
 
 

PLA D’ORGANITZACIÓ DE CENTRE
 

El pla d’organització de l’Escola l’Avet Roig estableix la informació següent:  
Organització de grups d’alumnes, professionals i espais 

 Organització d’horaris i gestió d’entrades i sortides 
 Pla d’actuació en cas de detectar un possible cas de COVID-19 
 Pla de ventilació, neteja i desinfecció 
Aquest pla d’organització està a disposició de la Inspecció d’Educació i publicat a l’espai              
web del centre. 
  
Organització de grups d’alumnes, professionals i espais 
  

a) Nombre d’alumnes. Es parla d’un màxim de 20 alumnes per aula però queda              
en mans de l’ED la organització de grups en funció de la disponibilitat de les escoles.                
Segons diuen les instruccions “s’organitzaran amb criteris d’equitat i d’inclusió i, en cap cas,              
es poden establir agrupaments homogenis per nivells d’aprenentatge o per alumnat amb            
necessitats de suport educatiu”. Nosaltres hem prioritzat poder seguir la nostra línia            
pedagògica, mantenint les especialitats, com biblioteca, educació física, música,... malgrat          
que això ens comporti no poder tenir 20 alumnes/aula.  

b) Nombre de professionals que imparteixen classe en el grup, diferenciant si es             
tracta d’un tutor o tutora i/o mestre o mestra que forma part del grup estable o temporal                 
o si només imparteix unes hores de classe a la setmana, 

c) Nombre de personal de suport educatiu, indicant el tipus de suport, i             
diferenciant si forma part del grup estable o si només interactua amb el grup o part del                 
grup un horari acotat, 

d) Espai estable que és el espai de referència del grup i, si s’utilitza algun espai de                 
manera puntual, cal indicar-ne l’horari d’ocupació. 
 
Les especialitats, sempre que es pugui, es fan a l’aula per evitar desplaçaments de grups.               
La biblioteca no s’utilizarà com a tal. Només 2n d’ESO que la utilitzaran per fer taller de                 
mindfulness. S’utilitzarà en cas de necessitar un espai. 

 
ESO: fa Informàtica a l’aula TAC. Gel hidroalcohòlic abans d’entrar i netejar teclats,             
taula i cadires amb el líquid desinfectant. Laboratori i Tecnologia als espais            
corresponents,  el mateix protocol de neteja d'espais. La resta d’activitats a l’aula. 
 
PRIMÀRIA: fa Informàtica (amb Tablets i/o Bee Bots) a l’aula. La resta d’activitats a              
l’aula. Tots els grups fan biblioteca a l’aula (5è i 6è ja estan partits).  
 
INFANTIL: va a la sala de psicomotricitat a fer desdoblaments imprescindibles           
(Informàtica amb tablets/Robòtica, Psicomotricitat, Reforç lectoescriptura). Les altres        
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especialitats les fem a l’aula (Atelier, biblioteca, música, anglès) 
 
Acollida P3: el 1r dia un familiar entrarà dins l’aula i partim grups (matí i tarda). A                 
partir d’aquí, allarguem l’acollida fins el 30 de setembre però un familiar només podrà              
acompanyar fins la porta de l’aula al seu fill/filla. 

 
Disponibilitat de professionals 
 
Nombre de professionals (docents i no docents) que pot fer atenció presencial al centre :  
 

 Nom docent Etapa Nº hores 
1 Andrea Cases EI 30 
2 Mercè Molero EI 30 
3 Montse Illa EI 30 
4 Marta Franch EI 20 
5 Marta Raya EI 10 
6 Núria Roura EP 30 
7 Eva Alemany EP 25 EP + 5 ESO 
8 Mª Rosa Aceña EP 30 
9 Anna Tarridas EP 30 
10 Miquel Berrocal EP 30 
11 Anna Riera EP 30 
12 Víctor Chueco EP 30 
13 Belén Rubiella EI/EP 3 EI + 17 EP 
14 Elisenda Navarro EI/EP 3 EI +26 EP 
15 Jesús De Coo EI/EP 3 EI + 17 EP 
16 Imma Blanché EI/EP/ESO 1 EI +25 EP + 4 ESO 
17 Carme Gas EP/ESO 10 EP + 2 ESO 
18 Lluís Romero ESO 26 
19 Guillem Relats ESO 26 
20 Marisol Torrà ESO 30 
21 Mayte Ladero ESO 30 
22 Lurdes De Tomàs ESO 30 
23 Enric Costa ESO 10 
24 Montse Boter ESO 15 
25 Àngel Oliva ESO 30 
26 Anna Toro  Vetlladora  
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Grups 

 
Alumnes 

Docents Espai 

Estable Temporal Estable Temporal 

P3 25 Andrea Marta F, Eli, Jesús, Marta     
R, Mercè i Montse 

P3 Sala 
psicomotricit
at 

P4 25 Mercè Marta F, Marta R, Eli,     
Jesús, Belén, Andrea i    
Montse 

P4 Sala 
psicomotricit
at 

P5 21 Montse I Marta F, Marta R, Eli,     
Jesús, Belén, Imma, Mercè i     
Andrea 

P5 Sala 
psicomotricit
at 

1r EP 22 Núria Eva, Eli, Jesús, Imma,    
Belén, Carme 

1r  

2n EP 26 Eva 
 

Núria, Eli, Jesús, Imma,    
Belén, Carme 

2n  

3r EP 27 Rosa Anna T, Eli, Jesús, Imma,     
Belén, Carme 

3r  

4t EP 28 Anna T Rosa, Eli, Jesús, Imma,    
Belén, Carme 

4t  

5è EP 28 Miquel Anna R, Eli, Jesús, Imma     
(només dictàmens), Belén,   
Carme 
 

5è  

Víctor 6è  

6è EP 28 Anna R Miquel, Eli, Jesús, Imma    
(només dictàmens), Belén,   
Carme 

1r ESO  

Víctor 2n ESO  

1r ESO 29  Lluís, Msol 
Mayte, Guillem 
Lurdes, Enric, Eva, Àngel 

Aula 4t Tecno 
Aula Tac 

2n 
ESO 

30  Lluís, Msol 
Mayte, Guillem 

Aula 3r Tecno 
Aula Tac 
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Lurdes, Enric, Eva, Àngel,    
Carme 

Biblioteca 

3r ESO 30  Lluís, Msol, Mayte, 
Guillem 
Lurdes, Enric, Montse   
Àngel 

Audiov Tecno 
Lab. 
Aula Tac 

4t ESO 27  Lluís, Msol, Mayte, 
Guillem 
Lurdes, Enric, Montse ,    
Àngel 

Aula 
Batx 

Tecno 
Lab. 
Aula Tac 

Aula 
Batx 

 
Es desdobla CS que és el cicle que està >27 alumnes, de manera que el/la mestre de reforç                  
dongui suport en les matèries instrumentals (llengües i matemàtiques). Optem per           
reforçar el CS donat que són els que faran CB i que canviaran d’etapa. 4t EP també >27                  
però optarem per fer codocència amb la mestra d’educació especial (Imma B) 
Les aules d’EI i CI les taules s’agruparan intentant mantenir la distància d’un metre. 
CS i ESO les taules es separaran individualment amb la distància màxima possible. 

Organització d’horaris d’esbarjo i gestió d’entrades i sortides  

 

Accés Grup Horari d’entrada Horari de sortida 

 
C/ Bruc (Accés infantil) 

 
P5 

8.50 h  12.50 h 

14.50 h 16.50 h 

 
C/ Bruc (Accés infantil) 

 
P4 

9.00 h 13.00 h 

15.00 h 17.00 h 

 
C/ Bruc (Accés infantil) 

 
P3 

9:10 h 13.10 h  

15.10 h 17.10 h 

 
C/ Jaume I (accés pati) 

 
1r EP 

8.50 h 12.50 h 

14.50h 16.50 h 

 
C/ Jaume I (accés pati) 

 
2n EP 

8.50 h  12.50 h 

14.50h 16.50 h 
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C/ Jaume I (accés pati) 

 
3r EP 

9.00 h  13.00 h 

15.00 h 17.00 h 

 
C/ Jaume I (accés pati) 

 
4t EP  

9.00 h  13.00 h 

15.00 h 15.00 h 

 
C/ Jaume I (accés pati) 

 
5è EP 

9.10 h  13.10 h 

15.10 h 17.10 h 

 
C/ Jaume I (accés pati) 

 
6è EP 

9.10 h  13.10 h 

15.10 h 17.10 h 

Passeig de la Rectoria 
 

1r ESO 
7.55 h  13.10 h 

14.55 h  16.40 h  

Passeig de la Rectoria 
 

2n ESO 
7.55 h  13.10 h  

14.55 h 16.40 h 

Passeig de la Rectoria 
 

3r ESO 
8.05 h  13.15 h 

15.05 h  16.45 h  

Passeig de la Rectoria 
 

4t ESO 
8.05 h  13.15 h  

15.05 h  16.45 h  

  
 

ESBARJO HORARI OBSERVACIONS 

P3 
11.30 h - 12.00 h  

Matí i tarda pati petit 
16.00 h a 16.30 h 

P4 
11.00h - 11.30 h Matí pati petit 

16.00 h - 16.30 h Tarda pati escola 

P5 
10.30 h - 11.00h Matí pati petit 

16.00 h - 16.30 h Tarda pati escola 
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1r 
11.30 h - 12.15 h Pati escola 

2n 

3r 
11.00 h - 11.30 h Pati escola 

4t 

5è 
10.30 h - 11.00 h  

Pati escola 
Cal vigilar amb la pilota perquè es coincideix        
amb P5 (com a molt dos dies a la setmana) 6è 

1r ESO 

10.00 h - 10.30 h 
 

Pati escola 
Plaça de la biblioteca de l’Escorxador 
 

2n ESO 

3r ESO 

4t ESO 

 
Comunicació pares-escola: 

❏ Potenciar l’ús del mail 
❏ En cas d’educació infantil, es seguirà utilitzant l’agenda 

 

Comunicació menjador: 

❏ Utilitzar el mail del menjador menjador@avetroig.com 
❏ En cas de demanar entrepans per esmorzar, fer-ho també via mail i es facturaran              

a final de mes juntament amb el rebut escolar. En cas de demanar-ho             
assíduament, amb un únic mail ja n’hi ha prou. 

 

Retards: 

❏ L’alumne entra a classe. S’envia sms i mail a la família. En cas de reincidència, el                
tutor/a truca a la família per recordar protocol COVID-19.  

❏ En cas d’alumnes d’educació infantil, des de secretaria se l’acompanyarà a classe            
quan es pugui. 

❏ Per evitar i/o reduir la mobilitat dins el centre, en cas de retard o falta d’assistència                
el/la professor/a corresponent introdueix al matí i tarda via intranet la informació.. 

 

En cas d’haver de recollir l’alumne en horari lectiu: 
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Es demanarà a la circular d’inici de curs que, en el cas que s’ hagi d’anar al metge sortir                   
de l’escola en horari lectiu, és preferible que aquell matí o tarda l’alumne no assisteixi a                
l’escola per tal d’evitar al màxim la mobilitat dins el centre. 

 
Protocol en cas de detecció de símptomes: 

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

1. Se l’ha de portar a un espai separat d'ús individual. 
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.  
6. Si hi ha un cas positiu se’n farà la comunicació a l’Ajuntament a través              

dels Serveis Territorials.  

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, 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. 

L’escalada de decisions en relació amb el tancament de l’activitat presencial del centre             
educatiu serà el resultat de la valoració, sobre el terreny, per part de l’autoritat              
sanitària.  

Mesures preventives que cal prendre per evitar els brots de la COVID-19. Bàsicament: 
 
❏ Què heu de tenir en compte a diari abans d’accedir al centre educatiu? 

- T<37,5ºC 
- Mascareta a partir dels 6 anys des del moment en què s’entra al recinte              

escolar. 
- Símptomes 

❏ Quines són les mesures de prevenció a les classes per minimitzar els contagis? 
- “Grup estable de convivència”: Els seus membres poden relacionar-s’hi         

sense limitacions a infantil i primària si la situació epidemiològica ho           
permet –en cas que no sigui així, també hauran de dur mascareta a l’aula              
a partir de 6 anys. A partir de secundària, sempre hauran de dur             
mascareta.  
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- El contacte entre altres grups/classes: limitat i s’haurà de fer respectant les            

mesures de seguretat (mascareta i distància), que s’hauran de mantenir en           
els passadissos, patis i altres espais comuns. Docents que treballin en           
diverses classes: mascareta i distància d’1,5 metres amb els alumnes.  

- Neteja, ventilació i desinfecció del centre, dels espais comuns. Cal garantir           
l’accés a gel hidroalcohòlic i/o sabons allà on sigui necessari.  

- Material gràfic i cartells per senyalitzar espais i fer recomanacions          
d’higiene i seguretat. 

❏ Com es fa la prevenció de casos de la COVID-19? 
- Mascareta. Cada nen haurà de portar una bossa de paper o plàstic per             

desar-la en cas que sigui necessari. EI i EP, no cal dins un grup estable, sí                
cal en espais comuns o quan es relacionin amb altres grups. ESO cal             
sempre. 

- Higiene 
- Distància 1,5 m 

❏ I si hi ha un cas positiu de COVID-19?  
- Tot el seu grup estable de convivència, aïllament preventiu a casa durant 

14 dies.  
- A tots, prova PCR el més aviat possible.  
- El resultat negatiu en aquesta prova als membres del grup no eximeix la 

necessitat de mantenir l’aïllament domiciliari durant 14 dies, atès que és el 
període màxim d’incubació del virus.  

❏ És possible que s’hagi d’aturar l’activitat presencial?  
- En funció de la situació del centre educatiu i l’estat de la pandèmia             

l’autoritat sanitària, en coordinació amb l’autoritat educativa, prendrà les         
mesures i les decisions que corresponguin i que seran resultat de la            
valoració sobre el terreny a cada centre.  

- Aturar l’activitat de forma presencial, la formació es continuarà fent via           
no presencial, garantint la continuïtat del curs escolar.  

❏ Alumnes amb malalties cròniques o d’elevada complexitat  
- Caldrà valorar cas per cas amb la família o tutor/a i l’equip pediàtric les              

implicacions a l’hora de reprendre l’educació presencial.  
- En cas que no es pugui fer activitat de forma presencial, la formació es              

continuarà fent, de manera personalitzada, per via no presencial,         
garantint la continuïtat del curs escolar.  

❏ Canals de comunicació entre /Salut i la comunitat educativa  
- La Meva Salut on, a través de l’eConsulta podreu contactar amb el vostre             

equip sanitari d’atenció primària.  
❏ Altres recomanacions a tenir en compte  

- Ampolla o cantimplora d’ús individual amb aigua de casa.  
- Higiene de mans freqüent.  
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- Evitar el contacte estret sense protecció (mascareta o distància de          

seguretat) amb persones que no formen part del grup estable de           
convivència tant de l’àmbit educatiu com de l’entorn familiar.  

- Evitar el contacte amb estris i objectes de persones externes als grups de             
convivència estable sense mesures d’higiene (mans netes i desinfecció). 

❏ Procediment d’actuació si hi ha un possible cas de COVID-19 en un grup 
- Trucar a la família perquè el/la vinguin a buscar 
- Contactar, al més aviat possible, amb el vostre CAP.  
- Si els símptomes són greus des del centre es truca al 061 i s’avisa a les                

famílies d’aquest fet. 
- Si hi ha sospita de COVID-19 a l’alumne/a o docent se li fa una prova               

PCR al més aviat possible. Fins que s’obtinguin els resultats de la prova,             
l’alumne/a o docent i els seus convivents han de fer l’aïllament           
domiciliari. El grup no ha de fer aïllament preventiu mentre s’estigui a            
l’espera del resultat de la prova. Tampoc els familiars amb qui           
convisquin els membres del grup (inclosos els germans). 

❏ Elements de decisió per establir aïllaments en funció del resultat d’una prova PCR             
a un alumne/a o docent  

RESULTAT POSITIU EN UN O MÉS MEMBRES D’UN GRUP  
- Un resultat positiu sempre se us comunicarà a través del vostre centre de             

salut.  
- Tot el grup de convivència estable té consideració de contacte estret. La            

resta de grups no ho són. Per tant, tot el grup ha de fer aïllament               
domiciliari durant 14 dies després del darrer contacte amb el cas positiu. 

- S’ha de fer una prova PCR a tots els membres d’aquest grup.  
- El resultat negatiu d’un membre del grup no eximeix de la necessitat de             

mantenir l’aïllament durant 14 dies, que és el període màxim d’incubació           
del virus.  

- La persona que ha resultat positiva (i no ha requerit ingrés hospitalari)            
ha de mantenir l’aïllament domiciliari durant almenys 10 dies des de           
l’inici dels símptomes i fins que hagin passat almenys 72 hores des que no              
té cap símptoma –per recomanació de l’OMS-. No és necessària la           
realització d’una PCR de control.  

RESULTAT NEGATIU  
- S’ha establert una coordinació entre diferents serveis perquè el resultat          

negatiu de la prova PCR d’un docent li sigui comunicat al centre amb la              
màxima celeritat.  

- La persona que ha estat negativa d’un cas sospitós o no hagi estat             
necessari fer-li la prova PCR, es pot reincorporar al centre un cop hagi             
cedit la seva simptomatologia sempre sota el criteri del professional          
sanitari, que ha de decidir si és aconsellable la tornada al centre educatiu,             
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en funció de l’evolució mèdica de la persona. En alguns casos (per            
exemple, si hi ha una alta sospita de COVID-19) s’hi pot desaconsellar la             
tornada. De manera general, els nens i nenes es poden reincorporar quan            
faci 24 hores que no tenen febre. 

 

Els equips d’atenció primària de referència dels centres educatius estaran a           
disposició dels equips directius dels centres per a mesures de consell sanitari sobre la              
COVID-19. La direcció serà responsable d’aquesta interlocució amb el CAP  

Protocol en cas de tenir alumnes en quarentena: 

L’alumnat podrà seguir les classes telemàticament. En funció dels continguts que s’estiguin            
treballant en aquell moment, se li facilitaran uns horaris adaptats i unes directrius per              
poder seguir les explicacions dels mestres a través del classroom i/o del meet. També es               
podran penjar gravacions de les explicacions. 

Recordar que aquestes mesures només són aplicables per cuarentena COVID, durant la            
qual es pressuposa que l’alumne està al 100% de les seves facultats físiques. 

Protocol en cas de tenir mestres en quarentena: 

En aquest cas el professorat estarà de baixa laboral però caldrà deixar la programació              
sempre a 2 setmanes vista per tal que es pugui fer una substitució en condicions. 

Si tot el grup estable està confinat, el/la mestre/a no agafa la baixa perquè no se l’ha de                  
substituir (pot teletreballar). Només caldrà substituir-lo en el cas que desenvolupi la            
COVID. 

En el cas d’Educació Infantil, els grups que fan codocència amb una especialista (Marta R               
i Marta F), es confinen les dues mestres i cal substituir-les. 

Protocol en cas de tenir un grup estable en quarentena: 

En cas d’Educació Secundària, el grup tindrà seguiment virtual seguint l’horari habitual. 

En els altres casos, com el tutor/a també estarà confinat, es farà el seguiment a través del                 
classroom i meet. Els especialistes programaran tasques des de l’escola a les hores que              
tindrien el grup que està confinat. 

Planificació de neteja i ventilació  

A continuació adjuntem una planificació de neteja, ventilació i desinfecció d’espais           
comuns i equipaments. 
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S’utilitzaran productes seguint les indicacions de les etiquetes i adoptant les mesures de             
precaució indicades.  

Neteja i desinfecció més d’una vegada al dia en espais utilitzats successivament per             
persones/grups diferents amb més freqüència com lavabos, espais multi activitats, sales de            
reunions amb reunions successives, menjadors amb diferents torns, zones d’elevada          
freqüència de pas i recepció, etc.

 
Es ventilaran els espais de forma continuada al llarg del dia.  

Als espais d’ús temporal (Tecnologia, Laboratori, Informàtica, Psicomotricitat,        
Audiovisuals…) de manera compartida entre diferents grups es farà neteja, desinfecció i            
ventilació abans de l’ocupació de l’espai per un altre grup. En el cas dels alumnes de                
Secundària s’encarregaran ells/es mateixos/es de la desinfecció. 

Es preveu que l’equip de mestres faci difusió de les mesures higièniques i hàbits necessaris               
per la prevenció.  

Es garantiran l’existència de diversos punts de rentat de mans, amb disponibilitat de sabó              
amb dosificador tovalloles d’un sol ús.  

Tots els espais disposaran de gel hidroalcohòlic per la desinfecció de mans. 

Es col.locaran pòsters i cartells informatius explicant els passos per a un correcte rentat de               
mans en els diversos punts de rentat de mans. 

A Educació Infantil, hem comprat caixes de joguines per cada nen/a de manera que seran               
d'ús individual i es netejaran totes setmanalment. Després d’aquesta neteja          
s’intercanviaran les caixes per tal que tots i totes puguin gaudir de totes les joguines de                
que disposem a l’escola. Podran portar una joguina de casa (no bèlica). 

Actuacions en cas de confinament:  

Tot l’alumnat s’endurà a casa els llibres i materials utilitzats a l’Escola. 

Tant si es tracta del confinament d’una aula com de més d’una: 

● Des de l’inici de curs, per cada classe es crearà un Classroom. 
● El Classroom tant en cas de classes presencials com no presencials, servirà per             

informar a les famílies de: 
○ Calendari escolar 
○ Horari de classes 
○ Sortides i activitats 
○ Deures i/o orientacions de repàs. 
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○ Enllaços dels meets i planificació de reunió de famílies. 
○ Enllaços dels meets i planificació de tutories. 
○ Etc 

● El Classroom en cas de confinament, servirà per: 
○ Classes virtuals diàries de grups sencers o desdoblats. 
○ Enllaços dels meets per l’acompanyament emocional. 
○ Planificació setmanal de la programació  
○ Enviament i seguiment de tasques. 
○ Vídeos tutorials. 
○ Eines que ens ajudaran: Recull d'eines pel professorat 

● Els/les mestres dedicaran atenció especial a l’alumnat vulnerable i amb dificultats           
d’eines telemàtiques fent acompanyament  i seguiment de forma personalitzada. 
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