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Marc legal de referència 

Aquest pla d’organització i actuació pel curs 2020_21, en el marc de la pandèmia per la 

COVID19, està elaborat i redactat per Judith López Miró, directora de l’escola Espai Obert la 

Serra i titular del centre amb l'assessorament i supervisió de la Inspecció d’Educació. Aprovat 

pel Consell Rector. 

Mitjançant els següents enllaços es pot accedir a totes les instruccions i recomanacions, 

rebudes prèviament, per la confecció d’aquest pla: 

Instruccions per al curs¿ 2020-2021 dels centres educatius de Catalunya. 

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

Preguntes freqüents i guia per a l'elaboració del pla d'organització dels centres educatius per 

al curs 2020-2021. 

Informe obertura centre 

Aclariments pla d’organització de centres 

Mesures complementàries al Pla d'actuació per al curs 2020-2021 

Protocol de gestió de casos covid-19 en els centres educatius 

El document definitiu pot estar subjecte, durant tot el curs 2020_21, a possibles 

modificacions relacionades amb noves decisions i/o intervencions, en el marc de la 

pandèmia per la COVID19. 

 

 

 

https://documents.espai.educacio.gencat.cat/IPCNormativa/DisposicionsInternes/Instruccions-curs-2020-2021.pdf
https://documents.espai.educacio.gencat.cat/IPCNormativa/DisposicionsInternes/Pla-escoles-2020-21.pdf
https://documents.espai.educacio.gencat.cat/IPCNormativa/DisposicionsInternes/Guia-curs-2020-2021-PMF.pdf
https://documents.espai.educacio.gencat.cat/IPCNormativa/DisposicionsInternes/Guia-curs-2020-2021-PMF.pdf
https://documents.espai.educacio.gencat.cat/IPCNormativa/DisposicionsInternes/Informe-obertura-centres.pdf
https://documents.espai.educacio.gencat.cat/IPCNormativa/DisposicionsInternes/Aclariments-pla-organitzacio-centres-Departament-curs-2020-2021.pdf
https://documents.espai.educacio.gencat.cat/IPCNormativa/Adaptacio_mesures_Pla_actuacio.pdf
https://documents.espai.educacio.gencat.cat/IPCNormativa/Protocol-Gestio-casos-rev.pdf
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1. INTRODUCCIÓ 

Benvolguts/des, 

Si esteu llegint aquest document és perquè ja formeu part de la nostra comunitat educativa o bé 

teniu interès en conèixer la nostra escola, el projecte educatiu i el nostre pla d'organització de 

centre en el marc de la pandèmia per SARS-Cov-2. 

La situació actual, a causa de la COVID19, ens obliga a fer un exercici important de reordenació i 

transformació general, també en el camp educatiu. Un exercici altament creatiu i deliberat, en 

l'àmbit específic de l'educació viva. 

En una escola com la nostra, on els aprenentatges es desenvolupen en el marc de la proposta per 

ambients i espais d’aprenentatge oberts, aquest exercici exigeix "dosi extra" d'aquesta creativitat 

deliberada en un entorn d'improvisació continu. 

Tota la informació, pel que fa a l'organització específica d'aquest curs 2020_21, queda recollida 

en el present document. Aquest pla d’organització està dissenyat i redactat per la directora de 

l’escola, en col·laboració amb altres membres de l’equip i un professional en dissenys d’interiors , 

aprovat pel Consell Rector de la cooperativa i supervisat i ratificat per inspecció d’Educació. 

S’han incorporat les mesures de seguretat que el Departament d'Educació adopta, amb l'objectiu 

de minimitzar el risc de contagi i d'assegurar l'aprenentatge presencial, i s’han redistribu ït espais, 

reorganitzat l’equip i programat les activitats pedagògiques del curs 2020_21 mantenint al màxim 

els valors del nostre projecte educatiu. 

Les mesures específiques protocolades des de l'administració en el marc de la pandèmia, que 

tots els centres educatius de Catalunya hem d'incorporar a l’organització i vetllar perquè es 

compleixin, tenen com objectiu assegurar les mesures de protecció sanitària i la traçabilitat. 

Hem de tenir en compte que la incertesa del moment i el desconeixement de l'evolució del 

mateix pot comportar canvis a manera d'indicacions noves que faran que el document es 

modifiqui i es transformi, si és el cas, a el llarg del curs 2020_21. 

Bo i la complexitat de la situació tenim la gran sort de disposar d'uns recursos humans tals com 

són la nostra comunitat educativa: equip i famílies i la infraestructura i els espais d'aprenentatge 

que garanteixen la continuïtat de l'activitat educativa en el marc d'un aprenentatge de qualitat, 

amb contacte directe amb la natura. 

La lectura d’aquest pla i la comprensió, per part de tots/es, de les accions i de la proposta de 

funcionament organitzatiu és clau per tal de cultivar, a la nostra escola, un ambient de 

convivència i relació segur, relaxat i fluït, amable i molt amorós. 

En un període excepcional calen accions i compromisos excepcionals. Intuïm que en algun 

moment potser no serà fàcil i al mateix temps tenim la certesa absoluta de què hi ha la capacitat i 

la força comunitària suficient per fer front a les dificultats que trobem pel camí. 

Gràcies per la confiança i la implicació. Bon curs 2020_21! 

Judith López Miró   

Direcció  
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2. CURS 2019_20  

a. Diagnosi general  

Finals 2on trimestre i tercer trimestre, del 13 de març al 21 de juny 

A partir del 13 de març del 2020 l'organització del pla de treball de l'Equip Directiu i de 

l'Equip Pedagògic de l’escola s’estructura preveient una possible prolongació del tancament 

del centre, decretat pel departament d’Educació com a mesura de protecció i per frenar el 

coronavirus, i en conseqüència la probabilitat de no poder oferir als infants l'atenció i 

l'acompanyament emocional habitual i l'activitat pedagògica presencial corresponent. 

Durant aquest període d’activitat on line hem treballat teixint una base pedagògica i 

d'acompanyament emocional per els infants les famílies i l’equip des de la improvisació més 

absoluta. 

S’han prioritzat les activitats amb continguts de l’àrea relacional, també amb l'objectiu de 

recollir interessos provinents de les necessitats d’aprenentatge dels infants, durant el 

confinament i així poder oferir, des de l’equip pedagògic, propostes educatives 

contextualitzades.  

S’han preparat continguts pedagògics tenint en compte a tots els infants de l’escola: 

comunitat de petits (infantil) i comunitat de mitjans i grans (primària), respectant al màxim la 

programació preparada pel curs 2019_20. També s'han inclòs l’organització de les festes i 

esdeveniments de l’escola com per exemple Sant Jordi i també la festa d’estiu com a cloenda 

del curs i comiat general.  

Aquestes estructures pedagògiques que s’han dissenyat, han tingut en compte les 

necessitats educatives de l’etapa d’infantil i de primària en endavant comunitat de Petits 

(Infantil), Mitjans i Grans (Primària). 

L’acompanyament emocional ha embolcallat i ha estat l’eix d’aquesta nova organització, 

oferint als infants, a les famílies acompanyament personalitzat, individual, calendaritzat per 

els tutors/es i a petició de l’infant i/o la família. També els membres de l’equip han comptat 

amb seguiment específic, suport i acompanyament emocional per part de la direcció.  

Durant aquest període d’activitat on line hem treballat teixint una base pedagògica i 

d'acompanyament, també tècnic, des de la improvisació més absoluta. Bo i així la valoració 

posterior ens indica que l’estructura pedagògica virtual: La Serra@casa creada i 

desenvolupada dia a dia per oferir, durant el període de confinament, suport educatiu i 

acompanyament emocional als infants de l’escola i preparada també per mantenir un flux de 

comunicació constant i oferir suport emocional a les famílies que ho han sol·licitat, ha 

completat la seva funció amb un % elevat d’èxit. 

A continuació fem referencia als espais virtuals i eines TAC emprades per dur la proposta 

educativa a la pràctica amb l’objectiu de fer efectiva l’estratègia pedagògica preparada 

concretament, per aquest període. 
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També fem referència, cap a final del punt 2 a l’organització de l’equip, a la importància de la 

participació i implicació de les famílies i als efectes positius de la gestió administrativa i 

econòmica que ha dut a terme el Consell Rector, durant el període de confinament. 

Aquesta confluència de forces i la implicació de tots/es ha fet possible la continuïtat de 

l’escola i de la cooperativa. 

 

a.1. EVA Entorn virtual d’aprenentatge 

Veure’ns obligats a treballar en un entorn virtual d’aprenentatge diari ens ha permès 

desenvolupar una estratègia pedagògica paral·lela, i habilitats relacionades amb les noves 

tecnologies. 

Fruit d’aquesta acció s’ha creat una plataforma digital específica, batejada també amb el 

nom de La Serra@casa, que s’ha utilitzat per allotjar i vehicular una combinació de diferents 

tipus d’activitats i propostes, relacionades amb totes les àrees curriculars, i altres 

informacions d’interès general. 

✓ Continguts i activitats estables i compartides 

✓ Continguts i activitats interactives 

✓ Directes 

✓ Comunicació de grup 

✓ Comunicació individual 

 

→ La Serra@casa 

El 23 de març, als 8 dies posteriors al tancament del centre, neix La Serra@casa un espai de 

comunicació interna per l’escola pensat per mantenir un flux d'informació regular i proper 

provinent de tots els àmbits i àrees, amb els infants, les famílies i l’equip pedagògic, en 

gairebé qualsevol mena de format: text, vídeo, imatge, àudio, xat.. 

La creació, posada en marxa, desenvolupament i creixement d’aquesta eina de comunicació 

virtual només ha estat possible gràcies a l’esforç i la implicació contínua i constant de tot 

l’equip: directiu i pedagògic i gràcies al recolzament  i acompanyament tècnic, també 

constant i continu, de la comissió d’informàtica de l’escola. 

Aquesta comissió formada per membres de les famílies de l’escola, especialistes en aquest 

àmbit, també ha estat la responsable de facilitar entitat i accés, a La Serra@casa, a cada una 

de les famílies vinculades a l’escola i a tots/es els membres de l’equip directiu i pedagògic. 

Els continguts i el format de les propostes pedagògiques d’aquesta plataforma on line tenen 

en compte els valors i la línia del projecte i els interessos dels infants. També s’ha cuidat molt 

i de manera específica la presentació, cartelleria i anunci de cada esdeveniment i activitat 

educativa.  
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Mostra de cartelleria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mostra d’anunci d’esdeveniment i activitat 
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Valorem La Serra@casa com un espai de trobada comunitari acollidor, útil i pràctic que ha 

complert el seu objectiu educatiu, pedagògic i de socialització intern. 

La Serra@casa ha posat a disposició dels infants i les famílies 13 canals de comunicació: 7 

canals amb contingut estable compartit, 4 canals amb contingut interactiu i els 

directes.  

✓ Canals amb contingut estable i compartit 

Els canals amb contingut estable i compartit ofereixen un conjunt d’activitats competencials i 

globalitzades, individuals i de grup, amb l’objectiu de que tots els infants de l’escola; 

comunitat de petis, mitjans i grans, puguin seguir desenvolupant el seu procés 

d’aprenentatge en el marc i amb els límits que acoten aquest procés: la situació de 

confinament i la eina.  

El seu objectiu és afavorir l’activitat autònoma (individual) quan es desenvolupen continguts i 

activitats estables i afavorir l’activitat complementària (amb altres infants) quan es 

desenvolupen continguts i activitats compartides. 

També considerem contingut estable i compartit la informació relacionada amb notícies 

provinents de tots els àmbits, d’interès rellevant per tota la comunitat d’infants i per la 

comunitat d’adults: famílies i equip. 
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• Activa't i descobreix! 

Propostes, tallers i activitats pedagògiques diverses, creades per l’equip pedagògic 

adreçades a la comunitat de petits, mitjans i grans. 

• Contagia’ns amb la teva experiència! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitats i propostes en la 

que és necessària la participació col·lectiva perquè es puguin 

completar. 
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• La Serra en directe! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espai d’accés a els vídeos_anunci de la programació diària de les activitats a la informació i 

continguts relacionats amb els tallers i activitats en directe. Aquests últims es faciliten” 

post_emissió” per tal de que es puguin tornar a experimentar i gaudir. 

• Investigo i comparteixo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espai que possibilita que els infants comparteixin les seves investigacions individuals o 

familiars 
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• Y tú, Qué lees? 

Espai per compartir llibres y lectures d’interès. 

• Horaris

Espai que facilita el calendari, la temportizació de les activitats i propostes de cada 

setmana.  
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• Sant Jordi 2020 

Canal que ha vehiculat la informació relacionada amb la celebració, on line, de la festivitat de 

Sant Jordi, en el període de confinament. 

✓ Canals amb contingut i activitats interactives 

Els canals amb contingut interactiu permeten mantenir un flux d’informació en gairebé 

qualsevol format: text, vídeo, imatge, àudio i xat i afavoreixen l’activitat cooperativa i la 

comunicació en petit, mitjà o gran grup. 

Activitats proposades de participació general: equip pedagògic, infants i famílies. 

• Inf@nts_compartiu! 
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Canal creat perquè els infants expliquin, comparteixin amb tothom que fan, que viuen, que 

senten.. 

• Inf@ants_deixa el teu missatge! 

Espai perquè els infants puguin deixar-se missatges i quedar per trobar-se virtualment. 

També per vídeo conferència.  

• La Serra news and things 
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Canal que recull activitats i propostes des de les famílies i altres entitats afins. 

• The world news and things 

Espai informatiu amb enllaços a activitats i entitats externes diverses. 

 

✓ Directes 

Els directes de La Serra@casa permeten apropar als infants el format taller, una estructura 

pedagògica que forma part de la programació habitual de l’escola. 

Aquests tallers on line els preparen i faciliten l’equip de talleristes de l’escola, supervisats 

prèviament per la directora pedagògica del centre. 

o Horari 

El 23 de març del 2020 s’inicia el desenvolupament d’aquest nou horari, dels directes de La 

Serra@casa, quan s’ha mantingut estable fins a final de curs. La introducció de nous 

continguts ha tingut una periodicitat setmanal. 
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HORA  DILLUNS 23  DIMARTS 24  DIMECRES 25 DIJOUS  26 

 

DIVENDRES 27 

10:00h  CONTE PETITS ANGLÈS GRUP 

GRANS   

BUSCA LLETRES 

PETITS  

ANGLÈS GRUP 

MITJANS  

REPTES 

MATEMÀTICS 

PETITS  

11:00h        ROBÒTICA    

11:30h  CONTE GRANS EXPERIMENTS 

(petits, 

mitjans i 

grans) 

CONTE 

ENCADENAT 

GRANS  

 EXPERIMENTS  

(petits, mitjans 

i grans) 

MOVIMENT 

GRANS  

13:00h  ROTLLANA 

GRANS  

ROTLLANA 

MITJANS  

GRUP 1 

ROTLLANA 

MITJANS GRUP 3 

ROTLLANA 

MITJANS  

GRUP 2 

NIU (rotllana 

petits) 

16:00h      PROJECTES 

GRUP GRANS 1 

PROJECTES 

GRUP GRANS 

2 

PROJECTES 

GRUP GRANS 

3  

16:30h    ROBÒTICA        

 

L’horari s’ha estructurat per a què els infants puguin combinar i compatibilitzar els tallers en 

directe amb l’accés als canals amb continguts i activitats estables i compartides, l’accés als 

canals amb continguts i activitats interactives, la comunicació de grup i la comunicació 

individual. Dues o tres activitats diàries pensades per petits i mitjans i tres o quatre activitats 

adreçades al grup de grans.  

Aquesta organització diària ha volgut aproximar als infants la possibilitat d’organitzar-se el 

dia (amb l’acompanyament corresponent) al voltant d’un horari bastant similar al que viuen a 

l’escola. Com a excepció les activitats de robòtica i projectes que s’han facilitat en un horari 

de tarda, no habitual per ells. 

o Com arriba aquesta informació als infants? 

L'horari es penja al canal anomenat horari i s’actualitza periòdicament. Bo i així, diàriament, 

al vespre, s’envia a les famílies des de l’equip (via e-mail) o mitjançant la comissió de 

comunicació de l’escola (via whatssap). 

Per completar aquesta informació i oferir diferents modalitats d’accés a la mateixa també es 

presenta a les famílies en format vídeo i es titula EXTRA, EXTRA!. Cada dia un membre 

diferent de l’equip és el/la responsable de preparar aquest vídeo_anunci especificant les 

diferents propostes relacionades amb les connexions en directe del dia següent. També, 

cada dia, en un idioma diferent: català, castellà o anglès. Els arriba via mail i whatssap. 

La comissió de comunicació formada per membres de les famílies de l’escola, especialistes 

en aquest àmbit, també ha estat un suport clau. Han fet d’enllaç entre l’equip i les famílies de 

l’escola vehiculant la informació de manera molt àgil i efectiva. També han fet de suport a 

l’equip en quan a mitjans audiovisuals: vídeo, fotos, etc.  
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Tota la comunitat d’infants: petits, mitjans i grans ha necessitat suport i acompanyament 

tècnic constant , també supervisió, que ha estat facilitada per els membres de l’equip i les 

famílies tant per accedir a la plataforma i als continguts (gestió de l’eina) com per 

desenvolupar una part o la totalitat de les activitats (depenent de la maduresa). 

✓ Comunicació de grup 

La finalitat de la comunicació de grup ha estat mantenir la comunicació dels infants, entre 

ells i el/la mestre/a en un format que forma part de l’àrea de comunicació: les rotllanes. 

Em pogut constatar la importància i l’impacte positiu del desenvolupament i del 

manteniment en el temps d’aquests encontres on hi han arribat a participar fins a 20 infants. 

Espai per excel·lència, sens dubte, per compartir amb els altres el seu estar, el seu sentir i tot 

allò que estaven fent durant el període de confinament. 

També ressaltem l’agilitat i el bon ritme dels infants: petits, mitjans i grans pel que fa a 

l’adaptació de l’ús de l’eina: la plataforma zoom en el nostre cas. Tots els infants han cultivat 

la paciència i s’ha madurat ràpidament amb l’escolta i el temps d’espera per les 

intervencions. 

✓ Comunicació individual 

La finalitat de la comunicació individual ha estat mantenir la comunicació habitual en format 

tutoria: tutor/a infant, tutor/a infant i família. 

La petició de trobada en format tutoria ha esta bidireccional. Tutors/es, la directora de 

l’escola i les famílies hem proposat aquests encontres, quan s’ha considerat necessari, amb 

una freqüència setmanal i/o quinzenal depenent de les necessitats dels l’infant i/o de les 

inquietuds i necessitats de la família. 

També, alguns infants, han manifestat a les famílies la necessitat de contactar per veure, 

saber i parlar amb el/la seva mestre/a 

Alguns infants, gràcies a aquest acompanyament individual, han anat transformant els seus 

interessos donant cabuda a altres nous. Per exemple, han canviat el contingut d’alguns 

projectes individuals i/o investigacions en família i han escollit opcions més en línia amb el 

moment viscut i la disponibilitat dels recursos materials a casa. 

a.2. Seguiment i acompanyament  

o Als infants  

Els infants de l’escola han viscut tota mena i barreja d’emocions i sensacions, durant el 

període del confinament. També, alguns/es d’ells/es, una sensació de pèrdua important, 

angoixa i por. 

El seguiment i acompanyament als infants, per part dels tutors/es, i de la directora del centre 

quan s’ha considerat, ha estat acurat, continuat i molt proper. En dos modalitats : a nivell de 

grup i a nivell individual 
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A nivell de grup el format rotllanes virtuals ha facilitat al/la mestre/a detectar l’estat 

emocional dels nens i les nenes de l’escola: els diferents estats d’ànims, les absències, etc. 

També ha servit per estrènyer vincles, entre els mateixos infants i amb l’adult. 

Aquesta informació ha fet palès la necessitat de fer un seguiment més proper, d’alguns dels 

infants en determinats casos, sempre amb el permís i suport de la família. 

També s’ha constatat que per alguns infants assistir a aquests encontres grupals ha estat 

excessiu, a nivell emocional, donat que produïen desconcert i enyorança. En aquests casos la 

família ha avisat a l’equip de la “desconnexió” de l’activitat per part de l’infant. Aquesta 

situació s’ha donat , majoritàriament, en la comunitat de petits. 

Igualment, en algunes d’aquestes situacions, s’ha seguit fent seguiment per telèfon o via e-

mail, per tal de poder estar atents/es als canvis que es poguessin produir i donar suport a la 

família si ho sol·licita. 

o A les famílies 

El seguiment i l’acompanyament a les famílies ha anat en concordança amb les necessitats i 

peticions de les mateixes. La direcció de l’escola i l’equip pedagògic han estat sempre 

disponibles via e-mail, trucades de telèfon i videoconferència.  

Les inquietuds més habituals han estat relacionades amb l’estat emocional dels infants i 

l’organització en quant a l’aspecte pedagògic. També han demanat suport per acompanyar 

als infants durant el desenvolupament de les activitats educatives proposades per la 

plataforma on line.  

En aquest sentit, a petició de les famílies, es van facilitar dos tallers de matemàtiques on line. 

L'objectiu ha estat aproximar la forma i les eines (material pedagògic) emprades 

habitualment a l’escola per facilitar l’aprenentatge d’aquesta competència. 

Algunes també han necessitat acompanyament en el procés d’acceptació de la reacció 

dels/les nens i nenes que no han estat receptius front el ventall d’activitats i propostes 

provinents de l’escola, ni tampoc de les que es proposaven a casa. 

També s’ha promogut, des de l’equip pedagògic, el donar valor a la participació dels infants 

en les activitats familiars i l’oportunitat de disposar de temps per jugar sol, de manera 

autònoma (joc simbòlic, construccions, etc..)  i estones del dia sense el dispositiu (ordinador, 

mòbil, etc., com a recurs), estimulant així l’imaginari i la creativitat. 

a.3. Organització de l’equip durant el confinament 

Tots els professionals de l’escola hem “patit” en una mesura o altre dificultats i/o situacions 

complexes, durant aquest període tan excepcional que ens ha tocat viure. Per aquest motiu 

ha estat un tot repte professional i personal poder donar continuïtat a l’activitat pedagògica i 

educativa en un marc de qualitat. 
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o Equip directiu 

L’equip directiu ha estat responsable, en tot moment, d’assegurar el bon funcionament i la 

qualitat d’aquest nou engranatge preparat per oferir acompanyament emocional i 

continuïtat d’aprenentatge als infants i suport emocional a l’equip pedagògic i a les famílies. 

També s’ha responsabilitzat de mantenir informats a aquests últims, de manera constant i 

actualitzada, en quant a normativa i a altres informacions d’interès, de caire intern. 

Des de la direcció de l’escola s’han assegurat les matriculacions pel curs 2020_21, amb 

entrevistes per vídeo conferència. També ha donat suport a les famílies que han causat baixa, 

durant aquest període autoritzant a que els infants poguessin continuar i concloure el curs i 

acomiadar-se quan, tant la família com l’infant, s’han sentit preparats i han considerat que 

era el moment. 

o Equip pedagògic 

Tot l’equip de mestres/as i educadors/es, en ple, ha duplicat esforços, temps i recursos 

treballant de manera coordinada i cohesionada fent possibles que es complissin tots els 

objectius traçats, per assolir en aquest període i que La Serra@casa sigui un marc acollidor i 

interessant per tota la comunitat d’infants i d’adults. 

La capacitat de treball i la paciència i amorositat que caracteritza a tot l’equip ha fet possible 

concloure el curs amb una bona feina feta. 

Amb molta creativitat i enginy han teixit programació àmplia, diversa i competencial i 

contextualitzada,. I també s’ha complimentat tota la documentació habitual, incloent els 

informes de procés, que s’entreguen a final de curs, de tots els infants de l’escola. 

Dos membres de l’equip han configurat un equip tècnic intern, responsable de resoldre els 

dubtes, oferir suport i el calendari corresponent en quant a la plataforma La Serra@casa i la 

plataforma zoom. 

S’han mantingut i duplicat les reunions d’equip, en format on line. També s’han allargat els 

horaris de les mateixes entre setmana i el cap de setmana quan ha estat necessari. Sobretot 

a l’inici, en quant la posada en marxa de La Serra@casa. 

o Secretaria 

La secretaria de l’escola també ha funcionat a ple rendiment, durant el període del 

confinament. Donant suport a la direcció i a l’equip pedagògic per tot el que fa referencia a 

les qüestions burocràtiques internes i externes: llistats, noves matriculacions, baixes, etc.  

Donant també suport al Consell Rector, recollint les actes de totes les reunions internes que 

s’han dut a terme per la presa de decisions corresponent, durant el tancament. 

a. 4. Les famílies 

Les famílies són una part de la comunitat que també ha patit, de manera intensa, els efectes 

del tancament de l’escola. 
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Atendre el teletreball, la conciliació familiar i acompanyar als fills i filles en el seu procés 

d’aprenentatge adaptant-se als horaris i procediments proposats per l’escola, sabem que ha 

estat un “tetris” difícil de transitar i sostenir per tots ells i elles, durant el període del 

confinament. 

Bo i així gràcies a la seva capacitat adaptativa, al seu recolzament, a la confiança depositada 

en la proposta pedagògica i al fet de mantenir un compromís econòmic ferm, hem pogut 

encarar plegats dos grans reptes: oferir a tots/es els infants de l’escola un marc de referència 

proper i acollidor i fer possible, a dia d’avui, la continuïtat de l’escola. 

a. 5. Organització de la cooperativa 

o El Consell Rector 

El Consell Rector, l’òrgan de representació i govern de l’entitat, configurat per quatre 

representants de les famílies, la directora de l’escola i un representant del personal 

d’administració i serveis ha vetllat, de manera permanent, per la conciliació del moment en 

quan a les necessitats pedagògiques, estructurals i econòmiques de la cooperativa, durant 

aquest període excepcional. 

S’han convocat reunions setmanals per tal d’atendre, posar en comú i resoldre tots els 

dubtes i peticions provinents de la situació general i també totes les peticions, dubtes i 

dificultats que les famílies que ho han necessitat han fet arribar al Consell rector. 

També ha vehiculat cap a les famílies, quan ha estat necessari, tota la informació relacionada 

amb l’àmbit normatiu i burocràtic. 

Gràcies a una gestió curosa en l’àmbit econòmic i inclusiva en l’àmbit relacional, en el marc 

de la cooperativa, s’ha pogut afavorir que algunes de les famílies que es plantejaven causar 

baixa de l’escola, degut a dificultats econòmiques, puguin continuar en el projecte.  

També, amb un gran esforç per part de tots, s’han pogut mantenir les condicions laborals i 

salarials de tots els professionals vinculats professionalment a la cooperativa: Equip directiu, 

equip pedagògic, equip espai migdia, talleristes, administratives i personal de manteniment. 
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3. CURS 2020_21.  

3.1. INFANTS 

a. Grups de convivència i socialització molt estables 

Extracte del Pla d’actuació per al curs 2020_21 per a centres educatius en el marc de la pandèmia, per COVID19. Departament 

d’Educació.03.07.2020 Pag.. 9-10 

“Es proposa l’organització entorn a grups de convivència estables. El seu principal valor és la 

facilitat que dona en la traçabilitat de possibles casos que s’hi donin: permeten una 

identificació i gestió precoç dels casos i dels seus contactes.  

Es tracta de grups estables d’alumnes, amb el seu tutor o tutora i en el marc dels quals es 

produeix la socialització de les persones que l’integren. Poden formar part d’aquest grup 

estable altres docents o personal de suport educatiu i a l’educació inclusiva si la major part 

de la seva jornada laboral transcorre en aquest grup. Un docent i un professional o una 

professional de suport educatiu només pot formar part d’un únic grup estable”. 

b. Organització dels grups de convivència i socialització 

Els grups de convivència i socialització, de la nostra escola,  s’han organitzat, inicialment, 

tenint en compte el nombre màxim d’alumnes del centre, les matriculacions actuals, la corba 

de baixes possibles previsibles cada curs i els espais interiors i exteriors disponibles.  

✓ Nombre màxim d’alumnes del centre 

PETITS 

Educació infantil de segon cicle: P3, P4, P5. 

3 unitats  amb capacitat per a 30 llocs escolars. 

MITJANS I GRANS 

Educació primària: 1er, 2on, 3er, 4rt, 5è i 6è. 

6 unitats amb capacitat per a 90 llocs escolars. 

c. Criteris de configuració dels grups  

Els criteris de configuració i determinació dels grups d’infants, tant d’infantil com de 

primària, han prioritzat, en tot moment i per endavant, estructurar agrupacions de 

convivència i socialització molt estables, assegurant el màxim d’estanquitat i seguretat de 

cada grup, garantint la distància de seguretat i el mínim contacte entre ells. 

Aquests criteris també han tingut en compte la possibilitat de que es produeixin, durant el 

curs, canvis més restrictius, en quant a les mesures de seguretat: mascareta i/o altres i de 

distància social: metres i /o altres, en el marc de la pandèmia per la COVID19. Per aquesta 

causa l’assignació d’espais interiors i exteriors molt amplis, molt lluminosos i amb alta 

capacitat de ventilació, a cada grup de convivència. 
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d. Determinació dels grups estables de convivència i socialització 

El projecte pedagògic de l’escola contempla la multigraduació com a opció pedagògica. Som 

una gran comunitat i al mateix temps una escola petita, per ràtio autoritzada. 

Els espais d’aprenentatge, dissenyats, per aquest curs 2020_21, i pensats per acollir tots els 

grups estables de convivència i socialització de l’escola, estan preparats per a què es puguin 

desenvolupar estratègies de treball individual, cooperatiu i/o altres tipus de dinàmiques 

pedagògiques que continuïn facilitant, a tots els infants de l’escola, un procés 

d’aprenentatge divers, globalitzat i contextualitzat. 

S’ha determinat mantenir les agrupacions, barreges i nomenclatures habituals de cada grup 

per tal d’oferir un entorn pedagògic i d’interacció social amb una qualitat educativa que 

pugui dotar, a l’estar de tots els infants de l’escola, d’un ambient el més similar i proper 

possible al que, a l’escola, han viscut fins ara. 

e. Grups heterogenis de convivència i socialització. Criteris pedagògics. 

Els grups de convivència i socialització heterogenis faciliten, entre altres, la possibilitat 

d’adquirir  respostes noves que no existien abans en l’esquema de comportament de cada 

un dels infants vinculat al grup, mitjançant l'observació d’altres models. 

D’igual manera possibilita, entre altres, aprenentatges relacionats amb cultivar la paciència i 

entendre que existeixen diferents ritmes d’aprenentatge, que no existeix un ritme únic per 

tot el grup, valorant-ho des del respecte. 

Tenim la gran sort i oportunitat de comptar amb un grup d’infants i famílies de nacionalitats 

diverses. Aquesta peculiaritat és un plus de qualitat educativa pel que fa a la comunicació, 

l’aprenentatge en quant a altres maneres de ser, fer , viure i pensar, les relacions, la cultura i 

el coneixement del món. La barreja dels grups nodreix i vehicula aquesta possibilitat als 

infants, afectant de manera positiva el desenvolupament dels seus aprenentatges. 

Aquestes oportunitats i vivències, entre altres, estimulen la creativitat i la imaginació dels 

infants en quant a haver de trobar la manera d’adaptar-se a noves situacions i superar els 

reptes que van sorgint durant el procés d’aprenentatge, en qualsevol àmbit. 

Entenem que és important i necessari el desenvolupament d’aquestes capacitats, 

relacionades amb la resistència i l’adaptació dels infants al medi i a les situacions i 

experiències de vida,  per tal de cultivar recursos que afavoreixin un bon estat de salut física i 

psíquica en moments excepcionals com els que estem vivint.  

En un temps on la convivència en grup i la proximitat física estan compromeses cal, des de 

l’escola, generar estructures dissenyades i pensades per que la seguretat, l’amabilitat i 

l’amorositat siguin l’eix tant a nivell humà com a nivell d’entorn; espais, estructures físiques, 

estructures pedagògiques, materials, etc. 

En aquest sentit pensem que l’organització general i específica prevista a l’escola per aquest 

curs 2020_21,  al voltant dels grups estables de convivència i socialització, assegura que els 

processos d’aprenentatge dels infants es desenvolupin respectant el principi d’autonomia i 
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investigació, l’autoregulació, la necessitat de joc i socialització i la necessitat de vinculació i 

pertinença i al mateix temps també assegura les mesures de protecció estipulades i la 

traçabilitat. 

INFANTIL. EDIFICI 2  

Comunitat de Petits 

Aquest grup de convivència i socialització estable està previst com a grup únic amb una 

ràtio general de 22 infants: 5 infants de P3, 10 infants de P4 i 7 infants de P5. 

COMUNITAT Nº INFANTS 
ESPAI INTERIOR 

ASSIGNAT 

M2 PER INFANT 

I DOCENT 

PETITS 22 162,2 m2 6,2 m2 

L’edifici 2, que acull a la comunitat de petits, està separat de l’edifici de primària amb lavabos 

independents, un accés d’entrada i sortida també independent de la resta de l’escola i un 

entorn privilegiat, amplia zona de natura i bosc. 

S’ha disposat per la comunitat de petits un espai interior estable i d’us exclusiu per aquest 

grup de 22 infants i un espai exterior estable i també d’ús exclusiu, per aquest grup. 

Un dia a la setmana disposaran d’un espai temporal interior, per tal de desenvolupar 

activitats de música i moviment. 

L’amplitud de l’espai interior, 6,2m2 assignats per infant i docent, garanteix el compliment de 

les normes de seguretat, en quant a la distància física, i permet dotar de familiaritat i 

continuïtat a l’espai de petits. Un requeriment indispensable per la cura de la salut física i 

psíquica dels infants. 

L’espai interior i exterior (natura i bosc) estan organitzats per ambients, espais 

d’aprenentatge, relacionats amb les àrees curriculars corresponents. Cada un d’aquests 

espais té assignat diversitat de material, estructurat i no estructurat. També son espais 

preparats per acollir les propostes i activitats previstes, per aquest curs 2020_21. 
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PRIMARIA. EDIFICI 1 

Comunitat de Mitjans i Grans 

Per configurar els grups estables de convivència i socialització de la comunitat de primària 

cal tenir en compte que els interiors dels edificis que acullen i a la comunitat de mitjans i 

grans: edifici 1 són espais oberts, no tancats del tot. Separats per envans, que no arriben al 

sostre. 

Aquesta peculiaritat dificulta la reorganització de l’espai, concretament en el cas de l’edifici 1: 

comunitat de mitjans i grans, quan l’objectiu és assegurar l’estanquitat de cada grup de 

convivència.  

Per aquest motiu en aquest cas específic, a primària, es proposa fer les mínimes agrupacions. 

Concretament 4 grups de convivència i socialització molt estables amb un espai ampli de m2 

assignat, per a cada grup.  

El grup de grans, 5è i 6è, s’ha configurat i considerat com un grup estable de convivència i 

socialització bo i que tenen assignats espais en dos edificis independents. S’ha tingut en 

compte la importància de facilitar un espai de socialització gran tenint en compte, entre 

altres criteris pedagògics,  que pels infants de 6è aquest és l’últim any a l’escola. 

Considerem que la present proposta és la que millor optimitza l’espai existent atorgant una 

mitjana de 3m2 per persona donat que: 

• S’han reduït al màxim les zones comunes de trànsit per a garantir una baixa 

interrelació entre persones de diferents grups. 

• Tots els espais tenen un únic accés (entrada i sortida) amb una ruta clara i sense 

alternatives. Els perímetres són lògics i s’identifiquen amb claredat. 

• Les divisòries són estables i sòlides però permeables visualment en coherència amb la 

pròpia arquitectura de l’edifici que compta amb múltiples finestrals a l’exterior i 

interior.  

• Qualsevol distribució alternativa implica un augment de les àrees de trànsit en 

detriment de l’espai útil. 

COMUNITAT Nº INFANTS ESPAI INTERIOR 

ASSIGNAT 

M2 PER INFANT 

I DOCENT 

MITJANS 

1r 

14 infants 44,9 m2 2,8 m2 

MITJANS 1 

2on 

15 infants 54,4 m2 3,2 m2 

MITJANS 2 

3er i 4rt 

27 infants 91,8 m2 3,4 m2 

GRANS 

5è i 6è 

27 infants 49,1 m2 per 5è 

73,3 m2 per 6è 
diferents edificis 

3m2 per 5è 

4,8m2 per 6è 
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f. Criteris de configuració de grup específics: pedagògics i econòmics 

Valorem poder mantenir la ràtio dels grups assignats basant-nos en l’argumentació dels 

punt: c. Criteris de configuració de grup, d. Determinació dels grups estables de convivència i 

socialització i  Grups heterogenis de convivència i socialització. Criteris pedagògics. Pag. 18-

19 i també, en el cas concret de la comunitat de mitjans i grans, ens basem en els següents 

criteris: 

Donat que la ràtio general de l’escola és petita i amb les matriculacions actuals no és 

completa, la subdivisió dels grups estables de convivència i socialització (amb l’objectiu de 

baixar la ràtio específica de cada grup), implicarà un augment de les àrees de trànsit en 

detriment de l’espai útil.  

En el cas específic de la comunitat de mitjans i grans, donada la diferencia que hi ha entre els 

m2 i els infants matriculats a primària, aquest desdoblament reduiria, a l’ensems, l’espai i els 

m2 assignats per cada grup i per cada infant en detriment de la confortabilitat.  També 

comportaria que parts de l’edifici 1, on els infants de la comunitat de mitjans i grans 

desenvolupen l’activitat durant l’horari lectiu, quedaria en desús. 

Habilitar aquests espais en desús comportaria en conseqüència creuament i contacte 

freqüent i aleatori amb els altres grups de convivència i socialització estables i que es 

comparteixin espais i  àrees de trànsit amb molta freqüència. Això dificultaria, en l’interior de 

l’edifici, la supervisió i el manteniment de les normes de seguretat establertes en quant a la 

distància i a l’obligatorietat de portar la mascareta quan no es pot respectar la mateixa i en 

quant a la neteja de materials i recursos pedagògics físics. I és probable que donat un 

possible cas de contagi, per COVID19, la traçabilitat quedés compromesa.    

Considerem molt important tenir en compte que el fet d’haver de mantenir, durant tot 

l’horari lectiu, una cura contínua d’aquestes indicacions i normes i a l’ensems facilitar un 

entorn relaxat i preparat pel desenvolupament dels aprenentatges corresponents no és una 

acció fàcil ni per als infants ni per als docents.  

Aquesta situació, pot generar situacions d’estrès, ansietat i desconfiança vinculades a la por 

al contagi per la COVID19, que hem procurat preveure, minimitzar i incloure en el nostre pla 

d’organització de centre per el curs 2020_21, en el marc de la pandèmia per la COVID19. 

També, en el cas de la nostra escola, és molt important tenir en compte la mobilitat, en 

quant a les possibles baixes a l’inici del curs 2020_21.  

L’històric ens senyala que a principis de curs es produeixen baixes sobtades, el 90% són 

d’infants de primària, donat que hi ha famílies que esperen l’acceptació de la matriculació a 

l’escola pública i sovint aquesta acceptació arriba a l’inici o havent-se iniciat el curs. 

Enguany, donada la situació economicosocial i com a conseqüència dels efectes de la 

pandèmia, és molt més probable de lo habitual que hi hagi famílies que en alguns moments 

causin baixa, bàsicament per motius econòmics. 
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Aquesta peculiaritat cal tenir-la en compte per valorar respectar la ràtio proposada per els 

grups de convivència i socialització estable de primària: grup de mitjans i grans. En aquesta 

franja d’edat i etapa és on les baixes son més recurrents. 

Amb això volem dir que si reduïm les ràtios probablement ens trobarem en una situació de 

disminució de qualitat a nivell de socialització i aprenentatges dins del grup, si es produeixen 

baixes importants, donat que a partir de l’inici de curs les matriculacions disminueixen o ja 

no es produeixen fins que no arriba el període corresponent a la matriculació del curs 

següent. Una, dos o tres baixes en un grup de 27 o 30 infants tenen molt menys impacte que 

en un grup reduït de 15, per exemple. 
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3.2. EDIFICIS I ESPAIS. CURS 2020_21  

a. Espais estables i temporals 

Seguint les indicacions del pla d’organització dels centres educatius de Catalunya, per el curs 

2020_21, en el marc de la pandèmia per La Covid19, els diferents espais d'aprenentatge de 

l’escola s’han diferenciat en dos tipologies: espais estables i espais temporals. 

Els espais estables són els espais d’aprenentatge preparats en l’interior dels edificis 1 i 2. 

Aquests espais acolliran, durant tot el curs 2020_21 a un únic grup estable de convivència i 

socialització d’infants i equip docent. No són espais de lliure accés, ni de lliure circulació per 

altres grups. 

Els espais temporals són els espais d'aprenentatge preparats a l’Edifici 2: Taller, sala de 

moviment i espai de música i l’Edifici 4 laboratori i office que poden ser utilitzats, en 

ocasions puntuals, per diferents grups estables.  

Les activitats de fusteria i música desenvoluparan la major part de l’activitat pedagògica a 

l’espai exterior. L’espai de laboratori i office serà utilitzat per l’espai migdia quan no es pugui 

dinar a l’espai exterior. 

EDIFICI 1. Comunitat de Mitjans i Grans (veure mapa pàgina 30) 

✓ Espais estables interiors  

L’Edifici 1 s’ha reorganitzat per tal de poder oferir 4 únics espais d'aprenentatge estables 

amplis, lluminosos, confortables dotats del material i els recursos pedagògics corresponents, 

pensats per la comunitat de mitjans i grans. 

Aquesta reestructuració ha modificat els usos habituals de tots els espais d'aprenentatge de 

la comunitat de mitjans i grans, l’Edifici 1. 

L’espai de matemàtiques de mitjans i l’espai de matemàtiques de grans, l’espai de 

comunicació de mitjans i l’espai de comunicació de grans, l’espai de coneixement del món 

de grans, l’espai simbòlic i la biblioteca deixen de ser espais d’ús exclusiu i específic, 

vinculats, a uns continguts curriculars concrets. També queda afectat tot l’espai central, 

anomenat col·loquialment el centre, que acollia l’àmbit creatiu i artístic i coneixement del 

món de mitjans. 

Els esmentat espais s’han unificat, fent agrupacions correlatives, tenint en compte la seva 

disposició arquitectònica per tal de que els grups de convivència i socialització estable 

disposin, per al curs 2020_21, d’espais estables dissenyats per assegurar que el 

desenvolupament dels processos d'aprenentatge dels infants es faciliten en un entorn 

pedagògic adequat, amable i  agradable tenint en compte els criteris establerts pel que fa a 

les mesures de seguretat, per la Covid19. També pensats per assegurar la bona convivència 

entre els membres del grup: docents i alumnes.  
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Cada un dels quatre espais estables dissenyats, disposarà de micro ambients, racons: 

matemàtiques, coneixement del món, creatiu i artístic, simbòlic i comunicació amb les tres 

llengües amb material preparat, estructurat i no estructurat d’ús exclusiu per cada grup. 

Al grup de Grans, infants de 5è i 6è, bo i ser un grup únic de convivència i socialització 

estable, se'ls ha assignat dos espais diferenciats, en diferents edificis, que tenen la 

consideració d’espai únic, per tot el grup. Un d’aquests espais es troba a l’Edifici 2. 

✓ Espais estables exteriors 

El grup de Grans també té assignat un espai estable exterior ampli, de tres zones, diferenciat 

de la resta de grups de convivència i socialització de primària i anomenat col·loquialment: 

l’esplanada, els garrofers i la zona de l’antic galliner. És colindant amb l’espai exterior estable 

de la comunitat de Petits, i està limitat perimetralment per una corda que separa els dos 

espais. 

✓ Espais temporals 

EDIFICI 2. Comunitat de Petits (veure mapa pàgina 26) 

✓ Espai estable interior. 

L’Edifici 2 no ha patit modificacions a nivell de distribució d’espais. Està configurat com un 

espai únic i independent, que acull a un únic grup estable de la comunitat de Petits.  

És manté l’organització espaial d’interior: micro ambients preparats amb material estructurat 

i no estructurat, relacionat amb els diferents àmbits i àrees curriculars. 

L’espai exterior d’infantil també està considerat un espai d'aprenentatge estable i únic i és 

manté com sempre amb l’excepció de que, per aquest curs 2020_21 s’ha delimitat la zona 

del garrofer i la de l’antic galliner per tal d’assignar aquest espai exterior estable al grup de 

Grans, de primària. 
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3.3. ORGANITZACIÓ DE GRUPS I ESPAIS 

Grup Nombre Docents Suports 
estables 

Suports 
temporals 

Espais 
estables * 

Espais temporals 

Petits 
(infantil) 

23 3 1 0 Interior 
Infantil 
Exterior 
Infantil 

Sala de moviment 
Dilluns  

Mitjans  
(1r) 

14 1 1 Escacs 
Divendres 
10:15-11h 
Circ 
Dimarts 
11-12h 
Fusteria 
Dijous 
9:30-11:30 

Interior 
Espai Sud-
Oest 
Exterior  
sorral 

Sala de moviment  
9h- 11h Dimarts 
Hort 
Dimecres 10h-11h 
Música  
9h-11h 
3r trimestre 

Mitjans 1 
(2n) 

15 1 1 Escacs 
Dilluns 10:15-
11h 
Circ 
Dimecres 
11-12h 
Fusteria 
Dijous 
11:30-13:15 

Interior 
Espai Nord-
Oest 
Exterior 
construccions 

Sala de moviment  
11h- 13h Dimarts 
Hort 
Dimecres 12h-13h 
Música  
11h-13h 
3r trimestre 

Mitjans 2 
(3r i 4t) 

23 2 2 Escacs 
Dilluns 9:30-
10:15h 
Circ 
Dimecres 
10-12h 
Fusteria 
Dimarts 
10:30-11:30 
Oral english 
Dimarts 
11:30-13h 
 

Interior 
Espai Sud 
Exterior  
gronxador, 
garrofer i 
estructures 

Sala de moviment  
Dimecres 
Hort 
Dimecres 11h-12h 
Música  
2n trimestre 

Grans 
(5è i 6è) 

25 2 2 Escacs 
Dilluns 11h-
12h 
Circ 
Dimarts 
12-13h 
Fusteria 
Dimarts 
11:30-12:30 
Oral english 
Dijous 
9:30-12h 

Interior 
Espai Est i 
Laboratori 
Exterior 
Esplanada i 
pin pon 

Sala de moviment  
Dijous 
Hort 
Dilluns  12h-13h 
Música  
1r trimestre 
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a. Organització d’entrada i sortida d’edificis i espais 

L’escola disposa de dos vies d'accés d’entrada i sortida al centre: entrada 1 i entrada 2.  

Fins ara tots els infants de l’escola accedien al centre per l’entrada principal, l’entrada 1. 

Enguany, per tal de minimitzar temps d’espera, aglomeracions a la porta principal i sobretot 

per poder oferir als més petits una entrada i sortida relaxada, s’han diferenciat les vies 

d'accés per Infantil i Primària.  

L’entrada 1, entrada principal, serà accés d’ús exclusiu, per entrar i sortir de l’escola, per la 

comunitat de mitjans (1r), mitjans 1(2n) i mitjans 2 (3r i 4t), l’equip pedagògic de suport 

estable i el de suport temporal (talleristes), equip espai migdia i proveïdors. També la 

secretaria de l’escola. 

L’entrada 2, anomenada col·loquialment “camí de les vinyes”, serà accés, per entrar i sortir 

de l’escola, d’ús exclusiu per la comunitat de petits (infantil) i grans (5è i 6è), l’equip 

pedagògic i de suport estable d’infantil i del grup de grans, les famílies d’infantil. 

També serà l'accés d’entrada i sortida a l’escola per la Directora del centre, la secretaria de 

facturació i recursos humans, el responsable de manteniment i també per  les famílies o 

altres persones que tinguin concertades reunions amb la directora o la secretaria de 

facturació o altres gestions relacionades. 

ESGLAONAMENTS ENTRADES I SORTIDES *   

Tipus d’accés Grup Entrada Sortida 

Entrada 2  Petits (infantil) 9:00-10:30h 13:45-14:00 

Entrada 1  Mitjans (1r) 9:20-9:30 13:45- 13:55 

Entrada 1 Mitjans 1 (2n) 9:10-9:20 13:55 – 14:05 

Entrada 1  Mitjans 2 (3r i 4t) 9:00-9:10 14:05 – 14:15 

Entrada 2 Grans (5è i 6è) 8:50-9:00 14h 

*En el cas dels germans que tinguin assignats diferents horaris d’entrada aquests infants 

s’acullen a un dels grups d’entrada i se'ls acompanya fins arribar al seu espai estable. En el 

cas de germans a infantil i primària, acompanyar primer l’infant a la seva hora d’entrada de 

primària i després acompanyar l’infant per a l’entrada d’infantil. 

L’entrada de la comunitat de Mitjans i Grans es farà per grups, amb un interval de 10 minuts 

entre aquests. En el cas de la comunitat de Petits, l’interval serà d’una hora i mitja. 

 

 

 

 

 

 

NOTA IMPORTANT: s’ha de ser puntual i respectar les hores d’entrada i sortida de l’escola. 

En cas que un infant no pugui entrar a l’escola amb el seu grup i en el horari estipulat per 

aquest grup, s’haurà d’esperar fins que tots els grups hagin entrat a l’escola. Podrà entrar a 

partir de les 9:30h, durant aquesta estona d’espera, l’infant haurà de romandre amb la 

família a la zona del pàrquing, dins o fora del vehicle, respectant les mesures de seguretat 

establertes en el pla (Pàg. 38). 
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Edifici 1. Comunitat de Mitjans (1r), Mitjans 1 (2n)  i Mitjans 2 (3r) i Grans (5è) 

El recorregut que va de l'accés de la porta principal fins a l’entrada de l’Edifici 1 serà 

l’habitual per la comunitat de Mitjans. Mitjans 1 i Mitjans 2. S’accedeix a l’escola per la porta 

principal i s’agafa el camí de l’esquerra fins arribar al vestíbul de benvinguda. En el cas de la 

comunitat de Grans (5è) el recorregut va de l’accés de la porta del camí de les vinyes, 

travessant l’exterior d’infantil, entrant a l’exterior de primària i accedint a l’Edifici 1. 

L’accés a l’interior i la sortida a l'exterior des de l’Edifici 1 (Mitjans i Grans) es regula amb un 

passadís interior, delimitat, que va des de l’espai estable de cada grup fins el vestíbul de 

benvinguda i a la inversa. 

Altres recorreguts a: 

✓ Lavabos 

En la mateixa zona on està l’Edifici 1 està ubicat també l’Edifici 3, separats un de l’altre. A 

l’Edifici 3 es troben els lavabos de primària, els d’Infantil, el despatx de Direcció, el despatx 

de facturació i recursos humans i la sala de mestres/as, són espais colindants. 

La distribució arquitectònica dels espais de l’Edifici 3, permet separar perimetralment els dos 

lavabos i assignar-ne un per infantil i un per primària. Els lavabos de primària queden en un 

extrem de l’edifici i els lavabos d’infantil al mig. En ambdós casos les zones no es 

comuniquen, disposen d’accessos independents. 

Bo i que el recorregut fins arribar a l'accés dels lavabos és molt ampli i es realitza a l’exterior 

de l’edifici, a l’aire lliure, s’ha delimitat un recorregut, des de la sortida de l’Edifici 1 i fins als 

lavabos de Mitjans i Grans, senyalitzat al terra. Aquesta senyalització ajuda a recordar la 

importància de fer ús de les zones de pas establertes per tal de respectar les distàncies de 

seguretat amb altres grups que puguin estar realitzant activitats a prop nostre. 

✓ Sala de moviment 

L’accés a la Sala de moviment és una entrada independent, de la resta de l’Edifici 2. La Sala 

de moviment és un espai temporal per Petits, Mitjans i Grans. A aquest espai cada grup 

estable hi accedeix en el seu horari establert.  

En el cas de la comunitat de Mitjans i Grans els infants només podran accedir-hi per l’exterior 

per la porta que dona directament a la sala de moviment i que es troba a l’esquerra de 

l’edifici. 

El recorregut des de l’Edifici 1 fins a la Sala polivalent, es farà bordejant el perímetre esquerra 

de l'espai exterior fins arribar a la rampa d'accés a l’entrada d’aquesta sala. A la inversa, el 

recorregut és el mateix. 

✓ Taller 

L'accés al taller, és una entrada independent, de la resta de l’Edifici 2. El recorregut des de 

l’Edifici 1 fins al taller, i a la inversa, es farà travessant l’exterior en línia recta. L’espai de 

fusteria està assignat a l'exterior, en la zona del porxo colindant amb el taller. Com que 
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l'accés, antiga entrada d’Infantil de l’Edifici 2, romandrà tancat el porxo pot acollir aquesta 

activitat pedagògica a l’aire lliure. 

✓ Espai de música 

L'accés a l’espai de música és una entrada independent, de la resta de l’Edifici 2. Durant 

aquest curs l'accés interior a la sala de moviment, des de la sala polivalent, romandrà tancat. 

Aquesta sala està assignada, com espai estable de convivència i socialització, al grup de 

Grans. 

El recorregut des de l’Edifici 1 fins a l’espai de música, es farà bordejant el perímetre esquerra 

de l'espai exterior fins arribar a la rampa d'accés a l’entrada d’aquesta sala. A la inversa, el 

recorregut ha de ser el mateix. 

✓ Sala Polivalent 

L'accés a la sala de polivalent és una entrada independent, de la resta de l’Edifici 2. Aquest 

curs 2020_21 l'accés interior a la sala de moviment, des de la sala polivalent, romandrà 

tancat. Aquesta sala està assignada, com espai estable de convivència i socialització, al grup 

de Grans. 

El recorregut des de l’Edifici 1 fins a la sala polivalent es farà bordejant el perímetre esquerra 

de l'espai exterior fins arribar a la rampa d'accés a l’entrada d’aquesta sala. A la inversa, el 

recorregut ha de ser el mateix. 

✓ Laboratori_Office 

L'accés al laboratori_office és una entrada de l’Edifici 4. Aquest edifici és totalment 

independent de l’Edifici 1 i s’accedeix des de l’exterior. 

El recorregut per accedir a l’espai temporal del laboratori_office és el mateix que per anar als 

lavabos. Un camí específic, senyalitzat al terra. 

✓ Secretaria 

L'accés a Secretaria, atenció al públic, és una entrada independent, de l’Edifici 1 

Aquest curs 2020_21 ni els infants ni les famílies podran accedir, a l’Edifici 1, travessant  el 

despatx de secretaria (atenció al públic), com es feia habitualment. La porta que connecta el 

despatx de secretaria amb l’interior de l’Edifici 1 (Mitjans i Grans) romandrà tancada amb 

clau, per tal d’evitar generar una zona de pas més. Només l’equip directiu, l’equip pedagògic, 

la secretaria i el personal de manteniment de l’escola i/o extern, en cas de que sigui 

necessari, podran accedir a l’interior de l’Edifici 1. 

El recorregut per accedir a la secretaria de l'escola, des del pàrquing de l’escola, per famílies 

i/o proveïdors, és únic i directe, des de la porta principal del centre. 

Edifici 2. Comunitat de Petits (infantil) i Grans (6è) 

El recorregut per accedir a l’Edifici 2 va des de la zona del pàrquing, agafant el camí de la 

dreta del muret de pedra, fins arribar a la porta d'accés que connecta directament amb 
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l’espai de Petits i l’Edifici 2. En el cas de la comunitat de Grans (6è) el recorregut per accedir a 

l’Edifici 2 és el mateix que la comunitat de Petits, fins a travessar l’exterior d’infantil per 

accedir al recinte de l’exterior de primària. L’accés a l’Edifici 2 de la comunitat de Grans (6è) 

es realitza per l’entrada de la sala polivalent accedint des de l’exterior de primària. 

L’accés a l’interior i la sortida als exteriors des de l’Edifici 2 (Petits) es regula amb un passadís 

interior, delimitat, que va des de l’espai interior (únic per tot el grup) fins al nou vestíbul de 

benvinguda i a la inversa.  

En el cas de l’Edifici 2, la que abans era la porta principal d'accés a l’interior quedarà 

permanentment tancada amb clau. No es podrà entrar ni  sortir per aquesta via d'accés, 

donat que connecta directament amb l’espai exterior de la comunitat de Mitjans i Grans. 

Despatx de Direcció, facturació i recursos humans 

En la mateixa zona on està l’Edifici 2 està ubicat l’Edifici 3, separats un de l’altre. A l 'Edifici 3 

es troben els lavabos d’Infantil, el despatx de Direcció, facturació i recursos humans i la sala 

de mestres/as , són espais colindants.  

La Directora del centre i la secretaria de facturació i recursos humans utilitzaran l’ entrada 2, 

(camí de les vinyes), per entrar i sortir de l’escola. 

Altres recorreguts:  

NOTA IMPORTANT. Enguany, els accessos d’entrada i sortida de l’escola no podran 

utilitzar-se com espais de trobada i reunió estables i habituals. Tenen la consideració d’espais 

exteriors temporals. També la zona del pàrquing, donat que forma part de les instal·lacions 

de l’escola.  Per aquest motiu i per tal de garantir les mesures de prevenció a les 

entrades i sortides del centre així com en els passadissos i llocs de concurrència, els 

infants, els professionals i personal del centre educatiu i les famílies, han de portar la 

mascareta fins arribar a l’espai d’aprenentatge del grup estable o a altres espais de les 

instal·lacions del centre, a banda de procurar mantenir el 1,5 metres de distància de 

seguretat. 

Dins el recinte 

✓ Lavabos 

En aquest cas no cal senyalar cap tipus de recorregut específic donat que els lavabos estan 

ubicats dins del tancament perimetral delimitat pensat per ús exclusiu de la comunitat de 

Petits, de tots els docents que formen part d’aquest grup, de la secretaria de facturació i 

laboral i de la Directora de l’escola. 

Aquests lavabos estan ubicats en l’Edifici 3. Cal tenir en compte que el despatx de Direcció, el 

despatx de facturació i laboral i la sala de mestres, formen part del mateix Edifici. Són espais 

colindants, cada un amb la seva porta d'accés. 
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✓ Sala de moviment 

L’accés a la Sala de moviment té una entrada independent, de la resta de l’Edifici 2 on cada 

grup estable accedeix en el seu horari establert. La Sala de moviment és un espai temporal 

per Petits, Mitjans i Grans. 

Fora del recinte 

✓ Pàrquing 

Enguany, en el pàrquing, l’acció de convivència i de socialització s’ha de desenvolupar en el 

marc de les mesures de seguretat personal que s’han d’aplicar en el marc de la pandèmia de 

la COVID-19. Aquestes mesures són l’ús de la mascareta fora del vehicle i en la dinàmica de 

la interacció amb l’altre. També mantenir la distància de seguretat quan els infants estan 

relacionant-se amb altres infants que no pertanyen al seu grup de convivència estable. 

b. Organització de l’ús de la zona exterior 

Per tal de procurar que els grups estables es mantinguin durant l’ús de la zona exterior:  

activitats de moviment, esbarjo, esmorzar i altres, s’ha dividit la zona exterior i bosc en tres 

espais, d’ús exclusiu per els infants de la comunitat de Mitjans i Grans. 

Bo i que cada grup té assignat un perímetre concret aquests espais tenen la consideració de 

temporals. És confeccionaran horaris específics per a cada grup, amb l'objectiu de que tots 

els infants de primària puguin gaudir i aprofitat els diferents recursos, materials i pel que fa  

als aprenentatges que possibilita cada un d’aquests espais exteriors. 

Els grups estables es mantindran durant l’ús de l’espai exterior. Quan això no sigui 

possible o sigui convenient poder relacionar-se amb d’altres grups, caldrà mantenir la 

distància de seguretat o portar mascareta 

GRUP EXTERIOR 
HORARI (per 

confeccionar) 

Petits Espai exterior infantil i zona bosc  

 

 

Mitjans Taules davant la cuina, garrofer i construccions  

Mitjans 1 Centre, sorral, i garrofer amb roda   

Mitjans 2 Gronxadors, estructures, garrofer i zona bosc   

Grans  Esplanada, garrofer, pin pon i zona bosc   
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3.4. EQUIP PEDAGÒGIC 

L’equip pedagògic de l’escola el configurem un grup de professionals: directora, mestres i 

educadors/es, professionals de suport i talleristes que avancem plegats, dia a dia, per tal de 

que es concreti, a la pràctica, l’ideari de l’escola. 

Amb il·lusió, empenta, força, paciència, confiança i una gran capacitat creativa vivim i 

compartim plegats aquesta experiència educativa. Cadascú de nosaltres ocupa un lloc 

important en aquest gran grup de treball que s’esforça moment a moment en millorar, 

estabilitzar i consolidar el projecte. 

Enguany l’estructura de l’organigrama habitual es veu obligada a transformar-se per tal de 

poder adaptar-se al pla d’organització de l’escola previst per el curs 2020_21, en el marc de 

la pandèmia per la COVID19. 

Per poder assegurar que el Pla Específic d’Organització de l’escola Espai Obert La Serra, en el 

marc de la pandèmia per la COVID19, pugui desenvolupar-se  i complir escrupolosament  

amb els objectius estipulats, amb les mesures de seguretat per la COVID19 i amb la 

programació pedagògica prevista, s’ha pres la decisió d’augmentar la ràtio de professionals 

contractats. 

Cada grup de convivència tindrà assignat un mínim dos docents i un màxim de quatre, entre 

tutor/a i suport/s estable/s, depenent de la idiosincràsia de cada grup. 

Aquesta configuració assegura mantenir l’activitat pedagògica prevista, per desenvolupar en 

els espais estables d’interior, amb un acompanyament molt específic, proper i de qualitat. El 

desdoblament de l’equip: espai interior/espai exterior possibilita que gran part de les 

propostes i activitats pedagògiques puguin desenvolupar-se en els diferents espais 

d’exterior, incloent la zona de bosc, a l’aire lliure. 

L’augment de ràtio de l’equip, excepcional per aquest curs 2020_21, també s’ha valorat tenint 

en compte el pla de treball de l’escola en confinament que preveu una ràtio de 1 docent per 

cada 7_8 infants aprox. en cas d’haver de donar continuïtat als aprenentatges, fer seguiment 

i acompanyar als infants i a les famílies en un entorn virtual. 

A l’escola, per aquest curs 2020_21, l’equip de professionals de l’escola s’ha constituït de la 

següent manera: 

✓ Equip directiu 

✓ Equip pedagògic base 

✓ Equip pedagògic de suport estable 

✓ Equip pedagògic de suport temporal 

a. Equip directiu 

Els membres de l'equip directiu, cada un en el marc de les seves funcions, són responsables 

de la creació i la implantació del projecte pedagògic i educatiu del centre garantint i 

preservant la implementació i aplicació del mateix, en el marc d’una pedagogia i una 

educació viva, respectuosa i transformadora. 
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Enguany la directora del centre és la responsable de: 

✓ Dissenyar i concretar, amb la col·laboració dels membres de l’equip pedagògic i 

professionals corresponents, el Pla Específic d’Organització de l’escola Espai Obert La 

Serra, en el marc de la pandèmia per la COVID19, del curs 2020_21  

✓ Redactar i aprovar el Pla Específic d’Organització de l’escola Espai Obert La Serra, en 

el marc de la pandèmia per la COVID19, del curs 2020_21.  

✓ Comunicar aquesta resolució al Consell Rector de la cooperativa i donar-la a conèixer 

a tota la Comunitat Educativa. 

✓ Aquest pla estarà a disposició de l’Administració Educativa i de la Inspecció 

d’Educació, i serà publicat a la pàgina web de l’escola. 

b. Equip pedagògic base 

Formen part de l’equip pedagògic base els/les tutores d’infantil i primària i cada tutor/a té 

assignat un grup de convivència i socialització, al que estan vinculats de manera exclusiva, i 

és el responsable de vetllar per el desenvolupament dels aprenentatges i l’acompanyament 

emocional dels infants, conjuntament amb els docents de suport estable assignats. 

També son responsables d’assegurar que totes les activitats pedagògiques previstes per 

aquest curs 2020_21 es desenvolupin en el marc del protocol de seguretat, en quant a la 

COVID19, establert en aquest document.  

c. Equip pedagògic de suport estable 

Són considerats suport estable els especialistes i/o docents de suport educatiu la jornada 

dels quals transcorre, en la seva totalitat, amb el grup de convivència i socialització assignat. 

✓ Comunitat de Petits 

La comunitat de Petits té assignada 1 docent de suport estable 

✓ Comunitat de Mitjans(1er), Mitjans 1(2on), Mitjans 2 (3er i 4rt) i Grans(5è i 6è) 

La comunitat de Mitjans té assignat 1 docent de suport estable 

La comunitat de Mitjans 1 té assignat 1 docent de suport estable 

La comunitat de Mitjans 2 té assignat 2 docents  de suport estable 

La comunitat de Grans té assignat 2 docents de suport estable 

d. Equip pedagògic de suport temporal 

Són suport temporal els especialistes i/o professionals de suport educatiu que venen 

puntualment, uns dies concrets per setmana a facilitar tallers i activitats pedagògiques i 

educatives, durant l’horari lectiu. 

✓ Comunitat de Petits 

Per a la comunitat de petits s’ha considerat adient, per tal preservar l’estanquitat del grup, no 

assignar cap docent de suport temporal. 
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✓ Comunitat de Mitjans i Grans 

La comunitat de mitjans i grans tenen assignats 7 docents de suport temporal. 

e. Organització Equip pedagògic 

EQUIP DIRECTIU  

Directora Judith López Miró 

Cap d’estudis amb funcions de secretaria 

de direcció 

 

Caterina del Cerro Portas 

 COMUNITAT DE PETITS  

Coordinadora d’infantil Alba Marset Dolz 

Tutora P3 

Tutora P4 

Tutora P5 

Alba Marset Dolç 

Sarah De la Madrid 

Aida Ferrando 

Suport estable Elba Guillaumes Santos 

COMUNITAT DE MITJANS   

Coordinadora de Primària Eva Marín Bonías 

Tutora Mitjans (1r) Sara Eustaquio Boldú 

Suport estable Estefania Rodríguez Giron 

Tutora Mitjans 1 (2n) Berta Márquez Lozano 

Suport estable Eira Brugalla 

Tutora Mitjans 2 (3r) Elisabet Forcada 

Tutora Mitjans 2 (4t) Caterina del Cerro Portas  

Suport estable  Ariana Campillo 

Suport estable  Joel Marin 

COMUNITAT DE GRANS   

Tutor Grans (5è) Jordi Garcia Mateu 

Tutora Grans (6è) Eva Marín Bonías 

Suport estable  Pau Gómez 

Suport estable  Oliver Hidalgo 

COMUNITAT DE MITJANS I GRANS 

Suports temporals 

 

Fusteria Sònia Brull 

Robòtica Funlab 

Escacs Ivan Marina 

Cos i moviment Júlia Florenciano 

Música 1 Biel Solsona 

Música 2 Fran Lucas 

Oral english Cara Turner 
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f. Relació amb la comunitat educativa 

f.1. Famílies 

✓ Reunions de grup 

Durant aquest curs farem les reunions amb les famílies de forma telemàtica. Amb les famílies 

que això no sigui possible, les organitzarem, per grups estables, mantenint i garantint les 

normes de seguretat personal establertes per normativa. 

✓ Reunions individuals.  

o Seguiment 

El seguiment amb les famílies, tant d’infantil com de primària, el farem preferentment per 

telèfon i correu electrònic o videoconferència. En cas de fer una trobada presencial, es farà 

mantenint les mesures de seguretat. En funció de la situació de la pandèmia i si la família 

pot, es faran per videoconferència. 

o Tutories  

Es manté un contacte freqüent, estret i proper amb les famílies, respectant el mínim d’una 

tutoria per trimestre, a petició del tutor/a i /o de la família.  

Les tutories amb les famílies es faran preferentment per videoconferència. En cas de fer una 

trobada presencial es farà mantenint i garantint les normes de seguretat personal establertes 

per normativa. 

o Tutories de procés 

Es mantenen les tutories de procés trimestrals: infant, tutor/a i família de primària, es faran 

preferentment per videoconferència. En cas de fer una trobada presencial es farà mantenint i 

garantint les normes de seguretat personal establertes per normativa. 

El calendari, amb els dies i horari assignat per a cada família, es lliurarà cada trimestre, amb 

un mes d'antelació. 

✓ Procediments de comunicació  

o Difusió i informació del pla d’acció per les famílies 

El pla d’actuació de l’escola Espai Obert la Serra, per el curs 2020_21, en el marc de la 

pandèmia per la COIVID19, és lliurarà per correu electrònic la primera setmana de setembre i 

estarà a la disposició de tothom, penjat a la web de l’escola www.espaiobertlaserra.org. 

Entre el 7 i el 10 de setembre es convocaran 4 reunions telemàtiques per les famílies, 

una per cada grup de convivència i socialització estable: Petits, Mitjans 1, Mitjans 2 i 

Grans. 
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L'objectiu d’aquestes reunions, abans de l’inici de curs, és respondre a tots els dubtes i 

preguntes que les famílies necessitin fer i assegurar així la comprensió del contingut del pla 

d’actuació. 

PRESENTACIÓ DEL PLA D’ACTUACIÓ PER EL CURS 2020_21 EN EL MARC DE LA 

PANDEMIA PER LA COVID19 

GRUP DIA HORA 

PETITS Dilluns 7 de setembre 18:30h 

MITJANS i MITJANS 1 Dimarts 8 de setembre 18:30h 

MITJANS 2 Dimecres 9 de setembre 18:30h 

GRANS Dijous 10 de setembre 18:30h 

 

g. Consell Rector (veure pàgina 22) 

El Consell Rector manté la freqüència de reunions cada 20 dies habitualment, augmentant la 

freqüència de les mateixes en funció de les necessitats de l’escola i de la cooperativa. 

Les reunions internes es faran preferentment per videoconferència. En cas de fer una trobada 

presencial es farà mantenint les mesures de seguretat preservant la distància de seguretat i, 

si no és possible, utilitzant la mascareta. 

La comunicació amb les famílies es farà preferentment per correu electrònic i s’atendran 

consultes individuals per telèfon i també per correu electrònic. 

Es valorarà convocar i fer assemblees per videoconferència sempre i quan es pugui assegurar 

la qualitat de la trobada, un bon funcionament de la plataforma escollida i també la 

participació de tots/es els socis de la cooperativa. 

En cas de fer una trobada i /o assemblea presencial, es farà mantenint les mesures de 

seguretat. En funció de la situació de la pandèmia i si la família pot, es farà per 

videoconferència. 

✓ Reunions dels òrgans unipersonals i col·lectius de coordinació i govern 

o Organització 

Es manté l'estructura horària i organitzativa habitual de les reunions d’equip. 

o Trobades d’equip 

No es podran fer les reunions d’equip habituals, presencialment. Totes les reunions d’equip 

seran telemàtiques, excepte les reunions quinzenals de les coordinadores d’etapa, la cap 

d’estudis i la directora (4 persones) els divendres en horari lectiu de 13:30h a 14h, i les 

reunions d’equip directiu (2 persones) cada dia de 8h a 8:45h. Sempre mantenint i garantint 

les normes de seguretat personal establertes per normativa. 

Com a trobades regulars i setmanals, algunes amb horari pre-establert fixe, es contemplen: 
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ÒRGANS TIPUS DE 

REUNIÓ 

FORMAT DE LA 

REUNIÓ 

CALENDARI Nº  

DE 

PERSONES 

ESPAIS 

ESTABLES 

PER REUNIÓ 

Equip 

Directiu 

Segons 

necessitat 

Presencial Cada dia 2 

 

Despatx 

direcció 

Equip de 

coordinaciói

/o Direcció 

Supervisió i 

planificació 

Presencial i/ o 

Videoconferència 

1 quinzenal 3 i/o 4 Espai 

cuina_laborat

ori 

Equip 

docent 

Petits 

Seguiment, 

organització i 

planificació 

Presencial i/ o 

Videoconferència 

 

Matins 15 

minuts, diari. 

Tardes 1 

setmanal 

4 Sala de 

mestres 

Equip 

docent 

Mitjans  

Seguiment, 

organització i 

planificació 

 

Presencial i/ o 

Videoconferència 

 

Matins 15 

minuts, diari. 

Tardes 1 

setmanal 

 

2 Espai  

Mitjans  

Equip 

docent 

Mitjans 1 

Seguiment, 

organització i 

planificació 

Presencial i/ o 

Videoconferència 

 

Matins 15 

minuts, diari. 

Tardes 1 

setmanal 

2 Espai  

Mitjans 1 

Equip 

docent 

Mitjans 2 

Seguiment, 

organització i 

planificació 

Presencial i/ o 

Videoconferència 

 

Matins 15 

minuts, diari. 

Tardes 1 

setmanal 

4 Espai  

Mitjans 2 

Equip 

docent de 

Grans 

Seguiment, 

organització i 

planificació 

Presencial i/ o 

Videoconferència 

Matins 15 

minuts, diari. 

Tardes 1 

setmanal 

4 Espai  

Grans 

Tot l’equip 

docent 

Avaluació i 

organització 

Videoconferència 2 mensuals 17         - 

 

o Eines de comunicació interna 

La comunicació interna (puntual i breu) serà presencial, durant l’horari lectiu. Sobretot a 

nivell individual, quan es pugui,  i per correu electrònic i /o videoconferència en grup gran. 

Durant el curs 2020_21 la comunicació per WhatsApp es farà servir en moments molt 

puntuals, només per qüestions urgents, de dilluns a divendres. També en situació de 

quarantena i /o confinament. 

Per les videoconferències es faran servir les  plataformes: Zoom, Teams, Skype, Hangouts o 

altres, segons convingui.  
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3.5. ALTRES ACTIVITATS 

a. Adaptacions 

✓ Infantil 

Valorem l’adaptació a l’escola com un període i una activitat pedagògica molt important i 

necessari. 

A la nostra escola gran part dels infants que comencen a P3 no han estat mai escolaritzats. 

Per aquests motius és molt important poder disposar d’un període previ d’adaptació que 

faciliti una “immersió” progressiva, continguda des del respecte i l’amorositat i que doni 

marge als infants que ho necessiten per anar-se adaptant, al seu ritme, a la infraestructura, 

als espais i al material de l’escola i a les dinàmiques relacionals entre els seus iguals i els 

membres de l’equip fins que “arriba el moment...” 

En aquest sentit la presència a l’espai de la mare, pare o un adult de referència per l'infant és 

necessària per tal de completar el procés.  

✓ Primària 

Enguany no hi ha possibilitat de fer procés d’adaptació pels infants de primària, excepte per 

aquells infants, nouvinguts de primer curs, que per qüestions específiques ho requereixin. 

Aquest curs està prevista l’adaptació només de dos infants. 

Enguany, per aquest curs 2020_21, les famílies que participin en aquest procés hauran de 

seguir el protocol de mesures de seguretat que s’indiquen a continuació: 

✓ Requisits d’accés 

La persona acompanyant no pot participar en el període d’adaptació si presenta símptomes 

compatibles amb la COVID-19 o els ha presentat en els darrers 14 dies.  

Tampoc no hi podrà participar si ha tingut contacte estret amb una persona amb la COVID-

19 confirmada o amb simptomatologia compatible en els darrers 14 dies.  

✓ Persones de risc 

Aquelles persones acompanyants que pateixin una malaltia de risc davant de la COVID-19 

(diabetis, malaltia cardiovascular (inclosa la hipertensió), malaltia hepàtica crònica, malaltia 

pulmonar crònica, malaltia renal crònica, immunodeficiència, càncer en fase activa, obesitat 

mòrbida) així com dones embarassades, hauran d’avaluar la conveniència de participar en el 

període d’acollida amb el seu equip mèdic de referència. 

✓ Nombre d’acompanyants 

Cada infant només podrà ser acompanyat per una sola persona. Cal avisar si, puntualment, 

s’ha de produir un canvi de persona. 
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✓ Contacte i distància  

La persona de referència (pare /mare o tutor/a) acompanyarà només a l’infant 

nouvingut corresponent. Sempre haurà de portar la mascareta i haurà de mantenir la 

distància d’1,5 metres amb la resta de persones de l’espai (inclosos altres infants, altres 

persones acompanyants i personal docent). 

✓ Rentat de mans 

La persona acompanyant s’haurà de rentar les mans amb aigua i sabó o gel hidroalcohòlic 

abans d’accedir al centre educatiu i també abans d’entrar a l’edifici.  

Hi haurà disponibles punts de dispensadors de gel hidroalcohòlic a l’entrada de l’escola 

(camí de les vinyes) en les zones d’exterior, abans d’entrar a l’espai interior i a l’interior de 

l’espai.  

També s’habilitaran les dos piques que estan a prop de la porta d’entrada, de la comunitat 

de Petits, per poder-se rentar les mans amb aigua i sabó, si es prefereix. 

Es recomana rentat de mans, també, a la sortida del centre educatiu. 

✓ Mascareta 

La persona acompanyant (pare/mare o tutor/a designat/da) ha d’accedir al centre educatiu 

sempre amb una mascareta higiènica o quirúrgica homologada i correctament posada. 

També l’haurà de portar posada en cas de que no es pugui mantenir la distància de 

seguretat. En cas de que en necessiti una, la coordinadora de la comunitat de Petits li 

proporcionarà.  

✓ Ocupació 

o Infantil 

Per tal d’assegurar que en cap cas es superi l’ocupació que preveu que cada persona disposi 

d’un espai de 2,5 m², a l’interior de l’edifici de l’espai de Petits. Per aquest motiu  les famílies 

que acompanyen el procés d’adaptació romandran a l’espai d’exterior, preferentment. 

A l’espai d’exterior s’han habilitat 2 zones d’estar. Les tres estan diferenciades de l’espai de 

jocs del infants i properes a l’edifici 2:  

1.  Sota el garrofer 

2. Carpa, oberta, amb capacitat per 4 persones 

En cas de pluja s'habilitarà l’espai interior, totalment separat i diferenciat de la zona de joc de 

tot el grup. Concretament l’espai que dona a l’altra porta d'accés a l’edifici 2. 

o Primària 

Les dues persones acompanyants romandran a l’espai exterior a les taules fusta que estan al 

costat de secretaria, a la zona que està fora de l’activitat dels infants. En cas de pluja, 
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s’habilitarà la zona del porxo de la cuina_laboratori o la mateixa cuina_laboratori si no està 

ocupat. 

En ambdós espais i situacions, s’hauran de mantenir i garantir les mesures de seguretat 

personal establertes per normativa (consultar el punt anterior contacte i distància, pàg. 46)  

b. Acollida matinal 

Per aquest curs 2020_21 es disposarà d’un servei d’acollida diferenciat per comunitats 

d’infants, respectant els espais estables de convivència i socialització habituals. 

A cada Edifici, Infantil i Primària, hi haurà un responsable de fer l’acollida que serà un 

membre de l’equip docent, amb rotació mensual. 

En el cas de la comunitat de Petits, donat que és un únic grup estable de convivència, els 

infants i el/la docent responsable de l’espai d’acollida, també membre estable d’aquest grup 

durant l’horari lectiu, podran dur a terme l’activitat a l’espai interior i / o exterior que es 

decideixi. 

En el cas de la comunitat de Mitjans i Grans els infants romandran desenvolupant l’activitat a 

l’exterior, sempre que sigui possible.  

A l’espai interior en el cas de que els infants d’acollida configurin un grup únic de relació 

amb infants d‘altres grups de convivència, s’haurà de mantenir la distància de seguretat 

d’1,5m i portar mascareta. 

Cada infant ha d’anar acompanyat per un únic familiar. Abans d’entrar a l’Edifici s’ha de 

rentar les mans amb aigua i sabó o gel hidroalcohòlic i un cop dins ha de mantenir la 

distància de seguretat d’1,5 metres amb la resta de persones que estiguin a l’espai d’acollida.  

Hi haurà disponibles punts de dispensadors de gel hidroalcohòlic a l’entrada principal de 

l’escola, en les zones d’exterior, abans d’entrar a l’espai interior i dins de l’interior dels espais. 

L’acompanyant (pare, mare o tutor/a) ha d’accedir i romandre sempre, al centre, amb 

mascareta. 

Acabat l’horari d’acollida cal ventilar, netejar l’espai i el material utilitzat. 

c. Activitats complementàries en horari lectiu 

Es consideren activitats complementàries aquelles on el contingut és facilitat per un 

professional, especialista, i extern. Veure horaris en el quadre de la pag. 48. 

Per aquest curs 2020_21 formen part del grup de docents de suport temporal extern 7 

professionals que impartiran diferents continguts, vinculats als diferents àmbits 

d'aprenentatge. 

Enguany, el grup de docents de suport temporal, només facilitarà tallers als infants de la 

comunitat de Mitjans (1r), Mitjans 1 (2n) i Mitjans 2 (3r i 4t) i Grans (5è i 6è). 
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La participació als tallers és de caràcter voluntari per aquest motiu encara no es disposa del 

número exacte d’infants que estaran inscrits a cada activitat. 

Els grups estables de convivència i socialització establerts faciliten que el/la tallerista pugui 

treballar amb grups heterogenis tancats. 

Es procurarà que la major part de les activitats i la major part del temps, durant aquest curs 

2020_21, es desenvolupin a l’aire lliure. 

S’han disposat tres zones a l’espai exterior de primària, amb taules, per fer els tallers. 

Cada grup disposarà d’un horari específic per desenvolupar l’activitat. 

 

ACTIVITAT NOMBRE 

D’INFANTS 

GRUPS DELS 

QUALS 

PROVENEN 

PROFESSIONAL 

RESPONSABLE 

ESPAI ON ES 

REALITZA 

L’ACTIVITAT 

Fusteria  Mitjans  

Mitjans 1 

Mitjans 2 

Grans 

Sònia Brull Aire lliure i Taller 

Robòtica   

Grans 

Funlab  

(empresa ) 

Espai estable del 

grup 

Escacs  Mitjans  

Mitjans 1 

Mitjans 2 

Grans 

Iván Marina Aire lliure i/ o 

Espai estable de 

cada grup 

Cos i 

Moviment 

 Mitjans  

Mitjans 1 

Mitjans 2 

Grans 

Júlia Florenciano Sala de moviment 

Música 1  Mitjans 

Mitjans 1 

Mitjans 2 

Biel Solsona Aire lliure i /o 

Sala de música 

Música 2   

Grans 

Fran Lucas Bustos Aire lliure i /o 

Sala de música 

Oral English  Mitjans 

Mitjans 1 

Mitjans 2 

Grans 

Cara Turner Aire lliure i /o 

Espai estable de 

cada grup 

 

El/la tallerista hauran de complir rigorosament les mesures de protecció individual: el 

manteniment de la distància física de seguretat d’1,5 metres i sempre l’ús de la 

mascareta. 
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d. Espai migdia 

✓ Tipus de servei 

El servei de menjador de l’escola ofereix dues modalitats: carmanyola que prepara la família i 

que porten els infants de casa i menú ecològic amb producte de proximitat, que subministra 

l’empresa de càtering Campos Estela. 

Cada família escull la modalitat que millor li convé. 

✓ Funcionament del servei i normes de seguretat de l’espai migdia 

El menjar es servirà en plats individuals, evitant compartir-lo (no es posaran amanides, ni 

setrilleres, ni cistelles del pa al centre de la taula).  

Els infants podran veure aigua de la seva ampolla i reomplir-la en el dispensador d’aigua que 

hi ha dins de l’office. Si utilitzen gots aquests seran d’ús individual i d’ús exclusiu durant 

l’espai migdia. 

Els infants que realitzen tasques del tipus parar i desparar taula, o d’altres, ho faran 

exclusivament per al seu grup de convivència. 

Els infants que mengen menú de càtering, i han de fer filera per recollir el menjar, hauran de 

mantenir la distància de seguretat a la filera. 

És obligatori el rentat de mans abans i després de l’àpat. 

✓ Espais 

Preferentment, quan la meteorologia ho permeti, es farà us de l’espai exterior per dinar. 

Interior 

L’espai Office_laboratori, Edifici 4, és la zona habilitada com a menjador. 

Exterior 

La zona exterior colindant amb l’espai interior de menjador està habilitada, amb taules, com 

espai de menjador. 

Equip Espai migdia 

Aquest curs, l’equip de l’espai migdia estarà configurat per un grup estable de 3 

professionals: 

o 1 Coordinador/a de l’espai migdia 

o 2 Educadors/es de l’espai migdia 

Equip Espai Migdia 

Valeria Zavala Coordinadora i educadora 

Silvia Valenzuela Educadora 

Esmeralda Domínguez Educadora 
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Els membres de l’equip de l’espai migdia han d’utilitzar obligatòriament la mascareta 

en el menjador, excepte quan estiguin asseguts a la taula. 

Grups estables  

Els infants que utilitzen el servei de menjador de manera esporàdica hauran de dinar amb el 

seu grup estable de convivència i socialització. Quan això no sigui possible hauran de 

mantenir la distància de seguretat, d’1 metre, entre tots els comensals.  

El menjador és un espai on poden coincidir diversos grups estables. Els integrants d’un 

mateix grup estable han de seure junts en una o més taules. Cal mantenir la separació entre 

les taules de grups diferents. En cas que en una mateixa taula hi hagi alumnes de més d’un 

grup caldrà deixar una cadira buida entre ells per garantir la distància. 

Professorat i personal d’administració i serveis del centre 

El professorat i el personal d’administració i serveis del centre podrà fer ús del servei del 

menjador sempre que sigui possible la seva ubicació en un espai clarament diferenciat de 

l’ocupat per l’alumnat i mantenint en tot moment la distància de seguretat d’1,5 metres 

entre els adults i amb l’alumnat.  

El professorat i el personal d’administració i serveis han d’utilitzar obligatòriament la 

mascareta en el menjador excepte quan estiguin asseguts a la taula. 

 

✓ Horari i activitats 

Atès que disposem d’un espai de menjador, d’interior i d'exterior, ampli en relació amb el 

nombre d’alumnes usuaris, es mantindran els horaris i els espais de menjador del curs passat. 

ACTIVITATS ESPAI MIGDIA 

HORARI ACTIVITAT 

14h / 15h Dinar 
15h / 16h Descans, esbarjo i / o activitats pedagògiques autònomes 

 

Les activitats posteriors als àpats es realitzaran, majoritàriament, a l’aire lliure, amb ocupació 

diferenciada d’espais per a cada grup estable. Quan això no sigui possible caldrà fer ús de la 

mascareta.  

A l’interior es desenvoluparan activitats autònomes individuals o de grup amb el mateix grup 

estable i cada grup en el seu espai estable habitual. 

Quan això no sigui possible o sigui convenient poder relacionar-se amb d’altres grups, 

caldrà mantenir la distància de seguretat o portar mascareta. 

e. Extraescolars 

Com cada curs 2020_21 es podran dur terme les activitats extraescolars previstes en la nostra 

programació anual del centre. Hi poden participar infants de diferents edats i grups estables. 



  ESCOLA ESPAI OBERT LA SERRA 

 

51 
Pla d’organització i acció curs 2020-21 

✓ Grups 

A les activitats extraescolars hi poden participar infants i adolescents de diferents edats i 

grups estables. És recomanable que, en el marc de l’extraescolar, la composició del grup de 

participants sigui el més constant possible per facilitar la traçabilitat, de manera que es 

constitueixin en un segon grup estable sense canvis. L’ús de mascareta és obligatori (a 

excepció que hi hagi una contraindicació o es faci una pràctica esportiva) a partir dels 6 anys 

d’edat. Es recomana que, en la mesura del possible, es mantingui la distància física 

recomanada d’1,5 metres. 

✓ Espais. 

Els espais de l’escola on es desenvolupen habitualment l’activitat de dansa, robòtica, esgrima 

i fotografia, garanteixen una superfície mínima de 2,5m2. 

o Sala de moviment 

A la sala de moviment es desenvoluparan les activitats de dansa, esgrima i l’espai familiar. 

Dins de l’espai, i per desenvolupar l’activitat de dansa i esgrima cal mantenir la distància 

d’1,5 metres. S'especificarà amb senyalitzacions al terra. 

Dins d’aquest espai s’ha de garantir la ventilació (almenys abans i després de la sessió i de 

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

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

Cal netejar i desinfectar el material que s'utilitza entre els diferents grups. 

o Espai estable Grans 

A l’espai estable del grup de Grans es desenvoluparan les activitats de robòtica i fotografia. 

Dins de l’espai, i per desenvolupar l’activitat de robòtica i fotografia cal mantenir la distància 

mínima d’1,5 metre, i utilitzar la mascareta. 

Dins d’aquest espai s’ha de garantir la ventilació (almenys abans i després de la sessió i de 

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

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

material es pot utilitzar alcohol de 70º. Les despeses generades per l’activitat, en quant a les 

mesures de prevenció, les assumeix l’organitzador de l’activitat. 

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

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 

ACTIVITAT 
NOMBRE 

D'ALUMNES* 
GRUPS 

PROFESSIONAL 
RESPONSABLE 

ESPAI ON ES 
REALITZA 

L'ACTIVITAT 

Robòtica 10 
Mitjans 

Mitjans 1 
FUN LAB 

Espai estable 
Grans 
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Mitjans 2 

Fotografia 6 

Mitjans 

Mitjans 1 

Mitjans 2 

Grans 

GUZMAN SEVILLA 
RAMOS 
 

Exteriors i espai 
estable Grans 

Esgrima 10 

 

 

Grans  
 

CLUB D'ESGRIMA 
SALA D'ARMES 
GARRAF-Santi Godoy 

Sala de moviment 

Futbol amb 
valors 

15 

Mitjans 

Mitjans 1 

Mitjans 2 

Associació Kitxalla 
Camp de futbol 
municipal 

Dansa 10 

Petits 

Mitjans 

Mitjans 1 

Mitjans 2 

Grans  

Décimo X Arte SL 
Lin Ramos 

Sala de moviment 

Piscina 30 

Petits 

Mitjans 

Mitjans 1 

Mitjans 2 

Grans 

 Piscina Municipal 

 

*El nombre d’alumnes del quadre és la ràtio habitual per grup i activitat.  

f. Sortides i colònies 

✓ Colònies de 3er 

Cada curs els infants de 3er esperen l’arribada de les colònies amb molta il·lusió i ganes. 

Aquest curs passat, amb motiu del tancament de l’escola, es van haver de cancel·lar. 

En la programació del curs 2020_21 està previst, si l'evolució pel que fa a la pandèmia per la 

Covid-19 ho permet, que aquests infants, enguany grup de 4rt, recuperin la possibilitat de 

desenvolupar aquesta activitat i viure aquest moment de convivència important. També està 

inclosa, en aquesta programació, les colònies dels infants de 3er, del curs 2020_21. 

✓ Sortides. Viatge de 6é 

El viatge de 6è a l’escola forma part de la preparació de l’últim curs de primària, 6è, 

anomenat col·loquialment “Camí a la secundària”. Aquest és també un viatge molt esperat 

donat que simbolitza l’última activitat en grup, comunitària, d’aquesta etapa escolar. La 

sortida està inclosa en la programació del curs 2020_21, i es desenvoluparà si l'evolució pel 

que fa a la pandèmia per la Covid-19 ho permet. 

En cas de que les colònies o els viatges en grups grans no es puguin fer, per motius de 

l’evolució de la pandèmia per la Covid-19, o els desplaçaments geogràfic estiguin 

limitats es buscaran alternatives programant una sortida més a prop i de menys 

durada. 
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✓ Mesures preventives 

Tant les sortides com les colònies es duran a terme, amb les adaptacions que calgui ateses 

les mesures de prevenció i seguretat sanitària del moment. 

En el cas de les sortides sempre cal mantenir la distància interpersonal d’1,5 metres i portar 

mascareta quan hi hagi barreja de diferents grups estables i quan la normativa ho 

especifiqui, com per exemple, la primera quinzena de setembre. També en les sortides 

relacionades amb les investigacions de camp realitzades per la proximitat de l’escola. 

En el cas de les colònies i viatge de sisè es mantindran els grups estables. Es prioritzaran 

les activitats a l’aire lliure i se seguiran les mesures de prevenció i higiene habituals: distància 

física de seguretat, rentat de mans i mascareta quan la normativa ho especifiqui. 

 

3.6 PLA DE NETEJA, DESINFECCIÓ I VENTILACIÓ 

Extracte del Pla d’actuació per al curs 2020_21 per a centres educatius en el marc de la pandèmia, per COVID19. Departament 

d’Educació.03.07.2020 Pag. 19 

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

sobre mesures higièniques davant la prevenció de contagi per la COVID-19, es recomana 

que el mateix alumnat, quan estigui utilitzant un espai que no és el del seu grup estable (cas 

d’informàtica, per exemple), aquest col·labori en les actuacions de neteja de superfícies i 

estris utilitzats abans d’abandonar l’espai i possibilitar el seu nou ús en bones condicions.” 

Neteja i desinfecció en establiments i locals de concurrència humana  

Atès que s’ha observat que la supervivència dels coronavirus humans en les superfícies pot 

ser molt variable (d’entre 2 hores i 9 dies), és recomanable que s’intensifiquin els 

procediments de neteja i desinfecció habituals que es duen a terme en locals i establiments 

de concurrència humana (oficines, indústries, dependències municipals i d’altres 

administracions, etc). Aquestes actuacions de neteja i desinfecció hauran d’incidir 

especialment en tots aquells elements o zones que poden tenir més contacte amb les mans.  

 

Pautes generals de neteja i desinfecció  

 

La neteja dels espais és fonamental i sempre s’ha de fer de forma prèvia a les actuacions de 

desinfecció. Permet eliminar la brutícia i la matèria orgànica de les superfícies i, si no és 

eliminada, pot interferir amb els desinfectants i minimitzar-ne la seva eficàcia. Els 

desinfectants, en canvi, destrueixen o inactiven els microorganismes.  
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Per a la neteja es poden usar els detergents tensioactius que s’utilitzen habitualment en el 

local, que s’hauran d’aplicar en la concentració i condicions d’ús que indiqui l’etiqueta de 

cada producte.  

 

La periodicitat de la neteja i la desinfecció es determinarà en funció del trànsit i l’ocupació 

del local o l’àrea.  

 

També cal tenir en compte el tipus d’activitat que es porta a terme a l’establiment o àrea a 

desinfectar i adaptar aquest protocol en funció d’aquestes circumstàncies.  

 

Cal assegurar-se que els locals i les diferents dependències estiguin ben ventilades.  

 

Zones d’actuació  

 

Les zones i punts on cal intensificar la neteja i desinfecció són:  

 

- Interruptors i timbres (aparell electrònic)  

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

- Botoneres dels ascensors (aparell electrònic)  

- Baranes i passamans, d’escales i ascensors  

- Taulells i mostradors  

- Taules  

- Cadires, especialment en les zones d’espera  

- Ordinadors, sobretot teclats i ratolins  

- Telèfons  

- Grapadores i altres utensilis d’oficina  

- Comandaments a distància  

- Aixetes  

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

higiene de mans en tot moment. Quan es faci ús dels inodors, es recomana tancar la 

tapa abans de la descàrrega de l’aigua de la cisterna.  

- Màquines expenedores 

- Fotocopiadores 

- Altres superfícies o punts de contacte freqüent 

 

Tractaments de desinfecció  

 

• Hi ha evidència que els coronavirus s’inactiven en contacte amb diferents tipus de 

productes desinfectants. Els productes desinfectants que s’utilitzin han d’estar 

inscrits al Registre de plaguicides no agrícoles o biocides o al Registre Oficial de 

Biocides, de la Direcció General de Salut Pública, Qualitat i Innovació del Ministeri de 

Sanitat per al Tipus de Producte 2: productes per a la desinfecció de superfícies i 

aèria, d’ús ambiental (desinfectants no destinats a l’aplicació directe a persones o 

animals, usats per a la desinfecció de superfícies, materials, equips, mobles, parets, terres 
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i aire) i han de disposar del corresponent número de registre. Es poden consultar els 

productes autoritzats amb aquesta finalitat al següent enllaç: Productes viricides 

autoritzats.  

 

El lleixiu es pot utilitzar també malgrat no figuri a l’esmentat registre. Es pot utilitzar una 

concentració d’hipoclorit sòdic al 0,5% durant 1 minut o bé al 0,1 % durant 5 minuts. Per 

a obtenir una solució al 0.1% es pot fer una dilució 1:50 d’un lleixiu habitual que té una 

concentració al voltant del 5%, barrejant 20 ml de lleixiu en 1 litre d’aigua, o bé posant 1 

part de lleixiu i 49 parts d’aigua. Aquestes solucions de lleixius s’han de preparar 

diàriament i s’han de deixar actuar durant uns minuts per assegurar una desinfecció 

eficaç.  

 

Entre els desinfectants autoritzats hi ha diversos tipus de productes, de diferent 

composició i que es poden aplicar amb diferents tècniques. Alguns estan destinats a fer 

una desinfecció de les superfícies per contacte mitjançant tècniques d'aplicació pe 

polvorització, vaporització, immersió, ús de baietes, etc. D'altres estan indicats per a fer 

desinfeccions aèries per nebulització o polvorització. 

 

Tots ells s'han d'utilitzar seguint estrictament les condicions d’ús que figurin a la 

resolució d’inscripció dels productes als esmentats registres, a les seves etiquetes i 

fitxes de dades de seguretat. Cal tenir en compte que alguns d'ells requereixen, entre 

d’altres requisits i mesures de precaució, ser aplicats en absència de persones i tenen 

establerts terminis de seguretat que cal respectar abans de la reentrada a la zones 

desinfectades. És important, per tant, que la persona o entitat responsable de la 

desinfecció valori la possibilitat d’adoptar les mesures de precaució i seguretat 

necessàries per a cada producte, prèviament a la realització de la desinfecció, per 

evitar possibles efectes nocius per a la salut de les persones que després ocupin el local 

o la zona tractada. 

• Temperatura elevada: l’aplicació de vapor d'aigua pot ser útil i eficaç per a algunes 

superfícies i articles com les tapisseries. En aquest sentit diversos estudis han mostrat 

que els coronavirus s’inactiven a una temperatura de 56ºC amb un temps d’exposició 

d’entre 52 i 90 minuts, a 65ºC durant 7,5 minuts i, a partir de 70ºC, alguns estudis 

mostren inactivació amb una exposició de 5 minuts i altres amb exposicions de 30 

minuts. L’aplicació del vapor d’aigua mitjançant vaporetes poden produir temperatures 

superiors 100ºC a la superfície aplicada en pocs minuts. La calor en sec assolint aquestes 

temperatures també pot ser una opció, malgrat és preferible la calor humida. 

 

Els productes a utilitzar, les tècniques d’aplicació, i les actuacions concretes que calgui 

realitzar, es determinaran per part del responsable de les actuacions en funció de cada 

cas, i tenint en compte les característiques i l’estat de cada local, zona o element, així com 

l’activitat que s’hi dugui a terme. Aquestes actuacions les pot realitzar personal del propi 

establiment o personal d’una empresa o entitat externa que presti serveis de 

tractaments de desinfecció a tercers, en funció dels productes i tractaments que es 

realitzin. 

Pel que fa als tractaments en espais que contenen bens culturals (museus, arxius, espais 

religiosos, etc.), es recomana no realitzar polvoritzacions generalitzades i evitar-ne l’aplicació 
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de desinfectants en les superfícies del béns amb valor històric o artístic, a menys que el 

tractament estigui supervisat per un tècnic especialista en conservació de bens culturals. En 

la resta de superfícies que no tenen valor històric o artístic (terra, parets, manetes, part 

exterior de les vitrines, etc.) es recomana utilitzar, preferentment, productes desinfectants 

amb etanol al 70% i, en qualsevol cas, fer sempre una bona ventilació dels espais després de 

les actuacions de neteja i desinfecció. 

 

Personal que realitzi les actuacions de desinfecció  

Capacitació del personal  

A la relació dels productes autoritzats pel Ministeri de Sanitat s’indica el tipus de personal 

que pot utilitzar cadascun d’ells, en funció del tipus de producte:  

 

• Els productes d’ús per personal professional especialitzat només poden ser utilitzats 

per persones que compleixin la capacitació que preveu el Reial Decret 830/2010, de 25 

de juny, pel qual s’estableix la normativa reguladora de la capacitació per a realitzar 

tractaments amb biocides (disposar d’alguna de les titulacions o certificacions que 

preveu aquesta norma o del Carnet d’aplicador de tractaments DDD).  

• Els productes d’ús per personal professional poden ser utilitzats per personal en el 

seu àmbit laboral que té els coneixements i habilitats necessàries en el maneig de 

productes químics i es capaç d’utilitzar correctament els equips de protecció individual 

en cas necessari.  

 

En el cas del lleixiu, pot ser aplicat per qualsevol tipus d’usuari (públic en general, personal 

professional i personal professional especialitzat).  

Empreses externes que realitzen serveis de desinfecció  

Es recorda que les empreses i entitats que realitzen serveis a tercers de tractaments de 

desinfecció de l’aire, superfícies, materials, equips i mobles amb productes TP2 (productes 

d’ús en l’àmbit ambiental) han d’estar inscrites al Registre Oficial d’establiments i serveis 

biocides (ROESB o ROESP) com a Serveis biocides a tercers. Es poden consultar les empreses 

inscrites com a Serveis biocides a tercers per a tractaments de desinfecció en l’àmbit 

ambiental i en la industrial alimentària en el següent document:  

 

https://salutweb.gencat.cat/web/.content/_ambits-actuacio/Per-perfils/Empreses-i-

establiments/control-de-plagues/ROESP/consulta/COVID-19.xlsx  

 

Tanmateix, d’acord amb el criteri establert pel Ministeri de Sanitat, de manera excepcional i 

mentre duri la situació de pandèmia, no procedeix la inscripció al Registre Oficial 

d’establiments i serveis biocides de les empreses de serveis a tercers de neteja que utilitzin 

desinfectants, sempre i quan utilitzin només desinfectants registrats i autoritzats pel Ministeri 

de Sanitat per a ús professional i com a complement a les seves activitats de neteja. Podeu 

trobar més informació sobre aquests criteris al següent enllaç: Nota sobre la utilización de 

desinfectantes de uso profesional por las empresas de limpieza. 

https://salutweb.gencat.cat/web/.content/_ambits-actuacio/Per-perfils/Empreses-i-establiments/control-de-plagues/ROESP/consulta/COVID-19.xlsx
https://salutweb.gencat.cat/web/.content/_ambits-actuacio/Per-perfils/Empreses-i-establiments/control-de-plagues/ROESP/consulta/COVID-19.xlsx
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Pautes d’actuació en zones amb presència de casos possibles, probables o 

confirmats de COVID-19  

A aquelles zones amb presència de casos possibles, probables o confirmats de COVID-19 en 

una local o establiment de concurrència humana cal intensificar encara més les actuacions de 

neteja i desinfecció d’acord amb les pautes abans indicades, especialment en les àrees on 

han estat aquestes persones.  

 

A l’acabar la neteja i desinfecció cal desinfectar els elements i utensilis que han utilitzat per 

fer aquestes actuacions en cas que no siguin d’un sol.  

 

Totes aquestes mesures s’adoptaran sense perjudici del compliment de la normativa vigent 

en matèria de prevenció de riscos laborals.  

 

 

Per a més informació es poden consultar els següents enllaços:  

 

• El Registre Oficial d’establiments i serveis biocides de Catalunya. Agència de Salut 

Pública de Catalunya  

• Capacitació relacionada amb l’ús de biocides. Agència de Salut Pública de Catalunya  

• Tractament de desinfecció de l’aire amb ozó. Canal Salut  

• Nota sobre el uso de productos que utilizan radiaciones Ultravioleta-C para la 

desinfección del SARS-CoV-2. Ministerio de Sanidad  

• Nota sobre el uso de productos biocidas para la desinfección del Covid 19. Ministerio de 

Sanidad  

• Recomendaciones sobre procedimientos de desinfección en bienes culturales con 

motivo de la crisis por COVID 19. Ministerio de Cultura y Deporte.  

• Ventilació i sistemes de climatització en establiments i locals de concurrència humana. 

Canal Salut.  

• Coronavirus SARS-CoV-2. Informació per als professionals. Canal Salut  

• Coronavirus SARS-CoV-2. Informació per a ciutadania. Canal Salut.  

• Medidas Higiénicas para la prevención de contagios. Ministerio de Sanidad  

• Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente 

a la exposición al nuevo coronavirus (SARS-COV-2) Ministerio de Sanidad  

• El rentat de mans. Agència Catalana de Seguretat Alimentària  
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a. Neteja i desinfecció 

✓ Escola 

Tota la comunitat d’infants, el personal docent i el personal administratiu i de manteniment 

de l’escola haurà de responsabilitzar-se, col·laborar i participar diàriament amb les 

actuacions de neteja establertes. També abans d’abandonar l’espai i possibilitar el seu nou ús 

en bones condicions com és en el cas dels espais temporals. 

En el cas de la comunitat de Petits (infantil) caldrà que la responsabilitat principal de la 

neteja recaigui sobre l’equip docent. Els infants acompanyen i viuen la situació com una part 

més de l’aspecte de cura i endreça de l’espai de convivència, tal com s’estimula 

habitualment. 

En el cas de la comunitat de Mitjans (1r), Mitjans 1 (2n), Mitjans 2 (3r i 4t) i Grans (5è i 

6è)  els nens i les nenes poden participar de manera més específica i concreta, també amb 

acompanyament per part de l’adult, amb l’objectiu de que es produeixi un ambient de 

sensibilització pel que fa a la cura i respecte d’un mateix i dels altres. 

Als espais interiors, estables i temporals, dels edificis de l’escola i a la zona exterior i als 

lavabos d’Infantil i Primària, també a l’espai migdia hi haurà preparats uns kits amb 

estris i productes de neteja específics per la neteja de taules, ordinadors, llibres i qualsevol 

tipus de material pedagògic.  

També per netejar el mobiliari, sobretot pel que fa als espais temporals. Les taules de les 

aules i del menjador s’han de netejar i desinfectar després de les activitats i dels àpats, 

respectivament 

En ambdós casos s’haurà d’observar i acompanyar als infants en el bon ús dels productes de 

neteja. 
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Extractes del Pla d’actuació per al curs 2020_21 per a centres educatius en el marc de la pandèmia, per COVID19. 

Departament d’Educació.03.07.2020 Pag. 13 i 14 

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

les portes, les baranes de les escales, etc. Les taules de les aules i del menjador s’han de 

netejar i desinfectar després de les activitats i dels àpats, respectivament. Es recomana, 

sempre que sigui possible, mantenir les portes obertes, evitant així més contacte en les 

manetes de les portes. Neteja i desinfecció en establiments i locals de concurrència 

humana  

https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-

divulgatiu/neteja-desinfeccio-establiments-locals-concurrencia-humana.pdf” 

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

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

fer-se a l’aire lliure. Per a la seva neteja i desinfecció s’han de seguir les indicacions 

establertes en el document Neteja i desinfecció en espais exteriors de concurrència 

humana.  

https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-

divulgatiu/neteja-desinfeccio-espais-exteriors-concurrencia-humana.pdf” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Pla de neteja i desinfecció diari 

El següent pla de neteja i desinfecció intern, de l’escola, es col·locarà en una zona visible dins 

de cada un dels  espais estables i temporals de l’escola, durant el període de sensibilització, 

pel que fa al compliment del protocol. 
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MODEL DE SUPERVISIÓ DIARI DE LA NETEJA DELS ESPAIS, MATERIALS, MOBILIARI I ACCESSORIS 
 

+ = ventilació ✓ = neteja i desinfecció n = neteja   
 

 Abans de Després de  Diàriament ≥1 vegada al Setmanalment  Comentaris 
 

 cada ús cada ús    dia    
 

          
 

   ESPAIS COMUNS I EQUIPAMENTS   
 

          
 

Ventilació de      +   Mínim 10 minuts 3 
 

l’espai         vegades/dia 
 

Manetes i poms      ✓    
 

de portes i          
 

finestres          
 

          
 

Baranes i      ✓    
 

passamans,          
 

d’escala          
 

          
 

Superfície de      ✓    
 

taulells i          
 

mostradors          
 

          
 

Cadires i bancs      ✓   Especialment en les 
 

         zones que contacten 
 

         amb les mans 
 

Grapadores i      ✓    
 

altres utensilis          
 

d’oficina          
 

Aixetes      ✓    
 

          
 

Ordinadors,      ✓    
 

sobretot teclats          
 

i ratolins          
 

Telèfons i      ✓   Material electrònic: 
 

comandaments         netejar amb un drap 
 

a distància         humit amb alcohol 
 

Interruptors      ✓   propílic 70º 
 

         
 

d’aparells          
 

electrònics          
 

Fotocopiadores      ✓    
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  Abans de  Després de   Diàriament ≥1 vegada al Setmanalment Comentaris 
 

  cada ús  cada ús    dia     
 

             
 

     AULES I ESPAIS DE JOC INTERIORS    
 

             
 

 Ventilació de       +  Mínim 10 minuts 3 
 

 l’espai         vegades/dia 
 

             
 

 Superficies o       ✓     
 

 punts de            
 

           
 

 contacte            
 

           
 

 freqüent amb            
 

 les mans            
 

 Terra       ✓     
 

           
 

 Materials de   n   ✓   També si hi ha un canvi 
 

 jocs         de  grup  d’infant 
 

          
Les joguines de plàstic 

 

 Joguines de   n   
✓   

 

       

dur poden rentar-se al 
 

 plàstic         
 

         

rentaplats 
 

          
 

           
 

 Joguines o      ✓   Rentadora (≥60ºC) 
 

 peces de roba            
 

             
 

       MENJADOR    
 

 Ventilació de       +  Mínim 10 minuts 3 
 

 l’espai         vegades/dia 
 

             
 

 Superfícies on ✓  ✓         
 

 es prepara el            
 

 menjar            
 

            

 Plats, gots,   ✓      Amb aigua calenta: 
 

 coberts...         rentats a elevada 
 

          temperatura. 
 

          Sense aigua calenta: 
 

          desinfecció en dilució de 
 

          lleixiu al 0,1 %. 
 

 Fonts d’aigua       ✓     
 

             
 

 Taules, safates ✓  ✓         
 

 de trona            
 

             
 

 Taulells   ✓         
 

             
 

 Utensilis de   ✓         
 

 cuina            
 

             
 

 Taules per a ✓  ✓         
 

 usos diversos            
 

 Terra       ✓     
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✓ Empresa externa 

Durant aquest curs 2020_21 l’empresa Fabrinet S.L serà la responsable de la neteja diària 

de l’escola un cop conclosa l’activitat lectiva i les activitats extraescolars del centre. 

L’esmentada empresa és compromet a realitzar la neteja en el marc de la normativa 

Neteja i desinfecció en establiments i locals de concurrència humana 

https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-

divulgatiu/neteja-desinfeccio-establiments-locals-concurrencia-humana.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/neteja-desinfeccio-establiments-locals-concurrencia-humana.pdf
https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/neteja-desinfeccio-establiments-locals-concurrencia-humana.pdf
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Llista de comprovació per a l’obertura diària de l’escola Espai Obert La Serra 

Acció C F 

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

un mínim de 10 minuts?   

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

  

sabó suficient?   

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

Tots els dispensadors de gel hidroalcohòlic disposen de gel suficient?   

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

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

ascensor, etc.)?   

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

docents?   

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

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

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

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

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

 

Llista de comprovació per a l’obertura de l’escola Espai Obert La Serra a l’inici de curs 

Acció C F 

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

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

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

que presentin condicions considerades de risc o que estiguin embarassades 

es posin en contacte amb el Servei de Prevenció de Riscos Laborals? 

  

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

(mascaretes)? 

  

Tots els espais habilitats per a les activitats lectives disposen de ventilació?   

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

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

respecte de les mesures de protecció i prevenció? 

  

Les famílies han rebut tota la informació necessària respecte de les mesures 

de protecció i prevenció? 

  

Totes les famílies han signat la declaració responsable?   

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

entrades i les sortides del centre educatiu? 

  

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

epidemiològic? 

  

Es disposa de material educatiu suficient per a poder garantir l’educació a 

distància en cas d’un nou confinament? 

  

C= en curs F= fet 
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b. Ventilació 

Extracte del Pla d’actuació per al curs 2020_21 per a centres educatius en el marc de la pandèmia, per COVID19. 

Departament d’Educació.03.07.2020 Pag.13 

“La ventilació és una de les principals mesures de prevenció de contagis en uns espais 

interiors. És necessari ventilar les instal·lacions interiors com a mínima bans de l’entrada i 

la sortida dels alumnes i 3 vegades més durant el dia durant, almenys,10 minuts cada 

vegada.  

Totes les aules han de poder ser adequadament ventilades. Si és possible, es deixaran les 

finestres obertes durant les classes.” 

A l’escola es continuarà mantenint la pràctica habitual de deixar les portes i finestres 

obertes, durant la sessió. 

c. Gestió de residus 

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

respiratòria es llençaran en contenidors amb bosses, amb tapa i pedal, que es trobaran 

situades als accessos d’entrada als edificis a l’office i als lavabos. 

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

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

(contenidor gris). 

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

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

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

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

3.7. MESURES DE PREVENCIÓ PERSONAL 

✓ Distanciament físic 

Segons la Resolució SLT/1429/2020, de 18 de juny, per la qual s'adopten mesures 

bàsiques de protecció i organitzatives per prevenir el risc de transmissió i afavorir la 

contenció de la infecció per SARS-CoV-2, la distància física interpersonal de seguretat, tant 

en espais tancats com a l'aire lliure, s'estableix en 1,5 metres en general, amb l'equivalent 

a un espai de seguretat de 2,5 m2 per persona, i és exigible en qualsevol cas excepte entre 

persones que tinguin un contacte proper molt habitual, com és el cas dels grups de 

convivència estables. 

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

seguretat establerta en 1,5 metres (o la superfície equivalent de seguretat de 2,5 m2). 

L’organització de l’espai de l’aula, d’un grup estable, ha d’assegurar, en la distribució de 

l’alumnat una distància interpersonal mínima d’1 metre. 
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✓ Higiene de mans 

Es tracta d’una de les mesures més efectives per tal de preservar la salut dels alumnes així 

com la del personal docent i no docent. 

En infants, s’ha de requerir el rentat de mans: 

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

• Abans i després dels àpats 

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

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

En el cas del personal que treballa al centre, el rentat de mans s’ha dur a terme: 

• A l’arribada al centre, abans del contacte 

• Abans i després d’entrar en contacte amb els aliments, dels àpats dels 

infants i dels propis 

• Abans i després d’acompanyar un infant al WC 

• Abans i després d’anar al WC  

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

• Com a mínim una vegada cada dos hores 

A l’escola es disposen d’uns punts de rentamans habituals, amb disponibilitat de sabó, 

dosificador i tovalloles d’un sol ús: als lavabos i a l’office. 

Per aquest curs 2020_21 s’han habilitat dos punts més un a l’entrada, a mà esquerra,  

de la porta principal (camí de les vinyes) de la comunitat de petits i un altre al costat 

de la dutxa que hi ha a la zona de l'estanc, exterior de primària. 

També, en diferents punts estratègics (interior edificis i exterior) es poden trobar 

dispensadors de solució hidroalcohòlica. 
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En de cada zona de rentamans s’han penjat els cartells explicatius per un correcte rentat 

de mans 
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✓ Ús de mascareta a l’escola 

Col·lectiu   Indicació Tipus de mascareta 

1r cicle No indicada _ 

infantil (0-3 anys)     

2n cicle No obligatòria 

 

Segons les mesures 

complementaries del 

9 de setembre del 

2020: 

 

Mesures 

complementàries al 

Pla d'actuació per al 

curs 2020-2021 

 

 “En aquest moment, 

i vistes les darreres 

recomanacions, es  

considera que és 

suficient que sigui 

una mascareta 

higiènica (malgrat 

que si és possible,  

es recomana que 

compleixi les normes 

UNE”). 

 

infantil (3-6 anys)    

       

De 1r a 6è de primària 

• Obligatòria  des del 14 al 25 

de setembre, també estant 

amb el grup de convivència 

estable al que és pertany. 

 

• A partir d’aquesta data i si la 

  

Segons les mesures 

complementaries del 

9 de setembre del 

2020: 

 

https://documents.espai.educacio.gencat.cat/IPCNormativa/Adaptacio_mesures_Pla_actuacio.pdf
https://documents.espai.educacio.gencat.cat/IPCNormativa/Adaptacio_mesures_Pla_actuacio.pdf
https://documents.espai.educacio.gencat.cat/IPCNormativa/Adaptacio_mesures_Pla_actuacio.pdf
https://documents.espai.educacio.gencat.cat/IPCNormativa/Adaptacio_mesures_Pla_actuacio.pdf
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normativa ho permet  l’ús 

de la mascareta no serà 

obligatori si s’està amb el 

grup de convivència dins de 

l’aula i obligatori quan 

s’estigui als espais comuns.  

• L’ús de la mascareta serà 

obligatòria a primària −a 

partir de 6 anys− quan les 

circumstàncies de la 

pandèmia en aquell territori 

així ho indiquin 

 

Mesures 

complementàries al 

Pla d'actuació per al 

curs 2020-2021 

 

“En aquest moment, 

i vistes les darreres 

recomanacions, es 

considera que és 

suficient que sigui 

una mascareta 

higiènica (malgrat 

que si és possible,  

es recomana que 

compleixi les normes 

UNE)”. 

 

      

      

Secundària, batxillerat, 

formació professional i 

centres de formació  

d’adults 

 

 

 

 

•  A secundària, batxillerat, 

formació professional i 

centres de formació 

d’adults, l’ús de mascareta 

és obligatori sempre. També 

quan s’està amb el grup de 

convivència dins de l’aula. 

 

 

Segons les mesures 

complementaries del 

9 de setembre del 

2020: 

 

Mesures 

complementàries al 

Pla d'actuació per al 

curs 2020-2021 

 

“En aquest moment, 

i vistes les darreres 

recomanacions, es  

considera que és 

suficient que sigui 

una mascareta 

higiènica (malgrat 

https://documents.espai.educacio.gencat.cat/IPCNormativa/Adaptacio_mesures_Pla_actuacio.pdf
https://documents.espai.educacio.gencat.cat/IPCNormativa/Adaptacio_mesures_Pla_actuacio.pdf
https://documents.espai.educacio.gencat.cat/IPCNormativa/Adaptacio_mesures_Pla_actuacio.pdf
https://documents.espai.educacio.gencat.cat/IPCNormativa/Adaptacio_mesures_Pla_actuacio.pdf
https://documents.espai.educacio.gencat.cat/IPCNormativa/Adaptacio_mesures_Pla_actuacio.pdf
https://documents.espai.educacio.gencat.cat/IPCNormativa/Adaptacio_mesures_Pla_actuacio.pdf
https://documents.espai.educacio.gencat.cat/IPCNormativa/Adaptacio_mesures_Pla_actuacio.pdf
https://documents.espai.educacio.gencat.cat/IPCNormativa/Adaptacio_mesures_Pla_actuacio.pdf
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que si és possible,  

es recomana que 

compleixi les normes 

UNE)”. 

 

   

   

    

    

Personal docent  i  no 

• Obligatòria  des del 14 al 25 

de setembre, també estant 

amb el grup de convivència 

estable al que es pertany. 

 

• A partir d’aquesta data i si la 

normativa ho permet  l’ús 

de la mascareta no serà 

obligatori si s’està amb el 

grup de convivència dins de 

l’aula i sempre serà 

obligatori quan s’estigui als 

espais comuns. 

 

 

Segons les mesures 

complementaries del 

9 de setembre del 

2020: 

 

Mesures 

complementàries al 

Pla d'actuació per al 

curs 2020-2021 

 

 

“En aquest moment, 

i vistes les darreres 

recomanacions, es  

considera que és 

suficient que sigui 

una mascareta 

higiènica (malgrat 

que si és possible,  

es recomana que 

compleixi les normes 

UNE)” 

 

docent   • Obligatòria per al personal 

quan imparteix classes a 
 

https://documents.espai.educacio.gencat.cat/IPCNormativa/Adaptacio_mesures_Pla_actuacio.pdf
https://documents.espai.educacio.gencat.cat/IPCNormativa/Adaptacio_mesures_Pla_actuacio.pdf
https://documents.espai.educacio.gencat.cat/IPCNormativa/Adaptacio_mesures_Pla_actuacio.pdf
https://documents.espai.educacio.gencat.cat/IPCNormativa/Adaptacio_mesures_Pla_actuacio.pdf
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diferents grups 

 

• Obligatòria per al personal 

administratiu i de 

manteniment de l’escola 

       

      

      

      

  

• En entrar al centre els alumnes i el personal del centre han de portar la 

mascareta fins a la seva aula. En els passadissos i als lavabos hauran de portar 

mascareta si coincideixen puntualment amb altres grups estables. 

• Cada infant haurà de portar la seva mascareta. En cas de que no la porti l’escola 

li facilitarà una. En cada espai d'aprenentatge i a secretaria hi haurà mascaretes 

a disposició dels infants i dels adults. 

 

✓ Objectes personals i material específic 

• Cada infant porta el seu estoig i l’escola facilita folis, carpetes i folders. 

• Els ambients que es preparin a infantil fins  tindran el material necessari per fer 

pintura i fang. En el cas del fang, cada infant tindrà el seu material i el fang no es 

podrà reutilitzar. En quant a la pintura, cada vegada que un infant utilitzi els 

pinzells s’hauran de desinfectar.  

• Els nens i les nenes primària podran utilitzar el taller de pintura. Els infants 

hauran de desinfectar el pinzell que utilitzin cada vegada. Per fer aquesta tasca, 

cada infant tindrà una tovalloleta o drap amb desinfectant. També tindran el 

material necessari per fer fang a nivell individual. 

 

✓ Aliments i aigua 

• Cada infant que ho necessiti, portarà un esmorzar en una bossa que es pugui 

tancar i que s’emportarà al final del dia. Cada nena o nen podrà esmorzar quan 

ho necessiti en els llocs assignats per fer-ho. 

• Els infants hauran de portar una ampolla per beure aigua que podrà reomplir en 

qualsevol dels dispensadors d’aigua de l’escola. Aquest curs 2020_21 no es farà 

ús de gots i tasses durant la sessió. 

No es podrà compartir menjar excepte els germans. 
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✓ Anar al lavabo 

Els nens i les nenes hauran d’anar al lavabo de manera individual i caldrà que avisin a la 

mestra o al mestre quan hi vagin, donat que implica sortir de l’edifici i barrejar-se amb 

altres infants de diferents grups de convivència. 

 

3.8. REQUISITS D’ACCÉS A L’ESCOLA 

a. Infants 

La família/tutors han de verificar, abans d’anar a l’escola, l’estat de salut del seu fill/a i 

comprovar que no tingui elevació de la temperatura superior a 37,5ºC ni la nova aparició 

de cap altre símptoma de la taula de símptomes 

 

TAULA DELS SÍMPTOMES MÉS FREQÜENTS DE LA COVID-19  

▪ Febre o febrícula>37,5ºC  

▪ Tos  

▪ Dificultat per a respirar  

▪ Mal de coll*  

▪ Refredat nasal*  

▪ Fatiga, dolors musculars i/o mal de cap  

▪ Mal de panxa amb vòmits o diarrea  

▪ Pèrdua d’olfacte o gust (infants grans i adolescents) 

 

*El mal de coll i el refredat nasal (amb o sense mocs) són molt habituals en infants i només 

s’haurien de considerar símptomes potencials de COVID-19 quan també hi ha febre o 

altres manifestacions de la llista.  

Segons l’estudi COPEDI-CAT realitzat en nombrosos centres d’atenció primària i 

hospitalària de Catalunya i coordinat per l’hospital Vall d’Hebron, els símptomes més 

freqüents de la COVID-19 en infants són la febre (59,6%), la tos (49,4%), seguits de fatiga 

(40,5%) i dificultat respiratòria (31,5%).  

La resta són símptomes menys freqüents que poden ser també de sospita d’infecció per 

coronavirus SARS-CoV-2 segons criteri clínic.  

NO ES POT ANAR A L’ESCOLA EN CAS DE: 
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No es pot anar a l’escola, si l’infant, adolescent o la persona adulta presenta alguna de les 

següents situacions:  

o Es troba en aïllament perquè ha estat positiu per a la COVID-19.  

o Està en espera del resultat d’una PCR o una altra prova de diagnòstic 

molecular.  

o Conviu amb una persona diagnosticada de COVID-19.  

o  Es troba en període de quarantena domiciliària per haver estat 

identificat/da com a contacte estret d’alguna persona diagnosticada de 

COVID-19.  

En cas que l’alumne o alumna presenti una malaltia crònica d’elevada complexitat que 

pugui augmentar el risc de gravetat en cas de contraure la infecció per coronavirus SARS-

CoV-2, es valorarà de manera conjunta amb la família/tutor i l’equip pediàtric, les 

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

Malgrat que l’evidència és escassa, es consideren malalties de risc per a complicacions de 

la COVID-19: 

• Malalties respiratòries greus que necessiten medicació o dispositius de suport 

respiratori. 

• Malalties cardíaques greus. 

• Malalties que afecten el sistema immunitari (per exemple aquells infants que 

requereixen tractaments immunosupressors). 

• Diabetis mal controlada. 

• Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus. 

 

b. Personal docent i no docent 

En el cas del personal docent i no docent de l’escola que tingui contacte amb els infants, 

les persones de risc elevat de malaltia greu per coronavirus seran avaluades pel servei de 

prevenció de riscos laborals de titularitat del centre per valorar si poden estar en contacte 

amb els infants.  

Les condicions de risc engloben les malalties cròniques, com la hipertensió arterial, la 

diabetis, els problemes cardíacs o pulmonars i les immunodeficiències, l’obesitat mòrbida. 

Les dones embarassades es consideren un col·lectiu d’especial consideració.  

Les persones del grup de risc han de ser valorades pel servei de prevenció de riscos 

laborals propi o extern, de la titularitat. També caldrà contemplar els requisits d’accés als 

centres educatius de persones pertanyents a altres entitats o empreses de cara a la gestió 

de vulnerabilitats i/o contactes. 
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3.9. CONTROL DE SIMPTOMES 

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

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

✓ Faran constar que són coneixedores de la situació actual de pandèmia amb el risc 

que això comporta i que, per tant, s’atendran a les mesures que puguin ser 

necessàries en cada moment. 

✓ Es comprometen a no portar l’infant o adolescent al centre educatiu en cas que 

presenti simptomatologia compatible amb la COVID-19 o l’hagi presentat en els 

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

educatiu per tal de poder prendre les mesures oportunes. Les famílies disposaran 

d’una llista de comprovació de símptomes (pag.74). 

✓ La família i/o l’alumne/a ha de comunicar al centre si ha presentat febre o algun 

altre símptoma. En cas que la situació epidemiològica ho requerís es podria 

considerar la implementació d’altres mesures addicionals com la presa de 

temperatura a l’arribada a l’escola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ESCOLA ESPAI OBERT LA SERRA 

 

74 
Pla d’organització i acció curs 2020-21 

LLISTA DE COMPROVACIÓ DE SÍMPTOMES PER A LES FAMÍLIES 
 
 
 
 

 

Si el vostre fill, filla o infant o adolescent tutelat no es troba bé, marqueu 

amb una creu quins d’aquests símptomes presenta: 
 

Febre o febrícula Mal de panxa 38 

Tos Vòmits  

Dificultat per respirar Diarrea  

Congestió nasal Malestar  

Mal de coll Dolor muscular  

 

Si a casa hi ha alguna persona adulta 2 que no es troba bé, marqueu amb una 

creu quins d’aquests símptomes presenta: 

 

Febre o febrícula Calfreds 

Tos Vòmits 

Dificultat per respirar Diarrea 

Falta d’olfacte de gust Malestar 

Mal de coll Dolor muscular 
 

 
 

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

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

 

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

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

truqueu al 061. 

 

 

 

(2) Si es tracta d’un altre infant o adolescent de la unitat familiar utilitzeu la primera llista. 
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a. Protocol d’actuació en cas de detectar un possible cas de Covid19 

El protocol d’actuació previst a la nostra escola, en cas de detectar un possible cas de la 

Covid-19 és el següent: 

✓ Infant 

• S'aïllarà al nen o a la nena a la sala Covid-19 de l’escola, antiga sala de mestres 

que enguany estarà habilitada, durant l’horari lectiu, per tal d’acollir un infant amb 

símptomes compatibles amb la COVID19 i s’avisarà a la directora de l’escola. 

• Sempre que no hi hagi contraindicació per a l’ús de la mascareta, se li ha de 

col·locar una mascareta quirúrgica, tant a la persona que ha iniciat símptomes – 

si és més gran de 2 anys– com a la persona que l’acompanyi (en cas que es tracti 

d’un/a menor o d’una persona que pel seu estat de salut no pugui quedar-se sola).  

• Si la persona amb símptomes no es pot posar una mascareta quirúrgica (infants 

molt petits, persones amb problemes respiratoris, que tinguin dificultat per  

treure’s la mascareta per sí soles o que tinguin alteracions de la conducta que 

facin inviable la seva utilització), l’acompanyant s’haurà de posar una mascareta 

FFP2 sense vàlvula, a més d’una pantalla facial i una bata d’un sol ús. El centre ha 

de disposar d’un estoc d’aquest material per a les situacions en què es requereixi 

un equip de protecció individual (EPI) per a l’atenció d’un cas sospitós.  

• Si la persona presenta símptomes de gravetat (dificultat per respirar, afectació de 

l’estat general per vòmits o diarrea molt freqüents, dolor abdominal intens, 

confusió, tendència a adormir-se...) caldrà trucar al 061. 

A continuació, el/la director/a del centre educatiu haurà de realitzar les accions 

següents:  

• En el cas que es tracti d’un/a alumne/a, establir contacte immediat amb la família per 

tal que vingui a buscar l’infant o adolescent.  

• Recomanar a la persona o a la família (en el cas d’un/a menor) que contactin amb el 

seu centre d’atenció primària de referència. Es recomana que sigui el CAP de 

referència de la persona, del sistema públic de salut, per tal de facilitar la traçabilitat 

del contagi i el seguiment epidemiològic. La cita s’ha de concertar abans de 24 hores.  

Quan la simptomatologia s’inicia fora de l’horari escolar o en dies no lectius, la família o 

la persona amb símptomes ha de contactar amb el seu CAP de referència o, fora de l’horari 

del CAP, amb els centres d’urgències d’atenció primària (CUAP), per valorar la situació i fer 

les actuacions necessàries 

Durant aquest curs 2020_21, totes les famílies de l’escola, han de facilitar al tutor/a dels 

seu fill/a altres contactes, en cas de que ells no puguin estar localitzables i disponibles per 

venir a buscar a l’infant, si es dona el cas. 

• La comunicació es farà per telèfon. Si no es localitza a la família per telèfon es 

contactarà via WhatsApp, per considerar-se una situació excepcional. 

• En cas de que el nen o la nena presenti símptomes de gravetat es trucarà també 

al 061 
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• També s’informarà de la situació al Servei Territorial d’Educació i a través d’ells 

al Servei de Salut Pública. 

• S’informarà al CAP de referència, en el nostre cas al CAP de Sant Pere de Ribes. 

Telèfon: 93 896 26 86. 

• Es procedirà a la desinfecció i neteja dels espais de l’escola.  

  

✓ Personal del centre 

• No assistir al centre. Posar-se en contacte amb el seu metge o la seva metgessa 

de capçalera.  

• Informar de la presència de simptomatologia tan aviat com sigui possible a la 

direcció del centre.  

• Emplenar novament la declaració responsable relativa a la vulnerabilitat per tal 

d’informar dels símptomes. 

 

3.10. GESTIÓ DE CASOS 

a. Gestor COVID Escola Espai Obert La Serra. 

A la nostra escola tenim assignada com a Referent COVID a la Jeanine Lozano 

gcescolaribes@ambitcp.catsalut.net 

El Referent COVID Escola serà l’encarregat de les tasques següents:  

• Contactar amb nosaltres, de forma proactiva, per establir una línia directa de 

comunicació i poder estar a disposició dels dubtes que pugin generar-se.  

• Atendre i informar dels dubtes que plantegem des de l’escola sobre la manera de 

procedir i circuits d’atenció.  

• Cercar dintre del CAP, amb un referent assistencial sanitari, en el cas que la consulta 

no pugui ser resolta pel referent Covid, el/la professional que pot resoldre la consulta 

realitzada. 

En cas que s’estableixi el diagnòstic de cas sospitós, la família i/o la persona amb sospita de 

cas serà entrevistada pel gestor COVID de l’EAP que s’encarregarà de les tasques següents: 

• Si no estan donats d’alta, tramitar l’alta de “La Meva Salut” i explicar-los-en el 

funcionament.  

• Fer la recollida de contactes estrets de l’entorn familiar i no escolar i registrar que es 

tracta d’un cas escolar a l’enquesta de risc de rebrot. Els contactes estrets seran 

introduïts al programa “COVID Contacts” que inclourà una pregunta/variable que 

permetrà que la informació de l’existència d’un cas sospitós d’àmbit escolar arribi de 

mailto:gcescolaribes@ambitcp.catsalut.net
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forma prioritzada al Servei de Vigilància Epidemiològica territorial per poder fer el 

seguiment del cas i l’estudi.  

• Informar la persona, i les persones amb qui conviu (en el cas d’un/a menor), que si el 

cas és positiu hauran de fer quarantena durant 14 dies. Explicar-los tot el procés, tal 

com està indicat al Procediment d’actuació enfront de casos d’infecció pel nou 

coronavirus SARS-CoV-2. Valorar la presència de persones vulnerables en el domicili. 

Si és el cas, valoració social. Mentre no es disposi del resultat de la PCR, els adults 

que no treballin a cap centre escolar podran anar a treballar prenent les mesures 

adequades i els germans que pertanyin a un GCE (grup de convivència estable) 

d’un centre educatiu (encara que sigui diferent del cas sospitós) hauran d’estar 

confinats. 

 

b. Protocol de comunicació en cas de detectar un possible cas de COVID 19 

• La família o la persona amb símptomes ha de contactar amb el seu CAP de referència 

per valorar la situació i fer les actuacions necessàries.  

• Si es decideix realitzar una PCR per a SARS-CoV-2, l’infant i la família amb qui conviu 

hauran d’estar en aïllament al domicili fins conèixer-ne el resultat. 

• En cas que finalment es confirmi el cas, Salut Pública serà l'encarregada de la 

identificació, aïllament i seguiment dels contactes estrets. 

• La comunicació entre els Serveis Territorials d’Educació i Salut Pública garantirà la 

coordinació fluïda, en última instància, entre el centre educatiu i els serveis territorials 

de vigilància epidemiològica encarregats de l’estratègia de control de brot que pot 

incloure, en determinats casos, el tancament total o parcial del centre educatiu.  

En qualsevol cas, l’escalada de decisions en relació amb el tancament de l’activitat 

presencial del centre educatiu serà el resultat de la valoració, sobre el terreny, per part 

de l’autoritat sanitària.  

Si hi ha un cas positiu se’n farà la comunicació a l’Ajuntament a través dels Serveis 

Territorials.  

c. Criteris de decisió per establir quarantenes i/o tancament parcial o total de 

l’escola 

De manera orientativa, els elements de decisió per a establir quarantenes i/o, si escau, 

tancaments parcials o total de l’escola serien: 

→ Cas positiu en un o més membres d’un grup de convivència estable 
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• Tot el grup de convivència estable té consideració de contacte estret, per tant 

s’hauria de plantejar la quarantena de tot el grup de convivència, durant 14 

dies després del darrer contacte amb el cas, amb vigilància d’aparició de nous 

casos. Per tant, interrupció de l’activitat lectiva presencial per a aquest grup. 

→ Cas positiu en dos membres no convivents que pertanyen a dos grups de 

convivència diferents d’un mateix espai (un edifici, un torn, una ala d’un 

edifici...) 

• Tot el grup de convivència estable pot tenir consideració de contacte estret, 

per tant, i depenent de la valoració de vigilància epidemiològica, es podria 

plantejar la quarantena dels grups de convivència d’aquell espai, durant 14 

dies després del darrer contacte amb el cas, amb vigilància d’aparició de nous 

casos. Per tant, interrupció de l’activitat lectiva presencial en l’espai afectat, 

també durant 14 dies. 

→ Cas positiu en dos o més membres no convivents que pertanyen a grups de 

convivència en diferents espais  

• Tot el grup de convivència estable té consideració de contacte estret, per tant 

s’hauria de plantejar la quarantena dels grups de convivència afectats, durant 

14 dies després del darrer contacte amb el cas, amb vigilància d’aparició de 

nous casos. A més, és podria plantejar la interrupció de l’activitat presencial 

del centre educatiu, també durant 14 dies.  

No està indicat el confinament dels contactes estrets del grup de convivència estable 

mentre s’estigui en espera del resultat de la prova PCR, així com tampoc dels contactes 

estrets convivents que no pertanyin a l’àmbit escolar (Adaptació de les mesures d’actuació del pla 

2020_21 pag 10) 

 

d. Requisits de l’alumnat i del professorat i altre personal per poder-se incorporar 

al centre 

Per que els infants puguin reincorporar-se a l’escola hauran de reunir els següents requisits: 

•  Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19, de manera general, els 

infants es podran reincorporar quan faci 24 hores que es troben sense febre. 

• Que no siguin o hagin estat positius per al SARS-CoV 2 durant els 14 dies anteriors i 

no hagin estat en contacte amb positiu confirmat o persona amb simptomatologia 

compatible durant els mateixos dies.  

https://documents.espai.educacio.gencat.cat/IPCNormativa/Adaptacio_mesures_Pla_actuacio.pdf
https://documents.espai.educacio.gencat.cat/IPCNormativa/Adaptacio_mesures_Pla_actuacio.pdf
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• Es valorarà amb la família l’assistència d’aquell alumnat amb una malaltia crònica 

d’elevada complexitat que pugui augmentar el risc de gravetat en cas de contraure la 

infecció per SARS-CoV2.  

En relació al personal del centre:  

• Es important i necessari que els treballadors i les treballadores de l’escola de l’escola 

comuniquin les condicions de vulnerabilitat, casos, contactes estrets i 

simptomatologia de COVID19 per tal d’identificar al professorat que podrà participar 

en les activitats presencials.  

• Els grups de professionals detectats com a grups d’especial vulnerabilitat, segons el 

que ha establert l’autoritat sanitària, no podran fer activitat presencial. 

• Tot el personal de l’escola haurà d’emplenar la declaració responsable corresponent. 

Aquesta informació serà tractada directament pel personal sanitari de les unitats de 

PRL, encarregat de la gestió sanitària del COVID-19.  

  

 

QUADRE DE DETECCIÓ DE POSSIBLES CASOS PER SIMPTOMATOLOGIA COMPATIBLE 

AMB LA COVID-19 

CASOS 

POTENCIALS 

ESPAI 

HABILITAT 

PER A 

L’AÏLLAMENT 

PERSONA 

RESPONSABLE DE 

REUBICAR A 

L’ALUMNE I 

D’ACOMPANYAR-

LO FINS QUE EL 

VINGUIN A 

BUSCAR 

PERSONA 

RESPONSABLE 

DE TRUCAR A 

LA FAMÍLIA 

PERSONA 

RESPONSABLE 

DE 

COMUNICAR 

EL CAS A 

SERVEIS 

TERRITORIALS 
 

 Edifici 3. 

Sala Covid-19 

(antiga sala de 

mestres/as) 

Docent del grup 

estable o docent 

que el té a l’aula 

en el moment de l 

detecció 

Directora Directora 
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QUADRE DE SEGUIMENT DE CASOS PER SIMPTOMATOLOGIA COMPATIBLE AMB LA 

COVID-19 

ALUMNE 

DIA I HORA 

DE LA 

DETECCIÓ 

EXPLICACIÓ DEL 

PROTOCOL 

SEGUIT I 

OBSERVACIONS 

(Incloure el nom 

de la persona que 

ha fet les 

actuacions i el 

nom del familiar 

que l’ha vingut a 

buscar 

PERSONA DE 

SALUT AMB 

QUI ES 

MANTÉ EL 

CONTACTE I 

CAP (Centre 

d’atenció 

Primària) 

PERSONA 

REFERENT DEL 

CENTRE AMB 

CONTACTES 

AMB SALUT 

(Mantindrà el 

contacte amb 

Salut i farà 

seguiment del 

cas) 
 

  

 

 

   

  

 

 

 

   

 

3.11. SEGUIMENT DEL PLA 

Assegurar, el compliment, la viabilitat i la millora del pla d’actuació, previst per aquest curs 

2020_21 en el marc de la pandèmia per la COVID19, de la nostra escola és responsabilitat de 

tota la comunitat: equip de professionals, famílies i infants en quant al fet d’haver de prendre 

consciència de la importància de respectar les mesures de seguretat individual consolidant 

alguns hàbits i conductes que, segons els criteris de les autoritats sanitàries són 

imprescindibles en el context de socialització actual: 

• Tenir cura d’un mateix i de les persones que envolten 

• Protegir als més vulnerables 

• Rentar-se les mans de manera freqüent i sistemàtica 

• Respectar la distància de seguretat i quan això no sigui possible portar la mascareta 

RESPONSABLES DEL SEGUIMENT I COORDINACIÓ  

DEL PLA D’ACTUACIÓ 2020_21 EN EL MARC DE LA PANDÈMIA PER COVID19 
DIRECTORA Judith López Miró 

CAP D’ESTUDIS Caterina del Cerro Portas 

COORDINADORA D’INFANTIL Alba Marset Dolz 

COORDINADORA DE PRIMÀRIA Eva Marín Bonías 
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3.12. PLA DE TREBALL DURANT UN POSSIBLE CONFINAMENT d’un grup o tot el centre 

En cas de confinament d’un grup o de tot el centre es preveu iniciar i donar continuïtat 

tornar a posar en marxa l’entorn virtual La Serra@casa. (Veure pag. 9) 

En aquest sentit, abans de l‘inici de curs, es facilitarà formació en relació a l'ús d’aquest 

entorn virtual i de la plataforma, als membres de l'equip docent nouvingut. Per tal de què 

tots/es estiguem preparats per donar continuïtat a l'acompanyament emocional i als 

aprenentatges, de manera on line. 

La concreció d’aquesta planificació, organització de l’equip, horaris i responsabilitats 

pedagògiques i tècniques, estarà desenvolupada i quedarà concretada en aquest document, 

abans de l’inici de curs. 

 

NIVELL MÈTODE DE MITJÀ I MITJÀ I MITJÀ I 

EDUCATIU TREBALL I PERIODICITAT PERIODICITAT PERIODICITAT 

  RECURSOS DEL DEL DE CONTACTE 

  DIDÀCTICS CONTACTE CONTACTE AMB LA 

  PREVISTOS AMB EL GRUP INDIVIDUAL FAMÍLIA 

      AMB   

      L’ALUMNE/A   

Comunitat 

Petits 

(infantil) 

Format de trobada 

virtual a través de 

videoconferències: 

Interessos del grup de 

cinc anys 

Organització temes 

per compartir en la 

trobada virtual del Niu 

Seguiment i 

acompanyament  de 

l’infant  

Recursos de la 

plataforma “La Serra 

@casa” 

Diàriament (Niu) Un cop per setmana Quan sigui necessari 

Comunitat de 

Mitjans 

Format de trobada 

virtual a través de 

videoconferències: 

Seguiment i 

acompanyament  de 

l’infant  

Adaptació de l’horari 

individual en 

Diàriament Un cop per setmana Quan sigui necessari 
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propostes virtuals 

(combinant trobades 

amb el tutor i les 

propostes) 

Rotllana de tancament 

cada dia 

Recursos de la 

plataforma “La Serra 

@casa” 

Comunitat de 

Mitjans 1 

Format de trobada 

virtual a través de 

videoconferències: 

Seguiment i 

acompanyament  de 

l’infant  

Adaptació de l’horari 

individual en 

propostes virtuals 

(combinant trobades 

amb el tutor i les 

propostes) 

Rotllana de tancament 

cada dia 

Recursos de la 

plataforma “La Serra 

@casa” 

Diàriament Un cop per setmana Quan sigui necessari 

Comunitat de 

Mitjans 2 

Format de trobada 

virtual a través de 

videoconferències: 

Seguiment i 

acompanyament  de 

l’infant  

Manteniment de 

l’horari lectiu amb 

adaptació i ajustament 

dels grups 

Rotllana matí i 

tancament cada dia 

Recursos de la 

plataforma “La Serra 

@casa” 

Diàriament Un cop per setmana Quan sigui necessari 

Comunitat de 

Grans 

Format de trobada 

virtual a través de 

videoconferències: 

Seguiment i 

acompanyament  de 

l’infant  

Manteniment de 

l’horari lectiu amb 

Diàriament Un cop per setmana Quan sigui necessari 
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adaptació i ajustament 

dels grups 

Rotllana de matí i 

tancament cada dia 

Recursos de la 

plataforma “La Serra 

@casa” 

TOTA LA 

COMUNITAT 

EDUCATIVA 

Posada en marxa de 

“La Serra @ casa” 

amb directes i 

propostes a la 

plataforma 

Seguiment i 

acompanyament  de 

l’infant 

Diàriament Un cop per setmana Mensual 

 

 

           

 


