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1. INTRODUCCIÓ 

  

El present document pretén ser una guia que conté els diferents punts 

del pla d’obertura del nostre centre pel curs 2020-21, d'acord amb les 

instruccions fixades per la secretaria de Polítiques Educatives i al Pla 

d’Actuació en el Marc de la pandèmia elaborat amb el Departament de 

Salut. 

 

 

2. CONTINGUT DEL PLA D’OBERTURA  

 

a. DIAGNOSI 

 

 Donades les circumstàncies de la pandèmia Covid 19, alguns dels 

nostres alumnes han tingut dificultat per seguir l’activitat telemàtica per 

manca de connexió i/o aparells electrònics.  

 

 Altres alumnes han estat més vulnerables a nivell emocional per la 

situació familiar i personal de cadascú. A més a més, hem seguit les 

instruccions del Departament d’Educació de reforçar continguts sense 

avançar materia. Per aquest motiu el Centre ha pres les mesures següents:  

 

● Pla d’activitats de reforç durant l’estiu per tot l’alumnat de Primària i a 

Secundària només a aquells alumnes que han tingut dificultats a l’hora 

de connectar-se.  

● Preparació d’activitats tutorials per treballar les competències 

emocional tant amb els alumnes com amb les famílies.  

● Reprogramació dels continguts que no es van poder impartir de cada 

matèria durant el confinament.  

● Canvi de metodologia en tots els cursos (veure PGA). 

 

En cas de nou confinament i després de recollir les propostes que ens han 

suggerit les famílies i els alumnes, el Centre ha decidit:  
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● Fer més tutories amb les famílies via telemàtica.  

● Fer més videoconferències amb els alumnes.  

● Avançar continguts en totes les etapes.  

 

b. ORGANITZACIÓ DELS GRUPS ESTABLES  

 

GRUP 

Nombre 

d’alumnes 

PROF. 

 ESTABLE 

ALTRES  

DOCENTS  

que intervenen 

(amb mesures 

de seguretat) 

PERSONAL 

D’ATENCIÓ 

EDUCATIVA que 

intervé en 

aquest grup 

ESPAI estable 

d’aquest grup 

           + 

espai de suport 

P3 19 Elisabet Cristina  AULA P3  

+  

psico 

P4 17 Beatriz Cristina  AULA P4  

+  

psico 

P5 A 12 Rosa Ma Cristina  AULA P5 A 

+  

psico 

P5 B 13 Anna Estefanía  AUDIOVISUALS 

+ 

psico 

1r P. 21 Montse Gema 

Camino 

 AULA 1r Prim  

+  

gimnàs, biblioteca 

2n P. 25 Vanessa Sor Elisa 

Camino 

 AULA 2n Prim  

+  

gimnàs, biblioteca 

3r P. 25 Esther Sor Elisa 

Camino 

Vetlladora AULA 3r Prim  

+  

gimnàs, tecno 

4t P. 26 MªJosé Gema 

Camino 

 AULA 4t Prim  

+  

gimnàs, tecno 

5è A 14 Mònica Camino 

Cristina 

 AULA LLATÍ  

+ 

gimnàs 
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5è B 14 Cristina Mònica 

Camino 

 AULA MÚSICA 

+ 

gimnàs 

  6è A 14 Gna.Lucila Custodia 

Camino 

Gema 

 AULA 6è Prim  

+ 

gimnàs 

6è B 13 Custodia Gna. Lucila 

Camino 

Gema 

 Aula de 5è Prim 

+ 

gimnàs 

1r ESO 28 Carme Eva 

Marta 

Miquel 

Eu 

Gna. M. Teresa 

Ignasi/Ángeles 

(quadrimestral) 

 AULA 1r ESO 

+ 

laboratori, 

tecnologia,  

aula d’estudi, 

sala d’actes 

2n ESO 31 Miquel Marta 

Carme 

Eva 

Gna.M.Teresa 

Eu 

Ángeles 

  AULA 2n ESO 

+ 

 laboratori,  

aula d’estudi.  

sala d’actes 

 

3r ESO 27 Eu Antonio 

Gna. M. Rosa 

Miquel 

Marta 

Eva 

Ignasi 

Vetlladora AULA 3r ESO 

+ 

aula 14, 

mediateca,  

sala d’actes 

4t ESO 31 Gna. M. 

Rosa 

Antonio 

Eu 

Miquel 

Marta 

Ángeles 

Eva 

Vetlladora 4t ESO 

+ 

aula 14, 

mediateca, 

 sala d’actes 

 

 

 

 NORMES:  

● Els espais comuns seran ocupats només pel curs a dalt esmentat 

deixant el temps adequat per la neteja i ventilació entre un grup 

i altre. 
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● En cas d’entrar un professor en una aula ocupada, aquest haurà 

de portar la mascareta posada.  

● A cada aula hi haurà gel hidroalcohòlic, productes 

desinfectants, paper i una paperera amb tapadora on es 

dipositarà tot aquest material de rebuig de neteja.  

● En un espai comú, els alumnes no podran entrar sense professor i 

només podran entrar-hi quan els hi pertoca per horari. 

 

 

c. CRITERIS ORGANITZATIUS DELS RECURSOS PER A L’ATENCIÓ DE      

     L’ALUMNAT  AMB NECESSITAT ESPECÍFICA DE SUPORT EDUCATIU 

 

 

● EAP:  El personal de l’EAP que vingui al centre farà l’observació dins 

l’aula i durà la mascareta posada, guardant la distància de seguretat.  

 

● CREDV: La professional atendrà l’alumna a l’aula que se li notificarà un 

cop sapiguem el seu horari  i durà la mascareta posada respectant la 

distància de seguretat sempre que sigui possible. 

 

● VETLLADORA: Actuarà dins l’aula amb la mascareta posada o bé anirà 

a l’espai de suport que tingui assignat el curs també amb mascareta i 

distanciament físic quan sigui possible.  

 

 

 d. ORGANITZACIÓ D’ENTRADES I SORTIDES 

 

L’escola disposa de 3 punts d’entrades i sortides. A continuació es 

detallen els grups, accessos i horaris. 
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CURS PORTA HORA 

 

 

INFANTIL  

(amb mascareta) 

 

 

Baixada Massot - 

Porta petita 

Entrades:  

  8.50h - P5 

9.00 - P3 i P4 

14.50h - P5 

15.00 - P3 i P4 

Sortides:  

12.45h 

16.45h 

 

 

1r a 4t Primària 

(amb mascareta) 

 

 

 

Baixada Massot - 

Porta Gran i  

baixar per la rampa 

 

Entrades: 

8.50h - 1r i 2n   

9.00h - 3r i 4t 

14.50 - 1r i 2n 

15.00h - 3r i 4t 

Sortides: 

12.50h - 1r i 2n 

13.00h - 3r i 4t 

16.50h - 1r i 2n 

17.00h - 3r i 4t 

 

 

5è i 6è Primària 

(amb mascareta) 

 

 

 

C/ La Coma 

Entrades:  

  8.50h  

 14.50h 

Sortides:  

13.00h 

17.00h 

 

 

ESO 

(amb mascareta) 

 

 

 

Baixada Massot - 

Porta Gran 

Entrades:  

  8.00h 

15.15h 

Sortides: 

13.15h (Dll,Dm,Dj) 

14.15h (Dc,Dv) 

17.15h (Dll,Dm,Dj) 
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NORMES: 

● Mascareta: Personal docent i no docent: Recomanable en 

els grups estables. Obligatòria per al personal quan 

imparteix classes a diferents grups, quan no forma part del 

grup de convivència estable i no es pugui mantenir la 

distància d’1,5 metres. 

● Mascareta: Els alumnes: Recomanable a tots a partir de 6 

anys. Obligatòria: hauran de portar la mascareta posada 

a l’entrada al centre i se la trauran un cop arribin a l’aula, 

sempre i quan es mantingui la distància de 1,5 m o bé la 

ràtio no sigui superior a 20 alumnes.  

● Secundària portarà la mascareta en tot moment.  

● Els alumnes que puguin treure’s la mascareta dins del seu 

grup estable l’hauran de guardar en una bossa individual i 

pròpia que han de portar de casa.  

● Un cop finalitzada l’última classe tant al migdia com a la 

tarda, se l’hauran de tornar a posar.  

● Es recomana que tant els professors com els alumnes 

portin la bata cada dia a casa per la seva desinfecció.  

● Els pares no podran entrar al pati de l’escola. 

● A l’entrada els nens no faran files i a l’entrar aniran 

directament a l’aula.  

● A la sortida, els tutors de 1r i 2n de Primària hauran de sortir 

al pati i entregar els alumnes als seus familiars.  

● Els alumnes que al mig dia hagin d’esperar als seus 

germans que surten més tard, es quedaran al pati de dalt, 

en la zona assignada pel seu curs, que quedarà indicada 

amb cartelleria.  

 

 

 



                                                
                         

8 

Col·legi SAGRAT COR de JESÚS 
                   Mataró 

e. ORGANITZACIÓ DE L’ESPAI D’ESBARJO 

 

CICLE PATIS HORARI 

INFANTIL 

C.INICIAL PRIMÀRIA 

PATI DE DALT 

PATI DE SORRA 

10.30h - 11.00h 

CICLE SUPERIOR PATI DE LA VERGE 11.00h - 11.30h 

CICLE MITJÀ 

1r i 2n ESO 

PATI DE DALT 

 

11.00h - 11-30h 

3r i 4t ESO  

 

PLAÇA FORN DEL VIDRE  
(amb el permís de l’Ajuntament) 

11.00h - 11.30h 

 

NORMES:  

● Sectorització del PATI DE DALT en 4 parcel·les, en cadascuna 

un grup estable. Quan això no es pugui assegurar pel motiu 

que sigui i els alumnes hagin de moure’s, hauran de portar la 

mascareta posada.  

● El pati de la Verge també quedarà sectoritzat en quatre 

parcel·les.  

● Cada dia dos cursos d’Infantil, aniran a fer l’esbarjo al PATI DE 

SORRA que quedarà sectoritzat en dos parcel·les. 

En cas de pluja els alumnes faran l’esbarjo a la classe i els 

professors que vigilin pati, aniran cadascú a supervisar una de les 

galeries: 

○ Infantil P3 i P4  

○ Passadís Primària  

○ Pati de la Verge 

○ Galeria 1r i 2n ESO 

○ Galeria 3r i 4t ESO  
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● Una vegada els alumnes hagin esmorçat s’hauran de posar la 

mascareta per jugar i han de procurar no sortir de la seva 

parcel·la a no ser que necessitin anar al lavabo.  

 

f. RELACIÓ AMB LA COMUNITAT EDUCATIVA 

 

● Reunions Consell Escolar: Aquestes es faran via telemàtica.  

● Informació del pla d’organització a les famílies:  

○ Es penjarà a la web de l’escola tota la informació i a més a més, 

durant la primera quinzena de setembre farem la reunió de 

pares per explicar més detalladament aquest pla i qualsevol 

informació corresponent al curs.  

○ Aquestes reunions seran telemàtiques per els nivells de 

Secundària i presencials per a Infantil i Primària.  

○ A les presencials informarem als pares que no podran assistir més 

d’un membre i que han d'assistir sense fills, a més de portar la 

mascareta.  

○ Si hi ha alguns pares de Secundària que no es puguin 

connectar, organitzarem una reunió per a ells per grups estables 

i hauran de portar la mascareta.  

● Reunió tutorial amb les famílies: en general es faran de manera 

telemàtica, a no ser que la situació requereixi una reunió presencial.  

La tutora de P·3, al llarg les dues primeres setmanes de setembre,  

convocarà reunions presencials, família per família. Hauran de venir 

amb mascareta.  
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g. SERVEI DE MENJADOR 

 Si el nombre de comensals és el mateix, més o menys del curs passat, 

es col·locaran per taules de grups estables i es farà servir cada dia, tant 

l’espai del menjador com l’aula de tecnologia. D’aquesta manera es 

mantindrà l’horari del curs passat.  

 

 En el cas de que el nombre de comensals superi el del curs passat, 

haurem de fer dos torns de menjador.  

 

 Després del menjador es procurarà que els alumnes es mantinguin al 

pati per grups estables. Si això no es pogués garantir pel motiu que sigui, 

hauran de portar la mascareta posada.  

 

h. PLA DE NETEJA 

1. En el centre es realitzarà una neteja i desinfecció de les 

instal·lacions com a mínim un cop al dia, al final de la jornada i 

es reforçarà en aquells espais que ho necessitin en funció de la 

intensitat d'ús. Es tindrà especial atenció a les zones d'ús comú i 

a les superfícies de contacte més freqüents com poms de portes, 

taules, mobles, passamans, terres, telèfons, penjadors i altres 

elements de similars característiques.  

 

2. Cal fer neteja i desinfecció més d’una vegada al dia en els 

espais utilitzats successivament per persones/grups diferents amb 

més freqüència com lavabos, espais comuns, sales de reunions 

en reunions successives, menjadors en diferents torns, zones 

d'elevada freqüència de pas i recepció… Les aules d’ús comú 

per diferents grups estables, uns minuts abans d’acabar la sessió, 

els alumnes netejaran l’espai i el material que han emprat. 
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3. En la neteja i higiene se seguiran les pautes següents: 

 

a. S'utilitzaran desinfectants com dilucions de lleixiu (1.50) 

acabada de preparar o qualsevol dels desinfectants amb 

activitat virucida que es troben al mercat i que han estat 

autoritzats i registrats pel Ministeri de Sanitat. En l'ús d'aquests 

productes sempre es respectaran les indicacions de l’etiqueta. 

 

b. Després de cada neteja, els materials emprats i els equips de 

protecció utilitzats es rebutjaran de forma segura, procedint-se 

posteriorment al rentat de mans. 

 

c. Les mesures de neteja s'estendran també, si s’escau, a zones 

privades dels treballadors, com ara vestuaris, taquilles, lavabos, 

cuines i àrees de descans. 

 

d. S'han de realitzar tasques de ventilació periòdica en les 

instal·lacions i, com a mínim, 3 vegades al dia i per espai de 10 

minuts. Si pot ser es deixaran les finestres i portes obertes. 

 

4. Tot material d'higiene personal (mascaretes, guants de làtex, 

etc.) s'ha de dipositar en la fracció resta (agrupació de residus 

d'origen domèstic que s'obté un cop efectuades les recollides 

separades). 

5. En principi no haurem de modificar l’horari del personal de 

neteja del centre, perquè ja teníem establert torns de matí i de 

tarda.  
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i. EXTRAESCOLARS I ACOLLIDA 

Les activitats extraescolars i l’espai d’acollida, quan suposin una barreja 

d’alumnes dels diferents grups estables, caldrà fer-les aplicant la distància de 

seguretat o utilitzant la mascareta.  

 

Al setembre, quan les famílies triïn les extraescolars pels seus fills, omplirem 

aquesta graella:  

 

Activitat Nombre 

d’alumnes 

Grups dels 

quals 

provenen 

Professional 

responsable 

Espai per 

l’activitat 

Observacions 

Acollida 

matinal 

     Fina Aula 

vídeo 

El professional 

responsable 

traslladarà els 

alumnes d’Infantil 

fins a la seva aula. 

Els altres alumnes 

més grans aniran 

cadascú a la seva 

aula. 

Futbol      

Patinatge      

Anglès      

...      

 

 

 j. ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES 

 

Totes les sortides, o activitats establertes dins del Centre (convivència 

d’inici de curs, castanyada, Nadal, carnestoltes, jornades 

matemàtiques, musical final de curs i celebracions religioses) es 

programaran al setembre tenint en compte les directrius que en aquell 

moment ens hagi comunicat el PROCICAT. I s’aniran revisant al llarg 

del curs per si aquesta normativa canvia segons vagi evolucionant la 

pandèmia.  
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k. REUNIONS DELS ÒRGANS UNIPERSONALS I COL·LECTIUS DE   

     COORDINACIÓ I GOVERN 

ÒRGANS TIPUS DE REUNIÓ FORMAT DE LA 

REUNIÓ 

PERIODICITAT/ 

TEMPORITZACIÓ 

Equip Directiu -Planificació 

-Seguiment 

-Presa de 

decisions 

-Presencial 

-Telemàtica 

1 per setmana 

Coord. Pedag Coordinació -Presencial 

-Telemàtica 

1 per setmana 

Claustre -Informatiu 

-Presa de 

decisions 

Telemàtica 1 per trimestre 

Departaments P. -Planificació 

-Coordinació 

-Avaluació 

-Presencial 

-Telemàtica 

1 per trimestre 

Comissions -Planificació 

-Avaluació 

Presencial Depenent de la 

comissió 

Coord. Etapa -Coordinació 

-Presa de 

decisions 

-Presencial 

-Telemàtica 

- Inf. i Prim:  

  1 quinzenal 

-ESO: 1 mensual 

Consell Escolar -Informatiu 

-Aprovació de 

documents i de 

decisions 

-Rendició de 

comptes 

Telemàtica 4 anuals 

AMPA -Rendició de 

comptes 

-Planificació 

Presencial 5/6 anuals 
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l. PROTOCOL D’ACTUACIÓ EN CAS DE DETECTAR UN POSSIBLE  

  CAS DE COVID-19 

 

El responsable de la coordinació i la gestió de la COVID-19 al centre és 

la directora i en la seva absència algun membre de l’equip directiu.  

 

No han d’assistir al centre l’alumnat, les persones docents i altres 

professionals que tinguin símptomes compatibles amb la COVID-19, així 

com aquelles persones que es troben en aïllament per diagnòstic de 

COVID-19 o en període de quarantena domiciliària per haver tingut 

contacte estret amb alguna persona amb símptomes o diagnosticada 

de COVID-19.  

 

Les famílies, abans de portar els seus fills al centre, signaran una 

declaració autorresponsable tal i com van fer al mes de juny de 2020. 

 

Davant d'una persona que comença a desenvolupar símptomes 

compatibles amb la COVID-19 al centre: 

1. Se l’ha de portar a la primera saleta del rebedor de l’escola.  

2. S’ha de col·locar una mascareta quirúrgica (tant a la persona que   

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

3. S’ha de contactar amb la família per tal que vingui a buscar l’infant  

    o adolescent.  

4. En cas de presentar símptomes de gravetat s’ha de trucar també al  

    061.  

5. El centre ha de contactar amb el servei territorial d’Educació per 

informar de la situació i a través d’ells amb el servei de salut pública. 

La família o la persona amb símptomes ha de contactar amb el seu 

CAP de referència per valorar la situació i fer les actuacions 

necessàries. Si es decideix realitzar una PCR per a SARS-CoV-2, 
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l’infant i la família amb qui conviu hauran d’estar en aïllament al 

domicili fins conèixer-ne el resultat. En cas que finalment es confirmi 

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

i seguiment dels contactes estrets.  

 

● Detecció de possibles casos per simptomatologia compatible amb la 

COVID-19 

CASOS 

POTENCIALS 

ESPAI HABILITAT 

PER L’AÏLLAMENT 

PERSONA 

RESPONSABLE DE 

REUBICAR 

L’ALUMNE/A I 

CUSTODIAR-LO 

FINS QUE EL 

VINGUIN A 

BUSCAR 

(Tutor o docent 

que el té a  l’aula) 

PERSONA 

RESPONSABLE 

DE TRUCAR A 

LA FAMÍLIA 

(Tutor o 

membre de 

l’Equip 

Directiu) 

PERSONA 

RESPONSABLE DE 

COMUNICAR EL 

CAS ALS SERVEIS 

TERRITORIALS 

(Directora o 

algun membre 

de l’Equip 

Directiu) 

 Primera saleta 

del rebedor de 

l’escola 

   

     

     

 

● Seguiment de casos 

ALUMNE/A DIA I HORA DE 

DETECCIÓ 

OBSERVACIONS 

(incloure el nom 

de la persona 

que ha fet les 

actuacions i el 

nom del familiar 

que l’ha vingut 

a buscar) 

PERSONA DE 

SALUT AMB QUI 

ES MANTÉ EL 

CONTACTE I 

CENTRE 

D’ATENCIÓ 

PRIMÀRIA 

PERSONA 

REFERENT DEL 

CENTRE PELS 

CONTACTES 

AMB SALUT 

(Directora o 

algun membre 

de l’Equip 

Directiu) 

     

     

Nota: Aquests dos registres es trobaran a Secretaria.  
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m. SEGUIMENT DEL PLA 

Aquest pla d’obertura de setembre de 2020 és un pla obert i viu. 

Un cop al mes l’Equip directiu farà el seguiment i l’avaluació del 

mateix, afegint o modificant allò que sigui necessari per a la seguretat 

de tota la Comunitat Educativa.  

Davant d’un possible cas Covid, s’estudiarà si cal fer algun canvi 

en aquest pla.  

Un cop al trimestre es plantejaran les possibles propostes de 

millora amb les aportacions de tota la Comunitat Educativa.  

 

 

3. CONCRECIONS PER A L’EDUCACIÓ INFANTIL 

 

a. PLA D’ACOLLIDA DE L’ALUMNAT 

 

CURS CALENDARI HORARI PERSONAL 

DOCENT 

MESURES DE 

SEGURETAT 

PER LES 

FAMÍLIES 

P3 14-18 

setembre 

 

1 grup de matí: 

9.15/11.15h 

 

1 grup de tarda: 

15.00/17.00h 

Elisabet 

Cristina 

Només podrà 

accedir al 

centre un 

familiar per 

alumne/a i 

amb 

mascareta.  

P4 14-16 

setembre 

Titi 

 

 

b. PLA DE TREBALL DEL CENTRE EDUCATIU EN CONFINAMENT 

 

 En cas de confinament d’un grup estable, d’un espai o de confinament 

total del Centre, es continuarà enviant feines via correu electrònic, tal i com 

vam fer durant els mesos de març a juny. Segons el resultat dels formularis 

passats a les famílies, la majoria està d’acord en que enviem feines cada 
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dia, però en menys quantitat. A mé,s establirem un horari per realitzar la 

nostra connexió setmanal via Meet i no coincidir amb els germans que hagin 

de compartir dispositiu. 

 

Al setembre s’afegiran els horaris via Meet:  

● Per grup classe 

● Per tutories individualitzades 

● Per tutories amb les famílies  

 

4. CONCRECIONS PER A L’EDUCACIÓ PRIMÀRIA I L’ESO 

 

a. PLA DE TREBALL DEL CENTRE EDUCATIU EN CONFINAMENT 

 

PRIMÀRIA I ESO  

 

 En cas de confinament d’un grup estable o d’un espai, es continuarà 

l'horari de classe però via Meet.  

 

 En cas de confinament total del Centre:  

 

1. Els alumnes de 1r a 4t de Primària tindran un horari adaptat via meet, 

per no coincidir els germans que hagin de compartir dispositiu. Es 

continuarà treballant en l’EVA (Classroom).  

2. Els alumnes de 5è de primària a 4t d’ESO, degut al canvi metodològic 

que ha implantat el centre, treballaran - ja sigui de manera presencial 

o en confinament- amb el seu llibre digital i chromebook, per la qual 

cosa podran continuar amb horari presencial però via Meet, amb les 

corresponents adaptacions metodològiques de temps i activitats que 

determini el professor.  
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Al setembre s’afegiran els horaris via Meet:  

○ Per grup classe 

○ Per tutories individualitzades 

○ Per tutories amb les famílies  

 

b. MATÈRIES OPTATIVES I ALTRES ACTIVITATS A L’ESO 

 

● Optatives: per tractar-se d’un centre d’una sola línia no hem de 

barrejar grups estables.  

● Servei Comunitari: seguirem les indicacions donades per part del 

Departament d’Educació.  

● Piscina: seguirem les indicacions donades per part de 

l’Ajuntament.  

 

 

Nota:  

Aprovat per unanimitat pel Consell Escolar el dia 2 de setembre de 2020.  

 

 

 

 

 

 

 


