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1. FINALITATS I OBJECTIUS DEL PLA. 

● Mantenir la funció educativa i preservar el dret a l’educació en condicions de             

seguretat per a tots els membres de la comunitat educativa. 

● Minimitzar l’efecte de les situacions possibles, no sempre previsibles, per          

garantir la continuïtat de les activitats educatives en situacions de no           

normalitat. 

● Reforçar els hàbits sanitaris i els aspectes d’educació per a la salut, que             

puguin ser d’aplicació més enllà de la situació concreta provocada per la            

COVID-19. 

● Determinar responsables de l’execució i de la supervisió del Pla. 

● Determinar els responsables de la comunicació a la comunitat educativa. 

● Definir els aspectes a planificar: curriculars, organitzatius, administratius i de          

gestió. 

● Identificar les dificultats organitzatives i preveure les actuacions en els          

diferents escenaris (A, B, C): planificar i comunicar les mesures a adoptar en             

cada cas, anàlisi de la viabilitat, condicions per a l’execució, previsió de la             

realització de simulacres, transició entre els distints escenaris, etc. 
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2. POSSIBLES ESCENARIS 

2.1. Escenari A: Nova normalitat.  

Educació Infantil: 

 
Ensenyament presencial ● Es passa de 4 aules a 6 per disminuir la ràtio. 

● Una tutora per aula. 
● L'especialista d'anglès només entrarà a l'aula de 5 anys. 
● Dos mestres de suport a l'etapa. 
● Cada alumne tindrà el seu propi caixonet o palanganeta         

amb el seu material (pintures, tisores…) 

Mesures de prevenció i d’higiene de      
l’entorn de treball 

● Els alumnes tendran la seva aula de referència.  
● Totes les aules tenen ventilació. 
● Hi ha un bany dins cada aula. 
● Les mestres faran ús de les mascaretes quan es canviîn          

d’aula i quan no puguin mantenir la distància de         
seguretat. 

● Al bany hi haurà sabó i paper per eixugar-se les mans i            
una paperera amb tapadora de pedal. 

● No es podrà fer ús de les prestatgeries de l’aula. 

Pla digital de contingència del     
centre 

● Veure el Pla digital de Contingència elaborat. 
 

Educació primària: 

 
Ensenyament presencial ● 7 aules. De 1r a 3r, aules de grans dimensions, i 4t            

desdoblat.  
● Un tutor/a per aula. 
● Els especialistes i mestres de suport seran els que es          

desplaçaran i canviaran d’aula en el cas de 5è i 6è. 
● L’especialista d’anglès entrarà a totes les aules. 
● Cada alumne tindrà el seu material (pintures, tisores…) 

Mesures de prevenció i d’higiene de      
l’entorn de treball 

● Tendran la seva aula de referència.  
● Totes les aules tenen ventilació. 
● De 1r a 4t d’EP aules sense mascareta, llevat de fer           

treballs en parella. El mestre d'anglès durà mascareta        
per  interactuar amb el grup. 

● En els cursos de 5e i 6e els mestres duran mascareta a            
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excepció de les explicacions, doncs poden mantenir la        
distancia de seguretat; els alumnes duran sempre la        
mascareta. 

● Al bany hi haurà sabó i paper per eixugar-se les mans i            
una paperera amb tapadora de pedal. 

● Cada alumne durà un necesser amb els productes de         
neteja personal necessaris (mascareta i gel      
hidroalcohòlic individual). 

● No es podrà fer ús de les prestatgeries de l’aula. 

Pla digital de contingència del     
centre 

● Veure el Pla digital de Contingència elaborat. 

Educació Secundària: 

 

Ensenyament presencial ● 4 aules. 
● Un tutor/a per aula. 
● Els especialistes i mestres de suport seran els que es          

desplaçaran i canviaran d’aula. 

Mesures de prevenció i d’higiene de      
l’entorn de treball 

● Tendran la seva aula de referència.  
● Totes les aules tenen ventilació. 
● Els mestres faran ús de les mascaretes quan es canviïn          

d’aula i quan no puguin mantenir la distància de         
seguretat. 

● Els alumnes faran ús de les mascaretes a tots els          
espais on no es pugui garantir la distància de seguretat. 

● Al bany hi haurà sabó i paper per eixugar-se les mans i            
una paperera amb tapadora de pedal. 

● Cada alumne durà dues mascaretes dins una bossa        
destinada únicament a tal ús. 

● Cada alumne, si s'escau, durà una solució       
hidroalcohòlica de casa seva i en farà ús seguint la          
normativa. 

● Cada alumne tindrà el seu material i no es podrà          
compartir. 

● No es podrà fer ús dels armariets ni de les          
prestatgeries de l’aula. 

Pla de contingència digital del centre ● Veure el Pla digital de Contingència elaborat. 
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2.2   Escenari B: Amb mesures restrictives. 

Educació Infantil: 
Ensenyament presencial o   
semipresencial 

● Igual que l’escenari A  

Protocol per a les classes     
semipresencials 

● A l’etapa d’EI no es contempla aquesta casuística en         
aquest escenari. 

Organització d’acord amb les    
distàncies de les pautes sanitàries 

● Bimbolles de convivència 

Mesures de prevenció i d’higiene de      
l’entorn de treball 

● Igual a l’escenari A 

Pla de contingència digital del     
centre 

● Veure el Pla Digital de Contingència elaborat. 

Educació primària: 
Ensenyament presencial o   
semipresencial 

● Ensenyament presencial. 
● De 1r a 4t. Igual que l’escenari A. 
● Cotutories a 5è i 6è 

Protocol per a les classes     
semipresencials 

_______ 

Organització d’acord amb les    
distàncies de les pautes sanitàries 

● De 1r a 4t, igual que A 
● Desdoblament 5è i 6è 
● Especialistes i material igual que escenari A  

Mesures de prevenció i d’higiene     
de l’entorn de treball 

● Igual escenari A 

Pla de contingència digital del     
centre 

● Veure  el Pla digital de Contingència elaborat. 

Educació Secundària: 
Ensenyament presencial o   
semipresencial 

● Es treballarà en grups més reduïts. 
● Un tutor i cotutor per curs més un tutor/a NESE (PT,           

orientadora) 
● Seran els especialistes i mestres de suport els que es          

canviaran d’aula. D'aquesta manera els alumnes      
romandran a la seva aula. 

● Cada alumne tindrà el seu propi material. 
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Protocol per a les classes     
semipresencials 

● El curs de 1r d’ESO es desdoblarà entre la biblioteca i           
l’aula d’Informàtica 

● En cas de possibilitat de desdoblar 2n d’ESO ocuparan         
les aules de laboratori i desdoblament. 

● Els alumnes de 3r i 4t alternaran les classes         
presencials i online. 

● Els alumnes més vulnerables de 3r i 4t d’ESO         
assistiran amb major freqüència. 

Organització d’acord amb les    
distàncies de les pautes sanitàries 

● Es desdoblaran els grups per mantenir les distàncies        
recomanades. 

Mesures de prevenció i d’higiene de      
l’entorn de treball 

● Igual que escenari A. 

Pla de contingència digital del     
centre 

● Veure el Pla digital de Contingència. elaborat. 

 

2.3. Escenari C: Confinament.  

Educació Infantil: 
Ensenyament digital ● Mitjançant Google Sites (G Suite) 

Pla de contingència digital de     
centre 

● Veure el Pla Digital de Contingència elaborat. 

    Educació primària: 
Ensenyament digital ● Mitjançant Google Sites (G Suite) 

Pla de contingència digital de centre ● Veure el Pla Digital de Contingència elaborat. 

Educació Secundària: 
Ensenyament digital ● Mitjançant G Suite 

Pla de contingència digital de     
centre 

● Veure el Pla Digital de Contingència elaborat. 
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3. CONTINGUTS DEL PLA DE CONTINGÈNCIA DEL CENTRE 

3.1. Planificació de les mesures de prevenció, protecció i higiene enfront de la COVID-19              
adaptades a l’etapa educativa.  

 
3.1.1 Mesures de prevenció als diferents espais.  
 

● Adequació organitzativa als diferents escenaris.  
Escenari A 

Aforament Entrades i  
sortides 

Passadissos Banys 

Ed. Infantil 3 grups d' alumnes    
de 3 anys. 
3 grups d'alumnes   
de 4 i 5 anys. 

Esglaonadament 
per EI ( els de 3      
anys) i per l’entrada    
principal d’EP (els   
de 4 i 5 anys). 
Hi haurà 15 minuts    
per entrar i 15    
minuts per sortir. 

No coincidir 2   
grups als  
passadissos en el   
mateix moment,  
estar el màxim de    
temps a l’aula i    
esglaonadament 
per sortir als espais    
comuns.  

Cada aula té el seu     
bany.  
No entrar al bany    
més d’un alumne 

Ed Primària 7 aules. 
De 1r a 3r    
s’ubicaran en  
espais que  
permetin mantenir  
la distància de   
seguretat de 1'5   
metres. El curs de    
4t que es desdobla    
per ser molt   
nombrós.  
 

Esglaonadament 
per l'entrada del   
carrer Convent. 
Hi haurà 15 minuts    
per entrar i 15    
minuts per sortir. 

No han de coincidir    
2 grups als   
passadissos en el   
mateix moment. 
S’estarà el màxim   
de temps a l’aula i     
es sortirà  
esglaonadament 
d'ella per anar als    
espais comuns  
(pati) 

El mestre  
controlarà les  
sortides dels seus   
alumnes al bany,   
per tal que no    
coincideixi més  
d’una persona. Si   
ha d’esperar per   
entrar, ho farà   
mantenint la  
distància de  
seguretat. 
 

ESO 4 aules: 30/ aula De manera  
escalonada per la   
porta del C/ Es    
Convent. 
L'entrada es farà   

No han de coincidir    
2 grups als   
passadissos en el   
mateix moment. 
S’estarà el màxim   

Es podrà fer ús del     
bany de manera   
individual, seguint  
les mesures  
higièniques 
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per grups,  
respectant les  
mesures de  
seguretat 

de temps a l’aula i     
es sortirà  
escalonadament. 
No es podrà sortir    
al passadís als   
canvis d’hora. 

establertes i  
demanant permís  
al professorat. 

 

Escenari B  

 Aforament Entrades i  
sortides 

Passadissos Banys 

Ed. Infantil Igual escenari A Igual escenari A Igual escenari A Igual escenaria A 

Ed. 
Primària 

8 aules 
De 1r a 4t, igual que      
a l’escenari A. 
5è i 6è: de 2 grups      
passen a 3. 
 

Igual escenari A Igual escenari A Igual escenari A 

ESO Desdoblament de 1r   
i a ser possible 2n. 
 
Semipresencial els  
cursos de 3r i 4t     
d’ESO afavorint els   
alumnes més  
vulnerables. 
 

Igual escenari A Igual escenari A  Igual escenari A. 

 

 

Escenari C 

 Aforament Entrades i  
sortides 

Passadissos Banys 

Ed. Infantil A casa A casa A casa A casa 

Ed. Primària A casa A casa A casa A casa 

ESO A casa A casa A casa A casa 
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• Espai o sala d’aïllament.  
Sala d'aïllament: aula 2n EP precovid’19 

Material de protecció:  

● Capsa estanca:  
○ mascaretes quirúrgiques. 
○ mascaretes de protecció FFP2 . 
○ pantalles facials i bates d’un sol ús.  
○ Paperera amb bossa, tapa i pedal. 

 

• Mesures de neteja, desinfecció i ventilació. 
● Es seguiran les normes generals de neteja i ventilació del centre posant especial atenció a               

superfícies de contacte més freqüents.  
● Es reforçarà el servei de neteja en horari lectiu. 
● Ventilació: 

○ Aules: 
■ durant 10 min. abans de l’entrada dels alumnes. 
■ durant 5 min. entre classe i classe. 

○ Finestres i portes obertes el major temps possible. 

 

• Mesures de protecció als diferents espais: ús de mascareta, gel hidroalcohòlic...  
● Mascareta obligatòria sempre i quan no es pugui mantenir la distància de seguretat de 1,5 m i a                  

les zones comunes i de pas: passadissos, patis, menjador, escales, bany… 
● Gel hidroalcohòlic a cada aula i espai comú.  
● Es recomana a l’alumnat que disposi del seu propi kit (amb gel hidroalcohòlic i mascareta). Es                

farà neteja de mans abans de cada entrada i sortida de l’aula.  

 

• Informació necessària a cada espai (direccionalitat, cartells, infografies...)  
A tot el centre hi haurà informació, a través d’infografies i cartells, amb les instruccions de prevenció i                  
protecció necessàries. 

Referent a la direccionalitat se senyalitzarà per evitar l’apropament de l’alumnat. 
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3.1.2 Mesures d’higiene personal per prevenir el risc de contagi. 

 
Mesures de prevenció, protecció, d’higiene i de desinfecció en l’entorn de treball: en             
reunions, a les classes, als espais comuns: 
 

● Es retiraran tots els elements o objectes decoratius a l’accés de l’alumnat i famílies i que puguin                 
sofrir una major manipulació: revistes, fulletons, calendaris… 

● Es realitzarà una neteja i desinfecció de les instal·lacions mínim un cop al dia, i es reforçarà en                  
aquells espais que ho necessitin en funció de la intensitat d’ús. 

● Es netejaran els banys amb la freqüència necessària per garantir-ne en tot moment l’estat              
d’higiene. 

● Es col·locarà dispensador de gel hidroalcohòlic a totes les aules. 
● Diàriament, es renovarà l’aire dels espais almenys durant un mínim de cinc minuts. 
● A tots els espais es mantindran les finestres obertes sempre que la climatologia ho permeti. 
● Als esplais no es podrà emprar pilotes ni material intercanviable amb l’alumnat. En tot moment               

es mantindran les distàncies de seguretat, evitant moviments innecessaris. 

 

Mesures de prevenció per a l’alumnat, el professorat i personal no docent  
 

● Bates. El professorat que entri a les aules bimbolla (suport i especialista d’anglès) farà ús d’elles. 
● Les ungles han de dur-se curtes i cuidades, i s’ha d’evitar l’ús d’anells, polseres, rellotges o altres                 

adorns.  
● Higiene de mans amb sabó o gel hidroalcohòlic periòdicament i al llarg de la jornada, a les                 

entrades i sortides del centre i de l’aula, després d’anar al bany i després de compartir espais o                  
equips múltiples. 

● Mampara de protecció a la secretaria del centre. 
● Es farà ús de mascaretes en els espais comuns així com, en els desplaçaments dins el centre i                  

dins l’aula sempre i quan no es pugui mantenir la distància de seguretat. 
● Abans d’entrar al centre es prendrà la temperatura i en cas de tenir febre es farà el retorn a casa. 
● A les entrades es farà desinfecció de sabates 

 

Mesures i protocol d’actuació en un cas de contagi o sospita de contagi.  
 

● El professor que detecti un possible contagi d’un alumne el traslladarà a la sala d'aïllament seguint                
les mesures de protecció. 
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● S'avisarà a la família immeditament. En cas que l’alumne estigui molt greu es cridarà al 061. 
● S'avisarà a Sanitat, seguint el protocol establert. 

 

 

 

3.1.3 Formació i sensibilització en mesures de prevenció i higiene. 
 

Etapes Planificació d’accions informatives sobre protocols d’actuació  

EI ● Presentació amb un document digital que es farà arribar a les famílies. 
● Reunió informativa a les famílies abans de començar el curs. 
● Protocol d’actuació en cas de sospita de simptomatologia. 

EP ● Presentació amb un document digital que es farà arribar a les famílies. 
● Reunió informativa a les famílies abans de començar el curs 
● Treball del protocol a seguir a una tutoria. 
● Infografies a l’aula sobre prevenció i higiene a l’aula, al pati i als espais              

comuns.  
● Senyalització d’aforaments dels  espais comuns.  
● Protocol d’actuació en cas de sospita de simptomatologia.  

ESO ● Presentació amb un document digital al classroom de tutoria. 
● Infografies a l’aula sobre prevenció i higiene a l’aula, al pati i als espais              

comuns.  
● Senyalització d’aforaments dels  espais comuns.  
● Protocol d’actuació en cas de sospita de simptomatologia.  

 
Planificació d’accions formatives adreçades a alumnat, famílies i docents.  

 

 Planificació d’accions formatives sobre protocols d’actuació. 

Alumnat ● Els dos primers dies es formarà als alumnes de la circulació, interpretació            
dels panells informatius, comportament en els patis, entrades i sortides del           
centre... 

● Els següents dies es farà activitats pràctiques per automatitzar el          
comportament adient.  

Famílies ● Reunió informativa amb els pares abans de l’inici de curs. 
● Rebran un document per tokapp amb les indicacions del funcionament del           

centre  en els tres escenaris.  
● Informació de l’actuació en cas de simptomatologia COVID19. 

Docents ● Un recordatori d’actuació en cas de simptomatologia, material, higiene i          
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circulació en els espais del centre.  

 

 

 

 
3.2. Planificació organitzativa. 
 

3.2.1 Prioritat dels criteris sanitaris i pedagògics.  
 

● Conscienciar l’alumnat de la necessitat de l’ús de mascaretes i de mantenir la distància de               
seguretat d’un metre i mig sempre que sigui necessari. 

● La distribució de les taules a les aules es farà en funció de la normativa establerta respectant la                  
distància de seguretat entre els alumnes i l'ús de mascareta quan sigui necessari. 

● Fer ús dels dispensadors de gel hidroalcohòlic a les entrades i sortides del centre. Rentar-se               
les mans amb aigua i sabó després d’haver fet ús del bany. 

● Utilitzar les estores que hi haurà a les entrades del centre per tal de netejar les soles de les                   
sabates abans d’entrar-hi. 

● L’ús del bany el temps d’esplai es limitarà a una sola persona a la vegada, supervisat sempre                 
pel professor de guàrdia. 

● Es penjaran cartells informatius de la tècnica correcta d’higiene de mans als banys i llocs               
visibles. 

● Es ventilaran les aules durant un període temps al principi de la jornada lectiva, durant el temps                 
d’esplai i al final de  la jornada.  

● En cap moment es podrà compartir material escolar entre l’alumnat. En el cas que es               
compartissin ordinadors es procedirà a fer la neteja després del seu ús. 

● Per la importància que té la col·laboració de les famílies, com a part del protocol establert en el                  
centre se les informarà de la necessitat de prendre la temperatura als seus fills abans d’acudir                
al centre. En el cas que la temperatura sigui igual o superior als 37’5 graus, l’alumne haurà de                  
romandre a casa seva. 

● No estarà permès l’ús del abeuradors i es senyalitzarà amb cartells la seva prohibició. L’aigua               
s’haurà de dur de casa. 

● Sempre que sigui possible les finestres i portes de les aules romandran obertes. 
● Els alumnes es mantindran al seu lloc durant els canvis de classe. 
● L’ús de l’agenda serà única i exclusivament personal. Qualsevol notificació es farà de manera              

digital o telefònica. 

 

 

3.2.2 Planificació de l'actualització de dades referents a la vulnerabilitat social, de salut            
i d'especial necessitat de l'alumnat i de les famílies: 
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Escenari A  ● Detectar situacions de vulnerabilitat social: famílies en risc de pobresa i           
exclusió, víctimes de la violència, migrants no acompanyats, refugiats, o          
pertanyents a col·lectius o ètnies minoritàries i estigmatitzades i comunicar-les          
a Serveis Socials, per cercar les diferents possibilitats d'ajuda. 

● Detectar situacions d’especial vulnerabilitat de salut: alumnes que no poden          
assistir presencialment al centre per prescripció mèdica o que hi poden           
assistir, però amb mesures estrictes de protecció individual. L'alumnat en          
aïllament domiciliari o en quarantena domiciliària podrà seguir les activitats          
educatives, sempre que el seu estat de salut ho permeti, per via telemàtica.             
Es demanarà servei d’aula domiciliària. 

● Detectar l'alumnat que pateix les conseqüències de la bretxa digital. 
● Detectar situacions d'especial necessitat: persones amb discapacitat o amb         

necessitats educatives especials, o amb necessitat de reforç educatiu. 

Escenari B ● Per pal·liar la bretxa digital a casa s’haurà de recórrer a préstec de             
dispositius del centre i, en cas que fossin insuficients, al fons de préstec             
d’IBSTEAM. Aquesta mesura només s'aplicarà als alumnes que         

alternin presencial i telemàtica. 
● Detectar situacions de vulnerabilitat social: famílies en risc de pobresa i           

exclusió, víctimes de la violència, migrants no acompanyats, refugiats, o          
pertanyents a col·lectius o ètnies minoritàries i estigmatitzades. 

● Detectar situacions d’especial vulnerabilitat de salut: alumnes que no poden          
assistir presencialment al centre per prescripció mèdica o que hi poden           
assistir, però amb mesures estrictes de protecció individual. L'alumnat en          
aïllament domiciliari o en quarantena domiciliària podrà seguir les activitats          
educatives, sempre que el seu estat de salut ho permeti, per via telemàtica             
sense sortir de casa. Es demanarà servei d’aula domiciliària 

● Detectar situacions d'especial necessitat: persones amb discapacitat o amb         
necessitats educatives especials, o amb necessitat de reforç educatiu. 

Escenari C ● Detectar necessitats d’alumnat vulnerable (sense dispositiu a casa i/o         
connectivitat). Per cobrir aquestes necessitats s’haurà de recórrer a préstec          
de dispositius del centre i, en cas que fossin insuficients, al fons de préstec              
d’IBSTEAM.  

● Detectar situacions de vulnerabilitat social: famílies en risc de pobresa i           
exclusió, víctimes de la violència, migrants no acompanyats, refugiats, o          
pertanyents a col·lectius o ètnies minoritàries i estigmatitzades. 

● Detectar situacions d’especial vulnerabilitat de salut: alumnes que no poden          
assistir presencialment al centre per prescripció mèdica o que hi poden           
assistir, però amb mesures estrictes de protecció individual. L'alumnat en          
aïllament domiciliari o en quarantena domiciliària podrà seguir les activitats          
educatives, sempre que el seu estat de salut ho permeti, per via telemàtica. 

● Detectar situacions d'especial necessitat: persones amb discapacitat o amb         
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necessitats educatives especials, o amb necessitat de reforç educatiu. 

 

 

 

 

 

3.2.3 Control i organització d’accessos i circulació de persones en el centre.  
 

Escenari A ● Com a regla general, les portes d’aules, despatxos i exteriors romandran           
obertes per evitar el contacte amb les manetes o els poms de les portes. Cal               
tenir en compte que aquesta mesura no serà vàlida si contradiu la normativa             
sobre incendis. 

● El professorat i l’alumnat a partir d'Educació Primària sempre portaran          
mascareta quan es moguin d'un lloc a un altre de l'edifici. 

● Es procurarà que sigui el personal adult el que es desplaci a l'edifici             
minimitzant el moviment de l'alumnat. 

● S'organitzarà la circulació d'entrada i sortida de grups de manera que es            
respectin les distàncies de seguretat i s'eviti la circulació en passadissos i            
escales en doble sentit. 

Escenari B ● Com a regla general, les portes d’aules, despatxos i exteriors romandran           
obertes per evitar el contacte amb les manetes o els poms de les portes. Cal               
tenir en compte que aquesta mesura no serà vàlida si contradiu la normativa             
sobre incendis. 

● El professorat i l’alumnat a partir d'Educació Primària sempre portaran          
mascareta quan es moguin d'un lloc a un altre de l'edifici. 

● Es procurarà que sigui el personal adult el que es desplaci a l'edifici             
minimitzant el moviment de l'alumnat. 

● S'organitzarà la circulació d'entrada i sortida de grups de manera que es            
respectin les distàncies de seguretat i s'eviti la circulació en passadissos i            
escales en doble sentit. 

Escenari C ● No serà necessari establir un control i organització d’accessos i circulació de            
persones en el centre ja que en aquest escenari el centre romandrà tancat. 

  

 

 

3.2.4 Aforament dels espais. 
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Escenari A ● S’establirà un aforament màxim a tots els espais del centre i es garantirà la              
distància mínima d’un metre i mig o de 2.25 m2 per persona, i es              
retolarà a l’entrada de cada espai. Si no és possible garantir aquesta            
distància serà obligatori l'ús de mascareta. 

● Per tal d’evitar aglomeracions, s’establiran aforaments màxims, que        
permetin el manteniment de la distància de seguretat interpersonal. 

● En els espais com biblioteques, sales d'estudi, poliesportiu, vestuaris i          
altres zones d'ús comú, s'establiran mesures de control d'aforament i          
mesures de prevenció segons la normativa vigent actual, de manera que           
quedi preservada una distància interpersonal d'almenys d’un metre i mig          
entre les persones usuàries. 

● Els esdeveniments esportius o celebracions de centre, en els quals estigui           
prevista l'assistència de públic, han d'assegurar que es pugui mantenir la           
distància interpersonal i l'aforament màxim recollit en les indicacions         
sanitàries. 

● Limitar el nombre de persones a l'interior dels banys per tal de garantir la              
distància de seguretat. Caldrà senyalitzar l'aforament màxim. 

● Al menjador escolar hi haurà cartells informatius sobre l’aforament màxim,          
normes per als usuaris i recordatoris de mesures d’higiene personal          
(etiqueta respiratòria, rentat de mans, distanciament i ús de mascaretes). 

 

 

 

Ubicació 

precovid 
Tipus Edifici Pis 

Superfície 
(m2) 

Ràtio 2,25 
GRUP NºAlumnes 

3 anys Aula INFANTIL 2 43 19 4tEI-A 15 

TallerEI2 Aula d'usos múltiples INFANTIL 1 35 15 4tEI-B 14 

4 anys Aula INFANTIL 2 43 19 4tEI-C 15 

5 anys Aula INFANTIL 3 43 19 5èEI-A 18 

TallerEI3 Aula d'usos múltiples INFANTIL 2 35 15 5è-6èEI 15 

TallerEI1 Aula d'usos múltiples INFANTIL 0 37 16 6èEI-A 16 

1r EP-A Aula PRIMÀRIA 1 61 27 1rEP-A 25 

GIMNÀS Gimnàs Edifici principal 0 167 74 2n EP-A 26 

Saló d'actes Saló d'actes Edifici principal -1 112 49 3r EP-A 28 

3r EP-A Aula PRIMÀRIA 2 46 20 4t EP- A 15 

4t EP-A Aula PRIMÀRIA 2 44 19 4t EP-B 15 

5è EP-A Aula Edifici principal 1 48  5è EP-A 28 

6è EP-A Aula Edifici principal 1 48  6è EP-A 30 

1r ESO-A Aula Edifici principal 2 48  1r ESO-A 30 
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2n ESO-A Aula Edifici principal 2 48  2n ESO-A 30 

3r ESO-A Aula ESO 2 44  3r ESO-A 30 

4t ESO-A Aula ESO 1 44  4t ESO-A 27 

       377 

Aula 2n EP Aula Edifici principal 0 8 3 AULA AÏLLAMENT 

 

 

 

Escenari B ● S’establirà un aforament màxim a tots els espais del centre i es garantirà la              
distància mínima d’un metre i mig o de 2.25 m2 per persona, i es              
retolarà  a l’entrada de cada espai. 

● Per tal d’evitar aglomeracions, s’establiran aforaments màxims, que permetin         
el manteniment de la distància de seguretat interpersonal. 

● En els espais com biblioteques, sales d'estudi, poliesportiu, vestuaris i altres           
zones d'ús comú, s'establiran mesures de control d'aforament i mesures de           
prevenció segons la normativa vigent actual, de manera que quedi preservada           
una distància interpersonal d'almenys d’un metre i mig entre les persones           
usuàries. 

● Els esdeveniments esportius o celebracions de centre, en els quals estigui           
prevista l'assistència de públic, han d'assegurar que es pugui mantenir la           
distància interpersonal i l'aforament màxim recollit en les indicacions         
sanitàries. 

● Limitar el nombre de persones a l'interior dels banys per tal de garantir la              
distància de seguretat. Caldrà senyalitzar l'aforament màxim. 

● Al menjador escolar hi haurà cartells informatius sobre l’aforament màxim,          
normes per als usuaris i recordatoris de mesures d’higiene personal (etiqueta           
respiratòria, rentat de mans, distanciament i ús de mascaretes). 

Escenari C ● El centre romandrà tancat.  

 
 3.2.5 Organització dels accessos, circulació i retolació.  
 
Els accesos per a totes les persones alienes al centre estaran restringits. En el cas que sigui                 
imprescindible entrar-hi, s’haurà d’anotar a través d’un full de registre que romandrà a la secretaria del                
centre (entrada principal). 

Pel que fa al moviment del personal del centre, quedarà registrat diariament on ha intervengut               
mitjançant el full de registre que hi haurà a cadascun dels espais. 

 

Escenari A ● S'ha d'indicar als passadissos i escales el sentit de circulació. Es procurarà,            
sempre que sigui possible, que les escales siguin d'un sol sentit. 
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● S'utilitzarà un sistema de senyalització homogeni a tot el centre i de fàcil             
comprensió. 

● En la mesura de lo possible es marcaran o/i es senyalitzaran circuits d’entrada i              
sortida i llocs d’espera previ al servei. 

Escenari B ● S'ha d'indicar als passadissos i escales el sentit de circulació. Es procurarà,            
sempre que sigui possible, que les escales siguin d'un sol sentit. 

● S'utilitzarà un sistema de senyalització homogeni a tot el centre i de fàcil             
comprensió. 

● En la mesura de lo possible es marcaran o/i es senyalitzaran circuits d’entrada i              
sortida i llocs d’espera previ al servei. 

Escenari C ● El centre romandrà tancat.  

 

3.2.6 Horaris, agrupaments de l’alumnat, patis, entrades i sortides.  
 

Escenari A i   
B 

● S’organitzaran torns per al temps d’esplai al pati per evitar contacte físic,            
diferenciats per edats, tenint en compte els grups de convivència estable, en            
franges horàries o espais diferents. 

● A l’hora d’organitzar el pati i el temps de l’esplai s’ha de tenir en compte que                
cal evitar l'encreuament entre l'alumnat d’etapes, nivells, cursos, aules         
diferents. Per això el temps de l’esplai s'escalonarà al llarg de la jornada             
lectiva. S'adaptarà o se’n reduirà el temps en funció de les necessitats            
específiques del centre. 

● S’organitzarà amb senyalització la distribució de l'alumnat per sectors. S'ha          
de garantir que es respecti la distància de seguretat a la sortida i tornada a               
l'aula. 

● S'organitzarà la circulació d'entrada i sortida de grups de manera que es            
respectin les distàncies de seguretat i s'eviti la circulació en passadissos i            
escales en doble sentit. 

● En les etapes d'educació infantil i fins a 4t d’educació primària el berenar es              
farà preferentment a l'aula. Per a això caldrà adequar els temps de docència i              
d'esbarjo. 

● Tant el personal del centre com l’alumnat a partir d'educació primària portarà            
mascareta en els desplaçaments d’entrada i sortida del pati. 

● Es reforçarà la vigilància a l'hora del pati per garantir l’atenció adequada a             
l’alumnat. 

● No es podran dur a terme els jocs de contacte i de pilota o aquells que                
impliquin intercanvis d'objectes, així com aquells que suposin un exercici físic           
excessiu. 

● Es preveurà un sistema de senyalització dels bancs, mobiliari, jocs, etc.           
perquè, si les autoritats sanitàries així ho indiquen, no es puguin utilitzar. 

● Si les condicions climatològiques no permeten accedir al pati exterior i el            
centre no es disposa d'espais alternatius, l'alumnat romandrà a la seva aula            
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sota la vigilància del tutor o de l'últim professor o professora amb el qual ha               
estat, a més del que estigui de guàrdia de pati. En aquest cas cal procurar               
mantenir l'aula ventilada durant l'esbarjo. 

● Grups estables de convivència: L'ús de pati per part dels grups de            
convivència estable s'ha de limitar a aquests grups, garantint que entre cada            
un d'ells hagi suficient distància per evitar el contacte entre els diferents            
grups. 

● Tant el personal del centre com l’alumnat a partir d'educació primària portarà            
mascareta en els desplaçaments d’entrada i sortida del pati. 

● Quan al menjador, l’horari del dinar s’organitzarà de forma esglaonada i els            
usuaris estaran distribuïts per etapes. 

Escenari C ● S’elaborarà un horari telemàtic.  

 

3.2.7 Organització i distribució dels esplais 

Els intervals de temps d’esplai de l’alumnat i el seu agrupament se modificaran per adaptar-nos a les                 
mesures de seguretat establertes a les instruccions.  

 

  Escenari A Escenari B Escenari C 

Educació infantil Es faran dos torns de     
patis. 1r: tres aules de 3      
anys.  
2n: tres aules de 4 i 5       
anys 

Distribució de l’espai del    
pati, en tres zones de     
joc i en dos torns. 

A casa 

’EP Es distribuiran els cursos per espais, de manera no         
coincident amb el torn d’ESO. 
 

A casa 

ESO Es farà al pati principal.. 
Primer berenaran mantenint la distància de      
seguretat i després interactuaran amb la mascareta       
amb el seu grup classe. 
Es seguiran les recomanacions higièniques. 
No es podrà fer ús de la font. 
S’anirà al lavabo de manera individual i previ        
permís dels professors/es de guàrdia. 
 

A casa 
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3.2.8 Organització de l’alumnat per aules: 

 

  Escenari A Escenari B Escenari C 

Educació infantil Desdoblaments segons  
ràtios indicades usant   
els espais habilitats per    
a tal fi (bimbolles de     
convivència). 

Desdoblaments segons  
ràtios indicades usant els    
espais habilitats per a tal fi.      
(bimbolles de convivència). 
 

Alumnes confinats  
a casa. 

De 1r a 4t d’EP     
inclòs 

S’ubicaran en espais   
que permetin mantenir   
la distància de   
seguretat. 
4t es desdoblarà per ser     
un grup molt nombrós. 

Desdoblaments segons  
ràtios indicades usant els    
espais habilitats per a tal fi. 

Alumnes confinats  
a casa. 

5è i 6è  d’EP A les aules. Desdoblaments segons  
ràtios indicades usant els    
espais habilitats per a tal fi. 

Alumnes confinats  
a casa. 

1r cicle d’ESO A les aules. Si és possible 1r i 2n      
desdoblats de forma   
presencial. 3r d’ESO a    
distància amb tutories   
presencials. 

Alumnes confinats  
a casa. 

2n cicle d’ESO A les aules. 4t d’ESO a distància amb     
tutories presencials 

Alumnes confinats  
a casa. 

 

3.2.9 Organització del menjador i escola matinera. 

S’oferirà el servei d’escola matinera i menjador, i a partir del nombre d’usuaris inscrits, es faran els                 
grups i torns necessaris per complir la normativa, tant d’un servei com de l’altre.  
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● Escola matinera: Horari de 7.45h a 9.00h.  

Usuaris i monitor amb mascareta respectant la distància. Agrupaments per etapes educatives. 

 

 

 

● Menjador: Horari de 14h a 16h. 

Torns escalonats de menjador, per etapes educatives. Mentre esperen el seu torn i/o una vegada               
haver dinat, els usuaris romandran en el pati, en espais delimitats, fent ús de les mascaretes i                 
mantenint les distàncies. Es reforçarà el servei amb més personal de control, sempre que sigui               
possible. 

3.2.10 Organització de l’atenció a les famílies i visitants. 

Les famílies interessades en assistir al Centre demanaran cita telefònicament, de manera que se              
pugui organitzar la seva rebuda i deixar registrada la seva entrada. 

  Escenari A Escenari B Escenari C 

Educació infantil Cita prèvia. Cita prèvia. Meet, telefònicament,  
Tokapp. 
En cas que l'alumnat    
no disposi de recursos    
es podria fer de    
manera presencial i   
sempre amb cita   
prèvia. 

EP Cita prèvia Cita prèvia Meet, telefònicament,  
Tokapp. 
En cas que l'alumnat    
no disposi de recursos    
es podria fer de    
manera presencial i   
sempre amb cita   
prèvia. 

ESO Cita prèvia.  Cita prèvia. Meet, telefònicament,  
Tokapp. 
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En cas que l'alumnat    
no disposi de recursos    
es podria fer de    
manera presencial i   
sempre amb cita   
prèvia. 

 

 

3.2.11 Organització entrades i sortides de l’alumnat 

Organitzarem les entrades i sortides de l’alumnat de manera que el número de persones pugui               
adoptar les mesures de distanciament establertes, obrint totes les entrades al Centre pels distints              
carrers, dins l’horari marcat per les instruccions 15 minuts per a cada efecte. 

 

  Escenari A Escenari B Escenari C 

EI Entrada EI (3 anys). 
Entrada principal del   
carrer Major (4 i 5 anys). 

Entrada EI i entrada    
principal del carrer Major,    
de manera escalonada. 

Alumnes confinats a casa. 

EP Entrades EP i ESO    
escalonada, pel carrer   
Convent. 

Entrada EP i ESO    
escalonada pel carrer   
Convent. 

Alumnes confinats a casa. 

ESO Entrada EP i ESO    
escalonada pel carrer   
Convent. 

Entrada EP i ESO    
escalonada pel carrer   
Convent. 

Alumnes confinats a casa. 

 
 

3.2.12 Constitució dels equips docents i coordinació del professorat. 
 

Escenari A i B  ● Constitució d'equips docents reduïts per a cada agrupació d'alumnes.  
● L’equip d’orientació s’ha de dedicar a l’atenció personalitzada i el          

seguiment individual de l’alumnat NEE. L'alumnat NESE serà atés pels          
equips docents que tenen assignats, sempre en coordinació amb els tutors           
dels grups de referència i els professors de les distintes matèries           
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assesorats per l'equip d'orientació. 

Escenari C ● L’equip d’orientació i suport s’ha de dedicar a l’atenció personalitzada i el            
seguiment individual de l’alumnat NEE o NESE sempre en coordinació amb           
els tutors dels grups de referència i els professors de les distintes matèries. 

 

 

 

3.2.13 Criteris d’adjudicació del professorat del centre a les etapes i cicles. 
 

  Escenari A Escenari B Escenari C 

EI Un tutor/a per grup, més dos mestres       
de suport per a l’etapa. Establir els       
vincles necessaris per dur a terme una       
bona adaptació. 

Afegir un cotutor a cada grup seguint els        
criteris pedagògics oportuns i un tutor per       
alumnat NESE. 

EP Un tutor/a per grup, més un mestre de        
reforç per cada dos grups, en el cas        
de 1r a 3r. En el cas de 4t es desdobla           
amb els mateixos anteriors. 
A 5è i 6è tutors/es i especialistes. 

Afegir un cotutor a cada grup seguint els        
criteris pedagògics oportuns i un tutor per       
alumnat NESE. 

 ESO Es mantindrà el tutor/a de referència. Afegir un cotutor/a a cada curs i un tutor         
per alumnat NESE 

 
3.2.14 Coordinació entre etapes  

● Coordinació entre 2n cicle d’educació infantil i educació primària. 

Dates coordinacions  
tutors nivell curricular 

El mes de juny o setembre, de forma presencial respectant les mesures            
de seguretat. En el cas de escenari C, telemàticament. 

Documentació 
necessària en les   
reunions de  
coordinació. 

Acta sessió avaluació curs anterior, diac (document inicial d’adaptació         
curricular), documents nese, informes individuals, instrument avaluació       
socio-afectiu covid-19, altra documentació rellevant. 
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Acta resum de   
l'alumnat a nivell   
individual 

Anotar prioritat de l’alumne a nivell curricular i personal 

Participants en la   
reunió de coordinació. 

Presents els tutors i mestres especialistes dels cursos. 

Elaborar un document   
de coordinació 

Ha de reflectir: 

● Acords presos. 
● Ha de ser bàsic, senzill i pràctic. 
● Aspectes curriculars i socio-afectius. 
● Traspàs d’informació de forma específica. 
● Dedicar especial atenció a l’alumnat nese. 
● Ajuda de l’equip de suport, orientació i ptsc. 
● Planificació d’activitats educatives de caràcter lúdic a l’inici de curs. 
● Establir reunions de coordinació entre els equips d’atenció primerenca i          

els equips d’orientació. 

  

 

● Coordinació entre Educació Primària i ESO.  

Documents Descripció 

Historial acadèmic de   
l’alumnat 

● Recull de manera acumulativa els resultats de       
l’avaluació obtinguts per l’alumne al llarg de la seva         
escolarització i les dades personals i acadèmiques       
rellevants 

Fitxa bàsica de l’alumnat 

Fitxa NESE 

● Recull les dades bàsiques i observacions de cada        
alumne durant l’etapa de primària. 

● Si l’alumne ha estat objecte d’adaptació curricular es        
complementa amb la fitxa informativa NESE. 
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Full de seguiment intern ● Document per enregistrar les observacions, decisions      
i actuacions referides al procés d’aprenentatge de       
l’alumne: el contingut s’actualitza d’acords amb      
l’evolució del procés 

Fitxa de retorn d’informació al     
traspàs de resultats 

● Document que una vegada rebuda la informació dels        
resultats de la primera avaluació conté el llistat        
d’alumnes que necessiten revisió de les mesures 

● Establertes a nivell acadèmic o personal establertes. 

Informe final de competències    
bàsiques de 6è de primària 

● Informe dels resultats sobre les competències i       
coneixements bàsics que ha d’haver adquirit      
l’alumnat al final de l’Educació Primària 

Pla personalitzat 

Pla específic de reforç pels     
alumnes que han repetit a     
l'etapa 

● Document per planificar les mesures, actuacions i       
suports per donar resposta a l’alumnat que presenta        
situacions singulars o NESE 

Document de registre anual    
d’entrevistes amb la família 

● Document anual per enregistrar la informació i       
mesures que s’han tractat amb cada família 

  

● Reunions de coordinació. 

A les actes de les reunions de coordinació durant el temps de la pandèmia Covid-19, s’ha de fer                  
especial esment a: 

● Els aspectes essencials del currículum que no han pogut ser treballats. 
● Les mancances de tipus social i afectiu que s’hi hagin detectat. 
● Les condicions de promoció de l’alumnat. 
● Les mancances curriculars del curs 2019-20. 
● La coordinació dels equips docents per al traspàs d’informació de l’alumnat. 

3.3. Planificació curricular  
3.3.1 Avaluació inicial  
 

S’emprarà la UD-0, que s’adaptarà a les diferents etapes, com a eix vertebrador de les dues primeres                 
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setmanes de curs. 

 
● Educació infantil. 

 

Escenari A: 

3 anys: Reunió inicial presencial entre la família i la tutora. Recepció i revisió dels informes redactats                 
pels centres de 0 a 3 anys o d’atenció primerenca. 

4 - 5 anys: Reunió presencial inicial entre la tutora del curs anterior i la tutora del curs actual.  

Escenari B: 

3 anys: Reunió inicial presencial entre la família i la tutora o amb la cotutora. Recepció i revisió dels                   
informes redactats pels centres de  0 a 3 anys o d’atenció primerenca. 

4 - 5 anys: Reunió presencial inicial entre la tutora del curs anterior i la tutora i la cotutora del curs                     
actual.  

En aquestes reunions es valorarà el rendiment acadèmic, les característiques d’aprenentatge de            
l’alumne/a i també es valorarà tot allò relacionat amb la part emocional i afectiva de l’alumne i la seva                   
situació familiar. 

Escenari C: 

3 anys: Reunió inicial mitjançant Google Meet entre la família i la tutora. Recepció i revisió dels                 
informes redactats pels centres de 0 a 3 anys o d’atenció primerenca. 

4 - 5 anys: Reunió inicial mitjançant Google Meet entre la tutora del curs anterior i la tutora del curs                    
actual a més d’una reunió mitjançant Google Meet amb les famílies. Revisió d’informes individuals del               
curs anterior. 

En aquestes reunions telemàtiques es valorarà el rendiment acadèmic, les característiques           
d’aprenentatge de l’alumne/a i també es valorarà tot allò relacionat amb la part emocional i afectiva de                 
l’alumne i la seva situació familiar. 

● Educació primària. 

Escenari A i B 

● Traspàs d’informació entre els tutors o tutores dels cursos que canvien de tutor/a. 
● Proves objectives escrites de les àrees instrumentals.  
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● Mesures de suport, derivades dels dos punts anteriors. 
● Tutories amb famílies i alumnat per recollir informació acadèmica, situació emocional i            

econòmica. 

Escenari C (confinament) 

Es duran a terme les mateixes actuacions però de manera telemàtica. 

 

 

● Educació secundària. 

Escenari A 

● Traspàs d’informació entre tutors: reunions presencials 
● Avaluació inicial: proves escrites 
● Mesures de suport en funció de l’avaluació inicial 
● Tutories amb les famílies per valorar la situació socioeconòmica i emocional: de manera             

presencial i amb qüestionaris semiestructurats. 
● Tutories amb l’alumnat: individuals i presencials, per valorar l’estat emocional. 

Escenari B 

● Traspàs d'informació entre cotutors: reunions presencials i/o telemàtiques 
● Avaluació inicial: 

○ Proves escrites a 1r i 2n 
○ Proves online a 3r i 4t o al centre en el cas dels alumnes NESE, en grups reduïts i amb                    

cita prèvia. 
● Mesures de suport:  

○ Desdoblaments a 1r i 2n ESO . 
○ Agrupaments reduïts per a l’alumnat més vulnerable 

● Tutories amb les famílies: virtuals i excepcionalment, presencials amb cita prèvia. 
● Tutories alumnat: 

○ Presencials a 1r i 2n. 
○ Telemàtiques a 3r i 4t i, presencials amb cita prèvia de manera excepcional. 
○ Eines plataforma G Suite. 

Escenari C 

● Traspàs d’informació entre tutors: reunions telemàtiques. 
● Avaluació inicial: a través de la plataforma G Suite. 
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● Mesures de suport: aules virtuals i, en funció de les recomanacions sanitàries, presencials .en              
el cas de l’alumnat NESE/vulnerable. 

● Tutories amb les famílies: telemàticament . 
● Tutories amb l’alumnat: telemàticament. 

 
 

3.3.2 Programacions didàctiques.  
 
DURANT EL PRIMER TRIMESTRE ES PRIORITZARÀ EL TREBALL I LA CONSOLIDACIÓ D’AQUELLS            
ASPECTES DE LES PROGRAMACIONS DIDÀCTIQUES QUE NO ES VAREN PODER TREBALLAR DURANT            
EL TERCER TRIMESTRE DEL CURS 19/20, INDICATS EN ELS DOCUMENTS “PROGRAMACIONS           
COVID’19” QUE ES VAREN REALITZAR SEGUINT LES INSTRUCCIONS REBUDES DE CONSELLERIA. 
 

 
Escenari A 
 
Les programacions establertes, prioritzant l’aprenentatge i avaluació competencial. 
 
Escenari B 
 
Modificació de les programacions en funció de les necessitats del grup. 
 
Escenari C 
 
Les programacions base s’adaptaran als objectius mínims competencials.  
 
 

3.3.3 Previsió de l’adequació de les programacions didàctiques a les exigències dels            
diferents escenaris. 

La comissió pedagògica vetllarà per a que s’estableixin els tres nivells de prioritat, en base als                
objectius i criteris d’avaluació de cada àrea/competència: 

1. Nivell I: elements bàsics, fonamentals i prioritaris en qualsevol dels tres escenaris possibles. Es               
considera imprescindible assolir-los i implementar-los durant el curs escolar 2020 – 2021.            
S’assenyalaran en color verd. 

2. Nivell II: elements importants que tendran caràcter prioritari només en els escenaris A i B. Es                 
podrien assolir i implementar en dos cursos escolars.S’assenyalaran en color blau. 

3. Nivell III: elements que es consideren menys prioritaris, que es podrien assolir i implementar durant                
tres cursos escolars. S’han de posar en pràctica en l’escenari A i posposar-se als cursos següents en                 
cas de donar-se els escenaris B o C.  S’assenyalaran en color vermell. 

● Relació d’escenaris entre els nivells establerts i criteris d’aplicació: 
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Escenari A: es duran a terme els tres nivells. 

Escenari B: es duran a terme el nivell 1 i 2. 

Escenari C: es durà a terme el nivell 3. 

Criteris d’aplicació: 

● Els equips d’Ei, EP i ESO prioritzaran els objectius, criteris d’avaluació, estàndards            
d’aprenentatge, competències i continguts que es relacionaran amb els tres nivells abans            
esmentats, adequant les programacions i planificant activitats de reforç i suport per al primer              
trimestre. 

● El professorat concretarà els aspectes determinants mitjançant la programació d’aula,          
planificant els eixos transversals i duent a terme activitats de reforç i suport amb col·laboració               
amb els equips de suport i orientació. 

● Les activitats s’han d’adaptar, ser flexibles i obertes per permetre el pas d’un escenari a un                
altre. 

● A EI s’ha de possibilitar un caràcter globalitzador del currículum. 
● A EP el professorat ha de planificar activitats interdisciplinars que s’han de tenir en compte a                

l'avaluació de cada àrea que afecta. 
● A EI i fins a 4t EP, el professorat especialista assessorarà els tutors per l'impartiment de les                 

matèries de música, educació física i educació plàstica. 

A l’escenari A i B es donarà prioritat a: 

❏ Treball en bimbolles de convivència, grups reduïts i parelles. 
❏ El treball interdisciplinar que fomenti la recerca d’informació. 
❏ L’ús de les TIC i les TAC com a eines de comunicació, recerca, exposició, elaboració de                

treballs i avaluació. 
❏ Treball basat en situacions properes a l’alumnat. 

A l’escenari C es donaran les mateixes prioritats que a l’escenari A i B però fent ús de les eines                    
telemàtiques. 

A EI els treballs d’aquest escenari han de ser el més propers a l’entorn familiar i les rutines pròpies de                    
l’alumne, possibilitant la interacció i la col.laboració de les famílies. 

 

• Introducció com a tema transversal dins les programacions didàctiques aspectes relacionats             
amb: la promoció de la salut, les relacions socials, la competència digital i la competència               
d’aprendre a aprendre.  
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 Salut 

Es fa necessari treballar la salut de forma interdisciplinar o globalitzada posant esment als següents               
aspectes: 

- Els hàbits bàsics de salut (alimentació, exercici físic...)  

- Les rutines d’higiene.  

- La prevenció dels contagis.  

- El coneixement de la malaltia de la covid-19: transmissió, efectes, símptomes, etc.  

S’ha de tenir especial cura en la gestió de l’estat emocional dels alumnes.  

Relacions socials 

És important tractar els següents continguts adequant-los al nivell de l’alumnat: 

❏ cohesió de grup 
❏ creació de vincle 
❏ sentiment de seguretat 
❏ responsabilitat individual 

Competència digital 

A EI i al 1r cicle d’EP aquesta competència es durà a terme únicament a l’escenari C. 

Al 2n cicle d’EP s’ha de desenvolupar aquesta competència en tots els escenaris adequant-lo al nivell                
de l'alumnat. 

Competència aprendre a aprendre  

Aquesta competència fa referència a que l’alumne es coneixi a si mateix i també conegui allò que li és                   
necessari saber. Inclou els següents aspectes: 

-Ser conscient del que se sap i del que cal aprendre. 

-Organitzar el propi procés d'aprenentatge. 

- Motivació per aprendre i continuar aprenent. 
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● Acció tutorial 

Després d’aquest període no presencial l’acció tutorial prioritzarà els següents aspectes: 

- Seguiment emocional amb l’alumnat i famílies ( dinàmiques de cohesió de grup, activitats per              
exterioritzar emocions). De manera presencial en els escenaris a i b, i de manera telemàtica en                
l’escenari c. 

- Reforçar les tutories individualitzades, intentant conèixer la situació de cada infant i la seva              
família ( situació emocional i acadèmica de l’alumnes i situació econòmica, social de la              
família). Coordinar-se , si és necessari, amb serveis externs del centre.De manera presencial             
en els escenaris a i b, i de manera telemàtica en l’escenari c. 

- Accions de contacte i acollida per part del tutors ( acompanyament a les famílies mitjançant               
tutories, xerrades….) a l’adaptació a la nova situació. De manera presencial en els escenaris a               
i b, i de manera telemàtica en l’escenari c. S’establiran figures d’enllaç entre el Centre i les                 
famílies, especialment les més vulnerables (Tutors i orientadors). 

- A l'ESO, les hores de lliure disposició es dedicaran a tutoria. 
- Coordinació de tot l’equip educatiu ( reunions setmanals siguin de manera telemàtica o             

presencial).  
- Potenciar l'ús de les vies de comunicació telemàtiques ( pàgina web, tokapp, sites, Classroom)              

i identificar, mitjançant les tutories, de famílies que puguin fer de pont amb altres famílies més                
susceptibles de perdre el contacte amb l’escola i/o grup. En tots els escenaris possibles. 

- Potenciar i/o reforçar la formació del professorat per millorar la competència en les TIC i               
facilitar la tasca tutorial. En tots els escenaris possibles. 

 

• En el cas d’ensenyament semipresencial o en línia: 
 a) Planificació de la coordinació curricular. 

 

Escenari B Escenari C 

Reunió presencial entre tutor, cotutor i equip       
docent del curs.  

Reunió telemàtica entre tutor, cotutor i equip       
docent del curs. 

 

b) Organització de les tutories i seguiment de l’alumnat. Consideracions en relació amb el temps de                 
treball (professorat i alumnat).  

 

EDUCACIÓ INFANTIL i EDUCACIÓ PRIMÀRIA 

Escenari B Escenari C 
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-Seguiment diari de cada alumne a través de        
l'observació i anotacions puntuals per part de la        
tutora i la cotutora. 

-Tutories periòdiques (setmanals o quinzenals) a      
través de google meet en petits grups. 

 

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA 

Escenari B Escenari C 

-Seguiment setmanal de l’alumnat per part del       
tutor/a i cotutors 
-Reunions informatives d’etapa. 
-Reunions entre els tutors de cada curs. 

-Igual a l’escenari B, però telemàticament 

 

c) Pautes per a les reunions de treball.  

 

EDUCACIÓ INFANTIL I EDUCACIÓ PRIMÀRIA 

Escenari B Escenari C 

Reunió setmanal de coordinació entre tutors i       
cotutors. 

Reunions periòdiques a través del google meet. 

 

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA 

Escenari B Escenari C 

Reunions quinzenals presencials. Reunions setmanals a través de medis digitals. 

 

3.4. Pla d’acollida  
● Professorat: 

L’equip directiu s’encarregarà d’informar al nou professorat del pla de contingència creat i dels              
diferents protocols d’actuació. 

 

 

ESCENARI  A i B ESCENARI  C 

Protocol establert en el pla d’acollida als       
mestres nouvinguts. 
Treballar els vincles entre els diferents membres       

Durem a terme totes les accions anteriors que        
es puguin fer de forma telemàtica.  
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del claustre a partir de les activitats que s’han         
establert a l’inici del curs (Lema, activitats vàries        
proposades per Pastoral…)  

 

● Alumnat: 

 

Pla d'acollida alumnat 20/21 
 

 

ESCENARI A I B 

S’adaptarà el pla d’acollida de l’alumnat a la nova situació.  

Cada grup d’alumnes tendrà un tutor/cotutor 

Com a mesura excepcional, enguany serà el tutor del curs 19/20, si aquest és diferent al del 20/21,                  
el que donarà la benvinguda als alumnes i els presentarà al nou tutor. Aquesta activitat es durà a                  
terme al llarg de la primera hora del primer dia. 

Durant els primers dies del curs es treballaran les mesures de seguretat i higiene i prevenció de                 
contagis amb tot l’alumnat, adaptant-ho a la seva edat. 

S’establirà en els cursos superiors, una hora setmanal per dur a terme les activitats previstes de                
tutories. 

Es realitzaran activitats de cohesió grupal, expressió d’emocions i promoció de relacions socials. 

Amb l’alumnat més vulnerable, es farà un seguiment de manera individualitzada a partir de la               
informació rebuda del tutor del curs 19/20. 

 

ESCENARI  C 

Es preveu una alternativa al període d’adaptació dels infants de 4t d’EI, de manera virtual a través de                  
videocridades amb el suport del Meet. Organitzar les reunions virtuals en grup de màxim 5 o 6                 
alumnes. 

S’emplenarà el document que figura com a instrument per mesurar l’impacte social i educatiu de la                
COVID-19. 
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● Famílies: 

Les reunions inicials amb les famílies es duran a terme abans de l’inici de classes i s’explicaran les                  
mesures que s’adaptaran a cada un dels tres escenaris. Aquest pla d’acollida servirà també per               
detectar les possibles mancances digitals de les famílies. 

 

Escenari A i B Escenari C 

Mantindrem contacte amb totes les famílies tenint       
especial esment a les noves famílies i a aquelles         
que han presentat qualsevol tipus de dificultat       
durant el curs 19/20. 

Durem a terme totes les accions anteriors que        
es puguin fer de forma telemàtica, segons la        
disponibilitat d’accés de cada família (Gestib,      
Meet, Tokapp, telefònicament…) 

 3.5. Coordinació per a la salut 

La Comissió de Salut del nostre centre estarà formada pels membres de l’Equip Directiu i les                
orientadores del Centre, i serà el canal de comunicació entre l’escola i el Centre de Salut de Manacor. 

Les seves funcions són: 

❏ Coordinar-se amb el centre de salut de referència del centre educatiu per a l’abordatge dels               
possibles casos de COVID-19. 

❏ Dur a terme les activitats per a l’atenció a l’alumnat amb problemes de salut crònics al centre. 
❏ En casos d’especial complexitat es comunicarà amb el Servei d’Atenció a la Diversitat, per              

establir la coordinació amb CoorEducaSalut i CoorEducaSalutMental, 
❏ Promoció de la salut a la comunitat educativa.  
❏ Programar activitats de salut que s’inclouran en el currículum de cada àrea.  

 
Es potenciaran aquestes activitats les dues primeres setmanes de curs i es desenvoluparan al llarg               
dels trimestres. 
L’orientadora de cada una de les etapes seran els encarregats de la comunicació amb el centre de                 
salut, amb el policia tutor... 

 
3.6. Pla digital  

 
Pla de contingència digital  
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3.7. Llistat de control del pla de contingència 

 

1.  Planificació de les mesures de prevenció, protecció i higiene enfront de la COVID-19 
adaptades a l’etapa educativa. 

1.1 Mesures de prevenció als diferents espais (Annex 3 de la resolució)  SI/NO 

S’han organitzat les entrades i sortides? SI 

S’ha organitzat la circulació de passadissos, banys? SI 

S’ha organitzat l’utilització dels diferents espais del centre?  SI 

S’ha organitzat la neteja i desinfecció de les aules? SI 

S’ha organitzat la ventilació dels espais?  SI 

S’ha previst quin material de protecció serà necessari a cada espai? SI 

S’han rotulat els espais en funció de les necessitats (aforament, 
direccionalitat, cartells, infografia)? 

SI 

1.2 Mesures d’higiene personal per prevenir el risc de contagi (Annex 2 
de la resolució)  

SI/NO 

S’han previst mesures de prevenció, protecció,  d’higiene i de desinfecció en 
l’entorn de treball: en reunions, a les classes, als espais comuns ? 

SI 

S’han pres mesures de prevenció per a l’alumnat, el professorat i personal 
no docent? 

SI 

S’han previst mesures i protocol d’actuació en un cas de contagi o sospita de 
contagi? 

SI 

1.3 Formació i sensibilització en mesures de prevenció i higiene SI/NO 

S’ha planificat la informació a les famílies? SI 

S’ha planificat la informació a l’alumnat? SI 

S’ha planificat la informació al personal docent i no docent?  SI 
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S’han planificat accions formatives per a l’alumnat, les famílies i el personal 
docent i no docent?  

SI 

 

2.  Planificació organitzativa (Veure resolució)  SI/NO 

S’ha planificat  l’actualització de la informació referent a famílies i alumnat 
vulnerable?  

SI 

S’han planificat els accessos al centre per als escenaris A i B?  SI 

S’ha planificat la circulació dins el centre per als escenaris A i B?  SI 

S’ha planificat l’aforament dels espais per als escenaris A i B?  SI 

S’ha previst l’organització d’horaris, agrupaments, torns de pati, entrades i 
sortides per als escenaris A i B? 

SI 

S’ha previst la constitució d’equips docents per als escenaris A i B?  SI 

S’ha previst l’organització per canviar d’un escenari a un altre?  SI 

S’ha previst la coordinació entre etapes en els tres escenaris?  SI 

 

3. Planificació curricular SI/NO 

S’han planificat l’avaluació inicial als tres escenaris?  SI 

S’ha previst com s’adequaran les programacions en els tres escenaris? SI 

S’ha previst dins les programacions el treball dels temes transversals: 
relacions socials, salut, competència aprendre a aprendre i competència 
digital,  en els tres escenaris? 

SI 

S’ha previst l’organització de tutories en els tres escenaris?  SI 
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4. Pla d’acollida SI/NO 

S’han planificat l’organització del pla d’acollida de l’alumnat  per als tres 
escenaris? 

SI 

S’han planificat l’organització del pla d’acollida de les famílies  per als tres 
escenaris? 

SI 

S’han planificat l’organització del pla d’acollida del personal per als tres 
escenaris? 

SI 

 

5. Coordinació per a la salut Sí/no 

S’ha planificat el disseny d’activitats específiques per a l’educació per a la 
salut als tres escenaris?  

SI 

S’ha previst la coordinació amb serveis extern  als tres escenaris?  SI 

 

 

6. Pla de contingència digital SI/no 

S’ha elaborat el pla?  SI 
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Certificat d’acord del claustre de professorat sobre el Pla de Contingència pel curs 
2020/2021. 

 
 

Joan Femenias Vives, director/directora del centre educatiu CC Sant Francesc d’Assís, de 
Manacor. 

 
CERTIFIC: 
 
Que en la reunió del claustre de professorat que va tenir lloc el dia  17 de juliol de 2020 es va 
aprovar el Pla de Contingència pel curs 2020/2021. 
 

 
Joan Femenias Vives, Manacor, a 20 de juliol de 2020 
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Certificat  del consell escolar sobre el Pla de Contingència pel curs 2020/2021.  
 

 
Joan Femenias Vives, director/directora del centre educatiu CC Sant Francesc d’Assís, de 
Manacor. 

 
CERTIFIC: 
 
Que en la reunió del CE que va tenir lloc el dia  17 de juliol de 2020 es va informar del Pla de 
Contingècia pel curs 2020/2021. 
 

 
Joan Femenias Vives, Manacor, a 20 de juliol de 2020. 
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