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PLA D’ORGANITZACIÓ BÀSIC PER AL CURS 2020-2021  del  Col·legi 
Residència l’Arboç en el marc de la pandèmia. Juliol 2020 
  
Seguint les instruccions del Departament d’Educació i Salut. 
 
El curs començarà el 14 de setembre i acabarà el 22 de juny. 
 
El confinament del curs passat 19-20 va ser una situació excepcional i l’escola 
va començar a adaptar-se buscant informació dels alumnes i les famílies. A 
partir d’aquí ens vam organitzar buscant sol·lucions perquè tots els alumnes 
poguessin seguir la seva activitat lectiva. Durant tot l’estat d’alarma es va fer un 
seguiment emocional i acadèmic dels alumnes. 
 
 
Durant el primer trimestre es realitzaran activitats que permetin l’adaptació 
progressiva de l’alumnat al nou curs i als canvis en el centre educatiu. 
 
 
 
 

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

Som una escola amb una sola línia de P3 a 4t d’ESO. Tenim una classe 

de cada curs.  

Els grups d’alumnes seran estables. 
Ocuparan una sola aula on faran totes les matèries. 

 
Exceptuant especialitats com educació física (es farà a l’aire lliure), i 
personal de suport amb petits grups que ocuparan espais més petits i 
adequats (despatx 1- 2, classe d’anglès, aula D ESO, aula racons, aula 
psicomotricitat, aula informàtica, taller, laboratori, aula música). 
 
Esl mestres acompanyaran sempre als alumnes quan surtin de l’aula  
fins a l’aula d’especialitats. 
 
 

 

      

Grups Alumnes         Docents             PAE             Espai 

  Establ
e 

Tempor
al 

Estable Temporal Estable Temporal 

P3 16 1 
(XV) 

2 1 
vetllador 

1 
reforç 

Aula  
Conillets 

Aula  
Racons/Inf 
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Aula Psico 

P4 25 1 
(LM) 

2  1 
reforç 

Aula  
Peixets 

Aula 
Racons/Inf 
Aula Psico 

P5 23 1 
(AM) 

2 1 
vetllador 

1 
reforç 

Aula 
Elefants 

Aula 
Racons/Inf 
Aula Psico 

1r PRI 23 1 
(MM) 

2  1 
reforç 

Aula 1r Aula 
informàtica 
Pistes EF 

2n PRI 22 1 
(LlR) 

2  1 
reforç 

Aula 2n Aula 
informàtica 
Pistes EF 
Hort 

3r PRI 25 1 
(MS) 

2  1 
reforç 

Aula 3r Aula 
informàtica 
Pistes EF 

4t PRI 26 1 
(MC) 

2  2 
reforç 

Aula 4t Aula 
informàtica 
Pistes EF 

5è PRI 25 1 
(PS) 

2  2 
reforç 

Aula 5è Aula 
informàtica 
Pistes EF 

6è PRI 25 1 
(RQ) 

3  2 
reforç 

Aula 6è Aula 
informàtica 
Pistes EF 

1r ESO 30 1 JG 3  2 
reforç 
 

Aula 1r Aula 
Informàtic 
Taller  

2n ESO 30 1JM 3  1 
reforç 

Aula 2n Aula 
informàtica 
Taller/Lab
oratori 

3r ESO 25 1XS 4  2 
reforç 

Aula 3r Aula 
informàtica 
Taller/Lab
oratori 

4t ESO 24 1AA 4  1 
reforç 

Aula 4t Aula 
informàtica 
Taller/Lab
oratori 
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2. Espais de reunió i treball per al personal 

 

L’espai de reunió per al professorat serà la sala de professors i l’Aula 

Magna. Reunions presencials.( Neteja de mans, distanciament físic de 

1,5m, s’utilitzarà mascareta). 

 Ventilació diària de l’espai, neteja i desinfecció. 

 

Relació amb la comunitat educativa 

 

-Sessions del Consell Escolar: Seran en format presencial..( Neteja de 

mans, distanciament físic de 1,5m, s’utilitzarà mascareta). 

 

-Reunió de principi de curs, reunions presencials (fer difussió i informar 

del Pla d’organització a les famílies): 

 

 Es faran a l’Aula Magna i en les aules on l’espai sigui adequat. 

Reunions per curs, amb un representant per  família i les mesures  de 

seguretat pertinents (neteja de mans, espai 1,5m, ús de mascareta). Els 

alumnes no podran assistir a aquesta reunió. 

 

-Reunió amb les famílies individualment durant el primer trimestre: 

 Es faran presencialment (neteja de mans, espai 1,5m, ús de mascareta) 

 

-Ventilació, neteja i desinfecció de l’ espai després de cada reunió. 

 

 

 

3. Servei de menjador, extraescolars i acollida 

             

            Es realitzarà mantenint les mesures de seguretat indicades pel 

            departament de salut i es concretaran al setembre al Pla Definitiu. 

             

4. Organització d’horaris i gestió d’entrades i sortides.  
 

 
Els alumnes utilitzaran tres accessos: Porta principal, Porta piscina, 
Porta patis. Entraran i sortiran de manera esglaonada. 
 
Hi haurà una persona encarregada de cada porta. 

 
           Els alumnes hauran de portar la mascareta fins que accedeixen a  
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           l’aula del seu grup estable. 
 
           Tots els alumnes aniran directament a la classe.  
 
           Els pares no poden entrar a l’escola, s’hauran d’esperar a la porta     
           mantenint la distància de 1,5m. 
 
           Es recomana un acompanyant per cada alumne. 
 
           Si són germans poden entrar junts amb el que entri en primer lloc i van  
           cadascú a la seva aula. 
 
           Els alumnes que arriben tard, entren i van a classe. Si està entrant un  
           altre grup, esperen que acabin d’entrar i entren després. 
 
           Els alumnes que arriben més tard per algun motiu (anar al metge,…), 
           entraran per la Porta Principal i aniran directament a l’aula. 
 
           Els alumnes que marxen més tard han d’esperar a l’aula d’acollida (aula    
           anglès).                    . 
 
           Els alumnes que utilitzen el transport escolar a les 17h, tindran el punt  
           d’espera a l’espai Porxo 
 
.  
           Educació Infantil 
 
           Els alumnes de P3 i P4 fan període d’adaptació en petits grups de matí i   
           tarda, els dies 14-15-16 de setembre. 
 
           Els pares i mares de P3 i P4 durant els dies d’adaptació podrán accedir 
           a l’interior del recinte escolar seguint totes les mesures de protecció  
           establertes i les indicacions del personal del centre. 
 

 

       Accés         Grup   Horari entrada   
          Matí.  

  Horari sortida 
      Migdia. 

Porta principal 1r i 2n ESO 
3r i 4t  ESO 
 

9:00h 
 9:10h 

13:35h 
13:45h 
 
 

Porta piscina 1r i 2n PRI 
P4 i P5 
P3 
 

9:00h 
9:10h 
9:15h 

12:50h 
13h 
13:05h 
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Porta patis 5è i 6è PRI 
3r i 4t PRI 
Alumnes  
transport escolar 
 

9:00h 
9:10h 
 
8:50h 

12:55h 
13h 

 
 

      Accés        Grup   Horari entrada 
       Tarda 

  Horari sortida 
        Tarda 

Porta principal 1r i 2n ESO 
3r i 4t ESO 

15h 
15:10h 
 

16:50h 
17h 

Porta piscina 1r i 2n PRI 
P4 i P5 
P3 

15h 
15:10h 
15:15h 
 

16:50h 
17h 
17:05h 
 

Porta patis 5è i 6è PRI 
3r i 4t PRI 
Alumnes 
transport escolar 

15h 
15:10h 
 
 
 

16:50h 
17h 
 
17:10h 

 

Organització de l’espai d’esbarjo 

 

            Curs       Hora de pati              Espai 

P3 

P4 

P5 

1r PRI 

10:55 a 11:25h Sorral 

Piscina 

Palmeres 

Porxo 

2n PRI 

3r PRI 

4t PRI 

5è PRI 

6è PRI 

10:20h a 10:50h Porxo 

Palmeres 

Pista futbol 

Pista bàsquet 

Pista voleibol 

1r ESO 

2n ESO 

3r ESO 

4t ESO 

11:30 a 11:45h Palmeres 

Pista futbol 

Pista bàsquet 

Pista voleibol 

 

Cada grup anirà al pati acompanyat per un mestre. 
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5. Pla d’actuació en cas de detectar un posible cas de COVID-19. 
 

REQUISITS  que han de complir els alumnes,les persones docents i altres 
professionals  per poder reincorporar-se a l’escola durant el mes de setembre: 
 
-Absència de simptomatologia compatible amb la COVID – 19 (febre, tos, 
dificultat respiratòria, malestar,diarrea…) o amb qualsevol altre quadre 
infecciós. 
 
-Que no siguin o hagin estat positives per al SARS-CoV2 durant els darrers 
dies. 
 
-Que no hagin estat en contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia 
compatible  en els 14 dies anteriors. 
 
-La familia ha d’entregar la declaració responsable conforme els seus fills 
compleixen tots els requisits de salut. 
 
-Si un alumne té simptomatologia compatible amb la COVID-19 podrà anar a 
l’escola quan estigui recuperat i el metge ho ratifiqui. 
 
 
Pla d’actuació 
 
Davant d’una persona que comença a desenvolupar símptomes compatibles 
amb la COVID-19: 
 
 
1.Se l’ha de portar a un espai separat d’ús individual /  Despatx 3. 
 
2.Col·locar una mascareta quirúrgica (tant a al persona que ha iniciat 
símptomes com a la persona que quedi al seu càrrec) /  Docent que el té a 
l’aula en el moment de la detecció. 
 
3.Contactar amb la família per tal que vingui a buscar l’infant o adolescent./ 
Tutor/a o directora. 
 
 
4.En cas de presentar símptomes de gravetat trucar també al 061. 
 
5.El centre contactarà amb el servei territorial d’Educació per informar de la 
situació i a través d’ells amb el servei de salut pública. /  Cap d’estudis EP-ESO 
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6.La família ha de contactar amb el seu CAP de referència per valorar la 
situació i fer les actuacions necessàries.    
 
7.Les autoritats sanitàries seran les encarregades de coordinar les actuacions 
davant un possible cas de COVID-19. 
 
  

 

6. Mesures de seguretat 
 

 
Distanciament físic 

 
 
-Entrada i sortida esglaonada mantenint la separació dels alumnes de 1,5m.  
 
-Els pares no poden entrar a l’escola, s’hauran d’esperar a la porta mantenint  
  la distància de 1,5m. 
 
  En el cas que pares i mares hagin d’accedir al centre ho faran seguint totes       
  les mesures de protecció establertes, utilitzant mascareta i sempre mantenint  
  la distància de seguretat, 1,5m 
 
  -S’establiran circuits  a l’escola amb fletxes marcades a terra de diferents  
   colors per organitzar la circulació.     
 
 
 
 
      Higiene de mans 
 
   En infants i adolescents: 
 
  -Rentat de mans a l’entrada i sortida del centre educatiu. 
 
  -Abans i després d’anar al WC. 
 
  -Abans i després de les diferents activitats (també de la sortida i entrada del     
   pati) 
 
  -Abans i després dels àpats. 
 
   Personal que treballa al centre: 
 
   -A l’arribada al centre. 
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   -Abans i després d’entrar en contacte amb els aliments, dels àpats dels     
 
    infants i dels propis. 
 
   -Abans i després d’anar al WC. 
 
   -Abans i després de mocar un infant (amb mocador d’un sol ús) 
 
   -Com a mínim una vegada cada 2 hores. 
 
 
      Ús de mascareta 
 
   En entrar al centre els alumnes i el personal del centre han de portar la      
   mascareta fins a la seva aula. Les mascaretes han de portar el nom de la  
   persona que les utilitza. 
 
   En els passadissos i als lavabos hauran de portar mascareta. 
 
   Sempre que no sigui possible mantenir la distancia de 1,5m. 
 
 
 
 

7. Pla de ventilació, neteja i desinfecció. 
 
   -Ventilació dels espais interiors abans de l’entrada i la sortida dels alumnes i      
    3 vegades més al dia (durant 10 minuts). 
 
  -Neteja d’espais i materials diària, després de cada ús. 
 
 
 
 
  + = ventilació                 * = neteja i desinfecció                   n = neteja   

 Abans 
de 
cada 
ús 

Després 
de cada 
ús 

Diàriament >1vegada 
al dia 

Setmanalment Comentaris 

                                   ESPAIS  COMUNS  I  EQUIPAMENTS   

Ventilació 
de l’espai 

         +  Mínim 10min 3 
vegades al dia 

Manetes i 
poms de 
portes i 
finestres 

              *   



COL.LEGI RESIDÈNCIA L'ARBOÇ 
Rbla. Gener, 30 
43720 L'Arboç 

TARRAGONA 

Tel.: 977 670 344  Fax: 977 670 951 
e-mail: e3000391@xtec.cat 

 

Centre concertat per la Generalitat de Catalunya 

 

Baranes i 
passamans 
d’escales 

              *   

Superfície de 
taulells i taules 

      n        *   

Cadires       n        *  Especialment 
en les zones 
que contacten 
amb les mans 

Utensilis 
d’oficina 

      n        *   

Aixetes          *   

Ordinadors, 
sobretot 
teclats i 
ratolins  

      n        *  Material 
electrònic:netej
ar 
amb tovalloletes 
humides amb 
productes 
indicats. 

Telèfons i 
comandament
s a distància 

      n        *   

Interruptors 
 

              *   

Fotocopoiador
a 

              *   

Superfícies o 
punts de 
contacte 
freqüent amb 
les mans 

              *   

Terra          *   

Materials de 
jocs 

      n        *   També si hi ha 
un canvi de 
grup d’infants 

Joguines de 
plàstic 

      n        *   Les joguines de 
plàstic dur 
poden rentar-se 
al rentaplats 

Joguines o 
peces de roba 

         *   Rentadora 
(>60ºC) 

 
 
 
 
 
 
 
 



COL.LEGI RESIDÈNCIA L'ARBOÇ 
Rbla. Gener, 30 
43720 L'Arboç 

TARRAGONA 

Tel.: 977 670 344  Fax: 977 670 951 
e-mail: e3000391@xtec.cat 

 

Centre concertat per la Generalitat de Catalunya 

 

 
 

8. Organització pedagógica, en una situació de pandèmia com l’actual 
i en cas de confinament parcial o tancament del centre. 
 
Comunicació amb els alumnes via telefònica, correu electrònic, 
whatsapp per part dels tutors i professorat. 
 

           Actuació d’acompanyament emocional i tutorial de tots els cursos en       
           petits grups amb dia i hora concertada telemàticament. 
 
           Tutories personalitzades telemàticament. 
 
           Treball telemàtic utilitzant la plataforma digital de l’escola,AulaVirtual. 
 
           Classes online.(PRI – ESO) 
 
            Acompanyament lectiu, tutorial i emocional (EI) 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


