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Introducció i contextualització. 

 

A partir de la Resolució conjunta del conseller d’Educació, Universitat i Recerca i de la consellera de 

Salut i Consum de 6 de juliol de 2020 per la qual s’aproven les mesures excepcionals de prevenció i 

contenció, coordinació i d’organització i funcionament per fer front a la crisi sanit{ria ocasionada per 

la COVID-19 per als centres educatius no universitaris de la comunitat autònoma de les Illes Balears 

per al curs 2020-2021 i de les orientacions de la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres 

s’ha realitzat el present pla de contingència per al curs 20-21 

 

S’han tingut en compte les característiques del centre quant a ubicació, instal·lacions, recursos 

humans  i projecte educatiu del centre.  

 

S’han recollit les aportacions i acords del claustre i  del l’APIMA, a través de la seva representant al 

consell escolar. 

 

A efectes pr{ctics el document s’ha elaborat mitjançant taules  que permeten recollir les actuacions ,  

les persones responsables i el moment en el que s’han de realitzar.  

  

S’han diferenciat amb colors els diferents {mbits del document: aspectes relacionats amb la prevenció, 

protecció, higiene i salut (verds);  planificació organitzativa (vermells);  aspectes curriculars (blaus);  

pla d’acollida (taronges); pla de digitalització (morats). Aquesta distribució permetrà la identificació 

ràpida dels diferents {mbits i l’extracció d’una part del document quan sigui necessari. 

 

D’altra banda, la distribució en taules permetr{ una avaluació contínua i eficient de l’aplicació del pla 

de contingència, a partir de les valoracions de les  actuacions realitzades  es podran prendre decisions 

i ajustar les mesures previstes. 

 

La claredat en l’elaboració d’un document per si complex,  facilitar{ el canvi d’escenari  en el cas que es 

produeixi aquesta circumstància. 

 

Aquest document ha estat aprovat per claustre i el consell escolar en data:  20 de juliol de 2020 

 

 

 

Ciutadella, 20  , de juliol de  2020. 

 

 

REVISIÓ- 22 d’octubre de 2020  
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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   en relació a l’ organització dels  espais  i desplaçaments  pel centre.   

 
Actuacions  Responsables Moment  en què es farà 

/Observacions 

 
 

Senyalització del 
centre 

Interna 

El desplaçament per les escales del centre es farà en un únic sentit. 
 
Els passadissos han estat senyalitzats establint un doble sentit de circulació. S’han 
senyalitzat el dos carrils amb una línia negra de separació i el sentin de circulació  (per 
la dreta amb vinils circulars amb fletxes blaves i fons blanc)  facilitant la comprensió 
per part de l’alumnat i l’ homogeneïtat de la senyalització. 
 
Per indicar les distàncies de separació (aules), accés restringit  a  algunes 
dependències (despatxos administratius i consergeria) i espais on s’ha d’esperar torn,  
s’ha utilitzat cinta de senyalització negre/groc. 

Equip directiu 

Conserge 

Juliol 2020 (Realitzat) 

Externa 

Establir sentits de circulació als accessos del centre mitjançant el mateix sistema de  
senyalització que a l’interior del centre amb el criteri de prioritzar la circulació per la 
dreta. 
Senyalitzar zones d’espera dels grups estables per facilitar les entrades i sortides dels 
grups estables (veure organització d’entrades i sortides i croquis) 
Senyalitzar les terrasses de cada aula d’educació infantil  indicant els sentit de circulació 
i les dist{ncies de seguretat que han de mantenir les famílies a l’hora d’acompanyar a 
l’alumnat a les aules 

Equip directiu 

Conserge 

Primera setmana de 
setembre abans de l’inici de 
les activitats lectives per 
evitar el deteriorament de la 
senyalització durant els 
mesos de juliol i agost 

Retolació del centre 

Instal·lació dels  cartells informatius proporcionats per les administracions sanitàries i educatives  a 
les diferents dependències del centre: 
- Instruccions pel correcte rentat de mans 
- Instruccions d’ús correcte de la mascareta 
- Instruccions d’higiene respiratòria 
- Ventilació de les aules 
 
Instal·lació de cartells d’ús obligatori de mascareta als  passadissos, portes d’entrada i cartelleres 
del centre 
Retolació de la sala d’aïllament amb el model de cartell proporcionat per les administracions 
sanitàries i educatives. Instal·lació de cartell amb el protocol a seguir.  
Instal·lació de cartells a les dependències del centre  amb els protocols a seguir en el cas d’actuació 
davant símptomes compatibles amb COViD-19 (alumnat i professorat) 
Instal·lació dels cartells que indiquin l’aforament de cada espai. 
Instal·lacions de cartells informatius sobre la desinfecció dels elements d’ús comú (fotocopiadores, 
ordinadors, mobiliari..) i neteja de mans desprès del seu ús. 

Equip Directiu 

Conserge 

En el moment que estiguin 
disponibles els cartells 
proporcionats per les 
administracions sanitàries i 
educatives. Sempre abans de 
l’inici de les activitats 
lectives 
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 Actuacions Responsables 
Moment  en què es farà 

/Observacions 

Aforaments del 
espais 

Veure a  l’annex I  la relació d’espais, dimensions i aforaments 
Els aforaments dels  espais d’administració i d’ús comú del centre es tindran en compte en els 
escenaris A i B 
Els aforaments de les aules  es tindran en compte de manera específica en el cas d’escenari B 
seguint les indicacions de les administracions sanitàries i educatives.  

Equip 
directiu 

 

Mentre  les administracions 
sanitàries i educatives ho 
disposin 
 

Organització de 
les aules amb 

grups estables 
de convivència 

Es disposar{  d’un lloc escolar assignat i senyalitzat per a cada alumne 

Equip Directiu 
Professorat 

Abans d’iniciar les activitats 
lectives, una vegada que el 
professorat tengui assignats 
les aules de referència 

Es disposar{  el mobiliari de manera que l’alumnat no es situï cara a cara 
Es retirarà el  mobiliari que no sigui imprescindible 
S’utilitzaran, si és el cas, totes les portes, de manera que l’alumnat accedeixi i surti per la més 
propera al seu lloc escolar 
Es senyalitzar{ l’espai destinat al treball del professorat especialista  (+1,5 m de dist{ncia sobre la 
primera fila de taules) 

Equip directiu 
Conserge 

Mes de juliol (realitzat) 

Organització de 
les aules amb 

dels altres grups 

Es disposarà  d’un lloc escolar assignat i senyalitzat per a cada alumne 

Tutores 
Abans d’iniciar les activitats 
lectives, una vegada que el 
professorat tengui assignats 
les aules de referència 

Es disposarà el mobiliari de manera que l’alumnat no es situï cara a cara  

Es retirarà el mobiliari que no sigui imprescindible i s’allunyaran les taules de les portes 

Els distribuiran els   llocs escolars de manera que es mantengui la distància interpersonal (+1,5m).  Tutores 

Es senyalitzar{ l’espai destinat al treball del professorat (+1,5 m de dist{ncia sobre la primera fila 
de taules) 

Equip directiu 
Conserge 

Mes de juliol (realitzat) 

Es limitarà el moviment dins l’aula i assenyalar el sentit de la circulació de les zones de la classe de 
manera que s’evitin els encreuaments entre l’alumnat Tutores 

Mentre  les administracions 
sanitàries i educatives ho 
disposin 

Espais 
d’administració 

i consergeria 

Es limitar{ el seu ús als aforaments establerts a l’annex I 
Equip directiu 
Conserge 

Mentre  les administracions 
sanitàries i educatives ho 
disposin 

S’ha instal·lat una mampara de protecció per atendre al públic.  Equip 
directiu 

Mes de maig (realitzat) 

Sala d’aïllament 

S’ha habilitat una sala d’aïllament amb les condicions establertes a l’annex 4 de la resolució que 
permet mantenir la distància mínima i amb el mínim de material per facilitar la neteja . 

Equip 
directiu 

 

Mes de juliol (realitat) S’ha preparat una capsa estanca amb  tot el material de protecció:: mascaretes quirúrgiques, 
mascaretes de protecció FFP2 sense vàlvules, pantalles facials i bates d’un sol ús. 
Es disposa  d’una paperera amb bossa, tapa i pedal per tirar mascaretes, mocadors d’un sol ús... 
Es disposar{ d’algun  elements perquè l’alumne pugui jugar i distreure’s, si l’estat de salut ho 
permet, que desprès es netejaran seguint les pautes establertes Annex 3 

Mes de setembre, abans 
d’iniciar les activitats lectives 
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1.2 Mesures de neteja, desinfecció i ventilació dels espais 

 Actuacions Responsables 
Moment  en què es farà 

/Observacions 

Aules 

Es ventilaran  les aules periòdicament. De manera prescriptiva abans de l’arribada de 
l’alumnat, durant l’esplai i en acabar la jornada. Es mantindran les  portes i finestres 
obertes sempre que sigui possible. 

Professorat 

Mentre  les administracions 
sanitàries i educatives ho 
disposin 

Es disposarà de gel hidroalcohòlic, paper secant i una paperera amb tapa i pedal per abocar 
els mocador d’un sol ús. 

Equip directiu Es disposar{ d’un estoc de mascaretes per proporcionar a l’alumnat en cas d’oblit 

A les aules d’educació infantil es disposarà de guants de vinil  per realitzar les actuacions de 
canvis de roba i higiene de l’alumnat 
Es realitzar{ la neteja i desinfecció di{ria seguint les pautes establertes a l’annex 3  Servei de neteja 

Supervisió equip 
directiu 

Es realitzar{ la neteja i desinfecció en el cas d’utilització de l’aula per un altre grup 
d’alumnes 

Espais comuns 

Es mantindran les obertes les portes obertes per minimitzar el contacte amb els poms i 
manetes (sempre que no contradigui normativa d’incendis) 

Usuaris  

Mentre  les administracions 
sanitàries i educatives ho 
disposin 

Es disposar{  de líquid desinfectant i paper secant al voltant d’aparells d’ús comú 
(ordinadors compartits, fotocopiadores). Es senyalitzarà que caldrà desinfectar abans i 
desprès del seu ús. 

Equip directiu 

Es ventilaran periòdicament els espais. De manera prescriptiva abans d’iniciar i en 
finalitzar  les activitats en l’espai corresponent. 

Usuaris 

Es realitzar{ la neteja i desinfecció di{ria seguint les pautes establertes a l’annex 3  
Servei de neteja 
Supervisió equip 
directiu 

Es realitzarà la desinfecció dels elements de psicomotricitat i educació física  desprès de la 
utilització de cada grup. 
Es realitzarà la desinfecció diària de les superfícies  de contacte dels jocs infantils de pati 

 

PREVISIÓ DE MOMENTS DE NETEJA SOL·LICITATS A L’AJUNTAMENT (15-07-20) 

  Actuacions Responsables Moment  en què es farà 

Escenari A 

Aules i espais comuns 
Es netejaran  una vegada finalitzades les activitats lectives 
seguint les pautes establertes per l’administració sanit{ria. 

Servei de neteja  
Supervisió equip 
directiu 

Diàriament   
Horari de 14:00 a 21:00 

Banys 
Es netejaran tenint especial cura en la desinfecció dels sanitaris i 
rentamans 

Dues vegades per jornada 
escolar. 
A les 12:00 i capvespres 

Menjador escolar i 
sala professorat EI 

Es netejar{ desprès de la utilització per l’escola matinera, abans 
del servei de menjador 

A les 12:00  i capvespres 

Gimnàs i vestuaris 
Es netejar{ desprès de la utilització d’un grup, abans que entri 
l’altre grup (Aquesta circumst{ncia es donar{ 1 dia per setmana) 

A les 12:00  i  capvespres 

Escenari B (*) Menjador escolar 
Es netejarà desprès de la utilització per l’escola matinera, abans 
de l’inici de les activitats lectives, i abans del servei de menjador 

A les 9:00 
Al les 13:45 

A les 13:45  i capvespres 

 (*) Es mantindr{ la neteja dels espais segons la planificació de l’escenari A. En aquest cas es podrà revisar la necessitat d’augmentar la freqüència de neteja dels banys  
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1.3 Mesures d’higiene personal per prevenir el risc de contagi.  

 

  Actuacions Responsables Moment en què es farà 

Alumnat 

 
 

Higiene de 
mans. 
Com? 

Amb aigua i sabó durant 40-60 segons o solució hidro alcohòlica en les espais en 
què no hi hagi lavabo 

Alumnat amb 
supervisió del 
professorat de 
referència 

Mentre  les administracions 
sanitàries i educatives ho disposin 

Eixugat de mans amb paper que s’abocar{ en una paperera  amb tapa, bossa i 
pedal 

Higiene de 
mans 

Quant? 

En començar i finalitzat la jornada 
Desprès d’anar al lavabo 
Desprès de tossir, esternudar o  mocar-se 
Abans i desprès del pati 
Sempre  que les mans estiguin visiblement brutes 
Desprès d’usar  o compartir espais o equips 
Abans i desprès de dinar  i berenar 

Higiene 
respiratòria 

En tossir o esternudar: cobrir-se la boca i el nas amb el colze flexionat o amb un 
mocador d’un sol ús. Llençar el mocador immediatament a una paperera amb 
bossa i preferentment amb tapa i pedal. Alumnat amb 

supervisió del 
Professorat 
Famílies 

Mentre  les administracions 
sanitàries i educatives ho disposin 

L’alumnat de prim{ria ha de dur obligatòriament la mascareta en els 
desplaçaments per l’escola. (Anada al pati, canvis d’espais, entrades i sortides 
El centre proporcionarà a cada alumne/a un porta mascaretes per guardar-les 
quan no s’estiguin utilitzant.  La neteja i desinfecció ser{ responsabilitat  de les 
famílies 

Ús de 
materials 

No es compartiran objectes personals (bolígrafs, pintures, tisores 
Alumnat amb 
supervisió del 
professorat Mentre  les administracions 

sanitàries i educatives ho disposin 

Els alumnes no podran dur juguetes o altres materials no autoritzats pel centre 
Famílies 
Professorat 

Mesures de 
control 

S’ha de prendre la temperatura dels alumnes  abans d’anar al centre educatiu. Cas 
de presentar una temperatura superior a 37,5º C,  s’han de quedar a casa i 
contactar amb l’equip sanitari corresponent 

Famílies 
Mentre  les administracions 
sanitàries i educatives ho disposin 

En cas d’aïllament domiciliari, quarantena o símptomes compatibles amb COVID-
19 no es pot assistir al centre 

Altres 
mesures 

L’alumnat d’educació infantil utilitzarà  durant la jornada escolar un calçat 
diferent que quedarà al centre 

Famílies 
Supervisió 
professorat 

Mentre  les administracions 
sanitàries i educatives ho disposin 

No es podran utilitzar les fonts del pati. L’alumnat durà un bòtil amb aigua que no 
es podrà compartir amb la resta de l’alumnat. La neteja i desinfecció ser{ 
responsabilitat  de les famílies. 

Famílies i 
alumnat amb 
supervisió del 
professorat 

Mentre  les administracions 
sanitàries i educatives ho disposin 
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  Actuacions Responsables Moment en què es farà 

Professorat i 
personal del centre 

 

Higiene de 
mans. 
Com? 

Amb aigua i sabó durant 40-60 segons o solució hidro alcohòlica en les espais en 
què no hi hagi lavabo 

Professorat i 
personal del 
centre 

Mentre  les administracions 
sanitàries i educatives ho disposin 

Eixugat de mans amb paper que s’abocar{ en una paperera  amb tapa, bossa i 
pedal 

Higiene de 
mans 

Quant? 

En començar i finalitzat la jornada 
Desprès d’anar al lavabo 
Desprès de tossir, esternudar o  mocar-se 
Desprès d’usar  o compartir espais o equips 
Desprès de tenir contacta amb fluids corporals d’altres persones 

Higiene 
respiratòria 

En tossir o esternudar: cobrir-se la boca i el nas amb el colze flexionat o amb un 
mocador d’un sol ús. Llençar el mocador immediatament a una paperera amb 
bossa i preferentment amb tapa i pedal. 

Professorat i 
personal del 
centre 

Mentre  les administracions 
sanitàries i educatives ho disposin 

El professorat  i personal del centre estarà obligat a usar la mascareta en els 
desplaçaments pel centre  i  en els espais comuns quan no es pugui mantenir la 
distància de seguretat . 

Els mestres especialistes i de l’equip de suport  estaran obligats a usar la 
mascareta per realitzar les seves activitats en qualsevol grup 

Les tutores dels grups estables de convivència estan eximides de dur la 
mascareta si així ho prefereixen 

Le pantalles facial no eximeixen de l’ús de les mascaretes 

Ús de 
materials 

No es compartiran objectes personals (bolígrafs, pintures, tisores...) Cada 
professor o personal docent disposarà del seu propi material Professorat i 

personal del 
centre 

Mentre  les administracions 
sanitàries i educatives ho disposin En el cas d’equips o materials comuns (ordinadors, fotocopiadores,  segells...) es 

desinfectaran abans i desprès de cada ús 

Mesures de 
control 

El professorat i personal del centre  s’ha de prendre la temperatura  abans d’anar 
al centre educatiu. Cas de presentar una temperatura superior a 37,5º C,  s’han de 
quedar a casa i contactar amb l’equip sanitari corresponent 

Professorat i 
personal del 
centre 

Mentre  les administracions 
sanitàries i educatives ho disposin 

En cas d’aïllament domiciliari, quarantena o símptomes compatibles amb COVID-
19 no es pot assistir al centre 

Altres 
mesures 

El professorat d’educació infantil haur{ d’utilitzar un calçat diferent que quedar{ 
al centre Professorat i 

personal del 
centre 

Mentre  les administracions 
sanitàries i educatives ho disposin Es recomanarà la neteja diària de bates i ús de roba exclusiva durant la jornada 

laboral 

Famílies  

Les famílies podran  accedir als espais exteriors del centre, utilitzant mascareta i 
mantenint les distàncies de seguretat 

Famílies 
Mentre  les administracions 
sanitàries i educatives ho disposin 

Les famílies només podran accedir als edificis del centre en cas de necessitat, per 
indicació del professorat  o de l’equip directiu 
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PROTOCOL D’ACTUACIÓ DAVANT LA DETECCIÓ DE SÍMPTOMES COMPATIBLES AMB COVID-19 – ALUMNAT 

 

 Actuacions Responsables Moment en què es farà 

Informació 

S’informar{  a  tot el professorat i personal del centre  dels símptomes  compatibles amb COVID-19 i  
del protocol a adoptar . La informació es realitzarà a partir d’infografies . 

Equip directiu 
Equip Salut 

Mes de setembre,  abans de 
l’inici de les activitats lectives 

S’informar{  a  les famílies   dels símptomes  compatibles amb COVID-19 i  del protocol a adoptar . La 
informació es realitzar{ a través d’infografies enviades per correu electrònic i per whatsapp . Es 
comptar{ amb la col·laboració de l’APIMA 

Equip directiu 
Equip de salut 
APIMA 

Mes de setembre a l’inici de les 
activitats lectives 

S’informar{ a l’alumnat dels símptomes compatibles amb COVID-19 i del protocol a adoptar. La 
informació es realitzar{ a partir d’infografies de f{cil comprensió. 

Tutores 
Mes de setembre a l’inici de les 
activitats lectives 

Vigilància de 
l’alumnat 

Presa de temperatura abans d’anar al centre. En cas  + de 37,5ºC no es pot acudir al centre 

Famílies 
Mentre les autoritats sanitàries 
i educatives així ho determinin 

Si l’aparició de símptomes es produeix al domicili, no acudir al centre i contactar amb els serveis 
sanitaris 
No es pot acudir al centre en cas d’aïllament o quarantena 

Aparició de 
símptomes al centre 

educatiu 
 

Es conduir{ a l’alumne/a  a l’espai habilitat com a sala d’aïllament Persona present 

Mentre les autoritats sanitàries 
i educatives així ho determinin 

Es posar{ la  mascareta quirúrgica  a l’alumne (si té més de 6 anys) (no s’obligar{ a l’alumat amb 
dificultats respiratòries, als que tenguin dificultats per llevar-ser la mascareta o als que presentin 
alteracions de conducta que facin inviable la serva utilització. 

Persona que atén  
l’alumne 

Si l’alumne no pot emprar mascareta quirúrgica , posar-se mascareta FFP2 sense vàlvula , pantalla 
facial i bata d’un sol ús 
Rentar-se les mans (alumne i adult) 
No deixar{ a l’alumne tot sol en cap moment però es mantindran , sempre que sigui possible les 
mesures de distanciament físic 
Cas de percebre situacions de gravetat o dificultat per respirar s’avisar{ al 061 i es seguiran les 
instruccions  que indiquen 

Equip directiu 
Equip de salut 

S’evitar{  que altres adults del centre entrin en contacte amb l’alumne fins que un familiar el vagi a 
recollir 

Equip directiu 
Equip de salut 

S’avisar{  el pare/mare/tutors legals perquè recullin el seu fill o filla per posar-se en contacte amb 
els serveis sanitaris 

Equip directiu 
Equip de salut 

Es traslladar{ a l’ alumne/a al domicili si es pot garantir un trasllat segur. No s’utilitzar{   transport 
públic. Si hi ha dubtes  sobre trasllat segur, s’ avisar{ al 061 i  es seguiran  instruccions 

Famílies 

Ser{ l’equip sanitari, desprès de la valoració clínica, qui consideri la realització de prova diagnòstica 
i el lloc de realització. 

Serveis sanitaris 

Es valorar{ l’actuació amb la resta de l’alumnat i el personal del centre educatiu que es consideri 
contacte estret 

Equip directiu 
Equip de salut 
Serveis sanitaris 

Es facilitar{ , a petició de les autoritats sanit{ries, els llistats d’alumnat i personal del centre que han 
estat en contacte estret amb el possible cas.  
Disposar dels registres d’assistència di{ria a totes les activitats del centre 

Equip directiu 

Actuació en cas de 
confirmació 

Es seguiran  les mesures indicades per les autoritats sanitàries 
Equip directiu 
Equip de salut 
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PROTOCOL D’ACTUACIÓ DAVANT LA DETECCIÓ DE SÍMPTOMES COMPATIBLES AMB COVID-19 (PERSONAL DEL CENTRE) 

 

 Actuacions Responsables Moment en què es farà 

Canal de 
comunicació amb el 

SPRL 

Facilitar la resolució de dubtes Personal del centre 
Mentre les autoritats sanitàries 
i educatives ho determinin Coordinació de les actuacions davant professionals  amb problemes de salut Personal del centre 

Informació 
S’informar{  a  tot el professorat i personal del centre  dels símptomes  compatibles amb COVID-19 i  
del protocol a adoptar . La informació es realitzarà a partir d’infografies . 

Equip directiu 
Coordinadora 
comissió de salut 

Mes de setembre, sempre abans 
de l’inici de les activitats 
lectives 

Prevenció 

Presa de temperatura  di{ria abans d’anar al centre.  

Personal del centre 
Mentre les autoritats sanitàries 
i educatives ho determinin 

Temperatures superiors a 37,5ºC o presentació de 
símptomes 

Quedar-se al domicili 
Avisar a l’equip directiu 
Avisar  equip de salut 
Avisar SPRL 

No assistència al centre de persones en aïllament o període de quarantena per contacte estret amb 
persones amb símptomes o diagnòstic de COVID-19 

En cas de 
presentació de 

símptomes 
compatibles amb 

COVID-19 al centre 
educatiu 

Col·locar-se mascareta quirúrgica 

Personal del centre 

Mentre les autoritats sanitàries 
i educatives ho determinin 

Rentar-se les mans amb aigua i sabó durant 40-60 segons o amb solució hidroalcohòlica durant 20 
segons 
Avisar a l’equip directiu, per via telefònica 
Evitar zones on hi hagi concurrència de professorat, personal docent o alumnat 
Deixar l’activitat que estigui realitzat i partir al seu domicili, sempre que es pugui garantir un trasllat 
segur i no utilitzarà transport públic 
Contactar amb el SPRL i amb el centre de salut de referència 
En cas de dubtes de trasllat segur, contactar amb el 061 i seguir instruccions 
Retirar-se a la sala d’aïllament en el cas de demora en el trasllat al domicili particular 

Avisar al 061 en cas de situació de gravetat o dificultats per respirar. 

Equip directiu 
Equip de salut 
Qualsevol persona 
present 

Netejar tots els espais on hagi estat la persona amb símptomes. Segons Annex 3 
Servei de neteja 
Equip directiu 

Cas de presentació 
de símptomes 

compatibles amb 
coronavirus en el 

domicili 

Seguir instruccions : 
https://www.ibsalut.es/ciutadania-ca/cuidar-la-salut/518-coronavirus-covid-2019/3736-passes-
sobre-com-actuar-en-cas-de-tenir-simptomes-de-covid-19 
 
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-
China/documentos/20.03.24_AislamientoDomiciliario_COVID19.pdf 

Personal del centre 
Mentre les autoritats sanitàries 
i educatives ho determinin 

Estudis de contacte Facilitar informació al SPRL  Equip directiu 
Mentre les autoritats sanitàries 
i educatives ho determinin 

https://www.ibsalut.es/ciutadania-ca/cuidar-la-salut/518-coronavirus-covid-2019/3736-passes-sobre-com-actuar-en-cas-de-tenir-simptomes-de-covid-19
https://www.ibsalut.es/ciutadania-ca/cuidar-la-salut/518-coronavirus-covid-2019/3736-passes-sobre-com-actuar-en-cas-de-tenir-simptomes-de-covid-19
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/20.03.24_AislamientoDomiciliario_COVID19.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/20.03.24_AislamientoDomiciliario_COVID19.pdf
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1.4 Formació i sensibilització en mesures de prevenció  i higiene 

 

 Actuacions Responsables Moment en què es farà 

Informació a la 
comunitat 
educativa 

Es trametrà la informació al professorat, personal del centre famílies i alumnat preferentment a 
partir d’infografies que facilitin la comprensió i memorització d’actuacions i protocols. 
Els canals de comunicació seran  principalment el correu electrònic, publicació de les informacions a 
la p{gina web del centre i whatsapp (en col·laboració amb l’APIMA) 

Equip directiu 
Coordinadora 
comissió de salut 
APIMA 

Mes de setembre i en els 
moments que s’hagin de 
transmetre noves informacions. 

Formació 

Es col·laborarà amb les autoritats sanitàries i educatives en la coordinació de la formació que 
ofereixin, tan la dirigida a les famílies com al professorat , personal del centre i alumnat 

Equip directiu 
Comissió de salut 

En el moment que es produeixi 
l’oferta de formació 

Es realitzarà una formació del professorat amb la psicòloga Ana Saiz  per treballar  aspectes de la 
relació amb les famílies, especialment amb la situació actual 

Equip directiu 
Professorat del 
centre 

Data prevista de la realització 
de l’activitat: 04-09-20 
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2.  Planificació organitzativa  

Per realitzar la planificació organitzativa s’han tingut en compte,  en primer lloc els criteris sanitaris establerts per les 
administracions sanit{ries i educatives. En segon lloc s’han seguit  criteris pedagògics a l’hora d’establir els grups i assignar el 
professorat de manera genèrica als grups. 

CONTROL I ORGANITZACIÓ D’ACCESSOS I CIRCULACIÓ DE PERSONES EN EL CENTRE 

 Actuacions  Responsables Moment en què es farà 

Control d’accessos  

De manera general només accediran als edificis escolars l’alumnat i el personal del centre i de serveis.  
Les famílies no podran accedir a les aules durant l’horari lectiu. 

Equip directiu 
Conserge Mentre estigui vigent la 

normativa de les 
administracions sanitàries i 
educatives 

Les famílies  d’educació infantil podran accedir a les zones exteriors del centre seguint les mesures de 
prevenció i higiene: ús de mascaretes i manteniment de distàncies 

Equip directiu 
Conserge 

Les famílies podran accedir als edificis escolar a petició del professorat o del equip directiu seguint les 
mesures de prevenció i higiene: ús de mascaretes i manteniment de distàncies 

 

El professorat  realitzar{ di{riament mitjançant el gestib el control de l’assistència de l’alumnat. 
Es controlar{ l’assistència di{ria del professorat i ATE  a través del gestib. 
Es dur{ un registre d’assistència del personal no docent. 

Professorat 
Equip Directiu 

Aquesta actuació s’ha de 
realitzar de manera 
habitual. 

Els personal de serveis (transport, menjador i escola matinera) realitzarà diàriament el control de 
l’assistència de l’alumnat al servei corresponent.  A final de cada setmana lliurarà el full de registre a la 
direcció del centre. 

Personal de 
serveis 

Aquesta actuació s’ha de 
realitzar de manera 
habitual. 

Es realitzarà el control de totes les persones que accedeixin al centre incloent els repartidors de 
mercaderies. Es sol·licitarà nom i  llinatges, telèfon de contacte o empresa de treball. 
Setmanalment es lliurarà el full de registre a la direcció del centre 

Conserge Mentre estigui vigent la 
normativa de les 
administracions sanitàries i 
educatives A petició de les autoritats sanit{ries i educatives  es facilitaran els fulls de registre d’accés al centre Equip directiu 

Organització dels 
accessos: ENTRADES 

Els accessos al centre s’obriran de manera habitual a les 8:55 
 

Els dies amb inclemències meteorològiques els accessos s’obriran a les 8:45 

Conserge 

Mentre estigui vigent la 
normativa de les 
administracions sanitàries i 
educatives 

Educació 
infantil 

L’horari d’entrada ser{ flexible  entre les  9:00 i les 9:15 

Famílies 

Mentre estigui vigent la 
normativa de les 
administracions sanitàries i 
educatives 

Les famílies podran acompanyar a l’alumnat d’educació infantil fins les portes de les 
aules corresponents seguint les mesures de prevenció i higiene: ús de mascaretes i 
manteniment de distàncies. 

Les tutores d’educació infantil rebran l’alumnat a les portes de les aules evitant 
aglomeracions de l’alumnat. 

Tutores 
Es realitza de manera 
habitual al centre 
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 Actuacions Responsables Quan es farà 

Organització dels 
accessos: 

ENTRADES 

Educació 
primària 

L’ús de la mascareta és obligatori exceptuant l’{rea d’educació física i el moment de la 
ingestió d’aliments o begudes. 
En el cas d’oblit de la mascareta,  l’alumnat, una vegada entrat al recinte escolar ho 
comunicarà a la seva tutora que li’n  proporcionar{ una. 

Tutores 
Professorat 
Equip directiu 

Mentre estigui vigent la 
normativa de les 
administracions sanitàries i 
educatives 

Els grups de primer cicle (1PRI, 2PRI i 3PRI) accediran al centre per l’entrada habitual 
al centre (barrera petita) i es dirigiran a les zones del pati assignades a cada grup per 
esperar el torn per accedir a l’edifici escolar (Veure croquis de les zones) 

El grups de segon cicle (4PRI, 5PRI i 6PRI)  accediran al centre per la barrera 
corresponent a l’entrada de vehicles (barrera grossa) i es dirigiran a les zones del pati 
assignades a cada grup per esperar el torn per accedir a l’edifici escolar (Veure croquis 
de les zones habilitades) 

A les 8:55  les tutores o el professorat de la matèria que s’imparteix a primera hora es 
dirigir{ a les zones assignades als grups corresponents per tal de custodiar l’alumnat i 
supervisar l’entrada a l’edifici escolar seguint l’ordre ascendent dels cursos. En tot 
moment el professorat evitarà el contacte entre grups estables i l’aglomeració de 
l’alumnat. 
L’accés a l’edifici escolar ser{ per la porta principal, seguint el sentit de circulació 
establert per la senyalització i es dirigiran a les aules corresponents. 
A les aules amb dues portes l’alumnat entrar{ a l’aula per la porta assignada segons els 
criteri de proximitat al seu  lloc escolar. 
En el cas d’inclemències meteorològiques l’alumnat, una vegada entri en el recinte 
escolar es dirigirà directament a la seva aula seguint els sentits establers per la 
senyalització del centre i per la porta assignada. 
Les tutores o professorat de primera hora es dirigirà a les 8:45 a les aules 
corresponents per rebre l’alumnat. 
Una persona de l’equip directiu es situar{ a la porta d’entrada per facilitar la 
incorporació de l’alumnat a les aules i evitar aglomeracions. 

Alumnat  de 
transport 

escolar 

En el moment d’arribada al centre es dirigir{ a la zona del pati assignada i on esperarà 
amb la mascareta posada fins l’arribada del professorat corresponent 
En el cas d’alumnat transportat d’educació infantil l’acompanyat  el dur{ directament a 
les seves aules. 

Alumnes 
Acompanyant 
escolar 

 

Alumnat 
d’escola 

matinera 

Donat que l’horari d’incorporació a l’escola matinera és flexible, l’alumnat de prim{ria 
es dirigir{ directament al menjador (espai on es realitza l’activitat). A les 8:55 l’alumnat 
s’incorporar{ amb els seus companys a l’espai del pati assignat a cada grup. S’intentar{  
habilitar un espai a l’edifici d’educació infantil per realitzar l’acollida de l’alumnat fora 
de l’horari lectiu 

Alumnes 
Personal escola 
matinera 
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  Actuacions Responsables Quan es farà 

Organització  dels 
accessos: 

 
SORTIDES 

Les barreres dels diferents accessos  s’obriran a les 13:45 Conserge 
Mentre estigui vigent la 
normativa 

Educació 
Infantil 

La sortida de l’alumnat d’educació infantil ser{ flexible en la franja hor{ria de 13:45 a 
14:00 

Famílies 

Mentre estigui vigent la 
normativa 

Les famílies, una vegada oberta la barrera, es podran dirigir a les aules per recollir als 
seus fills i les seves filles seguin les mesures de prevenció i higiene: ús de mascaretes i 
manteniment de les dist{ncies. En tot moment s’evitaran les aglomeracions i es seguir{ 
el sentit de circulació establert per la senyalització 

Famílies 

Educació 
primària 

Les tutores  o professorat present a l’aula a la darrera sessió acompanyaran als grups 
fins la barrera assignada. El desallotjament del centre es farà seguint les senyalitzacions 
i en ordre ascendent dels grups.  
Per la porta principal sortiran els grups que ocupen  les aules a la planta baixa. 
Per la porta situada al costat de l’ascensor sortiran els grups que ocupen les aules de la 
primera planta.  
El professorat evitar{ que es produeixin aglomeracions de l’alumnat . 

Alumnat 
Tutores 
Professorat 

Mentre estigui vigent la 
normativa de les 
administracions sanitàries i 
educatives 

Organització dels 
patis 

Educació 
infantil 

Els patis d’educació infantil es realitzaran de forma escalonada de manera que no 
coincideixin al pati els diferents grups estables de convivència. 
Els horaris de sortida al pati seran: 
5EI-  De 10:30 a 11:00 
4EI-  De 11:05 a 11:35 
6EI-  De 11:40 a 12:10 
L’alumnat berenar{  a l’aula.  

Tutores 

Mentre estigui vigent la 
normativa de les 
administracions sanitàries i 
educatives 

Educació 
primària 

S’establiran dos torns de patis: 
L’alumnat de 1PRI, 2PRI i 3PRI  sortirà al pati en la franja horària de 10:45 a 11:15.  
L’alumnat de 4PRI, 5PRI i 6PRI  sortirà al pati en la franja horària de 11:30 a 12:00 
L’alumnat berenarà a  l’aula. 

Tutores 
Professorat 
 

Mentre estigui vigent la 
normativa de les 
administracions sanitàries i 
educatives 

S’establiran zones de pati que seran assignades a cada grup (veure croquis) i que es 
s’alternaran   setmanalment. 
Cada grup estarà custodiat per un professor/a del centre.  
Per les sortides i entrades del pati es seguir{ el mateix procediment que l’establert a les 
entrades i sortides del centre. 
És obligatori l’ús de la mascareta durant el temps de pati. 

S’evitaran els jocs d’alta intensitat física  i amb  materials de difícil desinfecció. 

La utilització de les estructures de jocs  es farà seguint les instruccions vigents de les 
administracions sanit{ries i poden ser precintades si així s’estableix.  
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CONTROL I ORGANITZACIÓ DELS SERVEIS EDUCATIUS 

 Actuacions  Responsables Moment en què es farà 

Escola  Matinera 

Espais 

L’escola matinera , per motius de desdoblament i gestió d’espais, es realitzar{  a l’aire 
lliure,  a la porxada del centre. Es tracta d’un espai  d’aproximadament 175 metres 
quadrats  amb teulada i obert als laterals.Els dies d’inclemències meteorològiques les 
activitats d’escola matinera es realitzaran al gimn{s del centre. 

Equip Directiu Planificació d’inici de curs 

Entrada i sortida 
Donat que l’horari d’incorporació a l’escola matinera és flexible, l’alumnat es dirigirà 
directament a la porxada (espai on es realitza l’activitat). A les 8:55 l’alumnat 
s’incorporar{ amb els seus companys a l’espai del pati assignat a cada grup.  

Alumnat Diàriament 

Registre 
d’assistència 

Es realitzar{ di{riament el registre d’assistència de l’alumnat. Es passar{ el registre 
di{riament a l’equip directiu 

Monitora Diàriament 

Agrupament de 
l’alumnat 

L’alumnat estar{ organitzat en grups segons els grups estables de convivència.  La 
dist{ncia entre l’alumnat d’un mateix grup estable ser{ de1,5metres.  Entre els diferents 
grups estables s’establir{ una dist{ncia mínima de 2 metres (l’espai assignat a l’activitat 
d’escola així ho permet). En el cas d’alumnat que sol·liciti el servei de manera eventual, 
s’incorporar{ al seu grup estable de convivència si és el cas, en cas contrari s’habilitar{ 
una taula amb les distàncies de seguretat establertes per la normativa vigent. 

Monitora 
Supervisió Equip 
Directiu 

Diàriament 

Activitats Es  programaran activitats que permetin l’aplicació de les mesures de seguretat. 
Monitora 
Supervisió Equip 
Directiu 

 
Durant tot el curs 

Material 
El material comú que s’utilitzi ser{ de f{cil desinfecció. S’establir{ un material d’ús per a 
cada grup estable de convivència 

Monitora 
Supervisió Equip 
Directiu 

Durant tot el curs 

Mesures 
higièniques i de 
neteja. 

S’aplicaran les mesures i els protocols de prevenció, protecció i higiene que  higièniques 
que figuren  a la p{gina 1 d’aquest pla de contingència. 
En particular, el  mobiliari es desinfectar{ de manera habitual abans d’iniciar les 
activitats i una vegada finalitzades. 

Monitora 
Netejadora 
Supervisió Equip 
Directiu 

Durant tot el curs 

Transport escolar 

Entrades i 
sortides 

En el moment d’arribada al centre es dirigir{ a la zona del pati assignada i on esperar{ 
amb la mascareta posada fins l’arribada del professorat corresponent 
En el cas d’alumnat transportat d’educació infantil l’acompanyat  el dur{ directament a 
les seves aules. 
Durant el temps que l’alumnat transportat estigui en  el pati estar{ custodiat  per un 
adult que controlarà que es mantinguin les mesures de seguretat i eviti el contacte entre 
grups diferents grups estables.  

Acompanyant 
Equip Directiu 

Durant tot el curs 

Registre 
d’assistència 

Es realitzar{ di{riament el registre d’assistència de l’alumnat. Es passar{ el registre 
di{riament a l’equip directiu 

Acompanyant Diàriament 

Trajectes en bus Es designarà a cada alumne una plaça fixa a l’autobús i que s’haur{ de respectar. Acompanyant Durant tot el curs 

Mesures 
higièniques i de 
neteja 

S’aplicaran les mesures i els protocols de prevenció, protecció i higiene que  higièniques 
que figuren  a la p{gina 1 d’aquest pla de contingència. 
 

Acompanyant Durant tot el curs 
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2. 1 Agrupaments de l’alumnat, assignació del professorat, equips docents  i coordinacions 

 

Seguint les instruccions de les administracions sanitàries i educatives, oïts el claustre i la representant de 

l’APIMA al consell escolar, seguint en primer lloc criteris sanitaris i en segon criteris pedagògics i amb 

l’objectiu d’evitar que l’alumnat hagi de dur la mascareta posada durant tota la jornada escolar, fet que 

distorsiona el procés educatiu, s’ha establert la següent organització dels grups i espais  i s’ha realitzat una 

previsió del professorat que els atendrà, seguint el criteri que sigui el mínim de mestres possibles qui 

realitzi les activitats lectives en un  mateix grup. 

 

A partir d’aquests criteris s’han pres les següents decisions: 

 

- De manera excepcional  l’alumnat d’4EI i 5EI no realitzaran activitats de llengua anglesa 

- De manera excepcional les tutores  realitzaran  les activitat d’educació musical. 

- Les tutores d’4EI i 5EI, conjuntament amb la mestra amb mitja jornada enviada per COVID-19 

realitzaran  psicomotricitat a l’ aula en la qual, abans de la construcció del gimn{s, es realitzava aquesta 

activitat, amb el mínim de material possible i que es pugui desinfectar f{cilment.  La tutora d’6EI 

realitzar la psicomotricitat amb el seu grup. Per facilitar les tasques de desinfecció cada grup tindrà 

assignada l’aula un dia diferent.  

- Es constituiran grups estables de convivència dels grups d’educació infantil i de  1PRI a 4 PRI. 

- Per criteris sanitaris es desdoblaran tots les nivells de primària exceptuant el de 2PRI que actualment 

té una matrícula de 19 alumnes. (Cal remarcar que ja s’havia acordat desdoblar el  nivell de 3PRI per 

motius pedagògics, aquest fet s’haur{ de tenir en compte en l’organització del curs 2021-22). Els grups 

d’educació infantil no s’han desdoblat.  

- Les tutores de 5PRI i 6PRI impartiran les mateixes àrees  i exerciran les funcions de tutoria als dos 

grups. Professorat especialista completarà les àrees igualment al dos grups.  

- Agrupar en sessions contínua l’{rea d’educació física per facilitar la neteja dels espais. 

- Es realitza una sessió d’educació física a la setmana i també s’han agrupat algunes sessions de l’{rea de 

llengua anglesa amb l’objectiu que  di{riament intervengui el mínim de professorat als grups estables. 

- Les activitats de l’{rea de religió es realitzaran a les aules de referència dels diferents grups, compartint 

espai amb l’{rea de valors socials i cívics. 

 

 

La coordinació entre etapes es realitzarà de la manera habitual mitjançant reunions dels diferents cicles 

que es concretaran al calendari de reunions.  
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DISTRIBUCIÓ DE GRUPS, AULES I PROFESSORAT 
 

 

ESCENARI B 
Grups /Matèria Espais Professorat 

4EI A AULA 4EI Paula Mas 

5EI A AULA 5EI Susana Rihuete 

6EI A AULA 6EI Maria Torres 

Suport  E Infantil  Joana Villalonga 

1PRI A AULA 1PRI Susana Camps 

1PRI B 
SALA  
PROFESSORAT 

Pepi  Quintana 

2PRI A AULA 2PRI Helena Cortès 

3PRI A AULA 3PRI Rita Pons 
3PRI B AULA SUPORT Karina Florit 

4PRI A AULA 4PRI Maria  R Mercadal 

4PRI B AULA MÚSICA Josep M Piris 

5PRI A AULA 5PRI 
Francisca Rodríguez 
Joana M Florit 

5PRI B PRIMÀRIA 
Francisca Rodríguez 
Joana M Florit 

6PRI A AULA 6PRI 
Francesca Román 
Begoña  Llufriu 

6PRI B AULA ANGLÈS 
Francesca Román 
Begoña  Llufriu 

E. Artística (Música) 1PRI a 6PRI AULES DELS GRUPS Tutores 

E. Física 
GIMNÀS I PISTES 
ESPORTIVES 

Ester Servera 
Marta Cantarellas 

Llengua Anglesa 6EI a  3PRI AULES DELS GRUPS Marta Cantarellas 
Llengua Anglesa 4PRI I 6PRI AULES DELS GRUPS Kirstie Ford 
Suport E Primària  Regina Jodra 

 

Codi professorat Educació Infantil EI, educació primària EP, equip de supor SU, música MU, educació física EF, anglès AN 
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2.2 Planificació de l’actualització de dades referent a la vulnerabilitat social, de salut i d’especial necessitat de l’alumnat i de 
les famílies. 
 
L’UOEP juntament amb les tutores faran un seguiment de l’alumnat vulnerable: 

 
 

 Actuacions Responsables Quan es farà 

Seguiment de 
l’alumnat 

vulnerable 

Es farà el seguiment diari de l’assistència de l’alumnat al centre per evitar situacions d’absentisme. Tutores 
Es realitza de manera habitual 
al centre 

Es realitzaran coordinacions de l’equip de suport amb les tutores 
Tutores 
Equip de suport 

Quan la situació de l’alumnat ho 
requereixi 

Es mantindran entrevistes amb les famílies de l’alumnat vulnerable i se’n far{ el seguiment, bé sigui 
de manera presencial o telemàtica, segons la situació sanitària 

Tutores 
Equip de suport 
Famílies 

Es realitzaran les coordinacions necessàries amb els serveis externs (SIMEFA, UCSMIA, PEDIATRIA, 
SERVEIS PRIVATS) 

Orientadora 
Serveis externs 

Es realitzaran  coordinacions de l’equip de suport Equip de suport Setmanalment 
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3. Planificació curricular 

AVALUACIÓ INICIAL 

 Actuacions Responsable Moment en què es farà 

Educació Infantil 
 

ESCENARI  B 

Pels alumnes que procedeixen del primer cicle d’Educació Infantil es fa un trasp{s d’informació 
amb l’escola d’educació infantil de procedència. 

Tutora 
Equip de suport 
Orientadora Del 02-09-20 al 09-09-20 

Entrevistes inicials amb les famílies. Tutora 

Revisar els informes individuals i les actes d’avaluació del curs 2019-2020. Tutora. 

Revisar els Documents Individuals de l’alumnat  amb nese. 

Tutora  
Equip de suport. 

Del 28-09-20 al 02-10-20 

Observació directa de les diferents situacions d’aula. 
A l’inici del curs. 
Quan sigui necessari Anàlisi de les produccions del fillet/a (dibuixos, traç, comptar, escriptura,...) 

Educació Infantil 
 

ESCENARI C 

Revisar els informes individuals de final del curs 2019-2020. Tutora Del 02-09-20 al 09-09-20 
Revisar els Documents Individuals de l’alumnat  amb nese. 

Tutora 
Equip  de suport. 

Del 02-09-20 al 09-09-20 

Mantenir contactes amb les famílies per detectar aprenentatges, aspectes emocionals i socials que 
poden ajudar al desenvolupament de l’alumnat. 

Del 28-09-20 al 02-10-20 

Recollir evidències a través de les TIC. Tutora Quan sigui necessari 

Educació 
primària 

 
ESCENARI  B 

Revisar les informacions individuals de cada alumne (gestib i expedients) Tutora Del 02-09-20 al 09-09-20 

Coordinació amb la tutora  anterior (en el cas de canvi de tutora) 
Tutores 
Equip de suport 

Del 02-09-20 al 09-09-20 

Aplicació de les proves d’avaluació inicial (competències lingüístiques i matemàtica) Equip docent Del 14-09-20 al 18-09-20 

Reunions equips docents per prendre les decisions metodològiques i  de suport 
Equip docent 
Coordina Cap d’Estudis 

Del 28-09-20 al 02-10-20 

Tutories individualitzades i entrevistes amb famílies  (per valorar principalment l’estat 
emocional) 

Tutores 
Equip de suport 

Quan sigui necessari 

Educació 
primària 

 
ESCENARI C 

Revisar les informacions individuals de cada alumne (gestib) Tutor es 
Equip de suport 
 

Del 02-09-20 al 09-09-20 
Coordinació amb la tutora  anterior (en el cas de canvi de tutora) de manera telemàtica 

Aplicació de les proves d’avaluació inicial (competències lingüístiques i matem{tica) a partir del 
segon cicle de primària utilitzant formularis google i informant les famílies de la importància que 
l’alumnat realitzi les proves sense ajuda. 

Equip docent Del 14-09-20 al 18-09-20 

Reunions equips docents per prendre les decisions metodològiques i  de suport de manera 
telemàtica. 

Equip docent 
Coordina Cap d’Estudis 

Del 28-09-20 al 02-10-20 

Tutories individualitzades i entrevistes amb famílies  (per valorar principalment l’estat 
emocional) 

Tutores/Equip de 
suport 

Quan sigui necessari 
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PREVISIÓ DE L’ADEQUACIÓ DE LES PROGRAMACIONS DIDÀCTIQUES A LES EXIGÈNCIES DELS DIFERENTS ESCENARIS. 

S’ha realitzat la previsió de l’adequació de les programacions did{ctiques seguint les orientacions de la comissió corresponent. S’han adaptat als tres possibles 
escenaris A,B i C els continguts i els criteris d’avaluació. Donada l’extensió de les programacions, a la següent taula s’insereixen els enllaços a les previsions de les 
programacions didàctiques dels diferents nivells. Amb la PGA es completaran les programacions didàctiques amb els aspectes que hi manquen. 

 

 Actuacions Responsable Moment en què es farà 

Educació Infantil 

Adaptacions programacions didàctiques 4EI Tutora 

Juliol 2020 (realitzat) 
Adaptacions programacions didàctiques 5EI Tutora 

Adaptacions programacions didàctiques 6EI 
Tutora 
Mestres d’{rea 

Educació 
primària 
 
 

Adaptacions programacions didàctiques 1PRI 

Tutores 
Mestres d’{rea 

Juliol 2020 (realitzat) 

Adaptacions programacions didàctiques 2PRI 

Adaptacions programacions didàctiques 3PRI 

Adaptacions programacions didàctiques 4PRI 

Adaptacions programacions didàctiques 5PRI 

Adaptacions programacions didàctiques 6PRI 

 

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.  

 Actuacions Responsable Moment en què es farà 

Relacions socials 
 

A partir del desenvolupament del Pla de convivència i de la formació a centre realitzada els tres 
darrers cursos escolars,  es programen, de manera habitual activitats  per desenvolupar les 
competències de relacions intrapersonals i interpersonals (cohesió de grup, autoconeixement, 
desenvolupament de valors com la responsabilitat, l’empatia, resiliència, superació personal...) 
A les programacions d’aula es recolliran les activitats concretes per a cada grup. 
De manera habitual s’apliquen a tots els grups de prim{ria el CESC i el qüestionari de clima d’aula, 
a partir del quals s’extreuen les conclusions pertinents per a la presa de decisions. 
De manera habitual es realitzen tutories individualitzades que permeten atendre de manera 
individual a l’alumnat, el que repercuteix directament o indirecta en la millora de les relacions 
socials.  
Aquestes activitats es programaran en el cas dels escenaris A i B. En el cas d’escenari C s’hauran 
de treballar de manera telemàtica (correu electrònic, videoconferències, comunicacions 
telefòniques...) i es prioritzar{ l’estat emocional de l’alumnat. 

Equip docent 
Orientadora 
PTSC 
Personal del centre 

Al llarg del curs 
(es realitza de manera 
habitual) 

https://drive.google.com/drive/folders/1Ow25RUWmuDgMyTVv40PAhLVcsrYNt34Z?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1F8YZxkcZwpEaZPU8mM7GFvBvbf9qgk7V?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/15QyPmMyNVUE5-K4MD-qHdBrLWSIyKE3x?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1HEcd_IifzzAz3hA6Kly6ptEzlFNmNssO?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1MRv1rrfkm-9pR6fUz6aKUk38NgzrBV-O?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1SD-Lp1Z83f2fT6XkVJRXZRNaPYhp3aDc?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1AxM_uP2JRtytXZWLkrvYu950QSWkdr24?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1V0_WGShD8C9QNAz6VHAhNqtWTfg9Si82?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1SzXmbEPuIpw8ms2dtwE7DMm4iVayywdG?usp=sharing
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Salut 
 
 

De manera habitual el centre realitza tant en el treball d’aula com des de la programació 
d’activitats complement{ries activitats transversal d’educació per a la salut. 
En la situació actual s’hauran de reforçar les especialment les activitats per treballar el 
coneixement  científic (segon nivell maduratiu de l’alumnat) de la COVID-19, la 
prevenció de malalties i h{bits d’higiene. Alguns d’aquests aspectes han estat recollits 
en  apartats anteriors d’aquest documents. 
Les activitats es programaran de manera globalitzada i a partir de totes les àrees del 
currículum.  
Exemplificacions d’algunes activitats des de les diferents àrees i que s’adequaran a les 
edats de l’alumnat 
STEAM i EF: Mesures de longitud (distàncies de seguretat); tractament de la informació 
(gràfics i percentatges), concepte de virus, prevenció de les malalties, símptomes del 
COVID-19, (sistema respiratori i altres sistemes) vacunes, elements químics 
(desinfecció), regulació de l’exercici físic... 
Àrees lingüístiques: Interpretació i elaboració  d’infografies i cartells informatius, 
compressió de noticies i diferents texts relacionats amb el desenvolupament de la 
salut... 
Artística- Realització d’investigacions sobre produccions artístiques  creades en el 
temps del COVID-19. Realització de produccions pròpies per expressar situacions 
personals... 
 
Enllaços d’interès: 
https://www.castillalamancha.es/sites/default/files/documentos/20120511/guia20eps20ambit
o20ensenyanza.pdf 
 
https://www.editorialflamboyant.com/actualidad/alicia-y-el-coronavirus-por-salvador-macip-y-
emilio-urberuaga/ 
 
https://www.cmmedia.es/noticias/espana/como-explicar-a-los-ninos-el-coronavirus/ 

Professorat  
 

Al llarg del curs 
(es realitza de manera 
habitual) 

Aprendre a 
aprendre 

Les programacions inclouran activitats que permetin el desenvolupament de la 
competència aprendre a aprendre: activitats d’autoavaluació, que permetin el  
desenvolupament de la creativitat i la motivació,  es facilitar{ la tasca d’organització 
personal de les tasques... 

Professorat 
 

Al llarg del curs 
(es realitza de manera 
habitual) 

Competència 
digital 

Les activitats proposades per desenvolupar la competència digital es relacionen al pla 
de contingència digital. 

Professorat 

Al llarg del curs 
(es realitza de manera 
habitual) 

 

  

https://www.castillalamancha.es/sites/default/files/documentos/20120511/guia20eps20ambito20ensenyanza.pdf
https://www.castillalamancha.es/sites/default/files/documentos/20120511/guia20eps20ambito20ensenyanza.pdf
https://www.editorialflamboyant.com/actualidad/alicia-y-el-coronavirus-por-salvador-macip-y-emilio-urberuaga/
https://www.editorialflamboyant.com/actualidad/alicia-y-el-coronavirus-por-salvador-macip-y-emilio-urberuaga/
https://www.cmmedia.es/noticias/espana/como-explicar-a-los-ninos-el-coronavirus/
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AVALUACIÓ DELS APRENENTATGES 

Els referents de l’avaluació seran  els objectius de cada {rea/competència/capacitat, i més específicament els criteris d’avaluació i els est{ndards d’aprenentatge 
(en el cas de l’Educació Prim{ria), amb les prioritzacions que s’han establert en el marc de les programacions docents.   S’utilitzaran estratègies i instruments 
d’avaluació el més competencials possible que permetin valorar l’evolució de l’alumnat en qualsevol dels tres  escenaris:  

-Activitats de autoavaluació i coavaluació 
-Registre sistem{tic de les observacions del progrés de l’alumnat 
-Elaboració  i publicació de rúbriques, llistes de verificació... 
-Diversificació d’instruments i moments d’avaluació (formularis, observacions de l’alumnat i les famílies...) 
 
L’avaluació ser{ contínua i a les programacions docents  i d’aula es recolliran els criteris de qualificació i les instruments de mesura. Cada trimestre s’elabor{ 
l’informe corresponent, dirigit a les famílies en els que quedaran recollits, a més de la qualificació de l’{rea, els principals aspectes treballats durant el trimestre, els 
comentaris sobre el procés educatiu de cada alumne i les necessitats de millora. Aquesta informació s’elabor{ utilitzant les eines d’avaluació del gestib. 
 
Les reunions dels equips docents es realitzaran en qualsevol dels tres escenaris, en el cas d’escenari C les reunions seran de forma telemàtica. 
 

 Grup Avaluació inicial Primer trimestre Segon trimestre Responsables 

 
Avaluació inicial  
 
Reunions de 
seguiment 

 
 

1PRI A 13-10-20 05-11-20 08-02-21 

Tutora del grup 
Equip docent 
Equip de suport 
Coordina: Cap d’estudis 

1 PRI B 08-10-20 09-11-20 09-02-21 
2PRI 07-10-20 10-11-20 11-02-21 
3PRI A 06-10-20 03-11-20 10-02-21 
3PRI B 05-10-20 04-11-20 15-02-21 
4PRI A 05-10-20 05-11-20 08-02-21 
4PRI B 08-10-20 09-11-20 11-02-21 
5PRI A-B 07-10-20 03-11-20 09-02-21 
6PRI A-B  06-10-20 04-11-20 10-02-21 

 Grup 1a avaluació 2a avaluació 3a avaluació/ordinària  

Reunions 
d’avaluació 
 

4EI 09-12-20 16-03-21 03-06-21 

Tutora del grup 
Equip docent 
Equip de suport 
Coordina:  Cap d’estudis 

5EI 10-12-20 17-03-21 07-06-21 
6EI 15-12-20 23-03-21 08-06-21 
1PRI A 09-12-20 16-03-21 03-06-21 
1 PRI B 10-12-20 17-03-21 07-06-21 
2PRI 14-12-20 18-02-21 10-06-21 
3PRI A 16-12-20 24-03-21 09-06-21 
3PRI B 17-12-20 22-03-21 14-06-21 
4PRI A 10-12-20 18-02-21 08-06-21 
4 PRI B 14-12-20 22-03-21 10-06-21 
5PRI A-B 15-12-20 23-03-21 09-06-21 
6PRI A-B 16-12-20 24-03-21 15-06-21 / 16-06-21 

  1a avaluació 2a avaluació 3a avaluació/ordinària  

 Emissió 
d’informes 

 22-12-20 31-03-21 22-06-21 Tutores 
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MESURES ORGANITZATIVES I CURRICULARS PER A L’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT 

Per tal de donar resposta a l’atenció a la diversitat els equips docents, en col·laboració amb l’equip de suport i del servei d’orientació, actualitzaran 
les adaptacions significatives i no significatives, tenint com a referència els tres nivells de priorització dels objectius i els possibles escenaris. 

Dins els escenaris A i B serà necessari que les mesures d'atenció a la diversitat es desenvolupin dins els grups de referència de l'alumnat amb NESE 
per tal de garantir una educació inclusiva.  

Amb l’objectiu de planificar la resposta educativa a les necessitats de l’alumnat amb dificultats específiques que poden interferir en el procés 
d’ensenyament- aprenentatge, i afavorir, així, l’assoliment dels objectius del currículum,  sempre que s’hagin exhaurit les mesures ordin{ries de 
suport, es podrà comptar amb l’assessorament dels equips d’orientació educativa i psicopedagògica especialitzats (ECLA, EADISOC,EADIVI, EAC)  i 
les Unitats Volants d’Atenció a la Integració (UVAI). 

El quadre següent resumeix el procés que es seguirà 

 Actuacions Responsable Moment en què es farà 

 
Es realitzaran els documents dels alumnat amb  nese tenint en compte  els tres possibles 
escenaris, es revisaran trimestralment. 

Tutora 
Equip de suport 

Setembre 2020 
A l’inici de cada trimestre 

 
ESCENARI   B 

A les programacions  es concretaran les activitats de reforç, suport educatiu i ACS (en el cas 
d’alumnat amb nee o altes capacitats) que es duran a terme amb l’alumnat amb nese.  

Tutora 
Equip de suport 
Orientadora 
 

A l’inici de curs a l’hora de  
realitzar les programacions 
docents (es fa de manera 
habitual) S’establiran programes per prevenir i detectar precoçment dificultats d’aprenentatge o problemes 

de desenvolupament personal.  

ESCENARI C 

Es distribuir{ el seguiment de l’alumnat amb nese entre el professorat de  l’equip de suport per 
poder realitzar una atenció més individualitzada. 

Tutores 
Equip de suport 
Orientadora 
 

Mentre duri  la situació 
de confinament. 

 

El professorat de l’equip de suport far{ el seguiment de l’alumnat i les famílies de manera 
freqüent 

Es revisaran les programacions i s’adaptaran les activitats de suport o reforç de l’alumnat amb 
nese.  

Es revisaran els processos d’avaluació de l’alumnat amb nese i s’adaptaran els instruments 
d’avaluació a les necessitats de l’alumna 
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PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ DE TUTORIES 

 Actuacions Responsable Moment en què es farà 

 
ESCENARI  B   

 

Es realitzaran les activitats d’acollida previstes al pla d’acollida  
Tutores 
Equip de suport  

Setembre 2020 

Les tutores disposaran en el seu horari personal d’una sessió setmanal per atendre les tutories 
individualitzades de l’alumnat Tutores 

Equip de suport 
Orientadora 
 

Al llarg del curs 
(es fa de manera habitual) 
 

Es prioritzaran els següents aspectes: seguiment emocional i vincle amb l’alumnat i les famílies,  
orientació personal i acadèmica, relacions amb la resta d’alumnat del grup, detecció i atenció a les 
necessitats d’aprenentatge. 

S’utilitzaran els documents establerts al centre per realitzar el registre de les tutories realitzades 

S’iniciar{ a l’alumnat de segon cicle de prim{ria en l’ús dels recursos telem{tics en vistes a una 
possible situació de confinament. 

Tutores 
 

Setembre 2020 
 

S’identificar{ famílies col·laboradores que puguin fer de pont amb altres famílies amb menys 
recursos 

Informar les famílies sobre els possibles escenaris i possible  organització (desdoblament de grup 
i nova tutora) en el cas d’escenari B.  

S’identificar{ les famílies que puguin tenir problemes de connectivitat i manca de dispositius 
informàtics per tenir previstes, en el cas de situació de confinament les mesures oportunes per al 
procés d’ensenyament- aprenentatge de l’alumnat vulnerable. 
http://www.caib.es/sites/diversitat/ca/instrument_per_mesurar_limpacte_social_i_educatiu_del_
covid-19/ 

En el cas de redistribució de grups per disminució de les r{tios s’assignaran tutors/es als grups 
que no es troben desdoblats a l’escenari A. Es tindr{ en compte la coordinació amb la tutora 
titular per realitzar el trasp{s d’informació de l’alumnat i  coordinar les activitats lectives. 

Tutores titulars  
Tutora temporal del 
desdoblament 

En cas d’escenari B 
La tutora titular liderar{ les reunions de seguiment del grup tot i que, de manera temporal, s’hagi 
assignat la funció tutorial a altra professora. 

ESCENARI  C 

Es reforçarà el seguiment emocional i de les necessitats de les famílies 

Tutores 

Mentre duri la situació de 
confinament 

Es reforçarà al coordinació amb el coordinador TIC, equip de suport i equip directiu per assegurar 
que tot l’alumnat i famílies tenguin els mitjans tecnològics necessaris per mantenir el contacte 
Es proposarà un calendari de reunions dels equips docents que garanteixin el seguiment del 
procés d’aprenentatge, detecció de necessitats, atenció a la diversitat, avaluació... 
Es realitzaran de manera periòdica tutories individualitzades per vies telemàtiques o telefòniques 
amb tot l’alumnat del seu grup. Es registraran totes les actuacions realitzades en aquest sentit. 
Es garantitzarà  l’atenció a totes les famílies de forma telem{tica o per via telefònica. Es 
registraran totes les actuacions realitzades en aquest sentit. 
Es realitzaran les coordinacions necess{ries amb l’equip de suport, servei d’orientació i serveis 
externs per garantir el benestar de l’alumnat. Es registraran totes les actuacions. 
Amb coordinació amb la cap d’estudis (per evitar coincidències en les horaris en el cas de 
germans) es realitzarà com  mínim una videoconferència mensual amb el grup-classe, afavorint 
l’assistència a la mateixa del m{xim d’alumnat possible. Es comunicar{ a les famílies per correu 
electrònic o per via telefònica la convocatòria amb la suficient antelació.  

Tutores 
Coordina Cap d’estudis 

http://www.caib.es/sites/diversitat/ca/instrument_per_mesurar_limpacte_social_i_educatiu_del_covid-19/
http://www.caib.es/sites/diversitat/ca/instrument_per_mesurar_limpacte_social_i_educatiu_del_covid-19/
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COORDINACIÓ ENTRE ETAPES 

 

 Actuacions Responsable Moment en què es farà 

Escenari  B 

E Infantil 1r cicle 
E Infantil 2n cicle  

Es realitzaran les coordinacions habitual de trasp{s de l’alumnat amb nese 
entre els centres d’educació infantil de primer cicle.  
 

Tutora 4EI 
Equip de suport 
Orientadora i EAP 
Tutora 3EI 
 

Juliol 2020  
(Realitzada) 
Juny/juliol 2021 

E Infantil 2n cicle 
E Primària 

Es realitzaran les reunions de trasp{s d’informació de l’alumnat que canvia 
d’etapa. 

Tutora 6EI 
Tutora 1PRI 

Setembre 2020 

Es realitzaran les coordinacions habituals durant el curs escolar . Els temes 
a tractar es decidiran per la CCP (metodologia, avaluació...) 

Tutores Durant el curs escolar 

E Primària 
E Secundària 

Es realitzaran les reunions de trasp{s d’informació de l’alumnat que canvia 
d’etapa. 

Tutora 6PRI 
Equip de suport 
Orientadora 

Juny/Juliol 2020  
(Realitzada) 
Juny/juliol 2021 

S’emplenar{ el document TIT 
Tutora 6PRI 
Equip docent Es proporcionarà als  centres de secundària la informació sobre els 

aspectes curricular essencials que no s’han treballar durant el curs 19-20 
i/o els que s’han de reforçar. 

Escenari C 

E Infantil 1r cicle  
E Infantil 2n cicle 

Es realitzaran les coordinacions habitual de trasp{s de l’alumnat amb nese 
entre els centres d’educació infantil de primer cicle.  
Les reunions es realitzaran de forma telemàtica 

Tutora 4EI 
Equip de suport 
Orientadora i EAP 
Tutora 3EI 
 

Juliol 2020  
(Realitzada) 
Juny/juliol 2021 

E Infantil 2n cicle 
E Primària 

Es realitzaran les reunions de trasp{s d’informació de l’alumnat que canvia 
d’etapa. 

Tutora 6EI 
Tutora 1PRI 

Setembre 2020 

Es realitzaran les coordinacions habituals durant el curs escolar . Els temes 
a tractar es decidiran per la CCP (metodologia, avaluació...) 
Les reunions es realitzaran de forma telemàtica. 

Equips de cicle Durant el curs escolar 

E Primària 
E Secundària 

Es realitzaran les reunions de trasp{s d’informació de l’alumnat que canvia 
d’etapa. 
Les reunions es realitzaran de format telemàtica 

Tutora 6PRI 
Equip de suport 
Orientadora 

Juny/Juliol 2021  
 

S’emplenar{ el document TIT 

Tutora 6PRI 
Equip docent 

Es proporcionarà als  centres de secundària la informació sobre els aspectes 
curricular essencials que no s’han treballar durant el curs 19-20 i/o els que 
s’han de reforçar. 
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COORDINACIÓ CURRICULAR, ORGANITZACIÓ DEL TEMPS DE TREBALL (ALUMNAT I PROFESSORAT) I PAUTES PER A LA REUNIÓ DE 

TREBALL EN EL CAS DE SITUACIÓ DE CONFINAMENT (ESCENARI C) 

 

 Actuacions Responsable Moment en què es farà 

 
Coordinació 
currricular 

Per evitar c{rregues de feina excessives per a l’alumnat i per afavorir la interdisciplinarietat i els 
projectes globalitzadors es programaran  reunions de coordinació de l’equip docent. Es 
prioritzaran les reunions dels equips docents sobre les reunions dels diferents cicles. 

Equips docents 
Coordina cap d’estudis 

En cas d’escenari C, mentre 
duri la situació de 
confinament. 

Les tutores podran, si així ho consideren oportú, convocar més reunions de les previstes de 
l’equip docent. En aquest cas, ho comunicaran a la cap d’estudis i es registraran les actuacions 
realitzades, els temes tractats i els acords presos. 

Tutores 
En cas d’escenari C, mentre 
duri la situació de 
confinament. 

S’establir{ un sistema de publicació de les tasques proposades a l’alumnat (Site o classroom) de 
manera que tot el professorat d’un equip docent pugui tenir-hi accés a aquesta informació 

Coordinació TIC 
Equip directiu 

Setembre 2020 

Es planificaran les tasques de manera setmanal per tal d’afavorir l’organització de les famílies. 
Professorat En cas d’escenari C,  

Es lliuraran a la cap d’estudis abans d’iniciar la setmana lectiva les programacions corresponents. 

Temps de treball 
de l’alumnat 

Es recomanarà a les famílies que, per afavorir l’organització i el seguiment del procés 
aprenentatge, estableixi un horari de treball habitual. L’horari podr{ ser flexible tenint en compte  

les diferents situacions familiars. 
Tutores titulars  
Tutora temporal del 
desdoblament 

En cas d’escenari C, mentre 
duri la situació de 
confinament. En cap cas la càrrega de feines proposades a l’alumnat ha de suposar un temps de realització 

superior a l’horari lectiu habitual. 

Temps de 
treball del 

professorat 

Es professorat realitzar{ l’horari establert per la normativa vigent 37,5 hores/setmana 

Professorat En cas d’escenari C 

La franja  d’atenció a l’alumnat i a les famílies ser{, de manera habitual, l’horari lectiu de 9:00 a 
14:00 i així s’informar{ a les reunions amb les famílies a l’inici de curs. A tal efecte es realitzarà 
una mini sessió de formació del professorat referida a la programació dels enviaments de correus 
electrònics. 
El professorat completarà el seu horari de feina realitzat tasques de programació,  preparació 
d’activitats i avaluació dels treballs de l’alumnat.  
De manera excepcional, a criteri del professorat es podr{ atendre l’alumnat i les famílies en altre 
horari. 

Pautes per a les 
reunions de 

treball 

Les reunions de treball es realitzaran de manera telemàtica, per videoconferència (preferentment 
per meet) Equip directiu 

Cap d’estudis 

En cas d’escenari C 

La cap d’estudis  proposar{ un calendari de reunions d’avaluacions (veure apartat corresponent 
al procés d’avaluació) 
Es mantindran les reunions de l’equip de suport que es realitzaran per videoconferència 
(preferentment per meet) 

Equip de suport 

Es prioritzarà la realització de claustres pedagògics sobre les reunions de la CCP per facilitar la 
presa de decisions i la difusió de les informacions a tot els professorat 

Equip directiu 
Claustre 

Les reunions de consell escolar es  realitzaran de forma telemàtica, per correu electrònic o 
videoconferència 

Equip directiu 
Consell Escolar 
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4. Pla d’acollida 

 

ALUMNAT 

El primer dia  de curs, seguint les instruccions que permeten la flexibilització en l’acollida de l’alumnat es realitzar{ una entrada escalonada per 
afavorir l’atenció de l’alumnat i la informació dels desplaçaments pel centre, normes d’higiene espais referència. La sortida es farà tal com recull a 
l’apartat d’organització de  sortides. L’adaptació del grup d’4EI es podr{ fer durant la primera setmana de curs i es recollir{ a la PGA. 

En el cas  de l’alumnat amb grups desdoblats, abans d’iniciar les activitats lectives es comunicarà  a  les famílies (correu electrònic o via telefònica) el 
grup assignat a cada alumne/a 

 

ESCENARI  B 

 Actuacions Responsable Moment en què es farà 

  Horari d’entrada Horari de sortida 

Tutores 10-09-20 HORARI   
D’ACOLLIDA 

DIA 10-09-20 

4 EI  Flexible de 9:00  a 9:15 Flexible de 12:15 a 13:30 
5 EI-6 EI Flexible de 9:00 a 9:15 Flexible de 13:45 a 14:00 

1PRI-2PRI-3PRI 9:00 14:00 

HORARI   
D’ACOLLIDA 

DIA 11-09-20 
4PRI-5PRI-6PRI 9:00 14:00 Tutores 11-09-20 

ACOLLIDA I 
INFORMACIÓ 

S’acollir{ a l’alumnat de cada grup per dirigir-lo a l’espai del pati assignat per la realització de files 

Tutores 
Equip directiu 

10-09-20 

Explicar a l’alumnat els circuits de desplaçament i la senyalització interna i externa (fletxes de 
direcció, carrils de circulació...).  
Realitzar una ruta pel centre establint un horari pels diferents grups. 

Informar  a l’alumnat sobre les normes d’utilització dels banys Tutores 

Proporcionar informació  a l’alumnat sobre les principals mesures de prevenció , higiene i 
seguretat utilitzant  cartells i infografies 

Tutores 
Equip directiu 

Proporcionar informació sobre el professorat del grup i horari d’aula. Tutores 
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 Actuacions Responsable Moment en què es farà 

ACTIVITATS DE 
COHESIÓ i 

TUTORITZACIÓ 

Realitzar activitats de presentació dels alumnes als companys i mestres. 
Realitzar activitats específiques de caire  emocional de la situació que s'està vivint. 
 
Recursos 
https://view.genial.ly/5ed9ea2679f4b80da7674aa3/interactive-content-espais-dacollida 
 

Tutores 
Equip directiu 

10-09-20 

Realitzar rutines de bon dia per establir un moment diari de conversa individual o grup. 

Tutores 

Diàriament. 
Al llarg del curs 

Dinamitzar tutories grupals. 
Planificar activitats de caire d'autoconeixement i socioemocional. 

Setmanalment 
Al llarg del curs 

Realitzar amb l’alumnat tutories individualitzades segons l’establert a l’apartat corresponent Al llarg del curs 
Planificar al grups de 5EI i 6EI  activitats d’adaptació de l’etapa per tal de restablir el lligam afectiu 
i l’adaptació a la vida del grup, així com recuperar la confiança amb les tutores i superar la 
separació afectiva amb les figures de referència 
Recursos: 
https://drive.google.com/file/d/10RhRPI6iSzIPnQ4NLBCZuIzl2rMqcRe7/view 

Tutores 5EI-6EI Setembre 2020 

ASSISTÈNCIA DE 
L’ALUMANT 

Registrar di{riament l’assistència de l’alumnat  a través gestib Tutores Diàriament 

Revisar mensualment  les faltes d'assistència a través del  gestib Tutores / PTSC Mensualment 
Seguir a  l'alumnat amb faltes d'assistència sense justificar. 
Iniciar protocol d'absentisme si és el cas. 

PTSC  
Cap d’estudis 

Quan sigui necessari 

SEGUIMENT 
ALUMNAT 

VULNERABLE 

Detectar situacions de vulnerabilitat de l’alumnat a partir de l’observació a l’aula, 
informaciófamiliar, tutories individualitzades 

Tutores 
Equip Suport 
Orientadora 

Durant tot el curs 

 Actuacions Responsable Moment en què es farà 

AGRUPAMENTS 
ALUMNAT 

Distribuir l’alumnat en grups desdoblats segons les instruccions de les administracions sanit{ries 
i educatives 

Equip directiu 
Tutores 

En cas d’escenari B Assignació de tutories dels grups desdoblats  Equip directiu 

Informació a les famílies de les tutores i dels grups assignats 
Equip directiu 
Tutores 

 

  

https://view.genial.ly/5ed9ea2679f4b80da7674aa3/interactive-content-espais-dacollida
https://drive.google.com/file/d/10RhRPI6iSzIPnQ4NLBCZuIzl2rMqcRe7/view
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FAMILIES-ESCENARIS  , B  

 Actuacions Responsable Moment en què es farà 

INFORMACIÓ 

Informar les famílies sobre les mesures organitzatives adoptades i d’higiene 
Recursos: Publicació del pla de contingència al web del centre Infografies i cartells informatius. 
Vídeos proporcionats per la Conselleria d’Educació, Universitat i recerca. Es realitzar{ amb 
col·laboració de l’APIMA 

Equip Directiu 
Comissió de salut 

Una vegada aprovat el pla. 
Setembre 2020 

Informar les famílies sobre el programa de finançament de llibres i les despeses anuals de 
material escolar 

Secretària Setembre 2020 

Convocar les reunions de grup  per recordar les mesures organitzatives que es poden donar en els 
tres possibles escenaris i explicar les maneres de comunicació del  família-escola. 

Tutores 

Setembre 2020 Informar les famílies dels serveis del centre  (transport escolar, menjador i escola matinera)les 
mesures d’organització adoptades. A través del web del centre, tríptics informatius. Amb 
col·laboració amb l’APIMA. 

Equip Directiu 
APIMA 

RECOLLIDA 
D’INFORMACIÓ . 

Recollir la valoració de les famílies de manera objectiva  sobre la resposta educativa durant  el  
temps en que no es van impartir classes presencial durant el curs 2019-20, amb l’objectiu 
d’incorporar millores a la planificació en el cas d’escenari  . (Formularis google) 

Equip Directiu 
 

Recollir la valoració de les famílies a partir de les opinions personals manifestades a les reunions 
d’aula i/o entrevistes  

Tutores 

ACOLLIDA 

Realitzat activitats de presentació de l’espai escolar en el cas d’alumnat de nova 
incorporació al centre. La presentació es realitzarà en grups reduïts, conjuntament amb 
el seus fills i/o les seves filles. Es seguiran les mesures de prevenció i higiene. 

Tutora 4EI 
Abans d’iniciar les activitats 
lectives 

Mantenir contactes constants amb la Junta de l’APIMA del centre per recollir les 
necessitats de les famílies quant a organització i informació 

Equip Directiu Durant tot el curs 

Realitzar el seguiment de les famílies, especialment de les que es troben en situació de 
vulnerabilitat per adoptar les mesures pertinents.  

Equip Directiu 
Professorat 

Durant tot el curs 

Realitzar entrevistes amb les famílies de manera freqüent per afavorir l’establiment de 
vincles i enfortir la confiança amb el professorat. 

Tutores 
Mínim una vegada per 
trimestre 
Sempre que sigui necessari 

Recollir recursos per treballar els aspectes emocionals dels alumnes a les diferents etapes. 
Equip de suport 
Orientadora 
C. de convivència 

Durant tot el curs 

En el cas d’Escenari C es mantindran totes les actuacions que es puguin fer  de forma telem{tica (correu electrònic, videoconferècies, comunicacions 

telefòniques). En aquest cas s’insistir{ en  el manteniment del contacte directe amb les famílies, com a mínim de manera quinzenal. 
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PROFESSORAT- ESCENARIS A i B 

 Actuacions Responsable Moment en què es farà 

INFORMACIÓ 
Proporcionar a tot el professorat el pla de contingència. Equip directiu 

Una vegada aprovat el pla. 
Setembre 2020 

Facilitar al professorat les actualitzacions de les informacions proporcionades per les 
administracions sanitàries i educatives. 

Equip directiu 
Comissió de Salut 

Setembre 2020 

RECOLLIDA 
D’INFORMACIÓ . 

Recollir la valoració del professorat  de manera objectiva  sobre la resposta educativa durant  el  
temps en que no es van impartir classes presencial durant el curs 2019-20, amb l’objectiu 
d’incorporar millores a la planificació en el cas d’escenari C. 
Recursos: Formularis google 

Equip directiu  

ACOLLIDA 

I COHESIÓ DE 
GRUP 

Realitzat activitats de presentació del professorat nouvingut, informar-los sobre els 
espais del centre, documents institucionals i el present pla de contingència. 

Equip directiu 
Claustre Abans d’iniciar les activitats 

lectives Assignar al professorat nouvingut un mestre de referència que li faciliti la integració i l’ajudi a 
adaptar-se el més aviat possible 

Cap d’estudis 

Programar moments i sistemes en xerxa  que permetin  compartir recursos i el treball 
en equip  del professorat 

Equip directiu 
Coordinadora TIC 
Claustre 

Durant tot el curs 

Realitzar activitats que permetin reforçar el vincle entre els diferents membres del 
claustre per possibilitar el treball en equip i els processos de reflexió. 

C. de Convivència 
Claustre 

Durant tot el curs 

En el cas d’Escenari C es mantindran totes les actuacions que es puguin fer  de forma telem{tica (correu electrònic, videoconferències, 

comunicacions telefòniques).  
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5. Coordinació per a la salut . Comissió de salut 

 Actuacions Responsables Moment  en què es farà  

Constitució i 
composició  

Es constituirà la comissió de salut que estarà formada per les següents persones: 
Un membre de l’equip directiu 
Un membre de l’equip de suport 
L’orientadora o la PTSC 
Un representant de les famílies 

Equip directiu 

 

Setembre 2020 

Funcions  i 
funcionament 

Participar en el curs de formació a distància Covid-19 i altres malalties cròniques (Programa 
Alerta Escolar Balear).  Coordinadora C.Salut Juliol 2020 

Col·laborar en el compliment del protocol d'actuació per fer front a la crisi sanitària ocasionada 
per la COVID-19, en fer-ne el seguiment i en assegurar-se que tota la comunitat educativa 
n'estigui informada. 

Comissió de Salut 
Equip directiu 
 

Durant el curs 20-21 

Facilitar la coordinació del centre educatiu amb el centre de salut de referència  per a 
l’abordatge dels possibles casos i contactes estrets de COVID-19 i per coordinar l'atenció a 
l'alumnat amb problemes de salut crònics al centre. 
 
Dissenyar i implementar activitats d'educació per a la salut que incloguin les mesures de 
promoció, prevenció, i protecció de la salut davant la COVID-19, per fer de l'alumnat agents 
actius en la millora de la salut de la comunitat educativa. Aquestes activitats s'han d'incloure de 
manera transversal en els programes i activitats de promoció i d’educació per a la salut que ja es 
realitzen al centre educatiu, de manera que es pugui treballar de manera integral la salut. 
Assegurar el tractament dels els aspectes bàsics de l'educació per a la salut en relació a la 
COVID-19 al centre educatiu. Aquests aspectes bàsics són: la descripció dels símptomes de la 
malaltia, el protocol de com actuar davant l'aparició de símptomes, mesures de distància física i 
limitació de contactes, higiene de mans, higiene respiratòria i resta de mesures de protecció 
individual, ús adequat de la mascareta, consciència de la interdependència entre els éssers 

humans i l'entorn i foment de la coresponsabilitat en la salut pròpia i en la salut dels altres. 
Definir les actuacions  per a l’alumnat amb problemes de salut crònics als centres educatius i 
problemes de salut mental. 

S’establir{  un calendari de reunions per coordinar la realització de les funcions de la comissió. 
En cas d’escenari C les reunions es realitzaran de manera telem{tica. 
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6.Pla  de contingència digital 

Centre CEIP PINTOR TORRENT 
Codi de centre 07007701 
 
1. Organització del centre 

 
1.1. Entorn digital 
Entorn Elegit Curs/Etapa 
GSuite.  
S’utilitzar{ el correu corporatiu 
ceippintortorrent.es  

A nivell de centre 

 

Responsable de la consola Coordinadora TIC/ Direcció 
 
1.2. Usuaris 
 
1.2.a. Usuaris professors 
Responsable creació usuaris Coordinadora TIC /Direcció 
Format elegit  inicialnomllinatge@ceippintorrent.es 
Moment entrega credencials Incorporació al centre  

1.2.b. Usuaris alumnes 

Responsable creació usuaris Coordinadora TIC/Direcció 
Subdomini específic alumnes [   ] Sí                 [  x ] No 
Format elegit (exemple nomllinatge@centre.xxx) nomllinatge@ceippintortorrent.es 
Recollida autorització menors 14 anys Setembre 2020 
Moment entrega credencials (usuari i 
contrasenya) 

Setembre 2020 

Responsable entrega credencials Tutores dels grups 

1.3. Aules digitals 

Curs/Etapa Aula digital (Teams, Classroom, Moodle…) 

5PRI-6PRI Classroom 

1.4. Activació GestIB famílies 

Responsable de l’activació Secretària 
Moment Setembre 2020 
Seguiment de l’activació (% famílies amb GestIB 
activat) 

A data 15-07-29   
 64,3% 

 
2. Formació 
 
2.1. Claustre 

Nombre de persones amb necessitats de formació b{sica de l’entorn (GSuite,) 18 

Nombre de persones que han fet formació bàsica (a juny 2021)  

 

2.2. Equip directiu/coordinador TIC 
 

Necessitat de formació en administració de consola [  x ] Sí    [   ] No 

Nombre de les persones que faran la formació Coordinadora TIC/Direcció/Secretària 
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2.3. Alumnat 

2.3.a. Planificació activitats inicials formatives per l’adquisició de la competència digital b|sica 

(5PRI-6PRI) 

Concepte Responsable Moment en què es farà 
Ús del correu electrònic 
corporatiu 

Tutora Setembre 2020 

Entorn classroom Tutora Setembre 2020 
Eines bàsiques de tractament de 
fixters 

Tutora Setembre 2020 

2.3.b. Planificació activitats formatives de consolidació 

Concepte Responsable Moment en què es farà 
Formació básica en Openoffice 
(procesador de texti full de 
càlcul) 

Equip docent Durant el curs 2020-21 

Aplicacions de tractament 
d’imatges 

Equip docents Durant el curs 2020-21 

Scratch Equips docents Durant el curs 2020-21 (segons 
programació) 

 
2.4. Famílies 

Activitats adreçades a l’acompanyament de les famílies en l’adquisició de competència digital 

Concepte Responsable Moment en què es farà 
Ús classroom (famílies 5PRI-
6PRI) 

Coordinadora TIC 
Tutores 5PRI-6PRI 

Pendent de determinar 

Us responsable de les 
tecnologies 

Policia Tutora Pendent de determinar 

 

3.1. Dispositiu per l’alumnat 

 

Curs/Etapa:  5PRI-6PRI 
Dispositiu per l’alumnat [  X ] Dispositius del centre un per alumne 

[   ] Dispositius del centre carretons compartits 
[   ] Les famílies compren/aporten el dispositiu 

Tipus de dispositiu Chromebook 

 
3.2. Alumnat amb dificultats per accedir a dispositius 
 

Responsable detecció alumnat amb problemes 
econòmics 

Tutores 
Equip de suport 

Nombre d’alumnes sense dispositiu 12 
Nombre d’alumnes sense connexió 4 
Responsable gestió préstec dispositius  Coordinadora TIC/ Secretària 

 

3.2. Inventari 
 

Responsable inventari recursos digitals Coordinadora TICS /Secretària 

 



ANNEX 1 

PROTOCOL   D’ACTUACIÓ  CURS 20-21 

 

Objectius Crear entorns escolars saludables i el més segur possibles, tant físicament com emocionalment, mitjançant mesures de promoció 
de la salut, prevenció  i protecció. 
Possibilitar la detecció precoç de casos i gestió adequada dels mateixos a través de protocols d’actuació clars i de coordinació dels  
agents implicats 
Incidir en el treball organitzatiu i la coordinació pedagògica dels centres educatius. 

 

Escenari A Escenari B Escenari C 

Classes presencials a tot l’alumnat 
Mesures de prevenció I higiene 
Ràtios legalment establertes 

Mesures més restrictives (distàncies) 
Separació de grups i limitació de ràtios 
(redistribució de l’alumnat) 
Presencialitat completa EI i PRI 

Suspensió d’activitats lectives presencials. 
Ensenyament a distància. 

 

  

Represa d’activitats 
alumnat 

Inici activitats lectives segons calendari escolar de 24 d’abril de 2020-  EI i PRI- 10 de setembre de 2020 

Serveis complementaria: transport, menjador escolar i escola matinera (adoptar mesures necessàries??) 

Activitats extraescolars. S’han de seguir totes les indicacions de protecció i higiene establertes 

Represa d’activitats 
professorat 
 

Actualment  nivell de risc NR1- NR1 (Nivel de riesgo 1): Similar a riesgo comunitario. Tareas en áreas no COVID, tanto asistenciales como de soporte estratégico. 
No precisa ni adaptación ni cambio de puesto, permanece en su actividad laboral habitual. 

Atenció en el cas d’actuació amb una persona amb símptomes compatibles amb  COVID-19 NR2 (Nivel de riesgo 2): Entrada en zonas COVID tareas con pacientes 
posibles, probables o confirmados, manteniendo la distancia de seguridad y sin actuación directa sobre paciente, por ejemplo, reparto de comida, limpieza, 
traslado de pacientes, etc 

DG Salut Pública I Participació informarà de requalificacions de nivell segons els diferents escenaris. 

No es poden reincorporar persones que presentin símptomes o estiguin en aïllament o quarantena domiciliària. En el cas del personal docent i no docent que es 
trobi en aquesta situació, s’haurà de procedir a la seva substitució sempre que no pugui dur a terme les seves funcions per teletreball 

 

  



Educació per a  la 
salut 

Actuacions Responsables 
Compliment i seguiment de l’aplicació del protocol Equip Directiu 

Disseny i implementació d’activitats d’educació per a la salut  (prevenció i protecció COVID-19) Equips docents 

Inclusió de manera transversal de les activitats en  les altres programes de salut Equips docents 

Programacions didàctiques han d’incloure com a tema tranversal  la promoció de la salut Equips docents 

Aspectes bàsics en relació COVID-19 
Símptomes de la malaltia 
Protocol d’actuació 
Mesures de distància física i limitació de contactes 
Higiene de mans i respiratòria, ús de mascareta 

Equips docents 

Posar a disposició dels centres materials de conscienciació i per a la preparació de material didàctic Conselleria 

 

Equitat 

Actuacions Responsables 
Recollir a la PGA mesures d’atenció: 
Situacions de vulnerabilitat social (risc de pobresa, víctimes de violència, migrants no acompanyats, refugiats...) 
Situacions de vulnerabilitat de salut  (alumnes que no poden assistir al centre, mesures estrictes de protecció, aïllament 
domiciliari o quarantena. Actuacions per seguir les activitats educatives bia telemàtica 
Situacions de discapacitats, necessitats educatives especial o de reforç educatiu. 

Equip directiu 
Equips docents 
Equip de suport 

Seguiment de l’absentisme escolar . (Pares , mare o tutors són els responsables de justificar l’absència. No sol·licitar justificants 
mèdics) 

Tutores 

Incloure Pla d’acollida  (alumnat i personal del centre) al Pla de contingència (Concretar  a la PGA)   
Equip Directiu 
Tutores 
Equip de suport 

Evitar discriminacions   i estigmatitzacions  de l’alumnat i personal del centre 
Equip Directiu 
Personal del centre 
Comunitat Educativa 

 

Comunicació 

Actuacions Responsables 

Adoptar les mesures conduents a  assegurar que la informació sobre protocols i mesures de prevenció...arriben a tota la 
comunitat educativa 

Equip directiu 

Proporcionar informació mesures de prevenció i higiene als treballadors, alumnat i famílies Equip directiu 
Equips docents 

Informar  a l’inici de curs, mitjançant  gestib, telèfon, correu electrònic.. es facilitaran les gestions telemàtiques Equip directiu 

Promoure la participació de les famílies i comptar amb l’APIMA per facilitar la transmissió d’informació Equip directiu 

Utilització d’infografies, cartells i senyalització que facilitin el compliment i comprensió de les mesures de prevenció. 
Actualització de les informacions 

Equip directiu 

Proporcionar als treballadors les dades del Servei de Prevenció de Riscos Laborals Equip directiu 

 

  



 

Coordinació Actuacions Responsables 

Conselleria de Salut 

Coordinació , a través de la comissió de salut, amb el centre de salut de referència. 
Casos d’especial complexitat es comunicarà amb el Servei  d’Atenció a la Diversitat  (CoorEducaSalut i CoorEducataSalutMental) 

Equip directiu 
Equip de suport 

Establir mesures de control oportunes en cas de brot (ordenar el tancament del centre/aula si és el cas) DG Salut Pública i Participació 

Establir actuacions de promoció de la salut a la comunitat educativa, coordinades des de la comissió de salut del centre Conselleria d’Educació 
Conselleria de Salut 

Serveis Socials 
En el ca de situacions de vulnerabilitat  Equip directiu 

Equip de suport 
Serveis socials 

Entitats locals 
Actuacions referides a espais(ampliació de centre), conciliació familiar, transport actiu i policia tutors (prevenció de situacions de 
risc en menors) 

Equip directiu 
Ajuntament 

 

PRINCIPIS  BÀSICS DE PREVENCIÓ, HIGIENE I PROTECCIÓ DE LA SALUT DAVANT COVID-19  ALS CENTRES EDUCATIUS 

Principis bàsics  

Limitació de contactes : 
Distància interpersonal  1,5 m (sempre que sigui possible) 
Grups estables de convivència 
Ús de mascareta  higiènica o quirúrgica  (quan no es pugui mantenir la distància recomanada) 

Higiene de mans 

Ventilació freqüent d’espais i neteja del  centre 

Gestió adequada i precoç davant la possible aparició d’un cas 

Informació i formació a docents, no docents, famílies i alumnes que serà proporcionada per les administracions educatives i sanitàries 
 

MESURES DE PROTECCIÓ SANITÀRIA  I DISTÀNCIAMENT FÍSIC ALS CENTRES DE LES ILLES BALEARS 

Actuacions Observacions Responsables 
Mantenir la distància 
interpersonal   + 1,5 m  

Ús de mascaretes a partir de primer de primària  Equip directiu 
Equips docents 

Establir grups estables de 
convivència 

Educació infantil i fins a 4t de primària 
Fins les ràtios legals establertes 
No s’han de mantenir de manera estricta les distàncies ni usar mascareta 
Evitar interacció amb altres grups del centre. 
Personal docent i no docent que no formi part del grup estable ha de portar mascareta i mantenir la distància +1,5m 

Equip directiu 
Equips docents 
Personal del centre 

Prioritzar la utilització dels 
espais a l’aire lliure 

 Equip directiu 
Equips docents 

Substituir activitats que 
incloguin contacte físic 

Activitats de baixa intensitat física que permetin la distància de seguretat, si és possible a l’aire lliure Equip directiu 
Especialista EF 

Atenció al públic Ús de mampares o vidres Equip directiu 

Flexibilització horaris entrades i 
sortides 

Prioritzar l’alumnat transportat i alumnat de segon cicle d’educació infantil 
Equip directiu 

Establir diferents accessos amb presència de professorat responsable 

 



Actuacions Observacions Responsables 
Informació a les famílies i 
retolació d’horari i zones 
d’entrada i sortida 

Evitar aglomeracions 
Equip directiu 

Organització temps d’esplai, 
pati i menjador 

Augment de torns. Criteri  grups de convivència  (2,25 m
2
/persona) Equip directiu 

Equips docents 
Personal del centre 

Sales d’ús comú Distància interpersonal +1,5 m Equip directiu 
Equips docents 

Reunions Prioritzar videoconferències (especialment persones que no treballen al centre) 
+1,5 m distància interpersonal 

Equip directiu 

Celebracions de centre Aforament màxim dictat per les autoritats sanitàries 
+1,5 m distància interpersonal 

Equip directiu 

Accés de les famílies al centre Podran accedir a les zones exteriors per facilitar entrades i sortides. 
Únicament entraran al centre en cas de necessita, per indicació del professorat o de l’equip directiu, complint les 
mesures de prevenció i higiene. 
En cap cas podran accedir al centre si presenten símptomes compatibles amb COVID-19, situació d’aïllament o 
quarantena 

Equip directiu 

Transport al centre Es fomentar  el transport actiu: caminar o bicicleta Entitats locals 
Famílies 
 

Habilitació d’una sala 
d’aïllament 

Annex 4 
Equip directiu 

Actuacions centre en el cas de 
problemes de salut compatibles 
amb COVID-19 durant la jornada 
escolar 

Protocols d’actuació Annex 4 (alumnat) Annex 5 (professorat) 
Equip directiu 
Equip de Salut 
Conserge  

Disposar registres d’assistència diària a totes les activitats del centre. 
Registre de totes les persones alienes que assisteixen al centre 

Ús de zones comuns  Establir mesures de control d’aforaments i mesures de prevenció +1,5m de distància interpersonal Equip directiu 

Serveis del centre 

Menjador escolar: Annex 8 

Equip directiu Transport escolar: Annex 9 

Escola matinera: 

Ús del centre per altres entitats  Equip directiu 

 

RECURSOS MATERIALS PER AL COMPLIMENT DE LE MESURES DE PREVENCIÓ 

Actuacions Responsables 
Disposar de material necessari per al compliment de les mesures de prevenció (Annex 2) Administració educativa 

Disposar a diferents punts , inclosos tots els lavabos, aigua, sabó i paper. Secretària 

Disposar gel hidroalcohòlics a les aules. Control de material  i registre de lliurament Secretària  

Disposar papereres amb bossa, preferentment amb tapa i pedal Equip directiu 

Disposar de mascaretes d’un sol ús per  reposar en cas d’oblit. L’alumnat ha de dur les mascaretes de ca seva Administració educativa 
Secretària 

Disposar de mascaretes higièniques, preferentment reutilitzables, algunes quirúrgiques, mascaretes FFP2 sense vàlvula, pantalles facials i bates d’un sol ús 
per aplicació dels protocols (Annex 4) 

Administració educativa 
Secretària 



ORGANITZACIÓ CENTRES EDUCATIUS 

ESCENARI A ESCENARI B ESCENARI C 
Planificar des de situació de normalitat Prioritzar la presencialitat de l’alumnat d’EI i PRI. 

Alumnat vulnerable 
Designar la plataforma que es farà servir per al 
desenvolupament de les classes de forma telemàtica 

Garantir atenció presencial de tot l’alumnat. 
Planificació ordinària. Es pot augmentar el número de 
grups per reduir ràtios 

Coordinació amb altres entitats per reubicació de 
l’alumnat 

Horari de docència i d’atenció a l’alumnat 
(prioritàriament dins l’horari habitual de classes) 

Es podran fer torns de matí i capvespre (Vist i plau DIE, 
DGPOC, aprovació del Consell Escolar 

Reasignar totes les hores lectives que no són d’atenció 
directa a l’alumnat que el centre consideri  per tal de 
poder dur a terme la nova planificació 

Mecanismes de coordinació i control per part de les 
tutories, del funcionament de les classes a distància i 
del volum de treball  

Evitar moviments de l’alumnat dins el centre. Màxima 
estabilitat dels grups-classe en un aula 

Es pot establir un sistema de cotutories (assignar a tot 
els professorat el seguiment personalitzat d’un grup 
d’alumnes) 

Sistemes i periodicitat de retorn i correcció de les 
tasques per part del professorat 

Coordinació amb entitats locals per ampliació d’espais Establir la plataforma en línia que serà única per tot el 
 centre 

Caire competencial de les activitats a distància 

En podrà ampliar el número d’alumnes en els grups 
estables de convivència amb ús de mascareta 

Els centres podran rebre una major dotació de 
professorat si justifiquen la necessitat  (atenció 
alumnat i reducció de ràtio) (DIE i DGPOC) 

Procediments d’avaluació i qualificació de les tasques a 
distància 

Es podrà reduir la jornada escolar 30 minuts per fer 
entrades i sortides escalonades 

 Sistema de cotutories, cada un dels professors del 
centre tenguin assignat el seguiment personalitzat 
d’un grup reduït d’alumnes 

Es podran concentrar els horaris de les sessions d’una 
matèria (menor intervenció de professorat possible) 

 Sistema de préstec d’ordinadors portàtils. Els centres 
que ho justifiquin seran dotats dels mitjans necessaris. 

Constitució d’equips docents reduïts  EI i primer cicle PRI: Establir estratègies 
d’acompanyament familiar (canals de comunicació, 
periodicitat, propostes d’activitats)  

En l’acollida del primer dia dur a terme activitats 
perquè l’alumnat conegui totes les mesures de 
protecció, horaris d’entrada i sortida, funcionament 
del pati, circuïts. 

 L’equip d’orientació i suport s’ha de dedicar a l’atenció 
directa de l’alumnat amb nese, en coordinació amb les 
tutores i professorat d’altres matèries. 

Comunicar aquestes mesures a les famílies abans de 
l’inici de curs 

  

 

PROTECCIÓ DE DADES 

S’ajustaran al que disposa la Llei orgànica 3/2018 de 5 de desembre de protecció de dades i garantia dels drets digitals. 

 



ANNEX 2 

MESURES DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL, COL·LECTIVA I CONTROL SANITARI (ÚS CORRECTE DEL MATERIAL) 

Actuacions Observacions Responsables 

Higiene de mans. 
 Com? 

Amb aigua i sabó durant 40-60 segons. Professorat de referència 

Solució hidroalcohòlica durant 20 segons . Menors de 6 anys utilitzar sota supervisió i precaució en l’emmagatzematge.  Professorat de referència 

Eixugat de mans en paper que s’abocarà en una paperera amb bossa, tapa i pedal Professorat de referència 

Revisió diària del funcionament de dispensadors. 
Reposició de sabó, gels, paper 
Solució hidroalcohòlica a tots els espais que no hi hagi lavabo 

Servei de neteja, conserge 
Supervisió secretària 
Registre de control 

Higiene de mans.  
Quan? 

En començar i finalitzat la jornada Professorat de referència 

Desprès d’anar al lavabo Professorat de referència 

Desprès de tossir, esternudar o  mocar-se Professorat de referència 

Abans i desprès del pati Professorat de referència 

Abans i desprès de dinar Professorat de referència 

Desprès de cada contacte amb fluids corporals d’altres persones Professorat de referència 

Desprès de retirar-se els guants Professorat de referència 

Abans i desprès de posar-se o llevar-se una mascareta Professorat de referència 

Sempre que les mans estiguin visiblement brutes Professorat de referència 

Desprès d’usar o compartir espais múltiples o equips Professorat de referència 

Sempre que s’hagin rebut documents, paquets  o mercaderies de l’exterior Conserge, Secretària 

Ús de guants 

No és recomanable de forma general Personal del centre 

Utilitzar quan hi ha contacte amb fluids corporals (neteja d’alumnes). S’ha de canviar per a cada alumne.  Personal del centre 

Evitar anells, polseres, rellotges que puguin foradar o esqueixar els guants. Comprovar que estiguin en bon estat Personal del centre 

D’un sol ús i no reutilitzables. No eximeix del rentat de mans Personal del centre 

Durant el seu ús, no es pot tocar la pell, especialment cara i ulls. No es poden fer accions com menjar o beure Personal del centre 

S’empraran guants de vinil o nitril Administració educativa 
Equip directiu 

Facilitar informació i posar infografies de referència: com posar-se i llevar-se els guants Equip directiu 

Higiene 
respiratòria 

Instal·lació de mampares als serveis d’admissió o consergeria Equip directiu 

Ventilació dels espais Mínim 5 minuts abans d’iniciar la jornada Professorat de referència 

Desprès de canvis de classe i desprès de cada ús Professorat de referència 

No es poden usar aules o espais comuns sense ventilació Professorat de referència 

Es mantindran les finestres obertes sempre que la climatologia ho permeti Professorat de referència 

En tossir o esternudar: cobrir-se la boca i el nas amb el colze flexionat o amb un mocador d’un sol ús. Llençar el mocador 
immediatament a una paperera amb bossa i preferentment amb tapa i pedal. 
Rentar-se les mans amb aigua i sabó o gel  hidroalcohòlic 

Alumnat amb supervisió professorat 
Personal del centre 

Obligació de l’ús de mascaretes majors de 6 anys, quan no es pugin mantenir les distàncies de seguretat Alumnat amb supervisió professorat 
Personal del centre 

Instal·lar cartells informatius als diferents espais. Equip directiu 

Les pantalles facials no eximeixen l’ús de les mascaretes Personal del centre 

 

Actuacions Observacions Responsables 



Bata de protecció S’utilitzarà en el cas de detecció de símptomes compatibles amb COVID-19 entre alumnat que no pugui dur mascaretes, Personal del centre 

Neteja de 
superfícies 

Segons Annex 3 Servei de Neteja 
Supervisió equip directiu 

Ús de materials 

Evitar compartir objectes personals (bolígrafs, pintures, tisores..) Alumnat amb supervisió professorat 
Personal del centre 

Cada alumne, professor o membre del personal no docent disposarà del seu propi material Alumnat amb supervisió professorat 
Personal del centre 

Material complementari i no estructurat (gots) quedarà al centre educatiu  i es netejarà diàriament Alumnat amb supervisió professorat 
Personal del centre 

No es poden dur de casa juguetes o altres objectes no autoritzats pel centre Alumnat amb supervisió professorat 
Personal del centre 

Mesures de 
control 

No es pot assistir al centre en cas de aïllament domiciliari, quarantena o amb símptomes compatibles  amb COVID-19 Famílies 
Personal del centre 

Personal i alumnat vigilarà el seu estat de salut: presa de temperatura diàriament abans s’anar al centre educatiu. Cas de 
presentar temperatures +37,5ºC , s’han de quedar al domicili i contactar amb l’equip sanitari corresponent 

Famílies 
Personal del centre 

Si el personal del centre presenta símptomes compatibles amb COVID-19 s’han de seguir les pautes de l’annex 5 Personal del centre 

Si durant la jornada escolar qualque alumne presenta símptomes compatibles amb COVID-19 es seguiran les pautes de l’annex 4 Equip directiu 
Equip de salut 
Professorat 

Mesures de 
distanciament físic 

Les famílies poden accedir a les zones exteriors. Només entraran a l’edifici en cas de necessitat , per indicació del professorat o 
de l’equip directiu 

Equip directiu 
Famílies 

Preferentment es faran servir les escales. Limitar l’ús de l’ascensor Alumnat amb supervisió professorat 
Personal del centre 

Prioritzar mesures de mobilitat que garanteixin la distància interpersonal Alumnat amb supervisió professorat 
Personal del centre 

Garantir la separació mínima d’ 1,5m o bé de 2,25 m
2
 per persona. Es retolarà a l’entrada de cada espai. Equip directiu 

Minimitzar canvis d’aules de l’alumnat i professorat Equip directiu (consultat claustre) 

Establir direccionalitat als passadissos per minimitzar els encreuaments. Es marcaran amb línies la direccionalitat i la separació 
mínima al espais on sigui necessari esperar torn, 

Equip directiu (consultat claustre) 

Habilitar entrada i sortida per portes diferents per facilitar entrada i sortida esglaonada de l’alumnat. Equip directiu 

Fomentar les activitats exteriors sempre que sigui possible. Equip directiu 
Professorat 

Adaptar gimnàs a les necessitats del seu ús. 
Realitzar les activitats d’educació física prioritàriament al pati 

Equip directiu 
Professorat especialista 

Prioritzar reunions per videoconferència. Equip directiu 

Garantir la distància +1,5m en reunions presencials de fins a 25 persones Equip directiu 

Organitzar torns de pati diferenciats (horari o espais), tenint en compte els grups de convivència  estables Equip directiu (consultat claustre) 

Altres mesures 

Utilitzar calçat diferent que quedarà al centre  a EI (alumnat i professorat) Famílies /Professorat i personal  EI 

Neteja diària de bates i ús de roba exclusiva durant la jornada laboral Personal del centre 

Utilització d’instal·lacions segons normativa. Neteja diària i desinfecció de les instal·lacions, amb especial atenció a les 
superfícies de contacte més freqüent. 

Serveis de neteja. Supervisió equip 
directiu 

No es poden utilitzat les font comuns d’aigua Equip directiu 

Evitar l’ús compartit de botelles o bidons Alumnat amb supervisió professorat 
Personal del centre 

 



ANNEX 4-  

PROTOCOL D’ACTUACIÓ DAVANT LA DETECCIÓ DE SÍMPTOMES COMPATIBLES AMB COVID-19 – ALUMNAT 

Objectius 

Establir les indicacions i mesures que permetin la vigilància de l’alumnat per identificar, a partir dels primers símptomes  i de 
forma ràpida, els casos  sospitosos que puguin tenir infecció per SARS-COV-2 activa per tal d’aïllar-los, ja que poden transmetre la 
malaltia 
Realitzar les primeres actuacions al centre educatiu 

Informar  a les autoritats sanitàries dels contactes estrets del centre educatiu, si es confirma el cas 

 

Actuacions / Indicadors Observacions Responsables 

Establir canals de comunicació  
entre el centre de salut i el 
centre educatiu 

Establir una comissió de salut que disposarà de les hores de coordinació per dur les seves tasques 
Equip directiu 
Equip de Salut 
Serveis Sanitaris 

Resolució de dubtes en relació a les mesures de promoció de la salut., prevenció i protecció  

Coordinar actuacions davant situacions de problemes de salut i d’alumnes que presentin símptomes 
compatibles amb COVIS-19 al centre educatiu 

Equip directiu 
Equip de Salut 
Serveis Sanitaris 

Informar  a  la comunitat 
educativa 

Tot el personal del centre ha de conèixer el protocol. Adoptar les mesures per a que així sigui 
Equip directiu 
Coordinadora comissió de salut 

Les famílies i l’alumnat  (segons nivells) han d’estar informats del protocol 
Equip directiu 
Equip de salut 

Símptomes compatibles amb  la 
COVID-19 

Presentació de febre, tos i sensació de falta d’aire 

Es pot presentar disminució del gust i de l’olfacte, calfreds, mal de coll, dolors musculars, mal de cap, debilitat general, diarrea i vòmits 

Vigilància de l’alumnat 
Presa de temperatura abans d’anar al centre. En cas  + de 37,5ºC no es pot acudir al centre Famílies 

Si l’aparició de símptomes es produeix al domicili, no acudir al centre i contactar amb els serveis sanitaris Famílies 

No es pot acudir al centre en cas d’aïllament o quarantena Famílies 

 
 
 
 
Aparició de símptomes al centre 
educatiu 
 
 

Conduir a l’alumne a l’espai habilitat com a sala d’aïllament 
Persona que detecti el cas 
(exceptuant personal sensible) 

Posar mascareta quirúrgica  a l’alumne (si té més de 6 anys) (no s’obligarà a l’alumat amb dificultats 
respiratòries, als que tenguin dificultats per llevar-ser la mascareta o als que presentin alteracions de conducta 
que facin inviable la serva utilització. 

Persona que atén a l’alumne 

Posar-se mascareta quirúrgica (persona que detecti el cas) Persona que atén a l’alumne 

Si l’alumne no pot emprar mascareta quirúrgica Posar-se mascareta FFP2 sense vàlvula , pantalla facial i bata 
d’un sol ús 

Persona que atén a l’alumne 

Rentar-se les mans (alumne i adult) Persona que atén a l’alumne 

No deixar a l’alumne tot sol en cap moment però mantenir, sempre que sigui possible les mesures de Persona que atén a l’alumne 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aparició de símptomes al centre 
educatiu 
 

distanciament físic 

Cas de percebre situacions de gravetat o dificultat per respirar s’avisarà al 061 i es seguiran les instruccions  que 
indiquen 

Equip directiu 
Equip de salut 

Evitar que altres adults del centre entrin en contacte amb l’alumne fins que un familiar el vagi a recollir 
Equip directiu 
Equip de salut 

Avisar el pare/mare/tutors legals perquè recullin el seu fill o filla per posar-se en contacte amb els serveis 
sanitaris 

Equip directiu 
Equip de salut 

Traslladar al alumne al domicili si es pot garantir un trasllat segur i no utilitzar transport públic. Si hi ha dubtes  Famílies 

sobre trasllat segur, avisar al 061 i seguir instruccions 
 

Serà l’equip sanitari, desprès de la valoració clínica, qui consideri la realització de prova diagnòstica i el lloc de 
realització 

Serveis sanitaris 

Valorar l’actuació amb la resta de l’alumnat i el personal del centre educatiu que es consideri contacte estret 
Equip directiu  
Equip de salut  
Assessorament serveis sanitaris 

Facilitar, a petició de les autoritats sanitàries, els llistats d’alumnat i personal del centre que han estat en 
contacte estret amb el possible cas.  
Disposar dels registres d’assistència diària a totes les activitats del centre 

Equip directiu 

Actuació en cas de confirmació Seguir les mesures indicades per les autoritats sanitàries 
Equip directiu 
Equip de salut 

Sala d’aïllament 

Habilitar i identificar amb cartelleria una sala d’aïllament 
Equip directiu 
Equip de salut 

Condicions de la sala d’aïllament 

S’ha de poder  ventilar 

Equip directiu 
Equip de salut 

Ha de permetre mantenir la distància física 

Disposar del mínim material possible per facilitar la neteja 

Disposar de tot el material de protecció en una capsa estanca: 
mascaretes quirúrgiques, mascaretes de protecció FFP2 sense 
vàlvules, pantalles facials i bates d’un sol ús. 

Es pot disposar d’una mampara de separació 

Disposar d’una paperera amb bossa, tapa i pedal per tirar 
mascaretes, mocadors d’un sol ús... 

Preparar elements perquè l’alumne pugui jugar i distreure’s, si l’estat 
de salut ho permet, que desprès es netejaran seguint les pautes 
establertes Annex 3 

 

 



ANNEX 5- 

PROTOCOL D’ACTUACIÓ DAVANT LA DETECCIÓ DE SÍMPTOMES COMPATIBLES AMB COVID-19 (PERSONAL DEL CENTRE) 

Actuacions Observacions Responsables 
Canal de comunicació amb el SPRL Facilitar la resolució de dubtes Personal del centre 

 Coordinació de les actuacions davant professionals  amb problemes de salut Personal del centre 

Símptomes compatibles amb  la 
COVID-19 

Presentació de febre, tos i sensació de falta d’aire 

Es pot presentar disminució del gust i de l’olfacte, calfreds, mal de coll, dolors musculars, mal de cap, debilitat general, diarrea i vòmits 

Prevenció Presa de temperatura  diària abans d’anar al centre.  

Personal del centre 
Temperatures superiors a 37,5ºC o presentació de 
símptomes 

Quedar-se al domicili 

Avisar a l’equip directiu 

Avisar  equip de salut 

Avisar SPRL 

No assistència al centre de persones en aïllament o període de quarantena per contacte estret amb persones 
amb símptomes o diagnòstic de COVID-19 

Classificació de contactes estrets Qualsevol persona que hagi proporcionat cures a un cas: personal sanitari o sociosanitari que no hagi emprat les mesures de protecció adequades, 
membre familiar o persones que hagin tingut altre tipus de contacte físic similar 

Qualsevol persona que  hagi estat en el mateix lloc que una persona, a una distància menor de dos metres i durant més de quinze minuts 
(convivents, visites...) 

En un avió, vaixell o altre mitjà de transport terrestre de llarg recorregut, els passatgers situats en un radi de dos seients al voltant d’un cas i la 
tripulació que hagi tingut contacte amb aquest cas. 

En cas de presentació de símptomes 
compatibles amb COVID-19 al centre 
educatiu 

Col·locar-se mascareta quirúrgica 

Personal del centre 

Rentar-se les mans amb aigua i sabó durant 40-60 segons o amb solució hidroalcohòlica durant 20 segons 

Avisar a l’equip directiu, per via telefònica 

Evitar zones on hi hagi concurrència de professorat, personal docent o alumnat 

Deixar l’activitat que estigui realitzat i partir al seu domicili, sempre que es pugui garantir un trasllat segur i no 
utilitzarà transport públic 

Contactar amb el SPRL i amb el centre de salut de referència 

En cas de dubtes de trasllat segur, contactar amb el 061 i seguir instruccions 

Retirar-se a la sala d’aïllament en el cas de demora en el trasllat al domicili particular 

Avisar al 061 en cas de situació de gravetat o dificultats per respirar. Equip directiu 
Equip de salut 
Qualsevol persona present 

Netejar tots els espais on hagi estat la persona amb símptomes. Segons Annex 3 Servei de neteja 
Equip directiu 

Cas de presentació de símptomes 
compatibles amb coronavirus en el 
domicili 

Seguir instruccions : 
https://www.ibsalut.es/ciutadania-ca/cuidar-la-salut/518-coronavirus-covid-2019/3736-passes-sobre-com-
actuar-en-cas-de-tenir-simptomes-de-covid-19 
 
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-
China/documentos/20.03.24_AislamientoDomiciliario_COVID19.pdf 

Personal del centre 

Estudis de contacte Facilitar informació al SPRL  Equip directiu 

 

https://www.ibsalut.es/ciutadania-ca/cuidar-la-salut/518-coronavirus-covid-2019/3736-passes-sobre-com-actuar-en-cas-de-tenir-simptomes-de-covid-19
https://www.ibsalut.es/ciutadania-ca/cuidar-la-salut/518-coronavirus-covid-2019/3736-passes-sobre-com-actuar-en-cas-de-tenir-simptomes-de-covid-19
https://www/


ANNEX 7 

PAUTES PER A L’ORGANITZACIÓ DELS DESPLAÇAMENTS I ELS ESPAIS DEL CENTRE 

 

 Actuacions Responsables 

Organització desplaçaments interns 

Respectar el principi de distanciament físic en els passadissos, escales, banys i zones comuns 

Equip directiu 
Personal del centre 

Indicar als passadissos i escales el sentit de la circulació. Procurar que les escales siguin d’un sol sentit. Es podran adoptar 
mesures de mobilitat alternatives que suposin menors concentracions de persones. 

Utilitzar un sistema de senyalització homogeni a tot el centre i de fàcil comprensió 

Mantenir obertes les portes de les aules, despatxos i exteriors per minimitzar el contacte amb els poms i manetes (sempre 
que no contradigui normativa d’incendis) 

Utilitzat totes les portes de les aules de manera que l’alumnat accedeixi i surti per la més propera al seu lloc escolar 

El professorat i alumnat de primària haurà de portar mascareta quan es moguin d’un lloc a un altre de l’edifici 

Minimitzar el desplaçament de l’alumnat , essent el personal adult el que es desplaci 

Disposar de líquid desinfectant i paper secant al voltant d’aparells d’ús comú (ordinadors compartits, fotocopiadores). Es 
senyalitzarà que caldrà desinfectar abans i desprès del seu ús. 

Organització de les aules dels grups 
estables de convivència 

Disposar d’un lloc escolar assignat i senyalitzat per a cada alumne 

Equip directiu 
Personal del centre 

Disposar el  mobiliari de manera que l’alumnat no es  situï cara a cara 

Retirar el mobiliari que no sigui imprescindible 

Minimitzar l’ús de les aules específiques per minimitzar al màxim els desplaçaments 

Ventilar les aules periòdicament. De manera prescriptiva abans de l’arribada de l’alumnat, durant l’esplai i en acabar la 
jornada 

Mantenir les finestres i les portes obertes sempre que sigui possible 

Els alumnes d’EI no han de dur objectes o joguines de casa 

Organització de les aules dels altres 
grups 

Disposar de llocs escolars de manera que es mantengui la distància interpersonal (+1,5m). Si no es pot mantenir la 
distància, s’hauran d’usar mascaretes 

Equip directiu 
Personal del centre 

Disposar el  mobiliari de manera que l’alumnat no es  situï cara a cara 

Respectar la distància d’1,5m entre la primera fila i la zona de treball del docent 

Procurar allunyar les taules de les portes de les aules 

Retirar el mobiliari que no sigui imprescindible 

Limitar el moviment dins l’aula i assenyalar el sentit de la circulació de les zones de la classe de manera que s’evitin els 
encreuaments entre l’alumnat 

Minimitzar l’ús de les aules específiques per limitar al màxim els desplaçaments a l’edifici 

Utilitzat obligatòriament la mascareta en situacions en què ni es pugui mantenir la distància de seguretat i durant els 
períodes de circulació al centre 

Ventilar les aules periòdicament. Entre 10 i 15 minuts abans de l’arribada de l’alumnat, desprès de cada període lectiu, 
durant l’esbarjo i en acabar la jornada. 

Mantenir les finestres i les portes obertes sempre que sigui possible 



 

 

 Actuacions Responsables 

Organització del pati i temps d’esplai 

Escalonar el temps d’espai al llarg de la jornada 

Equip directiu 
Personal del centre 

Adaptar o reduir el temps en funció de les necessitats específiques de cada centre 

Senyalitzar la distribució de l’alumnat per sectors 

Garantir que es respecta la distància de seguretat a la sortida i tornada a l’aula 

Organitzar la circulació d’entrada i sortida de grups de manera que es respectin les mesures de seguretat i evitat la 
circulació en escales i passadissos en doble sentit 

Berenar dins aula (fins 4t de PRI), adequar els horaris de docència i d’esbarjo 

Utilitzar mascaretes en els desplaçaments d’entrada i sortida del pati (PRI i professorat) 

Reforçar la vigilància a l’hora del pati per garantir l’atenció adequada a l’alumnat 

Regular els jocs de contacte i de pilota o aquells que impliquin intercanvis d’objectes o els que suposin un exercici físic 
excessiu 

Preveure un sistema de senyalització dels bancs, mobiliari, jocs,  en cas que no es puguin utilitzar per instruccions de les 
autoritats sanitàries 

Organitzar els patis  a les aules en cas de condicions climatològiques adverses. Correspon la vigilància al darrer professor 
amb el qual ha estat el grup. Es mantindrà l’aula ventilada durant l’esbarjo 

Limitar l’ús dels patis als grups estables de convivència. Garantir la suficient distància perquè no hi hagi contactes entre els 
diferents grups 

Organització de l’ús dels banys 

Limitar el número de persones a l’interior dels banys.  

Equip directiu 
Personal del centre 

Senyalitzar l’aforament màxim dels banys 

Gestionar el flux de l’alumnat caps als banys (sortida i tornada a l’aula) 

Clausurar lavabos i urinaris alterns per evitar proximitat durant el seu ús 

Indicar l’ocupació dels lavabos mitjançant retolació (lliure/ocupat) 

Ventilar els lavabos freqüentment 

Establir   l’obligatorietat de rentar-se les mans abans i desprès de l’ús del WC. Pòster sobre el correcte rentant de mans 

Assegurar la dotació de sabó líquid i paper per eixugar les mans. No s’utilitzaran tovalloles 

Garantir la neteja dels lavabos amb la freqüència necessària  i  que es buiden les papereres, amb bossa, preferiblement amb 
tapa i pedal 

Servei de neteja 
Equip directiu 

Limitar l’ús dels lavabos a les persones alienes al centre. (En aquest cas utilitzar lavabos diferents als que utilitzen el 
professorat i alumnat del centre) 

Equip directiu 

 

 



ANNEX 8 

PROTOCOL DELS SERVEIS COMPLEMENTARIS DE MENJADOR 

 Actuacions Responsables 

Organització de l’espai 
de menjador 

Establir un lloc fix  per a cada alumne. El consum es farà assegut s taula. Assegurar distància mínima 1,5 m entre les taules una vegada 
ocupades 

Empresa 
concessionària 
 
Supervisió Equip 
directiu 

Esglaonar els horaris de dinar 

Afavorir el mateix torn i la mateixa àrea d’ocupació a l’alumnat dels grups de convivència estable 

Separar les taules dels grups de convivència estable un mínim d’1,5 m.  Cas de no ser possible es podran instal·lar mampares 

Disposar el menjador de manera que l’alumnat que no pertany a un grup estable mantengui la distància, evitant la disposició en front a 
altres (mateixa direcció o patrons esglaonats..) 

Marcar clarament les espais assignats als diferents grups 

Pautes d’higiene 

Rentar-se  les mans amb aigua i sabó  abans de l’entrada al menjador Empresa 
concessionària 
 
Supervisió Equip 
directiu 

Posar a disposició de l’alumnat gel hidroalcohòlics a l’entrada i sortida des espais de l’ús de menjar 

Mantenir  safates cobertes per recollir pels comensals o bé no cobertes dispensades pels treballadors. 

Tenir en compte les safates destinades a alumnat amb al·lèrgies o intoleràncies 

Reforçar el missatge de no compartir aliments, estris i begudes 

Es podran utilitzar les pròpies aules per menjar (EI fins a 4t PRI), servint el menjar amb carros amb safates 

Establir aforaments màxims que permetin el manteniment de la distància interpersonal 

Assegurar que les empreses de càtering compleixen les mesures establertes al document “Mesures preventives generals en relació a l’alerta 
per la COVID-19 per establiments i activitats d’elaboració i servei de menjars i begudes” 

Retolar el menjador escolar amb cartells informatius sobre aforament màxim, normes per al usuaris i recordatoris de mesures d’higiene 
personal 

Marcar circuits d’entrada i sortida i lloc d’espera previ al servei 

Utilitzar la mascareta als circuits d’entrada i sortida 

Neteja i ventilació 

Seguir les normes generals de neteja i ventilació del centre posant especial atenció a superfícies de contacte més freqüents Empresa 
concessionària 
Supervisió Equip 
directiu 

Netejar i desinfectar desprès de cada torn 

Ventilar abans i desprès de cada torn. Mantenir les finestres  obertes el major temps possible 

Comunicació i 
Educació per a la Salut 

Seguir les normes generals del centre. Empresa 
concessionària Procurar la formació dels treballadors i voluntaris 

 

 



ANNEX  9  

PROTOCOL PER AL SERVEI DE TRANSPORT ESCOLAR 

 

 Actuacions Responsable 

Principis bàsics i 
organització 

Utilitzar de manera obligatòria les mascaretes per part dels usuaris majors de 6 anys Empresa 
concessionària 
 
Acompanyant  

Recomanar la mascareta als infants majors de 3 anys 

Disposar de mascaretes higièniques per proporcionar-ne a l’alumnat en cas d’oblit (coordinació amb el centre educatiu) 

Habilitar les primeres files dels vehicles per als usuaris que no hagin d’utilitzar les mascaretes (malaltia, alteracions de conducta, autonomia 
per llevar-se-la...) 

Assignar i organitzar la distribució dels alumnes per grups estables de convivència. 

Esperar en les parades mantenint les distàncies i ordre per accedir al vehicle en fila i per la porta de davant, amb la distribució prevista des 
de darrera cap endavant. La baixada es farà amb l’ordre invers 

Mantenir espais habilitats pels alumnes de cada centre en cas de rutes compartides 

Col·laborar amb la direcció del centre en tot allò que pugui contribuir a la millora del servei 

Tenir en compte dels horaris de les rutes per organitzar les entrades i sortides Equip directiu 

Neteja, desinfecció i 
ventilació dels vehicles 

Rentar-ser les mans abans de pujar i baixar dels vehicles Alumnat 
Supervisió 
acompanyant 

Disposar de gel hidroalcohòlic, en coordinació amb el centre educatiu Empresa 
concessionària 
 

Realitzar la neteja, desinfecció i ventilació dels vehicles entre torns i rutes, seguint la normativa vigent 

Realitzar la desinfecció del vehicle en el cas de COViD-19 segons la normativa vigent 

Formació, informació i 
comunicació casos 
COVID-19 

Formar i informar als treballadors en quant al procediments de treball 

Informar i gestionar l’existència de casos COVID-19 segons normativa vigent 

 

 

 



Annex XX 

Pla  de contingència digital 
 
 

Centre  

Codi de centre  

1. Organització del centre 

1.1. Entorn digital 

GSuite Google, Tenant Microsoft o altre 
 

Entorn Elegit Curs/Etapa 

  

  

 

Responsable de la consola  

 
Si encara no està activat 
 

Responsable contactar amb 
IBSTEAM i activar 

 

1.2. Usuaris 

1.2.a. Usuaris professors 

Responsable creació usuaris  

Format elegit (exemple nomllinatge@centre.xxx)  

Moment entrega credencials  

1.2.b. Usuaris alumnes 

Responsable creació usuaris  

Subdomini específic alumnes [   ] Sí                 [   ] No 

Format elegit (exemple nomllinatge@centre.xxx)  

Recollida autorització menors 14 anys  



Moment entrega credencials (usuari i 

contrasenya) 

 

Responsable entrega credencials  

1.3. Aules digitals 

Curs/Etapa Aula digital (Teams, Classroom, Moodle…) 

  

  

1.4. Activació GestIB famílies 

Responsable de l’activació  

Moment  

Seguiment de l’activació (% famílies amb GestIB 

activat) 

 

2. Formació 

2.1. Claustre 

Nombre de persones amb necessitats de formació bàsica de l’entorn 
(GSuite, Tenant, Moodle…) 

 

Nombre de persones que han fet formació bàsica (a juny 2021)  

Preparar un llistat amb el professorat interessat en aquesta formació. 
 

2.2. Equip directiu/coordinador TIC 

Necessitat de formació en administració de consola [   ] Sí    [   ] No 

Nombre de les persones que faran la formació  

 
2.3. Alumnat 

2.3.a. Planificació activitats inicials formatives per l’adquisició de la competència 
digital bàsica 

Concepte Responsable Moment en què es farà 

   

   

   



2.3.b. Planificació activitats formatives de consolidació 

Concepte Responsable Moment en què es farà 

   

   

   

 
2.4. Famílies 
Activitats adreçades a l’acompanyament de les famílies en l’adquisició de competència 
digital 

Concepte Responsable Moment en què es farà 

   

   

 

3. Dispositius i connectivitat 
3.1. Dispositiu per l’alumnat 
Si hi ha distintes situacions en funció del curs/etapa, emplenar una taula per cada cas. 
 

Curs/Etapa  

Dispositiu per l’alumnat [   ] Dispositius del centre un per alumne 
[   ] Dispositius del centre carretons compartits 
[   ] Les famílies compren/aporten el dispositiu 

Tipus de dispositiu  

 
3.2. Alumnat amb dificultats per accedir a dispositius 

Responsable detecció alumnat amb 
problemes econòmics 

 

Nombre d’alumnes sense dispositiu  

Nombre d’alumnes sense connexió  

Responsable gestió préstec dispositius   

Preparar un llistat nominal d’aquests alumnes. 
 

3.2. Inventari 

Responsable inventari recursos digitals  

 
 






