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1. INTRODUCCIÓ 

 

Aquest document desplega l’organització de l’institut escola Els Pinetons per al curs 

2021-2022. Per a la seva elaboració ha calgut un debat previ per part de tot l’equip 

docent al voltant de com podíem mantenir el projecte educatiu de l’institut escola 

sense allunyar-nos de la nostra mirada d’infància i adolescència tenint en compte el 

Pla d’actuació per al curs 2021/2022 en el marc del document Gestió de casos de 

Covid-19 als centres educatius curs 2021-22.  

 

2. CONTINGUT DEL PLA D’ACTUACIÓ 

 

a. Mesures de protecció i prevenció 

Les mesures de prevenció i protecció sanitària s’hauran d’establir en tots els casos 

sota la supervisió de la família i de l’equip docent. 

Grups estables 

Els grups d’infants i joves estaran organitzats en grups estables en totes les activitats, 

exceptuant en el moment d’esbarjo i de desplaçaments pel centre en què és possible 

que es doni una barreja de grups estables, en aquest cas es farà ús de la mascareta.  

Rentat de mans 

Els infants i joves faran un rentat de mans en diferents moments del dia, prioritzant l’ús 

de la pica de la sala de referència: 

● a l’arribada i a la sortida del centre educatiu 

● abans i després dels àpats 

● abans i després d’anar al lavabo (infants continents) 

● abans i després de les diferents activitats (també de la sortida al pati).. 

També es distribuiran diferents solucions hidroalcohòliques per les sales i espais del 

centre com a alternativa al rentat de mans. 

Ventilació d’espais 

En els espais interiors, sempre hi haurà ventilació establint corrent d’aire obrint portes i 

finestres. 

Si les temperatures són baixes, es procurarà que aquesta ventilació es realitzi un 

mínim de tres moments del dia aprofitant que els infants i joves no estan a les sales 

(10 minuts abans de l’entrada del matí, els 30 minuts de l’esbarjo i 10 minuts abans de 
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l’entrada de tarda).  

Ús de les mascaretes 

L’ús de les mascaretes serà diferent tenint en compte l’edat: 

● Els infants de 3 a 6 anys no cal que portin mascareta. Només en portaran a 

l’exterior si es barregen amb un altre grup estable.  

●   Els infants de 6 a 15 anys seguiran portant sempre la mascareta, com a      

excepció, en podran prescindir quan estiguin amb el seu grup estable a 

l’exterior.  

● Els adults cal que portin la mascareta. 

 

b. Organització dels grups estables 

Davant l’escenari en que els centres educatius romanguin oberts en una situació de 

pandèmia com l’actual, l’institut escola Els Pinetons segueix optatant perquè el curs 

2021-22, es prioritzin les dinàmiques i intervencions en docència compartida en els 

grups de referència.  

Es procurarà que la docència compartida es doni el màxim de temps possible prioritzant 

que tingui lloc a la franja de matí. Aquesta organització implica que tot l’equip docent, 

mestres especialistes inclosos, entomin el rol de tutor/a d’un grup de referència. 

L’estratègia didàctica, en aquest cas, de la docència compartida pensem que pot ser: 

- un motor de canvi i millora educativa. 

- una estratègia excel·lent per a l’aprenentatge entre docents i per la millora 

professional. 

- un bon recurs per l’atenció a la diversitat. 

Per tal de garantir la traçabilitat, en la mesura del que sigui possible, es procurarà que 

a cada grup estable, és a dir, grup de referència, intervinguin el mínim de professionals 

els quals es té previst que es mantinguin al llarg de tot el curs.  

  



[Escriba aquí] 
 

EDUCACIÓ PRIMÀRIA - CICLE DE PETITS 

 

 

GRUPS 

IN

F

A

N

T

S 

DOCENTS PAE ESPAI 

Estable Temporal Estable Temporal Estable Temporal 

3 ANYS (P3) 

PARDAL 
24 1  1  

sala 

Pardal 

Espais 

comuns i 

exteriors 

3 ANYS (P3) 

ROSELLA 
24 2    

sala 

Rosella 

4 ANYS (P4) 

ORENETA 
23 1 0,5  0,5 

sala 

Oreneta 

4 ANYS (P4) 

GESSAMÍ 
25 1 0,5   

sala 

Gessamí 

5 ANYS (P5) 

PIT-ROIG 
26 1 0,5  0,5 

sala Pit-

roig 

5 ANYS (P5) 

HEURA 
26 1 0,5   

sala 

Heura 
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EDUCACIÓ PRIMÀRIA - CICLE DE MITJANS 

 

 

GRUPS 

IN

F

A

N

T

S 

 

DOCENTS 
PAE ESPAI 

Estable Temporal Estable Temporal Estable Temporal 

6 ANYS (1r) 

ALES 
25 1 0,75   

Sala 

Ales 

Espais 

comuns i 

exteriors 

6 ANYS (1r) 

PEDRES 
25 1 0,75   

Sala 

Pedres 

7 ANYS (2n) 

AU FÈNIX 
25 1 0,5   

sala 

Au 

Fènix 

7 ANYS (2n) 

COVES 
25 1 0,5   

sala 

Coves 

7 ANYS (2n) 

FLOCS DE 

NEU 

25 1 0,5   

sala 

Flocs 

de Neu 

8 ANYS (3r) 

TRAMUNTA

NA 

24 1 0,5   

Sala 

Tramun

tana 

8 ANYS (3r) 

VOLCANS 
26 1 0,75   

sala 

Volcans 

8 ANYS (3r) 

NEPTÚ 
25 1 0,5   

sala 

Neptú 
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EDUCACIÓ PRIMÀRIA - CICLE DE GRANS 

GRUPS 

IN

F

A

N

T

S 

DOCENTS PAE ESPAI 

Estable Temporal Estable Temporal Estable Tempor

al 

9 ANYS (4t) 

CUMULONI

MBUS 

25 1 0,75   

sala 

Cumuloni

mbus 

Espais 

comuns i 

exteriors 

9 ANYS (4t) 

AMAZÒNIA 
27 1 0,5   

sala 

Amazònia 

9 ANYS (4t) 

POSIDÒNIA 
24 1 0,75   

Sala 

Posidònia 

10 ANYS 

(5è) 

PEGÀS 

25 1 0,75   
sala 

Pegàs 

10 ANYS 

(5è) 

HIMÀLAIA 

25 1 0,5   
sala 

Himàlaia 

10 ANYS 

(5è) 

ATLÀNTIDA 

26 1 0,5   
sala 

Atlàntida 

11 ANYS 

(6è) 

OXIGEN 

27 1 0,75   
sala 

Oxigen 

11 ANYS 

(6è) 

CAMINS 

27 1 0,75   
sala 

Camins 

11 ANYS 

(6è) 

H20 

27 1 0,75   sala H2O 
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EDUCACIÓ SECUNDÀRIA - CICLE DE JOVES 

GRUPS 

J

O

V

E

S 

DOCENTS PAE ESPAI 

Estable Temporal Estable Tempora

l 

Estable Temporal 

12 ANYS  

(1r ESO) 

VALAIDA 

SNOW 

21  5   
sala 

V.Snow 

Espais 

comuns i 

exteriors 

12 ANYS 

 (1r ESO) 

JEANNE 

BARET 

20  5   
sala 

J.Baret 

12 ANYS  

(1r ESO) 

ISABEL 

BARRETO 

21  5   
sala 

I.Barreto 

13 ANYS  

(2n ESO) 

MARIE 

CURIE 

21  5   
sala 

M.Curie 

13 ANYS  

(2n ESO) 

ASHLEY 

FIOLEK 

19  5   
sala 

A.Fiolek 

13 ANYS  

(2n ESO) 

BETHANY 

HAMILTON 

19  5   

sala 

B.Hamilto

n 

14 ANYS  

(3r ESO) 

JOANA 

RASPALL 

AIRE 

 
 

27  5   
sala 

J.Raspall 

14 ANYS  

(3r ESO) 

28 

 
 5   

sala 

M.Abelló 



[Escriba aquí] 
 

TERRA 

MONTSERRAT 

ABELLÓ 

14 ANYS  

(3r ESO) 

AIGUA 

GEMMA 
GORGA 

27  5   
sala 

G.Gorga 

 

c. Criteris organitzatius dels recursos per a l’atenció de l’alumnat amb 

necessitat específica de suport educatiu 

L’institut escola Els Pinetons procurarà garantir estructures de codocència el màxim 

d’hores possible en aquells grups de referència en que hi hagi infants i joves amb 

necessitats específiques. Pensem que la codocència és un bon recurs, entre d’altres, 

per a l’atenció a la diversitat. Si en algun moment puntual no es pot garantir aquesta 

estructura de codocència i ha d’intervenir un tercer professional en el grup, sempre i 

quan atengui necessitats educatives d’infants en altres grups estables, caldrà que 

respecti les normes de seguretat.   

Els criteris per assignar els i les professionals a aquests grups de referència seran els 

següents:  

● docents i/o tècnics que disposin de l’especialitat de pedagogia terapèutica o bé 

tinguin trajectòria professional en aquest àmbit. 

● tenir vincle amb aquells infants que requereixin aquesta atenció i aquest 

acompanyament tan específic.        

 

El fet de disposar de dos professionals a l’aula facilitarà que un dels adults pugui 

acompanyar aquell infant o jove que tingui o expressi en qualsevol moment una 

necessitat específica de fer un canvi d’espai.   

 

d. Organització de les entrades i sortides 

Per tal d’evitar l’aglomeració de persones i garantir les distàncies de seguretat en els 

moments d’entrades i sortides al i del centre, es diferenciaran quatre zones d’entrades i 

sortides: 
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Edifici d’Infantil 

GRUP ACCÉS AL 

RECINTE 

ACCÉS A LES 

SALES 

HORA 

D’ENTRADA 

HORA DE 

SORTIDA 

3 ANYS  

PARDAL 

Av.Catalunya, 16 

(porta corredera) 

Acompanyament a la 

sala d’un membre de 

la família per la porta 

exterior de cada 

sala. 

9h i 15h 
12:15h i 

16:15h 

3 ANYS    ROSELLA 

4 ANYS    ORENETA 

4 ANYS    GESSAMÍ 

5 ANYS    PIT-ROIG 

5 ANYS    HEURA 

1r        ALES 

9h i 15h 
12:30h i 

16.30h 
1r        PEDRES 
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Edifici de Primària 

GRUP ACCÉS AL 

RECINTE 

ACCÉS A LES 

SALES 

HORA 

D’ENTRADA 

HORA DE 

SORTIDA 

2n  AU FÈNIX 

Avinguda 

Catalunya, 16 

(porta doble fulla) 

 

Punt de trobada a 

l’exterior amb els 

mestres de 

referència 

 

9h i 15h 

 

12:30h i 16:30h 

2n  COVES 

2n   

FLOCS DE 

NEU 

3r  TRAMUNTANA  

3r  VOLCANS  

3r  NEPTÚ 

4t CUMULONIMBUS 

Carrer Barberà 

(bosquet) 

 

Accés directe a les 

sales de referència 

per les escales 

d’emergència 

 

9h i 15h 

 

12:30h i 16:30h 

4t   AMAZÒNIA 

4t   POSIDÒNIA 

5è  PEGÀS  

5è  HIMÀLAIA 

5è  ATLÀNTIDA 

6è  OXIGEN 

6è  CAMINS 

6è  H20 

1r ESO   

V.SNOW Carrer Barberà 

(accés mòduls), 

exceptuant a les 

8h que serà per 

Av.Catalunya, 16 

Accés directe a les 

sales de referència 

per les escales 

d’emergència 

8h i 15h 

12:30h i 16:30h, 

exceptuant el 

divendres que 

serà a les 14h 

1r ESO   

J.BARET 

1r ESO   

A.FIOLEK 
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Edifici de Secundària 

GRUP ACCÉS AL 

RECINTE 

ACCÉS A LES 

SALES 

HORA 

D’ENTRADA 

HORA DE 

SORTIDA 

2n ESO  

MARIE CURIE 

Carrer Barberà 

(accés mòduls), 

exceptuant a les 

8h que serà per 

Av.Catalunya, 16 

Accés directe a les 

sales de 

referència 

8h i 15h 

12:30h i 16:30h, 

exceptuant el 

divendres que 

serà a les 14h 

2n ESO 

BETHANY 

HAMILTON 

2n ESO 

ASHLEY FIOLEK 

3r ESO  AIRE 

3r ESO  TERRA 

3r ESO  AIGUA 

 

e. Organització de l’espai d’esbarjo 

Per tal d’afavorir el manteniment de les mesures de seguretat, atès que tenim un gran 

nombre d’infants i joves a l’institut escola i que disposem d’un espai limitat de pati, 

aprofitarem l’espai exterior del centre i el Parc dels Pinetons. L’espai d’esbarjo 

s’organitzarà per cicles i l’ús de la mascareta serà obligatòria quan els infants i joves es 

barregin en diferents grups estables.  

El fet de ser dos professionals el màxim del temps possible assignats a cada grup 

estable garantirà el compliment de la ràtio, en el cas de les tres etapes, en el moment 

de les sortides fora del centre.  

   

f. Relació amb la comunitat educativa 

Les sessions de consell escolar, consell de famílies, junta de l’AFA i plenaris es faran 

majorment en modalitat telemàtica, ja que acostumen a ser trobades força nombroses. 

En el cas que les trobades siguin presencials es faran a l’exterior o bé en un espai ample 

i ventilat. 

 

Difondrem i informarem del pla d’organització a les famílies a través del web de l’institut 
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escola i del correu electrònic de cada família.  

 

Les reunions d’inici de curs amb la famílies del grup de referència es faran durant els 

mesos de setembre i octubre prioritzant aquest curs 2021-2022 el format presencial. Es 

té previst que siguin trobades a l’exterior en les quals es faci ús de la mascareta, es 

mantenigui la distància de seguretat entre els assistents i per tal de garantir que siguin 

trobades el menys nombroses possible, es demanarà a les famílies que preferentment  

tan sols assisteixi un dels progenitors o tutor legal de l’infant o del jove.    

 

Les entrevistes individuals amb les famílies es faran preferentment presencialment amb 

l’opció de videotrucada o telèfon. Tenint en compte cada cas o situació, l’equip de 

mestres valorarà fer-la presencialment mantenint les mesures de seguretat i utilitzant la 

mascareta.     

 

L’equip de mestres juntament amb algunes famílies de l’institut escola expertes en 

l’àmbit digital vam elaborar, en temps de confinament, diversos tutorials explicatius 

sobre l’ús de les eines de comunicació i de la plataforma digital utilitzada pel centre. 

Paral·lelament, seguirem acompanyant telefònicament a les famílies que expressin tenir 

dificultats en l’accés. Es té previst continuar amb la mateixa estratègia que fins ara per 

abordar aquelles dificultats de caire tecnològic que puguin sorgir entre les famílies.  

 

g. Servei de menjador 

A l'institut escola Els Pinetons acostumen a fer ús del servei de menjador, distribuïts en 

tres torns, entre 280 i 340 infants i joves diàriament. Tenint en compte les mesures de 

seguretat, la impossibilitat de fer un altre torn de dinar i que aquest nombre podria 

veure's incrementat a causa dels tres grups de tercer de secundària, la junta l'AFA, 

estructura des de la qual es gestiona el servei de menjador i monitoratge, enguany 

s'oferirà servei de menjador per a tots els i les alumnes de l'escola des de tres anys fins 

tercer de secundària. 

 

Per poder atendre tots els infants que fan ús del servei de menjador en l'horari habitual, 

no és suficient fer torns en l'espai del qual disposem, per això s'han habilitat altres espais 

que faran la funció de menjador de manera provisional (veure infografia publicada a la 

web de l’AFA del centre www.afaelspinetons.org)  

h. Pla de neteja 

La neteja del centre educatiu es fa seguint els protocols i el pla de neteja de l’Ajuntament 

de Ripollet, responsable de la neteja dels espais de l’institut escola. 

http://www.afaelspinetons.org/
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En qualsevol cas, des de l’institut escola continuarem insistint els infants i joves, així 

com a tota la comunitat, per tal que col·laborin en el manteniment de l’escola neta. 

 

i. Colònies i sortides 

 

Es prioritzarà les sortides a peu a l’entorn més proper, tot i que també es reprendran les 

sortides amb autocar seguint el protocol de seguretat que estableixi l’empresa 

contractada. També es valorarà l’ús del transport públic en el cas de les sortides del 

cicle de joves. 

 

Es valora reprendre l’activitat de colònies a partir del segon trimestre del curs 2021-22, 

a l’espera de l’evolució de la pandèmia. Aquestes colònies es realitzaran, respectant els 

grups estables i respectant també totes les mesures sanitàries. Per tal de reduir el volum 

d’infants i joves es té previst organitzar les colònies aquest curs fent coincidir el mínim 

de grups bombolla possible i respectant sempre les mesures de seguretat.   

 

j. Lleure i acollida 

Caldrà utilitzar la mascareta en totes les activitats (aquest fet està subjecte a la 

normativa general de l'escola i al que marquin les autoritats sanitàries). 

Es duran a terme les activitats en grups estables de 10 persones a l'interior i 15 a les 

activitats exteriors. Si alguna família desitja realitzar un canvi d'activitat caldrà que esperi 

un mínim de 10 dies, entre que acaba una i comença la nova. 

 

En relació a l’acollida, la família que porta l'infant a l'acollida l'acompanyarà a la porta 

exterior del menjador. Allà trobarà una persona de coordinació o monitoratge que 

l'atendrà. Els infants podran estar al pati o al menjador gran durant l'espai d'acollida. Els 

infants que facin ús del servei d'acollida hauran de rentar-se les mans amb aigua i sabó 

a l'entrada i sortida del menjador. Caldrà utilitzar la mascareta tota l'estona (aquest fet 

està subjecte a la normativa general de l'escola i al que marquin les autoritats sanitàries). 

 

k. Reunions dels òrgans unipersonals i col·lectius de coordinació  

Les trobades amb un nombre elevat de persones es faran preferentment en modalitat 

telemàtica o bé en espais amplis i ventilats.  

A continuació detallem l’organització de les trobades : 
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ÒRGANS TIPUS DE REUNIÓ 
FORMAT DE LA 

REUNIÓ 

PERIODICITAT/ 

TEMPORALITZACIÓ 

Equip directiu 
Planificació i debat 

pedagògic 
Presencial Tres per setmana 

Comissió 

pedagògica 

Debat i presa de 

decisions 
Presencial 

Una per setmana 

 

Codocències 
Coordinació i 

planificació 
Presencial 

 

Una o dues per setmana 

 

 

Cicle 

Debat, presa de 

decisions i 

coordinació 

Presencial Setmanal 

Plenaris 
Informatius i 

decisions 
Videoconferència Trimestralment 

CAD 
Coordinació i presa 

de decisions 
Presencial Una per setmana 

CAD Social 
Coordinació i presa 

de decisions 
Presencial Una mensual 

Coordinació 

pràctiques 
Coordinació Videoconferència 

A l’inici i al final del 

període de pràctiques 

   

 

l. Protocol d’actuació en cas de detectar un possible cas de covid-19 

Concretem a continuació quin és el protocol que seguirem l’institut escola Els Pinetons 

davant la detecció de possibles casos per simptomatologia compatible amb la COVID-

19.  

 

CASOS 

POTENCIALS 

ESPAI 

HABILITAT PER 

A L’AÏLLAMENT 

PERSONA 

RESPONSABLE 

DE REUBICAR I 

ACOMPANYAR 

L’INFANT/JOVE 

PERSONA 

RESPONSABLE 

DE TRUCAR A LA 

FAMÍLIA 

PERSONA 

RESPONSABLE 

DE COMUNICAR 

EL CAS A 

SERVEIS 
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FINS QUE EL/LA 

VINGUIN A 

BUSCAR 

TERRITORIALS 

Infants del cicle de 

petits i primer de 

primària  

Sala ubicada entre 

el despatx de 

secretaria i el de 

l’equip directiu  

 

Tutor/a del  grup 

estable o mestre/a 

que estigui a l’aula 

en el moment de la 

detecció.  

 

Tutor/a Equip directiu 

Infants del cicle de 

mitjans, grans i 

joves. 

Sala ubicada entre 

el despatx de 

secretaria i el de 

l’equip directiu 

Tutor/a del  grup 

estable o mestre/a 

que estigui a l’aula 

en el moment de la 

detecció. 

Tutor/a Equip directiu 

 

 

Per tal de fer el corresponent seguiment dels casos, farem un registre en el qual 

s’indiqui la següent informació: nom de l’infant/jove, dia/hora de la detecció, 

explicació del protocol seguit i observacions (cal incloure aquí el nom de la persona 

que ha fet les actuacions i el nom del familiar que ha vingut a buscar l’infant/jove), 

persona de Salut i el CAP amb qui es manté el contacte i finalment, persona referent 

del centre pels contactes amb Salut.    

 

PROTOCOL D’ACTUACIÓ 

Per poder reincorporar-se els infants i joves al centre han de reunir els següents 

requisits: 

- Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, 

dificultat respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre 

infecciós. 

- Si han passat 24 hores des de que l’infant o el jove no té febre. 

- Si la PCR o el TAR ha confirmat la COVID-19, la persona no ha requerit ingrés 

hospitalari, ha estat atesa a l’atenció primària i s’ha indicat aïllament domiciliari, 

l’aïllament es mantindrà durant 10 dies des de l’inici dels símptomes i fins que 
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hagin transcorregut almenys 72 hores des de la resolució dels símptomes.  

 

- Que no hagin estat en contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia 

compatible en els 14 dies anteriors. 

 

- No serà necessària la realització d’una PCR de control ni l’obtenció d’un 

certificat mèdic per al retorn al centre educatiu.  

En cas que l’infant o jove presenti una malaltia crònica d’elevada complexitat que pugui 

augmentar el risc de gravetat en cas de contraure la infecció per SARS-CoV2, es 

valorarà de manera conjunta –amb la família o persones tutores i el seu equip mèdic 

de referència–, la idoneïtat de reprendre l’activitat escolar. Es consideren malalties de 

risc per a la CovID-19: 

- Malalties respiratòries greus que precisen medicació o dispositius de suport 

ventilatori. 

- Malalties cardíaques greus. 

- Malalties que afecten al sistema immunitari (per exemple aquells infants que 

precisen tractaments immunosupressors). 

- Diabetis mal controlada. 

- Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus. 

Les famílies o persones tutores han de presentar els primers dies de retorn al centre 

educatiu una declaració responsable, d’acord el model que serà facilitat, per la qual 

els seus fills o filles compleixen els requisits per assistir al centre educatiu. També han 

d'informar al centre educatiu de l'aparició de qualsevol cas de COVID-19 en l’entorn 

familiar de l’infant i mantenir un contacte estret amb el centre educatiu davant de 

qualsevol incidència. 

Les famílies vigilaran diàriament l’estat de salut dels seus fills i filles abans de sortir de 

casa per anar al centre educatiu. En el cas que el fill o filla tingui febre o presenti algun 

dels símptomes compatibles amb la COVID-19, no podrà assistir al centre. 

 

 

En cas d’aparició de símptomes en un infant en la seva presència al centre, es 

faran les següents actuacions: 

- Aïllar l’infant en un espai específic 
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- Avisar pares, mares o tutors. 

- Informar a la família que han d’evitar contactes i consultar al centre d’atenció 

primària o pediatra. 

- Informar al CAP de referència, per tal que activi els protocols previstos. 

- Procedir a la desinfecció i a la neteja dels espais del centre. 

 

3. ORGANITZACIÓ EN CAS DE CONFINAMENT 

En el cas que un grup estigui confinat de forma temporal, es procurarà mantenir la 

mateixa dinàmica del centre educatiu, però en format telemàtic i adaptant-ho a les 

característiques dels diferents cicles.  

Les propostes d’activitats es presentaran a través de la plataforma virtual que es pot 

accedir per la web www.iepelspinetons.cat. Un cop informat del confinament del grup 

des de Salut, les mestres disposaran del següent dia lectiu de l’inici del confinament per 

planificar els dies d’escola virtual.     

 

Cicle de Petits 

Les mestres de referència del grup confinat proposaran a les famílies dues connexions 

diàries i de caràcter voluntari, una al matí i una altra a la tarda amb el mateix contingut. 

D’aquesta manera els infants podran accedir a la connexió del matí o bé la de la tarda, 

fent així que els grups siguin menys nombrosos i faciliti la conversa.  

Les mestres de referència del grup penjaran les propostes a la web de l’institut escola 

concretament a l’espai virtual privat de cada grup de referència per fer amb 

l'acompanyament de les famílies. Són propostes de caràcter voluntari i en total 

consonància amb el tipus de propostes que es porten a terme diàriament a l’escola.        

 

 

Cicle de Mitjans i Grans 

Les mestres de referència es connectaran amb els infants dos cops al dia, una a les 

9.30h i una altra a les 15.30h. Les propostes s’aniran penjant a la web, a l’espai privat 

de cada grup, per tal que quedin a disposició dels infants i les famílies.  

Tanmateix es faran trobades virtuals en petit grup per tal de fer un seguiment més acurat 

dels infants i de l’evolució de les propostes.   

Es farà un seguiment telefònic d’aquells casos en que l’assistència a les trobades no 

sigui regular fent èmfasi en què el període de confinament es tracta d’un temps lectiu i 

avaluable.  

 

http://www.iepelspinetons.cat/
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Cicle de Joves 

El professorat de referència es connectaran el primer dia a les 8:30h amb els joves per 

explicar el funcionament de la plataforma i també ho faran l’últim dia per fer un tancament 

d’aquest període. Les propostes es realitzaran de forma telemàtica i es s’aniran penjant 

al classroom. Tanmateix es faran trobades virtuals per tal de fer un seguiment més 

acurat dels joves i de l’evolució de les propostes, en el cas dels àmbits, autònomes i 

s’hauran de realitzar per la propera sessió presencial. els tallers i els projectes. En el 

cas dels tastets, les propostes seran totalment  

Es farà un seguiment telefònic d’aquells casos en que l’assistència a les trobades no 

sigui regular fent èmfasi en què el període de confinament es tracta d’un temps lectiu i 

avaluable.  

 

Gestió general 

Per altra banda, des de l’equip directiu es realitzaran diferents gestions relacionades 

amb  aquest confinament : 

● Trucar a les famílies delegades del grup confinat per informar de la situació i/o 

demanar que vinguin a buscar als infants i joves. 

● Revisar les llistes de traçabilitat dels infants, joves i adults que han interactuat 

amb la persona positiva de COVID per tal d’informar-ne a la persona referent del 

EAP Els Pinetons. 

● Informar a les famílies del grup confinat, a través d’un correu electrònic, de les 

dates de confinament i de la data de les proves PCR, seguint les indicacions del 

Servei de Vigilància Epidemiològica, així com orientacions sobre el temps de 

confinament. 

● Informar a les famílies del grup confinat, a través d’un correu electrònic, de la 

dinàmica de treball i propostes d’activitats pels infants i joves durant el temps 

confinat. 

● Informar del confinament d’aquest grup, a través d’un correu electrònic, a tots els 

mestres del centre. 

● Informar del confinament d’aquest grup, a través d’un correu electrònic, a totes 

les famílies delegades de la  comunitat educativa. 

 

 


