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1.  Organització pedagògica en situació de pandèmia 
com l’actual 

1.1.  Diagnosi  

Amb l’experiència del confinament del curs 2019-2020, així com el funcionament del curs 2020-
2021, aquestes són les propostes per al curs 2021-2022: 

Es continuarà utilitzant el correu corporatiu nom.cognom@horta.lasalle.cat des de 1r de Primària 
fins a 2n de Batxillerat. Un cop realitzada la matricula de l’alumnat nou es farà la gestió de 
sol·licitud del correu corporatiu així com la de tot l’alumnat de P5 que començarà 1r de Primària. 

Hem constatat que tot l’alumnat ha tingut connexió a Internet i accés a un dispositiu (ordinador, 
tauleta, etc...) que li ha permès seguir l’ensenyament online en cas de confinament. L’escola ha 
deixat ordinadors a l’alumnat més vulnerable que no en disposava i el Departament ha facilitat 
sis tauletes digitals, de manera que s’ha garantit l’accés online de la totalitat de l’alumnat. 

Tot el professorat disposa d’un ordinador personal cedit pel centre la qual cosa garanteix la 
docència telemàtica. Les reunions de diferents equips de professorat, així com el Claustre 
general, i de famílies s’han pogut realitzar per videoconferències amb Teams. Es valora molt 
positivament i en cas de necessitat o de nou confinament es replicarà aquest sistema. 

 

1.2. Mesures bàsiques 

Ús de la mascareta  

 
L’ús de la mascareta serà obligatori des del moment d’entrada al recinte escolar tant per a 
l’alumnat com les seves famílies així com pel personal docent i no docent. El personal extern o 
altres professionals també haurà d'accedir amb mascareta. 
 
En el cas d’educació infantil l’ús de la mascareta no serà obligatori dins del seu grup estable i 
en espais a l’aire lliure. En el cas d’activitats extraescolars amb infants de diferents grups estables 
així com qualsevol altra activitat d’acollida o permanència els infants d’infantil hauran de portar 
la mascareta posada. 
 
En el cas d’educació primària, secundària i batxillerat, tot l’alumnat haurà de portar la 
mascareta posada durant tota l’estada al centre. 
 
Seguint les indicacions de Salut, els mestres i professors de totes les etapes educatives així com 
altre personal docent o extern haurà de portar la mascareta en tot moment. 
 
Aquestes mesures podran ser actualitzades i revisades en funció de les novetats publicades pel 
Departament d’Educació i Salut. 
  

mailto:nom.cognom@horta.lasalle.cat
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Control de la temperatura 

A l’inici de curs el personal docent i no docent, així com les famílies de l’alumnat signaran el 
document de la Declaració responsable de l’estat de salut. Aquest document també estableix un 
compromís de controlar diàriament la temperatura i no accedir al centre en cas de febre o 
qualsevol altre quadre infecciós. 
 
En cas que la situació epidemiològica ho requereixi es pot considerar la implementació d’altres 
mesures addicionals com la presa de temperatura a l’arribada a l’escola.  
 
Els centres disposen de termòmetres de distància incorporats a la farmaciola per si un alumne o 
alumna es troba malament durant la jornada lectiva, però no es considera necessari prendre la 
temperatura diàriament en el moment de l’accés al centre. 
 
 

1.2.  Organització dels grups estables  

Es mantenen els grups classe com a grups estables, utilitzant la seva aula com a espai estable 
en tots els cursos.  

El reforç o atenció individualitzada de la SIEI, es farà principalment dins el grup estable, per 
garantir el dret a la inclusió. 

A Secundària es respectaran els grups estables a excepció de les matèries optatives i comple-
mentàries. És per això que el nombre total de docents que tindran dependrà de les optatives 
triades. 

A la taula figuren el nombre de docents que entren per cada grup estable. 

 
Graelles per classes i docents: 
 

Grups Alumnes Docents PAE Espai 

Estable Temporal Estable Temporal Estable Temporal 

P3 A 21 Carlos Rey Carme 
(mainadera) 

Noemí 
Sonia 

(especialistes) 

  P3 A Pati /Jardí 
Sala 

Racons 
Gimnàs 

P3 B 20 Mª José 
Pérez 

Carme 
(mainadera) 

Noemí 
Sonia 

(especialistes) 

  P3 B Pati /Jardí 
Sala 

Racons 
Gimnàs 

P4 A 25 Mercè Roé Noemí 
Débora 

Sonia 
(especialistes) 

Carme 
(mainadera) 

  P4 A Pati/Jardí 
Sala 

Racons 
Gimnàs 

P4 B 25 Jordi Morlà Noemí 
Débora 
Sonia 

  P4 B Pati/Jardí 
Sala 

Racons 
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(especialistes) 

Carme 
(mainadera) 

Gimnàs 

P5 A 20 Montse 
Corrales 

Sonia 
Débora 

Noemí 
(especialistes) 

  P5 A Pati/Jardí 
Sala 

Racons 

Gimnàs 
P5 B 20 Mercè 

Girós 
Sonia 

Débora 

Noemí 
(especialistes) 

  P5 B Pati/Jardí 
Sala 

Racons 

Gimnàs 
1r A 20 Laia Porta M. Àngel  

Aina  

Aurora  

Lali 

  1r A Gimnàs 
Aula de 
música 

1r B 21 Maria  

Velázquez 
M. Àngel  

Aurora  

Lali 

  1r B Gimnàs 
Aula de 
música 

 
2n A 23 Mireia 

Miralles 
M. Àngel 

Aina 
Lali 

  2n A Gimnàs 
Aula de 
música 

 

2n B 25 Damià 
Milián 

M. Àngel 
José Luis.A 

Aina 

  2n B Gimnàs 
Aula de 
música 

 
3r A 25 Roser 

Vallvè 
Aina 

M. Àngel 
Fran 

Laura Ll. 

Marta F. 

  3r A Gimnàs 
Aula de 
música 

 

3r B 25 Francesc 
Capell 

M. Àngel 
Aina 

Laura Ll. 
Marta F. 

  3r B Gimnàs 

4t A 26 Òscar 
Martínez 

Mònica 
M. Àngel 
José L.A. 
Mª Dolors 

Laura Ll. 
Marta F. 

  4t A Gimnàs 
Aula de 
música 

 

4t B 26 Laura 
Llonch 

Òscar 
M. Àngel 
José L.A 
Mª Dolors 

Aurora 
Marta F. 

  4t B Gimnàs 
Aula de 
música 

 

5è A 25 Àlex 
Jareño 

Anabel 

Pilar M 
M. Àngel 
Mònica 

Mª Dolors 

  5e A Gimnàs 
Aula de 
música 
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5è B 26 Eulàlia 
Martínez 

Anabel 
Pilar M 

M. Àngel 
Mònica 

Mª Dolors 
Marta F. 

  5e B Gimnàs 
Aula de 
música 

6è A 26 Anabel 
Rodríguez 

Pilar 
M. Àngel 

Marc 
Mònica 

José L.A. 
Mª Dolors 

  6è A Gimnàs 
Aula de 
música 

6è B 26 Marc Vergè Pilar 
M. Àngel 
José L.A. 
Mònica 

Mª Dolors 

  6è B Gimnàs 
Aula de 
música 

1r ESO 
A 

30 Joan Casas Esther P. 
Mª Dolors 

Mª Del Mar 
Elena 
Empar 
Jordi 

José luis A. 
Núria 
Julieta 
Guillem 

Marta M. 

  1r ESO A Pati 
Gimnàs 

8S 
 

1r ESO 
B 

21 Guillem 
Ramos 

Mª Dolors 
Elena 
Empar 
Jordi 

José L.A 
Joan Casas 

Núria 
Julieta 

Esther P. 
Maria L. 

Marta M. Mª del 
Mar 

Glòria 
Marta M. 

  1r ESO B Pati 
Gimnàs 

8S 
 

2nESO 
A 

31 Maria 
Lobato 

Guillem 
Maria L. 
Meritxell 
Guillem 
Elena 

Joan Ciruela 
José L.A 

Joan Casas 
Julieta 

Mª del Mar 
Glòria 

Marta M. 

  2n ESO A 11S 
Pati 

Gimnàs 
Sales info 

2nESO 
B 

31 Ma. Dolors  
Julieta  

Esther 
Empar 
Glòria 

Guillem 
José L.A 

  2n ESO B 11S 
Pati 

Gimnàs 
Sales info 
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Joan Casas Mª 
del Mar 
Glòria 

Marta M. 

3r ESO 
A 

30 Joan Ciruela 
Meri Renom 

Cristina 
Glòria 

Mª del Mar 
José L.A 
Empar 
Julieta 
Santi 
Xavi 
Núria 

  3r ESO A 11S 
Pati 

Gimnàs 

3r ESO 
B 

31 Santi 
González 

Maria M. 
Mª Del Mar 

Joan 
Xavi 

José L.A 
Julieta 

Meritxell 
Joan Ciruela 

Núria 

  3r ESO B 11S 
Pati 

Gimnàs 
 

4t ESO 
A 

31 Òscar Salés Cristina 
Pilar 

Meritxell 
Glòria 

José L.A 
Julieta 
Xavi 
Sergi 

Jordi 

  4t ESO A 7S 
Pati 

Gimnàs 
Sales info 

 

4t ESO 
B 

31 Elena Hdez 
Núria T 

Maria M. 
Glòria 

José L.A 
Julieta 
Xavi 
Jordi 
Sergi 

  4t ESO B 7S 
Pati 

Gimnàs 
Sales info 

 

1r BAT 
A 

35 Pilar Moreno  
 

Cristina 
Peña 

Maria M. 
Òscar 

Esther C 
Àlex 
Jordi 

Marta P. 
Joan Cir. 
Meritxell 

Iván 

  1r BAT A  

1r BAT 
B 

35 Iván 

Sánchez 
Maria M. 

Òscar 
Esther C 

Àlex 
Joan Cir 

Jordi 
Santi 
Xavi 
Núria 
Sergi 

Empar 

  1r BAT B  
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2n BAT 
A 

30 Sergi Perals 

 
Marta Pagés 

Òscar 
Iván 

Esther C 
Joan Cir 

Pilar 
Glòria 
Empar 

Mª Del Mar 
Cristina 
Marta P 

  2n BAT A  

2n BAT 
B 

36 Empar Roig 
 

 

Maria M. 
Òscar 
Iván 

Joan Cir 
Jordi 
Santi 
Xavi 
Núria 
Sergi 

Mª Del Mar 
Pilar 

  2n BAT B  

 

1.3.  Criteris organitzatius dels recursos per a l’atenció de 
l’alumnat amb necessitat específica de suport educatiu  

L’alumnat de la SIEI formarà part del grup estable a què pertany. El/la mestre/a tutor/a de la SIEI 
així com l’educador/a de la SIEI entraran a l’aula dins l’horari establert i amb les mesures de 
protecció corresponent. 

En cas d’haver de fer ús d’un espai comú es seguirà el pla neteja i ventilació d’espais.  

Pel que fa al Departament d’Orientació Pedagògica del centre les professionals entraran a l’aula 
ordinària segons necessitat amb les mesures de protecció corresponent. En el casos d’atenció 
individualitzada en un espai diferent a la seva aula es prendran les mesures d’higiene i protecció 
necessàries. 

  



 

  - Pàgina 10  - 
 

1.4.  Organització d’horaris i gestió de les entrades i 
sortides 

Educació Infantil  

Les entrades i sortides al recinte escolar del Parvulari es realitzaran en diferents espais i de 
manera esglaonada. 

 

ENTRADA AL MATÍ: 

8:40 h:  Les famílies que tenen fills/es que assisteixen a diferents etapes que estan situades 
en diferents edificis podran entrar per la porta de Secretaria abans de l’entrada de la 
resta de l’alumnat. 

8:45 h:  L’alumnat de P3 entrarà per la porta de Secretaria. 

P3 – creuarà el pati per arribar a les seves aules. 

L’alumnat de P4 i P5 entrarà per la porta principal seguint diferents circuits per arribar 
a la seva aula: 

P4 – creuarà el pati per arribar a la seva aula. 

P5 – seguirà pel passadís i pujarà les escales per arribar a la seva aula. 

 

SORTIDA AL MIGDIA: (la ràtio de l’alumnat que surt al migdia és baixa) 

12:45 h:  L’alumnat de P4 i P5 sortirà per la porta principal. 
12:45 h:  L’alumnat de P3 sortirà per la porta de Secretaria. 
 

ENTRADA A LA TARDA: (la ràtio de l’alumnat que entra al migdia és baixa) 

14:40 h:  Entrada de l’alumnat de germans que han d’assistir també a l’altre edifici  
14:45 h:  Entrada porta de Secretaria (alumnat de P3, P4 i P5) 
 

SORTIDA A LA TARDA: 

16:40 h: Entrada de les famílies que tenen fills/es a l’altre edifici i també a les famílies d’alumnes 
de P3 per la porta principal. 

16:45 h:  Entrada de les famílies de P4 i P5 per la porta principal. 
El circuit serà el següent: entrada per la porta principal-aula-sortida per la porta de Secretaria. 
 
 
 
 
 

  



 

  - Pàgina 11  - 
 

Educació Primària 

ENTRADES: 

ENTRADA MATÍ: 

Durant el mes de setembre accedeixen al pati per cicles i fan files dobles per classes. 

8:50 h. - 1r, 2n i 3r i pugen a classe a les 8:55 h. 

8:55 h. - 4t, 5è i 6è i pugen a classe a les 9:00 h. 

A partir del mes d’octubre aniran pujant directes a l’aula a mida que vagin entrant en la 
seva franja horària. 

Els/les mestres han d’estar al pati a l’hora que accedeix l’alumnat i a partir del mes 
d’octubre a l’aula 

L’alumnat que ha entrat a la permanència tindrà un espai on situar-se mentre espera el 
seu torn per pujar a l’aula. 

Al pati també hi haurà un altre espai on se situaran els germans que esperen el seu torn 
d’accés i un altre on espera l’alumnat que ha assistit a permanència. 

L’alumnat pujarà en fila amb cada mestre/a respectant la distància i pujarà per l’escala 
d’ESO (vestidors del pati). 

 

ENTRADA TARDA: 

A les 14:50 h. accedeixen els cursos de 1r, 2n i 3r que fan la fila juntament amb els que 
es queden a dinar per pujar a la classe. Pugen a l’aula a les 14:50 h. 

A les 14:55 h. accedeixen els cursos de 4t, 5è i 6è que fan la fila juntament amb els que 
es queden a dinar per pujar a la classe. Pugen a la classe a les 15:00 h. 

 

SORTIDES: 

SORTIDA MIGDIA 

Tot l’alumnat baixarà per l’escala de 2n de Batxillerat i es distribuirà per classes fins que 
recullin els que marxen a dinar a casa. Un cop recollits, l’alumnat que es queda a dinar 
anirà al sector corresponent. 

Un familiar de cada alumne/a accedirà al pati per la porta gran i sortirà amb l’infant per la 
porta de Secretaria, de manera que es genera un circuït. 

12:50 h. - 1r, 2n i 3r 

12:55 h. - 4t, 5è i 6è 

SORTIDA TARDA 

A la tarda sortirem per franges, tots al pati seguint l’horari: 

16:50 h. - 1r, 2n i 3r 

16:55 h. - 4t, 5è i 6è 

S’habilitarà un espai pels germans que esperen un germà més gran. 
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ESO 

ENTRADES: 

ENTRADA MATÍ: 

Tots els grups entraran per cursos i de manera esglaonada i es dirigiran a la classe 
corresponent. Un cop hagin arribat a la classe no podran sortir de l’aula. 

Entraran per la porta de Secretaria cap el pati. 

7:50 h. - entrarà 1r d’ESO i 2n d’ESO 

7:55 h. - entrarà 3r d’ESO i 4t d’ESO 

Les classes començaran a les 8:00 h. 

ENTRADA TARDA: 

Dilluns, dimarts, dimecres i dijous: 

Tots els grups entraran per cursos i de manera esglaonada i es dirigiran a la classe 
corresponent. Un cop hagin arribat a la classe no podran sortir de l’aula. 

Entrada per la porta de Secretaria i l’escala de Batxillerat:  

15:00 h. - entrarà 1r d’ESO i 4t d’ESO 

Entrada per la porta del carrer d’Hedilla i l’escala d’ESO: 

15:00 h. - entrarà 2n d’ESO i 3r d’ESO. 

Les classes començaran a les 15:05 h. 

 

SORTIDES: 

SORTIDA MIGDIA 

L’alumnat sortirà per classes i de manera esglaonada i acompanyats pel professorat que 
tingui torn en aquell moment. S’efectuarà a partir de les 13:25 h i seguint l’ordre estipulat: 

3r ESO B>3r ESO A>2n ESO B>2n ESO A>1r ESO B>1r ESO A per l’escala d’ESO i la 
porta principal del pati del carrer d’Hedilla. 

4t ESO A>4t ESO B pel gimnàs i la porta de secretaria. 

 

 
 

SORTIDA TARDA 

L’alumnat sortirà de manera esglaonada i acompanyats pel professor que tingui torn en 
aquell moment. S’efectuarà a partir de les 17:05 h. i seguint l’ordre estipulat: 

3r ESO B>3r ESO A>2n ESO B>2n ESO A>1r ESO B>1r ESO A per l’escala d’ESO i la 
porta principal del pati del carrer d’Hedilla. 

4t ESO A>4t ESO B pel gimnàs i la porta de secretaria. 
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Batxillerat 

ENTRADES: 

ENTRADA MATÍ: 

Els grups de Batxillerat accediran a classe, per cursos de manera esglaonada, per la porta lateral 
que condueix al gimnàs amb la mascareta posada; travessaran el gimnàs i pujaran per l’escala 
que accedeix al passadís de batxillerat. 

• 7:50 h. - 1r de Batxillerat accedeix a classe per la porta de secretaria i creuant el 
gimnàs. 

• 7:55 h. - 2n de Batxillerat accedeix a classe per la porta de secretaria i creuant el 
gimnàs. 

L’alumnat, un cop estigui a classe, no podrà sortir de l’aula. 

Les classes començaran a les 8:00 h. 

 

ENTRADA TARDA DIJOUS: 

Els grups de Batxillerat accediran a classe, per cursos de manera esglaonada, per la porta lateral 
que condueix al gimnàs amb la mascareta posada; travessaran el gimnàs i pujaran per l’escala 
que accedeix al passadís de batxillerat. 

 

• 15:00 h. - 1r de Batxillerat accedeix a classe per la porta de secretaria i creuant el 
gimnàs. 

o 15:00 h. - 2n de Batxillerat accedeix a classe per la porta de secretaria i creuant 

el gimnàs. 

L’alumnat, un cop estigui a classe, no podrà sortir de l’aula. 

Les classes començaran a les 15:05 h. 

 

SORTIDES: 

SORTIDA MIGDIA 

L’alumnat de Batxillerat sortirà de manera esglaonada, pel gimnàs. L’alumnat sortirà en 
fila guardant la distància de seguretat i amb la mascareta posada. Aniran acompanyats 
pel professor/a de la classe. 

• 1r de Batxillerat sortirà a les 14:25 h. 

• 2n de Batxillerat sortirà a les 14:25 h. 

SORTIDA TARDA DIJOUS: 

L’alumnat de Batxillerat sortirà de manera esglaonada, pel gimnàs. L’alumnat sortirà en fila 
guardant la distància de seguretat i amb la mascareta posada. Aniran acompanyats pel 
professor/a de la classe. 

• 1r de Batxillerat sortirà a les 17:05 h. 

• 2n de Batxillerat sortirà a les 17:05 h. 
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1.5.  Organització de l’espai d’esbarjo  

Educació Infantil 

L’esbarjo d’Educació Infantil es realitzarà en diferents torns i en diferents espais. 

P3: L’horari d’esbarjo serà de 10:15 h. a 10:55 h. L’espai assignat serà habitualment el pati de 
l’escola i un dia a la setmana al jardinet de les germanes de la Santa Creu. 

P4 i P5: L’horari d’esbarjo serà d’11:00 h. a 11:45 h. S’alternaran els següents espais: pati de 
l’escola i jardinet de les germanes de la Santa Creu. 

Tant al pati com al jardí de les germanes hi haurà fent la vigilància com a mínim un mestre per 
aula. 

En cas de compartir el pati alumnat de diferents cursos d’infantil no serà necessari l’ús de la 
mascareta quan el pati estigui sectoritzat. Quan estigui el grup bombolla, tampoc serà necessari 
el seu ús. 

 

Educació Primària 

S’establiran dos horaris d’esbarjo: 

De 10:00 h. a 10:30 h. - 1r, 2n i 3r 

De 10:30 h. a 11:00 h. - 4t, 5è i 6è 

L’alumnat esmorzarà a les grades amb el seu grup estable. Un cop acabat d’esmorzar i amb la 
mascareta posada podran jugar per tot l’espai del pati i interactuar amb altres grups. 

A la vigilància de pati hi haurà d’haver sempre un mínim de 4 persones.  

Inicialment no es podrà fer ús de material esportiu comú com pilotes de futbol, bàsquet, etc. i a 
mida que millori la situació es valorarà el seu ús. Cada classe baixarà les seves cordes i/o altres 
jocs. 

 

Educació Secundària i Batxillerat 

ESO 

L’esbarjo comença a les 11:00 h. L’alumnat sortirà de les aules seguint l’ordre marcat i 
acompanyats pel professorat fins el lloc assignat al pati: 

3r ESO B>3r ESO A>2n ESO B>2n ESO A>1r ESO B>1r ESO A per l’escala 
d’ESO. 

4t ESO A>4t ESO B per l’escala de BAT. 

Mentre l’alumnat esmorza haurà de mantenir-se als espais assignats a cada classe per 

treure’s la mascareta. Un cop esmorzat, amb mascareta, podran moure’s pels diferents 

espais del pati. 
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Inicialment no es podrà fer ús de material esportiu comú com pilotes de futbol, bàsquet, 
etc. i a mida que millori la situació es valorarà el seu ús. 

En cas de pluja, mal temps o fred el grup podrà quedar-se a classe. El professorat que fa 
la vigilància del pati permetrà anar al WC de manera esglaonada. 

 

BATXILLERAT 

L’alumnat de batxillerat realitza l’esbarjo fora del centre. L’alumnat estarà acompanyat pel 
professor/a de manera esglaonada en fila i amb la mascareta posada fins a la sortida. 

• Hora de sortida: 11:00 h. 

• Hora d’entrada: 11:25 h. 

En cas de pluja, mal temps o fred el grup podrà quedar-se a classe. El professorat que fa la 
vigilància del pati permetrà anar al WC de manera esglaonada. 

 

1.6. Relació amb la comunitat educativa 

En relació a les possibles reunions del curs: 

Consell escolar: si no és possible fer-la presencialment, la farem per videoconferència amb 

Teams. En cas de fer-la presencialment, es garantiran les mesures d’higiene i seguretat 

establertes. 

Reunions d’inici de curs família-escola: si la situació ho permet es faran algunes reunions 

presencials als espais més amplis de l’escola. 

Es prioritzarà que es puguin fer presencialment les reunions d’inici de P3 i 1r de Primària. La 

resta de reunions es faran per videoconferència amb Teams. 

En aquestes reunions inicials s’explicarà la forma d’accés a la Plataforma Sallenet i Teams a les 

famílies noves i es farà un recordatori dels seus aspectes més rellevants per a la resta. 

La comunicació habitual de la Comunitat Educativa serà a través dels correus corporatius, els 

comunicats massius des de Sallenet i les publicacions fetes a la pàgina web del Centre. 

Les reunions de tutoria amb famílies: es faran majoritàriament per Teams, exceptuant aquelles 

reunions que requereixin que siguin presencials (per exemple situacions més delicades, 

signatura del Pla Individualitat, etc.). 

En el cas de les famílies més vulnerables els/les tutors/es faran l’acompanyament i formació en 

les eines digitals i de comunicació del centre. 
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1.7.  Servei de menjador 

Menjador Parvulari 

L’alumnat d’Educació Infantil dinarà al menjador. Cada taula estarà assignada a un curs sense 
barrejar infants i hi haurà separació entre les taules. 

Cada grup realitzarà els hàbits als lavabos de les seves aules corresponents. 

P4 i P5: Després de dinar sortiran al pati on es faran diferents activitats/propostes lliures pels 
infants. 

P3: després de dinar es realitzaran als hàbits al lavabo del pati i faran la migdiada  als llits que 
estaran disposats amb distància al gimnàs. 

En cas de pluja els infants de P4 i P5 es quedaran a la seva aula realitzant diferents activitats i 
tallers. 

 

Menjador Col·legi 

Es preveu que la ubicació dels grups estables del menjador sigui diferenciada. 

S’estableix un circuit de circulació per evitar coincidències amb d’altres grups, i es disposa d’un 
punt d’entrada i de sortida diferenciats. 

Per afavorir el manteniment de les mesures de seguretat, atès que disposem d’un espai reduït 
de menjador, farem torns: 

 

CURS-NIVELL-GRUP HORA DE DINAR 

1r EP A 12:50-13:35 h. 

1r EP B 12:50-13:35 h. 

2n EP A 12:50-13:35 h. 

2n EP B 12:50-13:35 h. 

3r EP A 12:55-13:40 h. 

3r EP B 12:55-13:40 h. 

4t EP A 13:00-13:45 h. 

4t EP B 13:00-13:45 h. 

5è EP A 13:05-13:45 h. 

5è EP B 13:05-13:45 h. 
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6è EP A 13:30-14:15 h. 

6è EP B 13:30-14:15 h. 

1r ESO A 13:35-14:20 h. 

1r ESO B 13:35-14:20 h. 

2n ESO A 13:40-14:25 h. 

2n ESO B 13:40-14:25 h. 

3r ESO A 13:45-14:30h. 

3r ESO B 13:45-14:30 h. 

4t ESO A 13:50-14:35 h. 

4t ESO B 13:50-14:35 h. 

 

Un cop acabat el dinar, l’alumnat d’EP sortirà al pati i l’alumnat d’ESO anirà a les seves 

corresponents aules. 

 

A partir de les 14:50 h. i per grups 1-3 i 4-6 d’EP, l’alumnat anirà fent files per pujar a les 

respectives classes acompanyats pels mestres. 

1.8.  Pla de neteja 

La nova evidència mostra que la via de transmissió a través de les superfícies és molt menys 
rellevant del que s'havia considerat inicialment. Per aquest motiu, durant el curs 2021-2022 no 
serà necessària l'aplicació dels protocols de neteja establerts per al curs 2020-2021. 

Hi haurà disponibilitat de paper i desinfectant a tots els espais compartits així com de 
desdoblaments per a que aquells que desitgin puguin fer-ne us. 

La neteja i la posterior desinfecció d'espais s'ha de fer amb una periodicitat diària al final de la 
jornada, procurant incidir més en aquelles superfícies de contacte habitual. 

A l’entrada i sortida del centre hi haurà els dispensadors de gel hidroalcohòlic i es posaran també 
a disposició dels grups estables a la seva aula. Es garantirà que també n’hi hagi als diferents 
espais d’ús habitual; despatxos, SIEI, sala de professorat, etc. 

En relació a la neteja de l’espai de menjador, els propis monitors/es seran responsables de la 
seva desinfecció quan hi hagi un canvi de grup estable. En acabar el servei de menjador el 
personal de neteja serà responsable de la neteja final. 

L’espai d’acollida matinal també serà netejat pel monitor/a després del seu ús. 

L’escola contactarà amb l’empresa de serveis de neteja per tal que presenti el seu Pla de neteja. 
Aquest pla haurà de fer la previsió oportuna de neteja d’espais més utilitzats com poden ser els 
lavabos. El Pla de neteja també haurà de desplegar la gestió adient dels residus. 
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1.9.  Extraescolars i acollida  

Les activitats extraescolars i l’espai d’acollida matinal, podrien suposar una barreja d’alumnat 
dels diferents grups estables. És per això que caldrà fer-les aplicant la distància de seguretat o 
utilitzant la mascareta. 
 

A Educació Infantil es realitzarà: 

• Acollida matinal: el/la monitor/a s’encarregarà de desinfectar les taules i les cadires un 
cop finalitzada l’acollida. 

• Activitats extraescolars (a les aules assignades). 

 

 

A Educació Primària es realitzarà: 

• Acollida matinal (Aules A-2 i A-3): el/la monitor/a, amb la col·laboració de l’alumnat més 
gran, s’encarregarà de desinfectar les taules i les cadires un cop finalitzada l’acollida. 

Adjuntem una previsió inicial a partir de les activitats extraescolars proposades el curs passat i 
que van arribar a un mínim d’alumnes per poder obrir el grup de l’extraescolar: 

 

ACTIVITAT NOMBRE 
D’ALUMNAT 

GRUPS DELS 
QUALS PROVE 
L’ALUMNAT 

PROFESSIONAL 
RESPONSABLE 

ESPAI ON ES 
REALITZA 
L’ACTIVITAT 

Acollida matinal Infantil 14 P3-P4-P5 Monitora escola   

Iniciació Balls moderns – 
Infantil 

10 P3-P4-P5 Monitor Activa Gimnàs Parvulari 

Escacs – Infantil  10 P4-P5 Monitor EDAMI Aula Infantil 

Futbol – Infantil  8 P5 Monitor Activa Pati col·legi 

Anglès Infantil – Kids & Us 15 P4-P5 Monitor Kids & Us Aula Infantil 

Anglès Infantil – Activa 15 P4-P5 Monitor Activa Aula Infantil 

Acollida matinal Primària 30 Cicle Inicial, Mitjà i 
Superior 

Monitora escola   

Escacs – Primària 10 Cicle Inicial i Mitjà Monitor EDAMI Aula polivalent 

Dibuix – Primària  12 Cicle Inicial, Mitjà i 
Superior 

Monitora dibuix Aula polivalent 

Gimnàstica rítmica  10 Cicle Mitjà i Superior Monitor Activa Gimnàs 

Robòtica – Primària  8 Cicle Mitjà i Superior Monitor Activa Sala Informàtica 

Futbol – Primària 10 Cicle Mitjà i Superior Monitor Activa Pati col·legi 

Voleibol – Primària i ESO 10 Cicle Superior i ESO Monitor Activa Pati col·legi 

Anglès Primària – Kids & Us 15 CI, CM,Cs Monitor Kids & Us Aula Primària 

Anglès Primària – Activa 15 P4-P5 Monitor Activa Aula Primària 
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Anglès Secundària – Kids & 
Us 

15 P4-P5 Monitor Kids & Us Secundària 

Batxillerat Dual – ESO i Bat  25  3r, 4t ESO i 1r i 2n 
Bat 

Referent Batxillerat 
Dual 

Online + Aula 
informàtica 

Alguns dels espais estan encara per concretar en funció del nombre d’alumnat inscrit a l’activitat 
i el grup estable a què pertanyen. 

1.10.  Activitats complementàries 

Educació Infantil 

A l’educació infantil cada classe realitza 5 activitats complementàries: 

El tutor/a realitzarà 3 complementàries a la seva aula. 

Les activitats complementàries “English Songs and Stories” les realitzaran les dues especialistes 
d’anglès i la complementària “Totsona” l’especialista de música. 

 

Educació Primària 

A l’educació primària cada classe realitzarà les corresponents 5 activitats complementàries a la 
mateixa aula del grup estable. 

La distribució dependrà de cada curs. 

 

Educació Secundària 

En les activitats complementàries de 1r a 4t d’ESO, degut a la seva optativitat, resulta inevitable 
barrejar els grups estables. Els espais utilitzats seran les aules assignades per a cada classe i 
un espai addicional. L’alumnat de cada grup estable quedarà separat dins de l’aula assignada i 
serà obligatori l’ús de mascareta per alumnat i professorat. La separació entre grups estables 
dins de la mateixa aula serà la màxima possible i superior a 1’5 metres. 

1.11.  Altres activitats 

Agrupaments i ús de la sala de racons del Parvulari 

Es farà ús d‘aquest espai en funció de les necessitats. Es tindrà cura de la seva neteja i ventilació. 

Espais i tallers a Primària 

S'adaptarà en la mesura possible la filosofia d’espais i tallers creant diferents ambients dins del 
grup estable. 
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Desdoblaments 

A Infantil es faran desdoblament amb alumnat del mateix nivell o grup. Els suports en petit grup 
es faran habitualment a la mateixa aula. 

A Primària els suports en petit grup es faran dins l’aula o bé en un espai alternatiu, tenint present 
que abans d’acabar l’hora caldrà realitzar la desinfecció de l’espai, si escau. 

A l’ESO algunes matèries instrumentals estaran desdoblades per reduir la quantitat d’alumnat 

per professorat. Es garantirà la distància física recomanada entre grups estable diferents. 

Treball per Projectes i grups cooperatius 

Se segueixen fent projectes i grups cooperatius dins el grup de referència i sense sortir de l’espai 
assignat a cada grup estable. 

Treballs FAIG a l’ESO 

El treball per projectes de l’ESO es farà de manera habitual però dins dels grups estables i a la 

seva aula assignada per evitar la seva barreja. 

Especialistes i Suport 

A Educació Infantil es mantenen els especialistes d’anglès i música. Els suports organitzaran de 

manera que entrin el mínim de mestres a l’aula. 

A Educació Primària es mantenen els especialistes d’anglès, música i educació física. Els suports 

organitzaran de manera que entrin el mínim de mestres a l’aula. 

Sortides 

En funció de l’evolució de la pandèmia s’aniran planificant les sortides trimestralment. 

Adaptació de P3/P4 

Dates: 13 i 14 de setembre 

Horaris dels torns: Aquests dies l’alumnat de P3 entra a les 9:30 h. i només assisteix la meitat 
del grup en horari de matí. L’horari de sortida pel matí serà l’habitual. A llarg del mes de setembre  
disposaran de més reforç que realitzaran els mestres especialistes assignats al curs. La primera 
setmana i per tal de donar flexibilitat en el procés d’adaptació de P3 es respectarà que l’alumnat 
assisteixi només en horari de matí. 

En l’adaptació es permetrà que un membre de la família (amb les corresponents mesures de 
seguretat) pugui entrar a l’edifici del Parvulari i el primer dia el podrà acompanyar dins l’aula. 

A P4 es pot donar flexibilitat a les famílies i fer una petita adaptació, donant l’opció d'assistir o no 
la tarda del primer dia. La primera setmana de curs disposaran de més reforç que realitzaran els 
mestres especialistes assignats al curs. 
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Normes de seguretat per als acompanyants 

Requisits d’accés: la persona acompanyant no pot participar en el període d’acollida si presenta 
símptomes compatibles amb la COVID-19 o els ha presentat en els darrers 14 dies. Tampoc no 
hi podrà participar si ha tingut contacte estret amb una persona amb la COVID-19 confirmada o 
amb simptomatologia compatible en els darrers 14 dies. 

 

Persones de risc: aquelles persones acompanyants que pateixin una malaltia de risc davant de 
la COVID-19 (diabetis, malaltia cardiovascular -inclosa la hipertensió-, malaltia hepàtica crònica, 
malaltia pulmonar crònica, malaltia renal crònica, immunodeficiència, càncer en fase activa, 
obesitat mòrbida) així com dones embarassades, hauran d’avaluar amb el seu equip mèdic de 
referència la conveniència de participar en el període d’acollida. 

 

Nombre d’acompanyants: cada infant només podrà ser acompanyat per una sola persona  (que 
pot canviar durant el període d’adaptació). Els germans/es que es trobin simultàniament en el 
període d’acollida podran ser acompanyats per una o dues persones. En aquest cas, sí que hi 
podrà haver contacte amb la resta de membres de la unitat familiar. 

 

Contacte i distància: la persona acompanyant només podrà tenir contacte amb el seu infant i 
haurà de mantenir la distància de seguretat (1,5 metres) amb la resta de persones de l’aula 
(inclosos infants, persones acompanyants i persones educadores). 

 

Rentat de mans: la persona acompanyant s’haurà de rentar les mans amb aigua i sabó o gel 
hidroalcohòlic abans d’accedir al centre educatiu i també abans d’entrar a l’aula. També es 
recomana rentat de mans a la sortida del centre educatiu. 

 

Mascareta: la persona acompanyant ha d’accedir al centre educatiu amb una mascareta 
higiènica o quirúrgica correcta. 
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1.12.  Reunions dels òrgans unipersonals i col·lectius de 
coordinació i govern 

Les reunions que no es puguin fer presencialment es faran per videoconferència amb Teams. 

En cas de fer-les presencialment es garantiran les mesures d’higiene i seguretat establertes. 

La previsió de possibles reunions per al curs 2021-2022 seran les següents: 
 

ÒRGANS TIPUS DE REUNIÓ FORMAT DE LA 
REUNIÓ 

PERIODICITAT/  
TEMPORITZACIÓ 

Equip directiu Planificació Presencial o Teams Una a la setmana  

Equip docent 
d’Infantil 

Coordinació Presencial o 
Videoconferència 
Teams 

Una a la setmana 

Equip docent de 
Primària 

Coordinació Presencial o 
Videoconferència 
Teams 

Una a la setmana 

Equip docent de 
Secundària 

Coordinació Presencial o 
Videoconferència 
Teams 

Una a la setmana 

Equip docent de 
Batxillerat 

Coordinació Presencial o 
Videoconferència 
Teams 

Una a la setmana 

Claustre de 
professorat 

Coordinació Presencial per 
seccions o 
Videoconferència 
Teams 

Tres claustres mínim 
a l’any 

Equip Innovació (5 
persones) 

Coordinació Sempre que es pugui 
presencial 

Una a la setmana 

Equip de 
Convivència (3 
persones) 

Coordinació Sempre que es pugui 
presencial 

Una a la setmana 

Coordinació d’ESO i 
Batxillerat (3 
persones) 

Coordinació Sempre que es pugui 
presencial 

Una a la setmana 

Equip de 
Comunicació (4 
persones) 

Coordinació Sempre que es pugui 
presencial 

Una a la setmana 

Equip de Qualitat (3 
persones) 

Coordinació Sempre que es pugui 
presencial 

Una a la setmana 

Coordinació de cicles 
de primària (3 
persones) 

Coordinació Sempre que es pugui 
presencial 

Una a la setmana 
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1.13.  Protocol d’actuació en cas de detectar un possible cas 
de la COVID-19. 

No assistirà 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 la COVID-19 o en període de quarantena domiciliària per haver tingut contacte 
estret amb alguna persona amb símptomes o diagnosticada de la COVID-19. 

Protocol d’actuació en cas de sospita 

Davant d'una persona que comença a desenvolupar símptomes compatibles amb la COVID-19 
al centre educatiu: 

 

1. Es portarà la persona a l’espai de confinament per a la COVID-19 i se la farà esperar fins 
a l’arribada d’un familiar. 

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’alumne/a. 

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

5. La direcció del centre contactarà amb el servei territorial d’Educació per informar de la 
situació i, a través d’ell, 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. 

 

S'aplicarà el protocol vigent de gestió de casos quan es detecti un cas positiu o simptomatologia 
susceptible de ser covid-19 en un centre educatiu. 

Els centres que tinguin alumnat de 12 anys o més, han de demanar a les famílies el certificat de 
vacunació per gestionar el confinament del grup, si es dona el cas. 

El Departament d’Educació estudia la viabilitat d'incloure aquesta informació a la Traçacovid de 
forma automatitzada. 

Els elements de decisió per a establir quarantenes i /o si s’escau tancaments parcials o total del 
centre serien de l’alumnat de menys de 12 anys o no vacunats: 

o 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. 

o 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 
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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. 

o 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, es podria plantejar la interrupció de l’activitat presencial del centre educatiu, també 
durant 10 dies. 

 

Els Equips d’Atenció Primària de referència dels centres educatius estaran a disposició dels 
equips directius dels centres per a mesures de consell sanitari sobre la COVID-19. Per tant, els 
Equips d’Atenció Primària hauran d’identificar una o vàries persones, segons correspongui, 
responsables d’aquesta interlocució amb els centres educatius que podran ser la directora i la 
persona referent de riscos laborals del centre. 
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2.  Concrecions per a l’educació infantil 

2.1.  Pla d’acollida de l’alumnat d’infantil 

Per a l’alumnat nouvingut o per al nivell de P3 que realitzarà l’adaptació, la primera setmana de 
curs, un membre de la família (sempre amb mascareta i havent fet higiene de mans abans 
d’entrar) podrà travessar el pati i acompanyar l’infant fins la porta de l’aula. 

Horari adaptació: P3: 

Dilluns, 13 de setembre - ½ grup: entrada 9:30 h. (només matí). 

Dimarts, 14 de setembre - ½ grup: entrada 9:30 h (només matí). 

A partir del mes d’octubre, les famílies no podran acompanyar els infants a les aules ni entrar al 
vestíbul de l’escola. En el cas dels infants de P3 que encara estan en procés d’adaptació, seran 
els mestres de suport els qui rebran els infants al vestíbul i els acompanyaran a les seves aules 
corresponents. 

2.2.  Pla de treball del centre educatiu en confinament 
d’infantil 

Propostes diàries Plataforma Sallenet (tutors i especialistes) a partir d’un calendari acordat pel 
Claustre d’Infantil. 

Acompanyament i seguiment de les famílies a través de correu electrònic, trucades telefòniques 
i videoconferències Teams. 

Videoconfèrencies famílies i alumnat setmanalment. 
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3.  Concrecions per a l’educació primària 

3.1.  Pla de treball del centre educatiu en confinament de 
primària 

Tot l’alumnat de Primària disposarà del correu corporatiu. Caldrà assegurar que es lliuren les 
claus del correu corporatiu a tot l’alumnat nou que s’incorpori a la Primària. 

S’utilitzarà Teams per penjar les feines i enviar la informació de les tasques a fer. 

Es proposa alternar trobades tutorials individuals, trobades tutorials grupals i classes online. Es 
farà un calendari per fer classe des de Teams tant els tutors com els especialistes. 

En funció del nivell de la classe confinada el/la tutor/a organitzarà, juntament amb les 

especialistes, les sessions per Teams i les activitats a fer des de casa. Hi haurà feina de totes 

les àrees. 

Es penjaran les feines diàriament per tal de poder ajudar a organitzar el dia. 

En cas de confinament total es distribuiran les hores dels mestres de suport per ajudar a l’alumnat 
amb més dificultats. 
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4.  Concrecions per a l’educació secundària 

4.1.  Pla de treball del centre educatiu en confinament de 
secundària 

En iniciar el curs a la primera tutoria es lliurarà a l’alumnat nou el correu corporatiu del centre. 
També es facilitarà una formació de l’eina de Teams. 
Tots l’alumnat rebrà la seva corresponent contrasenya a Sallenet. Alhora es farà una breu 
explicació del seu funcionament. 
En el suposat cas de confinament es seguirà l’horari normal de curs deixant un marge per a la 
connexió d’una classe a l’altra. 
Des de les tutories es realitzarà el seguiment de l’alumnat i se l’acompanyarà en el que calgui. 

Es contactarà amb les famílies per diferents mitjans per realitzar orientació, acompanyament, 

entrevistes... (via telefònica, e-mail, videoconferències per Teams o altres aplicacions) 

En cas d’haver de confinar un grup estable es continuaria amb el ritme normal de curs i aquell 

grup seguiria el curs via on-line. 

 

4.2.  Matèries optatives i altres activitats a l’ESO 

A les matèries optatives d’ESO es produirà barreja de grups estables i per tant, caldrà separar 
aquest alumnat al màxim possible dins l’aula i serà obligatori l’ús de mascareta. Els espais 
utilitzats hauran estat prèviament desinfectats. 
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5.  Concrecions per al batxillerat 

5.1.  Criteris d’organització dels grups. Matèries comunes 

Les matèries comunes seran en grups estables seguint la ràtio del Departament. Tot l’alumnat 
així com el professorat assistirà a classe amb la mascareta posada i es respectaran les distàncies 
dins de l’aula. 
 
Els grups A correspondran a l’itinerari Humanístic-Social 
Els grups B correspondran a l’itinerari Científic-Tecnològic 

5.2.  Matèries de modalitat 

En les matèries de modalitat el grup estable es divideix en dos de manera que una part del grup 
estable es queda a classe i la resta del grup es trasllada a una altra aula assignada per aquest 
grup on realitzarà la matèria de modalitat. Es mantindrà la distància de seguretat i tant l’alumnat 
com el professorat portaran posada la mascareta. 
 
En finalitzar la classe, cada alumne/a del grup desinfectarà el seu espai ocupat per poder ser 
utilitzat de nou. 

5.3.  Matèries específiques 

En les matèries específiques el grup estable es divideix en quatre subgrups de manera que una 
part del grup estable es queda a classe i la resta de grups es trasllada a altres aules assignades 
on realitzaran la resta de les matèries específiques. Al ser els grups més reduïts la distància de 
seguretat està garantida. L’alumnat portarà posada la mascareta. 
 
En finalitzar la classe, cada alumne/a del grup desinfectarà el seu espai ocupat per poder ser 
utilitzat de nou. 

5.4.  Model híbrid 

En funció de l’evolució de la pandèmia es realitzaran les accions corresponents per implementar 
un model híbrid en cas de necessitat. 

5.5.  Pla de treball del centre educatiu en confinament de 
batxillerat 

En iniciar el curs a la primera tutoria es lliurarà als alumnes el correu corporatiu del centre. També 
es facilitarà una formació de l’eina de Teams. 
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Tot l’alumnat rebrà la seva corresponent contrasenya a Sallenet. Alhora es farà una breu 
explicació del seu funcionament. 
En el suposat cas de nou confinament es seguirà l’horari normal de curs. 
Des de les tutories es realitzarà el seguiment de l’alumnat i se l’acompanyarà en el que calgui. 

Es contactarà amb les famílies per diferents mitjans per realitzar orientació, acompanyament, 

entrevistes...(via telefònica, e-mail, videoconferència per Teams o altres aplicacions) 

En cas d’haver de confinar un grup estable, es continuaria amb el ritme normal de curs i aquell 

grup seguiria el curs via on-line. 
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6.  Seguiment del pla 
 

L’Equip Directiu serà el responsable de la revisió del pla. 

La primera revisió del pla es farà durant el mes de setembre quan s’hagin fet els horaris i veiem 
en quina situació davant la pandèmia ens trobem. 

Igual que la resta de documents del centre, el Pla es revisarà trimestralment i s’hi faran les 
propostes de millora que corresponguin. 
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7.  Annexos 

7.1.  Pla de de neteja del centre de l’empresa de serveis 

Veure el Pla de neteja del centre elaborat per REVISA 

7.2.  Plànols del centre  

Plànols Parvulari 

Plànol Parvulari planta baixa: 
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Plànol Parvulari primera planta: 
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Plànols Col·legi 

Plànol gimnàs (planta -1): 

 
 

Plànol soterrani (planta 0) 
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Plànol planta baixa (planta 1) 

 

 

Plànol planta primera (2) 
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Plànol planta segona (3) 

 

7.3.  Pla de menjador  

 
Veure el Pla de menjador del Parvulari i del Col·legi 
 

7.4. Protocol per a la COVID-19 – La Salle Catalunya 

 
 Protocol per COVID-19: ProtocolCurs21_22_v310821 
 

7.5. Orientacions des d’una mirada Pedagògica Lasal·liana. 

 
Veure el Document Orientacions des d’una mirada Pedagògica Lasal·liana. 


