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PLA D’ORGANITZACIÓ 2021-22 

 

1. PLA D’ACOLLIDA DE L’ALUMNAT 

1.1. Educació Infantil (1r cicle) 

Per a les famílies nouvingudes es farà una sessió informativa d’acollida el dia 9 de 

setembre, on se’ls explicarà el pla d’obertura i l’organització del centre per al 

curs 2021-2022. La convocatòria es farà telefònicament. 

Durant el període d’adaptació (setembre) un membre de la família podrà 

accedir a l’interior del recinte escolar fins a la tanca de la llar. 

Per aconseguir una connectivitat efectiva amb les famílies nouvingudes se’ls 

donarà d’alta en el domini de @immaculadatremp. 

A les famílies d’educació Infantil se’ls farà arribar un document per recordar el 

pla d’actuació Covid. 

1.2. Educació Infantil (2n cicle) 

Per als alumnes nouvinguts a l’escola que comencin a EI, es farà una reunió 

personalitzada presencial a l’aula el dia  9 de setembre a les 9:00 on se’ls farà 

l’acollida i explicació del funcionament de l’escola previst per a enguany. La 

convocatòria es farà telefònicament. 

A les famílies de P3 se’ls farà una sessió informativa presencial d’acollida amb 

grups reduïts (sessions amb 10 famílies) el dia 10 de setembre a les 9:00 i a 11:30 

on se’ls explicarà el pla d’obertura i l’organització del centre per al curs 2021- 22  

A les famílies d’educació Infantil se’ls farà arribar un document per recordar el 

pla d’actuació Covid. 

Amb els alumnes, el primer dia de curs, es donarà la informació més rellevant del 

pla d’organització del centre, el qual s’anirà ampliant al llarg de la primera 

quinzena de curs. També es faran diferents sessions d’acompanyament 

emocional.  

Durant el curs es continuarà la formació en eines TICs amb els alumnes i per a les 

famílies que ho necessitin se’ls farà l’acompanyament. 

Per aconseguir una connectivitat efectiva amb les famílies nouvingudes se’ls 

donarà d’alta en el domini de @immaculadatremp. 
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1.3. Educació Primària 

Per a les famílies nouvingudes es farà una sessió informativa d’acollida el dia 9 de 

setembre a les 9:00h, on se’ls explicarà el pla d’obertura i l’organització del 

centre per al curs 2021-2022. La convocatòria es farà telefònicament. 

A les famílies d’educació primària se’ls farà arribar un document per recordar el 

pla d’actuació Covid. 

Amb els alumnes, durant el primer dia d’escola, es faran sessions informatives del 

pla d’organització del centre. A més també es faran sessions de seguiment i 

actualització (si cal) i sessions d’acompanyament emocional al llarg del curs. 

Durant el curs es continuarà la formació en eines TICs amb els alumnes i per a les 

famílies que ho necessitin se’ls farà l’acompanyament. 

 

1.4. Educació Secundària 

Per a les famílies nouvingudes se’ls farà una sessió informativa d’acollida  el dia 9 

de setembre a les 9:00, on se’ls explicarà el pla d’obertura i l’organització del 

centre per al curs 2021-2022. 

A les famílies d’educació secundària  farà arribar un document per recordar el 

pla d’actuació Covid. 

Amb els alumnes, durant el primer dia d’escola, es faran sessions informatives del 

pla d’organització del centre. A més també es faran sessions de seguiment i 

actualització (si cal) i sessions d’acompanyament emocional al llarg del curs. 

Durant el curs es continuarà la formació en eines TICs amb els alumnes i per a les 

famílies que ho necessitin se’ls farà l’acompanyament. 

 

1.5. Professorat 

Durant el claustre de l’1 de setembre, que es farà presencia mantenint la 

distància i amb mascareta, es donarà a conèixer el pla d’obertura del centre.  

 

2. ORGANITZACIÓ PEDAGÓGICA EN SITUACIÓ DE PANDÈMIA COM L’ACTUAL 

 

2.1  Educació Infantil (1r cicle) 

Cada grup classe estarà a la seva aula com a grup estable on impartirà classe la tutora  

i una tècnica de reforç. 

La psicomotricitat serà a la sala de psicomotricitat de la Llar, per grups estables i es 

farà la ventilació de l’espai després d’utilitzar-lo cada grup. 
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Continuarem realitzant les sortides i activitats fora del centre sempre que es puguin 

mantenir les mesures de seguretat establertes. 

 

2.2     Educació Infantil (2n cicle) 

Cada grup classe estarà a la seva aula com a grup estable. 

La psicomotricitat i l’acollida es farà al gimnàs de l’escola  per grups estables i es 

farà  ventilació de l’espai després d’utilitzar-lo. 

L’espai del passadís serà utilitzat com a racó de biblioteca per un dels grups 

estables. 

La sala polivalent i la biblioteca de l’escola seran utilitzades quan es consideri 

oportú per realitzar activitats i dinamitzacions. 

A cada un dels cursos impartirà classes la tutora corresponent i 3 especialistes 

Sempre que sigui necessari la mestra d’educació especial també estarà a l’aula, amb 

les mesures de seguretat establertes. 

Continuarem realitzant les sortides i activitats fora del centre sempre que es puguin 

mantenir les mesures de seguretat establertes. 

 

2.3 Educació Primària 

Cada grup classe anirà a la seva aula com a grup estable amb mascareta. 

L’EF sempre que sigui possible es farà a l’aire lliure i quan es faci al gimnàs es 

ventilarà l’espai després del seu ús.  

Música es farà a l’aula de música i algunes activitats es realitzaran al pati de 

l’escola. 

La sala polivalent i la biblioteca de l’escola seran utilitzades quan es consideri 

oportú per realitzar activitats i dinamitzacions. 

La sala d’informàtica serà utilitzada a l’hora de complementària. 

A cada un dels cursos impartirà classes el/la tutor/a corresponent i els/les 

especialistes corresponents per garantir la qualitat dels ensenyaments . 

Sempre que sigui necessari la mestra d’educació especial també estarà a l’aula o 

els alumnes es desplaçaran a l’aula d’educació especial en petit grup però 

mantenint sempre el grup estable original. 

Continuarem realitzant les sortides i activitats fora del centre sempre que es puguin 

mantenir les mesures de seguretat establertes. 

 

 

 



  

 
  PLA D’ORGANITZACIÓ 2021-22 

 

 
C/ Hospital, 16-18    

28560 Tremp| Telf. 973 650 235 

Página 8 de 26 

2.4 Educació secundària 

Cada grup classe anirà a la seva aula com a grup estable amb mascareta. 

L’aula de tecnologia, de plàstica, d’informàtica i el laboratori seran utilitzades pels 

diferents grups estables. Es farà la ventilació de l’espai després de cada ús 

L’EF sempre que sigui possible es farà a l’aire lliure, sense mascareta, i quan es faci 

al gimnàs, amb mascareta, es  ventilarà l’espai després del seu ús.  

Música es farà a l’aula de música i algunes activitats es faran al pati de l’escola o a 

l’aula polivalent. 

La sala polivalent i la biblioteca de l’escola seran utilitzades quan es consideri 

oportú per realitzar activitats i dinamitzacions. 

A cada un dels cursos impartirà classes els especialistes de cada una de les matèries 

i optatives. 

Sempre que sigui necessari els alumnes es desplaçaran  a l’aula d’educació especial 

en petit grup. 

 

2.5 Organització dels recursos per a l’atenció de l’alumnat amb necessitats 

específiques de suport educatiu 

2.5.1. Educació Infantil 

La mestra d’educació Especial atendrà a l’alumnat d’Educació Infantil individualment 

o respectant el grup bombolla, entrant si cal a dins l’aula ordinària sempre amb 

mascareta 

El vetllador atendrà als alumnes dintre de l’aula de P3 i de P5 per atendre als alumnes 

un hora al dia. 

2.5.2. Educació Primària 

La mestra d’EE atendrà un alumne de 1r d’EP , a  un alumne de 4t d’EP i a un alumne 

de 6è d’EP.  

Aquest treball es podrà fer individualment o respectant els grups estables de cada grup 

classe i  mantenint la distància d’un metre entre els alumnes. Si es dona el cas que la 

mestra d’EE no pugui mantenir la distància de dos metres i mig de separació entre ella 

i els alumnes o entra dins l’aula ordinària d’aquells alumnes ho farà sempre amb 

mascareta. 

 

2.5.3. Educació Secundària Obligatòria 

 

La Mestra d’EE atendrà 2 alumnes de 3r d’ESO, 1  de 4t  

L’atenció es farà fora de l’aula i mantenint la distància d’un metre i mig entre l’alumnat 

ja que es podrà posar alumnes de grups bombolla diferents. 
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2.6 Activitats complementàries 

Les activitats complementàries dels alumnes d’EI i EP es duran a terme de 12:00 a 

13:00h i de 12:05 a 13:05h respectivament. Aquestes activitats es realitzaran a l’aula 

ordinària de cada grup. 

La majoria d’aquestes activitats complementàries es podran continuar realitzant de 

manera telemàtica en cas de confinament parcial o de tancament del centre.  

 

2.7 Professorat 

Un cop a la setmana tot el professorat es reunirà  telemàticament per etapes per fer 

la reunió de claustre, en cas de fer-los presencialment es mantindran les mesures de 

seguretat: distància i mascareta. 

També hi haurà un dia establert per fer la reunió de coordinació de tutors de cicle i 

de cotutors, en cas de fer-los presencialment es mantindran les mesures de 

seguretat: distància i mascareta. 

Les reunions dels òrgans col·legiats, equip directiu i Consell escolar, també es faran 

telemàticament en la mesura que sigui possible. De la mateixa manera les reunions 

de departaments també es faran telemàticament. 

 

3. ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA EN CAS DE CONFINAMENT PARCIAL O 

TANCAMENT DEL CENTRE 

a. En cas de confinament parcial 

En cas del tancament d’alguna de les aules de l’escola i depenent de l’etapa, 

l’organització pedagògica serà la següent: 

i. Educació Infantil 

Els alumnes marxaran amb els dossiers d’aula per tal que puguin continuar treballant 

i seguir la programació de totes les matèries, especialment en les instrumentals. A 

través del Classroom se’ls proposarà petites investigacions i reptes. 

Es faran connexions diàries amb l’alumnat, pactades amb les famílies utilitzant 

diferents plataformes de videoconferència, a través de Meet, per anar avançant 

amb els continguts, resoldre dubtes que es puguin generar 

També tindrem especial cura en dur a terme activitats de tutoria i seguiment 

emocional. 

 

ii. Educació Primària 

Els alumnes marxaran amb tot el material de l’aula per tal que puguin continuar 

treballant i seguir la programació de totes les matèries. A través del Classroom se’ls 

farà arribar diferents activitats de les quals se’n farà el seguiment.  
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Es faran connexions seguint l’horari escolar amb l’alumnat utilitzant diferents 

plataformes de videoconferència, a través de Meet, per anar avançant amb els 

continguts, resoldre dubtes que es puguin generar i per fer diferents activitats. 

També tindrem especial cura en dur a terme activitats de tutoria i seguiment 

emocional. 

Setmanalment es farà arribar la tasca on s’especificarà també quines d’aquestes 

activitats hauran de ser retornades al professor corresponent per poder fer el 

seguiment de l’aprenentatge de l’alumnat. 

iii. Educació Secundària Obligatòria  

Seguint l’horari establert de les classes, es mantindran les connexions  entre 

l’alumnat i el professor corresponent per tal de seguir la programació prevista dins 

de la major normalitat possible. 

Es reservaran les activitats més pràctiques per aquells moments en què es pugui 

accedir a les instal·lacions del centre. 

Es mantindrà l’horari establert durant el curs però es reduiran les classes a quaranta 

minuts de connexió.  

De la mateixa manera que a l’aula ordinària, es faran activitats o tasques que 

permetran el seguiment i avaluació de l’alumnat. 

També tindrem especial cura en dur a terme activitats de tutoria i seguiment 

emocional. 

b. En cas de tancament de centre 

Se seguiran les mateixes accions establertes que en el cas de confinament parcial.  
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4. ORGANITZACIÓ DE GRUPS D’ALUMNES, DOCENTS I ESPAIS 

✓ GRUPS ✓ ALUMNES ✓ DOCENTS PAE ESPAI 

✓ Estable ✓ Temporal ✓ Estable ✓ Temporal ✓ Estable ✓ Temporal* 

✓ P1 ✓ 8 ✓ 1 Noemí 

Espinal 

✓ 2 Carme 

Torrades 

✓  ✓  ✓  ✓ Aula P1 ✓ Aula de psico llar 

✓ P2 ✓ 10 ✓ 1 Jordi 

Durany 

✓  ✓  ✓  ✓ Aula P2 ✓ Aula de psico llar 

✓ P3 ✓ 13 ✓ 1 Marta 

Peiró 

✓ 2 ✓  ✓  ✓ Aula P3 ✓ Gimnàs  

✓ Pati 

✓ Sala Polivalent 

✓ Biblioteca 

✓ P4 17 ✓ 1 Iolanda 

Bringué 

✓ 3 ✓  ✓ 1 MEE 

✓ 1 

Vetlladora 

✓ Aula P4 ✓ Gimnàs  

✓ Pati 

✓ Sala Polivalent 

✓ Biblioteca 

✓ P5 ✓ 20 ✓ 1 Chon 

Rodríguez 

✓ 3 ✓  ✓ 1 MEE 

✓ 1 

vetlladora 

✓ Aula P5 ✓ Gimnàs  

✓ Pati 

✓ Sala Polivalent 

✓ Biblioteca 

✓ 1r EP ✓ 17 ✓ 1 Dolors 

Paüls  

4  ✓  ✓ Aula 1r ✓ Gimnàs  

✓ Pati 

✓ Sala Polivalent 

✓ Biblioteca 

✓ 2n EP ✓ 20 ✓ 1 Carla 

Arilla 

✓ 3 ✓  ✓  ✓ Aula 2n 

EP 

✓ Gimnàs  

✓ Pati 

✓ Sala Polivalent 

✓ Biblioteca 

✓ 3r EP ✓ 23 ✓ 1 Núria 

Morales 

✓ 5 ✓  ✓ 1 MEE 

✓ 1 

Vetlladora 

✓ Aula 3r 

EP 

✓ Gimnàs  

✓ Pati 

✓ Sala Polivalent 

✓ Biblioteca 

✓ Sala informàtica 

✓ AEE 

✓ 4t EP ✓ 23 ✓ 1 Javi 

Carrión 

✓  

✓ 4 ✓  ✓  ✓ Aula 4t 

EP 

✓ Gimnàs  

✓ Pati 

✓ Sala Polivalent 

✓ Biblioteca 

✓ Sala informàtica 

✓ 5è EP ✓ 21 ✓ 1 Núria 

Bertran 

✓ 5 ✓  ✓ 1 MEE ✓ Aula 5è 

EP 

✓ Gimnàs  

✓ Pati 

✓ Sala Polivalent 

✓ Biblioteca 

✓ Sala informàtica 
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✓ GRUPS ✓ ALUMNES ✓ DOCENTS PAE ESPAI 

✓ Estable ✓ Temporal ✓ Estable ✓ Temporal ✓ Estable ✓ Temporal* 

✓ AEE 

✓ 6è ÈP ✓ 20 ✓ 1 Mireia 

Castells 

✓  

✓ 4 ✓  ✓  ✓ Aula 

6èP 

✓ Gimnàs  

✓ Pati 

✓ Sala Polivalent 

✓ Biblioteca 

✓ Sala informàtica 

✓ 1r ESO ✓ 22 ✓  

✓  

✓ 9 ✓  ✓  ✓ Aula 1r 

ESO 

✓ Gimnàs  

✓ Pati 

✓ Sala Polivalent 

✓ Biblioteca 

✓ Sala informàtica 

A. Tecnologia 
A. Plàstica 
Laboratori  

✓ 2n ESO ✓ 27 ✓  ✓ 9 ✓  ✓ 1 MEE 

✓  

✓  ✓ Gimnàs  

✓ Pati 

✓ Sala Polivalent 

✓ Biblioteca 

✓ Sala informàtica 

A. Tecnologia 
A. Plàstica 

✓ Laboratori 

✓ 3r ESO ✓ 25 ✓  ✓ 10 ✓  ✓ 1 MEE 

✓ 1 

Vetlladora 

✓  ✓ Gimnàs  

✓ Pati 

✓ Sala Polivalent 

✓ Biblioteca 

✓ Sala informàtica 

A. Tecnologia 
A. Plàstica 

✓ Laboratori 

✓ 4t ESO ✓ 21 ✓ $ ✓ 9 ✓  ✓ 1 MEE ✓  ✓ Gimnàs  

✓ Pati 

✓ Sala Polivalent 

✓ Biblioteca 

✓ Sala informàtica 

A. Tecnologia 
A. Plàstica 

✓ Laboratori 

* Els espais temporals seran utilitzats segons l’horari establert per a cada curs, i després del seu ús serà necessari la 

neteja i desinfecció 

 En les aules d’educació infantil (P3) hi assistiran 3 professionals: El tutor, que 

estarà més del 50% de la jornada laboral. També entraran dos mestres que estaran en 

la classe, setmanalment, menys del 50% i al no formar part del grup estable prendrà les 

mesures corresponents de seguretat. 
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En les aules d’educació infantil (P4) hi assistiran 4 professionals: El tutor, que 

estarà més del 50% de la jornada laboral, un mestre (6 hores setmanals), l’especialista 

de psicomotricitat (2 hores setmanals) i l’especialista d’anglès (2 hores setmanals) i al 

no formar part del grup estable prendrà les mesures corresponents de seguretat. 

En les aules d’educació infantil (P5) hi assistiran 4 professionals: El tutor, que 

estarà més del 50% de la jornada laboral, un mestre (9 hores setmanals), l’especialista 

de musica (2 hores setmanals) i l’especialista d’anglès (2 hores setmanals) i al no formar 

part del grup estable prendrà les mesures corresponents de seguretat. 

 

          En les aules d’educació primària: 

A 1r i 2n d’EP les tutores estaran amb el grup classe més del 50% de la jornada i també 

hi assistiran quatre professors més que tan sols faran d’1 a 3 hores de classe setmanals 

i, que per tant, no formaran part del grup estable i prendran les mesures corresponents 

de seguretat. 

A 3r d’EP la tutora estarà amb el grup classe més del 50% de la jornada laboral i entraran 

a l’aula també cinc professores que només faran d’1 a 5 hores setmanals i, que per 

tant, no formaran part del grup estable i prendran les mesures corresponents de 

seguretat. 

A 4t d’EP serà un tutor del curs qui estarà la major part de la jornada amb el grup classe 

i també entraran a l’aula quatre professores més que impartiran d’1 a 5 hores de classe 

i, que per tant, no formaran part del grup estable i prendran les mesures corresponents 

de seguretat. 

A 5è  la  tutora estarà estaran la major part de la jornada amb el grup classe i també 

entraran a les aules cinc professores més que només estaran amb els alumnes d’1 a 5 

hores i, que per tant, no formaran part del grup estable i prendran les mesures 

corresponents de seguretat. 

A 6è  la  tutora estarà estaran la major part de la jornada amb el grup classe i també 

entraran a les aules quatre professores més que només estaran amb els alumnes d’1 a 

5 hores i, que per tant, no formaran part del grup estable i prendran les mesures 

corresponents de seguretat. 

A l’ESO es considera tot el professorat especialista, per tant es vetllarà per mantenir 

la distància de seguretat entre professorat i alumnat. En el cas que això no sigui possible 

es treballarà en tot moment amb mascareta.  

Les aules han quedat distribuïdes en els espais del recinte escolar tal i com es recull en 

els plànols següents 
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Carrer Francesc Macià 

Zona C 

 

5.  ORGANITZACIÓ D’HORARIS I GESTIÓ D’ENTRADES I SORTIDES 

ACCÉS AL 

CENTRE 

GRUP HORARI MATÍ HORARI TARDA 

ENTRADA SORTIDA ENTRADA SORTIDA 

✓ PRINCIPAL 

✓ ESQUERRA 

✓ Llar ✓ 9:00 h ✓ 13:00 h ✓ 15:00 h ✓  

✓ PRINCIPAL 

DRETA 

✓ EI ✓ 8:50 h ✓ 12:00h (setembre) 

✓ 13:00  

✓ 15:00 h ✓ 16:50 h 

✓ PRINCIPAL 

ESQUERRA 

✓ EP (CI i 

CM) 

✓ 8:55h ✓ 12:10h (setembre) 

✓ 13:05 h 

✓ 15:00 h ✓ 16:50 h 

✓ PORTERIA ✓ EP (CS) ✓ 8:55 h ✓ 12:10h (setembre) 

✓ 13:05 h 

✓ 15:00 h ✓ 16:50 h 

✓ PRINCIPAL 

ESQUERRA 

✓ ESO ✓ 8:45h ✓ 14:45h ✓ --- ✓ --- 

 

Durant les entrades i sortides dels alumnes la policia municipal tallarà el carrer 

Francesc Macià al trànsit deixant només accés al transport escolar i al servei 

d’ambulàncies quan sigui necessari. 

Els pares han d’arribar al centre abans de l’hora de començament i serà molt important 

la puntualitat, tant a l’entrada com a la sortida pel benefici de tots. 

Es designarà un espai al carrer per a l’espera dels pares durant les sortides dels alumnes 

per tal de facilitar la recollida segons l’esquema següent 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zona A: Pares Llar i Primària CI 

Zona B: Pares Infantil  

Zona C: Autocars 

Zona D: Pares Primària CM 

 

Zona A Zona B 

Entrada col·legi 
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Al matí s’obrirà la porta a les 7:55 hores per acollir als alumnes que necessitin del servei 

d’acollida matinal. Els pares s’esperaran al carrer a que la mestra encarregada doni 

indicacions per accedir els alumnes a l’aula. 

L’entrada al centre dels alumnes es farà pel lloc indicat per a cada cicle mantenint 

sempre les distàncies de seguretat i amb mascareta. L’ordre d’arribada dels alumnes 

al centre serà 8:40 els alumnes D’ESO, a les 8:45 els alumnes de EI i a les 8:50 els 

alumnes d’EP.  

Els alumnes d’ESO en arribar al centre aniran pujant a les aules respectives mantenint 

les distàncies de seguretat entre ells d’un metre i mig  

Els alumnes d’EI (2n cicle) faran fila al pati en la zona indicada en el plànol (pista de 

bàsquet petita de ciment), ubicant-se cada alumne en les marques corresponents 

segons l’ordre d’arribada. Quan soni la música els alumnes es dirigiran a les seves 

classes amb els mestres responsables . 

Els alumnes de primària (CS) entraran per porteria. Faran dues files entre la porta de 

ferro del carrer i la porta del centre amb la mascareta posada. Pujaran per ordre amb 

les mestres responsables quan soni la música. 

Els alumnes de primària  (CI i CM) faran fila en el pati en la zona de les pedres amb la 

mascareta posada. Un cop soni la música pujaran a les aules en fila. 
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Carrer Hospital 

Pista de ciment 

Files EI 

Files EP (CI i CM) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Els alumnes sortiran de l’escola pel mateix lloc que han entrat. Tots baixaran al pati 

acompanyats de la seva mestra/e i faran files situant-se a la pista de ciment els alumnes 

EI i al pati de pedres els alumnes d’EP. Començaran a sortir els alumnes de P3, P4, P5, 

1r d’EP i 2n d’EP els pares dels quals estiguin esperant al carrer. Tot seguit sortiran els 

alumnes de CM per ordre. 

 

6. Organització de l’espai d’esbarjo 

ACCÉS AL 

PATI 

GRUP HORARI PATI 

ENTRADA SORTIDA 

✓ PORXO 

PORTA 

ESQUERRA 

✓ EI 11:30h 12:00 h 

✓ PORXO 

PORTA 

DRETA 

✓ ESO 
10:45 h 

13:00 h 

11:00 h 

13:15 h 

✓ PORXO 

PORTA 

ESQUERRA 

✓ EP 10:45 h 11:15 h 

Files EP(CS) 

Carrer Francesc Macià 
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El pati es repartirà per zones per a cada classe per prendre l’esmorzar ja que es 

baixaran les mascaretes i després tindran l’espai de pati, pedres per a EP, pista 

esportiva per a ESO, llevat del divendres que la pista serà per l’EP. Les zones quedaran 

delimitades de la següent manera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Organització del transport i menjador escolar 

7.1. Transport escolar 

Els alumnes de transport  un cop que arribin a l’escola es posicionaran en les files 

de la classe que els hi pertoqui i esperaran allà l’arribada dels seus companys per 

a pujar tots a l’hora a les respectives classes. Aquest alumnes en finalitzar la 

jornada escolar, sortiran de l’aula 5’ abans per tal de ser els primers en sortir de 

l’escola i anar a agafar el transport. 

✓ ACCÉS 

✓ ENTRADA 

✓ GRUP ✓ ARRIBADA AL 

CENTRE 

✓ ACCÈS 

✓ SORTIDA 

✓ GRUP ✓ SORTIDA DEL 

CENTRE 

✓ PRINCIPAL 

DRETA 

✓ EI ✓ 8:45h-8:50h ✓ PRINCIPAL 

DRETA 

✓ EI ✓ 16:45 h  

✓ PRINCIPAL 

ESQUERRA 

✓ EP ✓ 8:45h-8:50h ✓ PRINCIPAL 

DRETA 

✓ EP ✓ 16:45 h  

✓ PRINCIPAL 

ESQUERRA 

✓ ESO ✓ 8:45h-8:50h ✓ PRINCIPAL 

DRETA 

✓ ESO ✓ 16:45 h  

  

 

 

ZONA A1 

ZONA B

 

ZONA C 

ZONA D 

ZONA E 

ZONA A2 

Col·legi 

Carrer Francès Macià 
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7.2. Menjador Escolar 

El menjador escolar començarà a les 12:30h a l’aula de P0 de la Llar, això evitarà el 

desplaçament dels alumnes al menjador per espais de pas dels alumnes de EI, EP i ESO. 

La monitora del menjador serà l’encarregada de transportar el menjar amb el carro a 

l’aula corresponent 

El 2n torn serà per als alumnes d’EI a les 13:00h, aquests pujaran per cursos començant 

per P3, P4 i P5 i s’ubicaran a les taules hexagonals amb una distància entre alumnes 

d’1 m. Les monitores seran les encarregades de la higiene de les mans dels alumnes 

abans i després i de la neteja i desinfecció de les taules i cadires dels alumnes. 

El 3r torn serà per als alumnes de 1r, 2n i 3r d’EP a les 13:30 h, aquest pujaran per 

cursos començant per 1r d’EP, 2n d’EP, 3r d’EP  amb la responsable corresponent. El 

4t torn serà per als alumnes de 4t d’EP, 5è d’EP i 6è d’EP. Els alumnes pujaran al 

menjador amb la neteja i desinfecció de les mans feta als lavabos del pati. Els alumnes 

participaran de la neteja i la desinfecció de les taules un cop hagin acabat de dinar 

El 5è torn serà per als alumnes d’ESO a les 15:15 h. Aquests baixaran de l’aula amb la 

neteja i desinfecció de mans fetes abans d’entrar al menjador. Els alumnes participaran 

de la neteja i la desinfecció de les taules un cop hagin acabat de dinar. 

Un cop els alumnes d’EI i EP acaben de dinar baixaran al pati, i s’ubicaran als espais 

designat per tal de no coincidir amb els alumnes de l’ESO. Els alumnes d’ESO que siguin 

de transport i no tinguin l’autorització de sortida per part dels pares, es quedaran a la 

biblioteca fent estudis i amb la distància de seguretat corresponent. 

8. Disposicions de cartells, infografies informatives de les mesures d’higiene i 

dispensadors desinfectants 

A la porta d’entrada del centre s’ubicarà un cartell informatiu amb la informació de les 

hores d’entrada – sortida, els llocs per on han d’accedir al centre els alumnes depenent 

del curs a què pertanyen i la ubicació de les files d’entrada a l’edifici. Per als alumnes 

d’EI es posaran unes marques al terra per identificar la posició de les files. 

A cada classe i als passadissos es col·locaran infografies informatives sobre les mesures 

de seguretat i d’higiene 

En cada classe es posarà un dispensador amb solució alcohòlica per tal de desinfectar 

taules i estris quan sigui necessari, un dispensador amb Gel hidroalcohòlic per a les 

classes de CM, CS i ESO a les entrades de les aules i un dispensador amb desinfectant 

mans en mousse per a les classes d’EI o CI. 

 

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

Davant d'una persona que comença a desenvolupar símptomes compatibles amb 

la COVID-19 al centre educatiu:    
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1. Es portarà a un espai separat d'ús individual (Sala Trueta).  

2. Es col·locarà una mascareta quirúrgica (tant a la persona que ha iniciat 

símptomes com a la persona que quedi al seu càrrec).  

3. Es contactarà amb la família per tal que vingui a buscar l’infant o jove.   

4. En cas de presentar símptomes de gravetat es trucarà també al 061.  

5. El centre contactarà 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 contactarà 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 el resultat. En cas que finalment es confirmi 

el cas, Salut Pública serà l'encarregada de la identificació, aïllament i seguiment 

dels contactes estrets.  

La comunicació entre els serveis territorials d’Educació i Salut Pública garantirà 

la coordinació fluïda, en última instància, entre el centre educatiu i els serveis 

territorials de vigilància epidemiològica encarregats de l’estratègia de control 

de brot que pot incloure, en determinats casos, el tancament total o parcial del 

centre educatiu. En qualsevol cas, l’escalada de decisions en relació al 

tancament de l’activitat presencial del centre educatiu serà el resultat de la 

valoració, sobre el terreny, per part de l’autoritat sanitària. De manera 

orientativa, els elements de decisió per a establir quarantenes i /o si s’escau 

tancaments parcials o total del centre serien:  

•  Un cas sospitós (aquell que té simptomatologia i a qui se li ha demanat una 
PCR) ha de fer aïllament domiciliari, mentre està a l’espera del resultat de la 
prova. També han de quedar-se a casa els germans escolars o convivents que 
treballin en un centre educatiu.  

La resta de convivents que no treballin en cap centre escolar, no tenen indicat 
fer un aïllament preventiu i poden anar a treballar prenent les mesures 
adequades, de la mateixa manera si hi ha germans grans que no estudi ïn en 
centres educatius.  

• Les persones a qui se’ls fa un test PCR de cribratge poblacional (no per ser 
contacte estret d’un cas positiu) no tenen indicació de fer confinament 
preventiu mentre estiguin a l’espera del resultat  

• Amb relació als contactes estrets del grup de convivència estable. Tampoc 
no han de fer confinament preventiu els contactes estrets del grup de 
convivència estable (GCE) mentre el cas sospitós estigui a l’espera del resultat 
de la prova.  
Tots els contactes estrets d’un cas positiu tenen indicació́ de fer-se una prova 
PCR de cribratge i de fer la quarantena. D’entrada, es consideren contactes 
estrets d’un cas positiu aquelles persones que formen part d’un grup de 
convivència estable. Fora d’aquest grup, caldria que es donés un contacte 
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sense mascareta, durant més de 15 minuts i a menys de dos metres de 
distància. Així, per exemple, el professorat o altres professionals que no són 
els tutors o tutores del grup (i per tant, no pertanyen al GCE), no es 
consideraran contacte estret sempre que s’hagin mantingut les mesures de 
protecció recomanades.  

Des d’un punt de vista mèdic, els casos que han passat la malaltia en els 
darrers 6 mesos (amb documentació confirmada) no estarien obligats a dur a 
terme quarantenes. Ara bé, cada centre ha de decidir si, per motius 
pedagògics, aquell alumne o alumna ha de restar fent la quarantena amb la 
resta del grup o, si bé, és preferible que segueixi assistint al centre 
incorporant-se a un altre CGE.  

• Actuacions del centre educatiu davant d’un cas positiu en un grup de 
convivència estable  

1. Si la confirmació del cas positiu és durant l’horari escolar, el GCE ha de 
romandre al centre educatiu fins acabar la jornada lectiva, i es prioritzarà 
l’organització d’un equip mòbil per fer les PCR al centre educatiu. El grup estable 
ha d’acabar la jornada lectiva amb normalitat, sempre mantenint les mesures 
de seguretat i evitant el contacte amb la resta de grups de convivència estable. 
Un cop finalitzada la jornada lectiva, els i les alumnes del GCE i els altres 
possibles contactes estrets del cas positiu, han de retornar directament (sense 
extraescolars) als respectius domicilis per iniciar la quarantena. Si no s’hagués 
pogut fer la presa de mostres per part de la unitat mòbil aquell dia, s’indicarà 
com fer la PCR als alumnes.  

2. Si la confirmació del cas positiu es produeix fora de l’horari escolar, la resta 
de membres del GCE han d’anar al centre educatiu en la jornada lectiva següent 
per dos motius principals: organitzar la realització de la PCR als contactes estrets 
i rebre les instruccions necessàries per tal de seguir l’activitat lectiva durant la 
quarantena. Si la PCR no es pogués fer al centre educatiu, cal indicar on es farà. 
Abans i després de fer la prova PCR, els i les alumnes no podran fer altres 
activitats fora del centre educatiu.  

1. Si la confirmació del cas positiu es produeix en les hores prèvies a l’inici de la 
jornada lectiva, els membres del grup estable de convivència podran iniciar la 
jornada a l’espera de la realització de la prova PCR al centre, sempre mantenint 
les mesures de seguretat i evitant el contacte amb la resta de grups de 
convivència estable.  

2. En cas que la confirmació es produeixi en cap de setmana, la direcció del centre 
educatiu ha de comunicar a les famílies dels contactes estrets on es faran les 
proves PCR i totes les indicacions per fer la quarantena, que ha de començar el 
mateix cap de setmana. Cal indicar, a l’alumnat, l’hora a la qual han d’acudir al 
centre educatiu el segu ̈ent dilluns amb les dues finalitats del punt anterior. Si la 
PCR no es fes al centre educatiu, sinó que es fes a un punt centralitzat, tambe ́ 
cal indicar-ho.  
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Un resultat negatiu de la PCR d’un contacte estret no eximeix de la necessitat 
de mantenir la quarantena durant tots els dies establerts. Amb una primera PCR 
se sap que la persona en aquell moment no té la malaltia, però̀ aquesta es pot 
desenvolupar més tard, mentre dura el període d’incubació́ del virus: per això e ́s 
tan important fer bé la quarantena. Durant tot aquest període no es pot fer cap 
mena d’activitat fora del domicili, ni rebre visites de persones no convivents.  

Cal destacar que els convivents o contactes habituals de persones que hagin estat 
identificades com a contactes estrets no han de seguir cap mesura especial. És a 
dir, els germans o germanes d’alumnes que estiguin fent quarantenes, poden 
assistir a classe amb normalitat.  

És important també remarcar que no es requereixen fer proves PCR per retornar 
a l’escola ni tampoc certificats mèdics. No aporten valor afegit, a banda que 
l’atenció primària té una càrrega important i és cabdal que entre tots en tinguem 
cura.  

• 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 10 dies després del 

darrer contacte amb el cas, amb vigilància d’aparició de nous casos. Per tant, 

interrupció de l’activitat lectiva presencial per aquest grup.  

• Cas positiu en dos membres no convivents que pertanyen a dos grups de 

convivència diferents  d’un mateix espai (un edifici, un torn, una ala d’un edifici 

..)  tot el grup de convivència estable pot  tenir  consideració de contacte estret, 

per tant, i depenent de la valoració de vigilància epidemiològica, es podria  

plantejar la quarantena dels grups de convivència d’aquell espai, durant 10 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 10 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 10 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 10 

dies.  

 

10. PLA DE VENTILACIÓ, NETEJA I DESINFECCIÓ. PLA DE SUPERVISIÓ 

Durant aquest curs escolar només es farà la ventilació i la neteja de mans dels nens i 

dels professors, 

+ = ventilació ✓ = neteja i desinfecció n = neteja 
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Abans 

de 

cada 

ús 

Després 

de cada 

ús 

Diàriament 

≥ 1 

vegada 

al dia 

Setmanalment Comentaris 

ESPAIS 

COMUNS I 

EQUIPAMEN

TS 

Ventilació de 

l’espai 

   +  Mínim 10 

minuts 3 

vegades/dia 

 
 Aba

ns 
de 
cad
a 
ús 

Despr
és 
de 
cada 
ús 

Diàriame
nt 

≥ 1 
vega
da al 
dia 

Setmanalme
nt 

Comenta
ris 

AULES I 
ESPAIS DE 

JOC 
INTERIORS 

Ventilac
ió de 
l’espai 

   +  Mínim 10 
minuts 3 
vegades/
dia 

MENJADOR 
Ventilac
ió de 
l’espai 

   +  Mínim 10 
minuts 3 
vegades/
dia 

 

 

 

 
 Aba

ns 
de 
cad
a ús 

Despr
és 
de 
cada 
ús 

Diàriame
nt 

≥ 1 
vega
da al 
dia 

Setmanalme
nt 

Comentaris 

LAVABOS, DUTXES, ZONES DE CANVI DE BOLQUERS 

Ventilaci
ó 
de 
l’espai 

   +  Mínim 10 
minuts 3 
vegades/
dia 

Canviado
rs 

 ✓     

ZONES DE DESCANS 
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Ventilaci
ó 
de 
l’espai 

   +  Mínim 10 
minuts 3 
vegades/
dia 

 

En cada passadís i lavabo s’ubicarà una paperera amb tapa per tal de abocar 

les tovalloletes de paper que s’han fet servir per a la desinfecció del material 

d’aula i lavabos. En el patí s’utilitzarà el contenidor de color gris amb tapa. 

 

La neteja mans es farà de la següent manera. 

 

Etapa Entrada 

matí 

Entrada 

tarda 

Abans del pati 

(esmorzar) 

Abans i 

després 

d’anar al 

bany 

Després del 

pati 

Abans del 

menjador 

Infantil (1r 

cicle) 

Hidrogel Hidrogel Hidrogel Hidrogel Hidrogel Hidrogel 

Infantil (2n 

cicle) 

Hidrogel Hidrogel hidroalcohol hidroalcohol Hidrogel Hidrogel 

Primària Hidrogel Hidrogel hidroalcohol hidroalcohol Hidrogel Hidrogel 

S
e

c
u

n
d

à
ri

a
 

1r ESO Hidrogel Hidrogel 1r pati: hidrogel  

2n pati: Hidrogel 

hidroalcohol hidroalcohol Hidrogel 

2n ESO Hidrogel Hidrogel 1r pati: hidrogel 

2n pati: Hidrogel 

hidroalcohol hidroalcohol Hidrogel 

3r ESO Hidrogel Hidrogel 1r pati: Hidrogel 

2n pati: hidrogel 

hidroalcohol hidroalcohol Hidrogel 

4t ESO Hidrogel Hidrogel 1r pati: Hidrogel 

2n pati: Hidrogel 

 

hidroalcohol hidroalcohol Hidrogel 

 

  

Totes les aules i espais comuns disposaran d’una ampolla d’hidrogel, una 

d’alcohol diluït per la neteja de les mans. 

A tots els  lavabos hi haurà sabó i paper per poder-se eixugar i un cubell amb 

tapa per llençar-ho. 

A més a cada aula hi haurà una botella amb una dissolució d’aigua i lleixiu que 

permeti desinfectar les taules. 

11. GRUPS I ALUMNES 

11.1. Educació Infantil (1r cicle) 
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Curs Nombre de grups Nombre d’alumnes 

P0 
1 

0 

P1 
1 

10 

P2 
1 

9 

 

11.2. Educació Infantil (2n cicle) 

Curs Nombre de grups Nombre d’alumnes 

P3 
1 

13 

P4 
1 

20 

P5 
1 

20 

 

11.3. Educació Primària 

Curs Nombre de grups Nombre d’alumnes 

1r EP 
1 

19 

2n EP 
1 

22 

3r EP 
1 

24 

4t EP 
1 

23 

5è EP 
1 

21 

6è EP 
1 

22 

 

11.4. Educació Secundària 

Curs Nombre de grups Nombre d’alumnes 

1r ESO 
1 

26 

2n ESO 
1 

27 

3r ESO 
1 

24 

4t ESO 
1 

22 

 

SEGUIMENT DEL PLA 

S’anomena un coordinador COVID, la Directora, que serà l’encarregada de fer 

el seguiment del bon funcionament del pla descrit en aquest document i si fos 

necessari proposar les millores corresponents per a garantir una major seguretat 
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per a tots. Setmanalment es farà una coordinació amb l’ED per tal de 

intercanviar impressions i proposar les millores. 

D’aquestes reunions s’aixecarà acta que es recollirà dintre de les actes d’ED. 

També serà la responsable d’omplir l’aplicatiu TRAÇACOVID i gestionar els casos 

amb el referent COVID designat per Salut a la nostra àrea. 

12. Aprovació del pla 

A Tremp, 2 de setembre de 2021, a les 10:00 hores es reuneix l’Equip Directiu per 

a l’aprovació del pla d’organització definitiu per al curs 21/22 i sabent que és un 

document viu, el qual podrà ser modificat segons la situació i evolució de la 

pandèmia. 

 


