
RESUM PLA DE CONTINGÈNCIA CURS 20-21 
 
 

Espais comuns: 

 

❏ Totes les persones que accedeixen al centre han de rentar-se les mans amb el gel               

hidroalcohòlic que es facilitarà al punt d’higiene de l’entrada per part del bidell. 

❏ Les famílies entraran dins l’edifici únicament en cas de necessitat o per indicació del              

professorat o de l’equip directiu, complint sempre amb les mesures de prevenció i             

higiene.  

❏ Es farà un registre de totes les persones alienes al centre que hi accedeixin (famílies,               

missatgeria, etc.).El responsable s’encarregarà de dur el registre (nom + telèfon). La            

responsable de la cuina s’encarregarà de dur el registre dels proveïdors que entrin per              

la porta del pati.  

❏ Totes les persones que accedeixin al centre han de fer ús de mascareta higiènica. 

 

Mesures de prevenció per a l’alumnat, el professorat i personal no docent 

Les famílies hauran de prendre la temperatura dels seus fills cada dia. En cas de que presentin                 

febre (més de 37’5 ºC) o altres símptomes relacionats amb la COVID-19, hauran de quedar a                

casa i contactar amb els serveis sanitaris. 

 

Planificació d’accions formatives adreçades a famílies  

 

La informació a les famílies s’unificarà a través de vídeos, cartelleria, etc., lliurat per la               

Conselleria d’educació i que es farà arribar mitjançant el GesTIB i la pàgina web de l’escola. 

 

 

 

 



2.5 Organització dels accessos, circulació, retolació. 

Organització dels accessos 

 

Entrades  

Educació Infantil 

L’entrada es farà de manera escalonada en dos horaris diferents. 

Grup  Hora  Porta 

4t EI  9:00 Entrada 2 (Barrera gran infantil). 

5è EI 9:00 Entrada 2 (Barrera gran infantil). 

5è B rebrà les famílies al passadís, els altres grups          

faran fila davant la seva aula. 

6è EI 8:45 Entrada 2 (Barrera gran pati infantil). Faran fila davant 



les seves aules. 

1r EP 8:45 Entrada 4 (Porta principal). 

2n EP 8:45 Entrada 5 (Pati gran). Faran fila davant el menjador. 

3r EP 8:45 Entrada 5 (Pati gran). Faran fila a la porxada. 

4t EP 9:00 Entrada 5 (Pati gran). Faran fila davant el menjador. 

5è EP 9:00 Entrada 5 (Pati gran). Faran fila a la porxada. 

6è EP 9:00 Entrada 4 (Porta principal). 

 

Sortides 

La sortida també es farà de manera escalonada.  

Grup  Hora  Porta 

4t EI i 5è EI 14:00 Barrera gran pati infantil. 

6è EI 13:45 Barrera gran pati infantil. 

1r i 2n 13:45 Les famílies accedeixen per la porta del pati gran per 
recollir a l’alumnat.  En cas que plogui els aniran a 
cercar a cada aula per la porta d’accés al pati tranquil, 
excepte al grup de 1r B que els recolliran per la porta 
de l’aula que dona accés a l’entrada de l’escola. 

3r 13:45 Porta principal. 

4t, 5è i 6è 14:00 Porta principal. La sempre es farà seguint l’ordre 
6è-5è-4t. Per evitar creuaments als passadissos.  

 

 

Menjador 

Educació Infantil 

Entrada i sortida.- Porta principal del menjador. 

 

Educació Primària 

1r A i 2n..- Entrada i sortida.- Porta lateral. 

1r. B, C i D i 3r.- Entrada.- Porta principal. Sortida.- 1r. Porta lateral, 3r. Pati gran. 

2n cicle.- Entrada.- Porta principal. Sortida.- Pati gran. 



 

Circulació 

Escala 1 (davant la porta principal).- Només baixada. 

Escala 2 (davant els despatxos).- Només pujada. 

A tots els passadissos es circularà per la dreta. 

 

 

 

2.6 Horaris, agrupaments de l’alumnat, patis, entrades i sortides. 

Horaris: 

➢ Escenari A: 

 

❏ De l’escola matinera: 

Les entrades començaran a partir de les 7:15 i se durà un registre dels infants usuaris                

diàriament. L’alumnat accedirà de forma escalonada i només podran estar junts aquells que             

pertanyen al mateix grup estable.  

 

Ed INF Els seus monitors els acompanyaran a les aules 5 minuts abans de l'entrada. 

1r A Esperarà dins el menjador fins que entri  el seu grup. 

1r B i C 
i D 

Els seus monitors els acompanyaran a les aules 5 minuts abans de l'entrada. 

De 2n a 
5è d’EP 

Els respectius mestres recolliran l’alumnat i l’acompanyaran a la seva fila. 
 

6è EP Esperara dins el menjador en tres grups (A, B i C) i s'incorporarà a la seva fila                 
quan entri el seu grup. 

En cas que plogui seran acompanyats pels monitors directament a les aules cinc minuts abans               

de les entrades. 

 

❏ De les entrades: 

Veure apartat 2.5 

 



❏ Dels patis: 

A Educació infantil es faran tres torns de pati. Els 10 minuts entre torn i torn el servei de                   

neteja procedirà  a la desinfecció del material i de les construccions.  

De 10:20 a 10:50 → 4t d’EI 

De les 11:00 a 11:30 → 6è d’EI 

De les 11:40 a les 12:10h → 5è d’EI 

El pati es dividirà en tres zones. L’alumnat canviarà de zona setmanalment.  

 

A Educació Primària es faran dos torns de pati. El pati es dividirà en 9 zones  

10:45 a 11:15 hores 1r  EP 2n EP 3r EP 
 
 

11:30 a 12:00 hores     4t EP 5è EP 6è EP 

 

❏ De les sortides 

Veure apartat 2.5 

 

❏ Del menjador: 

A partir de les 13:30 l’alumnat d’EI anirà al menjador, acompanyats del seu monitor, de               

manera escalonada i respectant els grups estables. Començaran per 6è d’EI i posteriorment 4t              

i 5è d’EI.  

L’alumnat de primer cicle de primària serà recollit pels monitors de manera escalonada i              

respectant els grups estables a partir de les 13:30. Començaran pels grups de segon, els quals                

entraran per la porta secundaria del menjador per no coincidir amb l’alumnat d’infantil. 

A partir de les 14 hores els monitors es faran responsables de l’alumnat de 4t a 6è d'EP que                   

queda al menjador, i esperaran a la zona de pati assignada respectant els grups estables. 

 

❏ De l’alumnat 

 

Per tal de garantir que els grups d'alumnes siguin el més estables possibles, cada dia entraran                

com a màxim el tutor, un especialista i un mestre de l’equip de suport. Tot el professorat                 

excepte el tutor del grup estable haurà de dur mascareta i mantenir la distància d’1,5 metres. 



 

 

 

 

 

A Educació Infantil 

4t 5è  6è 

9 a 10:20 9 a 11:40 8:45 a 11:00 

PATI 10:20 a 10:50 PATI 11:40 a 12:10  PATI 11 a 11:30 

10:50 a 14:00 12:10 a 14:00 11:30 a 13:45 

 

A Educació Primària: 

1r Cicle 2n Cicle 

8:45 a 9:45 9 a 9:50 

9:45 a 10:45 (es berena dins l’aula) 9:50 a 10:40 

PATI (10:45  a 11:15) 10:40 a 11:30 

11:15 a 12:00 PATI (11:30 a 12) 

12:00 a 12:45 12 a 13 

12:45 a 13:45 (a les 13:30 comencen a anar 
a menjador) 

13 a 14 

 

➢ Escenari B 

En la mesura del possible es mantindran els horaris establerts anteriorment.  

En cas de reducció de ràtios s’hauria de disposar d’espais alternatius.  

Cal tenir en compte que en funció de la localització d’aquests espais: 

- No es podria garantir la viabilitat de l’escola matinera.  

- No es podria garantir la viabilitat del servei de menjador.  

 

A les aules allunyades del centre es flexibilitzaria l’entrada entre les 8:45 i les 9:00 i la                 

sortida entre les 13:45 i les 14.  



L’horari seria el mateix que a l’escenari A.  

 

Agrupaments de l’alumnat. 

L’organització dels grups dependrà de les ordres establertes en cada moment per la             

Conselleria.  

 

➢ ESCENARI A (normalitat): 

Els grups de 1r de primària superen les ràtios establertes a la resolució de dia 6 de juliol (26,                   

26 i 27) i els espais no permeten respectar el metre i mig de distància estipulat. Donades                 

aquestes circumstàncies es configurarà un nou grup.  

Durant el mes de juliol la conselleria ha augmentat la quota en 12 hores. Ens han permès                 

reduir en 0,5 mestres l’equip de suport per disposar d’un altre mestre tutor complet, que               

s’encarregarà de la tutoria del grup D de primer de primària.  

Grup A B C D 

4t EI 17 17 17  

5è EI 25 25   

6è EI 22 22 22  

1r EP 20  20  20 19 

2n EP 21 21 21  

3r EP 25 25   

4t EP 24 23 24  

5è EP 24 25   

6è EP 23 23 22  

 

➢ ESCENARI B (reducció de ràtios): 

Actualment el centre no disposa d’espais adequats per desdoblar grups. Es comunicaran les             

necessitats d’espais a l’inspector per a que a través de la Direcció General es negociï i/o es                 

faci una previsió amb l’ajuntament. 



En aquest cas les cotutories s’assignarien a un mestre especialista que ja coneix el grup. Si no                 

es poguessin reduir les ràtios de tots els grups es donarà preferència als grups més               

nombrosos.  

Els tutors han de tenir previst l’alumnat que aniria amb cada grup.  

 

5è d’educació infantil: mestra +1 

6è d’educació infantil:  mestra +1 

1r Cicle: Especialista educació física i especialista d’anglès. 

2n Cicle Especialista educació física i especialista d’anglès i especialista de música.  

 

Grup A B C D E 

4t EI 17 17 17   

5è EI 17 17  17    

6è EI 16 16 17 17  

1r EP 16 16  16  16 15 

2n EP 16 16 16 15  

3r EP 17 17 16   

4t EP 18 18 18 17  

5è EP 17 16 16   

6è EP 17 17 17 17  

 

➢ ESCENARI C (confinament) 

En cas de confinament hi haurà un mestre assignat a cada nivell per fer el seguiment              

personalitzat d’un grup reduït d’alumnes. La distribució del personal serà la mateixa que a              

l’escenari B. 

  
 

 



Famílies 

 

Es mantindrà una comunicació fluida amb l’AMIPA per facilitar la transmissió           

d'informacions i implementació de mesures.  

Una vegada donats a coneixer els canals que es faran servir, es prioritzarà fer les reunions                

individuals via telemàtica, en les que s’establirà un vincle de confiança i s’analitzarà la              

situació actual de cada una d’elles.  

Es permetrà la participació de les famílies en les activitats d’aula sempre que es respectin les                

mesures de seguretat.  

 

➢ Escenari A (“normalitat”) i escenari B (Agrupaments reduïts) 

 

A principi de curs es faran reunions informatives presencials. Al guió de les reunions es               

prioritzarà parlar de: 

- Les mesures de prevenció protecció i higiene. 

- Els aspectes de funcionament del centre (entrades, sortides, patis etc…) 

- El funcionament de les plataformes digitals (se’ls facilitarà l’usuari).  

- Aspectes metodològics. 

- S’explicarà com seran els agrupaments i el funcionament en cas d’entrar en l’escenari             

B i C. 

 

El calendari de reunions serà el següent: 

4t EI: dijous 3 de setembre a les 13 hores. 

5è EI: divendres 4 de setembre a les 13 hores. 

6è EI dilluns 7 setembre a les 13 hores 

1r EP divendres 4 de setembre a les 14 hores. 

2n EP dimarts 8 de setembre  a les 13 hores 

3r EP dimarts 8 de setembre a les 14 hores 

4t EP dimecres 9 de setembre a les 14 hores 

5è EP dilluns 7 de setembre a les 14 hores 

6è EP: dijous 3 de setembre a les 14 hores. 



Es prioritzarà la comunicació mitjançant el GestIB i les plataformes digitals establertes a cada              

cicle (Classdojo).  

S’informarà a les famílies, dels recursos i serveis disponibles en el centre i d’aquells que les                

administracions posen al seu abast. 

Es farà el seguiment de l’alumnat que al curs 2019-20 s’hagi detectat com a vulnerable per la                 

COVID-19 i es faran tutories periòdiques amb les famílies. 

A nivell individual, es facilitaran activitats lúdiques i de treball d’aspectes emocionals a les              

famílies que ho requereixin. 

 

➢ Escenari C (Confinament) 

Es duran a terme totes les accions anteriors que es puguin fer de forma telemàtica, segons la                 

disponibilitat d'accés de cada família. 

 

 

 


