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El Pla d’organització del Centre del Col·legi Pare Enric d’Ossó pel Curs 20-21 s’ha              
elaborat seguint les Instruccions del Departament d’Educació en el document amb data del             
30 de juny i el document, també del departament, Pla d'Actuació per el Curs 20-21 per a                 
Centres Educatius en el Marc de la Pandèmia que amb data de 3 de juliol va arribar a les                   
escoles amb les orientacions per a la seva elaboració. Les orientacions generals del             
departament són: controlar la disminució de la transmissió del virus i l’augment de la              
traçabilitat dels casos.  

A partir d’aquests documents i del projecte d’escola, hem elaborat el Pla d’Organització del              
Centre pel curs 2020-21 amb els punts següents: 

 

1. ORGANITZACIÓ DE GRUPS D’ALUMNES, PROFESSIONALS I ESPAIS 

ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA 

Cada grup estable tindrà assignada una aula i un docent de referència (estable). Els              
alumnes es mantindran a les seves aules com a grup estable amb el seu tutor/a, sense                
barrejar-se amb altres alumnes d’altres classes i seran altres mestres (temporals) que aniran             
entrant a les aules, preferentment. Aquests últims hauran de complir amb les normes de              
seguretat (mascareta i  distància de seguretat d’1,5 metres).  

EDUCACIÓ INFANTIL  

● Establirem GRUPS ESTABLES de convivència, respectant el seu espai físic de l’aula            
amb un tutor de referència (estarà el màxim d’hores possible amb el grup). Veure              
quadre en organització de grups. 

● Les entrades i sortides seran esglaonades en franges de 10 minuts. Veure quadre en              
organització d’entrades i sortides. 

● Ens trobem en una etapa d’adquisició i consolidació d’hàbits. D’aquesta manera           
insistirem molt en la importància de les mesures higièniques davant la nova            
normalitat: rentat de mans abans i després de l’activitat (mínim 5 vegades al dia) i               
ventilació de l’espai. Els mestres seran els encarregats de desinfectar els materials            
que els alumnes manipulin en cada grup estable, així com les taules i cadires de               
l’aula. Aquesta tasca correspondrà al mestre que estigui amb el grup de 16h a 17h. 

● En el marc del PAT de la nostra Fundació inclourem tot tipus d’activitats i dinàmiques               
per treballar l’educació emocional amb l’alumnat. 

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/Pla-escoles-2020-21.pdf
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● Malgrat trobar-nos en una normalitat diferent, amb unes mesures concretes,          

mantindrem els continguts i adaptarem la metodologia dins de cada grup estable. 
● Pel que fa a les sortides i/o activitats fora de l’escola, analitzarem cada sortida              

segons la situació epidemiològica del moment. 

 
Criteris:  

● A cada grup entraran el mínim nombre possible de professors.  
● Cada grup estable tindrà com a màxim 20 alumnes. 
● Hem prioritzat fer 3 grups de P3 donades les necessitats del nivell, tenint 1 mestre               

estable i a més 1 mestre temporal. 
● A P4 i P5 s’organitzaran els alumnes en grups heterogenis barrejant edats d’alumnes             

dels diferents cursos. Del curs de P4 i P5 format per 100 alumnes farem 5 grups de                 
20 alumnes barrejant-los en funció de criteris pedagògics, necessitats educatives          
especials i necessitat d’utilització del servei del menjador. Cada grup tindrà un            
mestre estable a cada grup i 1 o 2 mestres temporals que faran hores de tutoria                
ambdós grups. 
 

Grups  
estables  

Alumnes  DOCENTS  P. Suport  ESPAI 

Estable Temporals Estable Temporal Estable  Temporal  

P3 (1) 17 Mª Jesús 
Martínez 

Neus Blanch   aula 1 P3  
PB EI 

 

P3 (2) 16 Ana González Yolanda Ginesta   aula 2 P3  
PB EI 

 

P3 (3) 16 Neus Artacho Neus Blanch   aula LLETRES 
PB EI 

 

P4/P5 
(1) 

20 Pedro Carrasco Marielo Sánchez 
Yolanda Ginesta  

  aula 8 P5 
1r pis EI 

 

P4/P5 
(2) 

20 Natalia Martín Marielo Sánchez    aula 7 P4  
1r pis EI 

 

P4/P5 
(3) 

20 Agata 
Chichiercha  

Marielo Sánchez 
Laura Blázquez 

  aula ATELIER 
PB EI 

 

P4/P5 
(4) 

20 Dolors Bruguera Marielo Sánchez  
 

  aula 9 P5 
1r pis EI  

 

P4/P5 
(5) 

20 Laura Blázquez Marielo Sánchez 
Yolanda Ginesta 

  aula 6 P4  
1r pis EI 
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PRIMÀRIA  

● Establirem GRUPS ESTABLES de convivència, respectant el seu espai físic de l’aula            
amb un tutor de referència (estarà el màxim d’hores possible amb el grup). Veure              
quadre en organització de grups. 

● Per tal de preservar els grups estables aquest curs no realitzarem Grups Interactius,             
APS CS-CI, ni agrupacions d’alumnes de diferents grups estables.  

● Malgrat trobar-nos en una normalitat diferent, amb unes mesures concretes,          
mantindrem els continguts i adaptarem la metodologia dins de cada grup estable. 

● En el marc del PAT de la nostra Fundació inclourem tot tipus d’activitats i dinàmiques               
per treballar l’educació emocional amb l’alumnat. 

● Sobre la Competència Digital: des de 3r de Primària, dins de la complementària,             
donades les necessitats actuals, es revisarà els conceptes a treballar per tal de             
poder assolir amb garanties uns mínims en aquesta competència (Classroom, drive,           
gmail, Meet…).  

● Les entrades es realitzaran en diferents punts de trobada i organitzats per grups             
estables. Les sortides es realitzaran de manera esglaonada. Veure quadre en           
organització d’entrades i sortides. 

● La situació requereix que les mesures d’higiene siguin prioritàries. D’aquesta manera           
insistirem als alumnes en el rentat de mans cinc vegades al dia i l’ús obligatori de la                 
mascareta. De la mateixa manera, proposarem als alumnes i els seus mestres que             
tinguin cura del seu espai d’ús individual. Un cop acabada la classe cada alumne i el                
seu mestre faran les tasques de desinfecció de la seva taula i cadira que portaran el                
nom de cada alumne. I a la finalització de la jornada escolar, cada alumne l’apilarà. 

● Pel que fa a les sortides i/o activitats fora de l’escola, analitzarem cada sortida              
segons la situació epidemiològica del moment. 

Criteris:  
● A cada grup entraran el mínim nombre possible de professors.  
● Cada grup estable tindrà com a màxim 20 alumnes. 
● A CI, es distribuiran els alumnes de 1r en 2 grups, i els alumnes de 2n en 3 grups.                   

Cada grup tindrà un mestre estable i a més, 1, 2 o 3 mestres temporals que faran                 
hores de tutoria ambdós grups. 

● A CM, s’organitzaran els alumnes en grups heterogenis barrejant edats d’alumnes           
dels diferents cursos. Als cursos de 3r i 4t format per 99 farem 5 grups de 20                 
alumnes barrejant-los en funció de criteris pedagògics, necessitats educatives         
especials i necessitat d’utilització del servei del menjador. Cada grup tindrà un            
mestre estable i 1 o 2 mestres temporals que faran hores de tutoria ambdós grups. 

● A CS, hem prioritzat fer 3 grups de 5è i 6è degut al nombre d’alumnes del cicle, 105,                  
tenint 1 mestre estable i a més 1, 2 o 3 mestres temporals que faran hores de tutoria                  
ambdós grups. 
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Grups  
estables  

Alumnes  DOCENTS  P. Suport  ESPAI 

Estable Temporals Estable Temporal Estable  Temporal  

1r (1) 21 Daniel Bonany Cinta Gas 
Neus Blanch 
Mª del Carmen 
Ibañez 

  aula 4 
Ed. CI 

aula psico 
PB EI 

1r (2) 21 Gisela Bonet Cinta Gas 
Mª del Carmen 
Ibañez 
Neus Blanch 

  aula 3 
Ed. CI 

aula psico 
PB EI 

2n. (1) 16 Cristina Gese Neus Blanch 
Mª del Carmen 
Ibañez 
Sergi Vidal 

  aula 2 
Ed. CI 

aula psico 
PB EI 

2n. (2) 17 Raul Pozueta Neus Blanch 
Mª del Carmen 
Ibañez 

  aula 1 
Ed. CI 

aula psico 
PB EI 

2n. (3) 17 Sergi Vidal Neus Blanch 
Mª del Carmen 
Ibañez 
Cinta Gas 

  aula 
CLEVER 
Ed. CI 

aula psico 
PB EI 

3r/4t. (1) 20 Laura Adamuz Ignasi Benet 
 

  aula 15 
2n pis ala 
vermella 

 

3r/4t. (2) 19 Marta Valera Ignasi Benet   aula 14 
2n pis ala 
vermella 

 

3r/4t. (3) 20 David Rosa Lluis Zaldivar 
Mar Sánchez 

  aula 13 
2n pis ala 
vermella 

 

3r/4t. (4) 20 Lluis Zaldivar Mar Sanchez 
Irene Olmos 
Ignasi Benet 

  aula 12 
2n pis ala 
vermella 

 

3r/4t. (5) 20 Francisca 
Regidor 

Ignasi Benet   aula 20 
3r pis ala 
vermella 

 

5è. (1) 18 Jose Palomar  Irene Olmos 
Laura Navarro 

  aula 21  
3r pis ala 
vermella 

 

5è. (2) 18 Francesc Batlle Irene Olmos 
Laura Navarro 

  aula 22 
3r pis ala 
vermella 

 

5è (3) 17 Esperança Ros Irene Olmos 
Laura Navarro 
Jose Palomar 
Mª del Carmen 
Ibáñez 

  aula 19 
3r pis ala 
vermella 

 

6è. (1) 18 Rosa Gracia  Mª del Carmen 
Ibáñez 

  aula 28 
4t pis ala 
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Francesc Batlle 
Irene Olmos 

vermella 

6è. (2) 17 Jordi Breu  Francesc Batlle 
Laura Navarro 
Mª del Carmen 
Ibáñez 

  aula 29 
4t pis ala 
vermella 

 

6è (3) 17 Carla De 
Pouplana 

Irene Olmos 
Laura Navarro 
Jose Palomar 

  aula 27 
4t pis ala 
vermella 

 

 
 
 
ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA 
 

Grups  
estables  

Alumnes  DOCENTS  P. Suport  ESPAI 

Estables  Temporals Estable Temporal Estable  Temporal  

1 ESO (1) 20  M.Rosa 
Rodríguez 
David Canosa 
Marta Pardo 
Pili Zamorano 
Lourdes Ruiz 
Rafa Terrón 
Carles Tomás 
Mercedes 
Lázaro 

  Aula 23   

1 ESO (2) 20 Margarita D Margarita Da 
Rosa 
David Canosa 
Marta Pardo 
Pili Zamorano 
Dani 
Fernández 
Rafa Terrón 
Carles Tomás 
Mercedes 
Lázaro 

  Aula 24  

1 ESO (3) 20  Wilmar Almirall 
Marcelo 
Florensa 
Pili Zamorano 
Lourdes Ruiz 
Mercedes 
Lázaro 
David Canosa 
Carles Tomás 
Rafa Terrón 
Maria Rosa 
Rodríguez. 

  Aula 25  

2 ESO (1) 31 
 

 Jose Delgado 
Wilmar Almirall 
Marta Pardo 
Rafa Terrón 
Dani 

 Joan 
Fernández 

Aula 
16,17 
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Fernandez 
Carles Tomás 
David Canosa 
Olga Carceller 
 

2 ESO (2) 31  Jose Delgado 
Jenni Romero 
Marta Pardo 
Rafa Terrón 
Dani 
Fernandez 
Carles Tomás 
David Canosa 
Wilmar Almirall 
 

 Joan 
Fernández 

Aula 18   

3 ESO (1) 28  Jenni Romero 
Olga Carceller 
Imma Salla 
Jose Delgado 
Dani 
Fernandez 
Wilmar Almirall 
David Canosa 
Rafa Terrón 
Mercedes 
Lázaro 
Gemma 
Pahissa 
 

 Joan 
Fernández 

Aules 9 
i 10 

 

3 ESO (2) 26  Jennifer 
Romero 
Olga Carceller 
Imma Salla 
Julieta Baraja 
Dani 
Fernandez 
Rafa Terrón 
Mercedes 
Lázaro 
David Canosa 
Wilmar Almirall 
 

 Joan 
Fernández 

Aula 11  

4 ESO (1) 31  Carola Gómez 
Vicenç Tena 
Olga Carceller 
Pili Zamorano 
Julieta Baraja 
David Canosa 
Carlos Shelly 
Joaquín Ruiz 
Marta Guri 
Mercedes 
Lázaro 
Gemma 
Pahissa 

  Aula 2 Laboratori 
Biologia 
Aula 
Informàtica 
Aula Robòtica 
Taller de 
tecnologia 

4 ESO (2) 29  Carola Gómez 
Vicenç Tena 
Olga Carceller 
Pili Zamorano 

  Aula 3 Laboratori de 
Biologia 
Aula 
informàtica 
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Julieta Baraja  
David Canosa 
Carlos Shelly 
Joaquín Ruiz 
Marta Guri 
Mercedes 
Lázaro 
Gemma 
Pahissa 

Aula Robòtica 
Taller de 
Tecnologia 

SIEI 10 Vanessa 
Leal 
Jonathan 
Araña 
Raquel 
Lucas 

   Aula 
SIEI  

 

 
Criteris  

● A cada grup entraran el mínim nombre possible de professors.  
● A 1r. ESO hem decidit deixar tres grups estables amb tres tutors diferentes donat el 

canvi  d’etapa i com es va desenvolupar el final de la primària amb el confinament. 
Hem intentat deixar el mínim possible de professors a cada grup.  

● Treiem els desdoblaments a 2n i 3r de matemàtiques, català, castellà, anglès i             
tecnologia.  

● A 2n i 3r es planteja el problema de les optatives perquè són alumnes barrejats dels                
dos grups A i B, i el principal problema és que Alemany es un grup concret i definit                  
que no pot variar d’un curs a l’altre. Per solventar el problema de les optatives de 2n                 
i 3r s’assignaran les dues aules separades per una mampara als alumnes que: 

● 2n ESO fan les optatives d’Alemany + 7 alumnes de l’optativa Lectura i             
interpretació. Quan sigui el moment de fer optativa, els alumnes d’alemany es            
quedaran en una de les aules i la resta a l’altra. 

● 3r ESO fan les optatives d’Alemany i Teatre Clàssic. Quan sigui el moment de              
fer optativa, els alumnes d’alemany es quedaran en una de les aules i la resta               
a l’altra. 

● Degut a la complexitat de les optatives que es fan a 4t ESO, i que tampoc disposem 
de dues aules separades per mampara, els alumnes hauran de barrejar-se. Com 
sempre portant la mascareta donat que és l’únic moment que no es mantindrà el 
grup estable.  
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ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA DE BATXILLERAT  
 

Grups  
estables  

Alumnes  DOCENTS  ESPAI 

Estables  Temporals Estable  Temporal  

1 Batx. Lletres / 
Artístic 

29  Carola Gómez 
Marta Guri 
Vicenç Tena 
Joaquín Ruiz 
David Canosa 
Ana Bandrés 
Carlos Shelly 
José Delgado 
Gemma Pahissa 
Maria Rosa 
Rodríguez 
Ricard Bosch 
Mercedes Lázaro 

Aula 7 Aula 6 
Aula 26 

1 Batx. Ciencies / 
Artístic 

29  Carola Gómez 
Marta Guri 
Vicenç Tena 
Joaquín Ruiz 
David Canosa 
Montse Barrera 
Ana Bandrés 
Mercedes Lázaro 

Aula 8 Laboratori química 
Aula 26 
 

2 Batx. Lletres  29  Carola Gómez 
Marta Guri 
Vicenç Tena 
José Delgado 
Imma Salla 
Carlos Shelly 
Julieta Baraja 
Gemma Pahissa 
Ricard Bosch 

Aula de 
música 

Aula 6 
Aula 26 

2 Batx. Ciencies  28  Carola Gómez 
Marta Guri 
Vicenç Tena 
José Delgado 
Ana Bandrés 
Montse Barrera 
Rafa Terrón 
Joaquim Ruiz 

Aula 5 Laboratori química 
 

 
Criteris  

● A cada grup entraran el mínim nombre possible de professors.  
● Per les matèries comunes mantindrem els grups estables a les aules corresponents. 
● Degut a la complexitat de les optatives que es fan a BATX els alumnes hauran de 

barrejar-se en el moment de l’optativa portant la mascareta. 
● Els alumnes de Batxillerat només faran classe al matí de 7,55h a 14,20h. Les hores 

restants pels grups de 1r de Batxillerat (1h de Ciències Món Contemporani i 1h de 
Religió) seran virtuals. 
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2. ORGANITZACIÓ ENTRADES I SORTIDES INFANTIL I PRIMÀRIA I SECUNDARIA  

 
Les entrades i sortides del centre es faran de manera esglaonada, tenint en compte el 
nombre d’accessos i el nombre de grups estables. 
 

Grups  
estables  

Alumnes  Horari Entrada Horari Sortida Portes d’entrada i sortida 

P3 (1) 17 8:50h-9:00h 
14:50h-15:00h 

12:50h-13:00h 
16:50h-17:00h 

Entrada i sortida: Porta EI 
Obre la porta un mestre d’EI que 
tingui X (pendent d’horaris) i aniran a 
la seva aula corresponent. 
 
Pren temperatura un profe EI  
 
A la tarda obre la porta Ana. 

P3 (2) 16 9:00h-9:10h 
15:00h-15:10h 

13:00h-13:10h 
17:00h-17:10h 

Entrada i sortida: Porta EI 
Obre la porta un mestre d’EI que 
tingui X (pendent d’horaris) i aniran a 
la seva aula corresponent. 
 
Pren temperatura un profe EI 
 
A la tarda obre la porta Ana 

P3 (3) 16 9:10h-9:20h 
15:10h-15:20h 

13:10h-13:20h 
17:10h-17:20h 

Entrada i sortida: Porta EI 
 
Obre la porta un mestre d’EI que 
tingui X (pendent d’horaris) i aniran a 
la seva aula corresponent. 
 
Pren temperatura un profe EI 
 
A la tarda obre la porta Ana 

P4-P5 (1) 20 8:50h-9:00h 
14:50h-15:00h 

12:50h-13:00h 
16:50h-17:00h 

Entrada i sortida: Porta CI 
 
Els alumnes es situaran el pati de P3 
(punt de trobada) per grups-classe. 
 
Obre la porta un mestre de P4-P5 
(pendent d’horaris) 
 
Pren temperatura Teo. 

P4-P5 (2) 20 

P4-P5 (3) 20 

P4-P5 (4) 20 9:00h-9:10h 
15:00h-15:10h 

13:00h-13:10h 
17:00h-17:10h 

P4-P5 (5) 20 

1r (1) 21 8:50h-9:00h 
14:50h-15:00h 
 
 

12:50h-13:00h 
16:50h-17:00h 

Entrada i sortida: Porta sala música.  
Els alumnes es situaran al pati del 
ficus (punt de trobada) per 
grups-classe. 
 
Obre la porta un mestre de 1r-2n 
(pendent d’horaris) 
 
Pren temperatura Silvia i un profe de 
CI 
 

1r (2) 21 

2n (1) 16  
9:00h-9:10h 
15:00h-15:10h 

 
13:00h-13:10h 
17:00h-17:10h 2n (2) 17 

2n (3) 17 

3r-4t (1) 20  
 
8:55h-9:05h 

12:50h-13:00h 
16:55h-17:05h 
 

Entrada i sortida: Porta pista 
vermella. 
 3r-4t (2) 19 
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3r-4t (3) 20 14:55h-15:05h 13:00h-13:10h 

17:05h-17:15h 
Els alumnes es situaran al pati de la 
pista vermella (punt de trobada) per 
grups-classe. 
 
Obre la porta un mestre de 3r-4t 
(pendent d’horaris) 
 
Pren temperatura Ana i un profe de 
CM 

3r-4t (4) 20 

3r-4t (5) 20 

5è (1) 18  
 
8:55h-9:05h 
14:55h-15:05h 

12:50h-13:00h 
16:55h-17:05h 
 

Entrada i sortida: Porta entrada 
principal. 
 
Els alumnes es situaran al pati de la 
pista d'entrada (punt de trobada) per 
grups-classe. 
 
Cada mestre ha d’agafar el grup des 
de la pista d’entrada. 
(pendent d’horaris) 
 
Pren temperatura cada profe de CS. 

5è (2) 18 

5è (3) 17 

6è (1) 18 13:00h-13:10h 
17:05h-17:15h 

6è (2) 17 

6è (3) 17 

1r ESO(1) 20 8h-8:05h 
14:50h.  
 

dll, dm, dx,dj 
13:15h cada 
grup 
acompanyat pel 
seu professor 
per l’escala 
gran. 
Divendres: : 
14:10h 
 
dll, dx, dj 16:45h 

Entrada: Porta principal (Portó obert) 
i marxen al seu punt de trobada que 
està senyalitzat prèviament al pati 
d’entrada on trobaran el professor. 
 
Pren la  temperatura el profe de les 
8h al punt de trobada. A la porteria hi 
haurà un termòmetre per cada 
professor. 
 
Sortida: porta principal 

1r ESO(2) 20 

1r ESO (3) 20 

2n ESO(1) 31 8h-8:05h 
14:50h  
 

dll, dm, dx,dj 
13:20h. cada 
grup 
acompanyat pel 
seu professor 
per l’escala 
gran. 
Divendres: 14:15 
 
dll, dx, dj 16:50h 

Entrada: Porta principal (Portó obert) 
i marxen al seu punt de trobada que 
està senyalitzat prèviament al pati 
d’entrada on trobaran el professor. 
 
Pren la  temperatura el profe de les 
8h al punt de trobada. A la porteria hi 
haurà un termòmetre per cada 
professor. 
 
Sortida: porta principal.  

2n ESO(2) 31 

3r ESO(1) 28 8h-8:05h 
15h. 

dll, dm, dx,dj 
13:15h. cada 
grup 
acompanyat pel 
seu professor 
per l’escala 
petita. 
divendres: 
14:10h 
 
dll, dx, dj 16:45h 

Entrada: Pista vermella i marxen al 
seu punt de trobada que està 
senyalitzat prèviament al pati 
d’entrada on trobaran el professor. 
 
Pren la  temperatura el profe de les 
8h al punt de trobada. A la porteria hi 
haurà un termòmetre per cada 
professor. 
 
Sortida: porta pista vermella. 

3r ESO(2) 26 

4t ESO(1) 31 8h-8:05h 
15h. 

dll, dm, dx,dj 
13:20h cada 
grup 
acompanyat pel 
seu professor 

Entrada: porta pista vermella i 
marxen al seu punt de trobada que 
està senyalitzat prèviament. 
 
Pren la  temperatura el profe de les 

4t ESO(2) 29 
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per l’escala 
petita. 
 
divendres: 
14:15h 
 
dll, dx, dj 16;50h 

8h al punt de trobada. A la porteria hi 
haurà un termòmetre per cada 
professor. 
 
Sortida: porta pista vermella. 
 
 
 

SIEI 10 8:55h-9h 
15:00h-15:05h 

13:20h 
16:55h 

Entren per la porta principal i esperen 
en un espai delimitat per a ells a què 
els vingui a recollir el professor. 
Pren la  temperatura el profe de les 
8h al punt de trobada. A la porteria hi 
haurà un termòmetre per cada 
professor. 
 
Baixen i pugen per l’escala gran 

1r batx (1) 29 8:10h-8:15h dll, dm, dx,dj 
14:20h 
dv.14:25h. 

Entrada: Porta principal, també es 
troben al punt de trobada on els 
recollirà el professor. 
 
Pren la  temperatura el profe de les 
8:10h al punt de trobada. A la porteria 
hi haurà un termòmetre per cada 
professor. 
 
A la sortida el professor els 
acompanya fins la porta.  

1r batx (2) 29 

2n batx 
(humanitats 
i CCSS) 

29 8:10h-8:15h dll, dm, dx,dj 
14:20h 
dv.14:25h. 

Entrada: Porta del carrer de la sala 
música. 
 
Pren la  temperatura el profe de les 
8:10h al punt de trobada. A la porteria 
hi haurà un termòmetre per cada 
professor. 
 
A la sortida el professor els 
acompanya fins la porta.  

2n batx (2) 28 8:10h-8:15h dll, dm, dx,dj 
14:20h 
dv.14:25h. 

Entrada: Porta principal, també es 
troben al punt de trobada on els 
recollirà el professor. 
 
Pren la  temperatura el profe de les 
8:10h al punt de trobada. A la porteria 
hi haurà un termòmetre per cada 
professor. 
 
A la sortida el professor els 
acompanya fins la porta.  
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OBSERVACIONS:  

1. Sobre els registres de temperatures  
- Els professors que prenen la temperatura de cicle superior i ESO i Batx. comuniquen 

a porteria si hi ha incidències al registre de temperatura. 
- En el cas de CM l’Ana comunicarà les incidències al registre.  
- En el cas de cicle inicial la Silvia. 
- En el cas de P4 i P5 la Teo. 
- En el cas de P3 el professor que pren la temperatura.  

 
2. Sobre els responsables del kit de temperatura (en total n’hi ha 6): 

- El professor d’Infantil que obre la porta de P3 deixa el Kit a la garita d’Infantil, i serà el 
termòmetre que faran servir en cas de febre els alumnes d'Infantil i cicle inicial durant 
el dia. 

- A les 16h la Pilar Caballero recollirà tots els kits  i els portarà a la porteria principal on 
els netejarà i prepararà pel dia següent. Resumint trobarà un kit al menjador, un a 
educació infantil, un a la porteria, un a la garita del 2n pis, un a la garita del 3r pis i un 
a la garita del 4t pis, els netejarà i els deixarà a porteria pel dia següent  

 
 
 

3. ORGANITZACIÓ D’ESPAIS D’ESBARJO 

 ESBARJO INFANTIL I CICLE INICIAL 
 

Grups  
estables  

Alumnes  Horari Espai Esbarjo 

P3 (1) 17 10:00h-10:30h 
15:45h-16:15h 

pati P3  
Cada trimestre es rotarà 
d’espai d’esbarjo 

P3 (2) 16 10:00h-10:30h 
15:45h-16:15h 

pati ficus 1 

P3 (3) 16 10:00h-10:30h 
15:45h-16:15h 

pati ficus 2 

P4-P5 (1) 20 10:30h-11:00h 
16:15h-16:45h 

pati P3  
Cada trimestre es rotarà 
d’espai d’esbarjo 
 
 

P4-P5 (2) 20 10:30h-11:00h 
16:15h-16:45h 

pati ficus 1 

P4-P5 (3) 20 10:30h-11:00h 
16:15h-16:45h 

pati ficus 2 
espai porxo CI 
A LA TARDA es rotaran 
aquests espais amb P5 
(2) per semestre 

P4-P5 (4) 20 10:30h-11:00h 
16:15h-16:45h 

terrassa infantil 

P4-P5 (5) 20 11:00h-11:30h 
16:15h-16:45h 

AL MATÍ: pati P3 
A LA TARDA: 
- pati ficus 2 
- espai porxo CI 

A LA TARDA es rotaran 

Cada trimestre es rotarà 
d’espai d’esbarjo 
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aquests espais amb P5 
(2) per semestre 

1r (1) 21 11:00h-11:30h pati ficus 1 

1r (2) 21 11:00h-11:30h pati ficus 2 

2n (1) 16 11:00h-11:30h terrassa infantil 

2n (2) 17 11:30h-12:00h pati ficus 1 Cada trimestre es rotarà 
d’espai d’esbarjo 

2n (3) 17 11:30h-12:00h pati ficus 2 

 
*Caldrà esmorzar abans de la sortida al pati. 
 
 
 
ESBARJO CICLE MITJÀ I SUPERIOR 

 

Grups  
estables  

Alumnes  Horari Espai Esbarjo 

3r-4t (1) 20 11:00h-11:30h pista vermella mini estadi  
Cada trimestre es rotarà 
d’espai d’esbarjo. 
 
 

3r-4t (2) 19 11:00h-11:30h pista vermella espai 1 

3r-4t (3) 20 11:00h-11:30h pista vermella espai 2 

3r-4t (4) 20 11:00h-11:30h pista vermella espai 3 

3r-4t (5) 20 11:00h-11:30h pista vermella espai 4 

5è (1) 18 11:00h-11:30h pista gris espai 1  
 
Cada trimestre es rotarà 
d’espai d’esbarjo. 

5è (2) 18 11:00h-11:30h pista gris espai 2 

5è (3) 17 11:00h-11:30h pista gris espai 3 

6è (1) 18 11:00h-11:30h pista gris espai 4 

6è (2) 17 11:00h-11:30h pista entrada 1 

6è (3) 17 11:00h-11:30h pista entrada 2 

 
 
 

ESBARJO SECUNDÀRIA  
 

Grups  
estables  

Alumnes  Horari Espai Esbarjo 

1r ESO A 20 10:10h-10:35h pista d’entrada  
 
 
 

1r.ESO B 20 10:10h-10:35h pista d’entrada 
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1r.ESO C 20 10:10h-10:35h pista d’entrada  

 
Cada trimestre es rotarà 
d’espai d’esbarjo. Hi 
haurá 2 professors 
vigilant cada pati. També 
hi haurà un professor del 
SIEI a la pista gris. 

2n ESO  31 10:10h-10:35h pista gris 

2n ESO 31 10:10h-10:35h pista gris 

3r ESO 28 10:10h-10:35h pista gris 

3r ESO 26 10:10h-10:35h pista vermella 

4t.ESO 31 10:10h-10:35h pista vermella 

4t ESO 29 10:10h-10:35h pista vermella 

SIEI 10 10:10h-10:35h pista gris 

 
 
 

ESBARJO BATXILLERAT 
 

En el cas dels alumnes de Batxillerat, l’estona d’esbarjo la realitzaran fora de l’escola              
vigilats pels professors en espais cedits per l’Ajuntament. 
 
 
OBSERVACIÓ 
Els dies de pluja cada grup estable, des d’infantil fins 2n Batxillerat, es quedarà a les                
seves aules de referència. 
 
 
 
CIRCULACIÓ DINS DEL CENTRE 

En els passadissos, sempre que els alumnes es desplacin pels espais comuns            
caldrà fer servir la mascareta, mantenir la distància de seguretat i respectar la             
senyalització. No es podrà fer servir el passadís com espai de treball, ni hi romandre.  

Els lavabos d’ús comú s’ha de vetllar perquè no coincideixin alumnes de més d’un              
estable. Sempre la sortida de l’aula es farà amb mascareta i respectant l’aforament             
indicat.  

 

ASCENSORS 

En el cas del professorat l’aforament es limitarà a un. S’han de reservar els              
ascensors per a les persones que presenten dificultats per a la mobilitat. L’ús serà              
esporàdic. En el cas dels alumnes l’aforament serà amb mascareta i amb            
l'acompanyament del personal del centre. 
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4. ORGANITZACIÓ DE L’ESPAI MENJADOR, L’ESPAI MATINADORS I L’ESPAI DE          
TARDA 

ESPAI MENJADOR  
El servei de menjador escolar, que inclou l’àpat i les activitats de lleure posteriors fins               
a la represa de l’activitat lectiva s’organitza en els espais habilitats a tal efecte, en el                
cas de l’Escola seran els dos menjadors de l’Escola, per a l’alumnat que sol·licita el               
servei, i a la Biblioteca per als treballadors de l’Escola, a excepció del personal de               
cuina i monitors, que el realitzaran al menjador gran, una vegada acabat el servei de               
menjador de l’alumnat, sense la presència d’alumnat. 

D’acord amb el que preveu el Pla d’escoles 20-21, del Departament d’Educació i             
Salut, el servei es realitzarà seguint els següents criteris : 

1. El menjador escolar és un espai on poden coincidir diversos grups estables.  

2. Els integrants d’un mateix grup estable han de seure junts en una o més taules. Els                 
alumnes han d’ocupar un lloc fixe.  

3. 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 estable deixarem una taula buida              
garantir la distància, a l’escola les taules estan separades entre elles. 

4. En menjadors molt concorreguts és recomanable valorar la realització de més torns             
dels habituals per evitar la coincidència d’un gran nombre d’infants en un mateix             
espai: farem 2 torns a cada menjador. Entre torn i torn es netejarà, es desinfectarà i                
es ventilarà el menjador.  

5. Cal garantir el rentat de mans abans i després de l’àpat, als dispensadors              
col.locats a cada pista/ pati lliure. 

6. El menjar s’ha de servir en safates individuals, evitant compartir-lo (no es posaran              
amanides, ni setrilleres, ni cistelles del pa al centre de la taula). L’aigua estarà a una                
una gerra i la servirà el monitor. En cas que l’alumnat reculli el menjar a la línia                 
d’autoservei, cal mantenir la distància a la filera. 

7. El professorat i el personal d’administració i serveis del centre no podrà fer ús del                
servei de menjador escolar. 

8. Les activitats posteriors als àpats s’han de realitzar, preferiblement, a l’aire lliure,             
amb ocupació diferenciada d’espais per a cada grup estable.  

9. També es poden utilitzar espais interiors, preferiblement per a infants pertanyents a             
un mateix grup estable. En aquest cas cal garantir la ventilació després de l’activitat.  

10. La sortida al pati ha de ser esglaonada. A l’organització horària del centre caldrà               
establir els torns d'esbarjo en funció de la dimensió del pati i les possibilitats de               
sectoritzar-lo. 

11. Cada grup estable estarà junt i quan comparteixin l’espai amb altres grups, han              
de mantenir entre ells la distància sanitària.  
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12. Les mascaretes higièniques són obligatòries per tots els alumnes de més de 6              
anys.  Per tot el personal de l'escola.  

13. Pel que fa al tractament de detecció de símptomes s’estarà a allò que disposa el                
punt 6 d’aquest pla, és a dir el mateix que per a les activitats lectives.  

D’acord amb aquests criteris establerts, al següents enllaços es consulta, com ens            
organitzem i el protocol de l’empresa Macrodiet que gestiona el monitoratge i el servei              
de nutrició i seguretat alimentària de la cuina de l’Escola. 

 

Com ens organitzem a l’escola a l’espai menjador durant el curs 20-21 

Protocol treballadors Macrodiet 

Anexos Protocol Macrodiet 

Protocol seguretat alimentària Covid 19 

 

 

ESPAI MATINADORS  

L’acollida matinal és un servei on les famílies fan ús segons els seus horaris i               
planificació familiar, els alumnes entren en franges horàries diferents. Durant aquest           
curs els alumnes no poden circular, ni desplaçar-se sols pels passadissos per tant             
s’organitzarà de la següent forma:  

1. L’entrada dels alumnes matinadors es farà per l'antiga porta de cicle inicial,            
la porta que dóna al pati de pedretes.  

2. Els pares podran entrar amb l’alumne, fins l’espai on la monitora           
l’espera amb el termòmetre, li prendrà la temperatura i el nen es renta les              
mans amb gel.  

3. Per facilitar als germans més grans (que entren a les 8h) que deixen als petits               
a l’acollida, durant aquest curs l’entrada al servei s’amplia fins a les 7:45h.             
Així la franja horaria d’acollida serà de 7:45h fins les 9:00h, però amb entrada              
fins les 8:40h.  

4. Els alumnes d’Infantil es quedaran al pati de pedretes en grups estables.            
També els de primeras primària,el pati estarà sectoritzat. 

5. Els alumnes de segon a sisé de primària al porxo de Cicle Inicial junts i amb                
la mascareta. En cas de pluja o baixes temperatures els alumnes d’Educació            
Infantil i 1r de Primària aniran al menjador de petits i la resta al Guernica i a la                  
Sala d’informàtica. 

Quan finalitzi el període d’acollida, els infants de P3 seran acompanyats a la seva              
aula de referència, en el cas de cicle inicial, P4 i P5 seran acompanyats als punts de                 
trobada (pati pedretes / Pati del ficus) per esperar al seu grup de convivència amb la                
mascareta posada excepte Ed.Infantil. L’alumnat de cicle mitjà serà acompanyat al           

https://drive.google.com/file/d/1BJt5qR3a-MYY76fNiWG-JkXMfgZ3vLW3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Buo4WoT0ixiOgjBh9aVw-hmkmCMoiLYe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PgD5U8sdZW3IHQ0adcXk4vQ1TwJ7KIHs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HYr4VAKZV7mBBXHY5RxtCBTRiK3AgfhL/view?usp=sharing
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seu punt de trobada ( Pista vermella ) amb la mascareta posada per trobar-se amb el                
seu grup de convivència. L’alumnat de cicle superior serà acompanyat fin al hall de              
l’entrada principal on s’esperarà amb la mascareta posada, i quan entri el seu grup              
de referència pujarà amb ells fins a la seva aula.  

Tant els responsables com els infants han de portar les mascaretes en aquest             
moment. Acabat l’horari d’acollida si hem estat als espais interiors es ventilarà,            
netejarà i desinfectarà l’espai per personal propi de l’Escola. A l’espai exterior es             
desinfectaran la caseta, el tobogán i banc. 

Donades les circumstàncies excepcionals durant aquest curs no es podrà          
proporcionar esmorzar a l’espai d’acollida. 

 

ESPAI DE TARDA 

El centre durà a terme les extraescolars previstes en la seva Programació General             
Anual, sempre caldrà mantenir la distància interpersonal d’1,5 metres i portar           
mascareta. Es formaran grups estables de participants a l’extraescolar. 
Les recomanacions específiques per les activitats extraescolars són les         
següents: 

● A les activitats extraescolars d’un centre hi poden participar infants i           
adolescents de diferents edats i grups estables. Es recomanable que en el            
marc de la extraescolar la composició del grup de participants sigui el més             
constant possible per facilitar la traçabilitat. 

  
Ball i Teatre  

Cal garantir que cada infant disposa d’una superfície mínima de 2,5 m². 
Rentat de mans abans i després de l’activitat. 
Neteja i desinfecció de barres, anelles i altres equipaments entre els diferents grups.  
Dins de l’aula, mantenir la distància d’1,5 metres 
Garantir la ventilació dels espais (almenys abans i després de la classe i de manera               
addicional en classes de llarga durada, ≥ 1,5 hores). 

 
 
 
  
Guitarra  

Cal garantir que cada infant disposa d’una superfície mínima de 2,5 m². 
Rentat de mans abans i després de l’activitat. 
Els instruments siguin d’ús exclusiu. Cada alumne haurà de portar la seva guitarra. 
Els espais d’assaig hauran de tenir una correcta ventilació 

  
Esports amb pilota (futbol, bàsquet, voleibol)  

Cal garantir que cada infant disposa d’una superfície mínima de 2,5 m². 
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Rentat de mans abans i després de l’entrenament i quan s’accedeix al pavelló, si és 
el cas 
L’entrenador en acabar l’entrenament haurà de desinfectar les pilotes després de 
cada entrenament.  
Es prioritzaran els entrenaments a l’aire lliure. En cas de pluja aquestes activitats NO 
es podran realitzar per tant els pares hauran de venir a recollir als alumnes. 
En espais interiors: caldrà garantir la ventilació de l’espai. Si és possible, mantenir 
les finestres obertes durant tot l’entrenament.  
  

Activitats aquàtiques (natació) 
A la piscina, cal garantir que cada infant o disposa d’una superfície mínima de 2,5m². 
Rentat de mans abans i després de l’entrenament i quan s’accedeixi al centre. 
L’aigua de les piscines es tractarà segons la normativa vigent. 
Caldrà garantir la ventilació de l’espai. 
Els vestuaris només seran utilitzats de manera simultània per infants i adolescents 
d’un mateix grup. Tant als vestuaris com a les dutxes comunitàries caldrà mantenir la 
distància de seguretat. 

  
Els vestuaris durant aquest curs no seran utilitzats ni en partits, ni jornades esportives ni en 
entrenaments. 
La roba només podrà ser utilitzada per un infant i adolescent a cada entrenament i/o partit, 
per tant cada jugador haurà de portar un peto propi, de característiques marcades per 
l’escola. 
Durant el mes de setembre tindrà lloc la inscripció a les activitats, en funció del número 
d’inscrits s’establiran els espais, els professionals, punts de trobada i accesos de sortida de 
l’escola. 
  

ADAPTACIÓ DE P3 

Durant aquest període les famílies dels infants poden acompanyar-los a l’aula           
seguint les mesures de prevenció i seguretat establertes, amb mascareta, respectant           
la distància de seguretat d’1,5 metres i rentar-se les mans amb gel hidroalcohòlic.  

Tant als infants com a l’acompanyant se’ls prendrà la temperatura a l’entrada. 

 
 
 
 
 

Grups  
estables  

Alumnes  DIES D’ADAPTACIÓ 
Entrada i sortida per la porta d’EI 

DILLUNS* 14 SET. DIMARTS 15 SET. DIMECRES 16 SET. DIJOUS 17 SET. 

P3 (1) 16 9:30h-10:30h 
 

9:20h-11:20h 
cada grup a la seva 

9:20h-12:40h 
cada grup a la seva 

Horari habitual amb 
les hores d’entrades 
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aula de referència aula de referència i sortides 

corresponent a cada 
grup, amb menjador 
i acollida matinal. 

P3 (2) 17 10:40h-11:40h 
 

9:30h-11:30h 
cada grup a la seva 
aula de referència 

9:30h-12:50h 
cada grup a la seva 
aula de referència 

P3 (3) 16 11:50h-12:50h 
 

9:40h-11:40h 
cada grup a la seva 
aula de referència 

9:40h-13:00h 
cada grup a la seva 
aula de referència 

*El primer dia no podem respectar l’hora i mitja que diu el Departament a la publicació del calendari com a inici                     
gradual, donat que son tres grups estables.  

 

 

5. PLA DE VENTILACIÓ, NETEJA I DESINFECCIÓ. 

D’acord amb les instruccions del Departament d’Educació i Salut la ventilació, neteja i 
desinfecció és realitzarà amb els criteris següents, aquest protocol de neteja ha d’anar 
acompanyat de l’acompliment de les Mesures individuals, i Recomanacions per als pares i 
mares, i l’Adequació dels espais, higiene, neteja i desinfecció, que tota la Comunitat 
educativa hem de complir : 

Seguretat 
Amb les mesures que es proposen i la col·laboració imprescindible de tots/es els/les 
integrants de la comunitat educativa –incloses les famílies–, els centres educatius han de 
continuar sent espais on l’activitat educativa es pugui dur a terme d’una manera segura i 
comfortable.  
 
Salut 

La salut d’infants, mestres i altres persones treballadores dels centres educatius és 
una prioritat pels Departaments d’Educació i de Salut. Totes les mesures estan 
adreçades a reduir la transmissió del virus i a millorar la traçabilitat de casos i 
contactes. 

 
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 m 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 necessària requerir la distància física 
interpersonal de seguretat establerta en 1,5m (o la superfície equivalent de seguretat 
de 2,5m2). 

https://drive.google.com/file/d/15RmjyAVgD8MFkqrQg7NvtGNd3KMpM-kw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tRn8yRDdZavMVEVnFxRhMCo2lO-efjU6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tRn8yRDdZavMVEVnFxRhMCo2lO-efjU6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12dD3TbB511XWXRUcPHQjfqCHwLUEUeZu/view?usp=sharing
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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. 

Higiene de mans 
Es tracta d’una de les mesures més efectives per a preservar la salut dels infants així 
com del personal docent i no docent. 
En infants i adolescents, es requerirà rentat de mans: 

● A l’arribada i a la sortida del centre educatiu  
● Abans i després dels àpats  
● Abans i després d’anar al WC (infants continents) 
● Abans i després de les diferents activitats (també de la sortida al pati).  

En el cas del personal que treballa a l’escola, el rentat de mans es durà a terme: 
● A l’arribada al centre, abans del contacte amb els infants  
● 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 mocadors d’un sol ús)  
● Com a mínim una vegada cada 2 hores. 

  
Cal que es garanteixi l’existència de diversos punts de rentat de mans, amb 
disponibilitat de sabó amb dosificador i tovalloles d’un sol ús. En punts estratègics 
(menjador, zona d’ aules,...) es recomana la col·locació de dispensadors de solució 
hidroalcohòlica per a ús del personal de l’escola.  
  
Es col·locaran pòsters i cartells informatius explicant els passos per a un correcte 
rentat de mans en els diversos punts de rentat de mans amb aigua i sabó o bé amb 
gel hidroalcohòlic i també dels símptomes i accions a realitzar en tal cas. S’habiliten 
punts de rentats de mans amb gel Hidroalcohòlic a les aules sense pica, accessos 
exteriors de l’escola i halls de l’escola  Doc 1 Doc 2 Doc 3  
 
L’escola ha de disposar d’una planificació de ventilació, neteja i desinfecció adaptada 
a les característiques del centre (veure annex 2). La ventilació és una de les 
principals mesures de prevenció de contagis en un espais interiors. És necessari 
ventilar les instal·lacions interiors com a mínim abans de l’entrada i la sortida dels 
infants i 3 vegades més durant el dia, 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. 
  
La neteja i la posterior desinfecció d’espais es realitzarà amb una periodicitat 
almenys diària. Es seguiran les recomanacions de Neteja i desinfecció en 
establiments i locals de concurrència humana. 
  
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 

https://drive.google.com/file/d/1k1BjnvaNATlxVa0rC-oWKseHUSx-LYwr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11ZFotR9eySTU9GvrtDVTIFuc8MEMoKA_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18mgBsCYKWK17nUwb56fvu4tRFUq8eGwN/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1D8UvAoXUCY9B6icvMjLK4LbbHfrk9-9YmFw6VNHKBxw/edit?usp=sharing
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menjador es netejaran i desinfectaran després de les activitats i dels àpats, 
respectivament.  

  
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 se seguiran les 
indicacions establertes en el document Neteja i desinfecció en espais exteriors de 
concurrència humana. 

En el cas d’un ús temporal d’algun espai de manera compartida entre diferents grups              
caldrà preveure que a cada canvi de grup cal procedir a una neteja i desinfecció i a la                  
seva ventilació abans de l’ocupació de l’espai per un altre grup. 

La neteja es farà prèvia a la desinfecció o bé es farà servir un producte que sigui                 
eficaç per fer les dues funcions. Aquesta neteja i desinfecció la farà l’equip de neteja               
del col·legi Macrolim.  

Els espais que faran servir els grups estables seran espai fixos per tal de no haver                
de desinfectar cada vegada que es fa un canvi de classe. Al llarg del dia es                
desinfecta i es ventila l’espai utilitzat, sempre que sigui utilitzat per un grup de              
persones diferents.  

Les aules ordinàries de primària, secundària i batxillerat els alumnes netejaran la            
seva taula i la seva cadira i les pujaran a la taula o apilaran per tal de poder rentar el                    
terra cada dia per les senyores de neteja.  

En el cas d’infantil els mestres netejaran les taules i cadires i pujaran les cadires               
(alumnes o mestres) 

Abans de l’obertura inicial es realitzarà la comprovació del pla per mitjà d’aquesta 
llista de control  
 
Cada dia en finalitzar la jornada, entre el personal de neteja del grup Macrolim de 
serveis, el personal de Recepció, administració i serveis  i personal docent es farà la 
comprovació per mitjà d´un document de registre. Document de registre 
 
Altres documents  
Registre de traçabilitat per a reunions 
Reserva de rebedors per a reunions o entrevistes individuals  

 

6. PLA D’ACTUACIÓ EN CAS DE DETECTAR UN POSSIBLE CAS DE COVID-19 

Protocol de gestió de casos de COVID 19 als centres educatius. 13 d'agost de 2020 

ALUMNAT I FAMÍLIES 

https://drive.google.com/file/d/1tqXSousq1wMXgeLGWwmPJUBA7nQ88hF4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YdrHkcersmuGaV3hM3tJyHDM3XBzLTO6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FEOhR4nfebN6jr5BqxSdnsOxVSlkxa6T/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uWu49rsDIMysznlUgBAqNs-csruhBb26/view?usp=sharing
https://documents.espai.educacio.gencat.cat/IPCNormativa/DisposicionsInternes/Protocol-Gestio-Casos.pdf
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Les famílies, o directament l’alumne si és major de 18 anys, han de fer-se              
responsables de l’estat de salut dels seus fills i filles. A l’inici del curs, signaran una                
declaració responsable.  
 
 
Declaració responsable Infantil  

Declaració responsable Primària  

Declaració responsable Secundària i Batxillerat ( Menors d'edat)  

Declaració responsable Batxillerat ( majors d'edat) 

 

A través de les quals: 
  
● 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 Registre de simptomes . 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. 
No han d’assistir al centre l’alumnat, les persones docents i altres professionals que             
tinguin símptomes compatibles amb la COVID-19, així com aquelles persones que es            
troben en aïllament per diagnòstic de COVID-19 o en període de quarantena            
domiciliària per haver tingut contacte estret amb alguna persona amb símptomes o            
diagnosticada de COVID-19. 

 
L’ESCOLA 
 

El responsable de la coordinació i la gestió de la COVID-19 al centre és el director o                 
directora. 
Els directors pedagògics de les diferents etapes són els responsables de comunicar            
de les incidències detectades a cada etapa.  
El Departament d’Educació i el Departament de Salut es comprometen a fer arribar a              
tots els gestors COVID implicats el directori de tots els centres educatius de             
Catalunya amb els telèfons de contacte i amb la direcció de cada un d’ells per tal de                 
facilitar la traçabilitat de contagis.  

https://drive.google.com/file/d/1Caf6DWNq2idsF5TxDpbe5g_DBzTfHnik/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CHwtvLV6U53dDVSVLQNT1ZOg24h9Bo12/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ijHOxlR0Evs0Dki2Fe_BnBa-BCWg93PQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tMRgjnSWOjc7uSsQ83GQwKMBGl66rxmF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Kk-bF_ksyXzvH3eyr_uSSp8xua_UESsb/view?usp=sharing
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Gestor COVID: és un professional no sanitari d’un equip d’atenció primària o d’un             
servei de vigilància epidemiològica territorial que juga un paper clau per contenir i             
identificar els brots de la infecció. 

GESTIÓ DE CASOS  

En essència, davant d'una persona que comença a desenvolupar símptomes          
compatibles amb la COVID-19 al centre educatiu: 

1.      Se l’ha de portar a un espai separat d'ús individual. 
2. S’ha de col·locar una mascareta quirúrgica (tant a la persona que ha iniciat              
símptomes com a la persona que quedi al seu càrrec). 
3.      S’ha de contactar amb la família per tal que vingui a buscar l’infant o adolescent. 
4.   La família al portarà al seu CAP de referència  
5. En cas de presentar símptomes de gravetat s’ha de trucar també al 061. 
6. El director/a del centre ha de contactar amb el servei territorial d’Educació per              
informar de la situació i  a través d’ells amb el servei de salut pública. 

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. 

No està indicat el confinament dels contactes estrets no convivents (en aquest cas,             
els contactes del grup de convivència estable) mentre s’estigui a l’espera del resultat             
de la prova.  

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.  

De manera orientativa, els elements de decisió per a establir quarantenes i/o, si             
escau, tancaments parcials o total del centre serien: 

● Cas positiu en un o més membres d’un grup de convivència estable: 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.            
Un resultat negatiu d’aquest test als contactes no eximeix de la necessitat de             
mantenir la quarantena durant els 14 dies que dura el període màxim            
d’incubació. 
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● 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. 
 

 
RETORN AL CENTRE EDUCATIU  
 
En el cas que la PCR hagi estat negativa o no hagi estat necessari realitzar-la, la                
persona es podrà reincorporar un cop hagi cedit la simptomatologia seguint les            
recomanacions del document de no assistència al centre educatiu per malaltia           
transmissible. De manera general, els infants es podran reincorporar quan faci 24            
hores que es troben sense febre. Si la PCR ha confirmat la COVID-19, la persona no                
ha requerit ingrés hospitalari, ha estat atesa a l'atenció primària i s’ha indicat             
aïllament domiciliari, seguint les recomanacions de l´OMS, l’aïllament es mantindrà          
durant almenys 10 dies des de l’inici dels símptomes i fins que hagin transcorregut              
almenys 72 hores des de la resolució dels símptomes. No serà necessària la             
realització d’una PCR de control. En cap dels supòsits anteriors caldrà disposar d’un             
certificat mèdic per a la reincorporació a l’escola o a l’institut.  

 

7. ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA, EN UNA SITUACIÓ DE PANDÈMIA COM L’ACTUAL I           
EN CAS DE CONFINAMENT PARCIAL O TANCAMENT DEL CENTRE. 

EN CAS DE CONFINAMENT TOTAL DEL CENTRE 

INFANTIL I PRIMÀRIA 

● A tots els alumnes de l’escola, a l’inici de curs, se’ls farà entrega del seu compte                
institucional per tal de poder utilitzar totes les eines educatives que Google ens             
proporciona. En el cas dels alumnes d’EI i CI, aquestes seran gestionades pels             
pares, i en el cas dels alumnes de CM i CS,des de la matèria de Competència                
Digital (3r-4t-5è) i Projectes Digitals (6è), es treballarà l’ús correcte d’aquestes.  

● Durant el mes de setembre-octubre, es formarà als alumnes en les eines de google              
que farem servir, els iniciarem a tots en l’ús del classroom.  
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● Es programaran sessions per donar a conèixer a les famílies l’ús d’aquestes eines,             

per tal d’acompanyar als seus fills en el cas d’un possible confinament parcial.  

INFANTIL 

● Enviament de tasques setmanals a través dels canals de Youtube de cada nivell o en               
format redactat, aquests estaran vinculats al Classroom de cada nivell. 

● Connexions amb els alumnes 3 vegades a la setmana a través de MEET (principi,              
mitjans i final de setmana), ja que tots els alumnes disposaran de comptes gmail. 

● Cada setmana s’haurà de demanar el retorn d’algunes tasques. 
● Comunicació, tutories i reunions amb les famílies via Plataforma Educamos, gmail i            

videotrucades per MEET. 
● Cada divendres, en un document compartit editat pel tutor o tutora, els mestres             

anotaran aquells alumnes que s’estan despenjant, o perquè no lliuren les tasques. 
● S’anotarà, mitjançant l’Educamos, de la falta d’assistència de l’alumne o alumna als            

MEETs. 
● L’avaluació continuarà sent contínua i formadora. Els criteris d’avaluació en          

confinament s’acordaran abans de començar el curs i es faran saber a alumnes i              
famílies. 

● Les sessions d’avaluació en confinament es faran online. Així també les reunions            
d’etapa, les de l’equip d’innovació, les de cotutors i les de la mateixa matèria, deixant               
sempre constància en una acta que serà un document drive compartit en el calendar  

● Google del curs. 

 
PRIMÀRIA 
 
CICLE INICIAL 
 

● Tasques als alumnes a través del Classroom de cada nivell, fomentant activitats            
competencials (com projectes...) i proposar-ne d’altres a través d’eines com Genially,           
JClic, Kahoots, etc. 

● Proposta d’activitats competencials els dilluns a primera hora i retorn de tasques            
segons indicacions dels mestres. 

● Connexions amb els alumnes cada dia de la setmana a les 9h a través de MEET, ja                 
que tots els alumnes disposaran de comptes gmail per atendre a les necessitats de              
les tasques que se’ls proposa. 

● Caldrà que els alumnes facin retorn de tasques al llarg de la setmana. 
● El professor o professora avaluarà i farà seguiment de totes les activitats proposades             

facilitant el feedback amb els alumnes per reconduir aprenentatges o afiançar-los. 
● Comunicació, tutories i reunions amb les famílies via Plataforma Educamos, gmail i            

vídeotrucades amb MEET. 
● Cada divendres, en un document compartit editat pel tutor o tutora, els mestres             

anotaran aquells alumnes que s’estan despenjant, o perquè no lliuren les tasques. 
● S’anotarà, mitjançant l’Educamos, de la falta d’assistència de l’alumne o alumna als            

MEETs. 
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● L’avaluació continuarà sent contínua i formadora. Els criteris d’avaluació en          

confinament s’acordaran abans de començar el curs i es faran saber a alumnes i              
famílies. 

● Les sessions d’avaluació en confinament es faran online. Així també les reunions            
d’etapa, les de l’equip d’innovació, les de cotutors i les de la mateixa matèria, deixant               
sempre constància en una acta que serà un document drive compartit en el calendar              
Google del curs. 

 
CICLE MITJÀ 
 

● Tasques als alumnes a través del Classroom de cada nivell, fomentant activitats            
competencials i proposar-ne d’altres a través d’eines com Genially, JClic, Kahoots,           
etc. 

● Proposta d’activitats competencials els dilluns a primera hora i retorn de tasques            
segons indicacions dels mestres. 

● Connexions amb els alumnes cada dia de la setmana a les 9h a través de MEET, ja                 
que tots els alumnes disposaran de comptes gmail per atendre a les necessitats de              
les tasques que se’ls proposa. 

● Caldrà que els alumnes facin retorn de tasques al llarg de la setmana. 
● El professor o professora avaluarà i farà seguiment de totes les activitats proposades             

facilitant el feedback amb els alumnes per reconduir aprenentatges o afiançar-los. 
● Comunicació, tutories i reunions amb les famílies via Plataforma Educamos, gmail i            

vídeotrucades amb MEET. 
● Cada divendres, en un document compartit editat pel tutor o tutora, els mestres             

anotaran aquells alumnes que s’estan despenjant, o perquè no lliuren les tasques. 
● S’anotarà, mitjançant l’Educamos, de la falta d’assistència de l’alumne o alumna als            

MEETs. 
● L’avaluació continuarà sent contínua i formadora. Els criteris d’avaluació en          

confinament s’acordaran abans de començar el curs i es faran saber a alumnes i              
famílies. 

● Les sessions d’avaluació en confinament es faran online. Així també les reunions            
d’etapa, les de l’equip d’innovació, les de cotutors i les de la mateixa matèria, deixant               
sempre constància en una acta que serà un document drive compartit en el calendar              
Google del curs. 

 
CICLE SUPERIOR 
 

● Tasques als alumnes a través del Classroom de cada nivell, fomentant activitats            
competencials i proposar-ne d’altres a través d’eines com Genially, JClic, Kahoots,           
etc. 

● Connexions amb els alumnes: una a la setmana de Mates, una a la setmana de               
Llengua Catalana, una a la setmana de Llengua Castellana, una a la setmana             
d’Anglès, una a la setmana de Medi, i de manera quinzenal en les matèries de               
Religió, Música i Educació Física. Aquestes s’establiran a primera hora del dia (9h) i              
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una altra al final del dia (15h). També es realitzarà una sessió setmanal de Tutoria a                
través de MEET, ja que tots els alumnes disposaran de comptes gmail per atendre a               
les necessitats de les tasques que se’ls proposa. 

● Proposta d’activitats competencials i/o per matèries els dilluns a primera hora i retorn             
de tasques segons indicacions dels mestres. 

● El professor o professora avaluarà i farà seguiment de totes les activitats proposades             
facilitant el feedback amb els alumnes per reconduir aprenentatges o afiançar-los. 

● Comunicació, tutories i reunions amb les famílies via Plataforma Educamos, gmail i            
vídeotrucades amb MEET. 

● Cada divendres, en un document compartit editat pel tutor o tutora, els mestres             
anotaran aquells alumnes que s’estan despenjant, o perquè no lliuren les tasques. 

● S’anotarà, mitjançant l’Educamos, de la falta d’assistència de l’alumne o alumna als            
MEETs. 

● L’avaluació continuarà sent contínua i formadora. Els criteris d’avaluació en          
confinament s’acordaran abans de començar el curs i es faran saber a alumnes i              
famílies. 

● Les sessions d’avaluació en confinament es faran online. Així també les reunions            
d’etapa, les de l’equip d’innovació, les de cotutors i les de la mateixa matèria, deixant               
sempre constància en una acta que serà un document drive compartit en el calendar              
Google del curs. 

SECUNDÀRIA i BATXILLERAT 

● En quant els horaris: es mantenen els horaris de les matèries tal com estan              
programats per “la nova normalitat”. Les classes presencials es faran a través de             
l’app MEET de Google. Tanmateix, per tal que els alumnes puguin compaginar            
temps d’aprenentatge guiat amb temps d’aprenentatge autònom, no es faran totes           
les hores de classe presencials. Així doncs, les matèries que tinguin assignades 3/4             
hores setmanals en tindran 2h de presencials, les que en tenen normalment 2h             
passaran a tenir-ne 1h i les que en tenen 1h quedaran igual. 

● Es mantenen totes les matèries, siguin optatives o tutories. 
● El contacte amb els alumnes, sigui per impartir o compartir aprenentatges, es farà a              

través del servei web educatiu Google Classroom. 
● Les aulas de Classroom s’organitzaran de dues maneres diferents depenent el nivell            

educatiu: 
➔ 1r i 2n ESO: es crearà una única aula Classroom per grup classe.  
➔ 3r i 4t ESO i BATXILLERAT: es crearan tantes aules Classroom com            

matèries. 
● En el cas de 1r i 2n, la feina al Classroom serà combinada entre petits projectes on                 

participin vàries matèries i d’altres setmanals i/o quinzenals de la matèria específica. 
● En el cas de 3r i 4t i batxillerat la feina al Classroom serà setmanal o es proposarà i                   

s’avaluarà en la mateixa sessió. 
● El professor o professora avaluarà i farà seguiment de totes les activitats proposades             

facilitant el feedback amb els alumnes per reconduir aprenentatges o afiançar-los. 
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● Cada divendres, en un document drive editat pel tutor o tutora, els professors             

anotaran aquells alumnes que s’estan despenjant, ja sigui perquè no lliuren feina o             
per la no assistència als MEETs. 

● S’avisarà a les famílies, mitjançant l’Educamos, de la falta d’assistència de l’alumne            
o alumna als MEETs. 

● L’avaluació continuarà sent contínua i formadora. Els criteris d’avaluació en          
confinament s’acordaran abans de començar el curs i es faran saber a alumnes i              
famílies. 

● Les sessions d’avaluació en confinament es faran online. Així també les reunions            
d’etapa, les de l’equip d’innovació, les de cotutors i les de la mateixa matèria, deixant               
sempre constància en una acta que serà un document drive compartit en el calendar              
Google del curs. 

● La comunicació amb les famílies serà, preferentment, per l’Educamos. Si es           
presentessin problemes per poder-nos comunicar amb ells es podrà fer ús del correu             
Gmail i del telèfon. 

● Es pot fer servir l’eina MEET per fer entrevistes amb la família. 
● Cada divendres, en un document drive editat pel tutor o tutora, els professors             

anotaran aquells alumnes que s’estan despenjant, ja sigui perquè no lliuren feina o             
per la no assistència als MEETs. 

● S’avisarà a les famílies, mitjançant l’Educamos, de la falta d’assistència de l’alumne            
o alumna als MEETs. 

● L’avaluació continuarà sent contínua i formadora. Els criteris d’avaluació en          
confinament s’acordaran abans de començar el curs i es faran saber a alumnes i              
famílies. 

● Les sessions d’avaluació en confinament es faran online. Així també les reunions            
d’etapa, les de l’equip d’innovació, les de cotutors i les de la mateixa matèria, deixant               
sempre constància en una acta que serà un document drive compartit en el calendar              
Google del curs. 

● La comunicació amb les famílies serà, preferentment, per l’Educamos. Si es           
presentessin problemes per poder-nos comunicar amb ells es podrà fer ús del correu             
Gmail i del telèfon. 

● Es pot fer servir l’eina MEET per fer entrevistes amb la família. 

EN CAS DE CONFINAMENT PARCIAL D’UN GRUP 

INFANTIL i PRIMÀRIA 

● En cas de confinament d’un grup procedirem a actuar de la mateixa manera com si               
estiguéssim confinats de manera total. Veure punt anterior 

SECUNDÀRIA i BATXILLERAT 

● Les classes mantenen l’horari, tot i que, com en el cas de confinament total es poden                
reduir sessions presencials per tal de deixar treballar l’alumnat autònomament les           
feines proposades. 

● El caire de les feines serà igual que si hagués confinament total.  
● El seguiment i l’avaluació serà igual que si hagués confinament total. 
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● Es continuaran fent sessions de tutoria grupals i individuals amb els alumnes. 

EN CAS DE QUARANTENA D’UN O MÉS ALUMNES 

INFANTIL i PRIMÀRIA 

Segons l’estat de salut de l’alumne o dels alumnes l’escola actuarà de la següent manera               
tan si els alumnes estan contagiats amb la COVID-19 o si estan en quarantena per               
prevenció: 

● S’assignarà a l’alumne o alumnes un professor de referència que atengués a les             
seves necessitats educatives. 

● L’escola actuarà en conseqüència a l’estat de salut que tingui l’alumne/s i a la              
situació familiar fent un pla individualitzat. 

● Es continuarà treballant el currículum corresponent.  

SECUNDÀRIA i BATXILLERAT 

● Es valorarà l’estat de salut d’aquell o aquells alumnes a l’hora de posar i requerir les                
feines. Si cal, s’elaborarà un Pla Individualitzat. 

● Es farà un seguiment personalitzat pel tutor corresponent, el qual vetllarà pel suport             
emocional de l’alumne o alumna. 

● Es continuarà treballant el currículum.  

 
 
 

LA CREATIVITAT ÉS  LA CAPACITAT DE VEURE LA REALITAT AMB UNA MIRADA 

OBERTA I SABER-LI DONAR RESPOSTES DE MANERA DIFERENT. 

 UNA MIRADA QUE TRANSFORMA LES DIFICULTATS EN OPORTUNITATS.  
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