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1. INTRODUCCIÓ 

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

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

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

infants a una educació de qualitat. En un nou curs que es preveu amb grans incerteses, 

cal que les escoles de la ZER puguin treballar amb la màxima normalitat possible. Cal 

donar continuïtat a l’aprenentatge tal com el fem aplicant les mesures sanitàries de 

protecció. 

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

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

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

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

de prevenció, higiene i promoció de la salut (PROCICAT). Totes les mesures proposades 

en el Pla seran vigents al llarg del curs escolar i han de ser fàcilment adaptables si es 

canvia el context epidemiològic. 

 

2. DIAGNOSI 
 
El passat més de març degut l’emergència sanitària causada per la COVID19 el 

Departament de Salut va tancar els centres de Catalunya. Sense massa temps de 

reacció vam organitzar el que en un primer moment semblaven uns 15 dies. 

Cada tutora ja tenia contacte amb les famílies i els alumnes via correu electrònic i va ser 

el canal de comunicació utilitzat per anar proposant diferents tasques. Es va crear un 

perfil d’Instagram on s’anaven proposant diferents reptes i així tenir un espai per 

compartir. 

Passat setmana santa es va contactar amb totes les famílies via telèfon, l’objectiu de la 

trucada era saber com estaven l’alumnat i les famílies, en quines dificultats 

tecnològiques es trobaven i com estaven vivint el confinament. Un cop feta la valoració 

ens vam adonar que aquest contacte va ser tard, hagués calgut parlar directament amb 

les famílies abans. 

Vam organitzar també videotrucades amb els alumnes de mitjans i grans, i contacte via 

whats app amb les famílies dels petits de l’escola.  

El dia 3 de juny vam obrir l’escola per fer l’acollida a tots aquells alumnes d’infantil i 

primària que ho necessitaven, reforçar diferents aspectes que veiem importants pels 
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alumnes de 6è i l’última setmana vam fer el comiat de tots els grups de l’escola, 

exceptuant els de P3 i P4 que es va fer un comiat individual tutora-família-alumne.  

Davant d’aquesta situació procedim a dissenyar l’actuació que farem al centre a partir 

del proper 14 de setembre de 2020 fins el dia 22 de juny de 2021 durant 30 hores 

setmanals, doncs ens ha estat autoritzada la 6a hora. 

 

3. ORGANITZACIÓ DELS GRUPS ESTABLES 
 

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

L’ensenyament serà presencial per a tot l’alumnat.  

Es garantirà que tots els alumnes d’Educació Infantil i Primària puguin seguir el curs 

de manera presencial sempre que la situació sanitària no obligui a un confinament 

parcial o total. 

 
Es determinen els següents grups estables: 

● Els alumnes de l’Escola Copons formaran 2 grups estables. 

 

Els professionals dels serveis educatius, auxiliars d’educació especial, professionals de 

l’EAP i mestres itinerants poden entrar als centres i a les aules. Han de mantenir la 

distància física recomanada, han de portar mascareta i aplicar les mesures d’higiene i 

prevenció. 

Per tant, en els grups estables no és necessària requerir la distància física interpersonal 

de seguretat establerta en 1,5m.  

 Les dues escoles que tenen 2 i 3 grups estables a l’hora de fer activitats conjuntes sí 

que hauran de respectar la distància física interpersonal de seguretat establerta en 1,5m 

i en el cas que no es pugui mantenir aquesta distància, caldrà fer ús de la mascareta. 

 

Organització de grups d’alumnes, docents i espais 

Escola Copons ( Copons ) 

Grups 

Estables 

Alumnes Docents Espai 

Estable Temporal Estable Temporal 

PETITS 25 2  

7 

Esp. Música 
Esp. Anglès 

Esp Ed. Física 
Ed. Especial 
Esp.Religió 

EAP 
Auxiliar conversa 

Aula escola de 

dalt 

Menjador 

Pati 

GRANS 25 3 Aules escola de 

baix 

Menjador 

Pati 
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Les escoles de la ZER han identificat i assignat els espais per al curs 2020-21. Si s‘escau 

i una escola necessita un espai extern ho comunicarà a l’Ajuntament. 

 

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

 
Es prioritzarà la codocència en totes les franges horàries que l’organització del centre i la 

dotació de plantilla permeti. La codocència serà la mesura d’atenció universal a tot 

l’alumnat junt a les mesures metodològiques i als principis didàctics que s’aplicaran: 

aprenentatge autònom, ús d’entorn digital, aprenentatge entre iguals, treball per 

projectes, plans de treball,...  

Per tal d’assegurar l’equitat en l’assoliment de les competències personals i el seguiment 

emocional en aquells alumnes en què es cregui necessari, es preveuran les mesures 

intensives a càrrec de l’especialista d’Educació Especial.  

Un cop al mes hi haurà la intervenció del professional de l’EAP amb atenció directa a 

l’alumnat que ho requereixi. 

5. ORGANITZACIÓ DE LES ENTRADES I LES SORTIDES 
 

 

  

Entrades 
Horari 

d’entrada 

 

Sortides 
Horari 

de sortida 

 

 
Escola 
Copons 

 
PETITS 
P3 i P4: porta antic menjador 
escola de dalt 
P5 i 1r: porta principal escola 
de dalt.. 

------------- 
GRANS 
Tots per la porta principal de 
l’escola de baix 

09:00 
---------- 

15:00 

 

Es realitzaran pels 

mateixos accessos 
que les entrades. 

13:00 
---------- 

17:00 

 

 
Queda restringida l’entrada al centre per part de les famílies sense cita prèvia. En cas de 

que aquestes hagin d’accedir al centre per algun motiu justificable (p.ex: primera 

setmana del curs per a famílies de P3, o acollida matinal), caldrà que es regeixin per la 

normativa de prevenció i salut establerta pel Departament de Salut. Cada infant serà 

acompanyat per un únic familiar amb ús de mascareta. 
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6. ORGANITZACIÓ DE L’ESPAI D’ESBARJO 
 

No es realitzaran torns de pati a cap escola de la ZER. Tot l’alumnat sortirà a la mateixa 

hora i en diferents espais segons els grups estables. No serà necessari l’ús de la 

mascareta, però sinó es pot mantenir la distància entre grups estables s’utilitzarà. 

 

ESPAIS DE L’ESTONA D’ESBARJO PER GRUP ESTABLE 

 

 DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENRES 

GCE 
GRANS 

Poliesportiu-
parc 

Plaça Ramon 
Godó 

Poliesportiu-
parc 

Plaça Ramon 
Godó 

Poliesportiu-
parc 

GCE 
PETITS 

Pla de missa 
Poliesportiu-

parc 
Pla de missa 

Poliesportiu-
parc 

Bosc 

 

7. RELACIÓ AMB LA COMUNITAT EDUCATIVA 
 

● Reunions de Consell Escolar. Les reunions de Consell Escolar de cada escola i 

de ZER es portaran a terme de manera telemàtica. Les reunions de Consell 

Escolar seran trimestrals. 

● Procediments de comunicació amb les famílies. El mitjà de comunicació 

preferent serà el correu de cada centre per assumptes de caire general i/o per 

contactar amb la direcció. 

● Reunions de grup. Les trobades es faran preferentment de manera telemàtica i 

en cas de fer-se de manera presencial, només es permetrà l’accés a un dels dos 

progenitors, a excepció d’aquelles famílies amb custòdia compartida. En cas de 

confinament les reunions amb les famílies seran exclusivament de manera 

telemàtica.  

● Reunions individuals de seguiment. El seguiment amb les famílies el farem 

sempre que es pugui de manera presencial i mantenint les mesures de seguretat. 

En cas de confinament preferentment per telèfon, videoconferència i/o correu 

electrònic. 
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8. ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA EN CAS DE CONFINAMENT 
 

7.1 Docència virtual 
 

A partir de setembre tots/es els/les mestres de la ZER disposaran de l’entorn 

d'aprenentatge EIX del qual se’n farà una formació. Es preveu fer l’ús d’aquesta 

plataforma tant en la presencialitat com en un possible confinament. En el cas que 

ens confinem abans d’acabar la formació i haver-ho treballat amb els alumnes, 

cada escola farà servir els canals de comunicació que s’han utilitzat en el curs 

2019-20. 

 

Organització de la docència en cas de confinament: 

 

ESCOLES DE LA 

ZER 

Mètode de treball, recursos didàctics previstos i canals de 

comunicació. 

Copons 

(Copons) 

Tasques al Moodle que hauran de consultar diàriament. Es realitzarà una 

videoconferència setmanal dedicada a resoldre dubtes de les tasques, 

donar exemples,.... 

Comunicació tutora-alumne/a a través de la missatgeria del moodle. 

Si és possible, fer pacs de material de treball d’escola i que el puguin 

tenir a casa durant el confinament.  

 

 
7.2. Estratègies educatives (alumnat vulnerable) 

 

En cas de confinament caldrà aplicar les estratègies següents: 

- Contactar via telemàtica/telefònica. 

- Contactes amb agents externs i mestra EE. 

- Acompanyament emocional de la tutora. 
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7.3. Acompanyament emocional i acció tutorial 

En cas de nous confinaments, per a cada grup s’establirà un horari de: 

 

ESCOLES DE LA 

ZER 

Videoconferències o 

trucades 

telefòniques 

individuals amb 

l’alumnat 

Videoconferències 

grupals 

Videoconferències 

o trucades 

telefòniques amb 

les famílies 

Copons 

(Copons) 

Una en el moment 

que ens confinin i 

sempre que 

l’alumne/a ho 

necessiti 

PETITS: Una per grup i 

setmana (tutoria 

setmanal) 

GRANS: Dues per grup 

i setmana (tutoria + 

resoldre dubtes 

tasques) 

Un cop a l'inici del 

confinament i 

sempre que la 

família ho necessiti 

 

9. SERVEI DE MENJADOR 
 

Les escoles de la ZER Vent d’Avall disposen d’una espai propi per al servei de menjador. 

Si és necessari i cal fer torns o compartir espais, caldrà fer la neteja, desinfecció i 

ventilació del menjador. 

 
Cal garantir el rentat de mans abans i després de l’àpat. El menjar s’ha de servir en plats 

individuals, evitant compartir-lo (no es posaran amanides, ni setrilleres, ni cistelles del 

pa al centre de la taula). L’aigua pot estar en una gerra però es recomana que sigui una 

persona adulta responsable qui la serveixi o bé un únic infant encarregat durant tot 

l’àpat. 

 

Escola Copons L’espai de menjador pel curs 2020-21 serà prou ampli perquè puguin 

menjar tots els i les alumnes en un sol torn i amb la separació de 2 

metres entre els dos grups estables. 

Hi haurà dues monitores en el servei i cada una s’encarregarà d’un dels 

grups estables.  
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10. PLA DE NETEJA 
 

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

desinfecció del centres. La neteja i la posterior desinfecció d’espais es realitzarà amb 

una periodicitat almenys diària. Cal garantir la desinfecció freqüent d’aquelles 

superfícies d’ús més comú com el poms de les portes, les baranes de les escales, etc. 

Les taules de les aules i del menjador es netejaran i desinfectaran després de les 

activitats i dels àpats, respectivament. 

Al migdia, un cop hagi marxat l’alumnat, una mestra de cada espai s’encarregarà de 

desinfectar els lavabos (pica i vàter). 

 

ESPAI TASQUES A REALITZAR 

ESCOLA DE BAIX 
(GRANS) 

Neteja de taules, cadires, poms de les portes i finestres, part 

visible dels mobles, prestatges i terra. Buidar i netejar 

papereres. Netejar portes d’accés sobretot poms i manetes 

LAVABOS ESCOLA DE 
BAIX (GRANS) 

Desinfecció d’aixetes, piques i lavabos, comprovar sabó i 

paper 

ESCOLA DE D’ALT 
(PETITS) 

Neteja de taules, cadires, poms de les portes I finestres, part 

visible dels mobles, prestatges i terra. Buidar i netejar 

papereres. Netejar portes d’accés sobretot poms i manetes. 

LAVABO ESCOLA DE 
D’ALT (PETITS) 

Desinfecció d’aixetes, piques i lavabos, comprovar sabó i 

paper. 

SALA POLIVALENT 
(MENJADOR) 

Netejar terra. Taules i cadires anirà a càrrec dels monitors. 

LAVABO SALA 
POLIVALENT 
(MENJADOR) 

Desinfecció d’aixetes, piques i lavabos, comprovar sabó i 

paper. 

 

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

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

La direcció ha donat un horari específic sobre quina mestra i quan ha d’executar la 

ventilació. 

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

motiu, s’aconsella utilitzar espais com el pati per a la realització d’aquelles activitats 

puguin fer-se a l’aire lliure. 
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Gestió de residus 

Es recomana que els mocadors i paper secant d'un sol ús utilitzats per a l'assecat de 

mans o per a la higiene respiratòria es llencin en contenidors amb bosses. El material 

d’higiene personal, com mascaretes, guants i altres residus personals d’higiene, són 

considerats  com a fracció resta i, per tant, s’han de llençar al contenidor de rebuig. 

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

una bossa tot el material utilitzat a l'espai d'ús individual on s'ha aïllat la persona i 

introduir aquesta bossa tancada en una segona bossa abans de dipositar-la amb la resta 

de residus tal com s’ha indicat al paràgraf anterior. 

 

11. ACTIVITATS EXTRAESCOLARS I ACOLLIDA 
 

Les escoles de la ZER podran dur a terme les activitats extraescolars i d’acollida 

previstes en la seva Programació General Anual. Aquestes hauran de tenir en compte les 

recomanacions específiques establertes pel PROCICAT 

Escola Copons 

ACTIVITAT DIA GRUPS DELS 

QUALS PROVENEN 

ELS ALUMNES 

PROFESSIONALS 

RESPONSABLES 

ESPAI ON ES 

REALITZA 

L’ACTIVITAT 

IOGA  Dimarts de 
17 a 18:15 

GCE PETITS AFA SALA POLIVALENT 

PATINATGE Dimecres 
17 a 18:15 

GCE PETITS 
GCE GRANS 
 
Faran l’activitat 
cada grup en una 
meitat de la pista 

AFA PISTA POLI 

FUTBOL Dilluns 
17 a 18:15 

GCE GRANS 
 
 

AFA PISTA POLI 

SOM 
ENGINYERS 

Dimarts  
14 a 15 

GCE GRANS 
 

AFA SALA POLIVALENT 
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12. ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES 
 

No es realitzaran sortides de ZER durant el primer trimestre. A partir del gener, es 

podran organitzar o no, en funció de la pandèmia. Queden programades les colònies 

dels dies 3 i 4 de juny al Molí de la Roda. Cada escola podrà realitzar les sortides 

aprovades a la seva PGA i sortides a l’entorn, sempre mantenint el distanciament físic 

amb d’altres persones. 

13. REUNIONS DELS ÒRGANS UNIPERSONALS I COL·LECTIUS 

DE COORDINACIÓ I GOVERN 
 

ÒRGANS TIPUS DE REUNIÓ FORMAT DE LA 

REUNIÓ 

PERIODICITAT 

Equip directiu escola Planificació i gestió Presencial 1 hora setmanal 

Equip directiu ZER Planificació i gestió Presencial 4 hores setmanals 

Claustre o reunió 

treball,  d’escola o 

de ZER 

Coordinació Escola presencial 

(excepte en confinament, 

que seria per 

videoconferència) 

ZER videoconferència i en 

el cas que es pugui, 

presencial 

2 hores setmanals 

Consell de 

direccions 

Coordinació Videoconferència i en el 

cas que es pugui, 

presencial 

Mínim 1 hora 

trimestre 

 

14. PROTOCOL D’ACTUACIÓ EN CAS DE DETECTAR UN CAS 
DE COVID-19 
 

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

COVID-19 al centre educatiu: 

1. Es portarà a un espai separat d'ús individual. 

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

símptomes com a la persona que quedi al seu càrrec que serà el docent del grup 

estable o docent que el té a l’aula en el moment de la detecció). 
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3. Es contactarà amb la família (el tutor/a o equip directiu) per tal que vingui a 

buscar l’infant. Si no es localitza a la família, caldrà romandre amb l’infant al centre. Si 

presenta símptomes de gravetat s’ha de trucar al 061. 

4. Davant d’un cas d’un alumne o personal del centre sospitós de covid-19 que 

roman al seu domicili mentre no es confirmi si és positiu, l’activitat del centre 

continuarà amb normalitat a l’espera del resultat. 

5. Si es dóna un cas de covid-19 al centre, cal comunicar-ho al servei territorial 

(equip directiu farà la trucada), que ho comunicarà a Salut pública, que donarà les 

instruccions sobre les mesures de quarantena que cal prendre. 

 

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

 

 

14.1 Requisits d’accés a les escoles 
 

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

augmentar el risc de gravetat si contrau la infecció per SARS-CoV2, es valorarà de 

manera conjunta –amb la família o persones tutores i el seu equip mèdic de referència–, 

les implicacions a l’hora de reprendre l’activitat educativa presencialment al centre 

educatiu. Les famílies han de fer-se responsables de l’estat de salut dels seus fills i filles. 

A l’inici del curs, signaran una declaració responsable a través de la qual faran 

constar que són coneixedores de la situació de pandèmia amb el risc que això comporta 

i que, per tant, s’atendran a les mesures que puguin ser necessàries en cada moment. A 

més, es comprometen a no portar l’infant al centre educatiu:  

● Si presenta simptomatologia compatible amb la COVID-19 o l’hagi presentat en 

els darrers 14 dies (febre o febrícula, tos, dificultat per respirar, mal de coll, vòmits, 

diarrea, malestar o dolor muscular,... ) 

● Si ha estat en contacte estret amb un positiu confirmat o simptomatologia 

compatible en els 14 dies anteriors.  

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

proper.  

En cas que la situació epidemiològica ho requerís, es podria considerar la implantació 

d’altres mesures addicionals com la presa de temperatura a l’arribada a l’escola. 
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En el cas del personal docent i no docent de l’escola que tingui contacte amb els infants, 

les persones de risc elevat de malaltia greu per coronavirus rebran una valoració del 

servei de prevenció de riscos laborals per valorar si poden estar en contacte amb els 

infants. 

 

   14.2 Higiene de mans 

En infants es requerirà rentat de mans: 

● A l’arribada i a la sortida del centre educatiu. 

● Abans i després dels àpats. 

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

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

 

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

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

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

● Abans i desprès d’acompanyar un infant al WC. 

● Abans i desprès d’anar al WC. 

● Abans i després de mocar un infant. 
 

Es garantiran diversos punts de rentat de mans ( amb sabó i paper secant d’un sol ús) 

als lavabos i menjador. Els dispensadors de solució hidroalcohòlica estaran en les 

aules, a l’entrada del centre i al menjador. 

   14.3 Ús de mascareta 

L’alumnat ha de venir amb mascareta a l’escola. Un cop hi entra, la mascareta no serà 

obligatòria dins del mateix grup estable a no ser que des del Departament se’ns 

comuniqui el contrari. Sí que és indicada quan no es pugui mantenir la distància d’1,5 

metres entre grups estables. 

Per al personal docent la mascareta és obligatòria, tant dins el grup estable com no. 

El tipus de mascareta indicada ha de ser la higiènica amb compliment norma UNE. La 

mascareta d’ús individual ha de poder disposar d’un lloc per a ser guardada i protegida. 

El Departament d’Educació lliurarà a tots els centres, abans de l’inici de curs, mascaretes 

higièniques per a tots els seus professionals, un estoc de mascaretes quirúrgiques per a 
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la gestió de la detecció d’un possible cas de COVID-19 durant l’activitat al centre, un 

estoc de guants per a activitats concretes, gel hidroalcohòlic i dispensadors, i un 

termòmetre de distància per a incorporar-lo a la farmaciola. 

 

 

16. SEGUIMENT DEL PLA 
 

Aquest pla es presenta per a la seva aprovació a data de 17 de setembre de 2020. La 

seva versió definitiva serà lliurada a tots els membres del consell escolar i una versió 

reduïda a totes les famílies de l’escola.  

 

RESPONSABLES:  

Els/les responsables del seguiment del pla i la seva avaluació seran les direccions 

de cada centre. 

INDICADORS:   

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

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

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

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

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

valor de participació per validesa > 40% 

 


