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BALANÇ CURS 2020-2021

Evolució dels centres i grups confinats a tota Catalunya Font: Traçacovid

• Sota el lema Escoles obertes, escoles segures, els departaments d’Educació i Salut van aplicar
amb eficàcia un seguit de protocols.

• A data del 10 de maig de 2021, un 69,7% dels professionals de l’entorn escolar estaven
vacunats almenys amb una dosi de vacuna.

CATALUNYA



BALANÇ CURS 2020-2021

Relació de grups confinats curs 2020-2021 Font: Equip Directiu

• 14 grups confinats d’un total d’un total de 27 grups: 52%
• 18 confinaments de grup (4 grups en dues ocasions i 10 grups en una)

COR DE MARIA MATARÓ

GRUP 
ESTABLE DATA CAS

DATA 
CONFINAMENT DATA PCR RETORN 

2n EP A 20/9/2020 22/9/2020 23/9/2020 02/10/2020

4t ESO B 24/9/2020 25/9/2020 26/9/2020 06/10/2020

3r ESO A 22/10/2020 23/10/2020 29/10/2020 03/11/2020

4t EP A 29/10/2020 30/10/2020 4/11/2020 07/11/2020

P3A 1/11/2020 3/11/2020 6/11/2020 09/11/2020

2n ESO A 2/11/2020 3/11/2020 04/11/2020

P4B 3/11/2020 4/11/2020 05/11/2020

4t ESO A 21/11/2020 20/11/2020 25/11/2020
01/12/2020

P5 A 11/1/2021 15/1/2021 20/1/2021 22/01/2021

4t EP A 15/1/2021 16/1/2021 20/1/2021 25/01/2021

1r ESO B 15/1/2021 16/1/2021 20/1/2021 25/01/2021

2n ESO B 15/1/2021 16/1/2021 20/1/2021 25/01/2021

3r ESO B 5/2/2021 8/2/2021 10/2/2021 19/02/2021

4t ESO B 9/2/2021 10/2/2021 10/2/2021 16/02/2021

P4A 26/2/2021 26/2/2021 1/3/2021 07/03/2021

P5B 26/2/2021 26/2/2021 4/3/2021 09/03/2021

P4B 12/6/2021 13/6/2021 15/6/2021 22/06/2021

2n ESO A 16/6/2021 17/6/2021 18/6/2021 25/06/2021
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Relació de dies lectius confinats de tots els grups    Font: Equip Directiu

• 99 dies totals confinats (sumant tots els dies de tots els grups confinats) d’un total de 4752
(176 dies lectius x 27 grups): 0’021%

COR DE MARIA MATARÓ

2%

98%

TOTAL DIES LECTIUS

dies lectius amb grups confinats dies lectius sense grups confiats



Fundació Educativa Cor de Maria de Mataró

PLA D’ACTUACIÓ PER AL CURS 2021-2022*

* Aprovat pel Consell escolar el 2 de setembre de 2021



PLA D’ACTUACIÓ 2021-2022

Objectius*:

•Establir 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 els infants i joves a una
educació de qualitat.

•L’aprenentatge a escola ha de poder continuar amb la màxima normalitat, seguint les
instruccions sanitàries i garantint la funció social de l’educació.

•L’escola ha de ser un entorn segur, amb el risc mínim assumible.

*Instruccions del Departament d’Educació per elaborar el Pla d’actuació per al curs 2021-2022. Maig 2021



PLA D’ACTUACIÓ 2021-2022

Pretén:

•Amb les mesures proposades 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.

•Totes les mesures estan adreçades a reduir la transmissió del virus i a millorar la
traçabilitat de casos i contactes.

•Totes les mesures proposades seran vigents al llarg del curs 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).



PRINCIPIS BÀSICS DE PREVENCIÓ, HIGIENE I PROMOCIÓ DE LA SALUT



PLA D’ACTUACIÓ 2021-2022

Grups de convivència estable:

• Es manté la proposta de l’organització entorn de grups de convivència estable: Poden

formar part d’un grup estable altres docents o personal de suport educatiu i d’educació

inclusiva, si la major part de la seva jornada laboral transcorre en aquest grup. Un

docent i un professional o una professional de suport educatiu només pot formar part

d’un únic grup estable.

• Tots els professionals que no formen part del grup estable intervindran amb distància

de 1,5 metres, complint rigorosament les mesures de protecció individual,

especialment la ventilació i l’ús de la mascareta.

Principis bàsics de prevenció, higiene i  promoció de la salut



PLA D’ACTUACIÓ 2021-2022

Referents de grup: Tutores i tutors de cada grup

A B

P3 Mireia Font Maria Molina

P4 Raquel Martínez Mireia Blas

P5 Lídia Carbó Helena Estapé

1r EP Mònica Ballesta Mònica Mas

2n EP Antònia Martínez Mercè Casanovas

3r EP Sergi Riera Patrícia Fernández

4t EP Antònia Mancera Rosa de Santos

5è EP Montse Riera Rosa Ma Barnils

6è EP Josep M. Pascual/Anna Sensada/Marina Gómez

A B

1r ESO Albert Rodríguez Pilar Sánchez

2r ESO Cristina García Míriam Cos

3r ESO Mònica Sánchez Hug Blanchar

4r ESO Anna Puigví Marc Sorribes

Principis bàsics de prevenció, higiene i  promoció de la salut



PLA D’ACTUACIÓ 2021-2022

Distanciament físic:
La distància física interpersonal de seguretat, tant en espais tancats com a l’aire lliure,
s’estableix en 1,5 metres (o la superfície equivalent de seguretat de 2,5 m2). Excepte entre
persones que tinguin un contacte proper molt habitual, com és el cas dels grups de
convivència estables.

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 i sabó: a l'anar a l'esbarjo, quan es va i torna del lavabo i quan sigui necessari. No 
hauran de coincidir dos grups alhora.

Principis bàsics de prevenció, higiene i  promoció de la salut



PLA D’ACTUACIÓ 2021-2022

Ús de la mascareta:
En funció de la immunitat assolida amb la vacunació, el context epidemiològic i la
normativa vigent, l’ús de la mascareta és susceptible de patir variacions de cara al nou
curs escolar 2021-2022.

Recomanació per part del Departament d’Educació

Principis bàsics de prevenció, higiene i  promoció de la salut



PLA D’ACTUACIÓ 2021-2022

Requisits d’accés al centre:

• Absència de simptomatologia compatible amb la covid-19 (febre o febrícula per

sobre de 37,5ºC, 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.

*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.

• No convivents o contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia

compatible en els 10 dies anteriors.

Principis bàsics de prevenció, higiene i  promoció de la salut



PLA D’ACTUACIÓ 2021-2022

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 10 dies i a comunicar-ho immediatament als responsables del centre educatiu

per tal de poder prendre les mesures oportunes.

Presa de temperatura:

No es considera necessari prendre la temperatura diàriament en el moment de

l’accés al centre.

Principis bàsics de prevenció, higiene i  promoció de la salut



PLA D’ACTUACIÓ 2021-2022

Ventilació:

• La ventilació és recomanable que sigui continuada, cal mantenir les portes i les finestres

obertes un mínim de 20 centímetres, entre 10 i 15 minuts cada hora lectiva.

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

al migdia i a la sortida a la tarda.

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

Principis bàsics de prevenció, higiene i  promoció de la salut



ORGANITZACIÓ DEL CENTRE



PLA D’ACTUACIÓ 2021-2022
Organització del centre

Criteris organitzatius per a l’atenció a l’alumnat amb necessitat específica de
suport educatiu:

E. Infantil
El reforç a l’aula 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 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/a especialista a un espai diferent a
l'aula. Els alumnes de grups estables diferents han de mantenir la distància de seguretat durant tota la sessió.
El vetllador seguirà les mateixes indicacions amb els alumnes NEE.



PLA D’ACTUACIÓ 2021-2022
Organització del centre

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 (un sol

acompanyant).

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

necessitats/urgències puntuals.



PLA D’ACTUACIÓ 2021-2022
Organització del centre

Porta de ferro - Entrades

• 7.55 i 15.05 hores: 1r ESO

• 8.00 i 15.05 hores: 2n ESO

• 8.50 i 14.50 hores: alumnes i acompanyant P3A

• 8.55 i 14.55 hores: 4t B E. Primària (4t A E. Primària entra directament per Pastoral)

• 9.00 i 15.00 hores: 6è E. Primària

Porta de ferro - Sortides

• 12.45 i 16.45 hores: alumnes i acompanyant P3A

• 12.50 i 16.50 hores: 4t B E. Primària (4t A E. Primària surt directament per Pastoral)

• 12.55 i 16.55 hores: 6è E. Primària

• 13.25 i 17.05 hores (dilluns, dimarts i dijous): 1r d’ESO

• 13.30 i 17.05 hores (dilluns, dimarts i dijous): 2n d’ESO

• 13.55 hores (dimecres i divendres): 1r d’ESO

• 14.00 hores (dimecres i divendres): 2n d’ESO



PLA D’ACTUACIÓ 2021-2022
Organització del centre

Porta principal - Entrades

• 7.55 i 15.05 hores: 4t ESO

• 8.00 i 15.05 hores: 3r ESO

• 8.50 i 14.50 hores: alumnes i acompanyant P3B (per l'escala)

• 8.50 i 14.50 hores: P5 (per la rampa)

• 9.00 i 15.00 hores: 3r E. Primària (per la rampa)

Porta principal - Sortides

• 12.45 i 16.45 hores: alumnes i acompanyant P3B

• 12.45 i 16.45 hores: P5 (per la rampa)

• 12.55 i 16.55 hores: 3r E. Primària

• 13.25 i 17.05 hores (dilluns, dimarts i dijous): 4t d’ESO

• 13.30 i 17.05 hores (dilluns, dimarts i dijous): 3r d’ESO

• 13.55 hores (dimecres i divendres): 4t d’ESO

• 14.00 hores (dimecres i divendres): 3r d’ESO



PLA D’ACTUACIÓ 2021-2022
Organització del centre

Porta del gimnàs - Entrades

• 8.50 i 14.50 hores: P4

• 9.00 i 15.00 hores: 1r d'E. Primària

Porta del gimnàs - Sortides

• 12:45 i 16.45 hores: P4

• 14.55 i 16.55 hores: 1r d'E. Primària

Carrer d’en Pedró - Entrades

• 8.55 i 14.55 hores: 2n E. Primària

• 9.00 i 15.00 hores: 5è E. Primària

Carrer d’en Pedró - Sortides

• 12.50 i 16.50 hores: 2n d’E. Primària

• 12.55 i 16.55 hores: 5è E. Primària



PLA D’ACTUACIÓ 2021-2022
Organització del centre

Relació entrades i sortides per cursos

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



PLA D’ACTUACIÓ 2021-2022
Organització del centre

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

1r EP A i B Porta del gimnàs Entrada: 9.00 i 15.00 hores
Sortida: 12:55 i 16.55 hores

2n EP A i B Carrer d'en Pedró Entrada: 8.55 i 14.55 hores
Sortida: 12.50 i 16.50 hores

3r EP A i B Porta principal (per la
rampa)

Entrada: 9.00 i 15.00 hores
Sortida: 12.55 i 16.55 hores (per la rampa)

4t EP A
4t EP B

Porta de ferro
Pastoral

Entrada: 8.55 i 14.55 hores
Sortida: 12.50 i 16.50 hores

5è EP A i B Carrer d’en Pedró Entrada: 9.00 i 15.00 hores
Sortida: 12.55 i 16.55 hores

6è EP A, B i C Porta de ferro Entrada: 9.00 i 15.00 hores
Sortida: 12.55 i 16.55 hores



PLA D’ACTUACIÓ 2021-2022
Organització del centre

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 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 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)



PLA D’ACTUACIÓ 2021-2022
Organització del centre

Esbarjos:

La normativa ens diu: “A l’espai del pati es pot permetre la interacció de diferents grups de
convivència estable, si es fa ús de la mascareta”.

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. No es permetrà que l'alumnat es barregi a l'esbarjo fins que
no hagin finalitzat l'esmorzar.

No caldrà sectoritzar el pati sempre que es faci ús de la mascareta (EP i ESO) 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 als espais sectoritzats assenyalats

L’escala de pujada de l’esbarjo serà l’escala principal.
L'escala per baixar a l’esbarjo serà l’escala de les arts.



PLA D’ACTUACIÓ 2021-2022
Organització del centre

Relació espais de l'esbarjo per cursos a EI



PLA D’ACTUACIÓ 2021-2022
Organització del centre

Relació espais de l'esbarjo per cursos a EI

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)



PLA D’ACTUACIÓ 2021-2022
Organització del centre

Reunions famílies inici de curs

Trobades presencials els dies 7, 8 i 9 de setembre en dues franges horàries, limitat a
un representant legal de cada alumne/a.

7 de setembre

18.00, 18.40 i 19.20 hores: 1r ESO entrada per la porta principal
3r ESO entrada per la porta de ferro

18.30, 19.10 i 19.50 hores: 2n ESO entrada per la porta principal
4t ESO entrada per la porta de ferro
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Organització del centre

Reunions famílies inici de curs

8 de setembre
18.00, 18.40 i 19.20 hores: 1r EP entrada per la porta principal (escales)

3r EP entrada per la porta principal (rampa)
5è EP entrada per la porta de ferro

18.30, 19.10 i 19.50 hores: 2n EP entrada per la porta principal
4t EP entrada per la porta de ferro

9 de setembre
18.00, 18.40 i 19.20 hores: 1r EI entrada per la porta principal

3r EI entrada per la porta de ferro

18.30, 19.10 i 19.50 hores: 2n EI entrada per la porta principal
6è EP A i B entrada per la porta de ferro
6è EP C entrada directament per Pastoral



PLA D’ACTUACIÓ 2021-2022
Organització del centre

Comunicació:

• Es prioritzarà la comunicació telemàtica.
• Tot l’alumnat del centre des de P3 fins a 4t d’ESO disposa de la seva adreça de

correu electrònic.
• L'aplicació TEAMS (paquet office 365) serà el mitjà per fer les videoconferències.
• A 6è E.P l’alumnat s’incorpora 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.



PLA D’ACTUACIÓ 2021-2022
Organització del centre

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 SALA POLIVALENT

P4 A i P4 B 13.20 a 13.40 SALA POLIVALENT

P5 A i P5 B 13.45 a 14.15 SALA POLIVALENT
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Organització del centre

EDUCACIÓ PRIMÀRIA/SECUNDÀRIA TORN ESPAI

1r EP A i B 13.00 a 13.30 SALA POLIVALENT

2n EP A i B 13.00 a 13.30 MENJADOR

3r EP A i B 13.00 a 13.30 MENJADOR

4t EP A i B 13.40 a 14.15 MENJADOR

5è EP A i B 13.15 a 13.45 MENJADOR

6è EP A, B i C 13.40 a 14.10 MENJADOR

1r ESO A i B 14.10 A 14.40 MENJADOR

2n ESO A i B 14.10 A 14.40 MENJADOR

3r ESO A i B 14.10 A 14.40 MENJADOR

4t ESO A i B 14.10 A 14.40 MENJADOR

Es mantenen les mesures sanitàries vigents, la informació detallada 
està disponible a la web de l'escola.



PLA D’ACTUACIÓ 2021-2022
Organització del centre

Sortides i colònies:

• Es farà una sortida cultural durant el curs (1r o 2n trimestre) i les colònies del
final de curs per a tots els cursos (excepcionalment 2021-2022).

• Les bestretes de les colònies es passaran als mesos d’octubre, febrer i maig.

• Les activitats es realitzaran seguint les indicacions en vigor del Departament de
Salut i Departament d’Educació.



PLA D’ACTUACIÓ 2021-2022
Organització del centre

Les activitats extraescolars:

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

En tot moment es realitzaran seguint les indicacions en vigor del Departament de Salut i
Departament d’Educació.



PLA D’ACTUACIÓ 2021-2022
Organització del centre

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.



PLA D’ACTUACIÓ 2021-2022
Organització del centre
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Organització del centre

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



PROTOCOL EN CAS DE CONFINAMENT
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Protocol en cas de confinament

Protocol en cas de confinament:

• S’informarà a les famílies implicades quan es tingui coneixement del cas. I

se seguiran les indicacions de la Xarxa de Vigilància Epidemiològica, sent

l’interlocutor el referent COVID de l’escola.

• S’iniciarà l’escolarització virtual amb trobades segons horari que s'haurà

enviat a les famílies.



SEGUIMENT PLA D’ACTUACIÓ



PLA D’ACTUACIÓ 2021-2022
Seguiment Pla d’actuació

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 finals d’octubre de 2021.
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