
PLA D’ORGANITZACIÓ DEL CENTRE  

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

pandèmia 

Curs 2021-2022 

APROVAT EN CONSELL ESCOLAR: 22/09/2021 

1. Organització pedagògica 

La organització pedagògica del centre no es veurà afectada en gran mesura al 

funcionament establert de manera natural.  

Les entrades i sortides seran esglaonades per franges de temps de tal manera, 

que no hi haurà aglomeracions de famílies.  

En el cas que hi hagi un cas positiu de Covid, en infants i/o personal docent i 

aquesta persona hagi estat en contacte en les últimes 48h amb el grup classe el 

procediment serà: 

- Informar a la referent covid i iniciar el protocol. 

- Enviar correu electrònic a les famílies amb les indicacions de confinament 

i possible realització de prova PCR. A més, de confirmar l’hora de recollida 

dels seus fills/es, en cas que sigui horari lectiu. 

- Trucar a les famílies per assegurar que els venen a buscar el més aviat 

possible i que han rebut la informació de confinament.  

- Confinar al grup 10 dies des del contacte amb el positiu. 

- Entregar tots els objectes dels infants per desinfectar a casa. 

- Espai i material es deixa per a que l’empresa de neteja faci la desinfecció 

pertinent.  

- Equip docent es confina en cas de pauta de vacunació no completa o 

sense superar 15 dies de la última vacunació. En cas de pauta completa 

treballaran de manera interna realitzant les tasques que els hi siguin 

assignades per Direcció.  

 

 

 

 



 

2. Organització de grups d’alumnes, de professionals i d’espais 

Grups 

bombolla 

Aules Infants P. 

Educatiu 

Espai 

    Estable 

GRUPS 

MITJANS 

Espai 1 17 5:  

Anna M. 

Mireia 

Elena 

Mercè (2 

hores 40 

min.) 

Rosa 

 

 

-Espai 1 i 2 

-Espai 

exterior 

 

 Espai 2 17   

GRUPS 

PETITS 

Espai 3 12 5:  

Anna P.  

Montse G. 

Núria 

Nat 

Sònia 

 

-Espai 3 i 4 

-Espai 

exterior 

 Espai 4 11   

GRUPS 

CAMINANTS 

Espai 5 13 4: 

Montse A. 

Roser 

Txell 

Mercè (2h) 

 

 

-Espai 5 i 6 

-Dormitori 3 

-Espai 

exterior 

 Espai 6 13   

GRUPS 

GRANS 

Espai 7 17 4: 

Esther 

Cristina 

Clara 

Natàlia  

 

-Espai 7 i 8 

-Espai 

exterior 

-Espai 6 

acollida (8 a 

9h.) 

 Espai 8 18   

     

 



 

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

Les entrades i sortides seran totes per l’espai exterior de l’escola, accedint a les 

aules per la porta que comunica amb la part exterior.  

GRUPS MITJANS: 

Acollida a les 8h 

Entrada 9 a 9:30h. 

Sortida sense dinar: 11:45 a 12h. 

Sortida amb dinar:12:30h 

Entrada i sortida tarda: 15h. 

Sortida tarda: 16 a 16:30h 

GRUPS PETITS: 

Acollida a les 8h. 

Entrada 9:00 a 9:30h. 

Sortida sense dinar: 11:45 a 12h. 

Sortida amb dinar:12:30h 

Entrada i sortida tarda: 15h. 

Sortida tarda: 16:15 a 16:30h. 

GRUPS CAMINANTS: 

Acollida a les 8h. 

Entrada 9 a 9:15h. 

Sortida sense dinar: 11:45 a 12h. 

Sortida amb dinar:12:30h 

Entrada i sortida tarda: 15h. 

Sortida tarda: 16 a 16:15h 



 

GRUPS GRANS: 

Acollida a les 8h. 

Entrada 9:15 a 9:30h. 

Sortida sense dinar: 11:45 a 12h. 

Sortida amb dinar:12:30h 

Entrada i sortida tarda: 15h. 

Sortida tarda: 16:15 a 16:30h. 

 

 


