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Pretén:

• Fer que els responsables dels centre, les fami ́lies, els docents i el 

personal de l’escola s’involucrin i es comprometin per a garantir 

els dos grans pilars per fer front la pandèmia: les mesures de 

protecció i la traçabilitat.

• Informar als pares i mares o tutors legals de les mesures adoptades 

a l’escola en relació amb la prevenció i control de la COVID-19.



Contempla que:

• L’escola sigui un entorn segur, amb el risc mínim assumible.

• Tots els infants i adolescents tinguin accés a l’educació en condicions
d’equitat.

• L’aprenentatge al centre pugui continuar amb la màxima normalitat, seguint
les instruccions sanitàries, i garantint la funció social de l’educació.



Requisits d’accés al centre:

• Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19
(febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea...) o amb
qualsevol altre quadre infecciós.

• No convivents o contacte estret amb positiu confirmat o
simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors.



Control de símptomes: El control de símptomes es basa en la

responsabilitat de les famílies. En aquest sentit, 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 14 dies i a comunicar-ho immediatament als responsables del

centre educatiu per tal de poder prendre les mesures oportunes.

Presa de temperatura: Es prendrà la temperatura a l'entrar a escola a

cada porta.

Ús de la mascareta: Obligatòria a partir dels sis anys.



Ventilació

• Cada aula es ventilarà 3 cops al dia durant 10 minuts: a la sortida

a l'esbarjo, a la sortida al migdia, a la sortida a la tarda.

• En cas de pluja caldrà fer-ho 10 minuts abans de cada sortida.



Higiene de mans

Es combinarà:

• gel hidroalcohòlic: a l'arribar i marxar de l'escola, a l'arribar de l'esbarjo 
i quan sigui necessari.

• aigua sabó: a l'anar a l'esbarjo, quan es va i torna del lavabo i quan sigui 
necessari.

No es permetrà que coincideix dos grups alhora.



Organització dels grups

S’han organitzat grups estables de convivència d’alumnes i docent (tutor) que restaran a la
mateixa aula la major part de la jornada i amb el tutor les majors hores possibles.

S'han reduït al màxim els mestres especialistes i responsables de les activitats complementàries que
no formen part del grup estable a màxim 3 (EI i EP) i intervindran amb distància de 1,5 metres.

La resta de professionals que entren a l'aula ho faran mantenint la distància física interpersonal de
1,5 metres (personal d'atenció educativa i especialistes a ESO).

En cas de substitució es reduirà al màxim els substituts.



Referents de grup: Tutors de cada grup

A B

P3 Lídia Carbó Mireia Blas

P4 Raquel Martínez Andrea Sánchez

P5 Mireia Font Maria Molina

1 EP Toñi Martínez Helena Estapé

2 EP Mònica Ballesta Mònica Mas

3 EP Antònia Mancera Rosa Santos

4 EP Rosa M Barnils Patrícia Fernández

5 EP Josep M. Pascual/Anna Sensada/ Marina 
Gómez

6 EP Montse Riera Sergi Riera

A B

1r ESO Cristina García Imma Salvador

2r ESO Xavier López Rosa Pursals

3r ESO Anna Puigví Hug Blanchar

4r ESO Albert Rodríguez Pilar Sánchez



Criteris organitzatius per a l’atenció a l’alumnat amb necessitat
específica de suport educatiu
E. Infantil
El reforç a l’aula a raó de 3 hores per grup es farà amb docents de l’etapa mantenint la distància
de seguretat de 1,5 metres, també la vetlladora o professionals externs que intervenen en els grups on
hi ha alumnes NEE ho faran mantenint distància de seguretat.

E. Primària
El reforç a l’aula de les àrees de matemàtiques i llengua catalana es farà a càrrec d’un docent
mantenint distància de seguretat de 1,5 metres. També la vetlladora o professionals externs que
intervenen en els grups on hi ha alumnes NEE ho faran mantenint distància de seguretat.

ESO
El reforç de les matèries de llengua catalana i matemàtiques el farà un especialista a un espai diferent
a l'aula. El professor de reforç agafarà els alumnes d'un sol grup flexible i desinfectarà cadires i taules
abans i després de la sessió. També la vetlladora que intervé en els grups on hi ha alumnes NEE ho farà
mantenint distància de seguretat i desinfectant cadires i taules abans i després de cada sessió.



Entrades i sortides del centre

• L’organització té com a objectiu evitar aglomeracions al carrer i als punts d’accés.

• S’entrarà i sortirà per quatre portes diferents.

• Contempla algun canvi en l’horari i és necessària la màxima puntualitat per part de les

famílies a les entrades i recollides.

• Les famílies no poden accedir al centre a excepció de les famílies de P3.

• L'Equip Directiu es reserva el dret d'aplicar algun canvi de porta per

necessitats/urgències puntuals.



Porta de ferro- Entrades

o 7.55 i 15.05 hores: 1r ESO
o 8.00 i 15.05 hores: 2n ESO

o 8.50 i 14.50 hores: alumnes i acompanyant P3A
o 9.00 i 15.00 hores: 6è E. Primària



Porta de ferro-Sortides

o 12.45 i 16.45 hores: alumnes i acompanyant P3A
o 13.00 i 17.00 hores: 6è E. Primària

o 13.25 i 17.05 hores (dilluns, dimarts i dijous): 1r d’ESO
o 13.30 i 17.05 hores (dilluns, dimarts i dijous): 2n d’ESO

o 13.55 hores (dimecres i divendres): 1r d’ESO
o 14.00 hores (dimecres i divendres): 2n d’ESO



Porta principal- Entrades

o 7.55 i 15.05 hores: 4t ESO

o 8.00 i 15.05 hores: 3r ESO

o 8.50 i 14.50 hores: alumnes i acompanyant P3B

o 9.00 i 15.00 hores: 3r E. Primària



Porta principal- Sortides

o 12.45 i 16.45 hores: alumnes i acompanyant P3B (porta principal escala)

o 12.45 i 16.45 hores: alumnes de P5 (porta principal rampa)

o 13.00 i 17.00 hores: 3r E. Primària

o 13.25 i 17.05 hores (dilluns, dimarts i dijous): 4t d’ESO (utilitzant les dues portes)

o 13.30 i 17.05 hores (dilluns, dimarts i dijous): 3r d’ESO (utilitzant les dues portes)

o 13.55 hores (dimecres i divendres): 4t d’ESO (utilitzant les dues portes)

o 14.00 hores (dimecres i divendres): 3r d’ESO (utilitzant les dues portes)



Porta del gimnàs

o 8.50 i 14.50 hores. Entrada de P4.

o 9.00 i 15.00 hores: Entrada 2n E. Primària

o 12:45 i 16.45 hores: Sortida de P4

o 13.00 i 17.00h hores: Sortida de 2n E. Primària



Carrer d’en Pedró - Entrades

o 8.50 i 14.50 hores: 1r E. Primària

o 9.00 i 15.00 hores: 4t i 5è E. Primària

Carrer d’en Pedró - Sortides

o 12.45 i 16.45 hores: 1r d’E. Primària

o 13.00 i 17.00 hores: 4t i 5è E. Primària



CURS-NIVELL-GRUP ACCÉS HORA D’ENTRADA I DE SORTIDA

P3 A Porta de ferro Entrada alumnes i acompanyant: 8.50 i 14.50 hores

Sortida alumnes i acompanyant: 12.45 i 16.45 hores

P3 B Porta principal (part de

l'escala)

Entrada alumnes i acompanyant: 8.50 i 14.50 hores

Sortida alumnes i acompanyant: 12.45 i 16.45 hores

P4 A i B Porta del gimnàs Entrada alumnes: 8.50 i 14.50 hores

Sortida alumnes: 12.45 i 16.45 hores

P5 A i B Porta principal (part de la
rampa)

Entrada alumnes: 8.50 i 14.50 hores

Sortida alumnes: 12.45 i 16.45 hores

Relació entrades i sortides per cursos



CURS-NIVELL-GRUP ACCÉS HORA D’ENTRADA I DE SORTIDA

1r EP A i B Carrer d’en Pedró Entrada: 8.50 i 14.50 hores
Sortida: 12:45 i 16.45 hores

2n EP A i B Porta del gimnàs Entrada: 9.00 i 15.00 hores
Sortida: 13.00 i 17.00 hores

3r EP A i B Porta principal Entrada: 9.00 i 15.00 hores
Sortida: 13.00 i 17.00 hores

4t EP A i B Carrer d’en Pedró Entrada: 9.00 i 15.00 hores
Sortida: 13.00 i 17.00 hores

5è EP A, B i C Carrer d’en Pedró Entrada: 9.00 i 15.00 hores
Sortida: 13.00 i 17.00 hores

6è EP A i B Porta de ferro Entrada: 9.00 i 15.00 hores
Sortida: 13.00 i 17.00 hores



CURS-NIVELL-GRUP ACCÉS HORA D’ENTRADA I DE SORTIDA

1r ESO A i B Porta de ferro Entrada 7.55 hores i 15.05 hores (dilluns, dimarts i dijous).
Sortida 13.25 i 17.05 hores (dilluns, dimarts i dijous),
13.55 hores (dimecres i divendres)

2n ESO A i B Porta de ferro Entrada 8.00 hores i 15.05 hores (dilluns, dimarts i dijous).
Sortida 13.30 i 17.05 hores (dilluns, dimarts i dijous),
14.00 hores (dimecres i divendres)

3r ESO A i B Porta principal rampa Entrada 8.00 hores i 15.05 hores (dilluns, dimarts i dijous).
Sortida 13.30 i 17.05 hores (dilluns, dimarts i dijous),
14.00 hores (dimecres i divendres)

4t ESO A i B Porta principal esglaons Entrada 7.55 hores i 15.05 hores (dilluns, dimarts i dijous).
Sortida 13.25 i 17.05 hores (dilluns, dimarts i dijous),
13.55 hores (dimecres i divendres)



Esbarjos

Els alumnes esmorzaran a l'aula deu minuts abans de sortir a l'esbarjo i després d'haver-se 
rentat les mans amb aigua i sabó.

S’ha sectoritzat el pati i s'han organitzat els esbarjos en les següents franges:

• 1r i 2n EP: de les 10.00 a les 10.30 hores

• 3r, 4t, 5è i 6è E.P : de les 10.30 a les 11.00 hores

• ESO: de les 11.00 a les 11.30 hores

• E. Infantil: de les 11.30 a les 12.00 hores



ZONES DEL PATI PELS ESBARJOS



CURS-GRUP ESPAIS PATI

1 EI A Espai 3 (moreres, part rampa)

1 EI B Espai 4 (moreres, part caseta)

2 EI A Espai 5 (part exterior, sota moreres part porxo)

2 EI B Espai 6 (part exterior, sota moreres, fonts)

3 EI A Espai 7 (part exterior, banc-trencadís i cistella bàsquet)

3 EI B Espai 8 (part exterior, porteries futbol)

Relació espais de l'esbarjo per cursos



CURS-NIVELL-GRUP ESPAIS PATI HORARI

1 EP A Espais 4 i 5 (sota moreres part rampa i porxo) 10.00 -10.30

1 EP B Espais 3 i 6 (sota moreres-caseta i part fonts) 10.00 -10.30

2 EP A Espais 1 i 2 (pista esportiva) 10.00 -10.30

2 EP B Espais 7 i 8 (part exterior, moreres, part fonts) 10.00 -10.30

3 EP A Espai 1 (mitja pista esportiva) 10.30 -11.00

3 EP B Espai 2 (mitja pista esportiva) 10.30 -11.00

4 EP A Espai 7 (part exterior, cistella bàsquet i font) 10.30 -11.00

4 EP B Espai 8 (part exterior, porteries) 10.30 -11.00

5 EP A Espai 4 (sota moreres, part rampa) 10.30 -11.00

5 EP B Espai 3 (sota moreres, part caseta) 10.30 -11.00

5 EP C Terrassa planta 1 (hort) 10.30 -11.00

6 EP A Espai 5 (part exterior, porxo) 10.30 -11.00

6 EP B Espai 6 (part exterior, fonts) 10.30 -11.00



CURS-NIVELL-GRUP HORA DE PATI

1r d’ESO A Espai 5 (pati de baix porxo) horari 11.00-11.30h

1r d’ESO B Espai 6 (pati de baix font) horari 11.00-11.30h

2n d’ESO A Espai 7 (pati de baix gruta) horari 11.00-11.30h

2n d’ESO B Espai 8 (pati de baix porteries) horari 11.00-11.30h

3r d’ESO A Espai 4 (pati moreres gimnàs) horari 11.00-11.30h

3r d’ESO B Espai 3 (pati moreres rampa) horari 11.00-11.30h

4t d’ESO A Espai 1 (pista carrer d’en Pedró) horari 11.00-11.30h

4t d’ESO B Espai 2 (pista quartet) horari 11.00-11.30h

•L’escala de pujada de l’esbarjo serà l’escala de pedra.
•L'escala per baixar a l’esbarjo serà l’escala principal.



Comunicació

• Es prioritzarà la comunicació telemàtica.
• Es crearà una adreça de correu electrònic a tot l’alumnat del

centre des de P3 fins a 4t d’ESO.
• El TEAMS (paquet office 365) serà el mitjà per

fer les videoconferències.
• Els alumnes de 6è E.P entren al programa Educat 1x1

(ordinador personal) i utilitzaran l’aleixaclassroom com a repositori de
continguts.

Les reunions individuals de seguiment dels aprenentatges amb
les famílies es faran preferentment per telèfon i per videoconferència.



Servei de mitja pensió

A l’espai de menjador els grups estables es mantindran garantint que hi hagi una distància de
seguretat respecte altres grups estables.

Entraran d'un en un i mantenint les distàncies de seguretat. Es procedeix a la higienització de les
mans a l'entrada del menjador escolar.

Se sortirà en ordre, i amb distàncies de seguretat, no coincidint amb l’entrada del següent grup. Es
procedirà a la higienització de les mans després del menjador escolar.

Per afavorir el manteniment de les mesures de seguretat, s’habilitaran quatre zones de menjador,
zones i horaris que poden variar en funció del nombre d'alumnes del grup classe/usuaris. En
general la distribució és aquesta:

EDUCACIÓ INFANTIL TORN ESPAI

P3 A i P 3 B 12.45 a 13.15 CAPELLA

P4 A i P4 B 13.20 a 13.40 CAPELLA

P5 A i P5 B 13.45 a 14.15 CAPELLA



EDUCACIÓ PRIMÀRIA/SECUNDÀRIA TORN ESPAI

1r EP A i B 13.00 a 13.30 CAPELLA

2n EP A i B 13.00 a 13.30 MENJADOR GRAN

3r EP A i B 13.00 a 13.30 MENJADOR GRAN

4t EP A i B 13.40 a 14.15 MENJADOR GRAN

5è EP A, B i C 13.15 a 13.45 MENJADOR PETIT

6è EP A i B 13.40 a 14.10 MENJADOR GRAN

1r ESO A i B 14.10 A 14.40 MENJADOR ESO

2n ESO A i B 14.10 A 14.40 MENJADOR ESO

3r ESO A i B 14.10 A 14.40 MENJADOR ESO

4t ESO A i B 14.10 A 14.40 MENJADOR GRAN

L'empresa de menjador informarà amb més detall de les mesures sanitàries



Les activitats extraescolars

Les activitats extraescolars, quan suposen una barreja d’alumnes dels 
diferents grups estables, s'oferiran aplicant la distància de seguretat de 
1,5 m i utilitzant la mascareta.



Gestió de casos

• En cas de que un alumne o alumna presenti símptomes de covid-19, se’l 
portarà a un espai separat d'ús individual. Se li prendrà la temperatura i 
es contactarà amb la família per tal que vingui a buscar l’infant o 
adolescent (si presenta símptomes de gravetat s’ha de trucar al 061).

• En cas de positiu covid-19 la direcció iniciarà el protocol segons 
instruccions del Departament d'Educació i Departament de Salut.





Protocol en cas de confinament

El tutor/a del grup es confinarà depenent de les indicacions, segons 
instruccions de la Xarxa de Vigilància Epidemiològica.

El dia següent s’iniciarà l’escolarització virtual amb trobades segons 
horari que s'haurà enviat a les famílies.



• El tutor/a (en cas de confinament) impartirà les seves matèries
virtualment.

• Els especialistes i responsables de les activitats complementàries tindran
contacte amb els alumnes (segons horari) per explicar la tasca a fer que
enviaran via correu electrònic als alumnes amb les indicacions
corresponents. També informen al tutor pel seu seguiment.

• En cas que el tutor imparteixi matèries en altres grups tindrà contacte 
amb ells segons horari (ESO).

• En cas de baixa per COVID el tutor serà substitut.



Exemple horari confinament EI-EP

• A les 9 inici de la jornada i lliurament de tasques de les matèries que 

imparteix el tutor/responsable.

• A les 12 hores: Seguiment/ correcció de les tasques.

• A les 16 hores: Seguiment i correcció de les tasques de les matèries que 

imparteix. Explicació de les tasques dels especialistes/activitats 

complementàries (segons el criteri del cicle). Finalització de la jornada.



Protocol en cas de confinament E.S.O

• Cada grup seguirà les matèries segons un horari per a les trobades 
virtuals. Presentat a les reunions amb les famílies d'inici de curs.

• El tutor/a confinat tindrà contacte amb els alumnes dels grup no 
confinats on imparteix matèria i farà el seguiment corresponent.



Seguiment del pla

Aquest pla està subjecte a canvis depenent de les indicacions del
Departament d'Educació i del Departament de Salut i de les valoracions
setmanals de l'Equip Directiu (responsable del Pla d'actuació).

Propera actualització 22 de març.



Protocol a seguir per les famílies en cas de positiu del fill o filla

Avisar mitjançant correu electrònic al/la tutor/a, qui ho comunicarà 
a direcció.

En cas de conèixer el resultat en cap de setmana, enviar correu al 
tutor/a corresponent i a cordemaria@cordemariamataro.cat



La Riera, 58-60 08301 – Mataró

Tel. 93 790 10 53

Email: cordemaria@cordemariamataro.cat


