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

1.1 Mesures de prevenció als diferents espais. 

1.2 Mesures d’higiene personal per prevenir el risc de contagi. 

1.3 Formació i sensibilització en mesures de prevenció i higiene. 

 

2. PLANIFICACIÓ ORGANITZATIVA 
 

2.1  Prioritat dels criteris sanitaris i pedagògics. 
 

2.2 Planificació de l’actualització de dades referent a la vulnerabilitat social, de 
salut i d’especial necessitat de l’alumnat i de les famílies. 

 
2.3 Control i organització d'accessos i circulació de persones en el centre. 
 
2.4. Constitució dels equips docents i coordinació del professorat. 

 
2.5. Coordinació entre etapes. 

 
3. PLANIFICACIÓ CURRICULAR 
 

3.1. Avaluació inicial. 
 

3.2. Previsió de l’adequació de les programacions didàctiques a les exigències 
dels diferents escenaris. 
3.3. Introducció com a tema transversal dins les programacions didàctiques 
aspectes relacionats amb: la promoció de la salut, les relacions socials, la 
competència digital i la competència d’aprendre a aprendre. 

 
3.4. Planificació i organització de tutories. 

 
 
4. PLA D’ACOLLIDA 
 
5. COORDINACIÓ PER A LA SALUT 
 

5.1. Planificació del disseny d’activitats d’educació per a la salut que inclouen 
les mesures de promoció, prevenció, i protecció de la salut davant la COVID-19 i del 
disseny de la inclusió d’aquestes activitats en els programes i activitats de promoció i 
educació per a la salut del centre educatiu. 

 
5.2. Coordinació amb serveis externs (sanitat, policia tutor…) 

 
6. PLA DE CONTINGÈNCIA DIGITAL 
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FINALITATS I OBJECTIUS DEL PLA 
 
El següent Pla preté preveure l'inici i el desenvolupament del curs 2020-2021, organitzant de              
la millor manera possible el començament de les activitats lectives presencials i tenint             
present les possibles contingències que es puguin produir.  
 
L'activitat lectiva presencial s'adoptarà com a principi general durant el curs 2020-2021. 
 
S'ha de partir d'una avaluació inicial que permeti un correcte pla de seguiment i reforç per                
atendre a l'alumnat que hagi presentat dificultats d'aprenentatge o emocional derivades de            
les circumstàncies viscudes. Igualment, s'ha d'atendre a l'alumnat que per motius derivats            
de la COVID-19 pugui experimentar ocasionalment dificultats per seguir l'activitat presencial. 
 
Som conscients que la situació actual exigeix un reforç del treball de col·laboració i              
coordinació del claustre. 
 
Es prendran mesures específiques per a l'atenció a les persones incloses en grups de risc,               
pel tractament dels casos sospitosos en condicions de seguretat i per reduir al mínim el risc                
pel conjunt de la comunitat educativa. 
 
S'han de dur a terme sessions informatives amb els alumnes de les regles             
higiènico-sanitàries establertes i la utilització de les instal·lacions escolars en condicions de            
seguretat. 
 
S'ha de preveure la continuïtat dels serveis de matinet, horabaixet i menjador escolar en              
condicions de seguretat i realitzar aquelles adaptacions necessàries. 
 
També es prendran mesures per reduir la bretxa tecnològica: sol·licitud d'equipament           
tecnològic, formació del professorat i de l'alumnat per utilitzar dits recursos i assessorar a              
les famílies per recolzar als seus fills en el procés d'aprenentatge. 
 
La persona responsable referent pels aspectes relacionats amb COVID-19 serà el director            
del centre. 
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1.  Planificació de les mesures de prevenció, protecció i higiene enfront de la 
COVID-19 adapt ades a l’etapa educativa. 

1.1 Mesures de prevenció als diferents espais  

  
● Adequació organitzativa als diferents escenaris. Aforament (ràtios/aula), entrades i         

sortides (portes i horaris), passadissos, banys. 

Atenció: els mesos de setembre i juny, que tenim jornada continuada, les sortides             
s’ajustaran al voltant de les 14:00, corresponent a l’hora d’entrada. 

 

Educació 
infantil 

Aula Entrada/ 
sortida 
matí 

Entrada/ 
sortida 
migdia 

Horari pati Pati 

4t EI A E01 9:10 
12:00 / 
13:00 

14:40 
16:00 

10:45-11:30 Terrat A 

4t EI B E02 9:10 
12:00 / 
13:00 

14:40 
16:00 

10:45-11:30 Terrat B 

5è EI A E03 9:05 
11:55 / 
12:55 

14:35 
15:55 

10:45-11:30 Terrat C 

5è EI B E14 9:05 
11:55 / 
12:55 

14:35 
15:55 

10:45-11:30 Corralets A 

6è EI A E11 9:00 
11:50 / 
12:50 

14:30 
15:50 

10:45-11:30 Biblioteca 
A 

6è EI B E12 9:00 
11:50 / 
12:50 

14:30 
15:50 

10:45-11:30 Biblioteca 
B 

6è EI C E13 9:00 
11:50 / 
12:50 

14:30 
15:50 

10:45-11:30 Terrat D 

● La zona de pati es canviarà setmanalment. 
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Educació 
primària 

Aula Entrada/ 
sortida 
matí 

Entrada/ 
sortida 
migdia 

Horari pati Pati 

1r EP A A 06 Gimnàs  
9:00 
11:50 / 
12:50 

Gimnàs 
14:30 
15:50 
 

10:20- 
10:40 

Pati A 

1r EP B A 16 Gimnàs  
9:00 
11:50 / 
12:50 

Gimnàs 
14:30 
15:50 
 

10:20- 
10:40 
 

Pati B 

2n EP A P03 
Vermell 

Gimnàs 
9:05 
11:55 / 
12:55 

Gimnàs 
14:35 
15:55 

10:20- 
10:40 
 

Pati C 

2n EP B P04 Blau Gimnàs 
9:05 
11:55 / 
12:55 

Gimnàs 
14:35 
15:55 

10:20- 
10:40 
 

Pati D 

2n EP C P02 Verda Gimnàs 
9:10 
12:00 / 
13:00 

Gimnàs 
14:40 
16:00 

10:20- 
10:40 

Pati E 

3r EP A A 08 Porta 
principal 
9:05 
11:55 / 
12:55 

Porta 
principal 
14:35 
15:55 

10:20- 
10:40 
 

Biblioteca 

3r EP B A 04 Porta 
principal 
9:00 
12:50 / 
13:50 

Porta 
principal 
14:30 
15:50 

10:20- 
10:40 
 

Pati F 

3r EP C  B 11 Bisbe 
Tallades 
9:05 
12:55/ 
13:55 

Bisbe 
Tallades 
14:35 
15:55 

10:20- 
10:40 

Biblioteca 

4t EP A  B 01 Bisbe 
tallades 

Bisbe 
Tallades 

10:50- 
11:10 

Pati A 
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9:00 
11:50 / 
12:50 

14:30 
15:50 

4t EP B A 05 Porta 
principal 
9:00 
11:50 / 
12:50 
 

Porta 
principal 
14:30 
15:50 

10:50- 
11:10 

Pati B 

5è EP A A 09 Porta 
principal 
9:05 
11:55 / 
12:55 

Porta 
principal 
14:35 
15:55 

10:50- 
11:10 

Pati C 

5è EP B A 14 Porta 
principal 
9:10 
12:00 / 
13:00 

Porta 
principal 
14:40 
16:00 
 

10:50- 
11:10 

Pati D 

6è EP A Auditorium Auditorium 
9:00 
12:00 / 
13:00 
 

Auditorium 
14:30 
16:00 
 

10:50- 
11:10 

Pati E 

* MOLT IMPORTANT:  aquestes hores són d’entrada al centre i de sortida de l’aula. 

  

● La zona de pati anirà canviant setmanalment, exceptuant la biblioteca que només hi 
aniran els alumnes de primer cicle. 

 

Educació 
secundàr
ia 

Aula Entrada/ 
sortida matí 

Entrada
/ 
sortida 
migdia 

Horari pati Pati 

1r ESO A B21 Bisbe 
Tallades 
8:00 
12:00/13:00* 

Bisbe 
Tallade
s 
14:40 
16:00 

09:50-10:1
0 

Pati A 

1r ESO B C11 Jutjats 
8:00 
11:55/12:55* 

Jutjats 
14:30 
15:55 

09:50-10:1
0 

Pati B 

2n ESO C 13 Jutjats 
8:05 

Jutjats 
14:35 

09:50-10:1
0 

Pati C 
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12:00/13:00* 16:00 

3r ESO A A15 Porta 
principal 
8:00 
14:00 

 09:50-10:1
0 
12:00-12:1
0 

Pati D 

3r ESO B B 22 Bisbe 
Tallades 
8:05 
14:00 

 09:50-10:1
0 
12:00-12:1
0 

Pati E 

4t ESO P 01 Jutjats 
8:00 
14:00 

 09:50-10:1
0 
12:00-12:1
0 

Pati F 

* MOLT IMPORTANT:  aquestes hores són d’entrada al centre i de sortida de l’aula. 

 

● La zona de pati anirà canviant setmanalment. 
 
ENTRADES I SORTIDES JUNY I SETEMBRE 

 

Educació 
infantil 

Aula Entrada/ sortida 
matí 

Entrada/ sortida 
migdia 

4t EI A E01 9:10 
 

14:00 

4t EI B E02 9:10 
 

14:00 

5è EI A E03 9:05 
 

13:55 

5è EI B E14 9:05 
 

13:55 

6è EI A E11 9:00 
 

13:50 

6è EI B E12 9:00 13:50 

6è EI C E13 9:00 13:50 

 

 

 

 

7 



 

 

 

Educació 
primària 

Aula Entrada Sortida 

1r EP A A 06 Gimnàs  
9:00 
 

Gimnàs 
13:50 
 
 

1r EP B A 16 Gimnàs 
9:00 
 

Gimnàs 
13:50 
 

2n EP A P03 Vermell Gimnàs 
9:05 
 

Gimnàs 
13:55 

2n EP B P04 Blau Gimnàs 
9:05 
 

Gimnàs 
13:55 

2n EP C P02 Verda Gimnàs 
9:10 
 

Gimnàs 
14:00 

3r EP A A 08 Porta principal 
9:05 
 

Porta principal 
13:55 

3r EP B A 04 Porta principal 
9:00 
 
 

Porta principal 
13:50 

3r EP C B 11 Bisbe Tallades 
9:05 

Bisbe Tallades  
13:55 

4t EP A B 01 Bisbe Tallades 
9:00 
 

Bisbe Tallades 
13:50 
 

4t EP B A 05 Porta principal 
9:00 
 

Porta principal 
13:50 
 

5è EP A A 09 Porta Principal 
9:05 
 

Porta principal 
13:55 

5è EP B A 14 Porta principal 
9:10 

Porta principal 
14:00 
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6è EP A Auditorium Auditorium 
9:00 

Auditorium 
14:00 

* MOLT IMPORTANT:  aquestes hores són d’entrada al centre i de sortida de l’aula. 

 

 
 

 

Educació 
secundària 

Aula Entrada Sortida  

1r ESO A B 21 Bisbe Tallades 
8:00 
 

Bisbe Tallades 
14:00 
 

1r ESO B C 11 Jutjats 
8:00 
 

Jutjats 
13:55 
 

2n ESO C 13 Jutjats 
8:05 
 

Jutjats 
14:00 

3r ESO A A 15 Porta principal 
8:05 
 

Porta principal 
14:00 

3r ESO B B 22 Bisbe Tallades 
8:00 
 

Bisbe Tallades 
14:00* (Després del 
grup de 1r ESO A) 

4t ESO P 01 Jutjats 
8:05 
 

Jutjats 
14:00 

* MOLT IMPORTANT:  aquestes hores són d’entrada al centre i de sortida de l’aula. 

 

* Els dilluns i dimecres la jornada de matí acaba a les 12:00h 
* Els dimarts i dijous la jornada de matí acaba a les 13:00h.  
* Els divendres els alumnes de 1r a 3r de primària faran el segon pati de les 12:45h  
* Els alumnes de 1r d’ESO A, 2n ESO i 3r ESO A, surten a les 14 h però un grup darrere                      
l’altra. 
* Durant el juny i setembre, a l’edifici principal, les sortides seran primer pels grups de                
primària que ocupen les classes de l’entrada. 
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HORARIS LECTIUS 
 
Educació infantil  

 
 

HORARI DE DILLUNS A DIJOUS 

Bloc 1 
1a sessió i 

berenar dins 
l’aula 

PATI Bloc 2 
una o dues 
sessions 

DINAR Bloc 3 
Dues sessions 

   9:00 a 10:45h 10:45 a 11:30h 11:30 a 12:00h 
(dilluns i 

dimecres) 
11:30 a 13:00h 

(dimarts i 
divendres) 

12:00 o 13:00h 
a 14:30h 

14:30 a 16:00h 

 
 

HORARI DE DIVENDRES 

Bloc 1 
1a sessió i berenar 

dins l’aula 

PATI Bloc 2 
 

Bloc 3 

9:00 a 10:45h 10:45 a 11:30h 11:30 a 12:45h  12:45 a 14:00h 

 
Educació primària 
 
1r, 2n i 3r EP 

1a sessió Pati 2a sessió 3a sessió* 4a sessió 5ª sessió 

09 a 10:15h 10:15 a 
10:40 

10:40 a 
12:00h 

12:00 a 
13:00* 

14:30 a 
15:15 

15:15 a 
16:00 

 
 

HORARI DIVENDRES 

1a sessió Pati 2a sessió 3a sessió* DESCANS 4a sessió 

09 a 10:15h 10:15 a 
10:40 

10:40 a 
12:00h 

12:00 a 
12:40 

12:40 a 
12:50 

12:50 a 
14:00 

 
 
4t, 5è i 6è EP 
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1a sessió 2a sessió Pati 3a sessió 4a sessió* 4a sessió 5ª sessió 

09 a 9:55h 9:55 a 
10:45 

10:45 a 
11:10h 

11:10 a 
12:00 

12:00 a 
13:00 

14:30 a 
15:15 

15:15 a 
16:00 

 
 

HORARI DIVENDRES 

1a sessió 2a sessió Pati 3a sessió 4a sessió DESCANS 5a sessió 

09 a 9:55h 9:55 a 
10:45 

10:45 a 
11:10h 

11:10 a 
12:00 

12:00 a 
12:55 

12:55 a 
13:05 

13:05 a 
14:00 

 
Les sessions de 12 a 13 només es duen a terme els dimarts i dijous. 

 
Educació secundària (1r i 2n d’ESO) 
 

1ª sessió 2ª sessió Pati 3ª sessió 4ª sessió 5ª 
sessió* 

6ª sessió 7ª sessió 

08 a 
08:55h 

08:55 h a 
9:50 h 

09:50 a 
10:10 h 

10:10 a 
11:05 h 

11:05 a 
12:00 h 

12 a 13 h 14:30 a 
15:15 h 

15:15 a 
16:00 h 

 
* Aquesta sessió es du a terme els dimarts i els dijous. 
 
 
 

HORARI DE DIVENDRES DE PRIMER I SEGON D’ESO 

1ª sessió 2ª sessió Pati 3ª sessió 4ª sessió DESCANS 5ª sessió 6ª sessió 

08 a 
08:55h 

08:55 h a 
9:50 h 

09:50 a 
10:10 h 

10:10 a 
11:05 h 

11:05 a 
12:00 h 

12:00 a 
12:10 h 

12:10 a 
13:05 h 

13:05 a 
14:00 h 

 
 
Educació secundària (3r i 4t d’ESO) 
 

1ª sessió 2ª sessió Pati 3ª sessió 4ª sessió DESCANS 5ª sessió 6ª sessió 

08 a 
08:55h 

08:55 h a 
9:50 h 

09:50 a 
10:10 h 

10:10 a 
11:05 h 

11:05 a 
12:00 h 

12:00 a 
12:10 h 

12:10 a 
13:05 h 

13:05 a 
14:00 h 

 
 
A tenir en compte: 

- Els germans d’educació infantil i primària poden arribar a l’hora assignada del germà             
petit.  

- Els pares, mares i acompanyants dels alumnes no poden entrar dins l’edifici            
(exceptuant les famílies dels alumnes de 4t d’educació infantil, que un adult podrà             
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acompanyar-los fins a l’entrada de l’aula amb mascareta). En cap cas no es podrà              
entrar dins l’aula. 

- Una vegada dins el recinte, els alumnes aniran directament a l'aula corresponent.            
Evitar files de diferents grups. 

- A les entrades i sortides sempre s’ha de fer ús de mascareta. 
- S’assignarà un responsable a cada espai per controlar les entrades i les sortides.  
- Els grups aniran rotant pels diferents espais de pati de manera setmanal. Sempre             

que es mantingui el grup estable no serà necessari l’ús de mascareta. Sempre i quan               
no hi hagi canvis en la normativa de la conselleria de salut. 

- La secretaria romandrà tancada de 8:00 a 8:15, de 8:55 a 9:15 i de 11:55 a 12:10 i                  
es tancarà a les 12:50. 

 
ESPAIS INTERIORS DEL CENTRE 
 
AULA Cabuda Curs Alumnes 

E 01  14,8 4t EI A 17 

E 02 14,1 4t EI B 17 

E 03 27,3 5è EI A 23 

E 14 22,8 5è EI B 23 

E 11 16,5 6è EI A 18 

E 12 16,79 6è  EI B 18 

E 13 14,09 6è EI C 17 

P01 GROGA 18,6 4t ESO 13 
P02 VERDA 18,6 2n A 16 
P04 BLAU 18,6 2n B 16 
P03 VERMELL 18,6 2n C 16 
C01 19,8  Direcció 
C12 
LABORATORI 

17,6  Magatzem 

C11 
(TECNOLOGIA) 

23,4 1r ESO B 24-25 

C13 19,54 2n ESO 16 
A08 17,8 3r A 17 
A09 22,4 5è A 22 
B01 22,54 4t A 23 
B11 17,4  3r C 16 
B13 19  Magatzem 
B21 25,6 1r ESO A 26 
B22 21,6 3r ESO B 19 
A04 19,3 3r B 17 
A05 22,4 4t B 23 
A06 20,5 1r A 19 
A14 22,46 5è B 23 
A16  21,72 1r B 21 
A15 20,24 3r ESO A 19 
Auditorium 26 6è 26 
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● Mesures de protecció als diferents espais: ús de mascareta, gel 
hidroalcohòlic… 

 
 

 Escenari A i B 

AULES - Establir grups de convivència estables: grup d’alumnes       
i el tutor. 

- Gels hidroalcohòlics 

BANYS (*) Aforament: 
● Banys nins: 2 
● Banys nines: 4 

ESPAIS COMUNS - Mascareta obligatòria. 
- Gels hidroalcohòlics a les entrades. 

SALA DE MESTRES Aforament 12 persones 
S’ha de mantenir la distància interpersonal de 1,5 metres. 

 

● Informació necessària a cada espai (direccionalitat, cartells, infografies…) 

S’establirà la direccionalitat sempre per la banda dreta i s’evitarà l’ús de les escales de               
forma simultània per diferents grups. 
 
A les aules i els banys hi haurà cartells i infografies (ús de mascareta, neteja de mans,                 
aforament, hores i lloc d’entrades i sortides …). 
 

1.2 Mesures d’higiene personal per prevenir el risc de contagi 
 

Mesures de prevenció, protecció, d’higiene i de desinfecció en l’entorn de treball: en             
reunions, a les classes, als espais comuns. Vegeu el document “Evaluación situaciones de             
exposición nueva normalidad FJB” de en el que s’ha basat per a la redacció d’aquest pla.  

1.2.1. Mesures de protecció col·lectiva, individual i de control sanitari que es duran a terme               
en el centre: 

 Higiene de mans: 

A Educació Infantil cada aula disposa d’un bany propi on rentar-se les mans cada vegada               
que sigui necessari, excepte les aules E12 i E14 que disposaran de gel hidroalcohòlic.  

A Educació Primària i Secundària cada aula disposarà d’un dispensador de gel            
hidroalcohòlic, a causa que sols disposam d’uns banys (*) al final del pati amb un aforament                
mínim. 

A tots els espais del centre hi haurà una paperera amb bossa, tapa i pedal. 

Ús de guants: 
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Cada aula del centre tindrà una capsa de guants de nitril que sols s’usaran quan hi hagi                 
d’haver c  ontacte amb fluids corporals i tasques de neteja/desinfecció. 

Higiene respiratòria: 

S’ha instal·lat una mampara protectora a la secretaria del centre per poder atendre a les               
famílies, alumnes i personal aliè. 

Cada espai es ventilarà 5 minuts abans de iniciar la jornada, després de cada canvi de                
classe i al finalitzar l’ús.  

Sempre que ho permeti la climatologia es mantindran les finestres obertes dels espais, si no               
pot ser temperatura dels sistemes de climatització, es mantindrà entre 23-26º. La neteja dels              
filtres es farà cada 15 dies. 

El personal del centre tindrà al seu abast mascaretes quirúrgiques i FFP2. 

La pantalles facials i les bates de protecció sols s’utilitzaran en cas d’un possible contagi. 

Neteja de superfícies: 

La neteja i desinfecció es farà utilitzant guants. 

Es retiraran tots els elements innecessaris de les aules i espais comuns, el material que               
sigui d’ús compartit (fotocopiadora, guillotina, plastificadora, etc….) s’ha de desinfectar          
després del seu ús amb el desinfectant que el personal tindrà a la seva disposició tant a la                  
sala de professors com a la secretaria del centre.  

No es permetrà dur de casa joguines o altres objectes no autoritzats. Es permetran              
carmanyoles i botelles d’aigua que seran d’ús exclusiu del propi alumne/a. 

 

NETEJA DELS ESPAIS 

 Escenari A i B 

Aules grups estables Es ventilaran entre 10 i 15 minuts abans de començar les           
classes. I en finalitzar la jornada es ventilarà, desinfectarà i          
netejarà.  

Aules sense grups estables Es ventilaran entre 10 i 15 minuts abans de començar les           
classes. Es desinfectarà a cada canvi de grup d’alumnes i al           
finalitzar la jornada es ventilarà, desinfectarà i netejarà. 

Banys aules infantil Es ventilaran de forma periòdica. La neteja es realitzarà 3          
vegades durant la jornada lectiva. 

Banys edifici principal Es ventilaran de forma periòdica. La neteja es realitzarà         
després de cada pati, durant el temps de dinar i en acabar la             
jornada lectiva.  

Passadissos Una vegada, al finalitzar la jornada lectiva, excepte el         
passadís del bany que es farà cada vegada que es netegi el            
bany. 

Sala de mestres Cada professor desinfectarà després de cada ús tots els         
objectes d'ús compartit que hagi emprat (disposaran       
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d’instruccions per fer-ho correctament).  

Secretaria La secretària desinfectarà la mampara protectora després       
de cada visita.  
La neteja a fons es farà en acabar la jornada laboral. 

 

1.2.2. Mesures de control: 

Inicialment tots els treballadors del centre dia 1 de setembre hauran d’emplenar el             
qüestionari de Salut d'incorporació persones treballadores (Annex 6). A partir d’aquí           
seguirem les pautes donades  a l’annex 2 de la resolució.  

Cada treballador abans de partir de casa seva s’haurà de mirar la temperatura. 

Tots els pares/mares o tutors tindran la responsabilitat de prendre la temperatura al seus fills               
abans d’iniciar la jornada lectiva 

En el cas que superi la temperatura 37,5º ho comunicarà al centre i seguit al centre de Salut,                  
per així poder dur un control del cas. En aquest cas no podrà assistir al centre. 

 

1.2.3. Mesures de distanciament físic: 

Segons l’apartat Espais interiors del centre, s’han calculat els aforaments en 2,25m2 per             
així poder complir amb aquestes mesures. 

Direccionalitat dels passadissos amb marques al terra. Entrada i sortida esglaonada segons            
l’apartat horaris lectius. 

Prioritzaran les reunions per videoconferència i si són presencials amb el nombre màxim             
que determini  Salut.  

 

1.2.4. Altres mesures: 

De 3-6 anys s’ha decidit que no es canviaran les sabates en accedir a l’aula. 

Totes les fonts d’aigua no es podran utilitzar. 

El servei de prevenció determinarà si el personal és de risc o si pot desenvolupar la seva                 
tasca adequadament amb un reconeixement metge. 

El nostre servei de prevenció ens ha redactat l’evaluació de riscos per tot el personal del                
centre i que es recolleix al Annex Guia COVID-19.  

S’elaborarà un registre d’entrada de personal aliè al centre segons directrius de la Direcció              
General de Planificació, Ordenació i Centres. 

 

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

La sala d'aïllament serà:  

● En el cas d’infantil: banys mestres. 

15 



● En el cas de primària i secundària: Aula A07 

En els dos casos el protocol a seguir serà: 

1. El professor que detecta el cas avisa al responsable de l’equip directiu de l’etapa. 
2. L’equip directiu: 

a. Envia un substitut a la classe. 
b. Avisa a secretaria perquè cridi a la família. En cas de situació de gravetat o               

de dificultat per respirar, s’avisarà el 061 i se seguiran les instruccions que             
indiqui. 

c. Vetlar que s’ha seguit el protocol correctament. 
3. Quan arribi el substitut, el professor que ha detectat el cas acompanyarà a l’alumne a               

la sala d'aïllament i esperarà que el vinguin a recollir . 
4. Quan estigui a la sala d'aïllament seguirà les mesures sanitàries establertes.  

 

1.3 Formació i sensibilització en mesures de prevenció i higiene. 

 

El gabinet d’innovació pedagògica  dels col·legis diocesans elaborarà un pla general de 
formació i sensibilització per a tota la comunitat educativa que inclourà: 

● Planificació d’accions informatives sobre els protocols d'actuació als diferents         
escenaris i les mesures de prevenció, higiene i promoció de la salut a la comunitat               
educativa.  

- Cartelleria i retolació al centre 
- Informació a través del Tokk App, correu i pàgina web del centre 
- Sessions informatives a alumnes i famílies a principi de curs 

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

- Les accions formatives adreçades a l’alumnat es recolliran a través de les            
programacions elaborades pels mestres i pla d’acció tutorial. 

- Sessions informatives/formatives a les famílies i alumnes a principi de curs           
abans de l’inici del període lectiu. 

- Realització de claustres per donar a conèixer les mesures d’higiene i           
seguretat adoptades als diferents protocols, aspectes bàsics de promoció de          
la salut, donar a conèixer els recursos per a la contenció emocional (veure pla              
d’acollida) 

 

2. PLANIFICACIÓ ORGANITZATIVA 
 
2.1.  Prioritat dels criteris sanitaris i pedagògics. 
Escenaris A: 
 
L’organització pedagògica del centre es durà a terme a partir dels següents criteris: 

- Limitació de contactes: es formaran grups estables de convivència sempre que sigui            
possible (escenari A). 
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- Ventilació freqüent d’espais, neteja i desinfecció. 
- Neteja de mans. 
- Gestió precoç davant detecció de contagis. 
- Informació i formació a la comunitat educativa. 
- Es seguiran totes les indicacions establertes per Salut. 

 
Escenari B 
A més de les mesures anteriors: 

- Desdoblar els grups de 6è d’EI, 2n i 3r d’EP. 
- Instaurar la semipresencialitat a 1r, 2n i 4t d’ESO. 
- Ús de mascaretes, sempre, des de 1r de primària a 4t d’ESO. 

 
Escenari C: 
 

- Aplicació del Pla de contingència digital. 
 
2.2. Planificació de l’actualització de dades referent a la vulnerabilitat social, de salut i 
d’especial necessitat de l’alumnat i de les famílies (Punt 5 de la resolució). 
 

- Control de l’assistència diària i absentisme per part dels tutors al GESTIB. 
- Seguiment individualitzat i control de l’alumnat NESE i NEE (tutors i equip de suport) 
- Coordinació de l’orientadora amb els diferents serveis: PTSC, Serveis Socials,          

Centre de Salut. 
- En cas d’alumnes en situació de vulnerabilitat per motius de salut es mantindran             

coordinacions periòdiques amb el centre de salut (equip metge) i família. 
- En el cas de l’escenari C es portarà a terme un seguiment individualitzat de l’alumnat               

en situació de vulnerabilitat per part de l’equip de suport coordinat amb els/les             
tutors/res. 

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

- S’organitzaran les entrades i sortides de manera esglaonada i pels diferents           
accessos al centre. 

- A les entrades i sortides serà obligatori l’ús de mascareta a partir de primer              
d’Educació Primària. I es tendran en compte les indicacions de Salut. 

- Les famílies únicament podran accedir al centre en cas de necessitat o per indicació              
del professorat o equip directiu, complint sempre les mesures de prevenció i higiene,             
i en cap cas, si presenten qualsevol símptoma compatible amb COVID-19, o es             
troben en aïllament per diagnòstic o en quarentena per contacte proper amb alguna             
persona amb diagnòstic confirmat. 

- S’indicarà mitjançant retolació els accessos al centre indicant qui pot accedir per            
cada entrada, i com circular per dins el recinte, així com les mesures d’higiene i               
prevenció a seguir. 

- Es durà un registre de totes les activitats diàries que es porten a terme al centre, així                 
com de totes les persones que accedeixin al recinte: quadern de registre d’entrades i              
sortides a secretaria del centre de personal que no formin part del centre. 

- Els tutors passaran el registre d’assistència de l’alumnat, diàriament, al GestIB. 
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- El registre d’entrades i sortides del personal del centre es durà a terme amb sistema               
habitual. 

- A la sessió informativa/formativa de principi de curs s’explicarà a les famílies i             
alumnes aquests aspectes organitzatius. 

 
 
2.4. Constitució dels equips docents i coordinació del professorat 
 
 

CURS TUTOR/COTUTOR 
 

ESPECIALITAT Especialista 
anglès 

ESCENARI C 
Cotutor 

4t EI A Maria del Mar Torres Infantil Maria 
Agustina 
Riera 

Cata 
Bennasser 

4t EI B Maria Agustina Riera 
 

Infantil Maria del 
Mar Torres 

5è EI A Maria Antònia Adrover 
Sebastiana Estelrich 

Coordinadora 
 
 Infantil 

Maria 
Antònia 
Adrover 

Maria Antònia 
Adrover 

5è EI B Caterina Gornals Infantil Caterina 
Gornals 

6è EI A Antònia Rigo Infantil Marta 
Forteza 

Antònia 
Llompart 

6è EI B Catalina Sunyer 
 
 

Infantil 
 

Marta 
Forteza 

6è EI C Aida Genovart  Infantil Marta 
Forteza 

1r EP A Magdalena Mesquida Primària i 
Llengua Anglesa 

Marta 
Forteza 

Joan Vigo 

1r EP B Llucia Reus Primària Marta 
Forteza 

2n EP A Antònia Fullana Primària Marta 
Forteza 

Marta Forteza 

2n EP B Maria Magdalena Llull Primària Marta 
Forteza 

2n EP C Neus Company  Directora 
Educació Física 

Marta 
Forteza 

3r EP A Ventura Julià Primària Marta Jaume Antònia Mª 
Llompart  

3r EP B Toni Mas Primària Marta Jaume 
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3r EP C Antònia Pascual Primària Marta Jaume 

4t EP A Xisco Garí Primària 
Primària 

Marta Jaume Belén Nicolau 

4t EP B Miquela Verdera Música Marta Jaume 

5è EP A Guillem Escalas 
Francisca Artigues (6h) 

Primària 
Primària 

Guillem 
Escales 

Marta Jaume 

5è EP B Llorenç Coll Primària Marta Jaume 

6è EP Maria Francisca 
Estrany 
Marcelo Berroeta 

Cap d’estudis 
 
Primària 

Marta Jaume Marcelo 
Berroeta 

1r ESO A Toni Comas   Joana Maria 
Llambias 

1r ESO B Josep Ollers   Alberto 
González 
Sofia Darves 

2n ESO Catalina Barceló   Carme Coll 
Simó Tortella 

3r ESO A Gràcia Vaquer   Violeta 
Rodríguez 

3r ESO B Julià Ginard   Magdalena 
Adrover 

4t ESO Joana Maria Ferrer   Antònia Mas 
Maite Sánchez 

  
 
La PT i l’AL podran entrar dins l’aula per dur a terme els suports necessaris.  
Tots els tutors faran totes les assignatures manco l’anglès, exceptuant sisè de primària que              
no serà considerat grup estable. 
 
A educació secundària tenim molts de professors que imparteixen més d’una assignatura            
(català, castellà i llatí; matemàtiques, física i química; biologia i ciències aplicades; anglès i              
alemany) els distribuirem per tal de reduir al màxim els nombre de professorat que atén un                
grup. 
Per altra banda, tenim certs professors que tenen un contracte reduït d’hores (música,             
plàstica, religió, tecnologia), que ens obliga a augmentar el número de mestres per grup. 
En cas d’entrar a l’escenari C, s’assignarà un cotutor per a cada grup. 
 
 
2.5.  Coordinació entre etapes. 

- Com que tenim les tres etapes educatives (infantil, primària i secundària), la            
coordinació entre aquestes és bona, ja que tots els mestres formen part del centre.              
Es duen a terme les següents reunions: 
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- Reunió de traspàs d’educació infantil a primària. 
- Reunió de traspàs d’educació primària a secundària. 

Aquestes reunions es varen fer en el mes de juny. 
- Es fa una reunió amb les escoletes de 0 a 3 anys amb les mestres d’educació                

infantil, a principi de curs. 
- S’ha enviat un informe a l’IES Damià Huguet amb els objectius no treballats durant el               

confinament a 4t d’ESO. 
- Es faran les reunions de coordinació necessàries per a l’alumnat amb nese, amb els              

serveis externs utilitzats. 
 

 
3. PLANIFICACIÓ CURRICULAR 

 
3.1. Avaluació inicial 
 
Segon cicle d’Educació Infantil 

  
Escenari A i B 

 
Es tindrà en compte la informació rebuda en el traspàs d’informació i els Documents              
Individuals de tot l’alumnat. 
 
L’equip docent posarà en marxa mecanismes d’observació directa per tal de detectar el grau              
de desenvolupament de cada alumne, així com l’estat emocional d’aquests.  
Aquestes evidències formaran part de l’avaluació contínua de l’alumnat que realitzaran els            
equips docents.  
 
Es recolliran les evidències a partir de diferents situacions: 

- situacions on es permet que l’alumne/a s’expressi utilitzant diferents         
llenguatges (oral, gràfic, numèric, escrit…)  

- situacions d’aula que permetin valorar l’estat emocional dels infants (com          
arriba al centre, a partir de contes, activitats d’emocions, com es relaciona            
amb els companys i adults,...) 

- situacions que permetin valorar la iniciativa i l’autonomia personal. 
 

Escenari C 
 

- Es tindran en compte la informació del curs anterior: informes individuals, informes            
NESE, actes sessió d’avaluació ordinària, traspàs d’informació dels tutors del curs           
anterior mitjançant videoconferència, quadern del professorat. 

- Reunions i coordinació amb la família a principi de curs mitjançant videoconferència.  
 
Educació Primària i Secundària 

 
Escenari A i B  
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L’avaluació inicial serà el punt de partida per prendre decisions relatives al desenvolupament             
del currículum que sempre han de partir de les característiques i coneixements previs dels              
alumnes. 

  
- Els equips docents seleccionaran i posaran en marxa processos, tècniques i           

instruments per conèixer el nivell de desenvolupament dels alumnes, així com el seu             
estat emocional. 

- Es farà una reunió amb les famílies a principi de curs on es recollirà informació sobre                
l’estat emocional tant dels alumnes com de les famílies. 

- Es faran sessions formatives amb l’alumnat els primers dies de classe. 
- Es dissenyaran fulletons amb tota la informació relacionada amb les mesures de            

seguretat, higiene i organització. 
- Es tindrà present la informació individual del curs anterior: qualificacions, traspàs           

d’informació, adaptacions curriculars,  informes NESE, actes de l’avaluació ordinària. 
- En cas d’alumnes d’incorporació tardana es portaran a terme una avaluació inicial. 

 
Escenari C 
 

- Traspàs d’informació a principi de curs mitjançant videoconferència entre tutors i           
equip de suport del curs anterior i l’actual sempre que sigui possible.  

- Es tindrà en compte la informació individual del curs anterior: qualificacions, informes            
individuals i NESE, adaptacions curriculars, actes d’avaluació ordinària. 

- Reunions i coordinacions amb la família i alumnes telemàtiques per detectar el nivell             
emocional d’aquests. 

- Dissenyar mecanismes per detectar el nivell de desenvolupament dels alumnes, així           
com l’estat emocional mitjançant les TIC. 

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

Pel que fa a les programacions: 

Escenari A Escenari B Escenari C 

El primer trimestre del curs     
2020–2021 s’ha de dedicar    
al reforç dels aspectes    
curriculars i  
afectivoemocionals en els   
quals l’alumnat hagi sofert    
mancances durant el curs    
anterior. 

El primer trimestre del curs     
2020–2021 s’ha de dedicar    
al reforç dels aspectes    
curriculars i  
afectivoemocionals en els   
quals l’alumnat hagi sofert    
mancances durant el curs    
anterior. 

El primer trimestre del curs     
2020–2021 s’ha de dedicar    
al reforç dels aspectes    
curriculars i  
afectivoemocionals en els   
quals l’alumnat hagi sofert    
mancances durant el curs    
anterior. 

Incloure els objectius que 
varen quedar pendents el 
curs passat. 

Incloure els objectius que 
varen quedar pendents el 
curs passat. 

Cada professor adequarà a 
les seves programacions 
didàctiques els objectius 
mínims a treballar en cas de 
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Seguir amb les 
programacions com sempre, 
només hi ha canvis a nivell 
organitzatiu. 

Seguir amb les 
programacions com sempre 
i fer canvis a nivell 
metodològic. 

l’escenari C. L’equip directiu 
els proporcionarem unes 
instruccions per a tal efecte.  

El treball en grups reduïts o      
en parelles (grups bimbolla). 

Treball individual Treball individual i treball en 
grup des de casa. 

El treball interdisciplinar   
que fomenti la recerca i la      
selecció d’informació, l’ús   
dels diferents llenguatges   
en situacions funcionals,   
l’aplicació dels continguts   
matemàtics en contextos on    
siguin necessaris per   
entendre l’objecte d’estudi 

El treball interdisciplinar   
que fomenti la recerca i la      
selecció d’informació, l’ús   
dels diferents llenguatges   
en situacions funcionals,   
l’aplicació dels continguts   
matemàtics en contextos on    
siguin necessaris per   
entendre l’objecte d’estudi 

El treball interdisciplinar   
que fomenti la recerca i la      
selecció d’informació, l’ús   
dels diferents llenguatges   
en situacions funcionals,   
l’aplicació dels continguts   
matemàtics en contextos on    
siguin necessaris per   
entendre l’objecte d’estudi 

Es seguirà la metodologia 
estipulada en la 
programació docent, per als 
grups bimbolla.  

Es farà un ús de les eines 
telemàtiques per donar 
continuïtat en cas de 
confinament. 

Metodologia seguint les   
restriccions pròpies d’aquest   
escenari.  

Es farà un ús de les eines 
telemàtiques per donar 
continuïtat en cas de 
confinament. 

Ús del Classroom i les eines      
de gsuite. 

 
 

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

Es presenten tres eixos que resulten fonamentals treballar en qualsevol dels tres escenaris.             
Aquests eixos impregnen tots els àmbits del currículum, de manera que resulten            
transversals i no es vinculen a un àmbit concret. 

- Relacions Socials 

S’ha de treballar a totes les assignatures, la cohesió de grup, la interdependència positiva,              
creació de vincle, sentiment de seguretat, resiliència, disseny de grup base, responsabilitat            
individual, distribució de responsabilitats, què hem après. 

- Salut  
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S’ha de treballar la salut com un eix transversal, present en totes les àrees del currículum.                
Amb aquesta finalitat, el professorat determinarà de quina manera en cada una de les àrees               
s’han de treballar, de forma globalitzada i/o interdisciplinar, aspectes com ara:  

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

- Les rutines d’higiene. 

- La prevenció dels contagis. 

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

El professorat tutor, amb el suport del personal de l’equip de suport o del servei d’orientació,                
ha de tenir especial cura en la gestió de l’estat emocional dels alumnes. En aquest sentit, és                 
necessari fomentar la comunicació mestre-alumne, alumne-alumne, mestre-famílies. Cal        
fomentar que els alumnes expressin i comparteixin sentiments, sensacions i vivències, a fi             
d’oferir-los una atenció més adequada a les seves necessitats i, si és el cas, detectar               
possibles problemàtiques o mancances derivades del confinament i la no assistència als            
centres, situacions de risc, etc. 

- Competència aprendre a aprendre 

Inclou els següents aspectes, sempre adaptat a l’edat i les possibilitats de cada alumne/a: 

- Presa de consciència de les característiques personals respecte de l’aprenentatge i           
de les fortaleses i debilitats pròpies (autoconeixement acadèmic) 

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

- Organitzar el propi procés d’aprenentatge i aplicar-hi les tècniques adients  

- Emprar tècniques de consolidació i recuperació dels aprenentatges (recerca i          
tractament de la informació) 

- Utilitzar la interacció i les tècniques d’aprenentatge en grup (intel·ligència          
interpersonal) 

- Motivació per aprendre i per continuar aprenent. 

 

-  Competència digital 

Desenvolupar la competència digital esdevé clau en qualsevol dels tres escenaris,           
principalment als escenaris A i B, per afrontar un possible escenari C. 

Aquests eixos quedaran reflectit al document per a la modificació de la programació per als               
diferents escenaris. 

 
3.4. Planificació i organització de tutories. 
 

L’organització de les tutories es portarà a terme en relació als criteris habituals del centre,               
però a més, es tendrà en compte: 
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Escenari A Escenari B Escenari C 

A educació infantil hi haurà dos 
grups que tendran cotutors.  
A primària hi haurà 3 grups amb 
un cotutor. 

A secundària es farà 
semipresencial a partir de 2n 
d’ESO i cada grup tendrà un 
cotutor.  

A secundària s’assignarà 
un cotutor per grup per tal 
d’implicar a tot l’equip 
docent. 

A EP dedicarem un mínim 
d’una sessió setmanal a fer 
activitats de tutoria (cohesió de 
grup, habilitats socials…). 
A secundària, el Pla d’Acció 
Tutorial ha de recollir la 
programació de totes aquelles 
activitats, tallers i formacions 
previstes durant el curs. 

A EP dedicarem un mínim 
d’una sessió setmanal a fer 
activitats de tutoria (cohesió 
de grup, habilitats socials…). 
A secundària, el Pla d’Acció 
Tutorial ha de recollir la 
programació de totes 
aquelles activitats, tallers i 
formacions previstes durant 
el curs. 

Establir un mínim de 
tutories telemàtiques 
quinzenalment amb els 
alumnes. 
 

Establir una entrevista amb 
totes les famílies dins el primer 
trimestre. 

Establir una entrevista amb 
totes les famílies dins el 
primer trimestre. 

Establir un mínim d’una 
tutoria telemàtica amb la 
família al trimestre, i 
augmentar-ne el nombre 
sempre que sigui 
necessari. 

Es potenciarà l'aprenentatge de 
les TIC a principi de curs per tal 
d’adquirir el màxim grau 
d’autonomia individual en cas 
de passar a l’escenari B/C. 

Es potenciarà l'aprenentatge 
de les TIC a principi de curs 
per tal d’adquirir el màxim 
grau d’autonomia individual 
en cas de passar a l’escenari 
C. 

Establir un mínim de dos 
o tres meets amb els 
alumnes cada setmana 
per tal d’organitzar la 
tasca, realitzar 
explicacions, solucionar 
dubtes, proporcionar 
correccions i activitats de 
cohesió de grup. 

Es fomentarà que les reunions 
siguin telemàtiques quan es 
consideri necessari. 

Es fomentarà que les 
reunions siguin telemàtiques. 

Les reunions seran totes 
telemàtiques. 

Potenciar les coordinacions 
entre tutors/res del mateix 
nivell. 

Potenciar les coordinacions 
entre tutors/res del mateix 
nivell. 

Potenciar les 
coordinacions entre 
tutors/res del mateix 
nivell. 

 
 
 
Modificació de les programacions per fer front al proper curs. 
 
Canvis en la programació docent: 
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- Metodologia: Revisar que les metodologies siguin compatibles amb els escenaris.          
S’han d’esmentar la metodologia que es durà a terme en cada escenari. 

- Criteris de qualificació: Fer una incidència a l’escenari C. 
- Temes transversals: Han d’incloure els aspectes relacionats amb el punt 3.3.           

d’aquest pla. 
Canvis en la programació d’aula. 

- Estàndards i mínims: Afegir una columna a la dreta i fer una creu als mínims que es                 
treballaran en qualsevol dels escenaris. Això s’ha de fer de cada tema. 

 
 
 
 

4. Pla d’acollida 

Una setmana abans de començar les classes presencials es farà arribar a les famílies les 
mesures organitzatives de seguretat  i higièniques que caldrà tenir en compte de cara al 
primer dia de classe. 
 
L’equip de suport serà l’encarregat de preparar una bateria de dinàmiques, segons les 
orientacions del Convivèxit,  per oferir als tutors de cada curs que inclouran eines per a la 
valoració socioemocinal del grup i dinàmiques en relació al punt en que es troba cada grup. 
 
Es citaran a les famílies de forma organitzada per la reunió de principi de curs on es 
resoldran dubtes respecte les mesures organitzatives i el treball socioemocional que es 
realitzarà en el marc del pla d’acollida. 
Entre el dia 1 i 9  de setembre l’equip directiu juntament amb l’equip de suport treballarà 
amb el claustre les accions d’aquest pla d’acollida que es realitzaran el primer i segon dia 
lectiu, la primera setmana i el primer trimestre. 
 
Primer i segon dia  de classe: 
 
Escenari A i B 
 
Docents i alumnat: 

● Tots els cursos en totes les etapes, adaptat segons el grau de maduresa de cada 
curs es dedicarà el dia a l’explicació de les mesures organitzatives de seguretat  i 
higièniques.  

● També es realitzaran dinàmiques de caire socioemocional (cohesió de grup, treball 
de la nova situació). 
 

Famílies: 
 

● Els tutors en acabar el dia, faran arribar a les famílies un petit informe de la seva 
valoració del primer dia, com ha trobat el grup com ha estat l’acte de retrobament. 

 
Escenari C 
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● Videocridada grupal per explicar l’organització del curs i detectar la seva situació 
emocional. 

● Les activitats previstes per una situació presencial s’explicaran quan es retorni a 
l’escenari A o B. 

 
 
 
Primera setmana: 
 
Escenari A i B 
 
Docents i alumnat 

● Inici del treball específic de cada assignatura de forma presencial combinat amb 
activitats de tutoria (dedicades a l’atenció socioemocional) al manco una sessió al 
dia. 

● Fer una avaluació inicial de la part emocional i de cada assignatura. 
● Consolidar les mesures organitzatives i interioritzar les noves rutines. 

 
Famílies: 
 

● Els tutors en acabar la setmana, faran arribar a les famílies un petit informe amb la 
seva valoració de la primera setmana.  

 
Escenari C 

● Enviar un formulari a les famílies per detectar dificultats per fer front al confinament. 
● Analitzar les respostes dels formularis i prendre les decisions més adequades. 
● Fer una video cridada de tutoria. 
● Fer una avaluació inicial de la part emocional i de cada assignatura. 

 
Primer Trimestre 
 
A partir de la segona setmana es realitzaran les següents accions. 
 
Escenari A i B 
 
Docents i alumnat: 
 

● Es dedicarà com a mínim una sessió de tutoria a la setmana  per la revisió de les 
mesures, el seu compliment i les dificultats a l’hora d’executar-les.  

● Es dedicarà com a mínim una sessió de tutoria per treballar els aspectes  
socioemocionals. 

● L’equip de suport es reunirà amb cada tutor per revisar les actuacions fetes, l’acollida 
de l’alumnat NESE i vulnerable i es dissenyarà un pla d’acció concret en cas de 
necessitat. 
 

Famílies: 
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● Inici de les tutories individuals amb les famílies, en elles caldrà recollir les necessitats 
de cada familia en quan a situació laboral-económica familiar, situació emocional, 
recursos tecnològics (terminals, internet), necessitat de formació d’entorns virtuals. 

 
 
Escenari C 
 

● Fer una video cridada de tutoria setmanal. 
 
Famílies 

● Fer una videocridada individual amb totes les famílies. 
● Fer un formulari de seguiment. 
● Mantenir un contacte estret mitjançant el correu electrònic. 

 
En els tres escenaris, durant el primer trimestre, es farà el qüestionari d’impacte social 
covid-19. 

 

5. Coordinació per a la salut. 

5.1. Planificació del disseny d’activitats d'educació per a la salut que incloguin les 
mesures de promoció, prevenció, i protecció de la salut davant la COVID-19 i del 
disseny de la inclusió d’aquestes activitats en els programes i activitats d    e 
promoció i educació per a la salut del centre educatiu. 

- La programació de cada assignatura contemplarà objectius i activitats relacionades 
amb la promoció, prevenció i protecció de la salut. 

- El PAT contemplarà activitats específiques per a aquest curs. 
- El departament d’orientació, en el pla d’acollida, dissenyarà activitats d’educació per 

a la salut i tallers d’educació emocional.  

5.2. Coordinació amb serveis externs (sanitat, policia tutor…). 

L’orientadora serà la responsable de coordinar-se amb els serveis externs del PAC, serveis 
socials, policia tutor, convivèxit, ajuntament. 

6.  Pla de contingència digital. 

En el cas que es doni l’escenari C, el professorat durà un seguiment molt estricte de tot 
l’alumnat. 

- Cada grup d’ESO tendrà un cotutor assignat. 
- A educació infantil i primària s'assignarà un mestre a cada nivell. 
- Cada setmana es durà a terme una reunió per etapes per meet. 
- El contacte amb les famílies serà per email, Tokapp i, en el cas que el confinament 

s’allargui més d’un mes, es realitzarà una tutoria per videocridada individual. 
- Tot el claustre utilitzarà la plataforma de Gsuite per estar en contacte amb l’alumnat. 
- S’associaran tots els usuaris del classroom a un compte de correu dels 

pares/mares/tutors. 
- Les tasques quedaran registrades al Classroom. 
- A les reunions setmanals es comentarà el ritme de treball de l’alumnat. 
- Cada mes es farà un formulari per a les famílies, l’alumnat i el professorat per tal de 

registrar dades sobre la feina i el benestar emocional de l’alumnat. 
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- Cada setmana es farà una videocridada de tutoria amb tot el grup classe. 
 
Veure Annex 1. 
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Annex 1 
Pla  de contingència digital 

 
 

Centre Fra Joan Ballester 

Codi de centre 07000650 

1. Organització del centre 

1.1. Entorn digital 
GSuite Google, Tenant Microsoft o altre 
 

Entorn Elegit Curs/Etapa 

GSuite Google Educació infantil, educació primària i 
educació secundària. 

 

Responsable de la consola Maria Francisca Estrany Mayol 

 
Si encara no està activat 
 

Responsable contactar amb 
IBSTEAM i activar 

 

1.2. Usuaris 

1.2.a. Usuaris professors 

Responsable creació usuaris Maria Francisca Estrany Mayol 

Format elegit (exemple nomllinatge@centre.xxx) inicialiprimerllinatge@frajoanballester.com 

Moment entrega credencials A l’inici del contracte 

1.2.b. Usuaris alumnes 

Responsable creació usuaris Maria Francisca Estrany Mayol 

Subdomini específic alumnes [   ] Sí                 [ x ] No 

Format elegit (exemple nomllinatge@centre.xxx) nomiprimerllinatge@frajoanballester.com 
en cas de tenir-ne més d’un s’afegirà el 
segon llinatge. 

Recollida autorització menors 14 anys Sí 
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Moment entrega credencials (usuari i 
contrasenya) 

Principi de curs o en començar 
l’escolarització. 

Responsable entrega credencials Tutor 

1.3. Aules digitals 

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

Educació infantil Classroom 

Educació primària Classroom 

Educació secundària Classroom 

1.4. Activació GestIB famílies 

Responsable de l’activació Maria Taberner Martorell (secretària) 

Moment Matriculació 

Seguiment de l’activació (% famílies amb GestIB 
activat) 

 

2. Formació 

2.1. Claustre 

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

8 

Nombre de persones que han fet formació bàsica (a juny 2021) 0 

Preparar un llistat amb el professorat interessat en aquesta formació. 
 
 
2.2. Equip directiu/coordinador TIC 

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

Nombre de les persones que faran la formació  

 
2.3. Alumnat 

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

Concepte Responsable Moment en què es farà 

Inici de sessió Tutor Principi de curs (primer cicle 
EP) 

Classroom Tutor Principi de curs (primer cicle 
EP) 
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2.3.b. Planificació activitats formatives de consolidació 

Concepte Responsable Moment en què es farà 

drive Tutor Primer trimestre (a partir de 
2n cicle de primària) 

adjuntar fitxers Tutor Primer trimestre (a partir de 
2n cicle de primària) 

   

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

Concepte Responsable Moment en què es farà 

Tutorial de funcionament Tutor En detectar una necessitat. 

   

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

Curs/Etapa Educació infantil 

Dispositiu per l’alumnat [ 0 ] Dispositius del centre un per alumne 
[ 0 ] Dispositius del centre carretons compartits 
[   ] Les famílies compren/aporten el dispositiu 

Tipus de dispositiu - 

 
 

Curs/Etapa Educació Primària 

Dispositiu per l’alumnat [ 0 ] Dispositius del centre un per alumne 
[30 ] Dispositius del centre carretons compartits 
[   ] Les famílies compren/aporten el dispositiu 

Tipus de dispositiu Chromebook 

 

Curs/Etapa Educació secundària 

Dispositiu per l’alumnat [ 0 ] Dispositius del centre un per alumne 
[30 ] Dispositius del centre carretons compartits 
[   ] Les famílies compren/aporten el dispositiu 
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Tipus de dispositiu Ipad 

 
 
3.2. Alumnat amb dificultats per accedir a dispositius 

Responsable detecció alumnat amb 
problemes econòmics 

Tutor 

Nombre d’alumnes sense dispositiu 20 

Nombre d’alumnes sense connexió 15 

Responsable gestió préstec dispositius  Maria Francisca Estrany Mayol 

Preparar un llistat nominal d’aquests alumnes. 
 
 
 
3.2. Inventari 
 
Responsable inventari recursos digitals Maria Francisca Estrany Mayol 
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