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ORGANITZACIÓ  PEDAGÒGICA EN SITUACIÓ DE PANDÈMIA 
 

Adjuntem el “Pla Triplex” de cada etapa educativa organitzats per cursos. En aquests documents,              

en format pdf, es contempla quina serà l'organització pedagògica en situació de pandèmia.  

● PLA INFANTIL  
 

● PLA MITJANS ( DE PRIMER A TERCER DE PRIMÀRIA)  
 

● PLA GRANS ( QUART, CINQUÈ I SISÈ)  
 
 

 Organització de grups d’alumnes, professionals i espais  
 

A continuació presentem una taula en la qual es mostra la distribució del personal docent segons                

els grups d’alumnes:  

 
GRUPS ALUMNES  DOCENTS  PAE ESPAIS  

ESTABLE  TEMPORAL  ESTABLE  TEMPORAL  ESTABLE  TEMPORAL  

P3 16 1  
Ingrid Escura  

4 0  1 vetllador  Aula P3  

P4 22  2  
Nuria Lara  

Lurdes Sais  

2 0 0 Aula P4  

P5 
 

16 1 
Cristina López 

4 0 1 vetllador  Aula P5  

PRIMER 
 
 

22 1 
Marina Algar 

5 0 1 
vetllador  

Aula de 
primer  

 

SEGON  19 1 
Assumpció 

Peya 

5 0 0 Aula de segon   

TERCER 15 1 
Montse Cortés 

4 0 0 Aula de tercer   

QUART 18 1 
Maria 

Casanova  

4   Aula de quart  

CINQUÈ 8 1 
Remei 

Figuerola 

6  1 vetllador  Aula de 
cinquè 

 

SISÈ 19 1  
Carme Garcia 

  

4  1 vetllador  Aula de sisè  

https://docs.google.com/document/d/1Oek6mwSlKagtD20v4ZAHIkJaVAjcM3Ey62PZAXbSnNs/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1LGYIhMEjiKHThNQlwVj1v5nrdKIsnEb8MI0Lrjjzr2M/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1eLTFLeR8p3mhvg_CQUuvkyImI1qSJj5zWMNQTKYYTw8/edit?usp=sharing


 

 
 Organització d’horaris i gestió d’entrades i sortides  

 
 
A continuació s’explica com s’organitza les entrades i sortides dels nostres alumnes. 
 

ACCÉS  GRUP  HORA D’ENTRADA  HORA DE SORTIDA  

 PORTA CARRER 
PONT MAJOR 21 

INFANTIL P3, P4 i P5 8:55h a 9:10h 16:55h a 17:10h 

PORTA CAPELLA 
PONT MAJOR 19 

CINQUÈ I SISÈ 8:55h a 9:10h 16:55h a 17:10h 

PORTA PATI CARRER 
PORT LLIGAT  

PRIMER, SEGON. 
TERCER I QUART.  

8:55h a 9:10h 16:55h a 17:10h 

 
 Pla d’actuació en cas de detectar un possible cas de COVID-19 

 
● Gestió de casos - Àmbit escolar 

 
El responsable de la coordinació i la gestió de la COVID-19 al centre FEDAC PONT MAJOR                

és la directora Remei Figuerola Clavaguera i la directora pedagògica Helena Figa Isern.  

 

En essència, davant d'una persona que comença a desenvolupar símptomes compatibles           

amb la COVID-19 al centre educatiu se seguirà el següent protocol:  

 

1. Es portarà a un espai separat d'ús individual:  

a. Educació Infantil: espai d’entrevistes de la planta baixa  

b. Alumnes de Primer a Quart: aula polivalent del primer pis. 

c. Alumnes de Cinquè a Sisè: aula de suport del tercer pis.  

Després es farà la neteja, ventilació  i desinfecció d’aquests espais.  

2. Es col·locarà una mascareta quirúrgica (tant a la persona que ha iniciat símptomes             

com a la persona que quedi al seu càrrec). El centre disposa de mascaretes              

quirúrgiques.  

3. Es contactarà amb la família per tal que vingui a buscar l’infant  per telèfon.  

4. En cas de presentar símptomes de gravetat es trucarà també al 061.  
5. El centre contactarà amb el servei territorial d’Educació de Girona ( 872 97 50 00) per                

a  informar de la situació i a través d’ells amb el servei de salut pública.  

 



 

 

La família contactarà amb el cap de referència ( Cap del Pont Major -972 21 00 09 o Sarrià                   

de Ter- 972 17 07 42). Si es decideix fer una PCR l’infant i fa família hauran d’estar aïllants                   

al domicili fins conèixer el resultat. Si el positiu es confirma Salut Pública s’encarregarà del               

procés a seguir.  

 

● Gestió de casos - Àmbit escolar - Grup estable confinat al centre 
 

En el supòsit que hi hagi algun grup estable confinat a l’escola, habilitarem un espai aïllat i proper                  

a la sortida a l’exterior (espai de la capella) per tal que aquest grup pugui estar aïllat en aquest nou                    

espai de convivència amb dos mestres estables.  

 

● Gestió de casos - Àmbit familiar 
 

Si el pare o mare dóna positiu en COVID-19, Salut confinarà tota la unitat familiar. L’alumne no                 

podrà venir al centre escolar, doncs, serà responsabilitat de la familia quedar-se el fill/-a a casa.  

  

Pla de ventilació, neteja i desinfecció 

 
A cada aula i espai comú de l’escola hi haurà un kit de neteja per tal de poder fer una bona                     

desinfecció. Cada mestre serà el responsable de fer la desinfecció l’aula, espai i material que faci                

servir. A més a més, disposarem de les hores de neteja a càrrec de l’empresa Scolarest.  

 

Les aules, es ventilaran diàriament en les següents franges horàries: 

 

● Matí: de 8:50h a 9:15h. 

● Mig matí: hores de pati (franges de 30’, que van de les 11h a les 12h).  

● Migdia: de les 13h a 15h.  

● Tarda: de les 17h a les 18h.  

 

A partir de les 17h, les persones encarregades de la neteja del centre escolar passaran per tota                 

l’escola per tal de ventilar, netejar i desinfectar totes les aules i espais que s’utilitzen a diari (aules,                  

lavabos i espais comuns).  

 

 



 

 

ANNEXOS  
 

Documentació per a les famílies. 
 

● DECLARACIÓ RESPONSABLE FAMÍLIES DE PRIMÀRIA  

● DECLARACIÓ RESPONSABLE FAMÍLIES D'INFANTIL  

● LLISTAT DE COMPROVACIÓ DE SÍMPTOMES PER A LES FAMÍLIES  

https://drive.google.com/file/d/1H4crPXrsd9wcBiJFw4Fmgy92H5AeAPCF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wt8ZBTf0pnAnj6NfbpNfhp70BaQtfHIu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Dnaa2qfg07q4nntr4C2dztXitxnPi8x8/view?usp=sharing

