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INTRODUCCIÓ 
 
S’ha elaborat un Pla d’Organització de Centre per tal d'establir les bases per a que, el curs 2021-22, es pugui dur 
a terme amb les màximes garanties desde la perspectiva de la salut, higiene i l’equitat. 
Per altra banda, hem elaborat uns horaris d'activitats adaptats a la realitat actual, amb les següents línies 
directrius: 
 

● Malgrat la pandèmia, tots els infants i adolescents han de tenir accés a l'educació en condicions 
d'equitat.  

● L'aprenentatge als centres educatius ha de poder continuar amb la màxima normalitat, seguint les 
instruccions sanitàries i garantint la funció social de l'educació.  

● L'escola ha de ser un entorn segur, amb el risc mínim assumible.  
● A través de les mesures proposades, els centres educatius han d'estar en condicions de contribuir al 

control de l'epidèmia i a la ràpida identificació de casos i de contactes.  
 

PRINCIPIS DE PREVENCIÓ I HIGIENE 

 
Les premisses directores del pla hauran de ser: 

- Disminució de la transmissió del virus. 
- L’augment de la traçabilitat dels casos. 

 
Grups de convivència estables 
 
Grup estable d’alumnes en el marc dels quals es produeix la socialització de les persones que l'integren. A les 
etapes d'infantil i de primària la persona tutora formarà part del grup estable.  
Poden formar part d'aquest grup estable docents o personal de suport educatiu i d'educació inclusiva si la major 
part de la seva jornada laboral transcorre en aquest grup, tot i que, de manera general, els mestres especialistes 
d'infantil i primària i el professorat de secundària i el personal de suport educatiu i d'educació inclusiva no 
formen part de cap grup estable.  

● Un docent i un professional o una professional de suport educatiu només pot formar part d'un únic 
grup estable.  

● Les persones que formen part d’un grup de convivència estable no cal que mantinguin la distància de 
seguretat interpersonal d’1,5 metres.  

● En el cas que terceres persones s'hagin de relacionar amb aquests grups (docents i altres professionals 
de suport educatiu) o en cas que diferents grups s'hagin de relacionar entre si, s'han de complir 
rigorosament les mesures de protecció individual, especialment la ventilació i l'ús de la mascareta.  

 

Distanciament físic 
 
La distància física interpersonal de seguretat, tant en espais tancats com a l'aire lliure, s'estableix en 1,5 metres, 
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.  
 

Higiene de mans 
 
En infants i adolescents, s'ha de requerir el rentat de mans:  

● A l'arribada i a la sortida del centre educatiu;  
● Abans i després dels àpats;  
● Abans i després d'anar al lavabo (infants continents), i  
● Abans i després de les diferents activitats (també de la sortida al pati).  
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En el cas del personal que treballa al centre, el rentat de mans s'ha de dur 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 lavabo;  
● Abans i després d'anar al lavabo;  
● Abans i després de mocar un infant (amb mocadors d'un sol ús), i  
● Com a mínim una vegada cada 2 hores.  

 
- A les aules es disposarà de solució hidroalcohòlica. 
- L’equip docent proporcionarà mesures adaptades a l'edat de l'infant (vídeos, cançons...) per promoure 

el rentat de mans correcte i la seva importància.  
- Es col·locaran infografies informatives  per tot el centre sobre les mesures assenyalades. 
- Es difondrà la informació necessària, de manera didàctica i atractiva, per a totes les xarxes de 

comunicació del centre (tant a famílies com a infants i adolescents). 
 

L'ús de la mascareta 
 

Col·lectiu Indicació 

2n cicle d'educació infantil (3-6 anys)  No obligatòria 

De 1r a 6è de primària  Obligatòria 

A partir d’ESO i Batxillerat Obligatòria 

Personal docent i no docent  Obligatòria 

 

- Els alumnes d’Infantil usaran la mascareta en els desplaçaments o activitats entre grups d’Infantil que 
no siguin de convivència estable.  
 

- La mascareta indicada en l’àmbit educatiu és del tipus higiènic en compliment de la normativa UNE.  
 

Per poder accedir al col·legi 
 

Per poder accedir a l’escola són requisits imprescindibles:  

● Absència de simptomatologia compatible amb la covid-19, sense haver pres cap fàrmac  

-. Febre o febrícula per sobre de 37,5 ºC  

-. Tos  

-. Fatiga, dolors musculars i/o mal de cap  

-. Mal de panxa amb vòmits o diarrea  

-. Pèrdua de l’olfacte o gust en infants grans i adolescents  

-. Mal de coll i/o refredat nassal, juntament amb algun dels símptomes anteriors  

● Qualsevol quadre infecciós  

● No convivents o contacte estret amb positiu confirmat o amb simptomatologia en els 10 dies 

anteriors.  
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DESENVOLUPAMENT DEL PLA 

 

 
a. Diagnosi 

 
Els centre Sant Josep de Sant Boi té dues línies des de Parvulari fins a 4t d’ESO. A més de dues classes de 

batxillerat. 

Durant la pandèmia, no s’ha detectat cap cas entre els alumnes però si entre algun dels seus familiars. No es 

destaca cap incidència. 

Es fa menció de la disponibilitat d’espais per a la realització de totes les combinacions possibles de personal, 

espais i peculiaritats de l’alumnat. 

El centre s’ha preparat per a realitzat les classes de forma virtual de forma híbrida o total. S’han dotat recursos 

i formació per al professorat tot i pensant en totes les possibilitats per a realitzar el procés educatiu. 

A més, s’ha conscienciat a tota la comunitat educativa de la necessitat de treballar de forma clara i eficient la 

part emocional del procés així com la tecnològica. 

 
b. Criterisrganització dels grups estables 

 
S’han organitzat els grups estables seguint un conjunt de criteris: 

● L’estabilitat de grup,  

● Nombre màxim d'alumnes dels grups. 

● Espais disponibles. 

● Característiques de l'alumnat.  

● Criteris d’heterogeneïtat.  

● Criteris d’inclusió. 

● Possibilitat de delimitar zones. 

● Accessos possibles respectant les mesures de seguretat. 

● Tipologia i característiques dels grups. 

● Edat dels grups. 

● Característiques del professorat. 

● Característiques del currículum. 
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c. Organització de grups. 
 

CURS NOMBRE 
D’ALUMNES 

PROFESSOR  
ESTABLE 

ALTRES DOCENTS Personal d’atenció 
educativa, que intervé en 
aquest grup  

Personal d’atenció educativa 
que intervé puntualment en 
aquest grup 

ESPAI estable 
d’aquest grup 

P3 A 21 2  
Sandra G.. 
 

2 especialistes de 
música/psicomotricitat, 
anglès:  
Albert i Professora d’anglès 
Montse G. 

2 psicopedagoga:  
 

1 
Montse V. 

Aula habitual P3 A 

P3 B 21 1  
Clàudia A.. 

2 especialistes de 
música/psicomotricitat, 
anglès:  
Albert i Professora d’anglès 
Montse G. 

2 psicopedagoga:  1 
Montse V. 

Aula habitual P3 B 

P4 A 25 1  
Alba C. 

2 especialistes de 
música/psicomotricitat, 
anglès:  
Albert i Professora d’anglès 
Montse G. 

2 psicopedagoga:  
 

1  
Montse V. 

Aula habitual P4 A 

P4 B 25 1  
Verónica G. 

2 especialistes de 
música/psicomotricitat, 
anglès:  
Albert i Professora d’anglès 
Montse G. 

2 psicopedagoga:  
 

1 
Montse V. 

Aula habitual P4 B 

P5 A 24 1  
Isabel E. 

2 especialistes de 
música/psicomotricitat, 
anglès:  
Albert i Professora d’anglès 
Montse G. 

2 psicopedagoga:  
 

1 
Montse V. 

Aula habitual P5 A 

P5 B 22 1  
Montse R. 

2 especialistes de 
música/psicomotricitat, 
anglès:  
Albert i Professora d’anglès 

2 psicopedagoga:  
 

1 
Montse V. 

Aula habitual P5 B 
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Montse G. 

1r A EP 24 1  
Maria Prats 

3 especialistes de música, E. 
F., anglès:  
Carles, Lorena 

1 psicopedagoga:  
Judith De los Santos 

1 
Tere E. 

Aula habitual 1r A 

1r B EP 21 1  
Carmen C. 

3 especialistes de música, 
E. F., anglès:  
Carles, Lorena 

1 psicopedagoga:  
Judith De los Santos 

1 
Tere E. 

Aula habitual 1r B 

2n A EP 23 1  
Eugenia A. 

3 especialistes de música, E. 
F., anglès:  
Carles, Lorena 

1 psicopedagoga:  
Judith De los S. 

1 
Tere E. 

Aula habitual 2n A 

2n B EP 23 1  
Raquel. 

3 especialistes de música, E. 
F., anglès:  
Carles, Lorena 

1 psicopedagoga:  
Judith De los S. 

1 
Tere E. 

Aula habitual 2n B 

3r A EP 22 1  
.Marta M. 

3 especialistes de música, E. 
F., anglès:  
Carles, Thaïs, Sònia P. 

1 psicopedagoga:  
Judith De los S. 

1 
Tere E. 

Aula habitual 3r A 

3r A EP 22 1  
Cristina G 

3 especialistes de música, E. 
F., anglès:  
Carles, Thaïs, Sònia, Marta 

1 psicopedagoga:  
Judith De los S. 

1 
Tere E. 

Aula habitual 3r B 

4t A EP 25 1  
Pedro P. 

3 especialistes de música, E. 
F., anglès:  
Carles, Thaïs, Sònia, Marta  

1 psicopedagoga:  
Judith De los S. 

1 
Tere E. 

Aula habitual 4t A 

4t B EP 25 1 Minerva F. 
 

3 especialistes de música, E. 
F., anglès:  
Carles, Thaïs, Sònia, Marta  

1 psicopedagoga:  
Judith De los S. 

1 
Tere E. 

Aula habitual 4t B 

5è A EP 22 1  
.Cati R. 

1especialistes de música, E. 
F., anglès:  
Carles, Thaïs, Paquita, 
Alèxia 

1 psicopedagoga:  
Judith De los S. 

1 
Tere E.,  

Aula habitual 5è A 

5è B EP 24 1  
Juan C. 

1especialistes de música, E. 
F., anglès:  
Carles, Thaïs, Paquita, 
Alèxia 

1 psicopedagoga:  
Judith De los S. 

1 
Tere E.,  

Aula habitual 5è B 
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6è A EP 26 1  
Jacqueline T 

1especialistes de música, E. 
F., anglès: Carles, Thaïs, 
Paquita, Alèxia 

1 psicopedagoga:  
Judith De los S. 

1 
Tere E.,  

Aula habitual 6è A 

6è B EP 26 1  
Alèxia M. 

11especialistes de música, 
E. F., anglès:  

Carles, Thaïs, Paquita 

1 psicopedagoga:  
Judith De los S. 

1 
Tere E.,  

Aula habitual 6è B 

1r ESO A 30 1 
Laura 
Moreno 

7 Especialistes:  
Meritxell, Javier, Marcos 
(Laura R), Jesús, Laura M, 
Laia, Estíbaliz 

1 psicopedagoga  
Andrea Á. 

1 
Rafi R. 

Aula habitual 1r 
ESO A 

1r ESO B 30 1  
Laia Porta 

7 Especialistes:  
Meritxell, Javier, Marcos 
(Laura R),, Jesús, Laura M, 
Laia, Elisabet 

1 psicopedagoga  
Andrea Á. 

1 
Rafi R. 

Aula habitual 1r 
ESO B 

2n ESO A 31 1  
Elisabeth 
Diego 

10 Especialistes:  
Estíbaliz, Javier, Jordi, Jesús, 
Carlos, Laia, Maria, Conxi, 
Víctor, Elisabet 

1 psicopedagoga  
Andrea Á. 

1 
Rafi R. 

Aula habitual 2n 
ESO A 

2n ESO B 30 1  
Estíbaliz 
Ferreño 

10 Especialistes:  
Estíbaliz, Javier, Laura M, 
Jesús, Carlos, Laia, Maria, 
Conxi, Víctor, Elisabet 

1 psicopedagoga  
Andrea Á. 

1 
Rafi R. 

Aula habitual 2n 
ESO B 

3r  ESO A 32 1  
Carlos Ávila 

9 Especialistes:  
Meritxell, Javier, Jordi, 
Jesús, Carlos, Montse, Rafi 
Conxi, Víctor 

1 psicopedagoga  
Andrea Á. 

1 
Rafi R. 

Aula habitual 3r 
ESO A 

3r  ESO B 30 1  
Marcos 
Hompanera 

8 Especialistes:  
Javier, Jordi, Lupe, Carlos, 
Montse, Rafi Conxi, Víctor 

1 psicopedagoga  
Andrea Á. 

1 
Rafi R. 

Aula habitual 3r 
ESO B 

4t  ESO A 32 1  
Maria Riba 

10 Especialistes: 
Javier, Marcos(Laura R),  , 
Jesús, Carlos, Montse, Rafi 
Conxi, Víctor, Lupe, 
Meritxell 

1 psicopedagoga  
Andrea Á. 

1 
Rafi R. 

Aula habitual 4t 
ESO A 
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4t  ESO B 33 1  
Meritxell 
Ferrer 

9 Especialistes: 
Javier, Jesús, Carlos, 
Montse, Rafi Conxi, Víctor, 
Lupe, Alberto. 

1 psicopedagoga  
Andrea Á. 

1 
Rafi R. 

Aula habitual 4t 
ESO B 

1r BTX 
Social 

30 1  
Montse Vidal 

12 Especialistes: 
Javier, Carlos, Montse, Rafi 
Conxi, Víctor, Mª Carmen, 
Maria, Elisabet, Jordi  

1 psicopedagoga  
Andrea Á. 

1 
Rafi R. 

Aula habitual 1r 
BTX A 

1r BTX 
Científic 

30 1  
Ma. Carmen 
Garrido 

12 Especialistes: 
Javier, Carlos, Montse, Rafi 
Conxi, Víctor, Mª Carmen, 
Maria, Elisabet, Jordi  

1 psicopedagoga  
Andrea Á. 

1 
Rafi R. 

Aula habitual 1r 
BTX A 

2n BTX A 33 1  
Lupe Poblador 

12 Especialistes: 
Jesús, Carlos, Lupe, Rafi 
Conxi, Víctor, Mª Carmen, 
Elisabet, Jordi, Marcos 
(Laura)  

1 psicopedagoga  
Andrea Á. 

1 
Rafi R. 

Aula habitual 2n 
BTX A 
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d. ACOLLIDA 

 
ACTIVITAT O MATÈRIA GRUPS ESTABLES DELS 

QUALS PROVENEN ELS 

ALUMNES 

DOCENT HORARI (NOMBRE 

D’HORES O SESSIONS 

SETMANALS) 

OBSERVACION 

S (si escau) 

Servei d’acollida 
infantil 

P-3 A, P-3 B 
P-4 A, P-4 B 
P-5 A, P-5 B 

Carmen  
Montserrat V. 
Montse G. 

5 sessions 
setmanals d’una 
hora 

Espais: 
Aula de 
psicomotricitat, 
menjador i patis 

Servei d’acollida 
Primària 

De 1r a 6è Laura P. 
Núria V. 
Tere E. 

5 sessions 
setmanals d’una 
hora 

Pati 
Aula d’informàtica 
amb mascareta 

 
L’escola organitzarà l’acompanyament, seguiment i atenció directa a l’alumnat amb especials dificultats dins 

l’aula amb docència compartida, comptant, quan calgui, amb l’acompanyament individualitzat de la 

psicopedagoga del centre. 

 
e. Organització de les entrades i sortides  

 
INFANTIL 

La secció d’Infantil disposa d’un accés d’entrada al recinte, i de tres accessos a l’edifici. La porta 
romandrà oberta amb vigilància i els alumnes seguiran els camins indicats en els horaris indicats. 
 
SENYALITZACIÓ: 

Al carrer estaran indicats amb cartells informatius l’espai destinat a grup. 

És molt important mantenir la distància de seguretat entre persones. 

Es recorda la obligatorietat de la mascareta per als majors de 6 anys. 

Els horaris s’han de prendre com a referència per tal de respectar espais i aforaments. 

 

CURS-NIVELL-GRUP TIPUS D’ACCÉS  Entrada sortida 

P3 A Porta de menjador 
Matí 8:55 h 12:55h 

Tarda 14:55 h 16:55 h 

P3 B Porta principal 
Matí 8:55 h 12:55h 
Tarda 14:55 h 16:55 h 

P4 A Porta principal  
Matí 8:50 h 12:50 h 

Tarda 14:50 h 16:50 h 

P4 B Porta d’emergència 
Matí 8:50 h 12:50 h 

Tarda 14:50 h 16:50 h 

P5 A Porta principal 
Matí 8:45 h 12:45 h 

Tarda 14:45 h 16:45 h 

P5 B Porta d’emergència 
Matí 8:45 h 12:45 h 

Tarda 14:45 h 16:45 h 
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PRIMÀRIA 
 
SENYALITZACIÓ: 

Al carrer estaran indicats amb cartells informatius l’espai destinat a cada cicle. 

És molt important mantenir la distància de seguretat entre persones. 

Es recorda la obligatorietat de la mascareta. 

Els horaris s’han de prendre com a referència per tal de respectar espais i aforaments. 

 

ESPAIS 

Cicle Inicial: llindar amb la riera. 

Cicle mitjà: llindar amb el Camp de Futbol Poblet Marianao 

Cicle Superior: llindar amb l’escola Benviure 

 

COM ES FARÀ L’ACCÉS: 

L’accés es farà únicament per la porta d’entrada de baix al recinte. 

El desplaçament es farà en filera i en forma de circuit 

Sempre mantenint la distància i amb mascareta.. 

La porta quedarà oberta en les seva totalitat I es dividirà en dues parts. 

Cicle Superior: 

Faran servir la part dreta de la porta d’accés. 

Pujaran per la rampa  i es dirigiran a les escales d’emergència. 

La resta d’alumnes: 

Una vegada entrin al recinte, giraran a l’esquerra i seguiran el circuit que els conduiran a les seves fileres ja 

senyalitzades i amb els seus tutors.  

Els alumnes de primer curs seran acompanyats per mestres a la fila corresponent durant els primers dies. 

 

COM ES FARÀ LA SORTIDA 

La sortida de l’escola es farà igual que l ’entrada, esglaonada, amb mascareta i mantenint la distància de 

seguretat.  

Els alumnes de primer curs seran els primers en iniciar-la. La resta de cursos per ordre. 

 

ESO / BATX 
Es farà extensiu el comunicat a les famílies, on s’expliciten els protocols d’entrades i sortides, a tot l’alumnat 

d’ESO i BATX. 

Entrades: 
1r dia: 8.40 h TOTS 
2n i 3r ESO porta autocars, pujada per escales d’emergència.   
1r i 4T i BTX,  porta habitual, pujada per escales centrals.  
Les aules estaran obertes. Els tutors vigilen pujada d’escales i zona de passadissos dels seus grups. La resta 
de professorat controlarà l’accés per les portes,  donarà les instruccions quan vagin entrant, i vigilarà el 
primer tram d’escales. 
RESTA DE DIES: 
8 hores: BTL per porta habitual 
8.40 h ESO: 
2n i 3r porta autocars, pujada per escales d’emergència.   
1r i 4t, porta habitual, pujada per escales centrals.  
Les aules estaran obertes. El professorat de la 1ª hora vigila la pujada d’escales i l’entrada d’aula (entre 
classes paral·leles un vigila escala, l’altre l’entrada) . 
1a HORA 
Neteja amb gel hidroalcohòlic;  
Sortides: 
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La sortida per  plantes per les mateixes portes que han fet l’entrada. 
 
Els divendres: 
Entrades de 3r i 4t pel lloc habitual (4t coincidirà amb BTL) 
Entrada a la tarda 15:00 h 1r i 2n per porta davant. 
Sortides pel lloc habitual 
A LA TARDA 
1a hora: entrada i hidroalcohol 
La sortida per  plantes per les mateixes portes que han fet l’entrada. 
 

SENYALITZACIÓ: 

Al carrer estaran indicats amb cartells informatius l’espai destinat a cada grup. 

És molt important mantenir la distància de seguretat d’1,5 m entre persones. 

Es recorda la obligatorietat de la mascareta. 

Els horaris s’han de prendre com a referència per tal de respectar espais i aforaments. 

 

CURS-NIVELL-GRUP TIPUS D’ACCÉS  Entrada sortida 

2n ESO 

3r ESO 
Porta corredissa i pujada per escala 
d’emergència. 

Matí 8:40 h 13:10 h 

Tarda 15:00 h 17:00 h 

1r ESO 

4t ESO 
Porta davant i pujada per escala interior 

Matí 8:40 h 13:10 h 

Tarda 15:00 h 17:00 h 

1r i 2n BTX Porta davant i pujada per escala interior Matí 7:55 h 14:15 h 

 

Observacions: 

Informar, mitjançant correu, totes les famílies del Centre de les noves disposicions d’espais els primers dies 
de setembre. 
INFANTIL: marcar línies de tres colors per a assenyalar el camí d’accés de la porta d’entrada a les diferents 

portes d’accés a l’edifici. Caldrà establir tres punts estratègics de vigilància i control. 

PRIMÀRIA: senyalitzar amb cartells indicatius l’espai destinat a Cicle Inicial de la porta d’entrada de baix 

l’edifici.  

Destinar la part llindar amb el Camp de Futbol Poblet Marianao a Cicle Mitjà. 

El llindar amb l’escola Benviure, al Cicle Superior. 

Sempre mantenint la distància i amb mascareta. 

SECUNDÀRIA: Fer extensiu el correu de les famílies a l’alumnat. 

Tot l’alumnat haurà de mantenir la distància i anar amb mascareta fins arribar a l‘aula. 

A Primària i Secundària, qualsevol desplaçament per espais comuns es farà amb mascareta. 

 
Es pot consultar aquest conjunt de dades en les següents instruccions ordenades per etapes: 
 
 
IT-EI-S2-01_ENTRADA_SORTIDA_EI.docx 
IT-EP-S2-01_ENTRADA_SORTIDA_EP.docx 
IT-ES-S2-01_ENTRADA_SORTIDA_ES.docx 
IT-BT-S2-01_ENTRADA_SORTIDA_BT.docx 
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f. Organització de l’espai d’esbarjo 
E. Infantil farà servir el pati utilitzant les zones establertes . Cada grup estable farà les activitats a l’aire lliure 

en cada zona diferenciada. Les mestres tutores acompanyaran el seu grup a l’esbarjo 

 

CURS-NIVELL-GRUP HORA DE PATI LLOC 

P3  10.20 h – 10:50h Pati amb separacions 

P4  10:50 h - 11:20 h Pati amb separacions 

P5 11:20 h - 11:50 h Pati amb separacions 

1r PRIMÀRIA  11:00 h – 11:30 h Pati de dalt - Porta del pati. Alumnes amb mascaretes. 

2n PRIMÀRIA  11:00 h – 11:30 h Pati de dalt - Porta del pati. Alumnes amb mascaretes. 

3r PRIMÀRIA  11:00 h – 11:30 h Pati de baix – Porta del pati. Alumnes amb mascaretes. 

4t PRIMÀRIA  11:00 h - 11:30 h Pati de baix - Porta del pati. Alumnes amb mascaretes. 

5è PRIMÀRIA  
6è PRIMÀRIA  

11:00 h - 11:30 h Pati de baix - Porta del pati. Alumnes amb mascaretes. 

SECUNDÀRIA I BTX 10:45 h - 11:15 h. 
Baixades per les portes habituals dels grups. Alumnes amb 
mascaretes. 

 
PRIMÀRIA  
S’acompanyarà els alumnes al seu espai d’esbarjo assignat, i en rotllanes amb la distància entre els grups 
estables, esmorzaran.  En acabar es dirigiran a la zona d’esbarjo amb la mascareta posada. 
En acabar, els alumnes faran les seves fileres en el lloc assignat al seu grup. (El mateix que s’utilitza per a les 
entrades). 
 
SECUNDÀRIA 
 
Per les portes d’accés habituals en sentir el timbre. 
  
ENTRADES I SORTIDES DEL PATI 

- 2n i 3r ESO porta autocars, pujada per escales d’emergència.   
- 1r i 4T i BTX,  porta habitual, pujada per escales centrals.  
- Un cop a classe, higienització de mans amb hidroalcohol. 
- Darrera classe del matí:  
- Un docent vigila escales, l’altre tanca les portes.  

 
- Els divendres: 
- 3r i 4t pel lloc habitual (4t coincidirà amb BTL) 

 
- A LA TARDA 
- 1a hora: entrada, higienització de mans amb hidroalcohol 

 
  



  

FT-GN-02-03  Av. Can Carreras, 16-18 • 08830 Sant Boi de Llobregat  

 936300530 • www.santjosep.com 

g. Relació amb la comunitat educativa  
- Reunions de grups: 

 

Dates i horaris de les reunions d’inici de curs amb les famílies: 

 

CURS DATA HORA MODALITAT 

P3  8/9/2021 18:00 h Telemàtica 

P4 9/9/2021 18:00 h Telemàtica 

P5 7/9/2021 18:00 h Telemàtica 

1r d’EP 7/9/2021 19:00 h Telemàtica 

2n d’EP 7/9/2021 19:00 h Telemàtica 

3r d’EP 8/9/2021 19:00 h Telemàtica 

4t d’EP 8/9/2021 19:00 h Telemàtica 

5è d’EP 9/9/2021 19:00 h Telemàtica 

6è d’EP 9/9/2021 19:00 h Telemàtica 

1r d’ES 6/9/2021 17:00 h Telemàtica 

2n d’ES 6/9/2021 17:00 h Telemàtica 

3r d’ES 7/9/2021 17:00 h Telemàtica 

4t d’ES 7/9/2021 17:00 h Telemàtica 

1r  BTX 8/9/2021 17:00 h Telemàtica 

2n BTX 8/9/2021 17:00 h Telemàtica 

 
- Reunions individuals de seguiment: 

En la mateixa línia de les reunions, grupals, el seguiment amb les famílies s’adequarà a les 

circumstàncies; si és necessari, el farem per telèfon i correu electrònic. En cas de fer una trobada 

presencial, es farà amb les mesures de seguretat. En funció de la situació de pandèmia i si la família pot, 

es podran fer per videoconferència. 

 

h. Servei de menjador 
 

El servei de migdia s’organitzarà en funció de la demanda de cada moment, habilitant els espais i els recursos 

necessaris per al compliment de la normativa de salut. 

A l’espai de menjador els grups estables han de mantenir-se i garantir que hi hagi una distància de seguretat 

respecte altres grups estables. Quan això no sigui possible, caldrà mantenir la distància de seguretat entre 

tots els comensals. 

Cal rentar-se les mans abans i després de l’àpat. 

Els  espais que s’utilitzaran  per les activitats de migdia adreçades a l’alumnat usuari de menjador, seran les 

seves aules del seu curs i el pati mantenint la mascareta. 

El menjar s’ha de servir en plats individuals, evitant compartir-lo (no es posaran amanides, ni setrilleres, ni 

cistelles del pa al centre de la taula). L’aigua pot estar en una gerra però es recomana que sigui una persona 

adulta responsable qui la serveixi o bé un únic infant encarregat durant tot l’àpat. 

Les aules o els espais habilitats específicament per fer els àpats han de ser utilitzats preferiblement per 

infants pertanyents a un mateix grup estable. Quan això no sigui possible, cal garantir la separació entre els 

grups d’alumnes. L’espai alternatiu al menjador ha de ser, preferiblement, l’espai de referència ocupat pel 

grup estable. En aquest cas, cal netejar i ventilar l’aula després de l’àpat. Si l’espai utilitzat no és l’aula de 

referència o és utilitzat per alumnat de més d’un grup estable, cal, a més, desinfectar-lo abans i després de 

l’àpat. 
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CURS-NIVELL-GRUP HORA DE DINAR 

P3 13.05 h en les seves pròpies aules  

P4  13.05 h al menjador 

P5  13.35 h al menjador 

1r EP, 2n EP, 3r EP: al menjador 13:00 h a 13:40 h 

4t EP, 5è EP, 6è EP: al menjador 14:00 h a 14:40 h 

SECUNDÀRIA: ubicació a les taules per grups estables. Al 
menjador. 

13:15 h 

 

 
i. Pla de neteja, higienització i seguretat 

EDUCACIÓ INFANTIL 

 

Abans d’iniciar la jornada escolar, les aules hauran estat desinfectades amb la màquina nebulitzadora 
d’una solució al 0,5 % de peròxid d’hidrogen (H2O2).  

Tutores: seran les responsables que diàriament quedin els espais del seu grup classe  endreçades. 

AULES: seguiran els protocols de ventilació establerts. En finalitzar les classes al migdia, el professor de la 
darrera classe vetllarà que quedin obertes; en finalitzar el dia, el professor de la darrera classe vetllarà que 
quedin obertes, i les tancarà el personal de neteja del centre. Cada aula disposarà de gel hidroalcohòlic , 
paper, etc per tal de mantenir la higiene i la salut dels mestres i alumnes 

Les mestres tutores seran les encarregades de la ventilació. 

Menjador: Les monitores del menjador s’encarregaran de la desinfecció entre torns de menjador i de les 
aules on es desenvolupi aquest servei. Utilitzarem tovallons, pitets, etc... de paper i d’un únic ús. 

La neteja i adequació sanitària de lavabos i resta d’espais comuns, serà responsabilitat del servei de 
manteniment del centre.  

 

EDUCACIÓ PRIMÀRIA 

Abans d’iniciar la jornada escolar, les aules hauran estat desinfectades amb la màquina 
nebulitzadora d’una solució al 0,5 % de peròxid d’hidrogen (H2O2).  

 

AULES: cada aula disposarà permanentment  d’un dispensador de gel hidroalcohòlic. El tutor/a neteja amb  
gel hidroalcohòlic als alumnes a l’entrada a l’aula, matí i tarda. 

El docent és el responsable de mantenir la ventilació adequada. Si fa la darrera sessió del dia amb el grup 
classe, haurà de vetllar que quedi l’espai ordenat i les finestres obertes. 

Durant el dia, les portes de les aules romandran obertes. 

A la sortida i entrada de l’esbarjo els alumnes es rentaran les mans amb aigua i sabó.  

Abans de sortir a migdia i la tarda es farà una rentada de mans amb gel hidroalcohòlic dins l’aula. 

Els alumnes aniran al lavabo per grups estables abans de l’esbarjo amb la mascareta. 

SALA DE PROFESSORS , DESPATXOS I SALES AUXILIARS (SALES D’INFORMÀTICA, GIMNASOS, SALES DE 
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PROJECCIÓ, BIBLIOTEQUES, ETC) 

El personal del Centre disposarà d’un gel hidroalcohòlic a cada estança de l’escola tant per fer servir amb 
els alumnes com  per a la seva neteja personal.  

 AULES, ZONES COMUNS: VESTÍBULS, ESCALES, PASSADISSOS I LAVABOS 

Correspon la seva neteja i desinfecció al personal professional de neteja, sens perjudici que qualsevol 
persona que observi alguna situació anòmala en ells ho comuniqui immediatament als responsables de cada 
Secció. 

MENJADORS: tant els espais destinats específicament a menjadors com aquells altres espais que s’hagin de 
dedicar eventualment a aquesta funció, seran netejats i desinfectats pel personal encarregat del 
monitoratge, de manera immediata a la seva utilització. 

 

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA / BATXILLERAT 

AULES: cada aula disposarà permanentment  d’un dispensador de gel hidroalcohòlic i d’un altre amb una 
solució desinfectant d’etanol 70%. 

El professor de la primera hora proporciona el gel hidroalcohòlic a l’alumnat a l’entrada a l’aula, matí i tarda. 

El docent és el responsable de mantenir la ventilació adequada. Si fa la darrera sessió del dia amb el grup 
classe, haurà de vetllar que quedi l’espai ordenat i les finestres obertes. 

Durant els esbarjos i en finalitzar les classes al migdia, el professor de la darrera classe vetllarà que quedin 
obertes les finestres; en finalitzar el dia, el professor de la darrera classe vetllarà que quedin obertes, i les 
tancarà el personal de neteja del centre. 

En el cas de les classes impartides a espais diferents de l’aula general del grup (laboratoris, aules de 
desdoblament, biblioteca...) l’alumnat que el fa servir farà la neteja del mateix com si es tractés de la darrera 
hora de la tarda. 

Durant el dia les portes de les aules romandran obertes. 

El  professor  que faci la darrera sessió del dia amb el grup classe haurà de vetllar que quedi l’espai ordenat. 

A l’entrada de l’esbarjo els alumnes es rentaran les mans amb gel hidroalcohòlic.  

Abans de sortir a migdia i la tarda es farà una rentada de mans amb gel hidroalcohòlic dins l’aula. 

SALA DE PROFESSORS: cada docent ha de netejar el seu espai de treball immediatament quan acabi 
d’utilitzar-lo. 

DESPATXOS I SALES AUXILIARS (SALES D’INFORMÀTICA, GIMNASOS, LABORATORIS, BIBLIOTECA, ETC) 

El personal del Centre que l’hagi utilitzat té l’obligació de netejar i desinfectar tant l’espai que ha utilitzat 
com el que han fet servir les persones convidades tan bon punt hagi acabat la reunió.  

ZONES COMUNS: VESTÍBULS, ESCALES, PASSADISSOS I LAVABOS 

Correspon la seva neteja i desinfecció al personal professional de neteja, sens perjudici que qualsevol 
persona que observi alguna situació anòmala en ells ho comuniqui immediatament als responsables de cada 
Secció. 

MENJADOR: tant els espais destinats específicament a menjadors com aquells altres espais que s’hagin de 
dedicar eventualment a aquesta funció, seran netejats i desinfectats pel personal encarregat del 
monitoratge, de manera immediata a la seva utilització. 

El consell de curs de l’ESO, haurà d’informar al tutor de la marxa de les tasques descrites. 

Els alumnes s’hauran de responsabilitzar de  l’ordre del seu lloc de treball. En el cas d’espais compartits, 
l’alumnat que deixa l’espai, el deixarà net. 
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j. Transport  

Es mantenen les rutes habituals del transport escolar, tot i que s’adaptaran a la demanda i també a les 
circumstàncies específiques determinades per al transport escolar. 

Cada vehicle disposarà d’un dispensador de gel hidroalcohòlic que la guia de l’autocar s’encarregarà 
d’aplicar. 

Els alumnes hauran de respectar els protocols de neteja, higienització i seguretat dels quals seran informats 
degudament. Queda explícitament remarcat que l’ús de la mascareta per part de tots els integrants del 
passatge serà obligatori. 

 
k.Extraescolars i acollida  

 
Les activitats extraescolars i l’espai d’acollida, s’adaptaran a les disposicions i normatives prescriptives 
Es preveu el manteniment de les mateixes activitats del curs anterior tot i que amb les mesures adequades. 

L’organització d’aquestes activitats extraescolars estaran sotmeses a la viabilitat i 
evolució de la pandèmia. 

 
 
l. Reunions dels òrgans unipersonals i col·lectius de coordinació i govern  

 

ÒRGANS TIPUS DE REUNIÓ FORMAT DE LA REUNIÓ PERIODICITAT/ 
TEMPORITZACIÓ 

Junta de govern Planificació, Revisió, 
Control 

Presencial Una cada 30 dies 

Consell Escolar Planificació, Revisió, 
Control 

Telemàtica Quan marca la norma. 
 

Equip directiu Planificació  Presencial Una per setmana 

Equip de 
coordinadors d’EP 

Coordinació Presencial Una per setmana 

Claustre de 
professors 

Informació Presencial Inici i final de curs 

Caps de 
departament ESO 

Coordinació Presencial Una per setmana 

Tutors d’ESO Coordinació Presencial Una per setmana 

Tutors d’EP Coordinació Presencial Una per setmana 

Tutors d’EI Coordinació Presencial Una per setmana 

Reunions de pares 
inici de curs 

Informació Telemàtica Una a l’inici de curs 

Reunions de tutoria 
amb famílies 

Informació Telemàtica / Presencial D’una a tres mínim 
depenent de l’Etapa 

 
 

m. Protocol d’actuació en cas de detectar un possible cas de covid-19  
 

Es descriurà el protocol d’actuació si es detecta una sospita de cas que inclourà la ràpida coordinació entre 

els serveis territorials d’Educació i de Salut pública. Caldrà concretar-ho, d’acord amb la descripció i la 

situació del centre i la seva relació amb l’equip d’atenció primària. 

Caldrà consultar el protocol: PR-GN-S3-01_PROTOCOL DE DETECCIÓ I SEGUIMENT DE CASOS .pdf 

Finalment, en consens amb la comunitat pediàtrica, Educació i Salut també han actualitzat la 

simptomatologia de Covid-19 entre els infants. El llistat de símptomes és: 
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● Febre o febrícula (per sobre de 37.5ºC) 
● Tos 
● Dificultat per a respirar 
● Mal de coll* 
● Refredat nasal* 
● Fatiga, dolors musculars i/o mal de cap 
● Mal de panxa amb vòmits o diarrea 
● Pèrdua d’olfacte o gust (infants grans i adolescents) 

 

Atès que el mal de coll i el refredat nasal (amb o sense mocs) són molt habituals en els infants, només 

s’haurien de considerar símptomes potencials de Covid-19 quan també hi ha febre o altres manifestacions 

de la llista de símptomes. 

 
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.  

 

El document que hauran de dur signat els alumnes de l’ESO i Batxillerat els primers dies de curs és: 

PR-GN-E3-08_DECLARACIO RESPONSABLE VACUNES.pdf 
 

DETECCIÓ DE POSSIBLES CASOS PER SIMPTOMATOLOGIA COMPATIBLE AMB LA COVID-19 

 
CASOS 

POTENCIALS 

ESPAI HABILITAT 

PER A L’AÏLLAMENT 

PERSONA 

RESPONSABLE DE 

REUBICAR 

L’ALUMNE/A I 

CUSTODIAR- LO FINS 

QUE EL VINGUIN A 

BUSCAR 

PERSONA 

RESPONSABLE DE 

TRUCAR A LA FAMÍLIA 

PERSONA 

RESPONSABLE DE 

COMUNICAR EL CAS 

ALS SERVEIS 

TERRITORIALS 

EI  Despatx visites Cap d’Estudis EI Cap d’Estudis EI Cap d’Estudis EI 

EP  Despatx 3 Cap d’Estudis EP/ 

bidell  

Cap d’Estudis EP 

/Coordinador COVID 

Cap d’Estudis EP/ 

Coordinador COVID 

ES Despatx 2 Cap d’Estudis ES Cap d’Estudis ES Cap d’Estudis ES 

 
n. Seguiment del pla  

 
Breu planificació de l’avaluació i seguiment d’aquest pla d’obertura del setembre. 

RESPONSABLES: 
Director: Santi Valldeoriola 
Coordinador COVID del centre: Julián de la Fuente 

POSSIBLES INDICADORS 
Idoneïtat de les mesures 
Satisfacció del personal 
Facilitat pel seguiment dels protocols 
Adequació a les normativa que surtin 
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o. Pla de treball del centre educatiu en confinament  
 

Explicar quines mesures es prendrien en cas de confinament d’un grup o nivell, o de tot el centre en relació 

amb aquesta etapa educativa. Com es preveu el manteniment del contacte amb la família i quines activitats 

es preveu que puguin fer els alumnes en un marc de confinament. Es pot adjuntar el pla de contingència 

que s’hagi elaborat o fer-ho amb el format següent: 

 

EI 

En cas de confinar el grup el centre ha elaborat amb un dossier o proposta pedagògica (horari de connexions, 

propostes de projectes, reptes, jocs, activitats curriculars en plataforma digital, etc.) que, en la mesura del 

possible, permetrà a l'alumnat treballar amb la màxima autonomia possible i prendre iniciatives. Aquest 

material lliurarà a l'alumnat en el moment de confinar el grup perquè pugui anar fent tasques a casa.  

 
NIVELL 

EDUCATIU 

MÈTODE DE TREBALL I 

RECURSOS DIDÀCTICS 

PREVISTOS 

MITJÀ I 

PERIODICITAT 

DEL 

CONTACTE 

AMB EL GRUP 

MITJÀ I 

PERIODICITAT 

DEL 

CONTACTE 

INDIVIDUAL 

AMB 

L’ALUMNE/A 

MITJÀ I 

PERIODICITAT 

DE CONTACTE 

AMB LA 

FAMÍLIA 

P3 classroom Telemàtic i diari  
(1 hora) 

Meet 1 cop per 
setmana 

Meet 1 cop per 
setmana 

P4 classroom Telemàtic i diari  
(1 hora) 

Meet 1 cop per 
setmana 

Meet 1 cop per 
setmana 

P5 classroom Telemàtic i diari  
(1 hora) 

Meet 1 cop per 
setmana 

Meet 1 cop per 
setmana 

 
 
PRIMÀRIA / ESO / BATX 

Explicar quines mesures es prendrien en cas de confinament d’un grup o nivell, o de tot el centre en relació 

amb aquesta etapa educativa. Com es preveu el manteniment del contacte amb la família i quines activitats 

es preveu que puguin fer els alumnes en un marc de confinament.  

Cal tenir preparar el protocol de com es farà el lliurament de tasques, dossiers, etc. 

Es pot adjuntar el pla de contingència que s’hagi elaborat o fer-ho amb el format següent: 

 

NIVELL 

EDUCATIU 

MÈTODE DE 

TREBALL I 

RECURSOS 

DIDÀCTICS 

PREVISTOS 

MITJÀ I 

PERIODICITAT DEL 

CONTACTE AMB EL 

GRUP 

MITJÀ I 

PERIODICITAT DEL 

CONTACTE 

INDIVIDUAL AMB 

L’ALUMNE/A 

MITJÀ I 

PERIODICITAT DE 

CONTACTE AMB LA 

FAMÍLIA 

EP CI Classroom/Meet Telemàtic i diari  
(2 classes) 

Meet 1 cop per 
setmana 

Meet 1 cop per 
setmana 

EP CM Classroom/Meet Telemàtic i diari  
(3 classes) 

Meet 1 cop per 
setmana 

Meet 1 cop per 
setmana 

EP CS Classroom/Meet Telemàtic i diari  
(3 classes) 

Meet 1 cop per 
setmana 

Meet 1 cop per 
setmana 

ESO Classroom/Meet/han
gouts 

Telemàtic i diari  
(4 classes) 

Meet/hangout 1 cop 
per setmana 

Meet 1 cop per 
setmana 

BTX Classroom/Meet/han
gouts 

Telemàtic i diari  
(4 classes) 

Meet/hangout 1 cop 
per setmana 

Meet 1 cop per 
setmana 
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En el cas de confinament del grup estable però no en el cas del mestre, es mantindrà l’horari del curs. 
 
El SEP es mantindrà. 

 

p. Matèries optatives i altres activitats a l’ESO SI 
 

Per a optatives o suports educatius fora de l’aula, farem subgrups dins del mateix grup estable. En casos 

extraordinaris caldrà mantenir la distància de seguretat o, quan no sigui possible, utilitzar la mascareta.  

 
Els grup d’optatives es mantenen en grups estables i en espais diferenciats. 
 

2. Concrecions per al batxillerat  
 
El Batxillerat s’estableix amb grups estables i subgrups d’optatives estables en espais diferenciats. 

 
a. Matèries de modalitat 

 

Les matèries de modalitat s'organitzen com a subgrups dels grups estables que cursen una mateixa matèria 
comuna d'opció, es poden considerar subgrups estables, atès que no s'incorpora cap alumne que no pertany 
a aquell grup. 
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