n’han generat dos:

- Site Petits: P3, P4, P5 i 1r,  2n

- Site Grans: 3r, 4t, 5è, 6è
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Ambdós contenen els següents apartats:

-Recomanacions de lectura i generals

- Bon dia (enigma, poema, aniversaris i música de la setmana)

-  Un  espai  per  cada  curs  a  més  de  les  especialitats:  Música,  Anglès  i

Psicomotricitat / Educació física.

En  el  SITE  dels  petits es  pengen  els  dilluns  les  propostes  d’activitats  (tutores  i

especialistes), i s’actualitzen les recomanacions generals i el bon dia. Els nens i nenes

fan el retorn de les tasques (imatges o petits escrits) a través del correu electrònic de

les Pruneres, drive o WhatsApp durant la setmana.

En el SITE dels grans els dilluns es pengen les propostes de les tutores, i s’actualitzen

les recomanacions generals i el bon dia. Els dijous es pengen les propostes de les

especialistes. Les tasques tenen totes data de retorn.  Els nens i nenes poden fer el

retorn  de  les  tasques  a  través  del  seu  correu  electrònic  de  les  Pruneres,  drive

(preferentment) o WhatsApp. S’utilitza com a agenda del classroom, així com el google

calendar.

• CLASSROOM

S’utilitza de 3r fins a 6è.  El funcionament del classroom s’inicià amb la proposta del

projecte a treballar.

- Les classes que s’han penjat al classroom són:

 Projecte

 Matemàtiques (per  aquells  aspectes  que no es  puguin incloure en el
projecte)

 Música

 Anglès

 Plàstica 

 Educació Física

Les tasques tenen data de lliurament. Es procura que l’alumnat sàpiga en tot moment

quin és l’objectiu d’aquestes. Les tasques són retornades a l’alumnat un cop revisades

per  la  mestra  qualitativament,   per  tal  que  pugui  millorar  en  el  seu  procés

d’aprenentatge.
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L’alumnat que segueix un PI  rep unes tasques que han estat  coordinades amb la

mestra  d’atenció  a  la  diversitat,  a  més  d’un  seguiment  individualitzat  per  part

d’aquesta.

• VIDEOCONFERÈNCIES

Periòdicament es faran videoconferències per mantenir el contacte amb l’alumnat i si

s’escau amb les famílies, així com a eina per desenvolupar classes on line.

El pla de contingència en cas de confinament és:

CURS METODOLOGIA DE
TREBALL

MITJÀ I
PERIODICITAT DE

CONTACTE AMB EL
GRUP

MITJÀ I
PERIODICITAT DE

CONTACTE
INDIVIDUAL AMB

L’ALUMN@

MITJÀ I
PERIODICITAT DE

CONTACTE
INDIVIDUAL AMB LA

FAMÍLIA

P3 Treball per projectes i
manipulatiu

Entorn virtual

Telemàtic
Diàri

Telemàtic
Setmanal

Mensual /
Sempre que es

consideri necessari

P4 Treball per projectes i
manipulatiu

Entorn virtual

Telemàtic
Diàri

Telemàtic
Setmanal

Mensual /
Sempre que es

consideri necessari

P5 Treball per projectes i
manipulatiu

Entorn virtual

Telemàtic
Diàri

Telemàtic
Setmanal

Mensual /
Sempre que es

consideri necessari

1R Treball per projectes i
manipulatiu

Entorn virtual

Telemàtic
Diàri

Telemàtic
Setmanal

Mensual /
Sempre que es

consideri necessari

2N Treball per projectes i
manipulatiu

Entorn virtual

Telemàtic
Diàri

Telemàtic
Setmanal

Mensual /
Sempre que es

consideri necessari

3R Treball per projectes i
manipulatiu

Entorn virtual

Telemàtic
Diàri

Telemàtic
Setmanal

Mensual /
Sempre que es

consideri necessari

4T Treball per projectes i
manipulatiu

Entorn virtual

Telemàtic
Diàri

Telemàtic
Setmanal

Mensual /
Sempre que es

consideri necessari

5È Treball per projectes i
manipulatiu

Entorn virtual

Telemàtic
Diàri

Telemàtic
Setmanal

Mensual /
Sempre que es

consideri necessari

6È Treball per projectes i
manipulatiu

Entorn virtual

Telemàtic
Diari

Telemàtic
Setmanal

Mensual/
Sempre que es

consideri necessari
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Per tal d’aconseguir l’equitat educativa, a partir del qüestionari passat a les famílies i

de  les  informacions  rebudes  a  través  de  les  entrevistes,  es  prepararan  uns  kits

educatius  per  aquell  alumnat  que  no  disposi  de  les  eines  necessàries  per

desenvolupar la tasca educativa amb normalitat en cas de confinament. La dotació

d’aquest kit variarà segons el curs de l’alumnat.

L’ajuntament  de  Martorelles  en  coordinació  de  l’AFA de  l’escola  té  previst  dotar

d’ordinadors personals a tot l’alumnat de 3r a 6è de Primària, que es podrien emportar a

casa en cas de confinament, si no és el cas es quedarien fixes a l’aula.

4.3. Organització pedagògica en situació de pandèmia en fase de confinament

parcial.

En cas de confinament  parcial  es  continuarà  amb la  docència  presencial  amb els

cursos  que  continuïn  assistint  al  centre  i  amb  els  que  estiguin  confinats  es

desenvoluparà aquesta tal com està prevista a l’entorn virtual. Aquesta docència serà

portada preferentment per la tutora i/o mestres confinades.

4.4. Substitució personal docent

Quan es generi  la necessitat  de substituir  una mestra tutora d’un grup estable,  els

criteris seran els següents:

• mestra de reforç que tingui incidència en el grup-classe

• mestra especialista

• mestres equip directiu

Quan la mestra a substituir sigui un membre de l’equip directiu els criteris seran:

• Directora 

• Cap d’estudis

• Secretària

• Coordinadora de cicle

• Mestra sense tutoria
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5. ORGANITZACIÓ DEL CENTRE

5.1. Calendari

Aquest Pla d’actuació té prevista la seva aplicació al llarg del curs escolar 2020-21 tot

adaptant-se als canvis produïts en el context epidemiològic..

5.2. Marc horari

L’horari lectiu serà:

- del 14 de setembre al 7  de juny

• 1r torn de 9h a 12’30h i de 15h a 16’30h

• 2n torn de 9’10h a 12’40h i de 15’10h a 16’40h

- el 22 de desembre de 9h a 13h

- del 8 al 22 de juny de 9h a 13h

- el període d’adaptació a P3 serà de 9’15 a 10’45h en el primer torn, i de 15’10h a

16’40h el segon torn.

Les  entrades  es  duran  a  terme  a  través  de  les  4  portes  d’accés  i  de  manera

esglaonada, tal com es detalla a l’apartat d’entrades i sortides.

Es donarà a les famílies la possibilitat d’autoritzar als seus fills i filles a sortir sols del

recinte escolar, en acabar l’horari  lectiu, a partir  de 3r de primària. Es mantindrà la

decisió que hagin manifestat les famílies fins el moment. En cas que alguna família

vulgui modificar-la haurà de comunicar-ho per escrit a la direcció del centre.

Tal com figura a les NOFC en el cas que un alumn@ no sigui recollit  per la seva

família a l’hora marcada, les mestres intentaran posar-se en contacte amb la família i si

no s’aconsegueix, o a transcorregut més de 15 minuts, aquest serà posat a disposició

de la policia local de Martorelles.

5.3. Alumnat del centre

L’assistència de l’alumnat a l’escola és obligatòria, exceptuant aquells casos en que les

recomanacions mèdiques ho desaconsellin. En aquest cas es valorarà conjuntament

entre el servei pediàtric,  la família i si s’escau l’EAP la possibilitat d’una assistència

mixta amb mesures de protecció més precises o l’atenció domiciliaria.
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Les famílies hauran de garantir en tot moment que els seus fills i filles compleixen el

requisit d’assistència al centre.

Quan a causa d’un confinament el mitjà educatiu sigui l’entorn digital, les tasques que

s’hi encomanin seran d’obligat compliment per part de tot l’alumnat. 

Pel curs 2020/21 està previst que el nombre d’alumnat que assistirà al centre serà:

CURS NOMBRE

P3 13

P4 18

P5 18

1r 11

2n 10

3r 11

4t 21

5è 15

6è 23

5.3.1. Ràtios

Segons les instruccions sanitàries rebudes s’estableixen ràtios màximes per aula de 20

alumnes, així com la distància de seguretat. És per aquest motiu que tenint en compte

el PEC de l’escola es pren la decisió de crear a CM i a CS grups mixtes. D’altra banda

tenint  en  compte  que  la  superfície  mitjana  de  les  aules  és  de  60m2   i  el  nombre

d’alumnes matriculat per curs no es preveu una necessitat d’espais suplementari.

5.3.2. Distribució de grups estables

Els criteris utilitzats alhora de determinar els grups estables de convivència han estat:

• el nombre d’alumnes matriculats al centre 

• l’estabilitat del grup-classe

• les característiques de l’alumnat

• espais disponibles i la seva superfície

• la plantilla del centre

• l’heterogeneïtat dels grups

• la inclusió de l’alumnat i l’atenció a la diversitat

• mesures flexibilitzadores
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A partir d’aquests criteris l’organització de grups estables és la següent:

GRUP CURS Nº MESTRES
ESTABLES

ALTRES
DOCENTS

ALTRES ESPAI

EI1 P3 13 Tutora Reforç
Psicomotricitat

Aula P3

EI2 P4 18 Tutora Psicomotricitat
Anglès
Reforç

Aula P4

EI3 P5 18 Tutora Psicomotricitat
Anglès
Reforç

Aula P5

CI1 1R 11 Tutora Anglès
Música

EF

Aula 1r

CI2 2N 10 Tutora Anglès
Música

EF

Aula 2n

CM1 3R + 4T 16 Tutora Anglès
EF

Música
EE

Aula 3r

CM2 3R + 4T 16 Tutora Anglès
EF

Música
EE

Aula 4t

CS1 5È + 6È 18 Tutora Anglès
EF
EE

Vetlladora Aula 5è

CS2 5È + 6È 19 Tutora Anglès
EF

Música
EE

Aula 6è

5.4.  Personal  del  centre:  mestres,  personal  d’atenció  educativa  i  personal

d’administració i serveis i altres.

El personal treballador ha de conèixer els protocols i els nous procediments i mesures

a aplicar per tal d’evitar el risc de contagi.

El Departament d’Educació a través del Portal  de Centre manté informat a tots els

seus treballadors sobre la normativa i les recomanacions sanitàries i de prevenció.

El personal del centre així com la resta de personal que vingui a fer atenció al centre

haurà de complir amb tots els criteris de prevenció i sanitaris marcats per a tota la

comunitat educativa.
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En els espais de reunió es mantindrà el distanciament físic i l’ús de mascareta. S’haurà

d’evitar compartir equips, dispositius, estris, ... i vetllar per una correcta ventilació de

l’espai. Es prioritzaran les reunions telemàtiques.

Al personal del Departament d’educació se li proporcionarà material per poder complir

les mesures sanitàries (subministrat pel Departament): mascareta i gel hidroalcohòlic. 

5.5. Espais

Tenint  en  compte  que  els  grups  han  de  ser  estables  i  fixes,  per  poder  seguir  la

traçabilitat de contactes en cas de contagi, l’alumnat d’un grup sempre ha de ser el

mateix i en el mateix espai, i sempre que sigui possible també el docent. En tot cas, si

algú s’ha de moure, és el docent. Per l’ús dels espais cal tenir en compte els següents

principis:

 La mesura bàsica d’1m per alumnat del mateix grup estable i de 1’5 m entre

alumnat de diferent grup. (Aquestes distàncies es poden veure modificades en

funció de l’evolució de la pandèmia).

  En  el  cas  d’espais  que  permetin  l’ocupació  per  més  d’un  grup  d’alumnes,

aquests hauran d’estar clarament separats entre si.

 Si  la  superfície  dels  espais  no  permeten  acollir  la  ràtio  establerta

respectant el 1’5 m de separació, caldrà adequar la seva ocupació.

 Els espais que hagin de ser utilitzats per diferents grups estables en diferents

franges horàries hauran de ser netejats i desinfectats prèviament.

 Tots els espais del centre són susceptibles de ser utilitzats, sempre que sigui

possible la seva ventilació i la seva capacitat d’ocupació ho permeti.

 Es procurarà desenvolupar l’àrea d’Educació Física a l’àrea lliure i reservar el

gimnàs per a la Psicomotricitat.

 Donat que els vestuaris no tenen ventilació directa es procurarà no fer-ne ús i si

es  el  cas,  només  podrà  ser  utilitzat  per  un  grup  estable  al  dia  i  sempre

mantenint  les  distàncies  de  seguretat  (exceptuant  si  ha  estat  desinfectat

prèviament). No s’utilitzaran les dutxes.
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5.6. Distribució d’espais

 A la taula següent s’especifica la distribució de grups i espais:

GRUP ALUMNES CURS AULA

P3 13 P3 P3

P4 18 P4 P4

P5 18 P5 P5

1r 11 1r 1r

2n 10 2n 2n

CM A 16 3r + 4t 3r

CM B 16 3r + 4t 4t

CS A 18 5è + 6è 5è

CS B 19 5è + 6è 6è

La zona de la biblioteca s’utilitzarà com a zona d’atenció a l’alumnat
amb simptomatologia.
La saleta, la biblioteca i l’aula de robòtica s’utilitzaran com a zona de
reunions, sempre que no es puguin fer telemàticament.
L’espai de la saleta estarà habilitat amb un pantalla de separació.

5.6.1. Patis

Per tal de mantenir els grups estables de convivència en espais diferenciats es duran a

terme dos torns de patis. La sortida al pati es durà a terme a través dels diferents

accessos per tal de no coincidir en els passadissos. Cada grup s’ubicarà en un espai i

aquests seran rotatius cada dia de la setmana.

Durant els desplaçaments i l’estona d’esbarjo l’alumnat haurà de portar la mascareta

posada, mentre no realitzi una activitat física o esmorzi.

Els jocs i les joguines es podran utilitzar de manera individual o en grups reduïts per

mantenir les mesures de distanciament físic i dins el grup estable. Després del seu ús

caldrà que siguin desinfectades.

Els torns de pati i les zones d’accés seran les següents:
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GRUP ALUMNES CURS Aula HORARI ACCÉS

P3 13 P3 P3 11’00h
11’30h

Porta accés al pati

P4 18 P4 P4 11’00h
11’30h

Porta accés al pati

P5 18 P5 P5 11’00h
11’30h

Escales de ciment

1r 11 1r 1r 11’00h
11’30h

Porta pati pista

2n 10 2n 2n 11’00h
11’30h

Porta  pati  gimnàs

CM A 17 3r + 4t 3r 10’30h
11’00h

Porta pati pista

CM B 17 3r + 4t 4t 10’30h
11’00h

Escales metàl·liques

CS A 18 5è + 6è 5è 10’30h
11’00h

Escales   passera 

CS B 19 5è + 6è 6è 10’30h
11’00h

Escales passera

Les zones d’esbarjo són les següents:

CURSOS ESPAIS

EI - CI • Pati EI
• pati gimnàs
• pista
• zona terra pista
• sorral pista

CM - CS • pati gimnàs
• pista
• zona terra davant 

arcàdia
• sorral pista
• zona davant edifici 

biblioteca
Les  zones  de  pati  seran  utilitzades  de  manera  rotativa  cada  dia  de  la  setmana.

S’acordarà amb l’alumnat el seu ús.
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5.7. Fluxos de circulació

Donada l’estructura arquitectònica de l’escola,  en la qual  la majoria d’espais tenen

accés  directe  a  l’exterior,  no  es  preveuen  aglomeracions  en  el  moment  dels

desplaçaments pel centre. De totes maneres, per evitar l’aglomeració de persones en

un  lloc  del  centre  caldrà  establir  circuits  i  organitzar  la  circulació  dels  diferents

membres de la comunitat educativa en llocs i moments determinats.

L’accés a les aules i al pati es faran de la mateixa manera que les entrades i sortides,

és a dir:

GRUP ALUMNES CURS Aula ACCÉS

P3 13 P3 P3 Porta d’accés del pati 

P4 18 P4 P4 Porta d’accés del pati 

P5 18 P5 P5 Porta aula i

Escales de ciment

1r 11 1r 1r Porta pati pista

2n 10 2n 2n Porta  pati  pista

CM A 16 3r + 4t 3r Porta pati pista

CM B 16 3r + 4t 4t Porta  aula

Escales metàl·liques 

CS A 18 5è + 6è 5è Porta aula

Escales   passera final

CS B 19 5è + 6è 6è Porta aula

Escales   passera final

Les  mestres  hauran  de  vetllar  perquè  els  diferents  grups  no  coincideixin  en  els

passadissos i els lavabos a fi d’evitar aglomeracions i mantenir la distància física.

Als lavabos caldrà garantir l’existència de sabó amb dosificador i tovalloles d’un sol ús. 

Per  tal  d’evitar  aglomeracions  als  lavabos  aquests  es  distribuiran  per  l’ús  de  les

diferents aules (vàters i piques) i cada grup classe tindrà els seus assignats:
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GRUP ALUMNE
S

CURS Aula Lavabo Lavabo pati

P3 13 P3 P3 EI EI

P4 18 P4 P4 EI EI

P5 18 P5 P5 P5 EI

1r 12 1r 1r Pista 1 Pista 1

2n 10 2n 2n Pista 2 Pista 2

CM A 17 3r + 4t 3r Pista 3 Pista 3

CM B 17 3r + 4t 4t 1r Pis Gimnàs 1

CS A 18 5è + 6è 5è 1r Pis Gimnàs 2

CS B 19 5è + 6è 6è 1r Pis Gimnàs 3

A l’hora del pati s’habilitarà un dels lavabos del gimnàs i alguns
del lavabo de la pista.
Els lavabos estaran distribuïts per cursos.

5.8. Ascensor

El seu ús serà esporàdic i es reservarà per aquelles persones que presentin dificultats

per a la seva mobilitat o en el cas d’haver de moure objectes pesats.

5.9. Horaris

La proposta d’horaris pel curs 2020-21 es recull a l’Annex nº 4

5.10. Material escolar

Sempre que sigui possible l’alumnat utilitzarà material individual. Aquell material que es

comparteixi dins d’un grup de convivència estable es desinfectarà almenys un cop al

dia en finalitzar la jornada. S’anirà adaptant segons l’evolució de la pandèmia.

Es  procurarà  no  distribuir  documents  en  paper,  excepte  en casos imprescindibles.

L’escola dotarà de pacs individuals de material a cada alumn@. Aquest material estarà

etiquetat i desat en l’espai assignat a cada alumn@.

Les joguines i el material comú d’un grup estable de convivència s’utilitzarà al llarg del

dia i en acabar es dipositarà a una caixa en el qual hi restarà fins a la seva desinfecció.

No es podrà compartir material entre alumnes de diferent grup estable de convivència

sense la seva prèvia desinfecció.
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L’alumnat no podrà portar material ni joguines de casa a l’escola.

La recollida i desat d’ordinadors i/o tablets implicarà un rentat de mans després de

recollir el dispositiu així com la seva desinfecció.

A cada aula hi  haurà una caixa en la qual es dipositarà tot el  material  pendent de

desinfecció.

5.11 Sortides i colònies i activitats complementàries.

Sortides

Durant el 1r trimestre del curs es prioritza la realització de sortides a peu per l’entorn

natural de l’escola (tant de Martorelles com dels municipis del voltant).

Durant  el  2n i  3r trimestre,  si  la  situació  epidemiològica  ho  permet,  es  preveu  la

realització  de  sortides  amb  autocar  seguint  les  adaptacions  que  calgui  tenint  en

compte les mesures de prevenció i seguretat sanitària del moment.

Es  preveu  que  cal  mantenir  la  distància  interpersonal  d’1’5  metres  i  portar  la

mascareta, tret d’aquelles activitats que comportin un exercici físic.

Pel que fa a les ràtios es mantindrà l’estipulada per la normativa vigent. Es duran a

terme  per  grups  estables  de  convivència  i  aniran  acompanyats  pels  docents  de

referència i altres docents que tinguin docència directa amb el grup preferentment.

Colònies

Està prevista la realització de colònies de P5 fins a 5è els dies 18 i 19 de març de 2021

i els dies 17, 18 i 19 de març de 2021 pel curs de 6è a la Masia el Xaloc en el municipi

de Calders, sempre que la situació epidemiològica ho permeti,  seguint les adaptacions

que calgui ateses les mesures de prevenció i seguretat sanitària del moment.

Es  preveu  que  cal  mantenir  la  distància  interpersonal  d’1’5  metres  i  portar  la

mascareta, tret d’aquelles activitats que comportin un exercici físic.

5.12. Adaptació alumnat de P3 i P4

Està previst la realització de l’adaptació de l’alumnat de P3, els dies 14, 15 i 16 de

setembre,  en 2 torns:

• 1r torn: de 9’15h a 10’45h

• 2n torn: d’15’10h a 16’40h
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L’organització d’aquest període està recollit a l’Annex nº 5.

Donat que l’alumnat de P4  han estat molt temps sense venir a l’escola es valorarà la

possibilitat de dur un període i/o mesures d’adaptació en cas que es consideri oportú,

sempre seguint complint les mesures de prevenció i seguretat establertes.

5.13. SEP

El SEP fora de l’horari lectiu comporta unes mesures organitzatives que en aquests

moments,  donades les mesures de prevenció  i  seguretat  establertes,  fan  difícil  de

portar a terme. És per aquest motiu que mentre duri  l’estat  de la pandèmia no es

continuarà desenvolupant el SEP fora de l’horari lectiu.

Pel que fa al SEP dins de l’horari lectiu, tenint en compte que els grups classe han

d’estar formats pel mínim nombre de mestres possible i estancs, es durà a terme en

tots aquells cursos que organitzativament ho permetin.

5.14. Serveis complementaris

Al llarg del curs es poden dur a terme tallers, activitats complementàries, així com les

activitats d’extraescolars, de menjador o acollida. Aquests serveis són subministrats

per empreses externes dins de l’escola. Tot el personal haurà d’atenir-se a les mesures

proposades en aquest Pla així com les disposades per les autoritats sanitàries.

L’empresa  haurà  dur  un  control  de  la  simptomatologia  dels  seus  treballadors  i

comunicar a la direcció del centre qualsevol situació que pugui afectar al centre, el més

aviat possible.

5.14.1. Menjador

A l’espai  de  menjador  caldrà  vetllar  per  continuar  mantenint  els  grups estables de

convivència. L’alumnat de primària portarà sempre la mascareta posada i especialment

quan  hagin de compartir fluxos de circulació. L’alumnat de diferents grups estables

hauran de mantenir la distància d’1’5 metres de seguretat.

Caldrà garantir la ventilació dels espais abans i després del seu ús, així com també la

seva neteja i desinfecció abans del canvi de grup. Durant l’ús dels diferents espais

serà recomanable mantenir l’espai ventilat mitjançant portes i/o finestres obertes. 

No es odCarrer Lleida s/n 08107 Martorelles Tel. 93 5795315   ceippruneres@xtec.cat  

Aquest document pot quedar obsolet un cop imprès.                                    Data aprovació: 3/9/2020 26

mailto:ceippruneres@xtec.cat


Generalitat de Catalunya           
Departament d’Educació
Escola Les Pruneres

El personal de menjador haurà de portar la mascareta sempre posada.

El recompte de l’alumnat que farà ús del servei de menjador es farà a les classes i es

farà arribar per correu electrònic a la coordinadora a primera hora.

Els  tiquets  es  vendran  a  la  porta  exterior  d’accés  del  menjador  a  les  9’15h.

L’organització del menjador serà la següent:

GRUP RESPONSABLE PUNT DE
RECOLLIDA

ESPAI D’ÚS HORA DINAR ESPAI  EN
CAS DE
PLUJA

P3 Monitora 1 Aula Entrada escola

Torn 1

Aula P3

P4 Monitora 2
La coordinadora
participarà en els

trajectes.

Aula Pati EI
Aula de música

P5

1r
Monitora 3

Entrada gimnàs
Pati gimnàs Torn 1

Biblioteca

2n

CM1
Monitora 4

Escales
metàl·liques Pista Torn 2

Aula robòtica

CM2

CS1
Monitora 5 Paret drac Pati sorra Torn 3

Gimnàs

CS2

La coordinadora farà tasca de suport el menjador i durant el desplaçament dels infants.
Els àpats es duran a terme en el menjador. Cada grup estable ocuparà una filera diferent del menjador.

5.14.2. Acollida del matí i de la tarda

L’espai que s’habilitarà per el seu ús serà el del menjador per tenir accés directe a

l’exterior. Aquest espai cal que sigui netejat, desinfectat i ventilat després del seu ús.

Durant el seu ús es procurarà mantenir-ho ventilat.

Només  1  familiar  podrà  acompanyar  o  recollir  a  l’infant  a  la  porta  d’accés  amb

mascareta. En entrar cada infant es rentarà les mans amb gel hidroalcohòlic i se li

prendrà la temperatura. Els infants de diferents grups estables cal que mantinguin en

tot moment la distància de seguretat d’1’5 metres. Els infants més grans de 6 anys

caldrà  que  portin  mascareta.  En  acabar  l’acollida  matinal,  els  infants  seran

acompanyants per la monitora fins a la seva aula de referència.

El servei d’acollida és atès per 2 monitores que portaran sempre mascareta. L’alumnat

atès en el servei d’acollida s’agruparà en dos nivells: grup de petits i grup de grans.
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 Aquests grups es mantindran estables i ubicats en espais diferenciats del menjador.

5.14.3. Extraescolars

Es duran a terme les activitats extraescolars, que segons les autoritats sanitàries es

puguin  desenvolupar,  organitzades  per  l’AFA,  recollides  a  la  PGA i  aprovades  pel

Consell Escolar. Pel seu desenvolupament les empreses seguiran les indicacions de

les autoritats sanitàries així  com les mesures recollides en aquest  Pla i  no podran

utilitzar el material del centre per desenvolupar la seva tasca.

Caldrà mantenir sempre la distància interpersonal d’1’5 metres i els infants de primària

(exceptuant en activitats físiques) i les monitores portaran la mascareta  posada. Es

formaran grups estables de participants. 

A l’Annex nº 6 es recullen recomanacions específiques per aquestes activitats.

L’organització de les activitats extraescolars pel curs 2020-21 proposada és la següent:

ACTIVITAT DIA CURS RESPON-
SABLE

PUNT
RECOLLIDA

HORA
INICI

HORA
FINAL

ESPAI

Dansa dilluns EI Assaig Aula
Escales pista

16’30h
16’40h

18’00h Aula 
música

Anglès dilluns Primària Aula 
educació

Pista 16’30h
16’40h

17’50h Biblioteca

Expressart dimarts EI Niueduca 
S:L.

Aula
Escales pista

16’30h
16’40h

18’00h Aula P3

Expressart dimarts Primària Niueduca 
S:L.

Pista 16’30h
16’40h

17’50h Biblioteca

Anglès dimecres EI Aula 
Educació

Aula
Escales pista

16’30h
16’40h

18’00h Aula P3

Creació de 
videojocs

dimecres Primària Niueduca 
S:L.

Pista 16’30h
16’40h

17’50h Aula 
robòtica

Piscina dijous EI i 
Primària

CEM Can 
Lledó

Les famílies 
organitzen la 
recollida i el 
trasllat 
individualment

16’30h
16’40h

CEM Can 
Lledó

Karate divendres EI Club karate 
Martorelles

Aula
Escales pista

16’30h
16’40h

18’00h Gimnàs

Karate divendres Primària Club karate 
Martorelles

Pista 16’30h
16’40h

17’50h Gimnàs

Robòtica divendres Primària Niueduca 
S:L.

Aula 
Escales pista

16’30h
16’40h

17’50h Aula 
robòtica

Acollida Diari EI i 
Primària

La vostra 
cuina

Pista 16’30h
16’40h

17’40h Menjador
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6. ORGANITZACIÓ HORARIS I GESTIÓ ENTRADES I SORTIDES                            

6.1. Adjudicació de tutories i especialitats.

Tenint  en compte les orientacions sanitàries referent  a la  pandèmia,  les NOFC del
centre pel que fa a l’adjudicació de tutories, el nombre d’alumnes i docents i l’espai
disponible l’organització de tutories, en grups estables de convivència, l’atenció de les
especialistes i atenció del personal no docent, la proposta d’organització és la següent:

GRUP ALUMNES
Nº

DOCENTS PAE ESPAI

ESTABLE TEMPORAL ESTABLE TEMPORAL ESTABLE TEMPORAL

P3 13 Tutora Suport
Especialista

E.F.

Aula Gimnàs

P4 18 Tutora Especialista
E.F.

Anglès

Aula Gimnàs

P5 18 Tutora Especialista
E.F

Anglès.

Aula Gimnàs

1r 11 Tutora Especialista
E.F

Música
Anglès.

Aula Pista

2n 10 Tutora Especialista
E.F

Música
Anglès.

Aula Pista

CMA 16 Tutora Especialista
Anglès

E.F.
Música

EE

Aula Pista

CMB 16 Tutora Especialista
Anglès

E.F.
Música

EE

Aula Pista

CSA 18 Tutora Especialista
Anglès

E.F.
EE

Vetlladora Aula Pista

CSB 19 Tutora Especialista
Anglès

E.F.
Música

EE

Aula Pista
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6.2. Organització entrades i sortides.

Per tal d’evitar aglomeracions a les entrades i sortides del centre, aquestes hauran de

fer-se de manera esglaonada i per diferents punts d’accés i amb la mascareta posada. 

El criteri organitzatiu és que aquells cursos que coincideixin per un punt d’accés és que

ho farà en primer lloc el curs més alt, atès que solen fer-ho en menys temps.

Els punts d’accés al centre dels diferents grups estables estaran marcats al terra. 

Per tal que aquestes siguin més segures, l’alumnat serà acompanyat preferentment

només per 1 adult. Aquesta recomanació s’adaptarà a l’evolució de la pandèmia.

Entrades

El croquis de l’organització de les entrades al recinte escolar serà la següent, veure

annex nº 7:

GRU
P

Nº CURS AUL
A

HORA

RI

ACCÉS

RECINTE

COLOR ACCÉS

AULA

RESPONSABL

E

P3 13 P3 P3 9’10h
15’10h

Porta pati EI VERMELL Porta  pati

Mestra d’atenció
a la diversitat

P4 18 P4 P4 9’00h
15’00h

Porta pati EI BLAU
CLAR

Porta  pati

P5 18 P5 P5 9’10h
15’10h

Porta petita parc
Escales de ciment

GROC Porta  aula
Especialista

anglès

1r 11 1r 1r 9’10h
15’10h

Porta gran parc
Porta pati pista

ROSA Porta pista

Conserge
2n 10 2n 2n 9’10h

15’10h
Porta gran parc
Porta pati pista

TARONJA Porta pista

CM A 16 3r + 4t 3r 9’00h
15’00h

Porta gran parc
Porta pati pista

VERD
FOSC

Porta pista

CM B 16 3r + 4t 4t 9’00h
15’00h

Porta petita parc
Escales ciment

LILA Porta aula
Especialista

anglès

CS A 18 5è +
6è

5è 9’10h
15’10h

C/ Lleida
Escales     drac

BLAU
FORT

Porta aula
Especialista

educació física 
CS B 19 5è +

6è
6è 9’00h

15’00h
C/ Lleida

Escales drac
VERD
CLAR

Porta aula

L’equip directiu actuarà com a suport en els accessos.
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Sortides

L’organització de les sortides del recinte serà la següent:

GRUP Nº CURS AULA HORARI SORTIDA

RECINTE

ACCÉS AULA RESPONSABLE

P3 13 P3 P3 12’30h
16’30h

Pati EI Porta entrada
parc Mestre atenció a

la diversitatP4 18 P4 P4 12’40h
16’40h

Pati EI Porta entrada
parc

P5 18 P5 P5 12’40h
16’40h

Porta petita parc
Escales de

ciment

Porta aula

Conserge

1r 11 1r 1r 12’40h
16’40h

Porta pati EI
Porta pati pista

Porta pista

2n 10 2n 2n 12’40h
16’40h

Porta pati EI
Porta  pati  pista

Porta gimnàs

CM A 16 3r + 4t 3r 12’30h
16’30h

Porta pati EI
Porta pati pista

Porta pista

CM B 16 3r + 4t 4t 12’30h
16’30h

Porta petita parc
Escales

metàl·liques i pel
costat de la riera

Porta aula

CS A 18 5è + 6è 5è 12’40h
16’40h

C/ Lleida
Escales

metàl·liques

Porta aula

Tutora /
especialistesCS B 19 5è + 6è 6è 12’30h

16’30h
C/ Lleida

Escales passera
Porta aula

L’equip directiu actuarà com a suport en els accessos.

Punt de recollida dels infants

Seguint  les  recomanacions  sanitàries  no  es  aconsellable  l’’entrada  de  famílies  a

l’interior del recinte escolar. És per aquest motiu que aquestes hauran d’esperar-se a la

zona habilitada, seguint les recomanacions sanitàries:

• P3 i P4 porta pati EI

• P5, CI i CM a la zona de terra del parc

• CS a la vorera del costat de Sant Fost del C/ Lleida 
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GRUP Nº CURS AULA HORARI PUNT DE RECOLLIDA

P3 13 P3 P3 12’30h
16’30h

Porta pati EI

P4 18 P4 P4 12’40h
16’40h

Porta pati EI

P5 18 P5 P5 12’40h
16’40h

Zona terra del parc

1r 11 1r 1r 12’40h
16’40h

2n 10 2n 2n 12’40h
16’40h

CM A 16 3r + 4t 3r 12’30h
16’30h

CM B 16 3r + 4t 4t 12’30h
16’30h

CS A 18 5è + 6è 5è 12’40h
16’40h Vorera costat Sant Fost

del C/ LleidaCS B 19 5è + 6è 6è 12’30h
16’30h

Per evitar aglomeracions l’acompanyament i la recollida dels infants el farà una única

persona. Les persones que portin i recullin els infants hauran de guardar també les

distàncies d’1’5 metres i portar mascareta. Per tal de garantir la seguretat de tota la

comunitat docent, aquestes persones cal que compleixin:

 No hagi  presentat  simptomatologia compatible amb la  COVID-19 (febre,  tos,

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

 Que no sigui o hagi estat positiu per al SARS-CoV 2 durant els14 dies anteriors.

 Que  no  hagi  estat  en  contacte   amb  positiu  confirmat  o  simptomatologia

compatible amb la Covit 19 durant els 14 dies anteriors.  

Per tal de garantir la seguretat en els fluxos de circulació per l’escola, passada l’hora

d’entrada al recinte del grup classe, no es podrà garantir la incorporació immediata

d’un alumn@ amb posterioritat a aquest, pel que haurà d’esperar que hagi finalitzat

l’entrada de tots els altres grups.

L’alumnat de Primària haurà de dur mascareta, amb el seu nom, posada des de

casa des de l’entrada al  recinte escolar  fins a l’aula del  seu grup estable de

convivència i sempre que no es pugui garantir la distància de seguretat.
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Es prendrà la temperatura a tot l’alumnat en el moment de la seva entrada al recinte

escolar i es dispensarà gel hidroalcohòlic.

6.3. Reunions dels òrgans unipersonals i col·lectius de coordinació i govern

La  modalitat  de  les  reunions  serà  preferiblement  telemàtica  i  en  especial  quan

aquestes siguin de més de 4 persones. L’organització que es proposa és la següent:

ÒRGANS MEMBRES FORMAT DE LA
REUNIÓ

ESPAI PERIODICITAT

Equip directiu Directora
Cap d’estudis
Secretària

Presencial
Telemàtica

Despatx Setmanal

Equip de 
coordinació

Directora
Cap d’estudis
Coordinadora EI/Ci
Coordinadora 
CM/CS

Presencial Sala de mestres Setmanal

Coordinació 2 Coordinadores Presencial Sala de mestres Setmanal

Cicle Coordinadores
Tutores

Telemàtica Aula Setmanal

Equips 
docents 
/paral·leles

Tutores del cicle Presencial Aula Setmanal

Equips 
docents 
/especialistes

Tutores
Especialistes

Presencial/
Telemàtica

Aula Setmanal

Comissions Membres de la 
comissió

Telemàtica Aula Setmanal

CAD/CAS Directora / cap 
d’estudis
EAP / SS
Mestre EE

Presencial quan no 
es superin els 4 
membres /
Telemàtica

Biblioteca Setmanal
Mensual

Coord. Riscos Directora
Coordinadora

Presencial Aula de robòtica Setmanal

Coord. TAC Directora
Coordinadora

Presencial Aula de robòtica Setmanal

Coord. LIC Cap d’estudis
Coordinadora

Presencial Sala de mestres Quinzenal

Claustre Mestres Telemàtica Aula Setmanal

Altres Membres convocats Presencial quan no 
es superin els 4 
membres /
Telemàtica

Aula / Biblioteca Quan es convoquin
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6.4. Relacions amb la comunitat educativa

A l’hora de mantenir reunions amb la comunitat educativa: entrevistes amb les famílies

de seguiment  escolar  de  l’alumnat,  reunions informatives  amb les  famílies,  consell

escolar, ... es duran preferentment mitjançant formats telemàtics o telefònics. En cas

que es  mantinguin  de manera  presencial,  caldrà  garantir  la  distància  interpersonal

d’1’5 metres i l’ús de mascareta.

La difusió d’informació vers les famílies es durà a terme preferiblement a través del

correu electrònic o el telèfon, si s’escau.

A partir de les valoracions fetes del període de confinament, el mitjà de comunicació

amb  les  famílies  es  preveu  que  sigui  a  través  del  correu  electrònic  i  en  casos

d’informacions  puntuals  l’aplicació  de  WhatsApp  a  través  dels  grups  creats  per

l’escola. En cas que es consideri necessari s’utilitzarà també el telèfon de l’escola.

Donada la singularitat de les situacions viscudes i un cop fet balanç del període de

confinament  es  valora  com  a  molt  necessari  dur  a  terme  un  treball  intens  amb

l’alumnat i amb les famílies, que així ho sol·licitin, sobre l’ús de la plataforma digital

utilitzada a l’escola.
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7. PLA D’ACTUACIÓ EN CAS DE DETECTAR UN POSSIBLE CAS DE COVID-19

Davant  la  presència  d’aquests  símptomes,  se  seguiran  les  indicacions  sanitàries

vigents en aquell moment.

En  cas  d’aparició  de  símptomes  en  un  alumn@  en  la  seva  presència  al

centre:

 Se’l portarà a l’espai de la biblioteca.

 Se li col·locarà una mascareta quirúrgica (tant a ell com a la persona que quedi

al seu càrrec). 

 s’avisarà  a  la  família  per  tal  que el  vinguin  a  buscar,   en  cas que presenti

símptomes de gravetat es trucarà al 061.

 s’informarà  a  la  família  que  ha  de  contactar  CAP  de  Sant  Fost  (o  el  de

referència) per tal que valori la situació i faci les actuacions necessàries.

 s’informarà als Serveis Territorials d’Educació de la situació i a través d’ells a

salut pública.

 Es procedirà a la desinfecció i a la neteja dels espais del centre

En cas d'aparició de símptomes en un treballador o treballadora, aquest:

 no assistirà al centre i avisarà a la direcció

 es posarà en contacte amb el seu metge de capçalera

 avisarà a la direcció  i al Servei de Prevenció de Riscos Laborals corresponent.

L’equip directiu serà els encarregats de gestionar la situació.

En  cas  que  els  símptomes  s’inicien  fora  del  recinte  escolar  o  en  dies  no  lectius

s’informarà  tan aviat com sigui possible a la direcció del centre.

ESPAI HABILITAT
PER A L’AÏLLAMENT

PERSONA
RESPONSABLE DE

REUBICAR I
CUSTODIAR
L’ALUMN@

PERSONA
RESPONSABLE DE

TRUCAR A LA
FAMÍLIA

PERSONA
RESPONSABLE DE

COMUNICAR EL CAS
A SERVEIS

TERRITORIALS

Espai biblioteca Conserge
o 

Equip directiu

Directora
o 

Cap d’estudis

Directora
o 

Cap d’estudis

Es recollirà tota la informació al respecte a l’aplicatiu TRAÇACOVID. 

Vegeu Protocol de seguiment de casos de Covid-19 a l’Annex nº8
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Quan un infant hagi presentat símptomes podrà retornar al centre educatiu quan la

PCR  hagi  estat  negativa  o  no  hagi  estat  necessari  realitzar-la,  segons  criteri  del

personal sanitari, i quan faci 24 hores que es troben sense febre, sense prendre cap

tipus de medicament.

Caldrà disposar d’un certificat mèdic per a la incorporació a l’escola.

8. PLA DE VENITLACIÓ, NETEJA I DESINFECCIÓ

Pautes de ventilació

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

sortida dels infants i 3 vegades al dia, almenys 10 minuts cada vegada. Totes les aules

han  de  poder  ser  adequadament  ventilades.  Si  pot  ser  es  deixaran  les

finestres i/o portes obertes.

Pautes generals de neteja i desinfecció

L’ajuntament és qui es farà càrrec de la neteja i desinfecció de l’escola. 

La neteja i la posterior desinfecció d’espais es realitzarà amb una periodicitat almenys

diària. Es seguiran les recomanacions de Neteja i desinfecció en establiments i locals

de concurrència humana i en el cas de que sigui necessari les de Neteja i desinfecció

en espais exteriors de concurrència humana. La  neteja  dels  espais és  fonamental

sempre s’ha de fer de forma prèvia a les actuacions de desinfecció. Permet eliminar la

brutícia i la matèria orgànica de les superfícies i, si no és eliminada, pot interferir amb

els  desinfectants  i  minimitzar-ne  la  seva  eficàcia.  Els  desinfectants,  en  canvi,

destrueixen  o  inactiven  els  microorganismes.  Per  a  la  neteja  es  poden  usar  els

detergents  tensioactius  que  s’utilitzen  habitualment,  que  s’hauran  d’aplicar  en  la

concentració i condicions d’ús que indiqui l’etiqueta de cada producte.

Caldrà fer un mínim d’una neteja i desinfecció completa al final de la jornada i

garantir la neteja i desinfecció durant el dia en els espais que ho requereixin,

especialment en aquells de màxima concurrència.
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Les actuacions de neteja i  desinfecció hauran d’incidir especialment en tots aquells

elements, superfícies o zones d’ús més comú que poden tenir més contacte amb les

mans. 

Dins  del  conjunt  d’actuacions  de  sensibilització  que  l’escola  portarà  a  terme  amb

l’alumnat sobre mesures higièniques davant la prevenció de contagi per la COVID-19,

es preveu que aquest col·labori en les tasques de superfícies i espais que hagi utilitzat.

Vegeu a l’ Annex 9 l Pla de neteja i desinfecció de l’escola.

Per tal de poder revisar l’adequació de les instal·lacions per al seu ús a l’inici de curs

vegeu Annex nº 10.

Per  tal  de  poder  revisar  l’adequació  de  les  instal·lacions  per  al  seu  ús  abans  de

l’obertura diària vegeu Annex nº 11.
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9. ACCIONS CONTRÀRIES A LA CONVIVÈNCIA

Aquest  Pla  és  d’obligat  compliment  per  a  tots  els  membres  que  constitueixen  la

comunitat educativa de l’escola Les Pruneres de Martorelles i entrarà en vigor a partir

de la seva aprovació definitiva per part del consell escolar del centre.

La  directora  del  centre  és  la  màxima  responsable  de  fer  complir  aquest  Pla.  Els

membres del  consell  escolar,  el  claustre de mestres,  les famílies i  l’alumnat tenen

també el deure de conèixer, complir i fer complir aquest Pla.

Qualsevol vulneració de les normes de protecció i  prevenció serà considerada una

falta greument perjudicial per a la convivència en el centre i implicarà, com a mesura

preventiva, la no possibilitat de l’alumn@ i/o família d’assistir al centre.

Es faculta a la directora per a la interpretació del present Pla.
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10. SEGUIMENT DEL PLA

El present Pla serà modificat quan les directrius sanitàries i de prevenció marcades per

les autoritats competents així ho indiquin. Aquestes modificacions seran informades al

Consell Escolar i publicitades a la resta de la comunitat educativa a través dels canals

de comunicació establerts i de la pàgina web.

Després de la seva aprovació pel consell escolar, aquest no ha de ser considerat com

un  document  tancat  i  inamovible  sinó  que  cal  que  sigui  un  document  fàcilment

modificable, per adaptar-lo a les noves situacions, a les noves necessitats del centre, i

ha  de  ser  un  document  constantment  millorable  en  tots  aquells  aspectes  que  es

considerin convenients.

En el cas que es produeixin situacions no previstes en aquest Pla, i que per les seves

característiques requereixin una intervenció urgent i que no hi hagi temps de convocar

la  comissió  permanent,  serà  la  directora  qui  prendrà  la  decisió  que  estimi  més

oportuna  i  posteriorment  ho  comunicarà  als  òrgans  que  sigui  necessaris.  

Trimestralment  es  durà  a  terme  una  valoració  del  funcionament  del  Pla  per  tal

d’introduir les millores que es considerin oportunes.

Per tal de poder introduir millores en el Pla s’han recollit uns indicadors d’avaluació

d’aquest, vegeu Annex nº 12
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11.- PLA D’APLICACIÓ                                                                                                   

Dilluns 13 de juliol

• Buidatge formulari de valoració de les famílies i mestres respecte el període de

confinament.

Divendres 17 de juliol

• Elaboració del Pla d’organització bàsic i provisional

• Enviar el Pla a la Inspecció

• Difusió a les famílies i a l’ajuntament del  Pla d’organització bàsic i provisional

Divendres 28 d’agost

• Actualització del Pla segons les noves normatives

Dimarts 1 de setembre

• Presentació del Pla d’organització bàsic i provisional Claustre

Dijous 3 de setembre

• Elaboració del Pla d’organització definitiu

• Aprovació del Pla d’organització bàsic definitiu pel Consell Escolar del centre

Divendres 4 de setembre

• Enviar el Pla a la Inspecció

• Difusió a les famílies del  Pla d’organització definitiu

Dies 4 i 8 de setembre

• Reunió de famílies per videoconferència per tal de presentar el Pla

• Fer  arribar  a  les  famílies  el  model  de  declaració  responsable  i  el  de

simptomatologia.

Dilluns 14 de setembre

• Inici del curs escolar

• Incorporació del Pla a la PGA
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12. APROVACIÓ DEL PLA D’ACTUACIÓ PEL CURS 2020-2021 EN EL MARC DE

LA PANDÈMIA.

Resolució de la Directora de l’escola Les Pruneres de Martorelles per la qual

aprova el Pla d’actuació pel curs 2020-2021 en el marc de la pandèmia.

Com  a  directora  de  l’escola  Les  Pruneres  de  Martorelles,  i  en  aplicació  de  les

competències que estableix  l’article  132 de la  Llei  orgànica 2/2006,  de 3 de maig,

d’Educació, modificada per la Llei orgànica 8/2013 de 9 de desembre, per a la millora

de la qualitat educativa d’acord amb la Resolució de 20 de juny de 2019 per la qual

s’aproven els documents per a l’organització i gestió dels centres per al curs 2019-20.

RESOLC:

1. Aprovar el Pla d’actuació pel curs 2020-2021 en el marc de la pandèmia.

Martorelles 3 de setembre de 2020

La directora

Montserrat Rubió Torrents
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ANNEXOS
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ANNEX Nº 1

VALORACIONS DOCENTS I FAMÍLIES
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ANNEX Nº 2

      LLISTA DE COMPROVACIÓ DE SÍMPTOMES PER A LES FAMÍLIES     

Si el vostre fill, filla o infant tutelat no es troba bé,  marqueu amb una creu quins

d’aquests símptomes presenta: 

Febre o febrícula (37’5º) Mal de panxa

Tos Vòmits

Dificultat per respirar Vòmits i/o diarrees

Congestió nasal Malestar

Mal de coll Dolor muscular

Si a casa hi ha alguna persona adulta1  que no es troba bé, marqueu amb una creu

quins d’aquests símptomes presenta:

Febre o febrícula (37’5º) Calfreds

Tos Vòmits i/o diarrees

Dificultat per respirar Mal de cap

Alteració de l’olfacte o de gust Malestar

Mal de coll Dolor muscular

* Si heu marcat una o diverses caselles cal que eviteu portar l’infant a l’activitat i que

us poseu en contacte amb els responsables de l’activitat per comunicar-ho.

En  horari  d’atenció  del  vostre  centre  d’atenció  primària,  poseu-vos  en  contacte

telefònic amb el vostre equip de pediatria o de capçalera. En cas contrari, truqueu al

061.

_________________________________________________________

(1) Si es tracta d’un altre infant o adolescent de la unitat familiar utilitzeu la primera llista.
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ANNEX Nº 3

DECLARACIÓ RESPONSABLE SOBRE L’ESTAT DE SALUT 
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ANNEX Nº 4

HORARIS CURS 2020-21
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ANNEX Nº 5

ORGANITZACIÓ PERÍODE D’ADAPTACIÓ P3 i P4(14, 15 i 16 de setembre de 2020)

GRUP P3

L’adaptació es durà a terme en dos torns:

• 1r torn: de 9’15h a 10’45h

• 2n torn: de 15’10h a 16’40h

L’espai que s’ocuparà serà l’aula de P3 i el pati d’educació infantil.

L’acollida de l’alumnat i l’entrega es farà a l’aula, tot i que es prioritzarà les activitats a

l’aire lliure.

L’aula es ventilarà abans i  després de l’entrada de cada grup i  mentre s’hi  estigui

realitzant l’activitat.

L’ocupació entre docents, alumnat i famílies haurà de permetre que cadascú disposi

d’un espai de 2’5 m2.  I no ser grups superiors a 10 persones.

L’aula caldrà netejar-la i desinfectar-la segons el Pla de neteja i desinfecció quan hi

hagi un canvi de grup.

Requisits d’accés. Els nens i nenes que hauran de complir els requisits sanitaris per

assistir al centre. Se’ls prendrà la temperatura en entrar al recinte escolar.

Persones de risc. Aquelles persones acompanyants que pateixin una malaltia de risc

davant  de  la  COVID-19  (diabetis,  malaltia  cardiovascular  -inclosa  la  hipertensió-,

malaltia  hepàtica  crònica,  malaltia  pulmonar  crònica,  malaltia  renal  crònica,

immunodeficiència,  càncer  en  fase  activa,  obesitat  mòrbida)  així  com  dones

embarassades, hauran d’avaluar la conveniència de participar en el període d’acollida

amb el seu equip mèdic de referència.

Nombre d’acompanyants. L’alumnat només podrà ser acompanyat per un adult (que

podrà variar durant l’adaptació) que no haurà de presentar símptomes compatibles

amb la COVID-19 o haver-los presentat en els darrers 14 dies. Tampoc si ha estat en

contacte estret amb una persona amb la COVID-19 confirmada o amb simptomatologia

compatible en els darrers 14 dies. Se’ls prendrà la temperatura a l’entrar.

Contacte i distància. La persona acompanyant només podrà tenir contacte amb el

seu infant i haurà de mantenir la distància de seguretat (1,5 metres) amb la resta de
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persones de l’aula (inclosos infants, persones acompanyants i persones educadores).

Rentat de mans.  La persona acompanyant s’haurà de rentar les mans amb aigua i

sabó o gel hidroalcohòlic abans d’accedir al centre educatiu i també abans d’entrar a

l’aula.  També  es  recomana  rentat  de  mans  a  la  sortida  del  centre  educatiu.

Mascareta. La  persona  acompanyant  ha  d’accedir  al  centre  educatiu  amb  una

mascareta higiènica o quirúrgica correctament posada.

GRUP P4

En el cas que es valori necessari, es durà a terme l’adaptació dels infants del grup de

P4 els dies 14, 15 i 16 de setembre. Un familiar per alumn@ podrà acompanyar-lo a

l’hora d’entrar (9h i 15h). L’adaptació es durà al pati i caldrà mantenir totes les mesures

sanitàries recollides pel grup de P3.

Un cop acabat el període d’adaptació els familiars (una persona per infant) que vinguin

a recollir els infants s’hauran d’esperar a la porta d’accés al recinte del pati d’educació

infantil.
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ANNEX Nº 6

RECOMANACIONS ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

A les activitats extraescolars d’un centre hi poden participar infants de

diferents edats i grups estables. Es recomanable que en el marc de l’extraescolar la

composició del grup de participants sigui el més constant possible per facilitar la

traçabilitat.

Dansa, gimnàstica artística i esportiva, teatre, circ, dansa aèria, ioga...

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

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

 Neteja i desinfecció de barres, anelles i altres equipaments entre els diferents grups.

 Ús dels vestuaris per part del grup estable.

 Dins de l’aula, mantenir la distància d’1,5 metres (marques a les barres i al terra).

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

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

 Els vestuaris només seran utilitzats de manera simultània per infants i adolescents 

d’un mateix grup. Tant als vestuaris com a les dutxes comunitàries

caldrà mantenir la distància de seguretat. 

Esports amb pilota (futbol, bàsquet, voleibol, handbol...)

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

 Cal rentar-se les mans abans i després de l’entrenament i quan s’accedeix al gimnàs,

si és el cas.

 Cal netejar i desinfectar les pilotes després de cada entrenament.

 Es prioritzaran els entre naments a l’aire lliure.

 En espais interiors: caldrà garantir la ventilació de l’espai i mantenir les finestres 

obertes durant tot l’entrenament.

 Els vestuaris només seran utilitzats de manera simultània per infants i adolescents 

d’un mateix grup. Tant als vestuaris com a les dutxes comunitàries caldrà mantenir la 

distància de seguretat.
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Arts marcials (taekwondo, judo, karate...)

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

 Cal rentar-se les mans abans i després de l’entrenament i quan s’accedeixi al 

gimnàs.

 Quan es treballi per parelles, es procurarà que es mantinguin estables durant tot

l’entrenament.

 Caldrà garantir la ventilació de l’espai i mantenir les finestres obertes durant tot 

l’entrenament.

 Els vestuaris no es podran utilitzar a causa de la manca de ventilació de l’espai, 

tampoc s’utilitzaran les dutxes.  

Activitats aquàtiques (natació, waterpolo, natació sincronitzada...)

 A la piscina, cal garantir que cada infant o disposa d’una superfície mínima de 2,5 m².

 Cal rentar-se les mans abans i després de l’entrenament i quan s’accedeixi al centre.

 L’aigua de les piscines es tractarà segons la normativa vigent.

 Caldrà garantir la ventilació de l’espai.

 Els vestuaris només seran utilitzats de manera simultània per infants i d’un mateix 

grup. Tant als vestuaris com a les dutxes comunitàries caldrà mantenir la distància de 

seguretat.

Arts plàstiques (dibuix, pintura, ceràmica...)

• Cal garantir que cada infant disposa de 2’5m2 .

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

• Caldrà garantir la ventilació de l’espai i mantenir les finestres obertes durant tota

l’activitat.

• Es recomana que el material sigui d’ús individual quan sigui possible, quan sigui

compartit caldrà desinfectar-lo quan hi hagi canvi de grup.

Escacs

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

 Cal rentar-se les mans abans i després de l’activitat.
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 Dins de l’aula, mantenir la distància mínima d’1 metre. Si no és possible, cal

utilitzar mascareta.

 Caldrà desinfectar les superfícies de les taules després de cada grup.

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

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

Robòtica i TIC

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

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

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

mascareta.

 Caldrà desinfectar les superfícies de les taules després de cada grup.

 Per desinfectar el material es pot utilitzar alcohol de 70º.

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

manera addicional en classes de llarga durada, ≥ 1,5 hores) 

Aquest curs donada la situació de pandèmia i per tal de garantir el màxim possible la 

desinfecció del material utilitzat en els grups estables, no es podrà utilitzar el material 

del centre per desenvolupar les activitats extraescolars (material informàtic, 

esportiu, ...)
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ANNEX Nº 7

CROQUIS ORGANITZACIÓ ENTRADES AL CENTRE
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ANNEX Nº8

GESTIÓ CASOS COVID-19 ALS CENTRES EDUCATIUS
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GRAELLA DE SEGUIMENT DE CASOS  DETECTATS DE COVID-19

ALUMN@ DIA I HORA DE
LA DETECCIÓ

PROTOCOL
SEGUIT

(incloure nom de
les persones que

han fet
actuacions tant
del centre com

familiars)

PERSONA DE
CONTRACTE

DEL CENTRE DE
SALUT

PERSONA DE
CONTACTE DEL

CENTRE
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ANNEX Nº 9

PLANIFICACIÓ DE LA VENTILACIÓ, NETEJA I DESINFECCIÓ DE L’ESCOLA

Abans de 
cada ús

Després de 
cada ús

Diàriament > 1 vegada 
al dia

Setmanal-
ment

Comentaris

ESPAIS COMUNS I EQUIPAMENTS

Ventilació 
de l’espai v

Mínim 10 
minuts 3 
vegades/dia

Manetes i 
poms de 
portes i 
finestres

nd

Baranes, 
passamans 
d’escales i 
ascensors

nd

Superfície de
taulells i 
mostradors

nd

Cadires i 
bancs nd

Especialment 
en les zones 
que contacten 
amb les mans

Grapadores i 
utensilis 
d’oficina

nd

Aixetes nd

Botoneres 
dels 
ascensors

nd

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

Ordinadors, 
sobretot 
teclat i 
ratolins

nd

Telèfons i 
comandamen
ts a distància

nd

Interruptors 
d’aparells 
electrònics

nd

Fotocopiado-
res nd

v = ventilació     nd= neteja i desinfecció    n= neteja
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Abans de 
cada ús

Després de 
cada ús

Diàriament > 1 vegada 
al dia

Setmanal-
ment

Comentaris

AULES I ESPAIS INTERIORS

Ventilació 
de l’espai v

Mínim 10 
minuts 3 
vegades/dia

Superfícies o
punts de 
contacte 
freqüent amb
les mans

nd

Terra nd

Materials de 
joc

n nd També si hi 
ha un canvi 
de grup.
Les joguines 
de plàstic 
poden rentar-
se al 
rentaplats.

Joguines de 
plàstic

n nd

Joguines o 
peces de 
roba

nd Rentadora 
(>60ºC)

v = ventilació     nd= neteja i desinfecció    n= neteja

Abans de 
cada ús

Després de 
cada ús

Diàriament > 1 vegada 
al dia

Setmanal-
ment

Comentaris

MENJADOR

Ventilació de 
l’espai v

Mínim 10 
minuts 3 
vegades/dia

Superfícies on
es prepara el 
menjar

nd nd

Plats, gots, 
coberts, ...

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

Fonts d’aigua nd

Taules, 
safates, ...

nd nd
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Taulells nd

Utensilis de 
cuina

nd

Taules per a 
usos diversos

nd nd

Terra nd

v = ventilació     nd= neteja i desinfecció    n= neteja

Abans de 
cada ús

Després de 
cada ús

Diàriament > 1 vegada 
al dia

Setmanal-
ment

Comentaris

LAVABO, DUTXES,

Ventilació 
de l’espai v

Mínim 10 
minuts 3 
vegades/dia

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

Inodors nd

Terra i altres 
superfícies

nd

Dutxes nd

Cubells de 
brossa, 
compreses.

nd

v = ventilació     nd= neteja i desinfecció    n= neteja

Abans de 
cada ús

Després de 
cada ús

Diàriament > 1 vegada 
al dia

Setmanal-
ment

Comentaris

ZONES DE DESCANS

Ventilació 
de l’espai v

Mínim 10 
minuts 3 
vegades/dia

Hamaca nd

Mantes Rentat a
>60ºC

També si hi ha 
un canvi de 
grup d’infants

Terra nd

Altres 
superfícies

nd

v = ventilació     nd= neteja i desinfecció    n= neteja

ANNEX Nº 10
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GRAELLA PER A LA COMPROVACIÓ PER A L’OBERTURA DEL CENTRE A L’INICI 

DE CURS.

ACCIÓ C F

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

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

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

que les que presentin condicions considerades de risc o que 

estiguin embarassades es posin en contacte amb el Servei de 

Prevenció de Riscos Laborals?

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

protecció (mascaretes)?

Tots els espais habilitats per a les activitats lectives disposen de

ventilació?

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

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

respecte de les mesures de protecció i prevenció?

Les famílies han rebut tota la informació necessària respecte de les

mesures de protecció i prevenció? 

Totes les famílies han signat la declaració responsable?

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

durant les entrades i les sortides del centre educatiu?

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

epidemiològic?

Es disposa de material educatiu suficient per a poder garantir 

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

                                                          C = en curs                           F = fet

ANNEX Nº 11 
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COMPROVACIÓ PER A L’OBERTURA DIÀRIA DE L’ESCOLA

ACCIÓ C F

S’ha efectuat la ventilació de totes les aules i espais de l’escola 

durant un mínim de 10 minuts?

Tots els dispensadors de sabó de lavabos, cuina i aules disposen de

sabó suficient?

Hi ha tovalloles d’un sol ús a tots els rentamans?

Tots els dispensadors de gel hidroalcohòlic disposen de gel 

suficient?

S’ha dut a terme la neteja i desinfecció de les superfícies de major

contacte (poms de les portes, baranes, interruptors, bancs, 

polsadors ascensor, etc.)?

S’ha dut a terme la neteja i desinfecció de totes les aules i espais

docents?

S’ha dut a terme la neteja i desinfecció dels lavabos?

S’ha realitzat la neteja i desinfecció de les fonts d’aigua?

S’ha realitzat la neteja i desinfecció dels equips informàtics?

S’ha realitzat la neteja i desinfecció del material escolar?

S’ha realitzat la neteja i desinfecció de jocs i joguines? 

                                                          C = en curs                           F = fet

ANNEX Nº 12
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INDICADORS D’AVALUACIÓ DEL PLA D’OBERTURA CURS 2020-21.

INDICADORS D’AVALUACIÓ DEL PLA D’OBERTURA PEL CURS 2020-21 SI NO

El Pla recull la normativa actualitzada en matèria de sanitat i prevenció marcada 
pel Departament d’Educació i de sanitat.

El personal docent i no docent del centre es sent satisfet amb el desenvolupament 
de l’organització del centre.

Les famílies es senten satisfetes amb el desenvolupament de l’organització del 
centre.

Es pot desenvolupar la tasca docent dins dels marges de normalitat que la situació 
permet.

El personal docent i no docent es sent segur davant les mesures sanitàries i de 
prevenció marcades.

Les famílies es senten segures davant les mesures sanitàries i de prevenció 
marcades.

El personal docent, no docent i famílies tenen coneixement del Pla d’obertura pel 
curs 2020-21.

Tots els membres de la comunitat educativa respecten i col·laboren en la 
implementació de les mesures recollides en el Pla.

En el cas de la docència presencial, tot l’alumnat pot desenvolupar la tasca docent 
marcada.

En el cas de la docència de confinament parcial tot l’alumnat pot desenvolupar la 
tasca docent marcada.

En el cas de la docència de confinament total tot l’alumnat pot desenvolupar la 
tasca docent marcada.

Els serveis complementaris: menjador, acollida, extraescolars es desenvolupen 
seguint els criteris marcats en el Pla.

Les famílies respecten els requisits d’assistència al centre.

Es desenvolupa el Pla de ventilació, neteja i desinfecció com està previst.

Els docents poden desenvolupar amb normalitat la seva tasca docent amb 
l’organització prevista pel que fa a l’ús del material de l’alumnat.

Es mantenen els canals de comunicació oberts entre la comunitat educativa 
previstos.

L’entorn digital dóna resposta a les necessitats educatives de l’alumnat segons els 
docents.

L’alumnat i si s’escau les seves famílies tenen coneixement del funcionament de 
l’entorn virtual d’aprenentatge.

L’organització d’horaris i de fluxos de circulació permeten que els desplaçament pel
centre siguin sense congestions.
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Les entrades i sortides del centre es duen amb seguretat i sense aglomeracions.

L’organització horària i distribució de mestres permeten l’atenció personalitzada de 
l’alumnat atenent les seves necessitats.

L’organització de les reunions programades permeten desenvolupar-les amb 
normalitat.
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