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0.- INTRODUCCIÓ   

 

Tal i com s’estableix en el decret 102/2010, d’autonomia dels  centres 

educatius, el centre ha elaborat la Programació General Anual. 

Aquest document és la concreció de  les prioritats i de tots els aspectes 

relatius a les activitats i funcionament de l’escola, inclosos els Plans 

d’actuació acordats i aprovats , així com els serveis que s’ofereixen en tot 

l’horari escolar. 

 

Es veuran reflectides les actuacions que es duen a terme, els recursos, 

els responsables  i  els  mecanismes     de  seguiment,  així  com  els  

indicadors  i procediments per a l’avaluació dels resultats. 

 

Concretament el seguiment d’aquestes actuacions es farà mitjançant 

reunions de l’Equip Directiu, el Consell de Direcció i l’Equip de 

Coordinació cada trimestre. S’informarà d’aquestes reunions amb la 

finalitat que el personal de l’escola pugui fer els seus comentaris i 

aportacions. 

 

S’establirà un calendari de reunions dels diferents equips per anant fent 

les valoracions corresponents. Aquesta valoració es complementarà amb 

la redacció de la Memòria Anual de Centre es recollirà, també, les 

propostes de millora, de canvi o noves propostes de tota la comunitat 

educativa implicada. 

 

Els  objectius  dels  Plans  d’actuació  van  alineats  amb  els  objectius 

del  Projecte Educatiu de Centre, els del nou Projecte de Direcció ( 

2020-2024),  així com amb les prioritats del Departament d’Educació. 

 

A la memòria del curs 20-21 vam incloure les següents propostes per 

tenir-les en compte al pla del present curs 21-22: 
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 Mantenir i Millorar la competència matemàtica: Impulsar el 

treball competencial en l’àmbit Matemàtic. 

 Millorar la cohesió social. Promoció del Projecte Emocions 

 Potenciar les relacions Escola- Família Continuar la implantació 

de la Plataforma Clickedu 

 Millorar els projectes de Biblioteca i Escola Verda. Continuar 

impulsant el projecte Escola Verda segons el nou pla d’acció. Seguir 

potenciant les activitats del Projecte Biblioteca Escolar Punt Edu. 

 Millora dels resultats educatius en l’àmbit lingüístic: Continuar 

impulsant la Llengua Anglesa . 

 Realitzar una gestió eficient dels espais de l’Escola: Continuar 

amb el desenvolupament del Projecte Millora dels Patis de l’Escola. 

 
 

A més hem decidit incloure també la temporalització dels objectius 3 i 8 

del Projecte de Direcció per anar avançant en la línia marcada: 

 Objectiu 3: Mantenir i millorar la competència lingüística en llengua 

catalana: lectura  

 Objectiu 8: Actualitzar els documents de centre. 

 

La PGA del present curs està emmarcada dins la nova normalitat escolar 

provocada per la pandèmia amb l’objectiu de reprendre l’activitat escolar  

amb les màximes garanties, cercant l’equilibri entre la protecció de la salut 

de la Comunicat Educativa, la correcta gestió de la pandèmia i el dret dels 

infants a una educació de qualitat.  

Veure Annex I Pla d’Organització per al curs 2021-2022 en el marc de la 

pandèmia.  

 

La PGA es publicarà a la nostra plataforma perquè tota la comunitat 

educativa n’estigui informada i s’imprimirà . L’enquadernació d’aquest 

document es desarà al despatx de la Cap d’Estudis restant a la disposició 

de qualsevol membre de la comunitat educativa que en vulgui fer la 

consulta. 

 



 

 

A.- DADES GENERALS DEL CENTRE DEL CURS 21-22 

A.1.- ALUMNAT 

A.1.1.- Situació de l'alumnat del curs 21-22 

 

Etapa Cicle Curs Alumnat 
 

Curs 

Total 

cicle 

Total escola 

EI EI P3 A 15   

EI EI P3 B 16   

EI EI P4A 23   

EI EI P4 B 21   

EI EI P5A 19   

EI EI P5B 20 115  

PRI CI 1r A 24   

PRI CI 1r B 23   

PRI CI 2n A 22   

PRI CI 2n B 22   

PRI CM 3r A 25   

PRI CM 3r B 24 140  

PRI CM 4t A 27   

PRI CM 4t B 26   

PRI CS 5èA 18   

PRI CS 5è B 20   

PRI CS 5è C 20   

PRI CS 6è A 23   

PRI CS 6è B 24 158 413 

 

 
 

L’absentisme  a  la  nostra  Escola  no  és significatiu.  Es  compta  amb  

un protocol d’absentisme pactat a la Comissió Social que s’utilitza en 

casos excepcionals i/o retards continuats. 
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A.1.2.- Atenció a la diversitat 

 
L’escola compta amb el recurs del SIEI (Suport Intensiu per a 

l’Escolarització Inclusiva), amb la finalitat de donar un entorn normalitzat i 

les mateixes oportunitats curriculars a alumnes amb necessites educatives 

especials. El SIEI és un recurs del centre per a donar resposta a les 

necessitats d’aquests alumnes i no s’ha d’entendre en cap moment com una 

aula aïllada, sinó com un suport per la inclusió d’aquests infants  a l’aula 

ordinària. 

Seguim comptant amb el suport de  Vetlladora, i enguany tenint en compte 

les necessitats d’alumnes de NESE  i  l’infant d’escola compatida, el 

departament en ha concedit 30 hores  de vetlladora.  

A fi de planificar, promoure i fer els seguiment d’actuacions que es duguin 

a terme per atendre la diversitat de necessitats educatives dels infants cada 

trimestre es realitzen dues reunions de la CAD (Comissió d’atenció a la 

diversitat) i la CS ( Comissió Social). 

Aquest curs hem reorganitzat el treball de l’educació  especial per tal de 

poder donar millor resposta a les nostres necessitats i a la de l’alumnat. 

Comptem amb una MEE (Mestra d’Educació Especial) per a cada Cicle          

( Infantil, Primària I i Primària II) a més d’una MEE/tutora de la SIEI. 

Seguim amb   l’Equip de coordinació d’Educació Especial (ECEE) que el 

formaran les quatre  MEE, l’educadora  i la Cap d’Estudis. Seguirem també  

trimestralment, amb les reunions  de Coordinació Educació Especial de cada 

cicle, realitzades entre els  docents i MEE amb la finalitat de coordinar i  fer 

el seguiment  del treball a realitzar amb l’alumnat NESE. 

Comptem també amb el suport i orientació de l’EAP. La seva actuació està 

recollida en el seu Pla de treball. També reben el suport quinzenal per part  

d’una Fisioterapeuta de l’EAP per un infant de Primària. 

El Projecte Emocions. ( Veure l’ Apartat Pla de Treball de l’escola) és el 

projecte que vertebra tot el treball que es realitza a l’escola per atendre la 

diversitat del nostre alumnat.  

 

 



 

 

A.2.- ÒRGANS DE GOVERN 

A.2.1.- Claustre de Professors  21-22 

 
NOM I COGNOMS TUTORIA SITUACIÓ 

AD. 

ALTRES 

RESPONSABILITATS 
COMISSIÓ 

1 
Núria Fuertes 

Peralta 
P3A PD 

Coordinadora 

Festes 
Festes 

2 
Elisabet Esteve 

Miralles 
P3B PD  Ambiental 

3 
Carolina Fierro 

Milà 
P4A CS 

Coordinadora 

Prevenció riscos 
TAC 

4 
Míriam Lozano 

Jiménez 
P4B PP  TAC 

5 
Jordi Campamà 

Gil 
P5A PD  TAC 

6 
Rosa Lozano 

Álvarez 
P5B PD  Ambiental 

7 
Mercè Ollé 

Sadurní  
1rA PD 

Coordinadora  

Primària I 

Biblioteca  

E. Coordinació 

CAD 

8 
Laura Romagosa 

Surribas 
1rB PP  Biblioteca  

9 Pi Bueno Cantero 2nA PP 
Coordinadora 

Escola Verda 
Ambiental 

10 
Mònica Pujol 

Garcia   
2nB PD 

Coord.  Biblioteca 

Coord. LIC 
 Biblioteca 

11 
Yolanda Galarza 

Padilla 
3rA PD PAN Biblioteca 

12 
Montserrat 

Marcé Torrentó 
3rB PD  Biblioteca 

13 
Núria Cabrerizo 

Rodríguez 
4rtA IN PAN Biblioteca ETT 

14 
Bàrbara Angulo 

Verges 
4rtB IN  TAC 

15 
Lisette Duran 

Gadea 
5èA PD  TAC 
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16 
Amaya Aleixendri 

Chueca 
5èB PD  Festes 

17 
Núria Rodríguez 

Sánchez 
5èC PD  Festes 

18 
Mònica Martín 

Fernández 
6èA IN 

Coordinadora 

Primària II 

PAN 

Ambiental 

ETT 

E. Coordinació 

CAD 

19 Eva Beti Redrado 6èB PD Secretària Festes 

20 Sergio Lagos Pau  IN Coordinador ETT 

PAN 

TAC 

ETT 

21 
Patricia Zurdo de 

Osorno 
 IN 

PAN 

Coordinadora 

E.Infantil 

TAC 

ETT 

E. Coordinació 

CAD 

22 
Clara Esteve 

Llopis 
 IN 

PAN TAC 

23 
Judith Rios 

Pasalamar 
  Mestra Religió Biblioteca 

24 
Ainhoa Giménez 

Romero  
 

IN 

 0´5 
 Infantil  

25 
Manel  Montaraz 

Fernandez 
 PD PEF 

Coordinador TAC 
TAC 

26 
Ma Josep Alcaina 

Garcia   
 IN 

MEE 

Biblioteca  

CAD CS ECEE 

27 
Rosa Ortega 

Guillén 
 IN MEE Festes  

CAD CS ECEE 

28 
Teresa Casado 

Arqué 
 IN 

MEE 
Ambiental 

CAD CS ECEE 

29 
Míriam Pina 

Lusilla 
 PP 

MEE 
TUTORA SIEI 

Festes 

30 Paula Cordero 

Martinez 

 TEI  Ambiental 

31 Gemma Bellisco 

Almor 

 Educadora  Biblioteca 

32 
Puri Trescastro 

Martinez 
 Vetlladora   

33 
Alba Martínez 

Trescastro  
 Vetlladora   



 

 

34 
Maite Català 

Peiró 
 PD 

Directora 

PEF 

Festes 

E.Coordinació 

CAD CS CUEME 

35 
Montserrat 

Ferrer i Martí 
 PD 

Cap d’Estudis 

PEF 

 

Festes 

E. Coordinació 

CAD TEI ECEE CUEME 

 

Horari de reunions: 12:30h.- 13:30h. Periodicitat: mensual 

(ordinaris) Nota: PD : Propietari/a Definitiu/va  PP : Propietari/a Provisional  CS: 

Comissió de Serveis IN: Interí/na 

 

A.2. 2.- Òrgans unipersonals 
 
 

Directora Maite Català Peiró 

Data 

nomenament 
1-07-16 Període 30-06-22 Antiguitat al centre 1-09-1994 

Cap d’Estudis Montserrat Ferrer Martí 

Data 
nomenament 

1-07-16 Període 30-06-22 Antiguitat al centre 1-09-2008 

Secretària Eva Beti Redrado 

Data 
nomenament 

1-07-16 Període 30-06-22 Antiguitat al centre 2-09-2006 

 

 

A.2.3.- Consell Escolar  

 

  

Nom i cognoms 

Data 

 

nomenament 

 

Comissió 

 

Directora 

 

Maite Català 

 

01-07-2012 

Permanent/Econòmica/ 

 

Convivència/socialització  

Cap Estudis 

 

Montse Ferrer 

 

01-07-2012 

Permanent/Socialització 

 

Convivència/socialització Secretària Eva Beti 01-07-2012 Econòmica 

Mare 1 Clara Fernàndez 13- 12 -2018 Socialització 

 

Mare 2 

 

Maria Pellicer 

 

 

 

13-12-2018 

 

 

Coeducació 

 

 

 

 

 

 

Mare 3 Laia Pérez 15-12-2016 Econòmica 

Mare 4 Eli Vallvé 15-12-2016 Permanent 

Mare 5 Lídia Montero 15-12-2016 Convivència 

Mare (AMPA) Sandra Fernàndez 10-10-2019 Convivència 
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Professora 1 Núria Rodríguez 15-12-2016  Permanent 

Professora 2 Montse Marcé  13-12-2018  Convivència 

Professora 3 Manel Montaraz 13-12-2018 Econòmica 

Professora 4 Rosa Ortega 15-12-2016 Socialització 

Professor 5 Patrícia Zurdo 15-12-2016 Socialització 

Professor 6 Sergio Lagos 13-12-2018  

   PAE 

 

 PAE 

Gemma Bellisco 15-12-2016 Permanent 

Ajuntament Anna Méndez 10-10-2019  

PAS Ma José Bernad 04-12-2014  

Horari de reunions: 17:30 en endavant Periodicitat: 
trimestral(ordinaris) 

 

A.3.- CALENDARI 
 

A.3.1.- Calendari escolar del curs 21-22 
 

Les classes comencen dilluns 13 de setembre de 2021 i acabaran divendres 

22 de juny de 2022 Ordre EDU/119/2021, del 28 de maig, per la qual 

s'estableix el calendari escolar del curs 2021-2022 

 

• Primer trimestre: 
 
De dilluns 13-09-21 a dimecres 22-12-21 
 
– Dies festius:  
 
Dilluns  11 d’octubre (dia de lliure disposició acordat a la localitat) 
Dimarts 12 d’octubre 
Dilluns 6 de desembre 
Dimarts 7 de desembre (dia de lliure disposició acordat a la localitat) 
Dimecres 8 de desembre 
 
 
– Vacances de Nadal: Del 23 de desembre de 2021 al 
7 de gener de 2022, ambdós inclosos. 
 

• Segon trimestre 
 
De dilluns 10-01-22 a divendres 8-04-22 
 
– Dies festius:  
 
Dijous 20 de gener (festa local) 
Dilluns  28 de febrer (dia de lliure disposició acordat a la localitat) 
- Vacances de Setmana Santa: Del 9 al 18 d’abril de 2022 ambdós inclosos. 



 

 

 

• Tercer trimestre 
 
 De dimarts 19-04-22 a dimecres 22-06-22 
 
– Dies festius:  
 
Divendres 29 d’abril (dia de lliure disposició acordat a la localitat) 
Dilluns  6 de juny 

 

A.3.2.- Calendari de reunions d’inici de curs 

 

REUNIONS AMB LES FAMÍLIES 

Educació Infantil 09  de setembre P3 a les 17:00h P4 a les 
18:00h P5 a les 19:00h 

Primària I 08  de setembre 1r a les 17:00h 2n a les 
18:00h 3r a les 19:00h 

Primària II 10  de setembre 4rta les 17:00h 5è a les 
18:00h 6è a les 19:00h 

Activitats 

Extraescolars 
16 de setembre   A les 20.00h 

 

A.3.3.- Calendari d’avaluacions (sessions d’avaluació) 

 

 
PRIMER TRIMESTRE SEGON TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE 

Ed.Infantil 
P3 : 01-12-21 
P4 : 01-12-21 
P5 : 01-12-21 

P3 :22-03-21 

P4 : 23-03-21 

P5 : 25-03-21. 

P3 : 25-05-21 

P4 : 27-05-21 

P5 : 28-05-21 

Primària I 

1r : 29-11-21 

2n : 30-11-21 

3r : 02-12-21 

4t : 03-12-21 

5è : 09-12-21 

6è : 10-12-21 

 

 

 

 

 

 

4t : 03-12-21 

5è : 09-12-21 

6è : 10-12-21 

1r : 08-03-21 

2n : 09-03-21 
1r : 01-06-21 

2n : 03-06-21 

 

Les famílies de l’alumnat d'Educació Infantil rebran dos informes durant el 
curs, un el  4 de febrer del 2022 i un altre  al juny del 2022.  
 

Les famílies dels/les alumnes d'Educació Primària , de 1r a 6è, rebran tres 
informes, els dies: 22 de desembre del 2021, 08 d’abril del 2022 i al  juny 
del 2022.  
 
Els informes són lliurats des de la Plataforma ClickEdu on també  es poden 
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consultar i obtenir. 

 
 Al juny es realitzen també les entrevistes finals amb les famílies i també 
l’alumnat a partir de 4rt,  per comentar els informes i fer el tancament del 
curs.  
 

A.4.- HORARI 

A.4.1.- Horari de l’Alumnat 

 

Horari habitual: 
 
P4-P5-Primària I  

 
Matí: Entrada: 9:00h. Sortida: 12:30h. 

Tarda: Entrada: 15:00h Sortida: 16:30h. 
 
 

Primària II 

Matí: Entrada: 8:50h. Sortida: 12:20h. 

Tarda: Entrada: 14:50h Sortida: 16:20h. 

 

P3 

Matí: Entrada: 9:10h. Sortida: 12:40h. 

Tarda: Entrada: 15:10h Sortida: 16:40h. 

 
 

 

L’alumnat  que utilitzin el servei d'acollida matinal poden entrar a partir de 
les  8:00h i els que utilitzin el servei d'acollida de tarda poden romandre a 
l'escola fins a les 18:00h. 
 

A.4.2.- Horari d’atenció a les famílies. 
 

El dia d'entrevista amb docents  per a les famílies us serà 
comunicat a les reunions d'inici de curs. Les reunions es concertaran 
prèviament mitjançant la Plataforma Clickedu o bé l'agenda escolar. 

La Direcció del Centre atendrà a les famílies els dijous de 9:00h  

11:00h amb prèvia cita telefònica al 936390748, a l’adreça 
a8014589@xtec.cat  o per la Plataforma Clickedu. 

 
L'Associació de Mares i Pares d'Alumnes atendrà  qualsevol 

tipus de consulta mitjançant la bústia de l’AFA. Cal deixar un correu o 

telèfon de contacte. També podeu contactar a l’adreça de correu

electrònic de l’AFA: ampasantcristofor@gmail.com  
 

La Secretaria de l'Escola us atendrà diàriament en el següent 
horari: de 9:00h a 10:30h i de 15:00 a 16:30h 

 
 

mailto:a8014589@xtec.cat
mailto:ampasantcristofor@gmail.com


 

 

.4.2.- Horari del professorat 

 

 

Distribució  de  les  hores  no  docents  de  permanència  al  centre  del 
professorat. 
 

Setmanalment hi ha 6 hores no docents de permanència en el centre les 
quals  es dediquen a: reunions de nivell, programacions, entrevistes amb 
les famílies , comissions de treball, cicles/claustres i tutories individuals amb 
els infants. 
 

L’horari d’exclusiva és: 
 

DILLUNS 

De 12:30h a 13:30h 

DIMARTS 

De 12:30h a 13:30h 

DIMECRES 

De 12:30h a 13:30h 

DIJOUS 

De 12:30h a 

13:30h 

DIVENDRES 

De 12:30h a 13:30h 
6ena Exclusiva 

Atenció famílies 
Comissió o 

Claustre 
Cicle o 

Claustre 

 

Programació 
 

Nivell 

Atenció alumnat 

o 

Programació 

 

 
 
 

A.5.- ACTIVITATS DEL CENTRE 

 

A.5.1.- Festes 

 

Les festes que es celebraran durant aquest curs són: 

 La Castanyada:  29 d’octubre de 2021 (tarda). 

 Festa Nadal:      22 de desembre de 2021. 

 Carnestoltes:  25 de febrer de 2022. 

 Sant Jordi:   23  d’abril de 2022. 

 Setmana Cultural: del 25 al 28 d’abril de 2022. 

 Fi de curs:  22 de juny de 2022. 

Les activitats d’aquestes festes s’organitzaran mitjançant la Comissió de 

Festes que canalitzarà les propostes dels diferents sectors de la comunitat 

escolar. 

Educació Infantil, a més a més, celebrarà la FESTA DE LA MÚSICA, el 22 de 

novembre de 2021 i la FESTA MAJOR D’HIVERN, el 19 de gener del 2022 

Horari de Coordinació de l’Equip Directiu Horari de Coordinació de l’Equip 
de Coordinadors 

 
Divendres de 15.00h a 16.00h 

 
Dilluns de  11:30 a 12:30 h. 
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A.5.2.- Educació Vial 

 

En les activitats relacionades amb aquest eix transversal hi col·labora 

l’Ajuntament, la   Policia Local   i els Mossos d’Esquadra. Es realitzen 

preferentment en els cursos de final de Cicle ( P-5, 2n, 4rt 5è i 6è ). 

A.5.3.- Educació Ambiental 
 

Les activitats relacionades amb aquest eix transversal es fan amb la 

col·laboració de l’Ajuntament i la Diputació dins del programa “hàbits 

saludables”. Es treballa l’hàbitat del Parc natural del Garraf amb els infants  

de 5è de Primària. Durant el mes de febrer l’equip de monitors prepararan 

amb l’alumnat i les mestres tutores la sortida que està prevista a finals de 

febrer del 2022. 

També es fan tallers d’Educació ambiental específics per a cada nivell 

escolar subvencionats per l’Ajuntament de Begues i/o la Diputació. 

Gràcies a la subvenció de l’Ajuntament es realitzen un tallers a càrrec 

de BIOEDUCA. Les dates  resten pendents de concretar.  

 

 

A.5.4.- Educació per a la salut. 

 

Es realitzarà: 

α    Revisió bucodental a  Primària ( Pendent de concretar) 

α    Vacunació “Antihepatitis A/B” a 6è de Primària- La 1era dosi  

es farà a l’escola el dia  10-11-21. Les altres dues estan 

pendents de concretar. 

α    Vacunació-prevenció del càncer d’úter, a les nenes de 6è de 

Primària.(3dosis).En les mateixes dates que la de “antihepatitis A/B”. 

 

α    PROGRAMA SI “Salut Integral a Infantil.  

 

Es convida a participar en un programa pilot sobre educació nutricional i 

hàbits saludables a l’escola i el seu posterior estudi. La durada d’aquest 



 

 

estudi serà durant els anys que l'alumne estigui a l'escola (des de P3, P4 o 

P5 fins a 6è de primària). Nosaltres continuem duent-lo a  terme  en els 

cursos de P3  P4 i P5, adaptant les activitats a la nova normalitat escolar.  

 

 

A.5.5.- El gust per la lectura. 
 

A més de les activitats específiques tant de les biblioteques d’aula com de la 

nostra biblioteca escolar per tal de fomentar el gust per la lectura les 

activitats programades són: 

 Llibre “La mascota de la Classe” a P3. 
 El Reporter de la setmana P4. 
 El conte viatge a P5. 

 Intercanvi de lectures a tota la Primària. 
 Conta-contes i animacions a la lectura. 

 Fòrums d’autors. 
 Visites a la biblioteca municipal “La Ginesta” 
 Maleta viatgera pel CI i CM. 

 Padrins de lectura. 
 

 

A.5.6.- Activitats Complementàries: sortides, colònies i piscina. 
 

 

ED. INFANTIL 

ACTIVITAT Grups LLOC HORARI DATA 

Cova de Can 
Sadurní 

P5 
Begues Tot el dia 

29-09-21 

Fem Melmelada 
Can Mata 

P5 
Torrelles  Tot el dia 

18-10-21 

Poble Espanyol 
Taller ceràmica 

P4 Barcelona Tot el dia 
01-10-21 

Can Rigol P3 Begues Tot el dia 06-10-21 
Festa de la Música 
Santa Cecília 

P3-P4-P-5 Escola Matí 
22-11-21 

Festa de Nadal P3-P4-P-5 A 

concretar 
Matí 

22-12-21 
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Anem a veure la 

Cucafera i els 
gegants 

 
P3-P4 i P5 

 
Begues 

 
Matí  

19-01-22 

Teatre: Ara va de bolo P3-P4-P5 Teatre El 

Goula 
Matí Pendent de 

concretar 

Festa Major Hivern P3-P4 i P5 Begues Matí Aquest any es 

Festa Oberta 
Barraques de 

pedra seca  
P5 Begues Matí Pendent de 

concretar 
 
Festa de Carnestoltes 

P3-P4 i P5 Begues Matí 
25-02-22 

Museu Blau 
“Tot canvia?” 

 
P5 

 
Barcelona 

 
Tot el dia 

Pendent de 
concretar 

 
Teatre en anglès  
The Jungle 

 
P3-P4 i P5 

 
Escola 

 
Matí / tarda  

17-03-22 

 
Garden Center Bordas 

P4 Gavà Tot el dia 
25-03-22 

“Aquàrium” P4 Barcelona Tot el dia 06-05-22 

COSMOCAIXA 
“Teatre científic. 

 
P3 

Barcelona  
Tot el dia 

Pendent de 
concretar 

English Day 
Tota 

l’escola 
Escola Tot el dia 17-03-22 

Conta-contes P3-P4-P5 Begues Matí /tarda 22-04-22 

El bosc de Begues 
Les Barbacoes 

 

P3-P4 i P5 

 

Begues 

 

Tot el dia 

 

20-05-22 
Esmorzar a la Llar P3 Begues Matí Pendent de 

concretar 
Esmorzar amb els 

de la Llar 
P3 Begues Matí Pendent de 

concretar 

Anem a la 

Muntanya 
P3 Begues Matí Pendent de 

concretar 

Anem a la 

Muntanya 
P4  Begues Matí Pendent de 

concretar 

Anem al Parc de la 

Costeta 
P5 Begues Matí Pendent de 

concretar 
 



 

 

 

 

PRIMÀRIA I  
ACTIVITAT Grups LLOC HORARI DATA 

Teatre en anglès 
“Wanda the 

Witch” 

 
1r i 2n 

Gimnàs de 

l’escola Matí  
03-11-21 

Teatre en anglès 
“Billy Banjo” 3r Gimnàs 

de l’escola Matí 03-11-21 

“El Bosc de 

Begues” 
Mas Roig/Pi 

Gros 
1r i 2n Begues Tot el dia 08-10-21 

Biblioteca 
La Ginesta 

 “Planetari” 
2n Begues Matí 24-11-21 

El Remolar 3r El Prat Tot el dia 12-11-21 

Museu 
d’història  de 

Catalunya 
“Habitatge i pas del 

temps” 
2n Barcelona Tot el dia 25-03-22 

Museu Blau 
Fem temps 1r Barcelona Tot el dia 27-05-22 

Can Rigol 
 Taller Fem paper 1r Begues Tot el dia 28-03-22 

A concretar 

alternativa  3r Barcelona Tot el dia A concretar 

 
English Day 

 
1r 2n 3r Escola Tot el dia  

17-03-22 

Cosmo Caixa 
Creativity 2n Barcelona Tot el dia 

20-05-22 
Pendent 

confirmació 

pandèmia 
Poble Espanyol 3r Barcelona Tot el dia 27-05-22 
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Projecte 
Insterdisciplinar 

1r    

Projecte 
Insterdisciplinar 

3r    

Parc d’Aventura 1r Torrelles 
Jornada 

Intensiva 9-14h 20-06-22 

Parc d’Aventura 2n Torrelles 
Jornada 

Intensiva 9-

14h 
21-06-22 

Canal Olímpic 3r  Castelldefels Tot el dia 8-06-22 

  

 

 

PRIMÀRIA II 

ACTIVITAT Grups LLOC HORARI DATA 

Teatre en anglès 

“Billy Banjo” 
4rt 

Gimnàs 

de l’escola 
Matí 03-11-21 

Can Rigol i el seu 

entorn 

4rt Begues Tot el dia 12-11-

21 

El Parlament i la 

ciutadella 

6è Barcelona Tot el dia 09-11-

21 

Museu de les 

matemàtiques 

4rt Cornellà Matí 25-02-

22 

Canal Olímpic  4rt Castelldefel

s 

Tot el dia 08-06-

22 

Mercabarna 4rt El Prat Tot el dia 27-05-

22 

Trobada Rugby 6è Cornellà Tot el dia 23-02-22 



 

 

Viu el parc 

Xerrada a l’aula i 

Sortida al Parc 

5è 
Parc del Garraf 

Tot el dia 
07-03-22 

Aula 

22-03-22 

Sortida 

Trobada d'Atletisme 

LA BÒBILA 
5è Gavà 9 a 13 h 09-03-

22 

Cova Can Sadurní 5è Begues Tot el dia 15-10-21 

Castelldefel
sMedieval 

5è Barcelona Tot el dia 13-05-

22 

Museu d´Història de 

Barcelona. “Viatge a 

Barcino” 

5è Barcelona Tot el dia 15-02-

22 

Teatre en anglès 

Dracula 

 

5è i 6è 

Gimnàs 
tarda  

 

 

03-11-

21 

Puja a Bus 6è Begues Matí 2,3-02-22 

 

English Day 

 

5è i 6è 

Escola Tot el dia  

17-03-
22 

Museu Ciència i 

Tècnica Terrassa 

 

6è 

Terrassa 
Tot el dia 

25-02-

22 

Colònia Güell 

 

Sortida Projecte Inter. 

6è Cervelló Tot el dia 

 

Barcelona 
Modernista

Sortida Projecte Inter. 

6è Barcelona Tot el dia 

 

Parc Güell 

 

Sortida Projecte Inter. 

6è Barcelona Tot el dia 
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Sortida relacionada 

amb el Projecte 

InterdisciplinariCue

me 

5è L’Olivera  

Can Calopa 

Tot el dia 
 

Fira Matemàtiques ,
ciències i tecnologia

 

 

6è Begues Matí 13-05-22 

 

Bateig de Mar 5è  

Castelldefels 

Jornada 

 

Intensiva 9-

14h 

17-06-

22 

 

Visitem 

l'INSTITUT 

 

6è
Begues Matí  

 

 

COLÒNIES 
CICLE 

LLOC DATES 

EDUCACIÓ INFANTIL P5  

CAN  DIABLE ( PONTONS) 
 

12-13 de maig 2022 

 
 
CICLE INICIAL 2n 

ESCOLA DEL CEL 
 

CAN VANDRELL 

(ARBÚCIES) 

 
 
20-21-22 d’octubre 2021 

 
 
CICLE MITJÀ 4rt 

 
 
MAS GORGOLL 

(PALAMÓS) 

 
 
20-21-22 d’octubre 2021 

 
 
CICLE SUPERIOR 6è 

ESPORTS D’AVENTURA 
 

TORRE DEL COLL 

(CAMPRODON) 

 
 
18-19-20 de maig 2022 

 

 

 

PISCINA 
 
Aquest curs durant el primer trimestre no es realitza l’activitat de piscina. 

Si la situació millora de cara el segon trimestre es mirarà de dur-la a terme 

amb els infants d’Educació Infantil  i els de Cicle Inicial.  



 

 

 

 

A.5.7.- Servei de Menjador 21-22  

 

 

L’escola disposa d’un servei de menjador que atén diàriament al voltant de 

300 alumnes. Aquest curs ha continuat l’adaptació a la nova normalitat 

escolar. (Veure Annex VII) 

El servei de menjador està organitzat per l’AFA, que continua amb els 

serveis de l’empresa “Ausolan” . A l’annex VII s’adjunta la informació de 

menjador del present curs. 

La Comissió de Menjador fa el seguiment del servei i les activitats. 

 

A.5.8.- Activitats extraescolars  

 

L’AFA Sant Cristòfor ofereix per al curs 2021-2022  les següents activitats 

extraescolars: 

 

 

La coordinadora d’Extraescolars és la Núria Monclús. 

Totes les activitats extraescolars es realitzen als espais de l’escola. 

A més de les activitats extraescolars l’AFA ofereix durant el curs escolar 

el servei de menjador, la distribució de llibres de text i el servei d'acollida  

al  matí  i  a  la  tarda.  

L’AFA també  col·labora  en  les  Festes Escolars, en la revista de l’escola i 

organitza la Festa de final de curs.  

Mitjançant l’Escola de Famílies, l’AFA organitza en col·laboració amb l’Escola, 

l’Ajuntament i les altres l’AFA de Begues xerrades i tallers adreçats a les 

famílies. 

 L’ l’AFA Sant Cristòfor també compta amb la comissió de Solidaritat que té 

com a finalitat treballar conjuntament amb l’escola per promoure els valors 

de la pau, la solidaritat i la cooperació. 
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Comissió de Menjador i Acolides Noa Pinyol 

Anna Priego-Charo Rodríguez 

Estel Carrió-Vanesa Barbero 

 

 Comissió de Llibres Silvia del Pozo 

 
Comissió de Festes Eva Morcillo 

Priscila Carvajal 

Cristina Torres ,Olga Vacas 

Irene López 

 
Comissió Benestar a l’Escola Estela Montalvo 

Eloi Artigas 

 Comissió de Comunicació Alex Requena 
 

 Comissió de Delegats/des Eli Vallvé 

 Escola de Famílies  Silvia Rodríguez 

Comissió d’Activitats 

Extraescolars 

Irene López 

Laia Pérez-Izaskun Baños 

Comissió de la Diversitat Anna Valledor 

Comissió de Biblioteca Eva Jiménez 

Lucio Recio, Roser López 

María Pellicer 

Projecte #Aquíproubullying Francis García 

 

La Junta Directiva de l l’AFA està formada per: 

 

Presidenta Sandra Fernàndez 
 

Sotpresidenta Sílvia Rodríguez 

Secretària Mercè Carreras 

Tresorer Juan José Vega 

Vocals Isabel Casanovas-Noa Pinyol 

Beatriz García- Àlex Requena 
Irene López 

 

 

 

 

 

 



 

 

A.5.9.- Altres activitats 

 

Projectes solidaris: 

 
 “La Marató de TV3”. 

 
Activitats amb la col.laboració de l’Ajuntament: 

 
 Consell d’Infants  

 “Projecte d’Art Vallgrassa”.  
 “Projecte CuEmE”. 

 Programa Fem Pinya Alumnat de 6è 
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B.- FUNCIONAMENT DEL CENTRE. 

B.1 OBJECTIUS I ESTRATÈGIES 

Seguidament passem a plantejar els nostres objectius i estratègies a partir 

de les necessitats detectades i les possibilitats valorades.  

 

OBJECTIU PEC OBJECTIUS PdD ESTRATÈGIES 

Assolir la millora dels 

resultats educatius i enfortir 

la cohesió social 

1 
Mantenir i millorar la 

competència matemàtica. 
1.1 

Impuls al treball 

competencial en l’àmbit 

matemàtic. 

2 

Mantenir la competència 

lingüística en llengua 

anglesa. 

2.1 
Consolidació de l’impuls 

de la llengua anglesa 

3 

Mantenir i millorar la 

competència lingüística en 

llengua catalana: lectura i 

expressió escrita. 

3.1 
Consolidació del Pla lector 

de centre 

3.2 
Impuls a l’expressió 

escrita. 

4 

Millorar l’atenció a la 

diversitat i enfortir la cohesió 

social. 

4.1 
Consolidació del PAT (Pla 

d’Acció Tutorial). 

4.2 
Promoció del Projecte  

#aquiproubullying 

4.3 
Promoció del Projecte 

Emocions. 

Promoure la participació i 

implicació de la comunitat 

educativa  internament i 

externa 

5 
Potenciar les relacions i la 

comunicació Escola-Família 

5.1 

Planificació d’accions que 

fomentin la participació de 

l’AFA. 

5.2 
Integració de les noves 

tecnologies a l’escola. 

Aconseguir un model 

pedagògic que s’identifiqui 

com un model de qualitat al 

territori. 

6 

 

 

Millorar els projectes de 

Biblioteca i Escola Verda . 

 

6.1 
Promoció del Projecte de 

Biblioteca escolar. 

6.2 
Promoció del Projecte 

d’Escola Verda. 

Consolidar l’escola com una 

organització responsible per 

garantir el seu progrés. 

7 

Realitzar una gestió eficient 

dels espais i equipaments 

escolars. 

7.1 
Millora de les 

instal.lacions de l’Escola. 

7.2 
Promoció del pla TAC del 

centre. 

Implementar instruments 

d'autonomia per millorar 

l'eficàcia dels serveis que 

ofereix l'escola. 

8 
Actualitzar els documents de 

centre 
8.1 

Actualització del 

documents normatius de 

l’Escola 



 

 

 

Per tal de fer més entenedor el document la concreció per a cada estratègia 

així com l’assignació de responsable, temporització... queden reflectides als 

quadres del següent apartat on s’indiquen també els indicadors d’avaluació. 

Hem mantingut els colors per fer referència als àmbits, l’àmbit pedagògic 

vermell, l’àmbit de participació blau i l’àmbit de gestió verd 

 

   OBJECTIU PEC: ASSOLIR LA MILLORA DELS RESULTATS EDUCATIUS I  

                             ENFORTIR LA COHESIÓ SOCIAL 

Objectiu 1:  Mantenir i millorar la competència matemàtica 

ESTRATÈGIA ACTIVITATS RECURSOS TEMPORITZACIÓ 

 

 

1.1-Impuls al treball 
competencial en 
l’àmbit matemàtic. 

 

1.1.2-Programació 
d’activitats 
competencials en 
l’àmbit matemàtic. 

 
Equip humà 

Equips de Cicle 
 

Claustre 

1r 2n 3r 4rt 

X X X X 
 

Responsable 
 

Cap d’Estudis 

1.1.3-Concreció i 
aplicació dels 
recursos i estratègies 
per a l’avaluació 
competencial en 
l’àmbit matemàtic 

 

 
Equip humà 

 

 
Claustre 

1r 2n 3r 4rt 

X   X X X 

Responsable Cap d’Estudis  

 

 

 

OBJECTIU PEC: ASSOLIR LA MILLORA DELS RESULTATS EDUCATIUS I  

                          ENFORTIR LA COHESIÓ SOCIAL 

Objectiu 2:  Mantenir la competencia lingüística en llengua anglesa 

ESTRATÈGIA ACTIVITATS RECURSOS TEMPORITZACIÓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.1.- Consolidació 
de l’impuls de la  
llengua 
anglesa.anglesa. 

 
2.1.1-Consolidació 
de la implantació de 
la llengua anglesa 
en l’àmbit de 
Coneixement del 
Medi.(Science) 

 

 
Equip humà 

ETT 

(English Teacher Team) 
 

Equips de Cicle 
 

Claustre 

1r 2n 3r 4rt 

X   X X X 

 

 
Responsable 

 

 
Cap d’Estudis 

2.1.2- Consolidació 
de la implantació de 
la llengua anglesa 
en l’àmbit 
Artístic.(Arts&Craft) 

 

 
Equip humà 

ETT 
 

Equips de Cicle 
 

Claustre 

1r 2n 3r 4rt 

X X X X 

 
Responsable 

 
Cap d’Estudis 

2.1.3-Potenciació 
d’activitats diverses 
en llengua anglesa 
en el centre. 

 

 
Equip humà 

ETT 
 

Equips de Cicle 

1r 2n 3r 4rt 

X   X X X 

Responsable Cap d’Estudis 
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OBJECTIU PEC: ASSOLIR LA MILLORA DELS RESULTATS EDUCATIUS I  

                          ENFORTIR LA COHESIÓ SOCIAL 

Objectiu 3:  Mantenir i millorar la competència lingüística en llengua 

catalana: lectura i expressió escrita. 

ESTRATÈGIA ACTIVITATS RECURSOS TEMPORITZACIÓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.1-Revisió del Pla 

 

Lector del Centre. 

 

 
3.1.1- Revisió de la 
programació de les 
estratègies de lectura 
del centre per 
cicles.(30´lectura) 

 

 
Equip humà 

Grup Impulsor 
 

ILEC 
 

Equips de Cicle 
 

Claustre 

1r 2n 3r 4rt 

X   X 

 

 
Responsable 

 

Grup Impulsor 
 

ILEC 

 

 
 

3.1.2- Elaboració del 
recull de lectures per 
cada nivell. 

 

 
Equip humà 

Grup Impulsor 
 

ILEC 
 

Equips de Cicle 
 

Claustre 

1r 2n 3r 4rt 

X X 

 
Responsable 

Grup Impulsor 
 

ILEC 

3.1.3- Revisió de la 
sistematització i 
concreció de  les 
activitats de foment de 
la lectura a l’escola. 

 

Equip humà 
Equips de Cicle 

 

Claustre 

1r 2n 3r 4rt 

X   X 

 

Responsable 
 

Cap d’Estudis 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

OBJECTIU PEC: ASSOLIR LA MILLORA DELS RESULTATS EDUCATIUS I   

                          ENFORTIR LA COHESIÓ SOCIAL 

Objectiu 4:  Millorar l’atenció a la diversitat i enfortir la cohesió social 

ESTRATÈGIA ACTIVITATS RECURSOS TEMPORITZACIÓ 

 

 
 
 
 

4.1-Promoció del 
PAT “Pla d’Acció 
Tutorial” 

 
4.1.1-Revisió de les 
activitats del PAT 
dutes a terme en cada 
cicle 

 
Equip humà 

 

Equips de Cicle 
Equip 
Coordinació 

1r 2n 3r 4rt 

X 

Responsable Cap d’Estudis 

 

4.1.2- Programació i 
aplicació de les 
activitats del PAT- 
Educació Emocional. 

 

 
Equip humà 

Equips de Cicle 
Equip 
Coordinació 

1r 2n 3r 4rt 

X X X X 

Responsable Cap d’Estudis 

4.1.3-Aplicació del 
Programa TEI “Tutoria 
entre Iguals”3r-5è 

Equip humà Equip TEI 1r 2n 3r 4rt 

X   X X X Responsable Cap d’Estudis 

    
 

 

 

4.2-Promoció del 
Projecte 

#aquiproubullying 

4.2.2- Programació 
activitats de promoció 
de la convivència en 
el centre. 

 

 
Equip humà 

Equips de Cicle 
Comissió 
Convivència 

1r 2n 3r 4rt 

X X X X 

Responsable Cap d’Estudis 

 

4.2.3-Promoció de la 
Comissió de 
Delegades i delegats. 

 
Equip humà 

Equip directiu 
 

Comissió 
Delegades i 
delegats 

1r 2n 3r 4rt 

   X      X      X X 

Responsable Direcció 

 4.2.4-Revisió dels 
protocols d’observació 
per detectar situacions 
d’assetjament 

Equip humà Equips de cicle 
Equip  

1r    2n    3r      4rt 
        X       

Responsable Direcció 

    
 

 
 
 
 
 
 
 

4.3-Promoció del 
Projecte 
Emocions. 

 

4.3.1-Revisió del Pla 
atenció a la Diversitat 
per implementar 
noves metodologies a 
l’aula. 

 

 
Equip humà 

ECEE 
(Equip Coordinació 
Educació Especial) 

CAD 
Equip Directiu 

1r 2n 3r 4rt 

X 

Responsable Cap d’Estudis 

4.3.2- Treball 
sistemàtic de 
metodologies que 
afavoreixin inclusió ( 
docència compartida, 
treball grups 
cooperatius...) 

 
Equip humà 

ECEE 
CAD 
Equip Directiu 

1r 2n 3r 4rt 

X X X X 

Responsable Cap d’Estudis 

4.3.3-Organització 
dels recursos humans 
i materials del centre 
pe donar la millor 
resposta inclusiva a 
tot l’alumnat. ( SIEI 
SEP Vetlladora TEI 
hores reforç 
mestres...) 

 

Equip humà 

ECEE 
CAD 

Equip Directiu 

1r 2n 3r 4rt 

X X   X X 

Responsable Cap d’Estudis 
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OBJECTIU PEC: PROMOURE LA PARTICIPACIÓ I IMPLICACIÓ DE LA COMUNITAT 

                          EDUCATIVA INTERNAMENT I EXTERNA 

Objectiu 5:  Potenciar les relacions i la comunicació Escola-Família 

ESTRATÈGIA ACTIVITATS RECURSOS TEMPORITZACIÓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5.1-Planificació d’accions 

que fomentin la 

participació de l’AMPA. 

 

 
5.1.1-Participació amb 

l’AMPA en el programa 

de reutilització de llibres 

de text. 

 

 
 

Equip humà 

Comissió 

Socialització 

AFA 

Claustre 

PAS /Equip irectiu 

1r 2n 3r 4rt 

X X X X 

 
Responsable 

 
Direcció 

 
 
 

5.1.2- Col·laboració amb 

l’AMPA en l’organització 

activitats extraescolars 

 

 
 

Equip humà 

AFA 

Claustre 

Consell Escolar 

PAS 

Equip Directiu 

1r 2n 3r 4rt 

X X X X 

 
Responsable 

 
Direcció 

 
5.1.3- Col·laboració amb 

l’AMPA en el Pla de 

l’Esport Escolar (PEE). 

 
Equip humà 

 
AFA 

Equip Directiu 

1r 2n 3r 4rt 

X   X X X 

Responsable Direcció 

 

5.1.4- Coordinació 

activitats AMPA en les 

Festes  Escolars. 

 
Equip humà 

AFA 

Equip Directiu 

1r 2n 3r 4rt 

X   X X X 

Responsable Cap d’Estudis 

    
 

 

5.2-Integració noves 

tecnologies al Centre 

 

5.2.2- Difusió del 

funcionament de la P. D 

Educativa a la comunitat 

Educativa (Comunicació, 

Calendari Activitats, 

Missatgeria mestres 

 
 

Equip humà 

AFA 

Claustre 

Consell Escolar 

PAS 7/Equip irectiu 

1r 2n 3r 4rt 

X X X X 

 
Responsable 

 
Direcció 

 
5.2.2- -Implantació de la 

Plataforma educativa al 

centre 

 
Equip humà 

AFA/Claustre 

Consell Escolar 

PAS /Equip irectiu 

1r 2n 3r 4rt 

X   X X X 

Responsable Direcció 

 

 

 

 



 

 

 

OBJECTIU PEC: ACONSEGUIR UN MODEL PEDAGÒGIC QUE S’IDENTIFIQUI  

                         COM UN MODEL DE QUALITAT AL TERRITORI 

Objectiu 6:  Millorar els projectes de Biblioteca i Escola Verda 

ESTRATÈGIA ACTIVITATS RECURSOS TEMPORITZACIÓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.1-Promoció del 

Projecte de 

Biblioteca Escolar 

 

 
6.1.1- Elaboració de 

la  concreció anual 

dels objectius del pla 

del Projecte de 

Biblioteca Escolar. 

 

 
Equip humà 

Comissió 

Biblioteca 

Consell Direcció 

Equip Directiu 

1r 2n 3r 4rt 

X X X   X 

 

 
Responsable 

 
Coordinadora 

 

Biblioteca 

 
6.1.2- Integració de 

les activitats 

programades a 

l’activitat del centre i 

de l’entorn. 

 

 
Equip humà 

Comissió 
 

Biblioteca 

Consell Direcció 

Equip Directiu 

1r 2n 3r 4rt 

X   X X X 

 
Responsable 

Coordinadora 
 

Biblioteca 

 

 
6.1.3--Valoració dels 

objectius i aportació 

de  propostes de 

millora. 

 

 
Equip humà 

Comissió 

Biblioteca 

Consell Direcció 

Equip Directiu 

1r 2n 3r 4rt 

X   X X X 

 

Responsable 
Coordinadora 

 

Biblioteca 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.2-Promoció del 

Projecte d’Escola 

Verda. 

 

 
6.2.1-Elaboració de  la 

concreció anual dels 

objectius del pla del 

Projecte de l’Escola 

Verda. 

 

 
Equip humà 

Comissió 

Biblioteca 

Consell Direcció 

Equip Directiu 

1r 2n 3r 4rt 

X X X   X 

 

 
Responsable 

 
Coordinadora 

 

Biblioteca 

 
6.2.2- Integració de 

les activitats 

programades a 

l’activitat del centre i 

de l’entorn. 

 

 
Equip humà 

Comissió 
 

Biblioteca 

Consell Direcció 

Equip Directiu 

1r 2n 3r 4rt 

X   X X X 

 
Responsable 

Coordinadora 
 

Biblioteca 

 

 
6.2.3-Valoració dels 

objectius i aportació 

de  propostes de 

millora. 

 

 
Equip humà 

Comissió 
 

Biblioteca 

Consell Direcció 

Equip Directiu 

1r 2n 3r 4rt 

X   X X X 

 

Responsable 
Coordinadora 

 

Biblioteca 
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OBJ. PEC: CONSOLIDAR L’ESCOLA COM UNA ORGANITZACIÓ REALMENT 

             RESPONSABLE PER GARANTIR EL SEU PROGRÉS 

Objectiu 7:  Realitzar una gestió eficient dels espais i equipaments escolars 

ESTRATÈGIA ACTIVITATS RECURS
OS 

TEMPORITZACIÓ 

 

 
 
 
 
 
 

7.1- Millora de les 
instal.lacions de 
l’Escola. 

 
7.1.1- Elaborar la 
documentació 
necessària per 
demanar i justificar les 
subvencions a les 
administracions. 

 

 
 
 
 

Equip humà 

Comunitat 
 

Educativa 
Comissió Millora 
dels Patis 
Equip Directiu 
AMPA 
Ajuntament 

1r 2n 3r 4rt 

X      X      X      X 

Responsable Direcció 

     

 

 
7.2- Promoció del 
Pla TAC del centre. 

(Estrategia digital de 
centre) 

 

 
7.2.2- Millorar la xarxa 

 

wifi de l’escola. 

 

 
Equip humà 

Equip Directiu 
 

AFA 
Ajuntament 
Departament 

1r 2n 3r 4rt 

X X 

Responsable Direcció 

7.2.3- Dotació de més 
recursos TAC: 
Tablets, portàtils, Bee 

 

Bots... 

 

 
Equip humà 

Equip Directiu 
AFA 
Ajuntament 
Departament 

1r 2n 3r 4rt 

X   X X X 

 

 

OBJ. PEC: IMPLEMENTAR INSTRUMENTS D’AUTONOMIA PER MILLORAR  

                 L’EFICÀCIA DELS SERVEIS QUE OFERIX L’ESCOLA 

Objectiu 8:  Actualitzar els documents de centre 

ESTRATÈGIA ACTIVITATS RECURSOS TEMPORITZACIÓ 

 

 
 
 

8.1- Actualització 
dels Documents 
Normatius de 
l’Escola. 

 
8.1.1-Creació de la 
Comissió Pedagògica 

 
Equip humà 

 

Cicles 
Claustre 
Consell Direcció 

1r 2n 3r 4rt 

X 

Responsable Direcció 

8.1.2- Definició del 
calendari de reunions 
i programació 
documents a 
actualitzar. 

 
Equip humà 

 
Equip directiu 
 

1r 2n 3r 4rt 

X X X X 

 
   Responsable 

 
Cap d’estudis 

8.1.3 Revisió i 
elaboració dels 
documents 

   Equip humà 
Claustre 
Consell Direcció 

1r 2n 3r 4rt 

X X X X 

 
   Responsable 

 
Direcció 

 

 

 



 

 

B2.- INDICADORS 

L’avaluació  ens  ha  de  servir  per  reflexionar  sobre  la  millora  

dels  processos organitzatius, pedagògics i de funcionament del centre. 

L’autonomia dels centres públics és una “autonomia compartida” i 

cadascun dels diferents responsables (òrgans personals i col·legiats) 

exerceix l’autonomia del centre en cadascun dels tres àmbits (pedagògic, 

organitzatiu i de gestió). 

El seguiment de les actuacions es farà mitjançant les concrecions 

establertes a la present PGAC (Programació General Anual de Centre) . 

S’informarà del seguiment de les actuacions amb la finalitat que els 

diferents òrgans de l’escola pugui fer els seus comentaris i aportacions. 

 El  fet  de  treballar  amb  indicadors  per  a  l’avaluació  en  

facilitarà  la valoració. A continuació s'explicita la proposta d'indicadors de 

progrés i els mecanismes de recollida d’informació: 

 
1.- Mantenir i millorar la competència 

matemàtica.                                       Indicadors de progrés 

Grau d’aplicació Grau de qualitat d’execució Grau d’impacte 

Recull de programacions i 

d’activitats realitzades en 

l’àmbit matemàtic. 

Ús de les programacions de 

l’àmbit matemàtic  al centre. 

Manteniment o millora en els 

resultats de l’àmbit 

matemàtic de les 

competències bàsiques de 

6è. 

Mecanismes de recollida d’informació 

Aplicació Qualitat Impacte 

Nombre de programacions i 

d‘activitats. 

Programacions competencials de 

l’àmbit matemàtic. 

Indicadors dels resultats de 

les proves de CB. 

 
 

2.- Mantenir la competència lingüística en llengua 
anglesa.                                       Indicadors de progrés 

Grau d’aplicació Grau de qualitat d’execució Grau d’impacte  

Coordinació dels equips de 

treball. 

Recull de programacions i 

d’activitats realitzades en 

lengua anglesa. 

Ús de les programacions dels 

projectes de Science, Arts&Craft. 

Activitats anuals pactades que 

impliquin la llengua inglesa: English 

Day, fórum d’autor… 

Manteniment o millora en els 

resultats de la competencia 

lingüística en lengua anglesa 

les competències bàsiques de 

6è.  

 Mecanismes de recollida d’informació 

Aplicació Qualitat Impacte 

Actes de les reunions ETT 

Nombre de programacions i 

d‘activitats. 

 

Programacions de les activitats i 

dels diferents àmbits que impliquen 

la lengua anglesa 

Indicadors dels resultats de les 

proves de CB.  
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       3.- Mantenir i millorar la competència lingüística en llengua catalana:  
lectura i expressió escrita. 

                                       Indicadors de progrés 

Grau d’aplicació Grau de qualitat d’execució Grau d’impacte 

Coordinació dels equips de 

treball. 

Recull de programacions i 

d’activitats realitzades en 

lengua catalana 

Ús de les programacions de 

l’expressió escrita. 

Activitats anuals del Pla lector 

valorades positivament. 

Manteniment o millora en els 

resultats de la competencia 

lingüística en lengua catalana 

competències bàsiques de 6è. 

. 

( annex IV) Mecanismes de recollida d’informació 

Aplicació Qualitat Impacte 

Actes de les reunions 

Documents d’escola: 

Programació dels 30’ de 

lectura 

Recull de lectures per nivell 

Nombre de programacions i 

d‘activitats. 

Valoracions dels equips docents 

de les activitats del Pla lector  

 

Indicadors dels resultats de les 

proves de CB. 

 

4.- Millorar l’atenció a la diversitat i enfortir la 
cohesió social.                                       Indicadors de progrés 

Grau d’aplicació Grau de qualitat d’execució Grau d’impacte 

Nombre d’activitats i reunions 

del Programa TEI i 

#aquiproubullying. 

Recull de les estratègies de 

personalització de 

l’aprenentatge i de les DUA. 

Elaboració del nou PI i del 

PAT 

Index d’activitats realitzades 

del total de programades del 

Projecte Emocions que 

superi el 80% 

Ús de les estratègies de 

personalització de l’aprenentatge i 

de les DUA 

Ús del Programa TEI, el Projecte 

#aquiproubullying , el PAT, el nou 

PI 

Activitats anuals del Projecte 

Emocions valorades positivament. 

Incorporació de pràctiques 

inclusives en el procés 

d’aprenentatge de l’alumnat. 

Mecanismes de recollida d’informació 

Aplicació Qualitat Impacte 

Documents on es recullen les 

diferents actuacions 

proposades. actes de les 

reunions. 

Document PAT 

Document PI 

 

Graelles de valoració dels equips 

docents de l’ús de les estratègies 

de personalització, de les DUA, 

del nou PI i del PAT 

 

 

Document on es recullen les 

pràctiques inclusives dels 

Mestres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

5.- Potenciar les relacions i la comunicació 
Escola-Família.                                       Indicadors de progrés 

Grau d’aplicació Grau de qualitat d’execució Grau d’impacte 

Nombre  d’activitats i 

reunions efectuades de les 

diferents actuacions. 

Efectivitat i satisfacció de les 

diferents reunions i accions. 

Ús de la Plataforma educativa 

Manteniment del bon clima de 

treball i de col.laboració dels 

membres de la Comunitat 

Educativa. 

Famílies que participen del 

programa de socialització de 

llibres de text. >95% 

Mecanismes de recollida d’informació 

Aplicació Qualitat Impacte 

Actes de les reunions 

 

Enquesta de satisfacció a la 

Comunitat Educativa. 

Plataforma educativa 

Enquesta de satisfacció a la 

Comunitat Educativa. 

  Graella amb les dades de la   

  socialització de libres de text. 

 

6.- Millorar els projectes de Biblioteca i Escola 
Verda.                                       Indicadors de progrés 

Grau d’aplicació Grau de qualitat d’execució Grau d’impacte 

Nombre d’activitats i 

reunions de les Comissions 

de Biblioteca i Escola 

Verda. 

Index d’activitats 

realitzades del total de 

programades que superi el 

80% 

L’alumnat participa a les activitats 

de la Biblioteca i l’Escola Verda. 

Activitats anuals dels plans de 

Biblioteca i Escola Verda valorades 

positivament. 

Valoració satisfactòria de la 

Comunitat educativa dels 

Projectes de Biblioteca i 

Escola Verda superior al 80% 

Mecanismes de recollida d’informació 

Aplicació Qualitat Impacte 

Documents on es recullen 

les activitats i les actes de 

les reunions. 

 

Valoracions dels equips docents 

de les activitats de Biblioteca i 

Escola Verda 

Nombre d’alumnes que participen a 

les activitats. 

 

Enquesta de satisfacció a la 

Comunitat Educativa. 
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7.- Realitzar una gestió eficient dels espais i 
equipaments escolars.                                       Indicadors de progrés 

Grau d’aplicació Grau de qualitat d’execució Grau d’impacte 

Actuacions de manteniment 

i millora realitzades 

Revisió del Pla TAC 

 

Llibre de manteniment al dia 

Millora de les instal.lacions 

valorada positivament pel Consell 

Escolar 

Ús de la competencia digital en els 

diferents àmbits 

 

Instal.lacions en condicions 

òptimes per l’activitat 

educativa. 

L’alumnat gaudeix de les 

millores. 

Comunicació a la Comunitat 

educativa de les millores 

assolides 

Implantació de la programació 

TAC 

 

 

Mecanismes de recollida d’informació 

Aplicació Qualitat Impacte 

Document on es recullen les 

activitats realitzades. 

Document del Pla TAC 

 

Llibre del pla de manteniment dels 

edificis escolars. 

Acta Consell Escolar  

Activitats que utilitzen la 

competencia digital 

Enquesta de valoració de 

satisfacció . 

Document del Pla TAC 

 

 
 

8.- Actualitzar els documents de centre. 

                                      Indicadors de progrés 

Grau d’aplicació Grau de qualitat d’execució Grau d’impacte 

Revisió o elaboració dels 

diferents documents: 

PEC, Pla d’Acollida i Pla de 

comunicació. 

Funcionalitat dels diferents 

documents aprovats 

     Satisfacció superior al 80% 

del claustre. 

Mecanismes de recollida d’informació 

Aplicació Qualitat Impacte 

Documents elaborats 

 

Aportacions i valoracions dels 

membres del claustre. 
Enquesta de satisfacció  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

C.- PLA FORMACIÓ . 
 

DOCENTS: 
 

CURS Nombre  de 

mestres 

Subxarxa Territorial per a l'Estratègia Digital de centre 9 

Grup de Treball sobre l’EDC per a centres de primària de 
Begues i Gavà 

8 

Subxarxa de Competència Digital Docent 2021-2022       2 

Les violències masclistes als centres educatius, per 
directors/es i referent de Coeducació 

2 

FIC 34 

Grup de treball coordinació primària - secundària 1 

Grup de treball coordinació Educació Infantil 0/6 1 

Grup de treball coordinació Cap d’estudis 1 

Grup de treball coordinació Secretaris/es 1 

  

Coordinació especialistes d’anglès Gavà-Begues 1 

Coordinació MEE 3

Seminari SIEI 2 

Grup de treball coordinació directors 1 

  Les  altes capacitats en el marc de l'escola inclusiva     1

Josep_M
Texto escrito a máquina
L

Josep_M
Texto escrito a máquina
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Educació per a la sostenibilitat. Seminaris d'equips de 

centre 

2 

Espai de Debat Educatiu de Begues 2 

Formació Projecte cuEmE 2 

Salut Emocional d’Infants i joves en les adversitats, la 

mort i el dol. 
  

1 

Intervenció educativa en l’alumnat amb trastorns de l’espectre 
autista (TEA) 

3 

Salut i Benestar Docent 1 

Introducció a la recerca i  a l’avaluació educatives 1 

 Laboratori de matemàtiques  3 

 

ESTUDIANTS EN PRÀCTIQUES: 
 

El centre col·labora com a centre formador d’estudiants en pràctiques 

per tal d’afavorir el contacte dels futurs professionals amb la realitat 

escolar. Aquest curs seguim comptarem amb estudiants en pràctiques 

tant de CFGS com de Grau Universitari. 

 

C.- AVALUACIÓ DE CENTRE . 
 

L’avaluació és una eina de reflexió per al coneixement i la millora 

constant del servei educatiu que ofereix el centre, per aquest motiu 

continuarem treballant en les propostes de millora derivades dels Plans 

anteriors i a més continuarem aplicant les Proves del Currículum: 

 

Educació Infantil: Proves d’escriptura Teberosky i de càlcul mental a P3, 

P4, P5.Prova de Lectura a P5. 

http://aplitic.xtec.cat/pls/soloas/pk_for_mod_ins.p_for_consulta_anteriors
http://aplitic.xtec.cat/pls/soloas/pk_for_mod_ins.p_for_consulta_anteriors


 

 

Primària: Proves Canals, les ACL,  càlcul mental i velocitat lectora  a tots 

els cursos. 

 

PROVES DE LECTOESCRIPTURA : Són unes Proves de Mínims que 

han d’assolir tots els alumnes i estan proposades pel Departament 

d’Educació. Les  ACL  són  unes  proves  estandarditzades  que  avaluen  

el  nivell  de comprensió lectora. Les proves Teberosky avaluen i indiquen  

el procés evolutiu de la lectoescriptura dels alumnes. Les Proves canals 

mesuren la velocitat lectora. 

 

PROVA DE CÀLCUL MENTAL: S’apliquen a tots els cursos seguint les 

pautes del programa de Càlcul mental del Quinzet, ja que és el que es 

treballa periòdicament a l’aula. 

 

PROVA DE COMPETÈNCIES BÀSIQUES : Competències lingüístiques 

de les tres llengües,  de matemàtiques i una prova de medi. Alumnat de 

6è de primària. Enguany no han publicat encara les dates. 
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E. ANNEXOS 
  ANNEX I: PLA D’ORGANITZACIÓ PER AL CURS 2021-2022 EN EL MARC DE LA PANDÈMIA 

  ANNEX II: PROJECTES I COMISSIONS DE CENTRE 

  ANNEX III: PLANS DE TREBALL DELS PROFESSIONALS D’ATENCIÓ EDUCATIVA 

  ANNEX IV: ORGANITZACIÓ DE L’ESBARJO 

  ANNEX  V: CALENDARI ESCOLAR 

  ANNEX VI: PLA D’ATENCIÓ DEL SERVEI EDUCATIU  BAIX LLOBREGAT 2 

  ANNEX  VII: PLA DEL MENJADOR 

 



 

 

 
 

 
 

 
 

 

ESCOLA  
SANT CRISTÒFOR 

BEGUES 
 

Pla d'actuació 

per al curs 2021-2022  

en el marc de la pandèmia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aquest document és susceptible de ser modificat 

en funció de l'evolució de la pandèmia i del Pla de vacunació 

 

 

 

 

(Aprovat pel Consell Escolar) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Josep_M
Texto escrito a máquina
ANNEX I

Josep_M
Texto escrito a máquina

Josep_M
Texto escrito a máquina
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1. Introducció 

 

1.1. Rellevància de la pandèmia 
 

L'afrontament de la pandèmia per la covid-19 va implicar l'aplicació de mesures que van 

cercar contenir la transmissió del virus a través de la reducció dràstica de les interaccions 

socials, entre les quals, en un primer moment, el tancament de les escoles. En aquell 

moment es desconeixia l'impacte de la malaltia en infants i adolescents i la seva influència 

en la cadena de transmissió. 
 

L'obertura de les escoles, un cop passada la primera onada, va ser alhora una necessitat i 

un repte. El confinament perllongat i la mateixa pandèmia han tingut diversos efectes 

sobre la salut dels infants i adolescents, tant físicament com emocionalment. Aquests 

efectes han estat més elevats en aquells alumnes de nivell socioeconòmic més desafavorit 

o en aquells que tenen alguna dificultat d'aprenentatge, així com en aquells que han patit 

la malaltia greu en alguns dels seus familiars o coneguts. 
 

Com ha exposat la UNICEF, l'educació és una part essencial de la recuperació en una crisi: 

aporta normalitat, un sentit de la rutina, coneixements i habilitats necessàries per al 

desenvolupament, protecció en casos d'especial vulnerabilitat social i econòmica, i serveix 

de pont per salvar les diferents bretxes socials, econòmiques i educatives a què s'enfronta 

part de la població. Per aquest motiu, s'han mantingut i cal mantenir els centres educatius 

oberts i garantir, tant com sigui possible, la presencialitat de l'alumnat. 
 

El curs 2020-2021 es va organitzar per tal de garantir el dret a l'educació i la protecció 

dels infants i adolescents amb la màxima normalitat possible. El marc és un sistema 

educatiu inclusiu, que té la finalitat d'afavorir el desenvolupament personal i social de tot 

l'alumnat, mitjançant l'activitat educativa adreçada a atendre la diversitat i l'assoliment 

d'una igualtat d'oportunitats i d'accessibilitat. 
 

La continuïtat de la situació de crisi sanitària ha fet necessària l'aplicació continuada d'una 

sèrie de mesures que canvien de manera notable el funcionament de la societat i també 

del sistema educatiu. Responsables, famílies, persones educadores i la resta del personal 

de les escoles s'han involucrat i s'han compromès per garantir els dos grans pilars per fer 

front a la pandèmia: les mesures de protecció i la traçabilitat. El sistema de salut s'ha 

bolcat en el diagnòstic precoç de la malaltia i l'àgil estudi dels contactes estrets, aplicant 

totes les mesures epidemiològiques que han estat necessàries. 
 

L'obertura d'escoles s'ha fet tenint en compte les dades d'incidència de la malaltia i 

sempre d'acord amb les activitats permeses segons la situació sanitària de la pandèmia i 

la normativa existent. 
 

Les famílies i l'alumnat han rebut informació de les mesures adoptades a l'escola en 

relació amb la prevenció i control de la covid-19. 
 

La inesperada expansió del SARS-CoV-2 arreu del món i les enormes conseqüències que 

deixa al seu pas obren un nou escenari on s'acumulen els aprenentatges i les incerteses. 

S'ha après el comportament d'aquest virus setmana a setmana i ha calgut posar en 

pràctica mesures que, fins fa un temps, ni tan sols s'haurien imaginat. 
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Amb la cinquena onada hem tingut un nou repte, que ha estat la variant delta del SARS- 

CoV-2, molt més contagiosa, de manera que ha donat lloc a una disseminació ràpida i 

important de casos. D'altra banda, també hi ha un percentatge important de població 

vacunada i la possibilitat de vacunació per tota la població de 12 anys o més. 
 

1.2. Balanç del curs 2020-2021 
 

Sota el lema Escoles obertes, escoles segures, els departaments d'Educació i Salut van 

aplicar amb eficàcia un seguit de protocols, que van donar com a resultat un balanç molt 

positiu de l'impacte que va tenir la covid-19 als centres educatius. 
 

El curs escolar 2020-2021 va començar amb el 100% de presencialitat en totes les seves 

etapes educatives i va acabar de la mateixa manera.  
 

Mentre que en molts països del nostre entorn es van tancar els centres educatius durant 

diverses setmanes i fins i tot mesos, el calendari escolar a Catalunya només va tenir una 

única modificació: la declaració del divendres 8 de gener com a dia no lectiu, fet que 

possiblement va contribuir a que el pic de casos de la segona onada fos el dia 13 de gener 

i molt menor que el de la primera. 
 

Des de l'inici del curs, hi va haver una absoluta transparència comunicativa de les 

incidències relacionades amb la covid-19 a través de dadescovid.cat i de l'aplicació 

Traçacovid. 
 

Les dades del balanç del curs 2020-2021 van ser: 
 

 

Figura 1. Evolució de centres i grups confinats, curs 2020-2021. Font: Traçacovid. 
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Figura 2. Evolució d'alumnes confinats, curs 2020-2021. Font: Traçacovid. 

 

 

Figura 3. Evolució de professionals confinats, curs 2020-2021. Font: Traçacovid. 

 

Com es pot veure a les figures anteriors (figures 1, 2 i 3), els centres educatius van viure 

un pic d'afectacions a cada trimestre, que va coincidir amb l'evolució del virus en l'àmbit 

comunitari. Cada pic va ser inferior a l'anterior. Així, el punt màxim d'afectació es va 

recollir el 31 d'octubre de 2020. 
 

El dia de més afectació, el 94,3% d'alumnes van anar a l'escola i a l'institut de forma 

presencial, el 95,1% dels grups estables van seguir fent la seva activitat amb normalitat i 

el 97,6% de docents i personal PAS i PAE van treballar als centres educatius. 
 

Durant tot el curs, el 98,2% dels centres es van mantenir oberts i els centres educatius que 

es van haver de tancar per incidències relacionades amb la covid-19 van ser 91, 

principalment escoles bressol i escoles rurals. En tot el curs no es va tancar cap escola 

d'educació infantil i primària ni cap institut. 
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Des de l'inici del curs 2020-2021, el 14 de setembre del 2020, i fins al 23 de juny de 2021 

es van produir 85.666 casos positius de covid-19 en persones de l'àmbit educatiu: 75.836 

en alumnes (88,51% del total), 9.161 en docents, PAS i PAE (10,65%) i 669 en personal 

extern (0,84%). Aquestes xifres indiquen que el 5,27% dels alumnes i el 5,73% de 

professionals (docents, PAS i PAE) van ser positius. 
 

A l'entorn escolar es van fer 1.577.020 PCR, tant per al diagnòstic com per a l'estudi de 

contactes. 
 

Pel què fa referència al nombre de casos de covid-19 dins de les aules, en la major part 

de casos només hi va haver un positiu al grup de convivència estable (vegeu la figura 4), i 

la mitjana de casos, quan hi va haver més d'un cas, va ser de menys de 2 (sense que això 

signifiqui que en tots els casos aquests haguessin estat relacionats). 
 

 
 

Figura 4. Anàlisi dels casos secundaris a l'entorn escolar, curs 2020-2021. Font: SISAP. 

 

Com es pot veure a la figura 5, aquest fet es va produir a tots els cicles educatius: 
 

 

Figura 5. Percentatge de casos en GCE que no van generar cap cas secundari per nivell educatiu, 

curs 2020-2021. Font: SISAP. 
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L'estudi d'Alonso i altres autors va mostrar que per al 75% dels casos índex no hi va haver 

transmissió cap a altres membres del grup classe. 
 

Amb aquestes dades es pot afirmar que l'activitat a les escoles no es va associar a un 

augment de la transmissió comunitària. A banda del comportament del SARS-CoV2 en 

la població en l'edat pediàtrica, les mesures de protecció, com l'ús correcte de la 

mascareta i la ventilació, es van mostrar efectives per al control de la pandèmia. 
 

A més, en data 26 d'agost, 202.508 (un 90,91%) professionals de l'entorn escolar han estat 

vacunats. Com es pot veure a la figura 6, aquest fet ha permès que la taxa acumulada 

d'infeccions en professionals no vacunats i vacunats hagi estat del 2,01% i 

0,84% respectivament (període d'estudi de l'1 de març al 30 d'abril). 
 

 
 

Figura 6. Taxa acumulada d'infeccions en els professionals del centres docents. Font: SISAP. 
 

1.3. La covid-19 en infants 
 

Des de l'inici de la pandèmia, 179.922 infants i joves de 0 a 19 anys han tingut una prova 

diagnòstica positiva per covid-19 (dada actualitzada a 26 d'agost de 2021). Els estudis 

revelen que la gran majoria dels infants presenten quadres molt lleus de la malaltia, 

moltes vegades fins i tot asimptomàtics. No obstant això, també s'ha descrit algun cas de 

covid-19 persistent en un petit percentatge d'infants i joves i algun cas greu de la malaltia. 
 

Malgrat que cada vegada hi ha més evidència científica al voltant de la covid-19, encara 

queden alguns interrogants per resoldre. 
 

Cal remarcar, però, que no hi ha evidència científica que indiqui que les persones adultes 

que conviuen amb escolars tenen un major risc de desenvolupar formes severes de covid-

19. 
 

La campanya de vacunació i l'evolució de les dades epidemiològiques obren un escenari 

diferent per al curs 2021-2022. Tot i això, mentre no s'obtingui la immunitat de grup, 

caldrà mantenir mesures de protecció i prevenció per evitar noves onades. 
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2. Objectiu del document 
 

Aquest Pla d'actuació estableix les bases perquè el curs 2021-2022 es pugui dur a terme 

amb les màximes garanties, que busquen l'equilibri entre la protecció de la salut de les 

persones als centres educatius, la gestió correcta de la pandèmia i el dret de tots els 

infants a una educació de qualitat. 
 

En una societat amb grans incerteses, cal que l'escola pugui treballar amb la màxima 

normalitat possible. Cal donar continuïtat a l'aprenentatge aplicant les mesures sanitàries 

de protecció que siguin necessàries. 
 

▪ 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. 
 

3. Valors en què es basa la proposta 
 

3.1. Seguretat 
 

Amb les mesures que es proposen i la col·laboració imprescindible de tots els integrants 

de la comunitat educativa —incloses les famílies—, els centres educatius han de continuar 

sent espais on l'activitat educativa es pugui dur a terme d'una manera segura i 

confortable. 
 

Les evidències científiques han demostrat que infants i adolescents són un col·lectiu de 

risc molt baix respecte de la covid-19, especialment pel que fa a l'afectació clínica que 

desenvolupen. 
 

3.2. Salut 
 

La salut dels alumnes, docents i altres persones treballadores dels centres educatius és 

una prioritat per als departaments d'Educació i de Salut. Totes les mesures estan 

adreçades a reduir la transmissió del virus i a millorar la traçabilitat de casos i contactes. 
 

3.3. Equitat 
 

El període de confinament va tenir efectes desiguals en els diferents grups de població. 

Sovint, les persones pertanyents a col·lectius de major vulnerabilitat, van patir —o n'estan 

patint— les conseqüències d'una manera més acusada. L'assistència als centres permet 

una socialització dels infants i adolescents que té un gran valor. El tancament de les 

escoles va fer palesa la bretxa digital i cognitiva existent entre alumnes. 
 

Per tot plegat, aquesta proposta garanteix la presencialitat sense renunciar a la seguretat 

d'alumnes i personal docent i no docent dels centres educatius. 
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3.4. Vigència 
 

Totes les mesures proposades seran vigents al llarg del curs escolar 2021-2022. No 

obstant això, aquestes mesures s'avaluaran i s'adaptaran en funció de l'evolució del 

context epidemiològic i dels avenços en el pla de vacunació i en la immunitat de grup. 
 

4. Principis bàsics de prevenció, higiene i promoció de la salut 
 

Els dos pilars en el moment actual de control de la pandèmia, i a l'espera d'assolir la 

immunitat de grup continuen sent la disminució de la transmissió del virus i l’augment 

de la traçabilitat dels casos. 
 

4.1. Grups de convivència estable 
 

Es manté la proposta de l'organització entorn a grups de convivència estable. El seu 

principal valor, tal com s'ha demostrat durant el curs 2020-2021, és la facilitat que ofereix 

en la traçabilitat de possibles casos que s'hi donin, atès que permet una identificació i 

gestió precoç dels casos i dels seus contactes. Es tracta de grups estables 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. 
 

Es tracta, per tant, d'un grup de persones que tenen una relació propera i molt quotidiana. 

Això permet que no sigui necessari requerir la distància física interpersonal de 

seguretat establerta en 1,5 metres (o la superfície equivalent de seguretat de 2,5 m2) 

en aquests grups de convivència estable.  
 

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. 
 

4.2. Mesures de prevenció personal 
 

4.2.1.  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. 
 

Per tant, en els grups estables no és necessari requerir la distància física interpersonal de 

seguretat establerta en 1,5 metres (o la superfície equivalent de seguretat de 2,5 m2). 
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4.2.2.  Higiene de mans 
 

Es tracta d'una de les mesures més efectives per preservar la salut dels alumnes, així com 

la del personal docent i no docent. 
 

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). 
 

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. 
 

Cal que es garanteixi l'existència de diversos punts de rentat de mans, amb disponibilitat 

de sabó amb dosificador i tovalloles d'un sol ús. En punts estratègics (menjador, zona 

d'aules...) es recomana la col·locació de dispensadors de solució hidroalcohòlica per a ús 

del personal de l'escola. 
 

S'han d'afavorir mesures adaptades a l'edat de l'infant (vídeos, cançons...) per promoure 

el rentat de mans correcte i la seva importància. 
 

Cal que es col·loquin pòsters i cartells informatius explicant els passos per a un correcte 

rentat de mans en els diversos punts de rentat de mans. 
 

4.2.3.  Ús de la mascareta 
 

En funció de la immunitat assolida amb la vacunació, el context epidemiològic i la 

normativa vigent, l'ús de la mascareta per a l'inici del curs 2021-2022 és la que es mostra 

en la taula següent. Aquesta mesura pot ser susceptible de canvis al llarg del curs segons 

l'evolució de la pandèmia i l'augment dels percentatges de vacunació. 
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Col·lectiu Indicació 

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

De 1r a 6è de primària Obligatòria 

Personal docent i no docent Obligatòria 

https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/rentat-de-mans-alcohol.pdf


 
 

 
 

 

 

 

La mascareta indicada en l'àmbit educatiu és de tipus higiènic, en compliment de la 

norma UNE. 
 

El Departament d'Educació lliurarà a tots els centres de la seva titularitat, mascaretes 

higièniques per a tots els professionals, un estoc de mascaretes quirúrgiques per a la 

gestió de la detecció d'un possible cas de covid-19 durant l'activitat al centre i un estoc 

de mascaretes FFP2 per a aquells casos de detecció d'un possible cas covid-19 quan 

l'alumne o alumna no porti mascareta, i també gel hidroalcohòlic. 
 

A més, i de manera particular, es lliurarà material complementari (pantalles de protecció 

facial, mampares, mascaretes amb visió de llavis, mascaretes FFP2...) per a situacions 

específiques. 
 

4.2.4.  Requisits d’accés als centres educatius 
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▪ Absència de simptomatologia compatible amb la covid-19 (febre o febrícula 

per sobre de 37,5 ºC, tos, dificultat per 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 en infants grans i adolescents) o amb qualsevol altre quadre 

infecciós. 
 

▪ No  convivents  o  contacte  estret  amb  positiu  confirmat  o  simptomatologia 

compatible en els 10 dies anteriors. 
 

* Com 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. 

 

En cas que l'alumne o alumna presenti una malaltia crònica d'elevada complexitat que 

pugui augmentar el risc de gravetat en cas de contraure la infecció per SARS-CoV2, s'ha 

de valorar de manera conjunta —amb la família o persones tutores i el seu equip mèdic 

de referència—, les implicacions a l'hora de reprendre l'activitat educativa presencialment 

al centre educatiu. Malgrat que l'evidència és escassa, en infants, es consideren malalties 

o condicions de risc per a complicacions de la covid-19: 
 

 malalties que afecten el sistema immunitari (per exemple aquells infants que 

requereixen tractaments immunosupressors); 
 

 malalties respiratòries greus (fibrosi quística, displàsia broncopulmonar, asma 

greu...); 
 

 malalties cardíaques greus (amb repercussió hemodinàmica i/o que necessiten 

tractament mèdic); 
 

 altres: diabetis tipus 1 amb mal control metabòlic, diàlisi, drepanocitosi, obesitat 

greu en adolescents...). 
 

La situació de pandèmia demana una proposta educativa personalitzada per a l'alumnat 

no reincorporat als centres educatius. Així s'estableixen aquests criteris* per a l'atenció 

personalitzada de l'alumnat en temps de situació de pandèmia de la covid-19: 
 

a)   Alumnat amb malalties cròniques complexes d'elevada vulnerabilitat enfront de 

la covid-19. 



 
 

 
 

 

 

b)  Alumnat que conviu amb una persona que presenta una malaltia molt greu i 

d'elevada vulnerabilitat enfront de la covid-19 i que no ha estat vacunada. 
 

* En ambdós supòsits l'estat de vacunació de les persones vulnerables pot fer variar el tipus d'atenció a 

aquest alumnat. 

 

En el cas del personal docent i no docent de l'escola que tingui contacte amb els infants, 

les persones de risc elevat de malaltia greu per coronavirus han de ser avaluades pel 

servei de prevenció de riscos laborals de titularitat del centre per valorar si poden estar 

en contacte amb els infants. Les condicions de risc engloben les malalties cròniques, 

diabetis, hipertensió, obesitat mòrbida o alguna malaltia crònica, com ara una malaltia 

cardiovascular, malaltia hepàtica crònica, malaltia pulmonar crònica, malaltia renal 

crònica, malaltia neurològica o neuromuscular crònica, immunodeficiència congènita o 

adquirida (incloent-hi el VIH), o càncer. Les dones embarassades es consideren un 

col·lectiu d'especial consideració. Les persones del grup de risc han de ser valorades pel 

servei de prevenció de riscos laborals, propi o extern, de cada titularitat. També caldrà 

preveure els requisits d'accés als centres educatius de persones pertanyents a altres 

entitats o empreses de cara a la gestió de vulnerabilitats i/o contactes. 
 

En tots aquests casos, la vacunació completa pot fer variar l'actitud a prendre. 
 

4.2.5.  Control de símptomes 
 

Les famílies han de fer-se responsables de l'estat de salut dels fills i filles. A l'inici del curs, 

han de signar una declaració responsable a través de la qual: 
 

 han de fer constar que són coneixedores de la situació actual de pandèmia, amb 

el risc que això comporta, i que, per tant, s'atindran a les mesures que puguin ser 

necessàries en cada moment; 
 

 es comprometen a no portar l'infant al centre educatiu en cas que presenti 

simptomatologia compatible amb la covid-19 o l'hagi presentat en els darrers 10 

dies i a comunicar-ho immediatament als responsables del centre educatiu, per 

poder prendre les mesures oportunes. 
 

Les famílies disposaran d'una llista de comprovació de símptomes (annex 1). La família  

ha de comunicar al centre si ha presentat febre o algun altre símptoma. En cas que la 

situació epidemiològica ho requerís es podria considerar la implementació d'altres 

mesures addicionals com la presa de temperatura a l'arribada a l'escola. 
 

Els centres disposen de termòmetres de distància incorporats a la farmaciola per si un 

infant o adolescent es troba malament durant la jornada lectiva, però no es considera 

necessari prendre la temperatura diàriament en el moment de l'accés al centre. 
 

4.3. Ventilació, neteja i desinfecció 
 

L'escola ha de disposar d'una planificació de ventilació, neteja i desinfecció adaptada a 

les característiques del centre. D'acord amb l'evidència científica més recent, la ventilació 

és una de les principals mesures de prevenció de contagis en espais interiors. Per això 

cal seguir curosament les orientacions de ventilació. 
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http://educacio.gencat.cat/web/shared/continguts_per_compartir/ENS/salut-escola/documentacio/escoles/20210111-noves-orientacions-ventilacio.pdf


 
 

 
 

 

 

La nova evidència mostra que la via de transmissió a través de les superfícies és molt 

menys rellevant del que s'havia considerat inicialment.  
 

La neteja i la posterior desinfecció d'espais s'ha de fer com a mínim amb una periodicitat 

diària al final de la jornada, procurant incidir més en aquelles superfícies de contacte 

habitual. La neteja dels lavabos del migdia es considera imprescindible. 
 

No és necessària la desinfecció d'espais dins l'horari lectiu tot i que es valora la 

importància d'incloure-la dins l'aprenentatge pedagògic d'ordre i neteja d'espais. 
 

Es permet que els alumnes comparteixin materials portats de casa sempre que compleixin 

condicions d'higiene. 
 

Les zones exteriors són espais de baix risc de transmissió del coronavirus. Per aquest 

motiu, s'aconsella utilitzar espais com el pati per a la realització d'aquelles activitats 

puguin fer-se a l'aire lliure. 
 

4.3.1.  Gestió de residus 
 

Es recomana que els mocadors i tovalloles d'un sol ús utilitzats per a l'assecat de mans o 

per a la higiene respiratòria es llencin en contenidors amb bosses, preferiblement amb 

tapa i pedal. El material d'higiene personal, com mascaretes, guants i altres residus 

personals d'higiene, són considerats com a fracció resta i, per tant, s'han de llençar al 

contenidor de rebuig (contenidor gris). 
 

En el cas que alguna persona presenti símptomes mentre està al centre, cal tancar en una 

bossa tot el material utilitzat a l'espai d'ús individual on s'ha aïllat la persona i introduir- 

lo en una segona bossa abans de dipositar-la amb la resta de residus, tal com s'ha indicat 

al paràgraf anterior. 
 

4.4. Promoció de la salut i suport emocional 
 

L'impacte en salut, econòmic i social de la pandèmia pot haver tingut conseqüències 

emocionals per a molts infants i adolescents. El dol per la pèrdua d'un familiar, l'angoixa 

per la situació viscuda o l'impacte socioeconòmic causat per la pandèmia poden estar 

presents en un nombre significatiu d'infants i adolescents. 
 

La pandèmia actual brinda una oportunitat única per consolidar alguns hàbits i conductes 

que són imprescindibles en qualsevol context: 
 

▪ Tenir cura d'un mateix i de les persones que l'envolten. 
 

▪ Actuar amb responsabilitat per protegir els més vulnerables. 
 

▪ Aplicar les mesures de protecció i prevenció de manera sistemàtica. 
 

4.5. Gestió de casos 
 

La responsable de la coordinació i gestió de la covid-19 és la directora, amb el suport de 

la coordinadora de riscos laborals. 

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. 
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5. Organització del centre 
 

El curs començarà de manera presencial el 13 de setembre de 2021. 
 

5.1. Alumnat 
 

L'ensenyament serà presencial per a tot l'alumnat de tots els ensenyaments des 

d'educació infantil fins als ensenyaments postobligatoris. En general l’Escola té dos grups-

bombolla per nivell menys a 5è que són 3 grups-bombolla. 
 

En el cas de la incorporació d'un nou alumne o alumna al centre, se l'assignarà a un grup 

estable existent. 
 

5.2. Personal dels centres: docents, personal d’atenció educativa i personal 

d’administració i serveis 
 

El Departament d'Educació ha determinat i comunicat la plantilla de personal docent, de 

personal de suport educatiu i d'administració i serveis assignada a cada centre finançat 

amb fons públics, tenint en compte les directrius del Departament en el marc de la covid- 

19. 
 

El servei sanitari del servei de prevenció de riscos laborals de la titularitat del centre ha 

d'avaluar la presència de personal treballador especialment sensible a la covid-19, en el 

marc de referència vigent en cada moment, i d'acord amb aquest coneixement establir, 

si escau, mesures específiques de protecció. 
 

5.3. Grups de convivència estable 
 

A partir del nombre d'alumnes, del nombre de docents i personal de suport educatiu, el 

centre ha d'organitzar els grups de convivència estable d’alumnes amb un espai 

referent. 
 

Es considera grup de convivència estable, el grup classe de referència de l'alumnat. Per 

tant, el nombre màxim d'alumnes d'un grup estable de convivència és el d'alumnat 

matriculat per a aquell grup classe. 
 

En el cas del professorat de primària s'assigna la persona tutora al seu grup de referència 

estable. Poden formar part d'aquest grup estable altres docents o personal de suport 

educatiu i d'educació inclusiva si la major part de la seva jornada laboral transcorre en 

aquest grup. Un docent o una docent i un professional o una professional de suport 

educatiu només pot formar part d'un únic grup estable. 

 

A l'educació infantil i primària, aquest grup s'ha de mantenir junt en el màxim d'activitats 

al llarg de la jornada lectiva. A l'interior de l'edifici el grup ha d'ocupar, de manera general, 

el mateix espai físic. El grup d'alumnes ha de ser sempre el mateix.  
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Els professionals dels serveis educatius i dels CEEPSIR que assessoren els centres poden 

entrar als centres i a les aules: han de mantenir la distància física recomanada, portar 

mascareta i aplicar les mesures d'higiene i prevenció. També hi poden accedir, si és 

necessari, els professionals municipals. 
 

Si el suport específic personalitzat no es porta a terme en el grup estable de convivència, 

tant dins com fora de l'horari lectiu, s'hi han de garantir les mesures sanitàries establertes 

en cada moment tenint en compte la ventilació de l'espai, així com també la distància 

entre alumnat i l'ús de la mascareta. 
 

L’Alumnat del grup SIEI es considera que el seu grup estable és el grup de referència. 
 

Els grups dels ambients i l'ensenyament de la religió no es poden considerar grup de 

convivència estable. Per aquest motiu cal garantir la distància, la ventilació i l'ús de 

mascareta quan s'imparteixin aquestes matèries. 
 

5.4. Espais 
 

El centre ha d'identificar tots els espais susceptibles d'acollir un grup de convivència 

estable. 
 

5.4.1.  Espais docents per a grups estables 
 

A les escoles es podran utilitzar, com a espais docents per a un grup d'alumnes, les aules 

de grup i també les aules o espais específics: aula de psicomotricitat, aula de música, aula 

d'informàtica, biblioteca, gimnàs, etc. 
 
 
 

En funció de cada centre, l'ús dels espais per a un grup poden ser diferents. Es recomana 

que cada grup tingui un únic espai de referència.  

 

En el cas de la nostra Escola no cal ocupar cap espai específic ja que el present curs tenim 

doble línia a tota l’Escola (2 grups per nivell) menys a 5è que són 3 grups 

 
 

Així els grups estables que tindrem el curs 21-22 són: 
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EI CI CM CS 

P3A-P3B 
P4A-P4B  
P5A-P5B 

1rA-1rB 

2nA-2nB 

3rA-3rB 

4tA-4tBC 

              5èA-5èB- 5è C 

6èA-6èB 



 
 

 
 

 

 

5.4.2.  Espai de menjador 
 

El servei de menjador escolar, que inclou l'àpat i les activitats posteriors fins a la represa 

de l'activitat lectiva o la finalització de la jornada escolar segons els casos, s'organitza en 

els espais habilitats a tal efecte. 
 

Davant la nova evidència que la transmissió del virus és molt poc probable a través de les 

superfícies, les recomanacions principals al menjador consisteixen en la ventilació, el 

rentat de mans i la disposició de l'alumnat per grups de convivència estable, mantenint 

la distància física recomanada entre grups. 
 

Els infants que facin tasques com les de parar i desparar taula, o d'altres, les han de fer 

exclusivament per al seu grup de convivència. Si l'alumnat recull el menjar en una línia 

d'autoservei, cal que mantingui la distància en la filera. 
 

El personal docent i el personal d'administració i serveis del centre podrà fer ús del servei 

de menjador escolar sempre que sigui possible la seva ubicació en un espai clarament 

diferenciat de l'ocupat per l'alumnat i mantenint en tot moment la distància de seguretat 

d'1,5 metres entre els adults i amb l'alumnat. El professorat i el personal d'administració i 

serveis han d'utilitzar obligatòriament la mascareta en el menjador excepte quan estiguin 

asseguts a taula fent l'àpat. 
 

Les activitats posteriors als àpats s'han de realitzar, preferiblement, a l'aire lliure, amb 

ocupació diferenciada d'espais per a cada grup estable. Quan això no sigui possible cal 

fer ús de la mascareta. 
 

També es poden utilitzar espais interiors, preferiblement per a infants pertanyents a un 

mateix grup estable. En aquest cas cal garantir-ne la ventilació . 
 

Quan no sigui possible la utilització d'un espai per a infants d'un mateix grup estable, cal 

garantir la separació entre els alumnes de grups diferents, així com organitzar 

separadament l'entrada i la sortida dels infants dels diferents grups. 

 

Donat el nombre d’alumnat que es queda al menjador aquest curs els nens i nenes de P3 

dinaran a una de les aules de P3. Els de P4 i P5 dinaran al menjador d’EI. 
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5.4.3.  Espai de gimnàs 
 

Es recomana que l'educació física es faci a l'aire lliure —a l'espai del pati— sempre que 

sigui possible, evitant la franja horària de major exposició solar durant els mesos de calor. 

Si l'activitat té lloc a l'exterior i/o es mantenen els grups estables no serà necessari l'ús de 

mascareta.  
 

L'espai del gimnàs pot ser utilitzat per a EF si cal i per altres activitats lectives. Quan s’utilitzi 

el gimnàs ja sigui per fer educació física o d’altres activitats s’obriran totes les portes per 

facilitar la ventilació. 
 

5.4.4.  Patis 
 

La sortida al pati aquest curs serà a les 11:00h per la dimensió dels patis i les possibilitats de 

sectoritzar-los, tenint en compte que hi pot haver a la vegada més d'un grup estable. 
 

S’ha valorat que a l'espai del pati s'hi pot permetre la interacció de diferents grups de 

convivència estable, fent ús de la mascareta.  

Aplicant el principi de prudència començarem amb la interacció dels nivells als patis.  
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A l'exterior, si es manté el grup de convivència estable, no és necessari l'ús de la mascareta. 

Els infants de moment sempre han de portar la mascareta posada fins al pati i, per tant, se 

l'han de treure un cop a l'exterior i desar-la adequadament. 
 

5.4.5.  Espais de reunió i treball per al personal 
 

En els espais de reunió i treball per al personal s'han d'establir les mesures necessàries 

per garantir el distanciament físic de seguretat d'1,5 metres, i és obligatori l'ús de la 

mascareta. S'ha de prestar especial atenció a la ventilació correcta de l'espai. 
 

Quan no sigui possible mantenir les mesures necessàries, les reunions han de ser 

telemàtiques. 
 

Els claustres es poden fer en espais exteriors vetllant per mantenir la distància i l'ús de 

mascareta. 
 

Pel que fa a la formació del professorat en el centre es pot fer de manera presencial 

sempre que es mantinguin les mesures sanitàries establertes per Salut en cada moment, 

amb ventilació i ús de la mascareta; en cas de fer-ho en espais exteriors es pot fer 

formació amb tot el claustre mantenint les distàncies i fent ús de mascareta. 
 

5.5. Fluxos de circulació 
 

Per evitar l'aglomeració de persones en un lloc del centre cal establir circuits i organitzar 

la circulació dels diferents membres de la comunitat educativa en llocs i moments 

determinats. 
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5.5.1.  Entrades i sortides 
 

Les entrades i sortides del centre s'han de fer de manera esglaonada, tenint en compte 

el nombre d'accessos i el nombre de grups estables. 
 

A cada un dels accessos, l'entrada i la sortida s'ha de fer per un o diversos grups estables 

de manera esglaonada, tenint en compte les característiques del centre, tant des del punt 

de vista de l'edifici com del volum d'alumnes. Els alumnes han de portar la mascareta 

posada. Es recomana que pares i mares només accedeixin a l'interior del recinte escolar 

en el cas que ho indiqui el personal del centre, seguint totes les mesures de protecció 

establertes, utilitzant mascareta i sempre mantenint la distància de seguretat. Si l'entrada 

i sortida de famílies al recinte del centre es fa pel pati, l'alumnat pot ser acompanyat 

per la família. En qualsevol cas, els adults que acompanyin els infants o joves han de 

ser els mínims possibles i han de complir rigorosament les mesures de distanciament 

físic de seguretat i ús de mascareta. Es recomana que aquestes persones estiguin 

vacunades amb la pauta completa. 
 

El centre ha informat els ajuntaments respectius sobre l'horari d'entrades i sortides i dels 

diferents accessos, perquè les policies locals puguin planificar les seves actuacions sobre 

la mobilitat. (annex II) 
 

En entrar al centre els alumnes s'han de rentar les mans amb gel 

hidroalcohòlic, mantenir la distància sanitària i portar la 

mascareta posada. 
 

5.5.2.  Circulació dins del centre 
 

En els passadissos i els lavabos s'ha de vetllar perquè no coincideixin més d'un grup 

estable. Quan coincideixin més d'un grup de convivència estable cal mantenir la 

distància interpersonal d'1,5 metres. 
 

5.5.3.  Ascensors 
 

S'han de reservar els ascensors per a les persones que presenten dificultats per a la 

mobilitat i el seu personal de suport, si escau. L'ús dels ascensors ha de ser esporàdic. 
 

5.6. Horaris 
 

L'horari dels centres, de forma general, són els establerts en les diferents normatives del 

Departament. 

Degut a la situació actual ha calgut adaptar-lo a les entrades esglaonades . (annex II) 
 

 
 

5.7. Transport escolar 
 

Per tal de limitar els contactes cal fomentar la mobilitat activa (caminar, anar en 

bicicleta...). En el cas del transport escolar col·lectiu, cal aplicar la normativa vigent respecte 

a les mesures preventives davant la covid-19. 
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Recomanacions sobre el transport en autocar: 
 

 Durant els trajectes en autocar cal garantir la ventilació i la resta de mesures de 

seguretat. 
 

 L'ús de mascareta és obligatori per a nens a partir de 6 anys i recomanable en 

infants a partir de 3 anys, exceptuant aquells per als quals l'ús de la mascareta està 

contraindicada. 
 

 No es pot menjar ni beure durant el trajecte. 
 

 S'ha de facilitar el rentat de mans previ i posterior a l'ús del transport amb solució 

hidroalcohòlica. 
 

 Es pot utilitzar la totalitat dels seients i, quan el nivell d'ocupació ho permeti, s'ha 

de procurar la màxima separació entre els usuaris. 
 

 Cal distribuir els infants per grups de convivència estable i, si és possible, deixar 

un espai de separació entre els diferents grups. 
 

 Cal mantenir una mateixa distribució de seients en els trajectes habituals durant 

el trimestre. A les sortides i colònies es mantindrà la mateixa distribució a l'anada i 

la tornada quan aquests trajectes es facin en un termini de 48 hores. 
 

 Per tal de poder determinar els contactes estrets d'un cas positiu, cal disposar 

d'un registre de l'ocupació dels seients, identificant la posició de cada infant o 

jove dins el vehicle. 
 

 

5.8. Altres activitats 
 

5.8.1.  Acollida matinal i de tarda 
 

És recomanable que el període d'acollida es faci en un espai exterior, sempre que sigui 

possible. Quan es faci a l'interior, els centres han d'habilitar un espai ben ventilat i que 

permeti mantenir la distància interpersonal d'1,5 metres. 
 

Abans d'entrar al centre s'ha de rentar les mans amb gel hidroalcohòlic i un cop dins ha 

de mantenir la distància de seguretat d'1,5 metres amb la resta de persones que estiguin 

a l'espai d'acollida. 

Quan finalitzi el període d'acollida, cal acompanyar els infants a la seva aula de referència, i 

tant els responsables com els infants a partir de primer de primària han de portar les 

mascaretes posades. 
 

Les acollides de matí, migdia o tarda no es consideren activitats extraescolars, ja que en 

alguns casos les famílies en fan un ús puntual. Per tant, durant aquests espais d'acollida, 

cal garantir les mesures sanitàries de ventilació, distància i mascareta, sempre que el 

nombre d'alumnat participant no permeti agrupar-se en grup estable de convivència, 

assimilant el grup al de l'horari lectiu. 

Les acollides matinals, de migdia i tarda es poden iniciar el mateix dia que comença el 

curs escolar. 
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 5.8.2.  Adaptació d’I3, educació infantil de primer cicle  
 

Durant el procés de familiarització a P3 les famílies dels infants poden acompanyar-los a 

l'aula seguint les mesures de prevenció i seguretat següents: 
 

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 10 dies. Tampoc no hi pot 

participar si ha tingut contacte estret amb una persona amb la covid-19 confirmada o 

amb simptomatologia compatible en els darrers 10 dies. Es recomana que aquestes 

persones estiguin vacunades amb la pauta completa. 
 

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, han d'avaluar la conveniència de 

participar en el període d'acollida amb el seu equip mèdic de referència, depenent del 

seu estat vacunal. 
 

Nombre d’acompanyants 
 

Cada infant només pot ser acompanyat per una sola persona (que pot canviar durant el 

període d'adaptació). Els germans o germanes que es trobin simultàniament en el període 

d'acollida poden ser acompanyats per una o dues persones. En aquest cas, sí que hi pot 

haver contacte amb la resta de membres de la unitat familiar. 
 

Contacte i distància 
 

La persona acompanyant només pot tenir contacte amb el seu infant i ha 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'ha 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 el 

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 col·locada correctament. 
 

Ventilació 
 

És important que durant aquests períodes els espais estiguin ben ventilats seguint les 

instruccions. 
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5.8.3.  Sortides i colònies 
 

Els centres poden dur terme les activitats previstes en la seva programació general anual, 

pel que fa a sortides i colònies, amb les adaptacions que calgui, ateses les  mesures de 

prevenció i seguretat sanitària, d'acord amb el Pla sectorial vigent. 
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5.8.4.  Activitats extraescolars 
 

Els centres duen a terme les activitats extraescolars previstes en la seva programació 

general anual, d'acord amb el pla sectorial vigent. 
 

En la mesura del possible, es recomana començar les activitats extraescolars el mes 

d'octubre, ja que d'aquesta manera els centres tindran temps per organitzar-les. 
 

5.8.5.  Participació de les famílies als centres educatius 
 

Reunions i entrevistes amb les famílies 
 

Les reunions d'inici de curs amb les famílies d'un grup, etapa i/o nivell han de ser 

preferiblement virtuals. Aquest és el format que hem triat per realitzar les d’inici de curs. 

S’han realitzat durant la setmana abans de començar el curs. 
 
 

Es prioritzen les entrevistes en format virtual. Si la família o el professorat considera que 

per assolir l'objectiu de la trobada s'ha de fer presencial, cal garantir-ne les mesures 

sanitàries establertes en cada moment. 
 

Festes escolars 
 

Les festes escolars que s'organitzen des dels centres en espais interiors han de vetllar per 

garantir l'agrupament en grups estables de convivència. 
 

En cas que siguin celebracions que es puguin fer en espais exteriors, es pot valorar la 

participació de famílies evitant al màxim aglomeracions. Es pot organitzar amb diferents 

grups de convivència estable sempre que es garanteixi la distància entre grups. 

http://educacio.gencat.cat/web/shared/continguts_per_compartir/ENS/salut-escola/documentacio/escoles/pla-actuacio-extraescolars-colonies.pdf
http://educacio.gencat.cat/web/shared/continguts_per_compartir/ENS/salut-escola/documentacio/escoles/pla-actuacio-extraescolars-colonies.pdf
http://educacio.gencat.cat/web/shared/continguts_per_compartir/ENS/salut-escola/documentacio/escoles/pla-actuacio-extraescolars-colonies.pdf
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En qualsevol cas, cal vetllar sempre per l'acompliment de les mesures sanitàries establertes per 

al moment pel que fa a la distància, l'ús de mascareta i les mesures d'higiene i prevenció. No 

s'hi pot menjar ni beure. Es recomana que les persones participants estiguin vacunades amb 

la pauta completa. 
 

Participació famílies 
 

Quan les famílies que participin en tallers, activitats puntuals, sortides, etc., cal entendre que 

no formen part del grup de convivència estable i que cal que compleixin les mesures 

establertes en cada moment pel centre. A l'igual que els professionals externs, aquestes 

persones han de mantenir la distància física recomanada, portar mascareta i aplicar les mesures 

d'higiene i prevenció. Es recomana que les persones participants estiguin vacunades amb la 

pauta completa. 
 

5.9. Inspecció educativa i serveis educatius 
 

La Inspecció educativa i les persones de serveis educatius treballaran de manera presencial als 

centres en les tasques que els són pròpies. 
 

Pel que fa a les reunions de la Inspecció i els serveis educatius, cal respectar l'aforament que 

permeti el compliment de les mesures sanitàries previstes i es puguin fer en espais oberts i/o 

ventilats. Cal limitar-ne la durada i garantir l'ús de la mascareta i la distància física recomanada 

de les persones assistents, i aplicar les mesures d'higiene i prevenció. 
 

En el cas que les reunions es duguin a terme a l'aire lliure cal mantenir la distància física 

recomanada, l'ús de la mascareta, i aplicar les mesures d'higiene i prevenció. 
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6. Pla d’organització de centre 
 

El centre ha d’elaborar, en el marc de l'autonomia de centre i amb l'acompanyament de la 

Inspecció educativa, un pla d’organització bàsic i provisional (espais, esglaonaments d'entrades 

i sortides, franges, utilització dels patis, extraescolars...). Aquest pla definitiu ha de ser aprovat pel 

consell escolar del centre, i serà un element clau de la programació general anual del centre. 
 

 

6.1. Organització pedagògica, en una situació de pandèmia com l’actual i en 

cas de confinament parcial o tancament del centre 
 

 

En cas de confinament es mantindrà l’organització dels blogs del curs passat. 

 

6.1.1.  Educació infantil 
 

En cas de confinar un grup d'educació infantil, el centre compta amb una proposta pedagògica 

que, en la mesura del possible, permeti a l'alumnat treballar amb la màxima autonomia possible 

i prendre iniciatives. Aquest material es l liurarà a l'alumnat en el moment de confinar el grup 

perquè pugui anar fent tasques a casa. 
 

Es tracta de fer petits projectes que puguin fer des de casa, investigacions, reptes, etc., relacionats 

amb el moment maduratiu de l'alumne o alumna i que les estones en què es connecta amb el 

mestre o la mestra serveixen per explicar com se senten, què han fet, explicar contes, etc. 

Així, segons les característiques del grup i nivell, i del moment en què es doni el confinament, a 

Educació Infantil es lliurarà material, sempre que sigui possible. Es proposa organitzar dues 

videoconferències a la setmana en petits grups, una sessió individual setmanal amb l’alumne i 

trobades a demanda amb les famílies, segons s’indica en el següent quadre: 

 
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/P4/P5 

 

 

Activitats 

globalitzades plantejades al 

voltant d’un centre d’interès 

 

 

Meet,  de Gmail, 

2 cops a la 

setmana 

 

 

Meet, de Gmail, 1 

cop a la setmana 

 

 

Meet, de Gmail, a 

demanda Watshap 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

6.1.2.  Educació primària 
 

A l’Etapa d’Educació Primària. De 3r a 6è s’organitzarien tres videoconferències grupals al 

dia, una individual a la setmana i trobades amb les famílies a demanda. A 1r i 2n dues 

videoconferències grupals al dia , una individual a la setmana i trobades a demanda, tal i 

com s’indica al següent quadre: 

 

 

Val a dir que es mantindrà la relació amb les famílies a través d’entrevistes individuals per 

acostar-nos afectivament  a  les  necessitats  de  cada  família,  tenint  en  compte  la  seva  

situació  i  fent  un acompanyament emocional sempre que sigui necessari. 

 

A través dels plans de treball es prioritzaran tasques globalitzades en els diferents àmbits 

curriculars. Les activitats dissenyades estarien orientades a desenvolupar les 

competències bàsiques. 

 

Comptem a l’experiència del curs passat que va funcionar sempre que hi va haver algun 

grup  o alumne/a confinat. Els mestres fan el seguiment pedagògic i, en el cas que sigui 

necessari, telefònic, de l'alumnat que està treballant a casa, per garantir el seu benestar 

emocional.  

En previsió de possibles confinaments l’alumnat de Primària sempre s’endurà els llibres a 

casa. 

En cas que es confini un alumne o alumna d’un aula el seu tutor o tutora s’encarregarà 

de fer-ne el seguiment. 

El centre incorpora la pràctica habitual de l'ús d'eines digitals de forma habitual dins l'aula. 

En cas de confinament es facilitarà seguir l'aprenentatge a casa. 
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En cas que l'alumnat de cinquè i sisè de primària disposi ja dels ordinadors personals, els 

poden portar a casa per poder seguir el treball (amb MIFI per a la connexió en cas que 

sigui necessari). 
 
 

 
 

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 

1r EP Seguiment per àrees 

amb el pla de 

 

Meet,  de Gmail, 2 

 

Meet,  de Gmail, 1 

 

Meet,  de Gmail, a 

2n EP treball establert cops al dia cop a la setmana demanda 

3r EP     

 Seguiment per 

àrees amb el pla de 

treball establert 

Meet,  de Gmail, 3 

cops al dia  

(A CS, també a 

través del clickedu) 

Meet,  de Gmail, 1 

cop a la setmana 

 (A CS, també a 

través de correu del 

clickedu) 

 

Meet,  de Gmail, a 

demanda Watshap 
4t EP 

5è EP 

6è EP 
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6.2. Organització de grups d’alumnes, de professionals i d’espais 
 
 

  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grups Alumnes Docents PAE Espai 

Estable Temporal Estable Temporal Establ

e 
Temporal 

 Nombre Nombre i nom Nombre Nombre 

i suport 
Nombre i 

suport 
Nom Nom (horari) 

P3A 16 1 1 - 1 DOCENT 

1 TEI 

P3A PSICOMOTRICITAT DX-DJ 

 

P3B 17 1 1 - 1 DOCENT 

1 TEI 

P3B PSICOMOTRICITAT DLL-DX 

P4A 23 1 4 - 1 DOCENT 

1 EDUCADORA 

P4A PSICOMOTRICITAT DLL -DX 
MÚSICA: DM TARDA- DJ MATÍ  
ANGLÈS I: DLL TARDA-1 DM MATÍ 
LUDOTECA DM-DX-DJ-DV 

P4B 24 1 4 - 1 DOCENT 

1 EDUCADORA 

P4B PSICOMOTRICITAT DLL -DX 
MÚSICA: DM TARDA DX MATÍ 
ANGLÈS I: DX: MATÍ DJ MATÍ  
LUDOTECA DLL- DM-DJ-DV 

P5A 19 1 3 - 1 DOCENT P5A PSICOMOTRICITAT DLL -DX 
MÚSICA: DLL TARDA DX MATÍ  
ANGLÈS I: DX: 9-10 DJ TARDA 
LUDOTECA DLL- DM-DJ-DV 
 

LUDOTECA DLL- DM-DJ-DV DV  P5B 20 1 4 - 1 DOCENT P5B PSICOMOTRICITAT DLL -DX 
MÚSICA: DLL TARDA- DV MATÍ 
ANGLÈS I: DX:MATÍ-  DJ  MATÍ  
LUDOTECA DLL- DM-DJ-DV 

1rA 23 1 4 - 1 DOCENT 

1 VETLLADORA 

1rA GIMNÀS-PISTA DX- DJ 

MÚSICA: DX TARDA 

ANGLÈS I: DLL MATÍ  

 

1rB 24 1 4 - 1 DOCENT 1rB GIMNÀS-PISTA  DX- DJ 

MÚSICA: DM MATÍ 

ANGLÈS I: DM MATÍ 

2nA 23 1 4 - 1 DOCENT 2nA GIMNÀS-PISTA  DM- DV 

MÚSICA: DLL MATÍ 

ANGLÈS I: DM TARDA 

2nB 22 1 4 - 1 DOCENT 2nB GIMNÀS-PISTA DM- DV 

MÚSICA: DLL MATÍ 

ANGLÈS I: DX TARDA 

3rA 24 1 3 - 1 DOCENT 3rA GIMNÀS-PISTA DM- DJ 

ANGLÈS II: DLL MATÍ 

MÚSICA: DX MATÍ 

3rB 24 1 4 - 1 DOCENT 3rB GIMNÀS-PISTA DLL- DJ 

ANGLÈS II: DX MATÍ 

MÚSICA: DJ MATÍ 



 
 

 
 

 

 

25 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

6.3. Organització d’horaris i gestió d’entrades i de sortides 
 

6.3.1.  Entrades i sortides 
 

ACCÉS EDUCACIÓ INFANTIL 
ACCÉS GRUP ENTRADA 

MATÍ 

SORTIDA 

MATÍ 

ENTRADA 
TARDA 

SORTIDA 
TARDA 

EI  

(JACINT 
VERDAGUER) 

P3B 9:10 12:40 15:10 16:40 

EI  

(FERRAN MUÑOZ 

P3A 9:10 12:40 15:10 16:40 

EI  

(JACINT 
VERDAGUER) 

P4B 9:00 12:30 15:00 16:30 

EI  

(FERRAN MUÑOZ 

P4A 9:00 12:30 15:00 16:30 

 

PRINCIPAL 

P5A 
 (PORTA 1) 

9:00 12:30 15:00 16:30 

P5B 
(PORTA 2) 

9:00 12:30 15:00 16:30 

Grups Alumnes Docents PAE Esp

ai 
Estable Temporal Estable Temporal Estable Temporal 

 Nombre Nombre i nom Nombre Nombre 

i suport 
Nombre i 

suport 
Nom Nom (horari) 

4tA 27 1 3 - 1 DOCENT 4tA GIMNÀS-PISTA DLL- DM 

ANGLÈS II DM MATÍ 

MÚSICA: DM MATÍ 

4tB 27 1 4 - 1 DOCENT 4tB GIMNÀS-PISTA DLL- DJ 

ANGLÈS II DJ MATÍ 

MÚSICA: DM MATÍ 

5èA 20 1 4 - 1 DOCENT 5èA GIMNÀS-PISTA DLL 

 ANGLÈS II DJ TARDA 

MÚSICA: DV TARDA 

 
5èB 20 1 4 - 1 DOCENT 

1 EDUCADORA 

5èB GIMNÀS-PISTA DM 

ANGLÈS II DLL TARDA 

MÚSICA: DJ TARDA 

5èC 20 1 4 - 1 DOCENT P5A GIMNÀS-PISTA DJ 

ANGLÈS II: DV TARDA 

MÚSICA: DJ MATÍ 

6èA 23 1 4 - 1 DOCENT 

1 EDUCADORA 

6èB GIMNÀS-PISTA DX 

ANGLÈS II: DM TARDA 

MÚSICA: DLL MATÍ 

6èB 24 1 5 -  1 DOCENT 

 

6èC GIMNÀS-PISTA  DV 

ANGLÈS II: DX MATÍ 

MÚSICA: DV MATÍ 
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ACCÉS PRIMÀRIA I: 1r, 2n i 3r 
ACCÉS GRUP ENTRADA 

MATÍ 

SORTIDA 

MATÍ 

ENTRADA 
TARDA 

SORTIDA 
TARDA 

PRINCIPAL 

1rA 
 (PORTA 3) 

9:00 12:30 15:00 16:30 

1rB 
 (PORTA 2) 

9:00 12:30 15:00 16:30 

LATERAL 
EXTRAESCOLARS 

2nA 9:00 12:30 15:00 16:30 

2nB 9:00 12:30 15:00 16:30 

ENTRADA 

 PISTA 1 

3rA 9:00 12:30 15:00 16:30 

3rB 9:00 12:30 15:00 16:30 
 
 
 
 

ACCÉS PRIMÀRIA II: 4T, 5è i 6è 
ACCÉS GRUP ENTRADA 

MATÍ 

SORTIDA 

MATÍ 

ENTRADA 
TARDA 

SORTIDA 
TARDA 

PRINCIPAL 

4tA 
 (PORTA 2) 

8:50 12:20 14:50 16:20 

4tB 
 (PORTA 1) 

8:50 12:20 14:50 16:20 

LATERAL 
EXTRAESCOLARS 

6èA 8:50 12:20 14:50 16:20 

6èB 8:50 12:20 14:50 16:20 

ENTRADA 

 PISTA 1 

5èA 8:50 12:20 14:50 16:20 

5èB 8:50 12:20 14:50 16:20 

5èC 8:50 12:20 14:50 16:20 
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Annex 1. Llista de comprovació de símptomes per a les famílies 
 

Si el vostre fill, filla o infant o adolescent tutelat no es troba bé, marqueu* amb una 

creu quins d'aquests símptomes presenta: 
 

❑  Febre o febrícula (per sobre de 37,5 ºC) 

❑  Mal de coll** 

❑  Refredat nasal** 

❑  Tos 

❑  Dificultat per respirar 

❑  Fatiga, dolors musculars i/o mal de cap   

Mal de panxa amb vòmits o diarrea 

❑  Pèrdua d'olfacte o gust (infants grans i adolescents) 
 

Si a casa hi ha alguna persona adulta1 que no es troba bé, marqueu* amb una creu 

quins d'aquests símptomes presenta: 
 

❑  Febre o febrícula 

❑  Tos seca 

❑  Dificultat per respirar 

❑  Falta d'olfacte i/o de gust 

❑  Mal de coll 

❑  Mal de cap 

❑  Vòmits i diarrees 

❑  Fatiga 

❑  Pèrdua de gana 

❑  Dolor generalitzat a les articulacions i/o musculatura 

❑  Refredat nasal 
 

* Si heu marcat una o diverses caselles cal que eviteu portar l'infant a l'escola i que us 

poseu en contacte amb els/les responsables del centre educatiu per comunicar-ho. En 

l'horari d'atenció del vostre centre d'atenció primària, poseu-vos en contacte telefònic amb 

el vostre equip de pediatria o de capçalera. En cas contrari, truqueu al 061. 

** Com 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. 

 
Aquesta llista de símptomes pot patir variacions en funció de l'estat vacunal de les 

persones i el context epidemiològic del moment. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Si es tracta d'un altre infant o adolescent de la unitat familiar utilitzeu la primera llista. 
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Annex 2 

 



E.1 ANNEX II  PROJECTES I COMISSIONS DEL CENTRE 

E.1.1 PROJECTE EMOCIONS  

 

 

PROJECTE EMOCIONS 

Equip de Mestres: Ma Josep Alcaina (Ed.Infantil P3 i P4), Míriam Pina 

(Ed.Infantil P5) i Tutora SIEI ,  Rosa Ortega ( Primària I), Teresa Casado      

( Primària II) 

Educadora: Gemma Bellisco  

Vetlladora: Puri Trescastro i Alba Martínez 

Equip Directiu: Maite Català  Montse Ferrer i Eva Beti . 

Coordinadora Míriam Pina  

 Curs: 21-22 

           

 

 

JUSTIFICACIÓ 

 

 

L’objectiu d'aquest Projecte és englobar totes les accions que fem per 

arribar a donar resposta a la diversitat del nostre alumnat. 

L’Escola compta amb el recurs del SIEI (Suport Intensiu per a 

l’Escolarització Inclusiva), amb la finalitat de donar un entorn normalitzat i 

les mateixes oportunitats curriculars a infants  amb necessites educatives 

especials. El SIEI és un recurs del centre per a donar resposta a les 

necessitats d’aquests nens i nenes i no s’ha d’entendre en cap moment com 

una aula aïllada, sinó com un suport per la inclusió d’aquests infants  a 

l’aula ordinària. 

 

Seguim comptant amb el suport de  Vetlladora, i enguany tenint en compte 

les necessitats d’alumnes de NESE  i  l’infant d’escola compartida, el 

departament en ha concedit 30 hores  de vetlladora.  

 



A fi de planificar, promoure i fer els seguiment d’actuacions que es duguin 

a terme per atendre la diversitat de necessitats educatives dels infants cada 

trimestre es realitzen dues reunions de la CAD (Comissió d’atenció a la 

diversitat) i la CS ( Comissió Social). 

 

Aquest curs hem reorganitzat el treball de l’educació  especial per tal de 

poder donar millor resposta a les nostres necessitats i a la de l’alumnat. 

Comptem amb una MEE (Mestra d’Educació Especial) per a cada Cicle          

( Infantil, Primària I i Primària II) a més d’una MEE/tutora de la SIEI. 

 

Seguim amb   l’Equip de coordinació d’Educació Especial (ECEE) que el 

formaran les quatre  MEE, l’educadora  i la Cap d’Estudis. Seguirem també  

trimestralment, amb les reunions  de Coordinació Educació Especial de cada 

cicle, realitzades entre els  docents i MEE amb la finalitat de coordinar i  fer 

el seguiment  del treball a realitzar amb l’alumnat NESE. 

 

Comptem també amb el suport i orientació de l’EAP. La seva actuació està 

recollida en el seu Pla de treball. També reben el suport quinzenal per part  

d’una Fisioterapeuta de l’EAP per un infant de Primària. 

Agraïm també  el suport i les orientacions  per part de la infermera 

pediàtrica del CAP .  

A més de les aules ordinàries podem comptar amb l’aula Emocions             

( Primària) i l’Aula Sensacions ( Infantil),  tot i que prioritzem que l’alumnat 

estigui dins de la seva aula.  

 

 

OBJECTIUS  ANUALS 
 

 

 Facilitar la comunicació del nen-nena amb els companys i/o adults. 

 Crear un banc de recursos sobre educació emocional. 

 Col·laborar i acompanyar als docents per dur a terme de l’Educació 

emocional dins l’aula i poder garantir els objectius de la programació 

socio-emocional del grup corresponent.  

 Col·laborar i acompanyar als docents en la iniciació de les pràctiques 

restauratives. 



 Crear els equips docents per elaborar, i avaluar els PI 

 Assessorar als tutors/es de Primària sobre el Programa TEI 

 Col·laborar en la formació i desenvolupament dels “Equips per a la 

convivència” del Programa “Aquíproubullying”. 

 Planificar i garantir l’acollida de l’alumnat que reben aquest suport (de 

nova incorporació) i les seves famílies, així com dels nous 

professionals dins del pla d’acollida del centre. 

 Col·laborar en les avaluacions dels diferents cicles. 

 Col·laborar en la Comissió Mixta de l’Atenció a la Diversitat 

  Col·laborar en el Projecte amb oportunitats d’èxit educatiu a favor de 

l’alumnat 2020-2021 (POEFA) 

 Fer l’acompanyament a les famílies dels alumnes amb NESE, en cas 

de confinament. 

 
 

 

  ACTIVITATS  ANUALS  
 
 

1.Facilitar la comunicació del nen/a amb els companys i/o adults . 

Seguint la  línia de treball establerta en la nova normalitat escolar, ho farem 

a les respectives aules, creant petits espais de relaxació amb material multi 

sensorial.  

Creació d’un espai que s’utilitzarà per afavorir converses, activitats 

restauratives, com espai de relax ... Un espai acollidor. 

 

2.-Crear un banc de recursos sobre educació emocional. 

A la Plataforma Clikedu: 

 Carpeta de pel·lícules i curtmetratges per treballar les emocions, 

accessible a tot el claustre. 

 Carpetes classificades amb els materials i les activitats relacionades 

amb autoestima, inclusió, autoconeixement i cohesió de grup. 

 Llistat de llibres sobre educació emocional de la biblioteca 

 Llistat de les apps dels IPADS. 

 

 



A l’espai Web: 

 Bloc Projecte Emocions: continuar amb el bloc que vam posar en 

marxa durant el confinament. En el que anàvem publicant: per una 

banda, recursos didàctics i materials de l’educació emocional i 

emocional i per l’altre, propostes per les altes capacitats i súper 

dotació. 

 

3.-Col·laborar i acompanyar als docents per dur a terme l’Educació 

emocional dins l’aula. 

Suport a l’aula en les estones de tutoria a l’hora de dur les activitats de la 

Programació Socio-emocional . 

Actualitzar la programació conjuntament amb els cicles i adaptar-la a les 

nova formació rebuda (pràctiques restauratives, comunicació no-violenta). 

 

4.-Equips docents d’elaboració de PI. 

Crear els equips docents de PI (elaboració i avaluació). 

Assessorar al claustre sobre els criteris a l’hora de decidir quins alumnes 

han de tenir PI 

 

5.-Assessorar als tutors de primària sobre el programa TEI. 

 

Suport  a les activitats TEI que es programen trimestralment. 

 

6.-Col·laborar en la formació i desenvolupament dels “Equips per a 

la convivència” del Programa “Aquíproubullying”. 

Constitució de  la Comissió de Convivència i establir les línies d’actuació. 

Dur a terme els Equips x la Convivència, en el moment que es pugui 

reprendre l’activitat. 

 

7. Planificar i garantir l’acollida de l’alumnat que reben aquest 

suport (de nova incorporació) i les seves famílies, així com dels 

nous professionals dins del pla d’acollida del centre. 

Atenció personalitzada i adequada per a aquest tipus d'alumnat per tal de 

garantir  l'adquisició d’una competència lingüística. 



Suport a la seva  integració a les aules ordinàries, vetllant, també, per les 

seves necessitats emocionals i personals. 

Participació  a les reunions d’assessorament CLIC.  

Revisió  i actualització dels documents i del recursos per a l’alumnat i els 

docents. 

 

 

8.-Col·laborar en les avaluacions dels diferents cicles. 

Coordinacions d’EE amb els tutors i especialistes per fer seguiment de 

l’alumnat. Assessorament al cicle amb pautes d’actuació i  protocols 

d’actuació. Passar les proves corresponent del curs encomanades. 

Ajudar als docents a passar els sociogrames i clima d’aula establertes a 

cada curs. 

 

9.-Col·laborar en la Comissió Mixta d’Atenció a la Diversitat. 

Participació en les reunions establertes. 

Intercanvi d’informació i de necessitats al llarg del curs. 

 

10. Col·laborar en el Projecte amb oportunitats d’èxit educatiu a 

favor de l’alumnat 2020-2021 (POEFA) 

 

 Les AACC: Seguiment i atenció de l'alumnat amb altes capacitats. 

 Tallers Pràctiques Restauratives per fer Comunitat: Suport en les 

gestions de conflictes de forma restaurativa.  

 

 

 

 



 

E.1.2.- Comissió Biblioteca 

 

 

COMISSIÓ BIBLIOTECA  
 

Equip: Mercè Ollé, Montse Marcé, Laura Romagosa, Gemma Bellisco,   
Mònica Pujol,   Mª Josep Alcaina, Núria Cabrerizo, Judith Rios,  Sergio Lagos 

i Yolanda Galarza. 
 
Coordinador/a: Mònica Pujol. 

Curs 21-22 

 
 

 
OBJECTIUS ANUALS DEL PLA DE TREBALL DE LA COMISSIÓ 

 

 

 

 

1. Sensibilitzar tota la comunitat educativa de la importància 

de la biblioteca de l'escola. 

2. Aconseguir seguint fent visites setmanals (quinzenals) de les classes 

a la biblioteca i que se'n faci ús. 

3. Tenir un fons revisat, actualitzat i ordenat en funció a l'ús que se li 

dona. 

4. Organitzar activitats senzilles per realitzar a la Biblioteca. 

5. Realitzar la formació E pergam a nenes i nens de cicle superior.* 

6. Organitzar el préstec de llibres a l’hora del pati. * 

 

 

 

 
 

ACTIVITATS ANUALS DEL PLA DE TREBALL DE LA COMISSIÓ 

 

1. Sensibilitzar tota la comunitat educativa en la importància de la 

biblioteca com a cor de l'escola. 

 Seguir decorant i ambientant la biblioteca, en la seva totalitat de 
manera ,que possibiliti un espai de convivència amb un ambient relaxat, 
de reflexió i d’aprenentatge. 



 

 
2 . Formació de nous voluntaris de la Biblioteca. 

 

-Realitzar la formació dels voluntaris de la Biblioteca * 

 

3 . Aconseguir visites setmanals (quinzenals) de les classes a la 
biblioteca i que se'n faci major ús. 

 

 Donar a conèixer a tota la comunitat educativa les novetats que arriben 
a la biblioteca, mitjançant el “Racó de la Biblioteca”que aquest curs, 

també, s’ubicarà a l’entrada de la biblioteca i es mantindrà el del 
passadís de menjador, a mode informatiu. 

 

 Buscar informació a la biblioteca sobre un tema determinat proposat a 
l’aula.   

 

 
7. Tenir un fons revisat, actualitzat i ordenat en funció a l'ús que 

se li dóna. 

 Ampliar el catàleg amb novetats interessants, relacionats amb temes 
que es vulguin treballar a l’escola (Setmana Cultural, Carnestoltes,...) 

 Aquest curs es continuarà amb el racó dedicat a llibresi revistes en 
anglès. 

 Idear mecanismes que facilitin l’arribada de les propostes de compra 
dels diferents cicles en funció de les necessitats de lectura, informació i 
projectes que es necessitin.  

 Revisar els diferents documents que arriben a la biblioteca (donacions, 

mostres, classes, etc ), tenint en compte els criteris que es van donar al 
curs Punt Edu de formació...  

 

8. Continuar amb les activitats dels cursos anteriors destinades 
a que l'alumnat visiti i utilitzi més la biblioteca. Millorar-les. 

 
 Recomanacions de llibres.  

 Llegir des de 1r a 6è un llibre segons els diferents nivells. D’aquestes 
lectures se’n derivaran les activitats a la biblioteca municipal i la reflexió 

del llibre llegit (fòrum d’autor). 

 Tornar a recuperar les endevinalles i el personatge misteriós de la 
Biblioteca. * 

 Ampliar activitats a realitzar a la biblioteca.* 

 

 



 
ACTIVITATS ADICIONALS 

 

 Incloure al PAC les activitats de la biblioteca.  

 Incloure a la memòria de centre les propostes de millora que se’n 

derivin. 

 Possibilitar l’accés a l’Epergam des de tots els cicles formant els 
membres de la comissió. 

 Recollir les valoracions, fotografies, recull d’activitats, etc. de les 

sortides que es fan durant el curs i fer-ne un llibre per a la biblioteca.  

 Recollir els llibres: “ El llibre de la Mascota”, “La Maleta Viatgera” i “El 
Conte Viatger” elaborats en els cursos d’Infantil.* 

 Recollir els materials elaborats per les entitats culturals locals i que facin 

referència a la nostra població: història, masies, rutes...(Centre 
d’Estudis Beguetans, Ajuntament etc).  

 Conèixer i col·laborar amb les activitats del PEB. 

 Redactar i fer arribar a tot el claustre unes normes bàsiques de la 
biblioteca. 

 

 Activitats que es durant a terme en la mesura que sigui possible tenint 

en compte les mesures que marc el Pla d’organització per  al cus 21-22 

en el marc de la Pandèmia. 



 

 

E.1.3.- Comissió Escola Verda 

 

 

COMISSIÓ  ESCOLA VERDA  

 

Equip: Rosa Lozano, Paula Cordero, , Teresa Casado, Pi Bueno, Clara Esteve, Eli 

Esteve, Monica Martin i Pat Zurdo. 

 

Coordinadora: Pi Bueno. 

Curs: 21-22 

OBJECTIUS  ANUALS DEL PLA DE TREBALL  DE LA COMISSIÓ 

 

1. Incorporar criteris ambientals en la gestió del centre. 

2. Millorar ecològicament el centre i el seu entorn. 

3. Tractar l’educació ambiental com un eix transversal. 

4. Adquirir una cultura de centre més propera al respecte vers el medi 

ambient. 

ACTIVITATS ANUALS DEL PLA DE TREBALL DE LA COMISSIÓ 

 Representants verds 

- Escollir dos representants verds per grup classe a partir de 3r 

- Informar als nous representats verds les seves funcions. 

- Realitzar com a mínim una reunió trimestral de representants verds. 

 Tenim cura dels nostres espais verds (hort, jardí i pati) 

- Impulsar el treball de l’hort a infantil i a primària (2n, 3r i 6è). 

- Impulsar el manteniment de l’hort i zones enjardinades de primària durant l’hora 

de pati. 

- Recollir les peles del dia de la fruita per fer compostatge  

- Plantar i mantenir espècies autòctones als patis i zones verdes. 

- Mantenir i repoblar el jardí de papallones a l’hort de primària. 

- Re col·locar rètols de cada varietat d’arbre i planta que hi ha a l’escola en català, 

castellà i anglès. 

 - Millorar les zones d’esbarjo i mantenir-les netes. 

 



 

 

 

 Apadrinament de la riera (3r) 

- L’alumnat de 3r realitzarà una xerrada a càrrec de l’ajuntament. 

- Realitzar activitats entorn el manteniment i l’estudi de la riera. 

- Plantar un arbre a la riera. 

 Estació meteorològica (4t) 

- Fer un registre de la temperatura i el temps atmosfèric. 

- Compartir les dades obtingudes amb la resta de la comunitat educativa. 

- Fer comparatives amb les dades oficials que es puguin trobar a webs com 

www.meteo.cat 

 Gestió de la recollida selectiva: Cada cosa al seu lloc. 

- Revisar que totes les aules disposin de contenidors de recollida selectiva: plàstic, 

orgànic i paper. 

- Participar a la campanya de recollida de piles (APILO). (pendent informació) 

- Continuar amb la recollida de l’oli (OLIKLAK). 

Reducció de residus. Estalvi de paper i campanya carmanyola. 

- Fomentar la reducció de residus plàstics: paper alumini, ampolles de plàstic, 

tetrabricks, bosses de plàstic, purpurina... 

- Controlar el nivell d’ús de la carmanyola i el boc'n roll. 

Estalvi d’aigua i d’energia  

- Participar en el projecte EURONET 50/50  (6è) 

- Controlar la despesa d’aigua i d’energia. 

- Continuar amb les campanyes “Apaga’m” i “Tanca’m”.  

- Acordar les dates de les reunions de la comissió energètica (representants 

verds, representant ajuntament, AFA , PAS i docents). 

- Decidir accions a realitzar per reduir el consum.  

 Per uns desplaçaments més saludables (Bicicleta energia neta). 

- Campanya ús de la bicicleta. Activitats des de l’àrea d’Educació Física. 



 

 

- Funcionament del pàrquing de les bicicletes i patinets. 

 Dia de la fruita 

- Continuar amb un dia establert per esmorzar fruita a l’escola. 

- Continuar formant part del Pla de Consum de fruita i verdures. 

Socialització dels llibres de text. 

- Continuar amb els llibres socialitzats. 

 Coneixem el nostre entorn (sortides) 

- Realitzar sortides per l’entorn proper de l’escola i el parc del Garraf. 

 



E.1.4.- Comissió CDC – Revista  

 

 
 

COMISSIÓ Cultura Digital de Centre - Revista 
 

 

Equip:  Eugeni Agustí, Jordi Campamà, Lisette Duran, Carolina Fierro, 
Bárbara Angulo, Miriam Lozano .  

 
Coordinador: Manel   Montaraz                                          Curs:21-22 

 
 

 

 

OBJECTIUS ANUALS DEL PLA DE TREBALL DE LA COMISSIÓ 
 
 

 

 

⮚ Fer del llenguatge un instrument de comunicació a l’hora de 
presentar els treballs per la revista. 

 
⮚ Fer ús de les llengües pròpies de l’àmbit escolar: el català, el 

castellà i l’anglès, en elaborar els diferents escrits de la revista.  

 
⮚ Fomentar l’esperit crític davant els propis treballs i els dels 

companys. 
 

⮚ Potenciar l’esforç i la participació en les dues revistes escolars.  

 
⮚ Afavorir el gaudi per donar a conèixer les pròpies experiències, 

treballs i produccions diverses.  
 

⮚ Fer ús dels recursos informàtics en l’elaboració i presentació de la 

Revista Digital per tal d’estalviar paper, tot imprimint un número 
reduït d’exemplars per a les classes i contribuint així a l’ideari 

d’Escola Verda.  
 

⮚ Posar a l’abast de la Comunitat Educativa un instrument que 

possibiliti la informació de les activitats generals de l’escola.  
 

⮚ Vetllar pel bon funcionament dels espais i recursos informàtics de 
l’escola. 
 

⮚ Promoure la pràctica sobre la Competència Digital de Centre (CDC) 
i la CDD (Competència Digital Docent). 

 

 

 



ACTIVITATS ANUALS DEL PLA DE TREBALL DE LA COMISSIÓ 
 

 
● Elaboració de les corresponents notes informatives amb les directrius 

per a la realització de les portades i dels treballs de la revista 

escolar. 

● Disseny i elaboració de la revista digital publicada al gener, amb les 

activitats corresponents al primer trimestre. 

● Disseny i elaboració de la revista, digital i en paper, publicada al 
juny, amb les activitats corresponents al segon i tercer trimestre. 

● Vetllar pel manteniment dels ordinadors, teclats, ratolins, etc. 

● Conservació i manteniment de servidors. 

● Conservació i manteniment dels projectors i pantalles. 

● Actualitzacions de software, antivirus, flash etc. 

● Unificació d’escriptoris i organització de la T i de la P. 

● Adaptacions necessàries dels ordinadors per als alumnes amb 
dificultats.  

● Seguiment de les incidències de la xarxa. 

● Connexió d'ordinadors nous a la xarxa fixa i Wifi. 

● Revisió del manteniment i avaries dels RAC i SWITCH de l'escola. 

● Instal·lació d’impressores en xarxa. 

● Manteniment  i instal·lació de tauletes a Educació Infantil. 

● Manteniment i instal·lació de tauletes a Cicle Superior. 

● Manteniment i instal·lació de tauletes a Cicle Mitjà. 

● Manteniment i instal·lació de tauletes a Cicle Inicial. 

● Manteniment i actualitzacions de les PDI i dels ordinadors d'aula. 

● Manteniment i actualitzacions de softwars específics d'editorial 

(Cruïlla, Oxford, Innovamat). 

● Assessorament i/o formació permanent telemàtica del personal 

docent de l'escola. 

● Formació permanent del coordinador i membres de la comissió en 
seminaris i cursos envers la CDC i la CDD. 

● Realització i actualització de l'inventari anual dels recursos 
informàtics de l'escola. 

● Atenció i interacció amb el responsable de manteniment del GEPSE 
en les seves visites periòdiques preventives. 

● Adquisició nous equips informàtics; portàtils i adaptadors VGA-USB-

C 

● Adquisició de material informàtic; auriculars, llapis per a les 

pissarres digitals. 

 



E.1.5.- Comissió de Festes           
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COMISSIÓ DE FESTES  

Equip de Mestres: Núria Fuertes, Núria R,. Míriam P, Amaya Aleixendri ,  

Rosa Ortega, Maite Català  Eva Beti i Montse Ferrer. 

Coordinador/a: Núria Fuertes.                                         

 Curs: 21-22 

 

 
OBJECTIUS ANUALS DEL PLA DE TREBALL DE LA COMISSIÓ 

 

 

 Potenciar la celebració i treball de  les festes tradicionals i populars a 

l’escola: La Castanyada, Nadal, Carnestoltes, Sant Jordi adaptades a 

la nova normalitat escolar. 

 Organitzar i dinamitzar amb la col·laboració dels tutors i especialistes 

la Festa de Nadal. 

 Organitzar i dinamitzar la Setmana Cultural de l’escola.  

 Organitzar i dinamitzar la Festa de fi de curs. 

 

 

ACTIVITATS ANUALS DEL PLA DE TREBALL DE LA COMISSIÓ 

 Organitza la Castanyada, el Nadal, el Festival de Nadal, el 

Carnestoltes, Sant Jordi i els Jocs florals, la Setmana Cultural i la 

Festa de fi de curs.  

 Recull i proposa les idees per a la celebració de cada festa. 

 Coordina les diferents activitats relacionades amb la festa. 

 Proposa  als  cicles el resultat d’aquesta coordinació i distribueix la 

feina a fer. 

 S’encarrega del funcionament de cada festa a nivell d’organització. 

 Fa la comanda dels materials de decoració general d’escola. 

 Recull la valoració de cada festa prèvia consulta als cicles. 

 Arxiva tota la documentació i material referent a cada festa.  

 



E.1.6.- Comissió Riscos Laborals 

 
 

 

COMISSIÓ  PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS  

 

Coordinadora: Carolina Fierro. 

 

Curs: 21-22 

 

 

 

OBJECTIUS ANUALS DEL PLA DE TREBALL DE LA COMISSIÓ 

 

Portar a terme el protocol de prevenció i actuació referit als riscos laborals 

 

 

 

 

 

 

ACTIVITATS ANUALS  DEL PLA DE TREBALL DE LA COMISSIÓ 

 

 

 

 Revisar el Pla d’Evacuació i el plànol. 

 Realitzar un simulacre d’evacuació durant el primer trimestre. 

 Revisar la documentació referent a la coordinació d’activitats 

empresarials. 

 Actualitzar el Pla d’Emergència del centre docent. 

 Supervisar i mantenir els materials necessaris per a la prevenció de riscos 

laborals. 

 Informar i formar al personal docent en riscos i mesures preventives.  

 Mantenir al personal del centre informat dels canvies en el funcionament 

de les mesures sanitàries referents al COVID-19. 
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ESCOLA SANT CRISTÒFOR PLA D’EVACUACIÓ  

 

 

1. SORTIDA DE L’EDIFICI 

 

1.1 - EDUCACIÓ INFANTIL 
 

 Els professors/res de P4 agafen la clau, que està penjada al lavabo de P4, i 

obriran la tanca de ferro del pati de P3 (porta del carrer Mossèn Cinto 

Verdaguer). L’alumnat de P4 (aules 3 i 4) surt per la porta de la classe 

que dóna a aquest pati. Posteriorment, es concentraran a les escales de 

davant de l´església. Punt de trobada escales de l’església. 
 

 P3 A i B sortiran al pati de P3 per la porta de les seves classes (aules 1 i 

2). El mestre responsable de l’aula agafarà la clau penjada al costat de la 

porta de l’aula 1 i sortiran al carrer per la porta del carrer Ferran Muñoz i 

es concentraran a les escales de l’església igual que la resta de grups 

d’Educació Infantil. Punt de trobada escales de l’església. 

 
El grup que hi hagi a la tutoria/aula de sensacions  en aquell moment, 

sortirà per la porta de la classe que dóna al passadís i, a través de la classe 

de P4 A (aula 4) sortiran al pati de P3 i anirà a les escales de l’església per 

la porta del  carrer Mossèn Cinto Verdaguer. Punt de trobada escales 

de l’església. 

 
P5 B (aula 5) sortirà per la porta de la classe que dóna al passadís i, a 

través    de la classe de P3 B (aula 2) sortiran del pati de P3 i anirà a les 

escales de l’església per la porta del carrer Ferran Muñoz. Punt de 

trobada escales de l’església. 

 

P5 A (aula 6) sortirà per la porta de la classe que dóna al passadís i, a 

través de la classe de P4 B (aula 3)  sortirà al pati de P3 i aniran a les 
escales de l’església per la porta del  carrer Mossèn Cinto Verdaguer. 

Punt de trobada escales de l’església. 

 

Si hi ha un grup a l’aula de psicomotricitat haurà de sortir al passadís i, a 

través de la classe de P3 A (aula 1) sortirà al pati de P3 i d’aquí, per la 

porta del pati del carrer Ferran Muñoz, anirà cap a les escales de 
l’església. Punt de trobada escales de l’església. 

 

1.2 - EDUCACIÓ PRIMÀRIA 

 

1.2.1 Primària 1 

 
El grups de l’aula de 3rA, 3rB, 4tA, aula polivalent i música (aules 12, 

13, 14, aula polivalent i música), sortiran per la porta de la classe que 

dóna directament al pati i aniran cap a la pista. Punt de trobada la pista. 
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El grup de 1r A, 1r B (aules 7 i 8) i tots els que estiguin a l’aula 

d’Emocions i a l’aula d’Anglès d’infantil, sortiran al passadís i per la porta 
de vidre que dóna accés al pati, aniran cap a la pista. Punt de trobada la 

pista. 

 

Tant la clau de la porta de vidre del passadís (situada al costat de l’aula 

d’Educació Especial), com la clau de la porta de l’aparcament de cotxes, es 

troben penjades a l’entrada del lavabo de mestres de Cicle Inicial i Mitjà. 

 
Les classes de 2n A, 2n B i anglès primària (aules 9, 10 i 11), sortiran 

al passadís per la porta de la classe i d’aquí cap a la porta principal de 

l’escola (situada al Carrer Mossèn Cinto Verdaguer), accedint així a 

l’exterior i situant-se a la vorera del davant. Hi ha un joc de claus 

d’aquestes portes a la secretaria, penjades al costat de la porta. Punt de 

trobada Carrer Mossèn Cinto Verdaguer. 
 

 

1.2.2   Cicle Superior 

 

6è A, 6è B i 4t B (aules 18, 19 i 20), baixaran per l’escala més propera 

(la dreta mirant-ho des de la porta gran de l’escola), fins a la porta principal 
d’aquesta i d’allà a la vorera del davant del centre. Punt de trobada 

Carrer Mossèn Cinto Verdaguer. 

 

5è A, 5è B i 5è C (aules 15, 16 i 17), aula d’anglès de primària i les 

tutories baixaran per l’altra escala (esquerra) i per la porta del costat del 

menjador sortiran al pati, aniran cap a la pista. Punt de trobada la pista. 

 
 

1.3 - SECTOR GIMNÀS/BIBLIOTECA 

 

Els/les alumnes que estiguin a la biblioteca o al gimnàs sortiran al pati i 

d’allà aniran cap a la pista. Punt de trobada la pista. 

 
 

1.4 - SECTOR DESPATXOS 

 

El personal de l’escola que estigui a la zona de despatxos, haurà de sortir 

per la porta principal de l’escola i mitjançant aquesta, accedir a l’exterior, al 

carrer Mossèn Cinto Verdaguer. El conserge obrirà totes les portes de la 

vidriera. Si cal hi ha un joc de claus, penjades a la porta de la secretaria. 
Punt de trobada Carrer Mossèn Cinto Verdaguer. 
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1.5 – ESPAI MENJADORS 

 Si hi ha un grup al menjador d'infantil/Ludoteca sortirà per la porta del 
menjador al passadís i d’aquí per la porta que va al pati de P-3 i passant per 

la porta de ferro aniran a les escales de l’església. Les claus de la porta 

del passadís del menjador i de la porta de ferro del pati de P-3 estan 

penjades dins del menjador, al costat de la porta. Punt de trobada 

escales de l’església.  

 Si hi ha un grup al menjador de primària han de sortir per la porta del 

menjador i per la del passadís al pati de la biblioteca i d’allà cap a la pista. 
Les claus de la porta del passadís estan penjades dins del menjador al 

costat de la porta que dóna directament a la porta de sortida cap al pati. 

Punt de trobada la pista. 

 

El personal de l’escola que estigui a la zona de la cuina, haurà de sortir 

per la porta que dóna directament al carrer Mossèn Cinto Verdaguer.  

 

1.6 – ESPAI AFA 

 Les persones que estiguin a la sala del AFA hauran de sortir per la porta 

que dóna directament al carrer Mossèn Cinto Verdaguer.  Punt de trobada 

Carrer Mossèn Cinto Verdaguer. 

 

1.7 – EXTRAESCOLARS 

 

Si hi hagués algun grup fent activitats extraescolars seguirà el mateix 

procediment marcat per a les hores de classe. 

 

1.8 – EVACUACIÓ A L’HORA DEL PATI 

 

- Cada mestre va a buscar el seu grup classe per fer les fileres i 

mantenir-se al pati. 

- No es recullen joguines. 

- Escombres: Equip directiu planta baixa 

Mestres especialistes, planta superior , sector gimnàs i 

biblioteca. 

Mestres de reforç al passadís d’infantil. 

 

 

2.  ORGANITZACIÓ 

 

1.  La directora del centre tindrà en compte el temps total de l’evacuació. 
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2. Cada mestre/a és responsable de tots/es els/les alumnes amb els/les 

quals estigui realitzant la seva tasca docent. 
 

3.  Cada mestre/a organitzarà el seu grup de la següent manera: 

 

• Nomenar responsables de tancar la porta i les finestres, sempre que 

sigui possible). Habitualment als cursos de primària seran els Delegats de 

classe i a infantil els mestres de reforç. 

• Controlar que els/les alumnes no portin objectes personals i no 
s’entretinguin a agafar-ne. 

• Si els alumnes no tenen posada la mascareta en aquell moment no han 

d’agafar-la, el més important és evacuar el centre amb rapidesa. 

 

4. L’equip directiu, personal d’administratiu, els mestres que no tinguin un 

grup classe al seu càrrec en aquell moment i el conserge hauran de 
comprovar que no queda ningú a dins de l’escola. Per aquest fet es 

repartiran de la següent manera: 

 

• El/la director/a del centre, realitzarà la tasca de control, organització i 

coordinació amb els equips d’emergència.  

• Mestres de suport sense alumnes realitzaran el paper “d’escombra” 
repartint-se tota la superfície de l’escola. Els mestres que estiguin en 

l’hora d’exclusiva també hauran de fer d’escombra.  

o Passadís Infantil: MªJosep Alcaina, Paula Cordero i Ainhoa 

Giménez 

▪ Míriam Pina acompanyament A.R de P5A. 

o Passadís primària 1: Rosa Ortega  

o Passadís primària 2: Teresa Casado 
▪ Gemma Bellisco acompanyament J.V. 6èA. 

• El/la administratiu/va telefonarà al 112.  

• El/la secretari/a o mestre d’EF revisarà la zona de biblioteca i gimnàs. 

• Cal tenir en compte que a l’escola tenim alumnat amb mobilitat reduïda 

a 4t A i per ser evacuat necessita suport (Puri Trescastro i el 

mestre responsable del grup). 
 

5.  El conserge haurà d’obrir la porta principal del carrer Jacint Verdaguer 

(hi ha un joc de claus a la secretaria) i desconnectar gas, electricitat i 

gasoil.  

 6. Cada mestre/a haurà de controlar tenir sempre el mateix nombre 

d’alumnes que tenia abans de la incidència que provoqui l’evacuació. 

 
7. Si hi ha fum a les escales o al passadís que s’ha d’utilitzar per fer 

l’evacuació, caldrà confinar-se a les aules i fer-se veure per les finestres. 

Caldrà cobrir els orificis de ventilació i les escletxes per on pugui entrar el 

fum amb draps molls.  

 

8. No utilitzar l’ascensor. 
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ESCOLA SANT CRISTÒFOR PLA DE CONFINAMENT  

 

1. QUAN ENS HEM DE CONFINAR? 

 

Quan hi hagi un risc extern, com ara: 

- Unes inundacions o un aiguat, 

- Una nevada o una glaçada, 

- Una tempesta, 

- Un accident químic, 

- Un incendi forestal. 

Recordeu que si hi ha fum i foc a les escales també cal confinar-se a 

les aules. 

 

2. COM AVISAREM? 

 

Qualsevol persona que detecti una emergència l’ha de comunicar a 

secretaria i/o direcció. 

 

La direcció del centre avaluarà el risc, i si cal, activarà l’alarma. Per 

informar a la resta de la comunitat educativa el conserge, la directora i 

l’administrativa donaran l’avís al personal i alumnes del centre. Directora 

avisarà al pis inferior i superior de primària, la secretaria donarà L’avís al 

passadís d’infantil i el conserge avisarà a la biblioteca pati de primària i 

gimnàs.  

 

Si en el moment del confinament hi ha algun docent en la zona de 

despatxos la directora i l’administrativa podrien donar l’encàrrec a aquesta 

persona de donar l’avís a les diferents zones del centre.  

 

L’administrativa serà l’encarregada de donar l’avís al 112 si s’escau. 

 

La directora actuarà com a responsable d’emergència (coordinador general), 

serà qui estarà pendent de les instruccions que arribin de l’exterior. 

 

3. COM ENS CONFINAREM? 

 

Quan escoltem el senyal d’alerta haurem de confinar-nos a les aules o 

espais de la següent manera: 

- Entrar a l’escola si som fora. 

- Anar a la nostra aula si quan sona l’alarma som fora de la classe. 

- Tancar portes i finestres. 
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- Si ens confinem per incendi interior s’ha de col·locar un tros de roba 

(ha poder ser humida) a la part inferior de la porta. 

- El professor d’aula seguirà les instruccions del responsable de planta, 

mantindrà els alumnes en ordre i els comptarà. 

- Si ens hem de traslladar a una zona del centre més protegida, que no 

sigui la nostra aula, els alumnes es posaran en fila índia, darrera del 

professor/a, que farà de guia. 

- No sortirem del centre fins que ens ho indiquin les autoritats. 

- Si les autoritats ens diuen que ens hem de traslladar, organitzarem 

els mitjans de transport fins al centre de recepció, que elles 

determinaran. Nosaltres farem una evacuació ordenada fins al punt 

de concentració (Pla d’Evacuació). 

 

4. COM ENS ORGANITZAREM? 

 

 

4.1 COORDINADOR GENERAL 

 

És la directora de centre i és la persona responsable de: 

- Decidir les mesures que s’hagin de prendre en cada situació. 

- Tenir la llista actualitzada dels alumnes per classe i rebre la 

informació de totes les classes. 

- Serà informada pels coordinadors de planta de les incidències. 

- Rebre i mantenir la comunicació amb les ajudes externes i estar 

pendent de les instruccions que les autoritats li aniran proporcionant.  

- Serà l’interlocutor amb els bombers i la policia. 

- Atendre les trucades dels pares i avisar les famílies de les persones 

afectades i mantenir-les informades. 

- Escoltar la ràdio per rebre informació i estar pendent del telèfon. 

 

4.2 COORDINADOR DE PLANTA 

 

Serà el professor de reforç. Hi haurà tres coordinadors de planta un a 

infantil, un al passadís de primària 1 i un al passadís de primària 2.  

 

- Ha de comprovar que els alumnes estan confinats a les aules ( o els 

espais protegits del centre) i que no queda ningú fora. 

- Ha de vigilar que les portes i les finestres de la planta estiguin 

tancades. 
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4.3 PROFESSORAT 

 

El professor que hi hagi en el moment de l’emergència a cada aula és la 

persona responsable dels alumnes, i s’ha d’encarregar de:  

- Complir les instruccions del coordinador de la planta. 

- Tancar les finestres i les persianes de l’aula. 

- Fer entrar els alumnes a l’aula o a l’espai protegit 

- Fer el recompte dels alumnes. 

- El professorat de reforç i especialistes donaran suport als tutors. 

 

4.4 ADMINISTRATIVA 

 

- Serà la responsable de trucar al 112. (Si no és al centre aquesta 

tasca la realitzarà algun membre de l’equip directiu) 

- Donar l’avís al passadís d’infantil. 

 

4.5 CONSERGE 

 

- Serà el responsable d’obrir i tancar les portes. (Si no és al centre 

aquesta tasca la realitzarà algun mestre de reforç). 

- Tancar els sistemes de ventilació-climatització. 

- Donar l’avís de confinament en els espais de cuina, biblioteca, pati de 

primària i gimnàs. 

 

5. ON ENS CONFINAREM? 

 

- Cada grup classe s’haurà de confinar a la seva aula de referència. En 

el cas d’estar en un altre espai (gimnàs, biblioteca, menjador, 

aules d’anglès, informàtica, etc.) ens desplaçarem 

ordenadament fins a la pròpia aula. 

- En el supòsit d’inundació de les aules: 

o  Els alumnes dels espais afectats del passadís d’Infantil es 

desplaçaran ordenadament fins a la Ludoteca. 

o Els alumnes dels espais afectats del passadís de primària1 es 

desplaçaran ordenadament fins al menjador de primària. 

 

 

6. QUÈ FAREM QUAN ACABI EL CONFINAMENT? 

 

 Quan el coordinador general doni per acabat el confinament tothom seguirà 

amb la seva activitat o abandonarà el centre si aquest ho autoritza.  



E.2 ANNEX III. PLANS DE TREBALL DELS PROFESSIONALS 

D’ATENCIÓ EDUCATIVA. 
 

PLA DE TREBALL DE LA TÈCNICA D’EDUCACIÓ INFANTIL (TEI)  

Col·labora amb els docents  tutors del primer curs del segon cicle de l'educació 

infantil en el procés educatiu dels infants , principalment en el desenvolupament 

d'hàbits d'autonomia i en l'atenció a les necessitats bàsiques.  

Li correspon:  

• Participar en la preparació i el desenvolupament d'activitats d'ensenyament i 

aprenentatge, és dir, organització de l'aula, elaboració de materials didàctics i 

suport al desenvolupament de les sessions;  

• Col·laborar en la planificació i el desenvolupament d'activitats d'ensenyament i 

aprenentatge d'hàbits d'autonomia dels alumnes;  

• Dur a terme activitats específiques amb alumnes pautades pel mestre tutor o la 

mestra tutora;  

• Col·laborar en les activitats d'atenció a les necessitats bàsiques dels infants  

• Participar en processos d'observació dels infants.  

A més garantim la seva participació en les reunions que permetin la coordinació 

amb els equips docents (cicle, nivell i claustre). També participa en les activitats de 

formació que tenen relació amb les seves funcions.  

Concretament treballa amb els infants de P3:  

Autonomia Personal ( Cura del cos i Higiene personal)  

Suport educatiu dins i fora de l'aula.  

Preparació i adaptació del material dels alumnes. Coordinació entre els 

professionals  

Suport i acompanyament a l'hora del pati.  

Suport i acompanyament en les sortides i activitats escolars. Suport del seguiment 

evolutiu 
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PLA DE TREBALL DE LES EDUCADORES D’EDUCACIÓ ESPECIAL 

 
Correspon al personal laboral de la categoria professional educador o educadora 

d'educació especial en centres públics: 

● Donar suport als alumnes amb necessitats educatives especials perquè puguin 

participar en les activitats del centre educatiu, i també aplicar programes de treball 

preparats pel tutor o tutora o especialistes i participar en l'elaboració i aplicació de 

tasques específiques relacionades amb l'autonomia personal, l'adquisició d'hàbits 

d'higiene, les habilitats socials, la mobilitat i els desplaçaments, l'estimulació 

sensorial, les habilitats de vida, la transició a la vida adulta i preparació per al món 

laboral, l'escolaritat compartida en centres ordinaris i centres d'educació especial, 

etc.; 

● Participar en el projecte educatiu del centre; 

● Conèixer els objectius i continguts dels programes per poder adequar de la millor 

manera possible la seva tasca de col·laboració amb els mestres tutors i els 

especialistes; 

● Proporcionar als mestres tutors i als especialistes elements d'informació sobre 

l'actuació dels alumnes a fi d'adaptar i millorar-ne el procés d'aprenentatge. 

Concretament treballen amb els infants de la SIEI: 

Autonomia Personal ( Cura del cos i Higiene personal) 

Suport educatiu dins i fora de l'aula. 

Preparació i adaptació del material dels alumnes. Coordinació entre els 

professionals 

Suport i acompanyament a l'hora del pati. 

Suport i acompanyament en les sortides i activitats escolars. Suport del seguiment 

evolutiu de l'alumne. 

A més  també és membre del Consell Escolar.  

 



E.2 ANNEX IV  ORGANITZACIÓ DE L’ESBARJO 
 

 

 

 
 

 
 

 
 
 



E.2 ANNEX V CALENDARI ESCOLAR  
 

 

 

 
 
 

 
 

 
 



Servei Educatiu Baix Llobregat II
Departament d’Educació
Generalitat de Catalunya

Pla d’actuació en el centre dels Serveis Educatius del Baix Llobregat II

Dades del centre educatiu

Nom del centre:Escola Sant Cristòfor Població: Begues
Codi: 08014589 Tipologia: Pública

Professionals del Servei Educatiu i horari d’atenció

Professional Horari

Psicopedagoga i referent del SE pel centre Dimecres setmanal  de 9 ha 14 h.
Divendres quinzenal de 9 ha 14 h

Treballador/a social de l’EAP:
Eva Moya

Segons demanda i disponibilitat.

Fisioterapeuta de l’EAP:
Miriam Jimènez

Setmanal dilluns de 10 a 11h i dijous de 11 a
12h.

Logopedes del CREDA:

Professional del CRP:
Equip de CRP

Segons demanda i disponibilitat.

Assessora ELIC:
Neus Perramon

Segons demanda i disponibilitat.

Durant la jornada continuada de setembre i juny aquest horari serà modificat de la següent manera:
entre les 9 i les 11 h el personal romandrà al SE i a partir d’aquesta hora farà l’atenció als centres fins
a finalitzar la jornada.

L’assistència al centre per part d’alguns perfils del SE també pot estar subjecta a canvis per
demandes d’inspecció o, en període de preinscripció o matrícula viva per tal de fer les valoracions
requerides.

Pla d’actuació en el centre

A més de les actuacions recollides a continuació en aquest Pla “Concreció del Pla de treball del
servei educatiu de zona”, cada perfil professional del SE manté les funcions d’intervenció a la zona
que li són pròpies segons el Departament d’Educació.

Concreció del Pla de treball del servei educatiu de zona

Segons les directrius per a l’organització i la gestió dels SE 2021-22 publicades al juliol del 2021 “El
pla d’actuació dels serveis educatius s’ha d’ajustar, d’acord amb les línies prioritàries, als
projectes dels centres educatius i de l'alumnat; a les característiques de la zona, tenint en
compte els recursos materials i humans de què disposen, i als criteris i les instruccions
específiques”
Per tant fem cada any un esforç per alinear objectius amb la la PGA del centre previ acord amb
l’Equip directiu.

Amb motiu de l’impacte de la pandèmia de la covid-19, cal continuar posant l’accent en
l’acompanyament i l’assessorament als centres, al professorat, a l’alumnat i a les famílies, i també
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Servei Educatiu Baix Llobregat II
Departament d’Educació
Generalitat de Catalunya

flexibilitzar les respostes educatives i ajustar els procediments a les situacions imprevistes.
L’acompanyament emocional a l’alumnat, a les famílies i al professorat i professionals d’atenció
educativa pren una rellevància singular juntament amb la facilitació d’accés a tots els recursos
disponibles que pal·lien situacions discriminatòries. En aquest marc, ocasionat per la pandèmia, cal
vetllar per la personalització del procés d’aprenentatge en un context d’equitat, de qualitat i
d’accessibilitat per a tot l’alumnat i, especialment, per a aquell més vulnerable i amb més necessitats
educatives específiques. També cal acordar mesures organitzatives que generin les condicions
necessàries per assegurar la inclusió de l’alumnat i combatre’n la segregació, i eliminar radicalment
tot tipus de violències en els centres. Aquests objectius han de garantir el dret a l'educació en igualtat
d'oportunitats.

A continuació es recull la relació d’objectius i actuacions prioritzades per aquest centre a partir dels
següents objectius de sistema o línies prioritàries del sistema educatiu establerts pel Departament
d’Educació:

A. Estructurar un sistema de xarxes de treball i d'aprenentatge entre els centres per tal de
compartir objectius, recursos, capacitats i posar en valor pràctiques d'èxit educatiu a tots
els centres del país i impulsar una política educativa centrada en sumar esforços, que
garanteixi l'aprenentatge entre iguals i elimini qualsevol competència entre centres.

B. Generar les condicions necessàries per assegurar la inclusió i combatre la segregació amb
l'objectiu de garantir el dret a l'educació en igualtat d'oportunitats i eliminar radicalment tot
tipus de violència.

C. Desplegar un model educatiu que reforci la participació activa de les famílies en l'educació
dels fills i filles, la coresponsabilitat dels ajuntaments amb l'Administració educativa i la
interconnexió amb l'entorn, capaç de donar resposta comunitària als reptes educatius.

D. Consolidar el model lingüístic del país, potenciant la llengua catalana com a vehicular dins
un projecte plurilingüe i intercultural.

E. Estendre la innovació en el procés d'ensenyament i aprenentatge, amb base científica, i
amb l'impuls de la cultura avaluadora, com a motor de millora i de transformació educativa.

F. Promoure un model de professorat competent i compromès amb el projecte educatiu del
centre, que exerceixi un lideratge orientat a la qualitat i a la millora de tot l'alumnat.

G. Fer possible la transformació digital del sistema a partir de la millora de la competència
digital dels centres, del personal docent i de l’alumnat, entesa com una competència clau
del segle XXI, tot facilitant els recursos d’equipaments i d’infraestructura, la formació i
l’acompanyament a tota la comunitat educativa.

Els apartats que venen a continuació reflecteixen el treball conjunt dels diferents perfils del SE quan
intervenen al centre potenciant un treball en equip. Les actuacions es presenten diferenciades per
perfils per facilitar la seva lectura.
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Servei Educatiu Baix Llobregat II
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Activitats gestionades pel CRP

Les activitats realitzades per CRP tenen com a finalitat  assolir els següents objectius específics:

A1.Dinamitzar espais d’intercanvi de pràctiques educatives i de treball en xarxa entre els
diferents centres educatius de la zona en diferents àmbits.

E1. Acompanyar els centres i els seus equips impulsors en el desenvolupament dels  projectes
en els que participen  mitjançant l’assessorament  i la mentorització per tal d’ajudar-los a
assolir la millora i la transformació educativa

F1. Assessorar els centres i professorat en el desenvolupament d’un projecte de centre
integrat en el qual els docents exerceixin el rol de lideratge tot impulsant projectes concrets i
acompanyant l’alumnat en el seu aprenentatge

G1. Acompanyar els centres educatiu en el procés d’elaboració de l’Estratègia Digital de
Centre i de l’assoliment de la Competència Digital Docent.

Activitats generals gestionades des del CRP en les quals participa el centre

Nom de l’activitat Inscrits Realitzada
Objectius

A1 C1 F1 G1

Coordinació de direccions ✓ ✓

Coordinació caps d'estudis ✓ ✓

Coordinació secretaris/es ✓

Coordinació Primària-Secundària centres de
Viladecans i Sant Climent

✓

Coordinació d’especialistes d'anglès ✓ ✓

Coordinació d’especialistes d’Educació Física ✓

Coordinació d'Educació Infantil 0-6 ✓ ✓

Coordinació de mestres d'Educació Especial ✓ ✓

Coordinació SIEI ✓ ✓

Coordinació d'orientadors de zona ✓

Coordinació de les Matemàtiques competencials ✓

Dinamització de la Biblioteca Escolar ✓

Coordinació PRI-SEC especialistes de Francès a
Gavà

✓

Xarxa Territorial de Coordinació de Cultura Digital ✓ ✓ ✓ ✓

Xarxa Territorial per a l’Estratègia digital de centre ✓ ✓ ✓ ✓

Grup de Treball sobre l’EDC ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
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Servei Educatiu Baix Llobregat II
Departament d’Educació
Generalitat de Catalunya

Coordinació de la Xarxa de Competències Bàsiques ✓ ✓

Sharing to Learn ✓

Robòtica per infantil i primària ✓

Valoració general de les activitats

INDICADORS D’AVALUACIÓ

Grau d’aplicació Qualitat d’execució Grau utilitat

Formulari de recollida
d’opinions.

Avaluació assistents/es:
>80% assistència al curs

Assoliment dels objectius dels
cursos i sessions de formació /
evidències d’implementació.

Valoració per part dels centres
participants
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Activitats i projectes en les que participa el centre educatiu amb l’assessorament del CRP

Nom de l’activitat
Objectius

A1 C1 F1 G1

Jornada matemàtica, ciències i tecnologia a Begues ✓

Suport en el desenvolupament del POEFA ✓

Valoració general de les activitats

Grau d’aplicació Qualitat d’execució Grau utilitat

Formulari de recollida
d’opinions.

Avaluació assistents/es:
>80% assistència al curs

Assoliment dels objectius dels
cursos i sessions de formació /
evidències d’implementació.

Valoració per part dels centres
participants
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Servei Educatiu Baix Llobregat II
Departament d’Educació
Generalitat de Catalunya

Activitats gestionades per l’EAP

Les activitats realitzades per l’EAP tenen com a finalitat  assolir els següents objectius específics:

B1. Col·laborar amb els centres en la resposta educativa per l’alumnat amb dificultats
emocionals i de salut mental derivades o no de la pandemia i en l’organització de les mesures
necessàries per atendre’ls.

B2. Assessorar, orientar i acompanyar al centre en les mesures i suports necessaris adreçats a
l’alumnat amb necessitats educatives.

C1. Promoure iniciatives d’atenció a tot l’alumnat, especialment aquells que es trobi en
situació de vulnerabilitat social, conjuntament amb el centre educatiu, afavorint la participació
de les famílies.

C2. Continuar el treball en xarxa en coordinació amb tots els serveis específics del
Departament d’Educació i serveis externs.

Actuacions proposades per assolir l’objectiu B1

B.1.1. Assessorament en la detecció, atenció, seguiment i, si s’escau, derivació de l’alumnat que
presenti dificultats emocionals o de salut mental als serveis de la zona que correspongui.
B.1.2. Col·laboració amb els docents en la tria dels recursos i actuacions adients, segons el cas,
per a la gestió de dificultats emocionals de l’alumnat.

Responsable Àmbit Temporització

Psicopedagogues,
Treballador/a Social i
fisioterapeutes

Centres i professorat
Segons calendari un cop al curs de forma
general amb el centre i altres de forma
particular si s’escau per algun cas concret.

Grau d’aplicació Qualitat d’execució Grau utilitat

B.1.1 Nombre d’alumnat
derivat a serveis de Salut
Mental.

B.1.2 Índex d’actuacions
realitzades per la tria de
recursos per una gestió
adequada de les emocions
(reunions, assessoraments,
materials...) ≥80%

Grau d’execució de les
actuacions planificades i
realitzades.

Valoració del grau de satisfacció
dels professionals implicats.

Valoració general de les actuacions

Servei Educatiu Baix Llobregat II
Rbla. Pompeu  Fabra 184. 08850 Gavà. Telèfon: 93 638 18 02 – Fax: 93 638 92 99
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Servei Educatiu Baix Llobregat II
Departament d’Educació
Generalitat de Catalunya

Actuacions proposades per assolir l’objectiu B2

B.2.1..Participació en les CAS, CAD i/o a les coordinacions amb els/les MESI dels centres per
l’assessorament i la priorització de les demandes.
B.2.2. Realització de les avaluacions psicopedagògiques, si s’escau, per acompanyar l’organització
de la resposta educativa en funció de les mesures i suports del context.
B.2.3. Seguiment de l’alumnat acordat prèviament amb el centre assessorant a l’equip docent i a
les famílies per tal de consensuar uns objectius comuns.
B.2.4. Elaboració d’informes NEE/NESE i SCD i altres que es requereixen des de la inspecció
educativa.
B.2.5. Participació amb els centres en els processos de transició entre l’educació primària i
l’educació secundària de l’alumnat atès per l’EAP per orientar mesures i suports en la seva
escolaritat.
B.2.6.Orientacions a l’inici de l'escolaritat i en els canvis d’etapa o de tipología de centre, o de
suport específic, amb l’objectiu d’atendre les necessitats educatives de l’alumnat amb dificultats.
B.2.7. Col·laborar amb les estructures específiques de suport educatiu, escolaritzacions
compartides, CEE... i en l’acompanyament a altres projectes facilitadors de la inclusió.

Responsable Àmbit Temporització

Psicopedagoga i/o
Treballador/a Social(EAP Centres i famílies Durant tot el curs segons calendari

Grau d’aplicació Qualitat d’execució Grau utilitat

B.2.1 Nombre de reunions CAD
efectuades..

B.2.1.Nombre de reunions CAS
fetes

B.2.1 Nombre de coordinacions
amb MESI i/o orientadors/es
dels centres.

B.2.2.Nombre d’avaluacions
psicopedagògiques efectuades.

B.2.3.Nombre d’alumnat amb
seguiment de l’EAP.

B.2.4. Nombre d’informes NEE,
NESE o NSCD elaborats.

B.2.4. Nombre d’informes
realitzats a demanda de la
inspecció educativa.

B.2.4.Nombre de coordinacions
fetes entre les fisioterapeutes i
l’equip docent i altres
professionals del centre.

Grau d’execució de les
actuacions planificades i
realitzades.

Valoració del grau de satisfacció
dels professionals implicats.

Servei Educatiu Baix Llobregat II
Rbla. Pompeu  Fabra 184. 08850 Gavà. Telèfon: 93 638 18 02 – Fax: 93 638 92 99
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Servei Educatiu Baix Llobregat II
Departament d’Educació
Generalitat de Catalunya

B.2.4.Nombre d’informes NSCD
elaborats.

B.2.5 Nombre de reunions fetes
de traspàs de primària a
Secundària.

B.2.6 Nombre d’orientacions
fetes per al canvi d’etapa i/o
tipologia d’escolaritat.

B.2.7 Nombre de coordinacions
en relació a  escolaritzacions
compartides, CEE...

Valoració general de les actuacions

Actuacions proposades per assolir l’objectiu C1

C.1.1Assessorament i
acompanyament a les
famílies i al centre en el
tràmit de beques i ajuts a la
educació.( beques NEE i
beques municipals)
C.1.2 Acompanyar les
familias en el procès de canvi
d’etapa i de apropament al
centre des de la figura del TS
de l’EAP.

Responsable Àmbit Temporització

TS Centres, alumnes i famílies Al llarg del curs, segons calendari

Grau d’aplicació Qualitat d’execució Grau utilitat

C.1.1. Nombre de beques
presentades.

C.1.2 Nombre de famílies
ateses  per  TS.

Grau d’execució de les
actuacions planificades i
realitzades.

Valoració del grau de satisfacció
dels professionals implicats.

Valoració general de les actuacions
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Servei Educatiu Baix Llobregat II
Departament d’Educació
Generalitat de Catalunya

Actuacions proposades per assolir l’objectiu C2

C.2.1. Coordinació amb els serveis del Dep. d’Educació que intervenen a la nostra zona:
CRETDIC, CREDA, CEEPSIR, CREDV, UTAC,AIS, UME,...

C.2.2. Coordinació amb els serveis externs que intervenen a la nostra zona: CSMIJ, CDIAP,  SS….

Responsable Àmbit Temporització

EAP, altres serveis Centres, alumnes i famílies Al llarg del curs, segons calendari

Grau d’aplicació Qualitat d’execució Grau utilitat

C.2.1. Nombre de reunions
fetes amb cada un dels
serveis del departament
d’Educació.

C.2.2. Nombre de
coordinacions fetes amb
serveis externs.

Grau d’execució de les
actuacions planificades i
realitzades.

Valoració del grau de satisfacció
dels professionals implicats.

Valoració general de les actuacions
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Rbla. Pompeu  Fabra 184. 08850 Gavà. Telèfon: 93 638 18 02 – Fax: 93 638 92 99
Lloc web: http://www.xtec.cat/se-baixllobregat2 Correu: a8870304@xtec.cat

http://www.xtec.cat/se-baixllobregat2
mailto:a8870304@xtec.cat


Servei Educatiu Baix Llobregat II
Departament d’Educació
Generalitat de Catalunya

Lloc i data de la signatura
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Signatura de la professional referent del SE Signatura del/ la director/a del centre

Servei Educatiu Baix Llobregat II
Rbla. Pompeu  Fabra 184. 08850 Gavà. Telèfon: 93 638 18 02 – Fax: 93 638 92 99
Lloc web: http://www.xtec.cat/se-baixllobregat2 Correu: a8870304@xtec.cat

http://www.xtec.cat/se-baixllobregat2
mailto:a8870304@xtec.cat


NORMATIVA DEL MENJADOR  
CURS 2021-22  
 
 

 

Un espai segur, saludable i educatiu  
Us presentem un projecte de menjador educatiu de nutrició saludable, que segueix basant-se en  
l’adaptació de tota la normativa dels Departaments de Salut i Educació generats per la Covid-19, però 
gaudint de tots els recursos del lleure , perquè els infants visquin el temps del menjador  d’una forma lúdica, 
d’aprenentatge en hàbits i actituds i totalment segura.  

  

Una alimentació saludable 

Oferim durant tot el curs escolar productes ecològics: llegums, pasta, arròs, fruita, verdura, carn de porc i 
vedella, productes integrals Un cop a la setmana peix fresc. Iogurt a granel de la Fageda 

Els nostres menús estan regulats per les pautes que marca la PREME 
del Departament de Salut reduint la presència de carns vermelles i 
processades, augmentem  la presència de llegums i aliments integrals 
(mensualment) i incloem l’opció de proteic vegetal com a segon plat.  

Totes les dietes i al·lèrgies son contemplades. Un equip de dietistes realitzaran dietes personalitzades a 
partir dels informes mèdics que ens faciliten les famílies. En formalitzar la matrícula, us indicarem  com 
entregar la documentació requerida per posar en marxa uns protocols d’actuació estrictes per garantir la 
seguretat dels comensals. Tenim uns protocols d’actuació molt acurats per garantir la seguretat dels 
comensals. No preparem dietes personalitzades sense informe mèdic. 

Cada trimestre penjarem a l’aplicatiu a documentació els menús,  propostes 
del sopar (per equilibrar menú setmanal) i alguns consells dietètics. 

Oferim servei de pícnic, a tots els usuaris  fixes del menjador i a tots els eventuals que ho desitgin, us 
recordem que tots els alumnes becats, tenen dret a pícnic de dinar a totes les excursions.  

Les dietes: Els nens/es que en dies puntuals necessitin dieta ho hauran de comunicar abans de les 10h del 
matí . 

 

La comunicació 

Per nosaltres la complicitat amb les famílies és fonamental, així hem establert els diversos canals. 

 Aplicatiu “on line” del menjador, cada hora del dia. Els 
missatges seran revisats, cada dia abans de les 10h del matí. 

https://comocomen.com/__cecoc398/padres/login.php 

O bé a través de l’aplicació mòbil, disponible a partir del 13 de 
setembre, amb el següent codi QR 

 
 Telèfon ELENA 674 61 72 99 

             Horari de dilluns a divendres de 9 a 10 h.  

 E-mail: esantcristofor@ausolan.com 

 Presencial, sol·licitant cita.  

 

ESCOLA SANT 
CRISTÒFOR 
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El nostre projecte Educatiu 
 
 El centre d’interès d’aquest any  ALIMENTANT UN FUTUR SALUDABLE, ens presentarà  un plegat d’activitats 
preparades perquè els infants descobreixin que  tenen la clau per fer que el nostre planeta tingui una bona 
salut, essent els  protagonistes actius del seu propi desenvolupament maduratiu. 

 Els objectius del projecte i les eines per portar-lo a terme son:   

 

 

 

 

 

 

 

 

Informes  

Mitjançant l’aplicatiu   

- P3 Diaris 

- Resta de cursos – Trimestrals  

 

Els infants de P3  

Per garantir el descans necessari entre el matí i la tarda, els nens de P3 tindran l’opció de dormir o 
descansar per agafar forces per les activitats lectives de la tarda. Caldrà que portin el material que us  
indicarem. 
 

Sortida de l’escola  

Cap usuari del menjador, pot sortir de l’escola sense autorització del  pare, mare o tutor.  

S’ha d’avisar amb antelació, si s’ha de venir a buscar a qualsevol nen/a  durant l’hora del servei. 
 

Medicaments 

En el cas que s’hagi d’administrar algun medicament als infants, s’haurà de lliurar a la coordinadora del 
menjador la recepta del metge.  

 

Normes de comportament  
 

Es consideren com a faltes els fets de conducta que s’aparten de les pautes generals i bàsiques de 
convivència. La gravetat de la falta es determinarà atenent específicament a l’edat, coneixement, 
responsabilitat, intenció i altres circumstàncies que minven o agreugen l’acció. 

 Les faltes poden comportar mesures correctores com la pèrdua de  temps d’esbarjo fins a la suspensió del 
servei.  

 



Pagament  per avançat del menjador  
   

Cap infant pot fer ús del servei del menjador si no té el moneder en positiu. Tothom ha de pagar per 
avançat.  

 

 Directament del moneder de l’aplicatiu, targeta bancària. S’ha 
d’entrar a l’aplicatiu i anar a l’apartat MONEDER, i seguir els passo 
que indica. 

Us recordem el link de l’aplicatiu 

https://comocomen.com/__cecoc398/padres/login.php 

 
  

Criteris d’abonament: En cas d’absència justificada, notificada a la coordinadora del menjador, abans de 
les 10h del matí del mateix dia com a molt tard, es cobrarà únicament la diferència entre l’import total del 
menú i la part proporcional de la matèria primera, i per tant es retornarà 3,16€ per dia durant els primers 
3 dies, a partir del quart dia el cost serà de 0€. En cas de no avisar es cobrarà l’import total. 
 

En el cas que el professorat faci serveis mínims a causa de vagues o nevades, el servei de menjador 
romandrà obert per tot l’alumnat que faci ús d’aquet servei. En cas de no assistir, s’ha de comunicar a la 
coordinadora en l’horari establert i es considerarà absència justificada, descomptant la quantitat indicada 
en quest tipus d’absència. En cas de no avisar es cobrarà la quantitat total. 

 

Preus del curs  2021-22   
               
                                                         

 

 

 

 

 

 

Acceptació de les condicions del servei  

La utilització del servei suposa una acceptació de les condicions establertes    

 

 

  

MENJADOR PREU 

MENÚ  FIX 6.33€ 

MENÚ  EVENTUAL 6.96€ 

ACOLLIDA PREU 

MATINAL  FIX 23.27€ 

MATINAL  EVENTUAL 2.60€ 

TARDA FIX (1h) 34€ 

TARDA EVENTUAL (1h) 2.72€ 



CURS 2021-22 
 

ESCOLA SANT CRISTÒFOR  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

FUNCIONAMENT DEL SERVEI DE MENJADOR 

MENJADOR PER AL CURS  2021 – 22 

 

 



 
 
 

 
 
 

 

INTRODUCCIÓ 

Aquest protocol d'actuació es basa en l'adaptació i reactivació dels menjadors escolars pel 
curs 2021-22 després de la situació de confinament provocada per Covid-19 i basada: 

• Pla d’actuació per al curs 2021-22 per a centres educatius en el marc de la pandèmia per 
COVID-1. 

 

OBJECTIUS D’AQUESTA PROPOSTA 

Realitzar l’activitat del menjador escolar amb les màximes garanties, buscant l’equilibri entre 
protecció de la salut de les persones al centre, la correcta gestió de la pandèmia i el dret de 

tots infants i joves a una educació i alimentació de qualitat. 
 

MESURES DE PREVENCIÓ, HIGIENE I PROMOCIÓ DE LA SALUT 

Els quatre   pilars en el moment actual de control de la pandèmia per la disminució de la 
transmissió del virus i l’augment de la traçabilitat dels casos son: 

 
 

1 - GRUPS DE CONVIVÈNCIA I SOCIALITZACIÓ ESTABLES 

A dins del menjador seguirem l’organització dels grups de convivència de l’escola. El seu 
principal valor és la facilitat que dona en la traçabilitat de possibles casos que s’hi donin: 
permetent una identificació i gestió precoç dels casos i dels seus contactes. 

 

En el pati: 

Infantil, en zones diferenciades per grups bombolla. No es poden agrupar. Primària. Es poden 

barrejar per cicles, sempre amb mascareta. 

 
2 - HIGIENE DE MANS 

Es tracta d’una de les mesures més efectives per preservar la salut dels alumnes 

- Abans i després dels àpats, 
- Abans i després d’anar al WC 
- Abans i després de les diferents activitats 

En el cas del personal que treballa al centre, el rentat de mans s’haurà 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 WC, 
- Abans i després d’anar al WC, 
- Abans i després de mocar un infant (amb mocadors d’un sol ús), 
- Com a mínim una vegada cada 2 hores. 



 
 
 

 
 
 

 

Per rentar les mans sempre es disposarà de sabó amb dosificador i tovallons de paper 
d’un sol ús. 

Hem programat activitats per promoure el rentat de mans correcte i la seva importància. 
 
 

3 – L’ ÚS DE LA MASCARETA 

Els nens/es a partir de sis anys hauran de portar la mascareta sempre dins de l’escola i al 
pati, en estar barrejats per cicles. El Departament d’Educació i Salut pot actualitzar aquesta 
mesura, depenent de l’evolució de la pandèmia. 

Els infants en el moment de dinar, no se la posaran, però entraran i sortiran de l’aula 
de dinar amb ella i se la trauran en estar asseguts a la taula. 

 
 

4   - REQUISITS D’ACCÉS AL MENJADOR ESCOLAR 

Els requisits son els mateixos que als CENTRES EDUCATIUS 

- Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, dificultat 
respiratòria, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós. 

 
 

 

ORGANITZACIÓ DE L’ESTONA DE DINAR PER TORNS 

Els grups de P3 dinaran  a la classe 

L’espai de menjador petit acollirà amb totes les mesures de seguretat, als alumnes 

De P4 i P5 amb dos torns de dinar. 

L’espai de menjador gran acollirà,  amb totes les mesures de seguretat, en un primer 

torn els alumnes de Primer a tercer i en un segon torn de quart a sisè.  

Els integrants d’un mateix grup estable poden seure junts en una o més taules. 

Entre grup estable i grup estable deixarem una distància mínima d’un metre i mig, separant 

en taules diferents. En el cas, molt excepcional, que en una mateixa taula hi hagi alumnes de 

més d’un grup estable deixarem també la distància de seguretat d’un metre i mig. 

Els infants entraran i sortiran per portes diferents. 

Les entrades de cada grup estable, seran esglaonades cada 5 minuts Entre torn i torn es farà 

una ventilació de la zona utilitzada. 

Les finestres sempre estaran obertes del menjador. 



 
 
 

 
 
 
 

 

 

EL NOSTRE EQUIP: 
 

P3 – Eli i Loli    

P4 – Encarni i Angi   

P5  - Lita i Eli  

Primer: Nuria i Paqui   

Segon: Laura i Blanca  

Tercer: Vero i Ana 

Quart: Gerard i Encarni  

Cinquè: Rosa i Marcel  

Sisè: Ceci i Toñi  

Coordinadora.  Elena  

Cuiner: Rafa  

Auxiliar de Cuina: Ana, Rosario i Laila 

Supervisora: Bea 

Supervisora pedagògica: Mercè   

 

 

 

 



EDUCACIÓ INFANTIL

Temps de dinar

Espai aules:    P3 (de 12.40)

Espai Menjador Petit:  P4 (12. 30) i P5 5  (de 13.45)

Temps de lleure/esbarjo

Pati d'educació infantil

(P 5 - de 12.40 a 13.30h)

(P 4 - de 13.45 a 14.45h)

Sala Psicomotricitat (Dorrmir)

(P3 - de 13:45h)  

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

Temps de dinar

Espai de menjador

1r torn de  1r a 3r

(12.30 a 13.30 h)

2n torn de 4t a 6è

(13.45 a 14.30h)

Temps de lleure/esbarjo

Pati d'educació primària

Rotació d'espais per grups

 

 

 

 

HORARIS I FUNCIONAMENT PER GRUPS  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

HORARIS I FUNCIONAMENT PER GRUPS 
INFANTIL: 
 
P3  

 

 

 

 

 

 

 

 

P4  

 

 

 

 

 

 

 

 

P5  

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

12:40 AULES DE P3: Anem al lavabo, rentar les mans, cantar la 

cançó  

12:50: AULES DE P3: Dinar  

13:40 AULES DE P3: Fer pipi i rentar les mans.   

13:55 PSICOMOTRICITAT:  Migdiada   

15:10 A partir de les 15 hores els infants es van despertant 

tranquil.lament i es queda la TEI amb ells.  A partir del segon 

trimestre els despertem a les 14:45 hores    

12:30  AULES DE  P4: Fer un pipi i rentar mans .       

12:40 MENJADOR PETIT:  Dinar tranquil.lament  

13:40 AULES DE P4:  Fer un pipi i rentar mans per poder sortir al 

pati  

14:00 PATI INFANTIL: Jugar a jocs variats          

14:45 AULES P4:  Fer pipi i rentar mans. 

15:00  AULES DE P4   Entrega al  mestre/a       

12:30  AULES DE  P5: Fer un pipi i rentar mans .       

12:40 PATI PORTA PRINCIPAL: Jugar a jocs variats   

13:35 AULES DE P5:  Fer un pipi i rentar mans   

13:45 MENJADOR PETIT: Menjar tranquil.lament  

14:45 AULES P5:  Fer pipi i rentar mans. 

15:00  AULES DE P5 –  Entrega al mestre/a       



 
 
 
 
 
 
 
PRIMÀRIA: 
 

Totes les entrades i sortides del menjador, pels passadissos ...seran de manera esglaonada,  

mantenint la distància de seguretat  

 

PRIMER I SEGON  I TERCER  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUART – CINQUÈ - SISÈ  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

12:30 CLASSES. Passar llistes 

12.35 LAVABOS . Fer un pipi i rentar mans  

12:40: MENJADOR: Dinar tranquil.lament  

13:35: LAVABOS : Fer pipi i rentar mans    

13:45: PATI: Juguem a jocs variats  

14:45 LAVABOS  Fer pipi i rentar mans  

15:00:  CLASSE   Entrega als mestres  

12;20 CLASSE  Passar llista  

12:25 LAVABOS .  Anar al lavabo i rentar-se mans 

12:35  PATI.  Joc lliure, joc dirigit  

13.35. LAVABOS  Anar al lavabo i rentar-se les mans  

13.40 MENJADOR. Menjar tranquil.lament  

14:40. LAVABOS. Fer pipi i rentar mans  

14:50 CLASSE: Entrega als mestres  



 
 
 

 
 
 

 
 
 

ZONA DE JOCS 
                 

                P4 – Pati infantil i P5 – Pati entrada principal . El pati sempre estarà separat per zones,  ocupant 

                    cada grup estable una zona. 

Primària – En el pati es poden barrejar diferents grups bombolla sempre que tinguin mascareta.  

S’alternaran els que estan a dins del menjador amb els que estan a fora.   

 

ESPAI DE MIGDIADA PER P3 D’EDUCACIÓ INFANTIL 
 
S'utilitzaran les hamaques, tipus llitera de superfície plàstica i fàcil neteja. S’utilitza una coixinera  
setmanal.  

Es col·locaran mantenint la distància indicada a 1,5 metres de distància si és entre dos grups 

estables. 

Serà obligatòria la ventilació de l'espai. 
 
 

DIES DE PLUJA 

Tots els infants estaran a les seves classes. 
 

ACOLLIDA MATINAL  
L'acollida matinal té la característica d'unir en un únic espai, que serà el menjador,  a alumnes de 

diferents edats. 

Les pautes de funcionament d'aquest servei seran:  

- Els infants han de portar sempre mascareta.    

- Els familiars, no entraran a l’escola. 

 

 

PROTOCOL MÈTODE DE DESINFECCIÓ 

Tot el material que fem servir tant per a l’elaboració com la distribució i servei dels menús, es 

netegen en rentavaixelles que arriben a temperatures superiors als 80ºC, garantia de perfecta 

desinfecció. El control i registre d’aquestes temperatures es realitzarà diàriament. 

L'empresa utilitzarà productes que, estarà dins dels productes viricides autoritzats i registrats com a 

eficaços davant el virus atenent a la norma UNE-EN 14476 i que estan 

- S'hauran de ventilar el menjador entre torns i després del servei així com la resta d'espais interiors 

utilitzats com a sales de migdiada, altres aules, etc. 



 
 
 

 
 
 
 

PROTOCOL D’ACTUACIÓ DEL PERSONAL PER TOT L’EQUIP DE TREBALL 
 

 

 

SERVIR EL MENJAR PER PART DE LES MONITORES 

Serà el personal d’Ausolan qui lliurarà els plats complets, per evitar manipulacions, així 

com l’aigua. 
 

Es disposarà d'un punt per preparar plats per a les dietes especials en què el nostre personal 

seguirà el protocol de dietes especials adaptat a Covid-19. 



 
 
 

 
 
 
 

PROTOCOL D’ACTUACIÓ EN CAS DE SOSPITA DE LA COVID 19 AL MENJADOR 

Seguint les indicacions de la Generalitat: 

 
Gestió́ de casos als centres educatius_slt_edu_110820_definitiu actuació en cas de 
germans i/o familiars d’un cas 

Aclariments per a la gestió de casos covid-19 als centres educatius 

 
S'iniciarà el protocol d'actuació en el cas que l'usuari/a del menjador presenti els 
següents símptomes: Mal de coll, fatiga, problemes digestius, febre .... 

 

- Avisar al responsable de menjador. 

- Aïllament immediat de l'usuari/a en una habitació dedicada a això, per ser controlat 

mentre espera el seu retorn a casa. 

- Es trucarà als seus pares o tutors legals perquè vinguin a recollir-lo respectant les 

mesures de seguretat. 

- S'avisarà a la direcció del centre i/o a l’AMPA. 

- Neteja a fons de l'espai on la persona ha estat aïllada. 
 

 

PROTOCOL 

A causa de la pandèmia, els protocols poden ser modificats per les autoritats 

sanitàries. En aquest cas s’adaptaran aquestes modificacions. 

 

 

 

 

 

            ANNEX 1 : NORMATIVA DEL MENJADOR  
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