
 

1. Organització de l’acció educativa presencial.  

 

1.1. Professionals (docents i no docents) que poden fer atenció presencial al centre.  

 

L’assistència del nombre de professors estarà d’acord amb el nombre d’alumnat 

que assisteixi al centre assegurant un docent per grup i un docent/professional 

suport. 

 

1.2. Alumnat que assistirà presencialment al centre:  

- Assistirà al centre educatiu els alumnes d’Ed Infantil i CI de primària que 

compleixin el requisit de necessitat de conciliació de la vida laboral i familiar. 

Els grups seran de com a màxim 8 alumnes per a P3, 10 alumnes per a P4 i 

P5 i 13 alumnes per a 1r i 2n d’EP. L’horari de 9:00 a 13:00h. Entrades i 

sortides esgraonades segons el quadre adjunt. Caldrà presentar la 

declaració responsable especificant el motiu de la necessitat. Per tal de 

recollir el nombre de famílies interessades s’hauran de respondre el següent 

formulari 

 

- Els alumnes de CM, CS i ESO  podran assistir a l’escola amb caràcter 

voluntari per a l’atenció personalitzada o en grups reduïts amb caràcter no 

continuat, puntual, planificat i excepcional. Els grups seran com a màxim de 

13/15 alumnes. En cas de necessitat s’haurà de sol·licitar cita prèvia amb el 

tutor/a via Classdojo. 

- Els alumnes de 6è, sempre amb caràcter voluntari, en grups màxim de 13 

alumnes per tal de donar suport a la finalització d’etapa els divendres de 

10:00 a 12:00h. Per tal de recollir el nombre d’alumnes interessats s’haurà 

de respondre el següent formulari 

 

- Els alumnes 4t d’ESO, sempre amb caràcter voluntari, en grups màxim de 

15 alumnes per tal de donar suport a la finalització d’etapa els dijous 4 i 18 

de juny de 12:00 a 13:00h. Per tal de recollir el nombre d’alumnes interessats 

s’haurà de respondre el següent formulari  

 

1.3. Organització de grups, espais, entrades i sortides 

 

Educació Infantil i CI 

Els alumnes es repartiran en grups homogenis 

 Grup A Grup B Grup C Grup D Grup E 

 Porta carrer Francesc Macià Porta carrer Hospital 

Entrada 9:00 9:15 9:30 9:00 9:15 

Aula P3 P4 P5 1rEP 2n EP 

Esbarjo 10:30 – 11:00 11:15 – 11:45 

Sortida 12:30 12:45 13:00 12:45 13:00 

 Després de la recollida dels formularis el nombre de grups que es faran seran 2 

I es repartiran així 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=AOGJJDqQa0KNQTf8zqp66U2AhOIGeWJLt_yHtG3i1YBUN0NDSjlFVzBLSjhQN1M4Uk9UTURNVE0xRC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=AOGJJDqQa0KNQTf8zqp66U2AhOIGeWJLt_yHtG3i1YBURjE5TVNUVzE0VEZBTkRMN1BFM0xSVU1ONC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=AOGJJDqQa0KNQTf8zqp66U2AhOIGeWJLt_yHtG3i1YBUMlJTODdEWU45SDBRM1FJMVRTT01RMDBVTC4u


 

 Grup A GRUP B 

 Porta c. Francesc Macià 

Entrada 9:00 

Aula P0 P2 

Esbarjo 10:30 – 11:00 

Sortida 13:00 

 

Serà imprescindible l’acompliment dels horaris d’entrada i sortida per tal d’evitar 

aglomeracions de gent i l’espera. 

A la porta del pati hi haurà una persona per controlar l’accés al col·legi, una altra 

persona fent la desinfecció abans d’entrar a l’edifici i la tutora responsable del grup 

pujarà amb els alumnes a l’aula. Durant l’horari d’estància es faran sortides al pati 

per torns de mitja hora, la resta de temps s’estarà en el aula amb el mateix 

professional. Es comptarà amb un mestre/professional de suport per 

acompanyament als lavabos per als alumnes EI.  

 

6è EP i 4t d’ESO 

 6è EP 4t d’ESO 

 Divendres Dijous 

Aula 3t i 5è EP 3r i 4t ESO 

Entrada 10:00 12:00 

 C. Hospital C. 

Francesc 

Macià 

Sortida 12:00 13:00 

 

Resta dels grups per atenció personalitzada amb cita prèvia 

Entrada i sortida pel carrer Hospital, el dia i les hores convingudes seran atesos a les 

sales de tutoria. 

 

1.4. Planificació de les actuacions personalitzades 

 Les activitats que es duran a l’aula són: 

- El suport lectiu i d’orientació, fent especial èmfasi en els finals d’etapa 

educativa  

- L’acompanyament tutorial i emocional de l’alumnat.  

- Facilitar la planificació dels diferents escenaris del curs 2020-2021, tot 

incidint en el treball organitzatiu del retorn. 

 

2. Mesures de seguretat  al centre educatiu 

 

- Les aules comptaran amb les mesures de seguretat de 4 m2 per alumne, taules 

separades 2 metres i els accessos estaran senyalitzats al terra amb les mesures de 

2 m. 

- La desinfecció de tot el centre educatiu es farà diàriament per l’empresa de neteja i 

durant l’estància dels alumnes en el centre, es procedirà a l’acompliment de les 

mesures preventives i d’higiene dictades per Salut i Educació.  



 

- Per part del professorat i personal del centre es farà ús de les mascaretes de 

seguretat. Els alumnes, en tant que es preveu que es podran mantenir les distàncies 

de seguretat i la ventilació pertinent, no caldrà dur-les. 

- Rentada de mans dels alumnes es farà a l’entrada i sortida del centre educatiu, 

abans i després dels àpats, abans i després d’anar al WC, abans i després de les 

diferents activitats, també de la sortida al pati. 

- Rentada de mans 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 el menjar, dels àpats dels infants i del personal, 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) i com a mínim una vegada 

cada 2 hores. 

Per garantir el rentat de mans hi haurà dosificadors amb sabó i tovalloles d’un sol.   

- Davant la presència de símptomes de la COVID, se seguiran les següents 

indicacions sanitàries vigents:  

- Aïllar  l’alumne o alumna en un espai específic i avisar pares, mares o tutors.  

- Informar a la família que han d’evitar contactes i consultar al centre d’atenció 

primària o pediatra.  

- Informar al CAP de referència, per tal que activi els protocols  previstos  

- Procedir a la desinfecció i a la neteja dels espais del centre 

 

3. Requisits que hauran de complir les famílies 

 

- Portar el primer dia el carnet de vacunacions actualitzat 

- Presentar la declaració responsable emplenada i signada 

- Prendre la temperatura cada matí al seu/a fill/a 

- Mantenir la distancia de seguretat mentre s’espera l’accés al centre 

- No portar al centre al seu fill/a en cas de simptomatologia de la COVID. En aquest 

cas caldrà notificar-ho al centre 

- Els acompanyants dels alumnes No podran accedir al centre 

- Els alumnes hauran de portar el material escolar de casa, l’esmorzar i l’aigua. 

 

4. Menjador i transport escolar 

 

No tindrem servei de menjador i el transport escolar només en casos excepcionals 

sol·licitant-lo prèviament al Consell Comarcal i avalats pel SSTT. 


