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1. Introducció

L’obertura de les escoles, un cop passada la primera onada, va ser una necessitat i un repte.
Avui dia, amb l’evolució favorable i els avenços en el Pla de vacunació, cal que establim les
bases perquè el curs 2021-2022 es pugui reprendre, buscant l’equilibri, amb les màximes
garanties, entre la protecció de la salut dels alumnes i dels treballadors de l’escola i el dret
de tots els infants a una educació de qualitat. Per tant, cal donar continuïtat a l’aprenentatge,
aplicant les mesures sanitàries de protecció que siguin necessàries.

El pla d’actuació específica que:

● Malgrat la pandèmia, tots els infants i adolescents han de tenir accés a l’educació en
condicions d’equitat.

● L’aprenentatge als centres educatius ha de poder continuar amb la màxima normalitat,
seguint les instruccions sanitàries i garantint la funció social de l’educació.

● El centre ha de ser un entorn segur, amb el risc mínim assumible.
● A través de les mesures proposades, els centres educatius han d’estar en condicions

de contribuir al control de l’epidèmia i a la ràpida identificació de casos i de contactes.

Aquest document aten al “pla d’actuació per al curs 2021-22 per als centres educatius en el
marc de la pandèmia” publicat pel Departament d’Educació i Salut.

Les mesures que aquí recollim estaran subjectes a l’avaluació durant el curs i s’adaptaran a
l’evolució del context epidemiològic.

2. Consideracions inicials

Aquest pla es basa en el document publicat pel Departament d’Educació “Pla d’actuació per
al curs 2021-22 per a centres educatius en el marc de la pandèmia” que es va publicar al
maig i que s’ha modificat aquest mes de setembre i les indicacions que d’ells es deriven.

També es tenen en compte els documents que el Departament d’Educació pels seus canals
ha compartit:

● Pla d’actuació per al curs 2021-22 per als centres educatius en el marx de la
pandèmia” publicat pel Departament d’Educació i Salut.
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● Noves orientacions de ventilació en els centres educatius en el marc del COVID-19
● Gestió de casos de COVID-19 als centres educatius del 3 de setembre de 2021.
● Especificacions sobre el Pla d’actuació pel curs 2020-21 per a centres educatius en el

marc de la pandèmia per covid-19 en relació amb les activitats extraescolars, les
sortides i colònies escolars.

● Neteja i desinfecció en espais exteriors de concurrència humana
● Neteja i desinfecció en establiments i locals de concurrència humana.

Com a centre assumim el compromís de contribuir en  els dos pilars pel control de la
pandèmia (disminució de la transmissió del virus i augment de la traçabilitat dels casos)
complir les mesures de protecció i traçabilitat lligat a les indicacions del document sense
renunciar a la qualitat educativa i al projecte pedagògic del centre.

És per això que aquest projecte es veurà afectat per adaptacions de les activitats
pedagògiques en el marc de la pandèmia (evitar les agrupacions de diferents grups junts,
utilització d’espais exteriors…) que podran ser modificats si amb l’evolució de la pandèmia la
normativa així ho permet.

L’experiència d’un any pandèmic ens ofereix el coneixement i la pràctica perquè el centre
funcioni amb la màxima normalitat.

El pla pot ser revisat i  modificat segons l'evolució de la pandèmia, les indicacions del
Departament d’Educació i Sanitat o el PROCICAT o la posada en marxa de les actuacions
que el pla prescriu. Per a la seva modificació caldrà la comunicació al Consell Escolar.

3. Principis bàsics de prevenció higiene i promoció de salut

3.1. Organització dels grups estables (grups bombolla)

EL centre no planteja la creació de cap grup estables més dels establerts pel
Departament d’Educació per al curs 2021-22, ja que atenent a les instruccions per l’inici
de curs, per Salut té molta més importància centrar els esforços organitzatius en garantir
l’estabilitat i estanquitat dels grups, amb la finalitat de preservar la capacitat de
traçabilitat, que no pas fixar el nombre d’integrants del grup.

Mantenim l’organització de grups estables de convivència amb el seu tutor/a on la
socialització es dóna entre les persones que l’integren. Poden formar part el personal de
suport educatiu i d’educació inclusiva si la major part de la seva jornada transcorre al
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grup. Aquest fet permet que no sigui necessària la distància física interpersonal
establerta en 1,5 m en aquests grups estables.
Per nivells, s’enumeren els grups estables que es mantindran durant el curs 2020-2021.

CURS -
NIVELL
- GRUP

NOMBRE
D’ALUMNAT DOCENTS

Personal d’atenció educativa
estable

ESPAI

ESTABLE
PUNTUAL (AMB
NORMES DE
SEGURETAT)

ESTABLE PUNTUAL (AMB
NORMES DE
SEGURETAT)

ESTABLE PUNTUAL

P3 23 Marta
Domínguez

Susana
Muñoz

Rosalina

Barbosa i

Cristina Grau

Laia
Guisasola

(TEI)

Vetllador/a Aula

de

P3

Teatrí

Gimnàs

Aula

Groga

Biblioteca

P4 22 Mireia
Vallverdú

Susana

Muñoz

Rosalina

Barbosa i

Cristina

Grau

Vetllador/a Aula

de P4

Teatrí

Gimnàs

Aula

Groga

Biblioteca

P5 19 Ivana
Redondo

Susana

Muñoz

Rosalina

Barbosa

Cristina

Grau

Vetllador/a Aula

de P5

Teatrí

Gimnàs

Aula

Groga

Biblioteca
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1r 20 Rosa Querol
(substitut/a
Carlota
Randuà)

Marta Gaspa

Alba Alsina

⅔

Mònica
Caudet

Olga Martin

Vetllador/a Aula

de 1r

Ambient

Can Coves

Aula de

música

Biblioteca

Laboratori

Taller

2n 22 Jordi Mendez Berta Llucià
(EE)

Mònica
Caudet

Olga Martín

Alba Alsina

2/3

Vetllador/a Aula

de 2n

Ambient

Can Coves

Aula de

música

Biblioteca

Laboratori

Taller

3r 21 Susana Lamiel Berta Llucià
(EE)

Mònica
Caudet

Olga Martín

Alba Alsina

2/3

Vetllador/a Aula

de 3r

Ambient

Can Coves

Aula de

música

Biblioteca

Laboratori

Taller
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4t 18 Begoña Bellés Berta Llucià

Lluïsa Pérez

Olga Martín

Cristina

Garcia

Lourdes

Uzquiano

Vetllador/a Aula

de

cinqu

è

Aula de

música

Biblioteca

Laboratori

Taller

Aula de

Comunica

ció

5è 15 Montse
Sánchez

Olga M.

Lluïsa Pérez

Anabel

Martos

⅓ edu.física

Cristina

Garcia

Marta Gaspa

Vetllador/a Aula

de

infor

màtic

a

Aula de

música

Biblioteca

Laboratori

Taller

Aula de

Comunica

ció

6è 25 Anna de lara
(susbtituta
Anabel
Martos)

Olga M

Cristina

garcia

Marta

Gaspa (EE)

Lourdes

Uzquiano

Lluïsa

Pérez

Olga Cruz

Vetllador/a Aula

de

sisè A

Aula de

música

Biblioteca

Laboratori

Taller

Aula de

Comunica

ció
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1r
ESO

24 Juanjo Butron
i Silvia
Fontanet

Salvador
Alcaraz,
Patricia
Gallardo,
Susana
Ortega, Maria
Puig, Ricard
Solé i África
Verdejo

Susana

Ortega

1r ESO Ambient

Can Coves

Aula de

música

Biblioteca

Laboratori

Taller

2n
ESO
A

22 Maria Puig

Salvador
Alcaraz, Juanjo
Butron,
Patricia
Gallardo,
Silvia
Fontanet,
Susana
Ortega, Ricard
Solé i África
Verdejo

Lourdes

Uzquiano

Susana

Ortega

2n

ESO A

Ambient

Can Coves

Aula de

música

Biblioteca

Laboratori

Taller

2n ESO B

2n
ESO
B

22 Ricard Solé

Salvador
Alcaraz, Juanjo
Butron,
Patricia
Gallardo,
Silvia
Fontanet,
Susana
Ortega, Maria
Puig i África
Verdejo

Lourdes

Uzquiano

Susana

Ortega

2n

ESO B

Ambient

Can Coves

Aula de

música

Biblioteca

Laboratori

Taller

2n ESO A
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En el cas que terceres persones s'han de relacionar amb els grups estables o en el cas que
diferents grups s’han de relacionar entre si, s’han de complir estrictament les mesures de
protecció individual.

S’enumeren les activitats o matèries que de manera fixa estaran  subjectes a aquesta
circumstància als grups de secundaria:

ACTIVITAT O
MATÈRIA

GRUPS
ESTABLES
DELS QUALS
PROVENEN
ELS ALUMNES

DOCENT HORARI
(NOMBRE
D’HORES O
SESSIONS
SETMANALS)

ESPAI OBSERVACIONS

Fotografia en
curs

2n  A i B de
l’ESO

Juanjo
Butron i
Patricia
Gallardo

1  en dos grups
diferents

Laboratori

Mediació 2n  A i B de
l’ESO

Susana
Ortega

1  en dos grups
diferents

Aula de 2n ESO
A

Francès 2n  A i B de
l’ESO

Maria Puig 1 en dos grups
diferents

Biblioteca

Mitologia 2n  A i B de
l’ESO

Silvia
Fontanet

1 en dos grups
diferents

Aula de 2n ESO
B

Optativa anual
5

2n A i B de
l’ESO

Salvador
Alcaraz

1 en dos grups
diferents

Sala
desdoblament

3.2. Ús de mascareta

En funció de l’avenç de la immunitat i el context epidemiològic pot ser que l’ús de la
mascareta pateixi variacions durant el curs.

Les mascaretes han de ser higièniques i que compleixin la norma UNE.
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L’ús de mascaretes serà obligatori a partir dels 6 anys (primer de primària). El personal
docent d’infantil si forma part del grup estable pot treure-la si l’activitat ho requereix guardant
distància i amb ventilació.

En el grup bombolla, a un espai exterior que no es comparteix amb altres grups es pot
valorar que es treguin.

3.3. Neteja de mans

En infants i adolescents, s’ha de requerir el rentat de mans:

▪ A l’arribada i a la sortida del centre educatiu,

▪ Abans i després dels àpats,

▪ Abans i després d’anar al WC (infants continents),

▪ Abans i després de les diferents activitats (també de la sortida al pati).

En el cas del personal que treballa al centre, el rentat de mans s’ha de dur a terme:

▪ A l’arribada al centre, abans del contacte amb els infants,

▪ Abans i després d’entrar en contacte amb els aliments, dels àpats dels infants i dels propis,

▪ Abans i després d’acompanyar un infant al WC,

▪ Abans i després d’anar al WC,

▪ Abans i després de mocar un infant (amb mocadors d’un sol ús),

▪ Com a mínim una vegada cada 2 hores.

El centre vetllarà per garantir l’existència de diversos punts de rentat de mans, amb
disponibilitat de sabó neutre amb dosificador i tovalloles d’un sol ús. Hi hauran a totes les
aules i lavabos.

A tots els espais hi haurà un dispensador de gel hidroalcohòlic per l’ús del personal que
entra a l’aula.

Als grups més petits es promourà la neteja de mans amb vídeos, cançons.

Als punts de rentat es col·locaran cartells informatius sobre com fer un bon rentat de mans.
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3.4. L’ús dels lavabos

L’ús dels lavabos es sistematitzarà per evitar les urgències. Cada grup estable utilitzarà un
lavabo (no distinguirem per sexe) i s'assignaran a l’inici de curs. Cal acordar un senyal o
marca per saber quan s’han deixat anar alumnes al lavabo per evitar la concentració en la
zona i sempre s’ha d’anar amb mascareta.

Els lavabos d’infantil seran els que estan situats a les seves aules.

1r, 2n i 3r utilitzaran els de la primera planta (1r utilitzarà una filera) i 2n i 3r es repartiran la
filera restant (sense barreja en l’ús).

5è i 6è utilitzaran els lavabos de la planta carrer (5è l’assignat a noies i 6è l’assignat a nois),
4t utilitzarà els lavabos del gimnàs.

1r eso utilitzarà els lavabos davant del menjador

2n d’eso els de la planta soterrani (2nA els assignats a noies i 2n ESO B els assignats a
nois).

3.5. Ventilació, neteja i desinfecció

És necessari ventilar les instal·lacions interiors com a mínim abans de l’entrada i la sortida
dels alumnes i 3 vegades més durant el dia durant, almenys, 10 minuts cada vegada.

● Si és possible, es deixaran les finestres obertes durant les classes.
● Les portes es deixaran obertes de manera habitual.

La nova evidència mostra que la via de transmissió a través de superfícies és molt menys
rellevant del que s’havia considerat inicialment. Per aquest motiu durant el curs 2021-22 la
neteja i desinfecció dels espais es farà diàriament al final de la jornada, procurant incidir més
en aquelles superfícies de contacte habitual.

La competència en la neteja al centre correspon a l’Ajuntament.

3.6. Requisits per accedir al centre

Per assistir al centre han de complir-se:
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● Absència de simptomatologia compatibles amb la COVID-19:

-Febre o febrícula>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 i/o gust (infants grans i adolescents)
*El mal de coll i el refredat nasal (amb mocs o sense mocs) són molt habituals en infants. Només s'ha de considerar símptomes potencials de
covid-19 si també hi ha febre o altres símptomes dels que es recullen ala llista.La variant delta causa, amb més freqüència que les variants
anteriors,rinorrea, odinofàgia i cefalea.

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

● La mascareta és obligatòria a les entrades i sortides del centre mentre estiguin a prop
dels altres grups estables S’ha de portar de casa (cal portar una de recanvi).

*persones que formen part d’un grup de convivència estable (a l’aula o en una activitat extraescolar dins del mateix centre educatiu). S’ha de

considerar el període que va des de les 48 hores prèvies a l'inici dels símptomes del cas sospitós fins al moment en què el cas és aïllat. En els
casos asimptomàtics confirmats per PCR, els contactes s’han de buscar des de les 48 hores prèvies a la data en què es va fer la PCR(que ha estat
positiva).

3.7. Control de la simptomatologia

Les famílies han de fer-se responsables de l’estat de salut dels seus fills i filles.

A l’inici del curs signen una declaració responsable (annex 1) on es comprometen a: :

● Seguir les normes establertes davant la covid-19; mantenir el centre educatiu informat
de qualsevol novetat; presentar la documentació acreditativa d’un cas positiu, en cas
que s’hagi diagnosticat ala xarxa privada de salut,al director o la directora del centre;
d’aquesta manera es pot fer la traçabilitat de possibles contagis, d'acord amb la gestió
de casos. Faran constar que son coneixedores de la situació de pandèmia amb el risc
que això comporta i que per tant s’atendran a les mesures i  normes establertes
davant la covid-19 que puguin ser necessàries en cada moment.
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● Es comprometen a no portar al seu fill/a al centre educatiu en cas que presenti
simptomatologia compatible amb la COVID-19 o l’hagi presentat en els darrers 14
dies i comunicar-ho immediatament als responsables del centre educatiu per tal de
poder prendre les mesures oportunes.

● Que presentaran la documentació acreditativa d’un cas positiu, en cas que s’hagi
diagnosticat ala xarxa privada de salut,al director o la directora del centre. O de
l'aparició d’un cas positiu en el seu entorn familiar, d’informar de la realització de la
prova PCR al/la seu/va  fill/a.

● Les famílies son les responsables de vigilar diàriament l’estat de salut dels seus fills i
filles prenent-los la temperatura abans de sortir de casa per anar al centre educatiu.
Per aquest motiu no es considera necessari prendre la temperatura diàriament en el
moment de l’accés al centre.

També signaran un document que restarà al centre on autoritzen la realització de proves
PCR al centre. (Annex 2)

Els alumnes o el personal del centre educatiu que presentin simptomatologia compatible
amb la covid-19 i hagin tingut una infecció confirmada per SARS-CoV-2 els 90 dies previs a
l’aparició de la simptomatologia no s’han de considerar casos sospitosos de nou, tret que hi
hagi prou indicis clínics que alertin d’una possible reinfecció.

Els infants, adolescents o  les persones adultes que es trobin en aïllament perquè han estat
positius de covid-19 no poden anar al centre escolar. Tampoc no hi poden anar les persones
sense la pauta de vacunació completa i que no han passat la covid-19 en els darrers 6
mesos, o que es troben en alguna de les situacions següents:

-Estan a l’espera del resultat d’una PCR o d’una altra prova de diagnòstic molecular (excepte
si ha estat un cribratge poblacional o un cribratge a tot el centre educatiu).

-Conviuen amb una persona diagnosticada de covid-19.

-Conviuen amb una persona que està a l’espera del resultat d’una PCR o d’una altra prova
de diagnòstic molecular perquè són un cas sospitós(no si es tracta d’un contacte estret
asimptomàtic o s’ha fet una PCR per a cribratge).

-Es troben en període de quarantena domiciliària perquè han estat identificades com a
contacte estret d’alguna persona diagnosticada de covid-19.

Sí que poden anar al centre educatiu els contactes de contactes estrets;és a dir, els infants o
professionals de l’àmbit educatiu que conviuen amb una persona que està fent quarantena
perquè és contacte estret d’un cas positiu. Per exemple,els fills de docents en quarantena i
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també els germans d’alumnes en quarantena poden fer vida normal, a diferència dels
convivents d’un cas positiu

En cas que un alumne o alumna presenti una malaltia crònica d’elevada complexitat que
pugui augmentar el risc de gravetat en cas de contraure la infecció per coronavirus
SARS-CoV-2, cal valorar conjuntament amb la família/tutor, d’una banda,i l’equip pediàtric,
de l’altra,les implicacions que pot comportar reprendre l’activitat educativa presencialment al
centre educatiu (vegeu el Document dels grups de treball de la Societat Catalana de
Pediatria); en tot cas, s’ha de tenir present el seu estat vacunal si té 12 anys o més de 12.

3.8. Gestió de casos

Per part del centre:

El responsable de la coordinació i la gestió COVID al centre és la direcció de centre.

Serà responsable de vetllar per donar la informació, coordinar l’aïllament i tornada al centre.

Alhora vetllarà perquè tots els membres de la Comunitat coneguin i respectin al màxim
aquest Protocol de detecció i actuació en cas de possible cas de COVID

El centre mantindrà al dia el programa TRAÇACOVID i disposarà d’una carpeta amb les
dades requerits per part del sistema sanitari a l'hora de facilitar la traçabilitat de contagis.
Alhora es farà una fitxa registre de cada cas sospitós.

Per part de la família:

En cas de sospita de COVID heu de trucar al centre:

● Si el vostre fill/a té simptomatologia compatible amb la COVID (ja heu trucat al CAP) i
esteu pendents de PCR (cas sospitós).

● Si el vostre fill/a ha estat en contacte amb algú a qui li han fet una PCR per sospita
COVID (mare, pare, germans...companys extraescolars) (contacte d’un posible
positiu)

● Si el vostre fill/a ha estat en contacte amb un POSITIU per COVID.

Haureu d’especificar depenent de la situació:

● Sospita de COVID (el nom de l’alumne/a, la classe, la data de la PCR (o prevista)
● El resultat de la prova (data del resultat i resultat de la PCR)
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Protocol de detecció i actuacions davant d’un possible cas COVID

Si es presenta al centre la sospita que un/a alumne/a presenta símptomes compatibles amb
la COVID 19

1. L’alumnat s'ailla al gimnàs.
2. L’equip directiu es farà càrrec fins l’arribada de la família i es protegirà sempre que no

hi hagi contraindicació per a l’ús de la mascareta, cal col·locar una mascareta
quirúrgica tant a la persona que ha iniciat els símptomes–si té més de 2 anys–com a
la persona que l'acompanya perquè es tracta d'un menor o d’una persona amb un
estat de salut que no permet deixar-la sola;

Si no es pot posar una mascareta quirúrgica (infants molt petits,persones amb
problemes respiratoris, persones amb dificultats per treure’s la mascareta per elles
mateixes persones amb alteracions de la conducta que en fan inviable l’ús), la
persona acompanyant, si no està vacunada (si bé cal prioritzar que n’estigui)s’ha de
protegir amb una mascareta FFP2 sense vàlvula,una pantalla facial i una bata d’un sol
ús.

3. La direcció avisarà la família perquè vingui a buscar a l’infant o jove.
4. Si el quadre és greu: febre molt alta o dificultats respiratòries s’avisarà el 061.
5. Recomanar a la persona amb símptomes o a la família (en el cas que es tracti d’un

menor) que contacti amb el seu centre d’atenció primària de referència, preferentment
el CAP del sistema públic de salut de referència, ja que així es facilita la traçabilitat del
contagi i el seguiment epidemiologic. La cita s’ha de concertar abans de 24 hores.

6. El docent que ha custodiat l’alumne/a emplenarà el registre de seguiment de
possibles casos.

7. Des de direcció s’enviarà un document (Annex 3) avisant de la quarentena
8. Des de direcció es facilitarà un paper per la farmacia per a la realització gratuïta d’un

TAR en els supòsits especificats al punt següent.

Procediment sanitari i de traçabilitat

En cas de PCR, el cas sospitós farà quarentena (fins a tenir el resulta)  i els germans
convivents (sempre que no estiguin vacunats o hagin passat la COVID fa més de 180 dies).

Si es confirma el cas, sanitat farà un estudi dels contactes:
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● si el contacte està vacunat o ha passat la COVID als darrers 6 mesos s’hauran de fer
un TAR a les farmàcies (la direcció lliurarà un paper per a que se li identifiqui com a
contracte estret* i que se li faci de manera gratuït) (Annex 4)

● si el contacte no està vacunat ni ha passat la COVID dins dels darrers 6 mesos,
caldrà que se li faci una PCR.

● Els contactes estrets amb pauta completa de vacunació, i també els que hagin tingut
una infecció per SARS-CoV-2 confirmada en els 180 dies previs a l’últim contacte amb
el cas, no han de fer quarantena;la resta d’integrants del GCE sí que n’han de fer. Si
un contacte estret té un resultat positiu, independentment del seu estat vacunal,
passa a ser considerat cas, s’inicia l’estudi dels seus contactes estrets (que s’han de
fer TAR a farmàcies per als contactes estrets escolars vacunats i PCR en punt
centralitzat per als contactes estrets no vacunats) i ha de fer aïllament. Si un contacte
estret amb pauta de vacunació completa i/o que ha passat la covid-19 en els darrers 6
mesos no s’ha fet el TAR en un termini de 72 hores, ha de ferla quarantena.

*Contacte estret s’ha de considerar el període que va des de les 48 hores prèvies al’inici dels símptomes del cas sospitós fins al moment en
què el cas és aïllat. En els casos asimptomàtics confirmats per PCR, els contactes s’han de buscar des de les 48 hores prèvies a la data en
què es va fer la PCR(que ha estat positiva).

Retorn al centre educatiu.

S’aplicarà el que fixi el Departament de Salut.

Relació amb l’atenció primària

El centre disposa d’un telèfon de contacte i correu amb el referent COVID (RECO) al qual li
farà arribar les consultes referents a la COVID 19. El RECO donarà les pautes de
confinaments, PCR, retorn...

4. Organització pedagògica

Els tres supòsits que el centre contempla son: la presencialitat, el confinament parcial, el
tancament del centre.

4.1. Criteris organitzatius dels recursos per a l’atenció de l’alumnat amb
necessitat específica de suport educatiu

Durant el confinament i la situació de pandèmia l'alumnat que més ha patit les
conseqüències ha estat tel vulnerable, tant social com educativament. per tant cal garantir el
bon seguiment i atenció a aquest alumnat.

17



PLA D’ORGANITZACIÓ CURS 2021/22 Setembre 2021

L’atenció directa de l’alumnat amb NESE  la portarà a terme les mestres especialistes,
entrant a les aules en co-docència (respectant les normes de seguretat quan no es forma
part del grup estable).

Alhora les co-docències d’altres docents son considerades una mesura universal per donar
resposta a les necessitats educatives de l’alumnat.

La mestra d’aula d’acollida també farà co-docència a les aules.

A P3 comptem amb la TEI que donarà suport durant tot l’horari lectiu i que serà considerada
part del grup bombolla.

4.2.  Organització de les entrades i sortides

A l’edifici d’infantil del nostre centre existeix una porta única de pas però 1 porta d’entrada a
cada aula. I a l’edifici de primària comptem amb 3 portes d’accés, i dues d’elles son d’accés
al pati i al pati comptem amb 3 portes d’entrada i una porta principal.Les hores d’entrada i
sortida es faran amb intervals de 5 minuts entre grups i sempre serà amb mascareta.

Cada grup tindrà un grup assignat al carrer per esperar en cas d’arribar d’hora. Des del
centre s’insisteix que s’ha de respectar l’hora d’entrada.

Un docent vetllarà perquè l’entrada sigui tranquil·la i segura.

Les persones que fan la recollida de l'alumnat han de guardar també les distàncies de
seguretat.

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

P3 Porta d’infantil i porta de
l’aula (pel sorral)

Entrada 9:10 sortida 16:50h

P4 Porta d’infantil i porta de
l’aula

Entrada 9:05 sortida a les
16:55h.
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P5 Porta d’infantil i porta de
l’aula

Entrada 9:00 sortida a les
16:50h

1r Porta principal carrer Coves Entrada 9:10 sortida a les
16:50h

2n Porta principal carrer Coves Entrada 9:05 sortida a les
16:45h

3r Porta principal carrer Coves Entrada 9:00 sortida a les
16:40h

4t Porta pati Carrer Coves i
entrada placeta i sortida
porta principal

Entrada 9:05h sortida a les
16:55h

5è Porta Pati Entrada 9:00h sortida a les
16:55h

6è Porta Santuari i sortida pati Entrada a les 9:00h i sortida
pral a les 17:00h

1r ESO Entrada principal carrer
Coves
Sortida Santuaris

8:35h i sortida a les 17:00h

2n ESO A Entrada principal carrer
Coves
Sortida Santuaris

8:30h i sortida a les 16:55h

2n ESO B Entrada pati carrer Coves
Sortida santuaris

8:30h i sortida a les 16:50h

La mascareta serà imprescindible a tot l’espai del centre (només els patis d’ús exclusiu d’un
grup es podrà treure amb el permís dels docents).

Les sortides i entrades de migdia seran controlades per un docent que vetllarà perquè es
mantinguin les distàncies de seguretat i es faci de manera tranquil·la.
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4.3.  Organització de l’espai d’esbarjo

Els patis els farem dividint els espais de pati amb els que comptem, ja que son molt amples i
farem torns de pati.

Els grups estables ocuparan cada lloc assignat.  Els patis seran intercanviables respectant
les hores per diversificar el joc i el descans.

Els lavabos s’han de donar permisos individuals i insistir en l’hàbit de rentat de mans.

CURS-NIVELL-GRUP HORA DE PATI

P3 pati infantil 10:15 a 10’55h (al sorral)

P4 pati de davant 11-11’30h es faran torns diaris
entre els grups de  p4 i p5 als dos patis
assignats (sorral i hortet). També podran fer
ús de la terrassa d’infantil.

P5 pati de davant 11-11’30h es faran torns diaris
entre els grups de  p4 i p5 als dos patis
assignats (sorral i hortet).També podran fer
ús de la terrassa d’infantil.

1r pati inicial 10:30h a 11h, accés pel passadís

2n pati gran 10:25h a 11h (accés per les escales
del pati inicial)

3r amfiteatre de 10:30 a 11:00 (accés per les
escales del pati d’inicial)

1r-2n-3r poliesportiu (un cop a la setmana, pendent
d’establir)
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4t amfiteatre 11:05h a 11:35h per porta placeta

5è terrassa pati gran +placeta 11:05h a 11:35h

6è pati gran 11 a 11:35h per porta pati i escales

4t-5è-6è Un cop a la setmana (pendent de determinar)
aniran al poli barrejats i amb mascareta.

1r ESO A poli 11h a 11:30h

2n ESO B poli 11h a 11:30h

2n ESO B poli 11h a 11:30h

1r-2n A i B ESO Un cop a la setmana (pendent de determinar)
aniran al pati gran-amfiteatre..)barrejats i amb
mascareta.

Els patis seran intercanviables respectant les hores per diversificar el joc i el descans.

Els lavabos s’han de donar permisos individuals i insistir en l’hàbit de rentat de mans.

4.4.  Relació amb la comunitat educativa

Procediment de difusió i informació del pla d’organització a les famílies
La difusió del pla d’obertura al Consell Escolar es farà de manera telemàtica el dimecres 8
de setembre.

La difusió del pla d’obertura a les famílies es farà telemàticament abans de l’inici de les
classes el dia 9 de setembre.

Farem les trobades d’inici de curs amb les famílies durant el primer trimestre de forma
telemàtica.

El seguiment tutorial (entrevistes) amb les famílies es farà de manera presencial i s’oferirà
l’opció de fer-ho per videoconferència.  En cas de fer una trobada presencial, es farà
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mantenint les mesures de seguretat, mantenint la distància de seguretat i utilitzant la
mascareta. (sota cita prèvia).

L’atenció de direcció, secretaria i administració serà amb cita prèvia.

El pla d’actuació permet l’entrada a les aules de voluntaris/es a les Comunitats
d’Aprenentatge aplicant el principi de prudència i un cop valorats totes les implicacions el
centre ajorna la possible entrada als pròxims trimestres i sempre depenent del avenç de la
situació pandèmica.

4.5. Reunions dels òrgans unipersonals i col·lectius de coordinació i
govern

La modalitat telemàtica s’organitzarà quan siguin reunions amb un nombre elevat de
persones.

ÒRGANS TIPUS DE REUNIÓ FORMAT DE LA
REUNIÓ

PERIODICITAT/TEMPORITZA
CIÓ

Equip directiu Planificació Presencial (amb
mascareta)

Una reunió per
setmana

Equip de
Coordinació

Coordinació Presencial (amb
mascareta)

Una per setmana

Comissions Reunió Presencial (amb
mascareta)

Quinzenal

CAD Reunió Presencial (amb
mascareta)

Mensual

Reunions EE Reunió Presencial (amb
mascareta)

Setmanal
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Treball pedagògic Coordinacions Presencial (amb
mascareta i grups en
diferents espais)

Setmanal (2 cops)

Claustre Reunions Videoconferència o
en l'espai exterior

Mensual i sempre
que sigui necessari

Reunions amb
serveis (CS, Eaia...

Coordinacions Videoconferència/pr
esencials (sempre
que a l’espai es
pugui respectar les
distàncies de
seguretat)

Sempre que sigui
necessari.

4.6. Les festes

La celebració de les festes escolars s’adaptarà a la situació d’emergència sanitària i es
considerarà la seva celebració emprant les mesures de seguretat fixades pel Departament
de Salut en aquell moment.

La voluntat del centre és obrir les festes a la comunitat. Per tant es cercaran les fórmules per
permetre-ho sempre que sigui possible.

4.7. Activitats sortides i colònies.

El centre programarà les activitats, sortides i colònies durant el curs amb les adaptacions
necessàries per la situació de pandèmia amb la voluntat de poder-les realitzar amb la
màxima normalitat.

L’utilització d’autocars si acull a  més d’un grup es farà sempre amb mascareta i respectant
una filera de separació entre classes.

L’ús del transport públic serà sempre amb mascareta.

En cas d’organitzar-se al mateix lloc les activitats es faran en espais separats.

Si existeix la possibilitat es buscaran sortides preferiblement en exterior.
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4.8. Servei de menjador a revisar amb servei de migdia

A l’espai de menjador els grups estables han de mantenir-se i garantir que hi hagi una
distància de seguretat respecte altres grups estables. Quan això no sigui possible, caldrà
mantenir la distància de seguretat entre tots els comensals.

Per afavorir el manteniment de les mesures de seguretat, atès que disposem d’un espai
reduït de menjador, farem torns. El temps d’esbarjo de migdia serà en patis diferents i
sempre que l’ocupi més d’un grup l’ús de mascareta serà obligatori.

Les entrades de l’alumnat que ve de casa a les 15h es farà amb mascareta a l’entrar al
recinte escolar (tot i ser a l’exterior) es faran files al vestíbul exterior fins la recollida per part
dels docents que els acompanyaran fins a l’aula.

A la sortida de migdia la mestra acompanyarà al grup que marxa a casa i la monitoraes
quedarà a l’aula amb l’alumnat de menjador fins l’hora al que pugui accedir al menjador o a
la zona d’esbarjo.

Torns menjador:

TORN HORARI CURSOS

1r torn 12.15h – 13h P3

2n torn 13.05h – 14h P4, P5, 1r, 2n i 3r

3r torn 14.10h – 15h 4t, 5è, 6è, 1r ESO i 2n ESO

Horaris d’entrada al menjador:

P3: 12.20h
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P4: 13.05h

P5: 13.10h

1r: 13.15h

2n: 13.20h

3r: 13.25h

4t: 14.05h

5è : 14.10h

6è: 14.15h

1R ESO A: 14.20h

2n ESO A: 14.25h

2n ESO B: 14.30h

Distribució patis:

INFANTIL Setmana 1 Setmana 2

P4 Hortet Pati

P5 Pati Hortet

La següent informació és orientativa, ja que fins a no conèixer el nombre total d’alumnat que
farà ús del menjador no sabrem el nombre de monitors.

Si NO tenim 1 monitor per cada grup: (4t i 5è i  2n ESO A i B compartirien monitor i espai):

PRIMÀRIA Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
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13h –
14h

14h
–

15h

13h –
14h

14h
–

15h

13h –
14h

14h
–

15h

13h –
14h

14h
–

15h

13h –
14h

14h –
15h

Anfiteatre 4t 1r 6è 2n 2n
ESO

3r 6è 1r 1r
ESO

3r

Pati gran 5è 1r 2n
ESO

2n 6è 3r 1r
ESO

1r 4t - 5è 3r

Pati de dalt 6è 2n 1r
ESO

3r 4t - 5è 1r 4t - 5è 2n 2n
ESO

1r

Poli part 1 1r
ESO

3r 5è 1r 1r
ESO

2n 2n
ESO

3r 6è 2n

Poli part 2 2n
ESO

3r 4t 1r 1r
ESO

2n 2n
ESO

3r 6è 2n

Si tenim 1 monitor per cada grup:

PRIMÀRIA Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

13h –
14h

14h
–

15h

13h –
14h

14h
–

15h

13h –
14h

14h
–

15h

13h –
14h

14h
–

15h

13h –
14h

14h –
15h

Anfiteatre 4t 1r 5è 2n 2n
ESO

3r 6è 1r 1r
ESO

3r

Pati gran 5è 1r 2n
ESO

2n 6è 3r 1r
ESO

1r 4t 3r

Pati de dalt 6è 2n 1r
ESO

3r 4t 1r 5è 2n 2n
ESO

1r

Poli part 1 1r
ESO

3r 6è 1r 5è 2n 2n
ESO

3r 5è 2n
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Poli part 2 2n
ESO

3r 4t 1r 1r
ESO

2n 4t 3r 6è 2n

Altres aspectes a tenir en compte:

- Els nens/es no faran servir tovallons de roba, sinó de paper.
- Els llençols dels llitets de P3 es guardaran en bosses individuals. En aquesta

mateixa bossa hi haurà la manta assignada a cada infant.
- Els nens/es no es rentaran les dents després de dinar.
- Es rentaran les mans (amb aigua i sabó) abans de sortir de la classe, després de

dinar i després del pati.
- L’accés d’entrada al menjador serà per les escales i es sortirà pel passadís.

Menjador mestres:

Igual que l’any passat; recullen el dinar a les 14h a la cuina i dinen repartits per l’escola.

Distribució taules menjador:

Una taula per grup i separades dels altres grups.

Si al 2n torn no hi caben, es farà servir l’aula de comunicació.

4.9. Extraescolars i acollida

Les activitats extraescolars i l’espai d’acollida, quan suposin una barreja d’alumnes dels
diferents grups estables, caldrà fer-les aplicant la distància de seguretat i utilitzant la
mascareta.

Les activitats extraescolars estan per determinar.
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L’alumnat de primer d’ESO els divendres tarda tindran l’oferta de 15 a 17h de fer biblioteca
oberta. Es faran dos grups respectant els grups estables amb dues persones (Anna Blanch i
Claudia)

ACTIVITAT NOMBRE
D’ALUMNES

GRUPS
DELS QUALS
PROVENEN
ELS
ALUMNES

ESPAI ON ES
REALITZA
L’ACTIVITAT

Biblioteca
oberta
(divendres
15-17h)

A determinar 1r ESO A Aula 1r ESO
A/Biblioteca

Biblioteca
oberta
(divendres
15-17h)

A determinar 2n ESO A Aula 2n
ESO/Biblioteca

Biblioteca
oberta
(divendres
15-17h)

A determinar 2n  ESO B Aula 2n
ESO/biblioteca

Caldrà preveure el trasllat dels alumnes des del lloc de l’activitat extraordinària a l’aula del
grup estable, sobretot en el cas dels alumnes més petits que hauran d’anar acompanyats.

L’acollida matinal es realitzarà, a càrrec de l’AFA que ha de garantir les mesures de
seguretat en la línia prevista del centre.

Es portarà a terme al gimnàs i en diferents espais per a no ajuntar grups bombolles.
L’alumnat el recolliran les seves tutores per a portar-lo a les aules.

5. Concrecions per a l’educació infantil

5.a. Pla d’acollida de l’alumnat
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Les primeres setmanes es realitzaran activitats que permetin adaptació progressiva de
l’alumnat al nou curs i als canvis en el centre educatiu.

D’altra banda, la pandèmia actual brinda una oportunitat única per a consolidar alguns hàbits
i conductes que són imprescindibles en qualsevol context, en especial els de neteja. Des de
les tutories es crearan els responsables de neteja, obertura de finestres… i es potenciarà la
responsabilitat en la neteja del lloc propi i dels materials utilitzats.

b. Adaptació de P3

Durant aquest període les famílies dels infants els poden acompanya a l’aula seguin les
mesures de prevenció i seguretat.

● No presència de símptomes compatibles amb COVID 19
● Cada infant només pot ser acompanyat per una persona.
● mantenir la distància de seguretat d’1’5m
● L’acompanyant ha de rentar-se les mans amb gel hidroalcohòlic a l’entrada i sortida.
● S’ha d’accedir amb mascareta higiènica o quirurgica col·Locada correctametn.
● Caldrà que l’acompanyant mantingui la distància amb la resta d’infants i familiars.

L’adaptació es farà en grups molt reduïts i amb franges horàries diferents.

c. Pla de treball del centre educatiu en confinament

Les mesures que es prendran en cas de confinament d’un grup

NIVELL EDUCATIU MÈTODE DE
TREBALL I
RECURSOS
DIDÀCTICS
PREVISTOS

MITJÀ I
PERIODICITAT DEL
CONTACTE AMB EL
GRUP

MITJÀ I
PERIODICITAT DEL
CONTACTE
INDIVIDUAL AMB
L’ALUMNE/A

MITJÀ I
PERIODICITAT DE
CONTACTE AMB LA
FAMÍLIA.

P3 Dossier previst
per una
setmana. I
després les
tasques
creades per les
mestres en

Setmanal (1
hora)

Quinzenal (1
hora)

Trimestral
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plataforma
digital

P4 Dossier previst
per una
setmana. I
després les
tasques
creades per les
mestres en
plataforma
digital

Setmanal (1
hora)

Quinzenal (1
hora)

Trimestral

P5 Dossier previst
per una
setmana. I
després les
tasques
creades per les
mestres en
plataforma
digital

Setmanal (1
hora)

Quinzenal (1
hora)

Trimestral

Es mantindrà el contacte periòdic sincrònic durant els dies de confinament. Al seguiment
estaran implicats tots/es les mestres que entren a l’aula.

Davant un confinament individual es portarà el seguiment del tutor/a amb el recolzament de
la resta de docents.

6. Concrecions per a l’educació primària i l’ESO

6a. Pla de treball del centre educatiu en confinament

Les mesures que es prendran en cas de confinament d’un grup:
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NIVELL
EDUCATI
U

MÈTODE
DE
TREBALL I
RECURSO
S
DIDÀCTICS
PREVISTO
S

MITJÀ I
PERIODICITAT
DEL
CONTACTE
AMB EL GRUP

MITJÀ I
PERIODICITAT
DEL
CONTACTE
INDIVIDUAL
AMB
L’ALUMNE/A

MITJÀ I
PERIODICITAT
DE CONTACTE
AMB LA
FAMÍLIA

1r Dossier per una
setmana i
Classroom

Setmanal (1
hora diaria)

Quinzenal (1
hora)

Trimestral

2n Dossier per una
setmana i
Classroom

Setmanal (1
hora diaria)

Quinzenal (1
hora)

Trimestral

3r Dossier per una
setmana i
Classroom

Setmanal (1
hora diaria)

Quinzenal (1
hora)

Trimestral

4t Dossier per una
setmana i
Classroom

Setmanal (1
hora diaria)

Quinzenal (1
hora)

Trimestral

5è Dossier per una
setmana i
Classroom

Setmanal (1
hora diaria)

Quinzenal (1
hora)

Trimestral

6è Dossier per una
setmana i
Classroom

Setmanal (1
hora diaria)

Quinzenal (1
hora)

Trimestral

1r ESO A Dossier per una
setmana i
Classroom

Setmanal (1
hora diaria)

Quinzenal (1
hora)

Trimestral

1r ESO B Dossier per una
setmana i
Classroom

Setmanal (1
hora diaria)

Quinzenal (1
hora)

Trimestral
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Els materials elaborats es concretaran entre tutores i especialistes. Els dossiers estaran fets
abans del primer dia de classe.

Al dossier s’inclourà un llibre de lectura i una mínima dotació de material d’escriptori.

El seguiment es farà respectant una connexió sincrònica al dia, portada a terme per un dels
docents del grup (respectant el contacte de tots els docents).

Davant un confinament individual es portarà el seguiment del tutor/a amb el recolzament de
la resta de docents.

5. Seguiment del pla

Breu planificació de l’avaluació i seguiment d’aquest pla de reobertura del setembre.

RESPONSABLES Equip directiu

POSSIBLES INDICADORS
No s’ajunten més de 25 famílies amb mascareta al carrer.
No es creen agrupacions de famílies dintre de 20 metres del radi exterior del
centre.
No coincideixen a les entrades alumnes de grups diferents sense mascareta a
les entrades i sortides dins del radi exterior del centre.
Els retards de l’alumnat no generen agrupacions de famílies i alumnat sense
mascareta en un radi exterior de 30 metres del centre.
No coincideixen grups en els mateixos fluxos de pas.
El temps de l’àpat és suficient.
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PROPOSTES DE MILLORA

S’avaluarà durant la primeres setmanes i posteriorment mensualment o sempre
que per canvis a les orientacions per part dels organismes competents ho faci
necessari.

Responsable COVID del Centre: Olga Cruz Sánchez (Direcció)

8. Annexos

Annexos 1 (cartes de responsabilitat)

https://documents.espai.educacio.gencat.cat/FormularisModels/CentresGestioAdministrativa/
A819.pdf

https://documents.espai.educacio.gencat.cat/FormularisModels/CentresGestioAdministrativa/
A818.pdf

https://documents.espai.educacio.gencat.cat/FormularisModels/CentresGestioAdministrativa/
A817.pdf

Annexos 2 (Autorització PCR)

https://documents.espai.educacio.gencat.cat/FormularisModels/CentresGestioAdministrativa/
Autorizacion_pruebas_covid-cast.pdf
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https://documents.espai.educacio.gencat.cat/FormularisModels/CentresGestioAdministrativa/
Autoritzacio_proves_covid.pdf

Annex 3 (carta quarentena)

https://documents.espai.educacio.gencat.cat/documents_publics/Centres/carta_positiu_covid
19.pdf

Annex 4 (pendent de l’enviament per part del Departament de Salut).
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