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  BASE NORMATIVA  
 

Aquest Pla d'actuació estableix les bases per tal que el curs 2021-2022 es pugui 

reprendre amb les màximes garanties, buscant l'equilibri entre protecció de la salut de 

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

infants i joves a una educació de qualitat. 

Documents normatius: 
 

Pla d'actuació per al curs 2021-2022 per a centres educatius en el marc de la 

pandèmia, agost 2021 Departaments Educació i Salut 
 

INICI 
 

  PRINCIPIS BÀSICS  
 

Aquest Pla d’actuació estableix les bases per tal que 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 

infants i joves 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. 

Seguretat 
 

Amb les mesures que es proposen i la col·laboració imprescindible de totes les 

persones que integren 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, tant pel que fa a l’afectació clínica que 

desenvolupen, com el seu paper poc important en la dinàmica epidèmica d’aquest 

coronavirus. 

Salut 
 

La salut dels i de les 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. 

https://educacio.gencat.cat/web/shared/continguts_per_compartir/ENS/salut-escola/documentacio/escoles/2021-2022/20210830-pla-actuacio-centres-2021-2022.pdf
https://educacio.gencat.cat/web/shared/continguts_per_compartir/ENS/salut-escola/documentacio/escoles/2021-2022/20210830-pla-actuacio-centres-2021-2022.pdf
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Equitat 
 

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

Sovint, aquelles persones pertanyents a col·lectius de més 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 els 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. 

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. 

 
 

INICI 
 

  MESURES DE SEGURETAT  
 

Grups de convivència i socialització molt estables 
 

L’organització a l’entorn serà de grups de convivència estable. El seu principal valor, 

és la facilitat que ofereix en la traçabilitat dels 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, amb el seu tutor o tutora, i en el marc dels quals es produeix  

la socialització de les persones que els integren. Poden formar part d’un grup estable  

altres docents o personal de suport educatiu i d’educació inclusiva. 

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 estables. En aquestes condicions, des d’un punt  

de vista de salut, té molta més importància centrar els esforços organitzatius a garantir 

l’estabilitat i l’estanqueïtat d’aquest grup, amb la finalitat de preservar la capacitat de  

traçabilitat, que no pas a fixar el nombre d’integrants del grup. 

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. 

INICI 
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Mesures de prevenció personal 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). 

 
INICI 

 

Higiene de mans 
 

Es tracta d’una de les mesures més efectives per preservar la salut dels i de les 

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. 
 

Hi haurà l’existència de diversos punts de rentat de mans, amb disponibilitat de sabó 

amb dosificador. En punts estratègics (menjador, zona d’aules...) hi haurà dispensadors 

de solució hidroalcohòlica. 

 
 

INICI 
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Ús de mascareta 
 

Col·lectiu Indicació 

 
P3 a P5 

 
No obligatòria* 

 

 
De 6 als 11 anys. 

 

 
Obligatòria 

 
A partir dels 12 anys. 

 
Obligatòria 

Personal docent i 
no docent. 

 

Obligatòria 

 
 

*L’alumnat de P5 l’haurà de portar la mascareta posada pels desplaçament interns per 

l’escola. 

En entrar al centre l’alumnat i el personal del centre han de portar la mascareta 

posada. 

Tipus de mascareta: Es recomana que sigui higiènica i si pot ser amb el certificat UNE 

065. És recomanable portar 2 i guardar-les en una caixeta o sobre de paper. Cal rentar- 

les i conservar-les en bon estat. 

INICI 
 

Requisits d’accés als centres educatius 
 

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.1 
 

* 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 si també hi ha febre 

o altres manifestacions de la llista de símptomes. 
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● No convivents o contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia compatible en 

els 10 dies anteriors. 

INICI 
 

Control de símptomes 
 

Les famílies, o directament l’alumne o alumna si és major de 16 anys, han de  

fer-se responsables de l’estat de salut dels fills i filles o de si mateixos. A l’inici del curs,  

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

▪ fan constar que són coneixedores de la situació actual de la 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 o adolescent 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 tal 

de poder prendre les mesures oportunes. 

Les famílies disposaran d’una llista de comprovació de símptomes (vegeu l’annex 1). La 

família o, si escau, el mateix alumne o alumna, ha de comunicar al centre si ha 

presentat febre o algun altre símptoma. En cas que la situació epidemiològica ho 

requereixi es pot 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 

alumne o alumna es troba malament durant la jornada lectiva, però no es considera 

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

 
 

INICI 
 

Gestió de casos 
 

Cal aplicar el protocol vigent de Gestió de casos covid-19 als centres educatius, quan es 

detecti un cas positiu o simptomatologia susceptible de ser covid-19 en un centre 

educatiu. 

 

INICI 

https://educacio.gencat.cat/web/shared/continguts_per_compartir/ENS/salut-escola/documentacio/escoles/20210906-gestio-casos-covid-centres-2021-2022.pdf
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Neteja, desinfecció i ventilació 
 

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. 

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

menys rellevant del que s’havia considerat inicialment. Per aquest motiu, durant el 

curs 2021-2022 no serà necessària l’aplicació dels protocols de neteja establerts per al 

curs 2020-2021. 

La neteja i la posterior desinfecció d’espais s’ha de fer amb una periodicitat diària al 

final de la jornada, procurant incidir més en aquelles superfícies de contacte habitual. 

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. 

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. 

 

 

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. 

INICI 
 

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 s’escau. L’ús serà esporàdic. 

INICI 

14 
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Espais de reunió i treball del personal 
 

En els espais de reunió i treball per al personal s’establiran les mesures necessàries per 

garantir el distanciament físic de seguretat de 1,5 metres, i és obligatori l’ús de 

mascareta si això no pot garantir-se. S’ha d’evitar en la mesura del possible que es 

comparteixin equips, dispositius, estris o altres instruments o accessoris i s’ha de 

prestar especial atenció a la correcta ventilació de l’espai. 

INICI 
 
 
 

  ENTRADES I SORTIDES AL CENTRE  
 

Per evitar aglomeracions a les portes de l’escola, l’organització serà la següent: 
 

● Les entrades i sortides de l’escola seran esglaonades. 

● S’utilitzaran diferents punts entrada i sortida. 

● Es recomana que es redueixi a una persona els acompanyants dels alumnes. 

● Les famílies no hauran d’entrar a l’escola a no ser que sigui molt necessari i si 

ho fan hauran d’entrar amb la mascareta i mantenint les distàncies. 

● Arribeu a l’hora, no abans ni després. Si arribeu abans no espereu a la porta de 

l’escola. 

● Mireu de venir a peu a l’escola si és possible. 

● Un cop recollit el nostre fill/a , no ens quedarem al pati de l’escola. 

● Les zones de pati restaran tancades un cop finalitzi l’horari escolar. 
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MATÍ HORARI D’ENTRADA I SORTIDA 
 

GRUP HORARI ENTRADA MOBILITAT HORARI SORTIDA MOBILITAT 

P3 9:00 PRINCIPAL 13:00 PRINCIPAL 

P4 8:45 PRINCIPAL 12:45 PRINCIPAL 

P5 8:45 PRINCIPAL 2 12:45 P. POCH 

1r PRIM 9:00 P. POCH 13:00 P. POCH 

2n PRIM 8:50 P. POCH 12:50 P. POCH 

3r PRIM 9:00 PRINCIPAL 2 13:00 P. POCH 

4t PRIM 9:00 CARRERÓ 13:00 CARRERÓ 

5è PRIM 8:45 P. POCH 12:45 CARRERÓ 

6è PRIM 8:40 PRINCIPAL 2 12:40 PRINCIPAL 2 

DILLUNS, DIMARTS I DIJOUS 

1r ESO 8:35 PI I MARGALL 13:00 PI I MARGALL 

2n ESO 8:35 PARC 1 i 2 13:00 PARC 1 i 2 

3r ESO 8:25 PI I MARGALL 12:55 PI I MARGALL 

4t ESO 8:25 PARC 1 i 2 12:55 PARC 1 i 2 

DILLUNS 

1r BATX 8 :00 PI I MARGALL 13:30 PI I MARGALL 

2n BATX 8 :00 PARC 2 13:30 PARC 2 

DIMARTS I DIJOUS 

1r BATX 8 :00 PI I MARGALL 14:00 PI I MARGALL 

2n BATX 8 :00 PARC 2 14:00 PARC 2 

DIMECRES, DIVENDRES 

1r ESO 8:10 PI I MARGALL 14:30 PI I MARGALL 

2n ESO 8:10 PARC 1 i 2 14:30 PARC 1 i 2 

3r ESO 8:00 PI I MARGALL 14:25 PI I MARGALL 

4t ESO 8:00 PARC 1 i 2 14:25 PARC 1 i 2 

1r BATX 7:50 PI I MARGALL 14:20 PI I MARGALL 

2n BATX 7 :50 PARC 2 14:20 PARC 2 

CICLE 8:00 PI I MARGALL 14:00 PI I MARGALL 
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TARDA HORARI D’ENTRADA I SORTIDA 
 

GRUP HORARI ENTRADA MOBILITAT HORARI SORTIDA MOBILITAT 

P3 15:00 PRINCIPAL 17:00 PRINCIPAL 

P4 14:45 PRINCIPAL 16:45 PRINCIPAL 

P5 14:45 PRINCIPAL 2 16:45 P. POCH 

1r PRIM 15:00 P. POCH 17:00 P. POCH 

2n PRIM 14:50 P. POCH 16:50 P. POCH 

3r PRIM 15:00 PRINCIPAL 2 17:00 P. POCH 

4t PRIM 15:00 CARRERÓ 17:00 CARRERÓ 

5è PRIM 14:45 P. POCH 16:45 CARRERÓ 

6è PRIM 14:40 PRINCIPAL 2 16:40 PRINCIPAL 2 

DILLUNS, DIMARTS I DIJOUS 

1r ESO 15:05 PI I MARGALL 17:05 PI I MARGALL 

2n ESO 15:05 PARC 1 i 2 17:05 PARC 1 i 2 

3r ESO 14:55 PI I MARGALL 16:55 PI I MARGALL 

4t ESO 14:55 PARC 1 i 2 16:55 PARC 1 i 2 

DILLUNS 

1r BATX 14:50 PI I MARGALL 16:50 PI I MARGALL 

2n BATX 14:50 PARC 2 16:50 PARC 2 



 

 

ENTRADES MATÍ 
 
 
 
 
 
 

 

PARC 2 
 

PARC 1 
 
 

 

PI I MARGALL 
 

CARRERÓ 
 

 

PRINCIPAL 2 
 
 
 
 
 
 
 

 

PRINCIPAL 
 

 

P. POCH C. P. Poch 
 

12 

8:45 5è PRIM 

8:50 2n PRIM 

9:00 1r PRIM 

8:45 P4 

9:00 P3 

8:40 6è PRIM 

8:45 P5 

9:00 3r PRIM 

DLL,DM,DJ 

8:00 1r BATX 

8:25 3r ESO 

8:35 1r ESO 
 

DX,DV 

7:50 1r BATX 

8:00 CICLE 

8:00 3r ESO 

8:10 1r ESO 

9:00 4t PRIM 

DLL,DM,DJ 

8:00 2n BATX 

8:25 4t ESO SALUT 2 I SOCIAL 

8:35 2n ESO C 

 
DX,DV 

7:50 2n BATX 

8:00 4t ESO SALUT 2 I SOCIAL 

8:10 2n ESO C 

DLL,DM,DJ 

8:25 4t ESO SALUT 1 I TECNO 

8:35 2n ESO A i B 
 

DX,DV 

8:00 4t ESO SALUT 1 I TECNO 

8:10 2n ESO A i B 



 

SORTIDES MATÍ 
 
 
 
 

DLL,DM,DJ 

12:55 4t ESO SALUT 1 I TECNO 

13:00 2n ESO A I B 
 

DX,DV 

14:25 4t ESO SALUT I TECNO 

14:30 2n ESO A i B 

PARC 1 

 
 
 
 
 
 
 

PARC 2 

DLL,DM,DJ 

12:55 4t ESO SALUT 2 I SOCIAL 

13:00 2n ESO C 

 
DLL 

13:30 2n BATX 
 

DM, DJ 

14:00 2n BATX 
 

DX,DV 

14:20 2n BATX 

14:25 4t ESO SALUT 2 I SOCIAL 

14:30 2n ESO C 
 

PI I MARGALL 
 

CARRERÓ 
 

 

PRINCIPAL 2 
 
 
 
 
 
 
 

 

PRINCIPAL 
 

 

P. POCH C. P. Poch 
 

13 

12:45 P5 

12:50 2n PRIM 

13:00 1r PRIM 

13:00 3r PRIM 

12:45 P4 

13:00 P3 

12:40 6è PRIM 

DLL 

13:30 1r BATX 
 

DM, DJ 

14:00 1r BATX 
 

DLL,DM,DJ 

12:55 3r ESO 

13:00 1r ESO 
 

DX,DV 

14:00 CICLE 

14:20 1r BATX 

14:25 3r ESO 

14:30 1r ESO 

12:45 5è PRIM 

13:00 4t PRIM 



 

ENTRADES TARDA  
 

DILL 

14:55 4t ESO SALUT 1 I TECNO 

15:05 2n ESO A i B 
 

DM, DJ 

14:55 4t ESO SALUT I TECNO 

15:05 2n ESO A i B 
 
 

PARC 1 

 

 
PARC 2 

 
DLL 

14:50 2n BATX 

DLL, DM, DJ 
14:55 4t ESO SALUT 2 I SOCIAL 
15:05 2n ESO C 

 
 

 

PI I MARGALL 
 

CARRERÓ 
 

 

PRINCIPAL 2 
 
 
 
 
 
 
 

 

PRINCIPAL 
 

 

P. POCH C. P. Poch 
 

14 

14:45 5è PRIM 

14:50 2n PRIM 

15:00 1r PRIM 

14:45 P4 

15:00 P3 

14:40 6è PRIM 

14:45 P5 

15:00 3r PRIM 

DLL 

14:50 1r BATX 

14:55 3r ESO 

15:05 1r ESO 
 

DM,DJ 

14:55 3r ESO 

15:05 1r ESO 

15:00 4t PRIM 



 

 

SORTIDES TARDA 
 
 
 
 

 
DLL, DM, DJ 

16:55 4t ESO SALUT 1 I TECNO 

17:05 2n ESO A i B 

 

PARC 2 
 

PARC 1 
 
 

 

PI I MARGALL 
 

CARRERÓ 
 

 

PRINCIPAL 2 
 
 
 
 
 
 
 

 

PRINCIPAL 
 

 

P. POCH C. P. Poch 
 

15 

16:45 P5 

16:50 2n PRIM 

17:00 1r PRIM 

17:00 3r PRIM 

16:45 P4 

17:00 P3 

16:40 6è PRIM 

DLL 

16:50 1r BATX 

16:55 3r ESO 

17:05 1r ESO 
 

DM, DJ 

16:55 3r ESO 

17:05 1r ESO 

16:45 5è PRIM 

17:00 4t PRIM 

DLL 

16:50 2n BATX 

16:55 4t ESO SALUT 2 I SOCIAL 

17:05 2n ESO C 
 

DM, DJ 

16:55 4t 4t ESO SALUT 2 I 

SOCIAL 
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  GRUPS CLASSE  
 

Els grups classe seran estables. 
 

● No es faran activitats compartides amb els altres grups. 

● Qualsevol interacció amb un altre  grup que no sigui l’estable  es farà amb 

mascareta. 

Composició grups: 
 

● Grups A, B, C des de P3 fins a 3r d’ESO. 

● Grups per modalitats de 4t d’ESO a 2n de batxillerat 

Composició grups curs 21-22: 

P3 Nou alumnat a l’escola 3 grups. 

P4 A P3 eren 4 grups, es crearan 3 nous grups. 

P5 Tornen als 3 grups que tenien a P3. 

1r de primària Tornen als 3 grups que tenien a P4. 

2n de primària Tornen als 3 grups que tenien a P5. No canviaran de grup fins 

a 4t de primària, no a 3r de primària com era habitual. 

3r de primària Passa a tenir 3 nous grups. 

4t de primària Passa a tenir 3 nous grups. 

5è de primària Tornen als 3 nous grups que tenien a 3r de primària 

6è de primària Tornen als 3 grups que tenien a 4t de primària. 

1r d’ESO Passa a tenir 3 nous grups. 

2n d’ESO Passa a tenir 3 nous grups. 

3r d’ESO Passa a tenir 3 nous grups. 

4t d’ESO Formaran 4 grups per modalitats: 2 al salut, 1 al tecnològic i 1 

al social. 

1r de Batxillerat Formaran 3 grups per modalitats: social, salut i tecnològic. 

2n de Batxillerat Formaran 3 grups: 2 als científico-tecnològic i 1 al social. 

Cicle Un nou grup. 
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Composició 4t ESO i Batxillerat per modalitats: 
 

Aquestes composicions persegueixen 2 objectius clars: 

● preservar la salut de l’alumnat, el professorat i el personal de l’escola. 

● i la traçabilitat en cas d’infecció. 

Per assegurar el compliment d’aquests objectius hem introduït algunes modificacions 
en l’organització del nostre 4t d’ESO que us comentem: 

 
● Per tal de garantir que tot l’alumnat pugui fer les matèries d’itinerari que 

havia triat i alhora evitar la interacció de l’alumnat s’organitzaran 4 grups de  
4t d’ESO en lloc de 3 com fins ara. Aquests grups reben el nom de Tecnològic, 
Salut 1, Salut 2 i Social. D’aquesta manera l’alumnat farà les matèries 
comunes i les optatives sempre amb el seu grup estable. 

 
● L’alumnat que havia triat fer francès podrà fer-ho sortint del seu grup estable 

i treballant amb mascareta. 
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Distribució de l’alumnat i professorat: 
 

 

Grups 

 
Alumn 

es 

 

Docents 
 

ESPAIS 

Estable Temporal Estable Temporal 

P3 A 25 Teresa Muntada 
Danny DurraniM. 

Antònia Torras 
Aula n. 2 

Aula Psicomotricitat 

Aula Experimentació 

P3 B 25 Núria Farràs 
Danny DurraniM. 

Àngels Hospital 
Aula n. 3 

Aula Psicomotricitat 

Aula Experimentació 

P3 C 25 Núria Ferrer 
Danny DurraniM. 

Àngels Hospital 
Aula n. 4 

Aula Psicomotricitat 

Aula Experimentació 

 
PA A 

 
23 

 
Carlota Martín 

Magda Lahosa 

M. Antònia Torras 

Simone Coward 

 
Aula n. 6 

Aula Psicomotricitat 

Aula Experimentació 

 
PA B 

 
23 

 
Alba García 

Magda Lahosa 

M. Antònia Torras 

Simone Coward 

 
Aula n. 1 

Aula Psicomotricitat 

Aula Experimentació 

 
P4 C 

 
22 

 
Gemma Miquel 

Magda Lahosa 

M. Antònia Torras 

Simone Coward 

 
Aula n. 7 

Aula Psicomotricitat 

Aula Experimentació 

 
P5 A 

 
22 

 
Núria Capellas 

Maria Garcia 

Àngels Hospital 

Simone Coward 

 
Aula n. 8 

Aula Psicomotricitat 

Aula Experimentació 

 
P5 B 

 
23 

 
Francina Anglí 

Maria Garcia 

Magda Lahosa 

Simone Coward 

 
Aula n. 9 

Aula Psicomotricitat 

Aula Experimentació 

 
P5 C 

 
24 

 
Mariona Escarrà 

Magda Lahosa 

Maria García 

Simone Coward 

 
Aula n. 5 

Aula Psicomotricitat 

Aula Experimentació 
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1r PRIM A 

 

24 

 

Pepì Martos 

Meritxell Fabregat 

Mariona Guàrdia 

Simone Coward 

 

Aula n. 31 

 
Aula Informàtica 

Aula Polivalent 

 
1r PRIM B 

 
23 

 
Júlia Fandos 

Meritxell Fabregat 

Mariona Guàrdia 

Simone Coward 

 
Aula n. 36 

Aula Informàtica 

Aula Polivalent 

 
1r PRIM C 

 
23 

 
Paula Ventura 

Meritxell Fabregat 

Mariona Guàrdia 

Simone Coward 

 
Aula n. 37 

Aula Informàtica 

Aula Polivalent 

 
2n PRIM A 

 
25 

 
Gemma Costa 

Madrona Griñán 

Montse Corominas 

Simone Coward 

 
Aula n. 34 

Aula Informàtica 

Aula Polivalent 

 
2n PRIM B 

 
24 

 
Ivana Ponsa 

Madrona Griñán 

Montse Corominas 

Simone Coward 

 
Aula n. 33 

Aula Informàtica 

Aula Polivalent 

 
2n PRIM C 

 
26 

 
Olga Macipe 

Madrona Griñán 

Montse Corominas 

Simone Coward 

 
Aula n. 32 

Aula Informàtica 

Aula Polivalent 

3r PRIM A 26 Marta Olasz 
Paquita Rodríguez 

Simone Coward 
Aula n. 35 

Aula Informàtica 

Aula Polivalent 

3r PRIM B 24 Marta del Valle 
Paquita Rodríguez 

Simone Coward 
Aula n. 38 

Aula Informàtica 

Aula Polivalent 

3r PRIM C 25 Mireia Pratcorona 
Paquita Rodríguez 

Simone Coward 
Aula n. 39 

Aula Informàtica 

Aula Polivalent 

 
4t PRIM A 

 
26 

 
Maria Pieres 

Ramon Tor 

Laia Font 

Simone Coward 

 
Aula n. 21 

Pavelló 

Aula de música 

 
4t PRIM B 

 
25 

 
M. Àngels Cortada 

Ramon Tor 

Laia Font 

Simone Coward 

 
Aula n. 17 

Pavelló 

Aula de música 
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4t PRIM C 

 
27 

 
Mia Rosàs 

Ramon Tor 

Laia Font 

Simone Coward 

 
Aula n. 20 

Pavelló 

Aula de música 

5è PRIM A 24 Laura Turet 
Meritxell López 

Simone Coward 
Aula n. 10 

Pavelló 

Aula de música 

5è PRIM B 25 Jordi Ferrer 
Meritxell López 

Simone Coward 
Aula n. 11 

Pavelló 

Aula de música 

5è PRIM C 26 Sandra Lorente 
Meritxell López 

Simone Coward 
Aula n. 12 

Pavelló 

Aula de música 

6è PRIM A 26 Sandra Armiño 
Jaume Bigas 

Ylènia Latorre 
Aula n. 40 

Pavelló 

Aula de música 

6è PRIM B 26 Raquel Monrabal 
Jaume Bigas 

Ylènia Latorre 
Aula n. 42 

Pavelló 

Aula de música 

6è PRIM C 25 Marta Casabayó 
Jaume Bigas 

Ylènia Latorre 
Aula n. 41 

Pavelló 

Aula de música 
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Grups 

 

Alumnes 

Docents Espai 

Estable Estable Temporal 

 
1r ESO A 

 
30 

 
Jordi Hernández 

 
101 

VIP 

Pavelló 

Aula Música 

 
1r ESO B 

 
30 

 
M. Carme Martínez 

 
102 

VIP 

Pavelló 

Aula Música 

 
1r ESO C 

 
30 

 
Laia Conrado 

 
103 

VIP 

Pavelló 

Aula Música 

2n ESO A 30 Mercè Serracanta 104 
VIP 

Pavelló 

2n ESO B 29 Montserrat Pascual 105 
VIP 

Pavelló 

2n ESO C 30 Montserrat Travé 106 
VIP 

Pavelló 

 
3r ESO A 

 
29 

 
David Ferrer 

 
201 

VIP 

Pavelló 

Aula Música 

 
3r ESO B 

 
30 

 
Lorena Jiménez 

 
202 

VIP 

Pavelló 

Aula Música 

 
3r ESO C 

 
30 

 
Núria Hernández 

 
203 

VIP 

Pavelló 

Aula Música 

4t ESO TECNO 29 Andrés López 204 Pavelló 
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4t ESO SALUT 1 16 Cristina Albarracín 205 Pavelló 

4t ESO SOCIAL 27 Lluís Álvarez 206 Pavelló 

4t ESO SALUT 2 16 Anna Brossa 207-208 Pavelló 

1r BATX SALUT 22 Núria Grases 209 Pavelló 

1r BATX TECNO 29 Eva Costafreda 210 Pavelló 

1r BATX SOCIAL 21 M. Cruz Pérez 50 Pavelló 

2n BATX SOCIAL 32 Ferran Ventura 52 109 

2n BATX CIÈNCIES 1 17 Dídac Arnau 53 
 

2n BATX CIÈNCIES 2 18 Àlex Pintor 48 
 

CICLE 25 Ana Molleví 111 AULA HOSPITAL 

 
 
 

 

INICI 
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  ESBARJOS  
 

La sortida al pati quan l'espai ho requereixi ha de ser esglaonada. A l'organització horària del 
centre cal establir els torns d'esbarjo en funció de la dimensió del pati i les possibilitats de 
sectoritzar-lo, tenint en compte que hi pot haver a la vegada més d'un grup estable. 

 
A l'espai del pati s'hi pot permetre la interacció de diferents grups de convivència estable,fent ús 
de la mascareta. Durant l'esbarjo a l'exterior, si es manté el grup de convivència estable, no és 
necessari l'ús de la mascareta. Els infants 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. 

 

INFANTIL 
 

P3 11,15h. A LES 12,15h. PATI DE SORRA/PATI 
ENTRADA 

DESCRIPCIÓ: SEPARATS PER CURSOS I SENSE MASCARETA. Dos al pati de sorraseparats 
en dos espais i un grup al sorral de l’entrada. 

 DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

A set 1 
B set 2 
C set 3 

ZONA 1 pati 
infantil 
Camions i 
carretons 

ZONA 2 pati 
infantil 

 

Bicicletes 
motos 

ZONA 3 
SORRAL 
ENTRADA 
Pales 
galledes 

ZONA 1 ZONA 2 

B set 1 
C set 2 
A set 3 

ZONA 2 ZONA 3 ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3 

C set 1 
A set 2 
B set 3 

ZONA 3 ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3 ZONA 1 

 

P4 10,30h. A 11,15 h. PATI DE SORRA/PATI 
ENTRADA 

DESCRIPCIÓ: SEPARATS PER CURSOS I SENSE MASCARETA. Dos al pati separats en dos 
espais i un grup al pati de sorra davant secretaria. 

 DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

A set 1 
B set 2 
C set 3 

ZONA 1 
PATI 
INFANTIL 

ZONA 2 PATI 
INFANTIL 

ZONA 3 PATI 
SORRA 
ENTRADA 

ZONA 1 ZONA 2 

B set 1 
C set 2 
A set 3 

ZONA 2 ZONA 3 ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3 

C set 1 
A set 2 
B set 3 

ZONA 3 ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3 ZONA 1 
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P5 10 h. A 10,30 h. PATI DE SORRA/PATI 
ENTRADA 

DESCRIPCIÓ: SEPARATS PER CURSOS I SENSE MASCARETA. Dos al pati separats en dos 
espais i un grup al pati de sorra davant secretaria. 

 DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

A set 1 
B set 2 
C set 3 

ZONA 1 
PATI 
INFANTIL 

ZONA 2 
PATI 
INFANTIL 

ZONA 3 PATI 
SORRA 
ENTRADA 

ZONA 1 ZONA 2 

B set 1 
C set 2 
A set 3 

ZONA 2 ZONA 3 ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3 

C set 1 
A set 2 
B set 3 

ZONA 3 ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3 ZONA 1 

 

PRIMÀRIA 
 

1r i 2n 10,15h. A 10,45 h PATI DE SORRA 

CADA NIVELL A UNA PART DEL PATI, GRUPS SEPARATS, 1r per un cantó i 2n per 
l'altre I AMB MASCARETA. Cada dia un grup de 1r o 2n anirà al pati del carreró. 

3r i 4t 11,15h. A 11,45 h PATI DE SORRA 

CADA NIVELL A UNA PART DEL PATI, GRUPS SEPARATS, 3r per un cantó i 4t per l’altre I 
AMB MASCARETA. Cada dia un grup de 3r o 4t anirà al pati del carreró. 

5è i 6è 10,45h. A 11,1 
5 h 

PATI DE SORRA 

CADA NIVELL A UNA PART DEL PATI, GRUPS SEPARATS, 5è per un cantó i 6è per 
l’altre I AMB MASCARETA. Cada dia un grup de 5è o 6è anirà al pati del carreró. 
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SECUNDÀRIA 
 

Franges horàries: 
 

1r i 2n ESO: 11 a 11:30 
 

3r i 4t ESO: 10:30 a 11 Dilluns, dimarts i dijous / 11:30 a 12 Dimecres i divendres 
 

En cas de pluja, el pati es farà a l’aula. 

INICI 
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  ESPAI MIGDIA  
 
 

Principis bàsics: 
 

▪ El menjar es fa, preferiblement, a l’espai habitual del menjador escolars. 

▪ Els integrants d’un mateix grup estable han de seure junts en una o més 

taules. 

▪ Cal mantenir la separació entre les taules de grups diferents. 

▪ En cas que en una mateixa taula hi hagi alumnes de més d’un grup caldrà 

deixar una cadira buida entre ells per garantir la distància. 

▪ Entre torn i torn cal fer la neteja, desinfecció i ventilació del menjador. 

▪ Cal garantir el rentat de mans abans i després de l’àpat. 

▪  El menjar s’ha de servir en plats individuals, evitant compartir-lo (no es 

posaran amanides, ni setrilleres, ni cistelles del pa al centre de la taula. es 

recomana que sigui una persona adulta responsable qui la serveixi. 

▪ A la línia d’autoservei, cal mantenir la distància a la filera. 
 

Per qüestions d’organització de cada centre, i per minimitzar els contactes, tenint en 

compte el nombre d’alumnes que es queden al menjador, l’alumnat podrà menjar a les 

aules o als espais que s’hagin habilitat a tal efecte. Les aules o els espais habilitats 

específicament per fer els àpats han de ser utilitzats preferiblement per infants 

pertanyents a un mateix grup estable. 

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 la ventilació després de l’activitat. 

● 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. 

També cal garantir la neteja, la desinfecció i ventilació dels espais abans i 

després de la seva utilització. 
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Franges horàries: 
 

ORGANITZACIÓ MENJADOR DILLUNS 
 

GRUP HORARI ENTRADA LLOC 

P3 13,15 AULA 

P4 13,15 AULA 

P5 13,15 ACOLLIDA 

1r PRIM 13,30 MENJADOR 

2n PRIM 13,15 MENJADOR 

3r PRIM 13,15 MENJADOR 

4t PRIM 13,15 MENJADOR 

5è PRIM 12,50 MENJADOR 

6è PRIM 12,50 MENJADOR 

1r ESO 14,00/14,15 MENJADOR 

2n ESO 14,00/14,15 MENJADOR 

3r ESO 14,00/14,15 MENJADOR 

4t ESO 14,00/14,15 MENJADOR 

1r BATX 14,00/14,15 MENJADOR 

2n BATX 14,00/14,15 MENJADOR 
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ORGANITZACIÓ MENJADOR DIMARTS i DIJOUS 
 

GRUP HORARI ENTRADA LLOC 

P3 13,15 AULA 

P4 13,15 AULA 

P5 13,15 ACOLLIDA 

1r PRIM 13,30 MENJADOR 

2n PRIM 13,15 MENJADOR 

3r PRIM 13,15 MENJADOR 

4t PRIM 13,15 MENJADOR 

5è PRIM 12,50 MENJADOR 

6è PRIM 12,50 MENJADOR 

1r ESO 14,00/14,15 MENJADOR 

2n ESO 14,00/14,15 MENJADOR 

3r ESO 14,00/14,15 MENJADOR 

4t ESO 14,00/14,15 MENJADOR 

 
 
 
 
 

ORGANITZACIÓ MENJADOR DIMECRES i DIVENDRES 
 

GRUP HORARI ENTRADA LLOC 

P3 13,00 AULA 

P4 13,00 AULA 

P5 13,15 ACOLLIDA 

1r PRIM 13,15 MENJADOR 

2n PRIM 13,15 MENJADOR 

3r PRIM 14,00 MENJADOR 

4t PRIM 14,00 MENJADOR 

5è PRIM 12,50 MENJADOR 

6è PRIM 12,50 MENJADOR 

ESO 14,30 MENJADOR 

 
 
 

INICI 
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  ACOLLIDA MATINAL  
 

Hi haurà un espai que permeti mantenir la distància interpersonal d’1,5 metres i, quan 

no sigui possible, tant el responsable de l’acollida com els infants hauran de portar  

mascareta. 

Abans d’entrar al centre l’alumnat 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. 
 

ALUMNAT ESPAI 

P3 AULA ACOLLIDA 

P4, P5 1r i 2n PRIM MENJADOR 

3r i 4t PRIM MENJADOR 

5`i 6è PRIM MENJADOR 

 
 

Quan finalitzi el període d’acollida, els infants seran acompanyats a la seva aula de 

referència, i tant els responsables com els infants han de portar les mascaretes. Acabat 

l’horari d’acollida cal ventilar, netejar i desinfectar l’espai. 

INICI 
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  EXTRAESCOLARS  
 

RECOMANACIONS PER A LES ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 
 

● A les activitats extraescolars d’un centre hi poden participar infants i 

adolescents de diferents edats i grups estables. Es recomanable que en el marc 

de l’extraescolar la composició del grup de participants sigui el més constant 

possible per facilitar la traçabilitat. 

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

● Ús dels vestuaris per part del grup estable: Els vestuaris només seran utilitzats 

de manera simultània per infants i adolescents d’un mateix grup. Tant als 

vestuaris com a les dutxes comunitàries caldrà mantenir la distància de 

seguretat. 

● Garantir la ventilació dels espais (almenys abans i després de la classe i de 

manera addicional en classes de llarga durada, ≥ 1,5 hores). 

● Es prioritzaran les activitats a l’aire lliure si és possible. 
 
 
 

  PARTICIPACIÓ DE LES FAMÍLIES ALS CENTRES ESCOLARS  
 

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, tot i que tenint en compte la realitat del context, el centre pot valorar 
dur-les a terme amb un format híbrid sempre que es respecti l'aforament que permeti el 
compliment de les mesures sanitàries previstes i es puguin fer en espais obertsi/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. És preferible que les persones 
participants a les reunions presencials estiguin vacunades amb la pauta completa. 

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. 

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

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. INICI 
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  FAMÍLIES DURANT L’ADAPTACIÓ ALUMNAT DE P3  
 
 

En els centres on es fa un procés d’adaptació a P3 o d’educació infantil de primer cicle, durant 

aquest període, 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 podrà participar si ha tingut contacte estret amb una persona amb la covid-19 

confirmada o amb simptomatologia compatible en els darrers 10 dies. 
 

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 i que no hagin estat vacunades, hauran 

d’avaluar la conveniència de participar en el període d’acollida amb el seu equip mèdic de 

referència. 

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. 
 

INICI 
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  SORTIDES ESCOLARS 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 sanitàries, d’acord amb el pla sectorial vigent. 

INICI 
 

  EN CAS DE CONFINAMENT  
 

Organització PLA B en cas de confinament 
 
 
 

FAIG CONSTAR: que aquest PLA D’ORGANITZACIÓ ha estat aprovat amb majoria absoluta al 
Consell Escolar de l’Escola Pia de Caldes  
a data 16 de setembre del 2021 
Caldes de Montbui, 16 de setembre del 2021. 
El director de centre i President del Consell Escolar. 
Gregori Martínez Ruiz 

 
 

https://caldes.escolapia.cat/escola/pla-organitzacio/
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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) 

❑ 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 (infants grans i adolescents) 
 

*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 d’aquesta 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. 

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 
 

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 
 

NORMATIVA UTILITZACIÓ SERVEI DE MENJADOR 
 

(Mesures especials davant el COVID-19) 
 
 

ALUMNAT 
 
 

● L’alumnat esperarà el seu torn a l’exterior del menjador amb el seu grup 

estable de classe i distanciat de la resta de grups. 

● Serà obligatori rentar-se les mans amb sabó o gel hidroalcohòlic a l’entrada i a 

la sortida del servei. 

● A la línia d’autoservei, cal mantenir la distància a la filera. 

● L’empresa de menjador lliurarà la safata amb tots els plats i estris necessaris a 

cada alumne/a. 

● No hi haurà pa ni setrilleres comunitàries a la taula. 

● L’alumnat no podrà utilitzar les ampolles d’aigua comunitàries, que seran 

gestionades pel monitoratge. 

● La distribució de l’alumnat serà els dels grups estables de classe. 

● Si una taula la comparteixen diferents grups estables, es deixarà una cadira 

buida entre ells. 

● L’alumnat haurà de rentar-se les dents a la sortida del menjador. 
 
 

MONITORATGE 
 
 

● Els monitor/es portaran obligatòriament una mascareta, la bata del servei, 

guants i el cabell recollit. 

● Es passarà recompte de l’alumnat i s’informarà de qualsevol incidència a la 

coordinació. Se signarà el full després del recompte. 

● Es prestarà especial atenció a l’alumnat que tingui qualsevol intolerància o 

dietes especials. 

● En cas de detecció d’una incidència en el menjar s’informarà directament a la 

coordinació que obrirà una incidència al Reginc. 

● Si un alumne/a presenta qualsevol problema de salut s’informarà a la 

coordinació que aplicarà el protocol específic ( veure annex) 
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COORDINACIÓ 
 
 

● La coordinació del servei de menjador estarà al servei de menjador 10 minuts 

abans d'iniciar-se i fins al final del servei. 

● Vetllarà pel compliment de les normes tant de l’alumnat com del monitoratge. 

● Farà un control de l’assistència de l’alumnat. 

● Vetllarà pels menús especials per l’alumnat amb intoleràncies i el servei 

d’aquests. 

● Es reunirà periòdicament amb l’alumnat per conèixer la seva opinió i propostes 

de millora del menjador. 

● Farà publicitat a les xarxes de les activitats i funcionament del menjador, en 

especial pels menús ecològics i de proximitat. 

● Mantindrà informada a l’administració de l’assistència de l’alumnat. 

● Farà propostes de millora en el servei tan des del punt de vista dels menús com 

de l’organització. 

● Registrarà les incidències del menjador: servei de l’empresa externa, de 

l’organització i conductuals de l’alumnat. 

● Vetllarà perquè es compleixin les mesures de neteja dels espais de menjador. 
 
 
 

 

FAIG CONSTAR: que aquest PLA D’ORGANITZACIÓ ha estat aprovat amb majoria absoluta al 
Consell Escolar de l’Escola Pia de Caldes  
a data 16 de setembre del 2021 
Caldes de Montbui, 16 de setembre del 2021. 
El director de centre i President del Consell Escolar. 
Gregori Martínez Ruiz 
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