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1. Introducció   
Aquest  pla  segueix  les  Instruccions  per  al  curs  2020-2021  dels  centres  educatius  de  Catalunya                

de  30  de  juny  de  2020  i  les  directrius  aprovades  pels  Departaments  de  Salut  i  d’Educació  en  el                    

Pla  d’actuació  per  al  curs  2020-2021  per  a  centres  educatius  en  el  marc  de  la  pandèmia  per                   

Covid-19   de   3   de   juliol.     

El   Pla   d’actuació   es   construeix   sobre   els   següents   pilars:     

  

● 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.     

● L’escola   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  contro l   de  l’epidèmia  i  a  la  ràpida  identificació  de  casos                

i   de   contactes.     

  

Aquest  pla  ha  estat  aprovat  per  Consell  Escolar  amb  8  de  setembre  2020i  forma  part  de  la                   

Programació   General   Anual   de   centre   i   està   disponible   al   web   del   centre.     

  

La  nostra  prioritat  és  l’obertura  del  centre  amb  la  màxima  normalitat  possible.  Amb  tot,  la  situació                  

d’incertesa  continua  i  per  això  es  fa  necessària  l’aplicació  continuada  d’una  sèrie  de  mesures                

que   comporten   canviar   de   manera   notable   el   funcionament   del   centre.     

Des   de   l’escola,   amb   aquesta   idea   de   màxima   normalitat   possible,   vetllarem   perquè:     

● Tots   els   infants   puguin   seguir   els   seus   aprenentatges   de   manera   presencial.    

● Es  seguiran  les  instruccions  sanitàries  per  tal  que  l’escola  pugui  ser  un  entorn               

segur,  amb  el  risc  mínim  assumible  i,  entre  tots,  contribuïm  al  control  de  l’epidèmia                

i,   quan   escaigui,   a   la   ràpida   identificació   de   casos   i   de   contactes.   
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En  aquest  sentit,  caldrà  que  mestres,  alumnat  i  famílies  i  tot  el  personal  del  centre  ens                  
involucrem  i  comprometem  per  a  garantir  els  dos  grans  pilars  per  fer  front  la  pandèmia:                 
les   mesures   de   protecció   i   la   traçabilitat.     
Les  famílies  o  tutors  legals  rebreu  la  informació  de  les  mesures  adoptades  a  l’escola  en  relació                  

amb   la   prevenció   i   control   de   la   COVID-19.     

Totes  les  mesures  proposades  seran  vigents  al  llarg  del  curs  escolar  20-21  i  en  coherència  amb                  

la   realitat   del   centre   i   l’evolució   del   context   epidemiològic.   

  

2. Organització   pedagògica   
  

La  nostra  escola  sempre  s’ha  caracteritzat  per  un  model  pedagògic  basat  en  les  metodologies                

actives   i   en   un   fort   compromís   amb   l’educació   inclusiva.   

  

El  repte  d’obrir  l’escola  ens  porta  a  planificar  des  de  paradoxes  que  afecten  el  sentit  de                  

l’educació.  L’educació  és  tacte,  contacte,  proximitat,  cooperació,  és  una  construcció  col.lectiva,  i              

la  realitat  social  ens  planteja  distanciament  social,  desinfecció  d’espais  i  de  materials  i  hiper                

higiene.  Enmig  de  tot  això  esdevé  molt  necessari  pensar  i  posar  al  centre  del  nostre  discurs  els                   

que   són   els   veritables   protagonistes:   els   infants   i   el   seu   aprenentatge.   

  

L’aprenentatge  s’ha  de  desenvolupar  en  un  entorn  d’aprenentatge  segur,  físicament  i            

emocionalment,  que  garanteixi  una  resposta  a  les  necessitats  bàsiques  de  tothom,  tant  en               

l’aspecte  personal  com  grupal.  Un  entorn  d’aprenentatge  en  el  qual  sigui  possible  el               

desenvolupament  de  tothom  sense  discriminació  o  exclusió  i  que  pugui  garantir  el  benestar               

d’aprenents   i   docents.     
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Al  Benviure,  aquest  curs  excepcional,  haurem  d’adoptar  mesures  organitzatives  diferents  i  això  de               

ben  segur  que  afectarà.  Caldrà  ser  pacients  i  flexibles  ara  més  que  mai  per  tal  d’apaivagar  les                   

incerteses.   

  

A   continuació   detallem   breument   les   prioritats   educatives   per   aquest   curs   2020-21:   

● Acompanyament  emocional  de  l’alumnat  (activitats  orientades  al  retrobament,  l’intercanvi           

de   situacions   viscudes...)     

● Acció  tutorial  i  orientació  en  col·laboració  amb  les  famílies,  amb  la  incorporació              

d’estratègies   per   abordar   les   necessitats   educatives   específiques   de   suport   educatiu.     

● Impuls  a  l’aprenentatge  autònom  i  creatiu  per  part  de  l’alumnat,  amb  propostes  que               

aprofundeixin  en  la  competència  d’aprendre  a  aprendre,  per  tal  de  capacitar   l’alumnat  a               

autoregular-se,  incidint  tant  en  els  processos  cognitius  com  en  els  factors  socioemocionals              

de   l’aprenentatge.     

● Es  crearan  activitats  ritualitzades  per  tal  de  crear  rutines  a  l’hora  de  les  entrades  i  sortides,                  

rentar-se   les   mans,   sortida   de   l’aula….   

● L’impuls  a  la  cultura  digital,  garantint  la  incorporació  d’estratègies  per  a  fomentar  la               

competència   digital   dels   docents   i   dels   alumnes.     

● Col·laboració  i  compromís  a  tots  els  nivells:  entre  els  docents,  amb  les  famílies  i  altres                 

agents.     

● Avançar  en  la  transformació  educativa  al  servei  de  l’èxit  del  nostre  alumnat.  De  repensar                

què  fem  i  com  ho  fem,  de  dissenyar  unes  estratègies  educatives  que  donin  resposta  a  les                  

necessitats   del   moment,   per   aconseguir   una   educació   més   competencial.   

● Potenciar  l’entorn  i  els  espais  exteriors  de  l’escola:  granja,  hort,  Torre  Benviure,  muntanya               

de   Sant   Ramon   com   a   font   d’aprenentatge.   

  

● Manteniment   del   model   d’autovaluació   de   l’alumnat.     

  

Tots   aquests   aspectes   han   quedat   definits   i   projectats,   amb   actuacions   concretes,   pel   proper   curs:   
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Acció   tutorial:   
La  persona  tutora  de  cada  grup  estable  és  la  responsable  de  centralitzar  tota  la  informació  de                  

cada  alumne  o  alumna  i  ha  de  vetllar  per  l'assoliment  progressiu  de  les  competències  bàsiques  i                  

per  la  coordinació  de  tots  els  mestres  i  totes  les  mestres  que  incideixen  en  un  mateix  alumne  o                    

una  mateixa  alumna.  Al  mateix  temps,  serà  la  persona  que  haurà  d’establir  canals  de  comunicació                 

fluids  amb  les  famílies  per  tal  de  guiar-les,  acompanyar-les  i  assessorar-les  en  aspectes               

acadèmics   i   emocionals.     

La  comunicació  es  farà  principalment  per  correu  electrònic  a  través  de  l’entorn  virtual  Gsuite  de                 

l’entorn  corporatiu  de  l’escola  (@escolabenviure.cat)  i  Telegram  així  com  entrevistes  individuals             

telemàtiques  (només  es  faran  presencials  quan  la  persona  tutora  ho  consideri  necessari)              

aplicant,   en   tot   moment,   el   principi   d’equitat   i   sostenibilitat.   

  
Especialitats     

Les  especialitats  d’anglès  i  de  música  es  duran  a  terme  dins  de  l’aula  corresponent  del  grup                  

classe  i  si  es  valora  convenient,  puntualment,  en  espais  exteriors.  En  el  cas  de  l’educació  física                  

l’activitat  es  farà  als  espais  exteriors  de  l’escola  que  per  sort  son  força  i  amplis.  La                  

psicomotricitat  es  farà  al  gimnàs.  S’ha  distribuït  l’espai  entre  els  diferents  grups  i  els  dies  de  la                   

setmana  per  tal  d’assegurar  la  desinfecció  de  l’espai  atenent  a  les  mesures  d’higiene  i  seguretat                 

contemplades   i   descrites   en   el   present   Pla   d’Actuació.     

  

Atenció   a   la   diversitat:   
Els   Departament   d’Educació   fixa   els   següents   criteris:   

● Garantir  una  educació  equitativa  i  inclusiva  amb  propostes  didàctiques  que  contemplin  la              

diversitat  i  les  diferències  entre  l’alumnat  des  del  principi  amb  estratègies  educatives  que               

facilitin  el  compromís  de  l’alumnat  i  recursos  del  disseny  universal  per  a  l’aprenentatge               

(DUA   -   Disseny   Universal   de   l’Aprenentatge).     
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● Afavorir  agrupaments  entre  l’alumnat  que  afavoreixin  l’atenció  inclusiva  impedint  la            

composició  d’agrupacions  homogènies  per  nivells  d’aprenentatge  o  per  necessitat  de            

mesures   i   suports   addicionals   o   intensius.   

● Establir  mecanismes  d’avaluació  dels  aprenentatges  escoltant  l'alumnat,  dialogant  i           

potenciant   la   funció   reguladora   de   l’avaluació.     

  

Pel  que  fa  a  l’alumnat  amb  NEE,  es  prioritzarà  l’atenció  directa  de  les  persones  especialistes                 

d’Educació  Especial  (  mestres,  educadores  i  auxiliars  )  en  els  grups  estables  on  siguin  més                 

necessaris.  Això  implicarà  que  podrà  haver-hi  alumnat  sense  una  intervenció  directa  per  part               

d’aquests  o  aquestes  professionals.  En  aquests  casos,  aquesta  intervenció  serà  efectuada  pels              

docents  i  per  les  docents  estables  de  cada  grup  o  per  mestres  especialistes  que  també                 

desenvolupen  tasques  de  suport,  amb  un  acompanyament  per  part  de  les  persones  especialistes               

d’Educació   Especial,   sempre   mantenint   les   normes   de   seguretat.     

Pel  que  fa  l’alumnat  SIEI  es  priortiza  la  seva  incorporació  a  l’aula  ordinària  acompanyat  pel                 

personal  de  l’aula  SIEI  (  MEE  i  EES)  sempre  que  això  sigui  possible  per  la  situació  de  l’alumnat.                    

Es   garanteix   que   l’alumnat   SIEI   que   no   pugui   compartir   l’aula   ordinària   tingui   l’espai   SIEI.   

  
L’escola   digital:   
Tal  i  com  es  concreta  a  les  instruccions,  el  Departament  d’Educació  vetllarà  perquè  cada  centre                 

educatiu  disposi  de  connexió  telemàtica  i  de  la  formació  i  els  equipaments  específics  que                

permetin  l’aprenentatge  telemàtic  de  tot  l’alumnat.  També,  caldrà  disposar  de  material  i              

documentació  per  poder  treballar  des  de  casa.  És  necessari  que  els  centres  disposin  dels                

recursos  adients  específics  per  poder  oferir  formació  i  tutoria  telemàtica  sincrònica  a  tot               

l’alumnat.     

Per  tal  d’adaptar  l’escola  a  una  possible  situació  de  tancament  o  semi-tancament,  la               

Programació   General   Anual   contemplarà   els   següents   aspectes:     

● Detecció   i   seguiment   de   les   necessitats   de   connectivitat   de   l’alumnat.   
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● Assessorament  i  acompanyament  al  nou  professorat  en  l’ús  de  les  eines  digitals  de               

l’escola.     

● Transmissió   dels   materials   didàctics   de   l’escola   als   entorns   virtuals   del   centre.   

● Creació   de   l’aula   virtual   de   cada   grup-classe.   

  

Amb  l'intenció  de  millorar  i  adaptar-nos  als  nous  temps,  aquest  curs  hem  posat  en  marxa  un                  

canal  de   Telegram .  Aquest  nou  mètode  de  comunicació  té  multitud  d'avantatges:  és  immediat  i                

no   es   perd.   Hi   ha   un   canal   de   l’escola   Benviure   i   un   canal   per   cada   classe.     

    

El   temps   d’esbarjo:   
Tenim  la  sort  de  disposar  d’uns  espais  exteriors  molt  amplis  i  agradables.  Hem  sectoritzat  el                 

temps  d’esbarjo  en  grups  estables  i  zones  concretes.  El  fet  de  no  poder  barrejar-se  amb  altre                  

alumnat  i  ocupar  diferents  zones  de  l’espai  implicarà  una  concepció  organitzativa  diferent              

d’aquest   espai.   

    

En  apartats  posteriors  descrivim  com  concretem  les  actuacions  i  la  distribució  d’infants  i  de  grups                 

estables   en   les   estones   d’espai   exterior.   

  
Organització   en   cas   de   confinament   parcial   o   tancament   del   centre:   
En  el  supòsit  que  un,  diversos  o  tots  els  grups  del  centre  s’hagin  de  confinar,  l’acció  educativa  i                    

formativa   a   distància   estarà   assegurada.   

Aquests  són  els  criteris  generals  que  com  escola  hem  elaborat  per  tal  que  cada  cicle  l'adapti  a                   

les   característiques   i   necessitats   de   l’alumnat.   

  

  

  

  

  

  

  
9   



  
  

Tots   els   cicles   hauran   de:   

  

● Elaborar   de   pacs   de   treball   a   casa   

● Centralització  de  la  comunicació  i  tasques  en  la  figura  de  la  persona  tutora  amb  el                 

suport   proper   de   les   altres   persones   que   intervenen   amb   el   grup.     

● Establiment   de   franges   fixes   d’acompanyament   i   consulta   via   telemàtica.   

● Establiment   ràpid   de   canals   de   comunicació   amb   les   famílies.   

● Establiment   ràpid   i   eficaç   d’un   punt   d’intercanvi   i   facilitació   de   tasques   

  

3)   Mesures   bàsiques   de   prevenció   i    higiene.   
El  centre  s’ha  organitzat  entorn  a  grups  de  convivència  el  màxim  d’estables  possible.  El  seu                 

principal  valor  és  la  facilitat  que  dona  en  la  traçabilitat  de  possibles  casos  que  s’hi  donin:                  

permetent   una   identificació   i   gestió   precoç   dels   casos   i   dels   seus   contactes.     

En  el  cas  que  terceres  persones  s’hagin  de  relacionar  amb  aquests  grups  (docents  i  altres                 

professionals  de  suport  educatiu)  o  en  cas  que  diferents  grups  s’hagin  de  relacionar  entre  si,  es                  

compliran  rigorosament  les  mesures  de  protecció  individual,  especialment  el  manteniment  de  la              

distància   física   de   seguretat   d’1,5   metres.   

És  indispensable  per  garantir  al  màxim  la  seguretat  de  tothom  al  centre  les  mesures  higièniques                 

següents:   

  

● Ús  de  la  mascareta  en  totes  l’escola  excepte  a  infantil  on  només  serà  necessari  per                 

part  de  les  docents  i  personal  PAs,  monitores  menjador  i  totes  les  persones  adultes                

que   hi   siguin.   

  

● En   infants   es   requerirà   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),     
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● Abans   i   després   de   les   diferents   activitats   (també   de   la   sortida   al   pati)   

  

És  convenient  que  les  mans  es  rentin  amb  aigua  i  sabó,  especialment  en  aquelles  situacions  en                  

què  l’alumnat  hagi  fet  educació  física,  hagi  anat  al  lavabo  i/o  torni  del  pati.  En  d’altres  ocasions,                   

com  entrades  i  sortides  de  l’escola  es  recomana  l’ús  del  gel  hidroalcohòlic  ja  que  agilitzarà  els                  

fluxes.   

    

En   els   docents   i   altres   professionals:   

● 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.   

  

Hi  haurà  diversos  punts  de  rentat  de  mans,  amb  disponibilitat  de  sabó  amb  dosificador  i                 

tovalloles  d’un  sol  ús.  En  punts  estratègics  (menjador,  zona  d’aules...)  es  col·locaran              

dispensadors  de  solució  hidroalcohòlica  per  a  ús  del  personal  de  l’escola.  S’afavoriran  mesures               

adaptades  a  l’edat  de  l’infant  (vídeos,  cançons...)  per  promoure  el  rentat  de  mans  correcte  i  la                  

seva  importància,  així  com  cartells  informatius  explicant  els  passos  per  a  un  correcte  rentat  de                 

mans   en   els   diversos   punts   de   rentat   de   mans.     

Al  centre  els  alumnes  i  el  personal  hauran  de  portar  la  mascareta  durant  tota  la  jornada  escolar.                  

Només   l’alumnat   menor   de   6   anys   queda   exent   de   portar-la.   

  

Està  previst  que  els  lavabos  es  puguin  netejar  una  vegada  més  durant  la  jornada  lectiva  de                  

l’alumnat   a   l’escola   (   11h   a   12:30h).   
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4. Organització   del   centre   
  

4.1   Alumnat   
  

Criteris   per   a   la   configuració   dels   grups   
A  partir  del  nombre  d’alumnes,  del  nombre  de  docents  i  personal  de  suport  educatiu                

el  centre  i  els  espais  disponibles,  s’han  organitzat  els  grups  estables  d’alumnes  amb               

un   tutor   o   tutora   i   un   espai   referent.     

Amb  caràcter  general,  el  grup  estable  està  format  per  un  conjunt  d’alumnes  amb  el                

seu   tutor   o   tutora.     

Poden  formar  part  d’aquest  grup  estable  altres  docents  o  personal  de  suport              

educatiu  i  a  l’educació  inclusiva  si  la  major  part  de  la  seva  jornada  laboral  transcorre                 

en  aquest  grup.  Un  docent  i  un  professional  de  suport  educatiu  només  pot  formar                

part   d’un   únic   grup   estable.     

  
Criteris   per   a   la   configuració   de   grups   estables:   

● Vetllar   per   l’estabilitat   i   estanquitat   del   grup   

● Desdoblament  dels  grups  de  nivell  de  1r,  3r  i  5è  atenent  a  les  seves                

característiques   i   necessitats.     

● Que   la   seva   composició   es   pugui   mantenir   al   llarg   de   tot   el   curs.     

● Els  alumnes  del  grup  estable  seran  sempre  els  mateixos  durant  el  curs              

2020-21.   

● De  naturalesa  heterogènia,  que  contemplin  la  diversitat  entre  l’alumnat,  no            

agrupats   per   nivells   d’aprenentatge.     

● Com  a  mesura  excepcional  oferirem  a  les  famílies  la  possibilitat  d’acollir-se             

al   reagrupament   dels   germans   bessons   i   ajudar-los   en   la   conciliació   familiar.   

● Que  afavoreixin  una  atenció  inclusiva  a  tot  l’alumnat,  incorporant  els  suports             

a   l’alumnat   amb   necessitats   educatives   específiques   al   grup   al   qual   pertany.   
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● La   distància   interpersonal   entre   l’alumnat   a   l’espai   aula   disponible.     

● L’organització  de  l’espai  de  l’aula  d’un  grup  estable  ha  d’assegurar,  en  la              

distribució   de   l’alumnat,   una   distància   interpersonal   mínima   d’1   metre.     

● La  disposició  del  mobiliari,  ja  sigui  en  files  o  en  petits  grups  al  voltant  de  la                  

taula,   tindrà   en   compte   aquesta   distància.     

● Mantenir  junt  l’alumnat  en  el  màxim  d’horari  i  d’activitats  al  llarg  de  la  jornada                

lectiva   tant   a   l’aula   com   al   pati.     

● Que  romangui,  de  manera  general,  el  màxim  de  temps  possible  en  el  mateix               

espai   físic.     

  
4.2   Professorat   

  
Criteris   a   l’hora   d’assignar   de   docents   al   grup   estable:   

  
● Vetllar   per   l’estabilitat   i   estanquitat   dels   grups   

● Reduir   al   màxim   el   nombre   de   mestres   de   cada   grup     

● Reduir  el  nombre  de  grups  que  atengui  cada  mestre  o  mestra  i  un               

professional   o   una   professional   de   suport   educatiu   i   educació   inclusiva   

● Aquells  docents  i/o  personal  de  suport  educatiu  que  es  relacionaran  amb             

més  d’un  grup  estable,  caldrà  que  portin  mascareta  i  mantinguin  la  distància              

de  seguretat.  quan  no  puguin  mantenir  una  distància  d’1,5  metres  amb  els              

infants.     

● En  cas  que  un  grup  estable  ocupi  un  espai  diferent  (tallers,  laboratoris...)              

caldrà  assegurar  que  cada  vegada  que  marxa  un  grup  es  neteja  i  desinfecta               

l’espai.   Els   alumnes   seran   sempre   els   mateixos.     
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Graella   organitzativa   de   grups   i   espais   del   centre :     
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Grups   Alumnat   

    

    

Docents   PAE   Espai   

Estable   

    

Temporal   

    

Estable   Temporal   Establ 
e   

Temporal     

    Nombre   Nom   Nom   Nombre   
i   nom   

Nombre   i   
suport   

Nom   Nom   (horari)   total   

P3   A     25   Sonia   
Muñoz   

Marta   
Moreno   

      1   TEI     
AULA   

    3   

P3   B     25   Miriam   
Piñero   

Marta   
Moreno   

      1   TEI   AULA       3   

P4   A     25   Mariana   
Lopera   

Marta   
Moreno   

Javi   Ruiz   

        AULA       3   

P4   B     25   Sonia   
Cabello   
Matilla   

  Javi   Ruiz           AULA       2   

P5   A     25   Laura   
Moragues   

Marta   
Moreno   

Sonia   Matilla   
Dujo   

        AULA       3   

P5   B     25   Sandra   
Ivern   

Marta   
Moreno   

        AULA       3   
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Sonia   Matilla   
Dujo   

1r   A     16   Isabel   
Albarracín   

Anna   Ballo   

Noelia   
Garcia   

      1   AEE   AULA       4   

1r   B     17   Maite   Pina   Anna   Ballo   

Noelia   
Garcia   

        AULA       3   

1rC   17   Carolina   
Raventós     

Anna   Ballo   

Noelia   
Garcia   

        3   

2n   A     25   Sara   García   Anna   Ballo   

Marta   
Moreno   

        AULA       3   

2n   B     23   Rubén   
Moreno   

Anna   Ballo           AULA       2   

3r   A   16   Marta   
Figuero   

Hèctor   Alcón  

Noelia   
Garcia   

      1   AEE   AULA       4   

3r   B   17   Maite   Olaya   Hector   Alcón  

Noelia   
Garcia   

      1   AEE   AULA       4   
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3rC   17   Albert   
Salgado   

Hèctor   Alcón  

Noelia   
Garcia   

        3   

4t   A     25   Vanessa   
Gómez   

Iolanda   
Orduña   

Asun   
Gazulla   

Anna   Ballo   

        AULA       4   

4t   B     24   Emma   Joli   Iolanda   
Orduña   

Hèctor   Alcón  

Anna   Ballo   

        AULA       4   

5è   A   17   Maria   
Navarro   

Iolanda   
Orduña   

      1   AEE   AULA       3   

5è   B   17   Quim   López   Iolanda   
Orduña   

      1   AEE   AULA       3   

5è   C   17   Javier   
Martorell   

Iolanda   
Orduña   

  1   AEE       3   

6è   A     25   Albert   
Muñiz   

Iolanda   
Orduña   

Hèctor   Alcón  

Anna   Ballo   

  

      1   AEE   AULA       5   



  
  

  
  

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

Valorant  les  conseqüències  del  confinament  en  el  desenvolupament  cognitiu,  afectiu  i  social  de               

l’alumnat  vulnerable,  en  aquest  apartat  s’exposen  breument  els  criteris  que  s’han  seguit  per  poder                

organitzar   l’acompanyament,   seguiment   i   atenció   directa   de   l’alumnat   amb   especials   necessitats:   

-  Donat  que  les  persones  especialistes  d’EE  realitzaran  funcions  de  tutoria  en  els  grups  de                 

1r  i  5è  les  tasques  d’acompanyament  seran  efectuades  pels  tutors/es  i/o  el  personal  de  suport.  Es                  

garanteix  però  l’acompanyament  per  part  de  les  persones  especialistes  en  el  disseny  i  seguiment                

de   propostes.     

-  CAD:  la  comissió  d’atenció  a  la  diversitat  vetllarà  per  tal  que  es  faci  el  seguiment  de                   

l’alumnat  amb  necessitats  educatives  especials  i  es  garanteixi  l’acompanyament  dels  tutors  i              

tutores.   

-   SIEI:   Tindran   dos   espais   estables,   el   primer   serà   l’aula   SIEI   i   l’altre   l’aula   ordiànària.   

-  La  mestra  d’EE  i  l’educadora  asseguraran  l’acompanyament  de  l’alumnat  SIEI  a  les  aules                

ordinàries,   a    d’altres   espais   si   es   valora   necessari   així    com   a   la   pròpia   aula   SIEI.   

Cadascun  dels  alumnes  d’educació  especial  ates  pel  SIEI  estaràn  com  a  norma  general               

d’inclusió  assignat  a  algun  grup  estable.  En  el  cas  que  hi  participin  en  alguna  activitat  amb  un  grup                    

no  estable,  l’alumnat  haurà  de  respectar  la  distància  de  seguretat.  Les  activitats  en  què  poden                 

participar   atenent   a   les   característiques   han   de   ser   prioritàriament   a   l’exterior.   
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6è   B     26   Anabel   
Castellano   

Iolanda   
Orduña   

Hèctor   Alcón  

Anna   Ballo   

  

      1   AEE   AULA       5   



  
  
  

Es  proposa  un  canvi  d’ubicació  de  l’alumnat  SIEI  per  tal  d’aproximar  l’alunmat  a  les  aules                 
ordinàries  on  hi  participan  a  més  a  més  de  possibilitar  un  espai  més  ampli  i  assegurar  menys                   
riscos.   Concretament   ocupariem   l’aula   d’anglès.   

  
4.4  Criteris  per  a  l’atenció  de  l’alumnat  d’infantil  durant  els  primers  dies              
d’escola.(   Pla   d’acollida   de   l’alumnat   d’infantil).   

  
-   Pla   d’acollida   de   l’alumnat   d’infantil     
Durant  aquest  període  les  famílies  dels  infants  podran  acompanyar-los  als  espais  exteriors  (               

jardinet)  principalment  i/o  a  l’aula  seguint  les  mesures  de  prevenció  i  seguretat  establertes  a                

l’apartat  de  l’acollida  matinal.  Aquest  període  d’adaptació  serà  dels  dies  14  al  18  de  setembre.                 

L’escola  oferirà  la  possibilitat  de  fer  un  període  d’acollida  de  l’alumnat  de  P4  a  les  famílies,  atès                   

que   aquests   infants   han   estat   molt   temps   sense   contacte   amb   l’escola.   

  
  

4.5   Espais   
  

- A  l’interior  de  l’edifici  el  grup  ocuparà  de  manera  general  el  mateix  espai  físic,  la  seva  aula  de                    

referència.     
- Els  espais  que  s’hagin  de  compartir,  s’assegurarà  que  cada  vegada  que  marxa  un  grup  es                 

neteja   i   desinfecta   l’espai.   

- L’organització  de  l’espai  de  l’aula  d’un  grup  estable  assegurarà,  en  la  distribució  de  l’alumnat,                

una  distància  interpersonal  mínima  d’1  metre.  La  disposició  del  mobiliari,  estarà  organitzada  en               

petits   grups   al   voltant   de   la   taula,   ha   de   tenir   en   compte   aquesta   distància.   

- S’organitzarà  un  calendari  dels  espais  comuns  (gimnàs,  granja,  aula  de  ciències…)  que              

assegurarà   la   seva   utilització   un   cop   per   dia   i   amb   la   neteja   de   l’espai   i   els   estris   corresponents.   
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4.5.1   Ús   de   l’espai   del   gimnàs     
  

Preferentment,  que  es  pugui  l’educació  física  es  realitzarà  a  l’aire  lliure.  Si  l’activitat               

té   lloc   a   l’exterior   i/o   es   mantenen   els   grups   estables   no   serà   necessari   l’ús   de   mascareta.     

L’espai  del  gimnàs  s’utilitzarà  per  els  grups  d’infantil  i  CI  i  així  poder  realitzar                

l’activitat   de   psicomotricitat.     

Proposem  que  l’alumnat  baixi  per  nivell  un  dia  a  la  setmana  i  comparteixi  l’espai  del                 

gimnàs   però   dividint   aquest   per   tal   que   cada   grup   estable   ocupi   un   espai.  

  
4.5.2.   Organització   de   l’espai   de   pati   

  
Cal  procurar  que  els  grups  estables  es  mantinguin  durant  l’espai  d’esbarjo.  Quan  això  no                

sigui  possible  o  sigui  convenient  poder  relacionar-se  amb  d’altres  grups,  caldrà  mantenir              

la  distància  de  seguretat  o  portar  mascareta.  Exposem  dues  opcions  possibles,  hi  poden               

haver   altres   plantejaments,   sempre   que   es   tinguin   en   compte   les   mesures   de   seguretat.   

Atès  que  disposem  d’un  espai  reduït  de  pati,  farem  aquests  torns  i  en  aquests  espais                 

rotatius:     
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1r   
Trimestre   

DILLUNS   DIMARTS   DIMECRES    DIJOUS   DIVENDRES   

P3     
11-   11:30   

JARDINET   JARDINET   JARDINET   JARDINET   JARDINET   

P4   
10:30-11h   

PATI   DE   
SORRA   

PATI   DE   
SORRA   

  

PATI   DE   
SORRA   

  

PATI   DE   
SORRA   

  

PATI   DE   
SORRA   

P5   
11   -   11:30   

  PATI   DE   
SORRA   

PATI   DE   
SORRA   

  

PATI   DE   
SORRA   

  

PATI   DE   
SORRA   

PATI   DE   
SORRA   



  
  

  
Punts   de   rentades   de   mans   després   de   l’hora   del   pati   
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1r   
Trimestre   
  

10:30-11h/   
11:05-11:30   

DILLUNS   DIMARTS   DIMECRES    DIJOUS   DIVENDRES   

1r/6è   pista   +   
rocòdrom   

camp   de  
futbol   

rampa   
entrada   

pista   +   
rocòdrom   

camp   de   futbol  

2n/5è   rampa   
entrada   

pista   +   
rocòdrom   

camp   de  
futbol   

rampa   
entrada   

pista   

3r/4t   camp   de  
futbol     

rampa   
entrada   

pista   camp   de  
futbol   

rampa   entrada  

              11h              A   on?   

          1rA          lavabos   pati     

          1rB           font   del   pati   

           1r   C   lavabos   planta   CI   

           2nA       lavabos   planta   CI   

          2nB          lavabos   pati   

         3rA          piques   granja   

         3rB      lavabos   planta   CM   

           3r   C   piques   granja   



  
  

  
Aquells  grups  que  tenen  el  punt  de  rentat  dintre  de  l’edifici,  es  posaran  gel                

hidroalcohòlic   i   més   tard   es   rentaran   amb   aigua   i   sabó   dintre   de   l’escola.     

  
  

4.5.3   Circulació   dins   del   centre     
  

En  els  passadissos  i  els  lavabos  es  vetllarà  perquè  no  coincideixin  més  d’un  grup  estable.                 

Quan  coincideixin  més  d’un  grup  estable  caldrà  mantenir  la  distància  interpersonal  d’1,5              

metres.     

  
4.5.4   Ús   d’ascensors     

  
Es  reservaran  els  ascensors  per  a  les  persones  que  presenten  dificultats  per  a  la  mobilitat  i                  

el   seu   personal   de   suport,   si   s’escau.     

  
4.5.5   Espais   de   reunió   i   treball   per   al   personal     

  

En  els  espais  de  reunió  i  treball  per  al  personal  s’han  establert  les  mesures  necessàries                 

per  garantir  el  distanciament  físic  de  seguretat  de  1,5  metres,  i  és  obligatori  l’ús  de                 
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              11:35h             A   on?   

              4tA   a   la   seva   aula   

              4tB   lavabos   planta   CM   

              5èA   piques   granja   

              5èB   lavabos   pati   

              5èC   lavabos   pati   

              6èA   lavabos   planta   CS   

              6èB   font   del   pati   



  
  

mascareta.Caldrà  tenir  presents  totes  les  mesures  sanitàries  pel  que  fa  a  les  màquines  de                

cafè.  S’evitarà,  en  la  mesura  del  possible,  que  es  comparteixin  equips,  dispositius,  estris  o                

altres  instruments  o  accessoris  i  s’ha  de  prestar  especial  atenció  a  la  correcta  ventilació  de                 

l’espai.  Pel  que  fa  a  la  neteja,  desinfecció  i  ventilació  d’aquests  espais  s’ha  de  seguir                 

l’establert   en   l’apartat   específic.     
  
  

4.5   Organització   en   cas   d’un   hipotètic   nou   escenari   de   confinament   parcial   o   total     
    

A  la  pàgina  7  hem  recollit  les  mesures  a  prendre  en  cas  de  confinament  parcial  i/o  total.  En                    
aquest   apartat   només   concretem   la   graella:   
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NIVELL   
EDUCATIU   

MÈTODE   DE   
TREBALL   I   
RECURSOS   
DIDÀCTICS   
PREVISTOS   

MITJÀ   I   
PERIODICITAT   
DEL   
CONTACTE   
AMB   EL   GRUP   

MITJÀ   I   
PERIODICITAT   
DEL   
CONTACTE   
AMB   
L’ALUMNAT   

MITJÀ   I   
PERIODICITAT   
DEL   
CONTACTE   
AMB   LA   
FAMÍLIA   

P3    Propostes   
globalitzades   
diàries   (contes,   
jocs,   cançons,   
experimentació,. 
.),   recursos   
impresos   i   
acompanyament   
emocional.     

Contacte   diari   en   
petits   grups   (8/9   
infants   per   grup).   
Farem   tres   
franges   horàries  
a   concretar   amb  
la   tutora.   

Acompanyament   
emocional   

Enviar   a   les   
famílies   les   
propostes   1   cop   
a   la   setmana.   
Comunicació   
quan   sigui   
necessari   via   
correu   
electrònic,   
videoconferència  

P4   

P5   
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NIVELL   
EDUCATIU   

MÈTODE   DE   
TREBALL   I   
RECURSOS   
DIDÀCTICS   
PREVISTOS   

MITJÀ   I   
PERIODICITAT   
DEL   CONTACTE   
AMB   EL   GRUP   

MITJÀ   I   
PERIODICITAT   
DEL   
CONTACTE   
AMB   
L’ALUMNAT   

MITJÀ   I   
PERIODICITAT   
DEL   
CONTACTE   
AMB   LA   
FAMÍLIA   

1r     Dossier   en   paper   
transversal   
Contingut   digital.   
Connexions   en   
petits   grups.   

Google   meet.   
Una   sessió   
setmanal   

Google   meet.   
En   diferents   
franges   
horàries   
diàriament   

Telegram   i   
correu   electrònic.  
Google   meet   si   
es   considera   
necessari.     

2n   Dossier   en   paper   
transversal   
Contingut   digital.   
Connexions   en   
petits   grups.   

Google   meet.   
Una   sessió   
setmanal   

Google   meet.   
En   diferents   
franges   
horàries   
diàriament   

Telegram   i   
correu   electrònic.  
Google   meet   si   
es   considera   
necessari.     
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3r   
Dossier   per   
lliurar   en   el   
moment   del   
confinament.   Si   
el   confinament   
s’allarga   més   de   
15   dies,   es   
continuarà   amb   
la   programació   
que   s’està   
portant   a   terme   a   
l’escola,   en   la   
mesura   del   que   
sigui   possible.   
Com   a   recurs   
també   es   tindrà   
present   enllaços   
i   activitats   
interactives.   Ús   
del   mail   personal   
de   l’alumnat.   

Videoconferència   
diària   amb   el   grup   
sencer,   on   es   
treballaria   de   
manera   
globalitzada   cada   
dia.   

Depenent   de   la   
necessitat   del   
moment   de   
l’alumnat,   es   
farà   en   una   
periodicitat   o   
una   altra,   via  
videoconferènci 
a   o   mail.   

Depenent   de   la   
necessitat   del   
moment   de   les   
famílies,   es   farà   
en   una   
periodicitat   o   una   
altra,   via   
videoconferència   
o   mail.   

  
4t   Dossier   per   

lliurar   en   el   
moment   del   
confinament.   Si   
el   confinament   
s’allarga   més   de   
15   dies,   es   
continuarà   amb   
la   programació   
que   s’està   
portant   a   terme   a   

Videoconferència   
diària   amb   mig   
grup,   i   després   
amb   l’altre   ½   grup   
on   es   treballaria   
de   manera   
globalitzada   cada   
dia.   

Depenent   de   la   
necessitat   del   
moment   de   
l’alumnat,   es   
farà   en   una   
periodicitat   o   
una   altra   via   
videoconferènci 
a   o   mail.   

Depenent   de   la   
necessitat   del   
moment   de   les   
famílies,   es   farà   
en   una   
periodicitat   o   una   
altra,   via   
videoconferència   
o   mail.   
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l’escola,   en   la   
mesura   del   que   
sigui   possible.   
Com   a   recurs   
també   es   tindrà   
present   enllaços   
i   activitats   
interactives.   Ús   
del   mail   personal   
de   l’alumnat.   

5è   
  
  

6è   

Per   assignar   i   
proporcionar   
recursos   
didàctics   farem   
servir   el   
Classroom   on   
continuarem   el   
treball   per   
projectes   que   
fem   a   les   classes   
i   un   treball   més   
sistemàtic   recollit   
en   un   dossier.     
Les   feines   es   
lliuraran   als/   a   
les   mestres   
corresponents   
dins   de   la   data   
que   fixem   .   
El   retorn   es   farà   
amb   classroom/   
mail.     

    

Diàriament   
contacte   amb   
meet   per   
presentar/explicar   
feines   a   les   9h.   
Resoldre   dubtes   
via   mail   dins   
l'horari   escolar.  

Atenent   les   
necessitats   
individuals   de   
l’alumnat   es   
mantindrà   
contacte   
directe   via   
meet   /   mail.   
  

Atenent   les   
necessitats   
individuals   de   
l’alumnat   es   
mantindrà   
contacte   directe   
via   meet   /   mail.   
  



  
  

4.6    Reunions   dels   òrgans   unipersonals   i   col·lectius   de   coordinació   i   govern   
  

Recomanem   la   modalitat   telemàtica   quan   siguin   reunions   amb   un   nombre   elevat   de   persones.   

    

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
26   

ÒRGANS   TIPUS   DE   
REUNIÓ   

FORMAT   DE   
LA   REUNIÓ   

ESPAI   PERIODICITAT 
/   
TEMPORITZACI 
Ó   

Equip   directiu   ordinàries   i   
extraordinàries   

presencial   despatx   
direcció   

varis   cops   a   la   
setmana   

Consell   de  
direcció   

ordinària   presencial   aula   de   
ciències   

setmanal   

Reunió   de   
cicles   

ordinària   presencial   espais   de   cicle   setmanal   

Comissions     presencial   aula   de   
ciències   

mensual   
exceptuant   la   
CAD   que   serà   de   
caire   quinzenal   

Claustres   ordinària   telemàtic/   
presencial   

  
pati/gimnàs   

mensuals/     
quinzenals   



  
  

5.   Participació   de   la   comunitat   educativa    
  

-   Consell  escolar:  tot  i  que  el  format  telemàtic  serà  el  referent,  si  les  mesures  sanitàries  ho                   

permeten,   podrem   optar   per   fer-les   de   manera   presencial.   Preguntarem   a   les   famílies   del   Consell.     

  

-   Procediment  de  difusió  i  informació  del  pla  d’organització  a  les  famílies:  primer  es  farà                 

trobades  amb  l’AFA  i  amb  el  Consell  Escolar.  S’ha  elaborat  un  dossier  resum  per  a  cada  cicle  que                    

s’ha  enviat  a  totes  les  famílies.  A  la  reunió  d’inici  de  curs  que  aquest  any  hem  organitzat  previ  al                     

començament   del   dia   14   aclarirem   els   dubtes   que   les   famílies   puguin   tenir   al   respecte.   

Es   penjarà   a   la   pàgina   web   on   estarà   disponible   per   qualsevol   aclariment.     

    

-   Reunions  de  grups:  Farem  les  trobades  d’inici  de  curs,  telemàticament,  amb  les  famílies  abans                 

de  començar  el  curs  amb  l’alumnat  per  tal  de  fer  l’explicació  de  les  qüestions  que  ens  interessa                   

poder   treballar   amb   les   famílies   previ   al   dia   14.   

  

-   Reunions  individuals  de  seguiment:  El  seguiment  amb  les  famílies  el  farem  preferentment  amb                

l’agenda  i  correu  electrònic.  Aquest  curs  tothom  tindrem  agenda.  En  cas  de  fer  una  trobada                 

presencial,  es  farà  mantenint  les  mesures  de  seguretat.  En  funció  de  la  situació  i  si  la  família  pot  es                     

podran   fer   per   videoconferència.   

  

-  Des  de  la   comissió  TAC  i  la   direcció   es  proporcionarà  a  les  famílies  diferents  recursos  per                   

ajudar-les  en  la  gestió  de  les  plataformes  digitals  amb  aquelles  aplicacions  que  utilitza  el  centre                 

(sempre  des  de  la  perspectiva  de  l’usuari  bàsic),  i  tenint  en  compte  les  eines  que  pugui  tenir  la                    

família  (mòbil,  ordinador,  tauleta,..)  i,  sobretot,  les  persones  de  referència  al  centre  els  ajudaran  en                 

qualsevol   moment   (especialment   si   es   produeix   algun   període   de   confinament).     

  
-  Altres  professionals:   Els  professionals  dels  serveis  educatius  (CRP,  EAP,  CRETDIC,  CREDA,              

FISIO)  i  personal  extern  a  la  plantilla  docent,  entraran  al  centre  i  a  les  aules  en  els  casos  que  sigui                      
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necessari.  Han  de  mantenir  la  distància  física  recomanada,  han  de  portar  mascareta  i  aplicar  les                 

mesures   d’higiene   i   prevenció.   

  

També   poden   accedir   al   centre,   si   és   necessari,   els   professionals   municipals.   

  
  
  
  

6.Organització   dels   serveis   
  
  

6.1.   Servei   de   menjador    
  

● Els  grups  seran  estables  (cada  curs  dinarà  únicament  amb  els  i  les  seves  companyes  de                 

classe)   

● Es   mantindrà   la   distància   de   seguretat   entre   les   taules   de   cursos   diferents   

● Entre   els   torns   de   dinar   hi   haurà   una   completa   desinfecció   i   ventilació   de   l’espai   

● Es  mantindran  els  dos  torns  per  dinar  (a  les  12.30  i  13.45h  ),  però  amb  variacions  d’inclusió                   

de   grups   en   funció   de   l’assistència.   

● En  cas  que  s’assoleixi  l’aforament  del  menjador  hi  haurà  cursos  que  dinaran  a  la  seva                 

classe   (després   l’aula   es   desinfectarà   i   ventilarà)   

● L’alumnat   de   P3   utilitzarà   l’espai   del   menjador   per   menjar   però   el   dormitori   serà   a   l’aula.   

● L’alumnat   de   P4   farà   servir   com   espai   de   menjador   l’antic   dormitori   de   P3.   

  

Recordar-vos   que   també:   

  

● Es   farà   rentat   de   mans   abans   i   després   de   dinar   i   al   tornar   a   les   aules.   

● Es  farà  estona  de  pati  i/o  activitats  abans  o  després  del  dinar,  en  funció  del  torn.  Els  i  les                     

alumnes   de   P3   podran   fer   migdiada.   
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6.2.   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   portant   mascareta.     

L’alumnat  que  faci  extraescolars  haurà  d’esperar  a  les  respectives  aules  a  la  monitora  i/o  monitor  de                  

l’extraescolar.   

En  el  cas  dels  petits  es  fixarà  un  espai  amb  un  mestre  responsable  fins  que  arribi  la  persona                    

responsable   de   l’extraescolar.     

  
Els  espais  utilitzats  per  a  les  activitats  extraescolars  les  netejarà  el  personal  municipal,  de                

manera  que  aquests  seran  els  primers  en  ser  netejats  i  desinfectats  en  iniciar-se  el  torn  de                  

neteja,  i  tornats  a  netejar  i  desinfectar  un  cop  acabin  les  mateixes  i  abans  de  finalitzar  l'esmentat                   

servei  de  neteja  d'aquell  dia;  amb  la  qual  cosa  tots  els  espais  de  l'escola  estaran  a  punt  per                    

començar   la   jornada   al   matí   següent.   
  

Pel  que  fa  l’acollida  es  fixaran  dos  espais:  el  de  primària  i  el  d’infantil.   L’alumnat  d’acollida                  

s’acostarà   a   la   fila   i   horari   fixat.   Aquests   espais   preferiblement   seran   els   espais   exteriors.     

  

6.3.   Activitats   complementàries     
  

Caldrà  tenir  en  compte  les  mesures  de  seguretat  quan  fem  sortides  i  altres  activitats                

complementàries,  tant  les  del  mateix  centre  com  les  del  lloc  on  es  fa  l’activitat  i  en  el  transport,  quan                     

aquest   sigui   necessari.     

També  caldrà  contemplar  els  requisits  d’accés  als  centres  educatius  de  persones  pertanyents  a               

altres   entitats   o   empreses   de   cara   a   la   gestió   de   vulnerabilitats   i/o   contactes.     

  
D’entrada  no  tenim  previst  fer  sortides  fora  de  Sant  Boi  durant  el  primer  trimestre  i  poder  valorar                   

com   va   la   situació   de   pandèmia.   
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7.   Organització   d’horaris   i   gestió   d’entrades   i   sortides   
  

       7.1.     Entrades   i   sortides:     
  

El  nostre  centre  disposa  de  tres  entrades:  la  d’infantil,  la  porta  principal  i  una  porta  secundària,  a                   

més  té  un  nombre  molt  elevat  d’alumnat  (450).  A  més  a  més  les  condicions  del  carrer  no  són  les                     

millors  atenent  la  situació.  Caldrà  ser  molt  rigorosos  amb  les  indicacions  horàries  i  amb  la                 

prescripció  dels  acompanyaments  de  l’alumnat.  Tothom  haurà  de  portar  mascareta  i  l’entrada  es               

farà   per   nivells   a   una   zona   de   l’espai   exterior   senyalitzada..   

  

Cada  grup  estable  i  les  seves  famílies  (  només  les  famílies  del  parvulari  i  cicle  inicial  )  hauran  de                     

dirigir-se  al  punt  de  trobada  on  estigui  la  seva  tutora  o  tutor  fent  fila.   L’alumnat  es  rentaran  les                    
mans  amb  gel  hidroalcohòlic  i  aniran  a  l’aula  seguint  l'itinerari  corresponent .  Les  famílies               

d'infantil  només  podran  marxar  de  la  fila  quan  el  seu  fill  o  filla  hagi  marxat  amb  la  tutora  o  tutor  a                       

la  classe.  Les  famílies  de  Cicle  Inicial  faran  el  recorregut  fins  al  punt  de  trobada  i  seguiran  el  fins  a                      

la   porta   de   sortida.   

Les  famílies  de  CM  i  CS  no  entraran  a  l’escola  excepte  a  les  sortides  per  tal  d’agilitzar  al  màxim                     

les   entrades   i   els   fluxos   de   persones   al   carrer.   

Entre  torn  i  torn  hi  ha  un  interval  de  10  minuts,  per  tant  s’han  de  garantir  que  les  entrades  i  les                       

sortides   siguin   sempre   àgils:   

  

➔ Només   podrà   entrar   un   acompanyant   per   alumnat.   

➔ No  serà  el  moment  de  parlar  amb  la  mestra  ni  xerrar  amb  les  altres  famílies,  es  farà  ús  de                     

l’agenda   per   comunicar-se.     
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*Horari  de  sortida  al  matí  i  entrada  a  la  tarda  pot  variar  dependent  del  nombre                 
d’alumnat   que   es   quedi   al   menjador   aquest   curs.     
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         Accés   Grup  Horari   
entrada   

matí   

Horari   
sortida   
matí   

Horari   
entrada   
tarda   

Horari   
sortida   
tarda   

Porta   
secundària    

6è     8:50h   12:20     14:50   16:20h   

5è   8:50h   12:20     14:50   16:20h   

Porta     

Principal   

  4t   8:50h   12:20     14:50   
16:20h   

3r   8:50h   12:20     14:50   
16:20h   

Porta   
secundària   

2n   9:00h   12:30     15:00   16:30h   

1r   9:00h   12:30     15:00   16:30h   

Porta   
Principal   

P5   9:00h   12:30     15:00   16:30h   

P4   9:00h   12:30     15:00   16:30h   

P3   9:10h     12:10     14:40   16:10h   



  
  

7.1.1.   Entrades   Cicle   Superior   
  

Les  famílies  dels  grups  de  CS  no  accediran  al  recinte.  L’alumnat  accedirà  sol  i  es  col.locarà  a  la                    

fila  corresponent.  Només  en  els  casos  excepcionals  i  autoritzats  per  la  direcció,  la  família  podrà                 

entrar   a   l’escola   per   acompanyar   el   seu   fill/a.   

  

L’escola   obrirà   la   porta   per   facilitar   l’entrada   de   l’alumnat   de   CS   a   les   8:45h:   

  

● Entraran  seguint  el  camí  indicat,  amb  distància  i  fins  arribar  a  on  es  trobi  el  tutor  o  la                   

tutora.   

● Es   col.locaran   a   les   fileres   en   ordre,   amb   la   distància   de   seguretat   i   la   mascareta.   .     

● L’ordre  d’entrada  a  l’edifici  serà  primer  el  grup  de  6èA,  després  6èB,  seguidament.  5èA,                

5èB  i  5èC.  Els  grups  de  6è  per  la  porta  d’emergència,  els  altres  tres,  per  l’altra  i  per  la                     

seva   escala   corresponent.  

● Les  fileres  estan  marcades  d’un  color  diferent  per  a  cada  grup  per  facilitar  la  localització                 

de   les   mateixes.   
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7.1.2.   Entrades   Cicle   Mitjà   
  

Les  famílies  dels  grups  de  CM  no  accediran  al  recinte.  L’alumnat  accedirà  sol  i  es  col.locarà  a  la                    
fila  corresponent.  Només  en  els  casos  excepcionals  i  autoritzats  per  la  direcció,  la  família  podrà                 
entrar   a   l’escola   per   acompanyar   el   seu   fill/a.   
  

L’escola   obrirà   la   porta   per   facilitar   l’entrada   de   l’alumnat   de   CM   a   les   8:45h:   
  

● Entraran  seguint  el  camí  indicat,  per  darrere  dels  bancs  fins  arribar  a  on  es  trobi  el  tutor  o                    
la   tutora.   

● Es   col.locaran   a   les   files   per   ordre,    amb   la   distància   de   seguretat   i   la   mascareta.   .     
● L’ordre  d’entrada  a  l’edifici  serà  primer  el  grup  de  4tB,  després  4tA,  seguidament.  3rC,                

3rB   i   3rA.     
● Les  fileres  estan  marcades  d’un  color  diferent  per  a  cada  grup  per  facilitar  la  localització                 

de   les   mateixes.   
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7.1.3.   Entrades   Cicle   Inicial   
  

● L’alumnat   podrà   accedir   amb   un   adult   al   recinte.   

● Entraran   seguint   el   camí   indicat   fins   arribar   a   on   es   trobi   el   tutor   o   la   tutora.   

● Es   col.locaran   a   les   fileres   per   ordre,   amb   la   distància   de   seguretat   i   la   mascareta.     

● L’ordre  d’entrada  a  l’edifici  serà  primer  el  grup  de  1rB,  després  1rA,  seguidament.  1rC,                

2nB   i   2nA.     

● Les  fileres  estan  marcades  d’un  color  diferent  per  a  cada  grup  per  facilitar  la  localització                 

de   les   mateixes.   
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7.1.4.   Entrades   P4   i   P5   
  

● L’alumnat   podrà   accedir   amb   un   adult   al   recinte.   

● Entraran   seguint   el   camí   indicat   fins   arribar   a   on   es   trobi   el   tutor   o   la   tutora.   

● Es   col.locaran   a   les   fileres   per   ordre    i   amb   la   distància   de   seguretat.   

● L’ordre  d’entrada  al  jardinet  serà  primer  el  grup  de  P5A,  per  la  rampa,  després  P4B,  P4A  i                   

P5B,   pel   jardinet.   

● Les  famílies  no  podran  marxar  del  recinte  fins  que  la  fila  del  seu  grup  hagi  marxat.  Es  farà                    

de   manera   ordenada,   amb   la   distància   de   seguretat   adequada   i   seguint   l'itinerari   indicat.   

● Les  fileres  estan  marcades  d’un  color  diferent  per  a  cada  grup  per  facilitar  la  localització                 

de   les   mateixes.   
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7.1.5.   Entrades   P3   
  

● L’alumnat   podrà   accedir   amb   un   adult   al   recinte.   

● Entraran   seguint   el   camí   indicat   fins   arribar   a   on   es   trobi   el   tutor   o   la   tutora.   

● Es   col.locaran   a   les   fileres   per   ordre    i   amb   la   distància   de   seguretat.   

● Cada   grup   de   P3   entrarà   al   jardinet   per   una   banda.     

● Les  famílies  no  podran  marxar  del  recinte  fins  que  la  fila  del  seu  grup  hagi  marxat.  Es  farà                    

de   manera   ordenada,   amb   la   distància   de   seguretat   adequada   i   seguint   l'itinerari   indicat.   

● Les  fileres  estan  marcades  d’un  color  diferent  per  a  cada  grup  per  facilitar  la  localització                 

de   les   mateixes.   
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7.1.6.   Sortides   P3   
  

● Un   adult   esperarà   amb   la   distància   i   mascareta   al   pati   de   sorra   fent   fila.   

● Els  infants  estaran  al  jardinet  esperant,  un  cop  ja  han  recollit  a  la  seva  filla  o  fill  seguiran                    

el   recorregut   del   jardinet   i   sortiran   per   la   porta   d’infantil.   

● La  recollida  ha  de  ser  àgil  i  ràpida,  la  comunicació  amb  el  tutor  o  tutora  ha  de  ser                    

mitjançant   l’agenda,   no   en   aquest   moment.     
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7.1.7.   Sortides   Cicle   Superior   
  

● L’alumnat   que   no   marxa   sol   s’espera   amb   el   docent   a   la   zona   del   seu   grup   classe.     

● Un  adult,  amb  la  distància  i  mascareta,  podrà  fer  tot  el  recorregut  indicat  fins  arribar  a  la                   

zona   del   seu   fill/a.   

● Un  cop  que  ja  està  la  família  amb  l’infant  ha  de  continuar  tot  l’itinerari  fins  arribar  a  la                    

sortida.   

● La  recollida  ha  de  ser  àgil  i  ràpida,  la  comunicació  amb  el  tutor  o  tutora  ha  de  ser                    

mitjançant   l’agenda,   no   en   aquest   moment.     

  

  
  
  
  
  
  

  

  
38   



  
  

7.1.8.   Sortides   Cicle   Mitjà   
  

● L’alumnat   que   no   marxa   sol   s’espera   amb   el   docent   a   la   zona   del   seu   grup   classe.     

● Un  adult,  amb  la  distància  i  mascareta,  podrà  fer  tot  el  recorregut  indicat  fins  arribar  a  la                   

zona   del   seu   fill/a.   

● Un  cop  que  ja  està  la  família  amb  l’infant  ha  de  continuar  tot  l’itinerari  fins  arribar  a  la                    

sortida.   

● La  recollida  ha  de  ser  àgil  i  ràpida,  la  comunicació  amb  el  tutor  o  tutora  ha  de  ser                    

mitjançant   l’agenda,   no   en   aquest   moment.     

  
  
  

7.1.9.   Sortides   Cicle   Inicial   
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● Un  adult,  amb  la  distància  i  mascareta,  podrà  fer  tot  el  recorregut  indicat  fins  arribar  a  la                   

zona   del   seu   fill/a.   

● Un  cop  que  ja  està  la  família  amb  l’infant  ha  de  continuar  tot  l’itinerari  fins  arribar  a  la                    

sortida.   

● La  recollida  ha  de  ser  àgil  i  ràpida,  la  comunicació  amb  el  tutor  o  tutora  ha  de  ser                    

mitjançant   l’agenda,   no   en   aquest   moment.     
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7.1.10.   Sortides   P4   i   P5   
  

● Un   adult   esperarà   amb   la   distància   i   mascareta   al   pati   de   sorra   fent   fila.   

● Els   infants   de   P4   estaran   al   jardinet   esperant   i   els   de   P5   a   dues   zones   del   pati   de   sorra.   

● Les   famílies   han   de   fer   files   i   un   cop   ja   han   recollit   a   la   seva   filla   o   fill:   

Els   grups   de   P4   seguiran   el   recorregut   del   jardinet   i   sortiran   per   la   porta   d’infantil.   

Els   grups   de   P5   seguiran   el   recorregut   i   sortiran   per   la   porta   principal   de   l’escola.   

● La  recollida  ha  de  ser  àgil  i  ràpida,  la  comunicació  amb  el  tutor  o  tutora  ha  de  ser                    

mitjançant   l’agenda,   no   en   aquest   moment.     
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7.1.11.   Germans   o   germanes   
  

Les   famílies   que   tingui   més   d’un   fill/filla   tenen   opció   d’entrar   a   l'últim   torn.     
  
  

7.1.12.   Pluja   
  

Els  dies  de  pluja  es  faran  files  tant  per  entrar  com  per  sortir.  Caldrà  dur  paraigües  i  es  recomana                     
portar   impermeable.   

  
  
  

8.    Material   
  

Pel   que   fa   a    Infantil    cada   alumne/a   de   l’escola   haurà   de   portar:   
  

● Una   ampolla   reutilitzable   resistent,   que   no   sigui   de   vidre,   marcada   amb   el   nom.   
● Mascareta   de   recanvi   dins   la   motxilla,   i   una   de   recanvi,   en   cas   d’alumnes   que   facin   servei   

d’acollida   i/o   extraescolars.   
  

Pel   que   fa   el   material   que   caldria   tenir   a   casa   en   cas   de   confinament:   
● Colors,   retoladors,   pintura...   
● Llapis   i   goma   
● Tisores,   pega,   pinzells,   punxons,...   
● Fulls   
● Gomets,   plastilina,...   

  
En   el   cas   de    Primària ,   l’alumnat   haurà   de   portar   a   l’escola:   

● Mascareta   
● Mascareta   de   recanvi   
● Una   bosseta   per   guardar   la   mascareta   en   els   moments   d’EF,   d’esmorzar   i   de   dinar.   És   

aconsellable   que   aquesta   bosseta   tingui   una   beta   per   poder-la   penjar.   
● Un   estoig   que   serà   omplert   amb   el   material   d’ús   a   l’aula.   
● Una   ampolla   reutilitzable   per   beure   aigua.   

  
Tot   marcat   amb   el    nom   i   cognoms   
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Pel   que   fa   el   material   que   caldria   tenir   a   casa   en   cas   de   confinament:   
● Colors   
● Llapis   i   goma   
● Tisores   
● Pegues   
● Ordinador   
● Fulls   
● Com    a   recomanació   un   ordinador-portàtil   
● ...   

  
  

9.   Pla   de   ventilació,   neteja   i   desinfecció     
  

La    ventilació    és   una   de   les   principals   mesures   de   prevenció   de   contagis   en    un   espais   interiors.     

  

● És  necessari  ventilar  les  instal·lacions  interiors  com  a  mínim  abans  de  l’entrada  i  la  sortida                 

de   l’alumnat   i    3   vegades    més   durant   el   dia   durant,   almenys,    15   minuts   cada   vegada .     

● Totes  les  aules  han  de  poder  ser  adequadament  ventilades.  Si  és  possible,  es  deixaran  les                 

finestres   i   portes   obertes   durant   les   classes.   

● La  neteja  i  la  posterior  desinfecció  d’espais  s’ha  de  realitzar  amb  una  periodicitat  almenys                

diària  (superfícies  d’ús  més  comú  com  el  poms  de  les  portes,  les  baranes  de  les  escales,                  

etc.  Les  taules  de  les  aules  i  del  menjador  s’han  de  netejar  i  desinfectar  després  de  les                   

activitats   i   dels   àpats,   respectivament).   

● Les    zones   exteriors :   per   a   la   seva   neteja   i   desinfecció   es   farà   càrrec   l’Ajuntament.   

● Gestió  de  residus :  Els  mocadors  i  tovalloles  d'un  sol  ús  utilitzats  per  a  l'assecat  de  mans  o                   

per   a   la   higiene   respiratòria   es   llençaran   en   contenidors   amb   bosses   amb   tapa   i   pedal.     
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10.   Pla   d’actuació   en   cas   de   COVID-19   
  

Davant  d'una  persona  que  comença  a  desenvolupar  símptomes  compatibles  amb  la  COVID-19  al               

centre   educatiu:   

    

1.  Se  l’ha  de  portar  a  un  espai  separat  d'ús  individual,  seria  l’aula  de  FANG.  En  el  moment  que  hi                      

hagi   més   d’un   cas   amb   símptomes   l’alumnat   es   distribuirà   al   pati.     

2.  S’ha  de  col·locar  una  mascareta  quirúrgica  (tant  a  la  persona  que  ha  iniciat  símptomes  com  a  la                    

persona   que   quedi   al   seu   càrrec).     

3.   S’ha   de   contactar   amb   la   família   per   tal   que   vingui   a   buscar   l’infant.   

4.   Trucar    -    Equip   d’Atenció   Primària   EAP   -    MONTCLAR   -    REFERENT   COVID-19   

5.   En   cas   de   presentar   símptomes   de   gravetat   s’ha   de   trucar   també   al   061.     

6.  El  centre  ha  de  contactar  amb  el  servei  territorial  d’Educació  per  informar  de  la  situació  i  a                    

través   d’ells   amb   el   servei   de   salut   pública.     

7.  Introduir  dades  a  l’aplicatiu  TRAÇACOVID  una  vegada  sabem  que  s’ha  realitzat  la  prova  PCR                 

i/o   es   tracta   d’un   cas   positiu   i   s’ha   de   confinar.   

8.  Si  cal  confinar  al  grup-classe  informar  a  totes  les  famílies,  fent  trucades  telefòniques  i  enviant                  

mails   per   mantenir-les   informades   dels   passos   fets   per   la   direcció   de   l’escola.   

9.   Informar   a   tota   la   comunitat   mitjançant   un   mail   del   grup   o   grups   confinats   a   l’escola.   

  

  

10.  La  família  o  la  persona  amb  símptomes  ha  de  contactar  amb  el  seu  CAP  de  referència  per                    

valorar   la   situació   i   fer   les   actuacions   necessàries.     
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11.   Resolució   final   

     

Resolució   final     
  

Com  a  directora  de  l’Escola  Benviure  de  Sant  boi  de  Llobregat,  i  en  aplicació  de  les                  

competències  que  estableix  l’article  132  de  la  Llei  orgànica  2/2006,  de  3  de  maig,  d’Educació,                

modificada  per  la  Llei  orgànica  8/2013  de  9  de  desembre,  per  a  la  millora  de  la  qualitat  educativa                    

d’acord  amb  la  Resolució  de  20  de  juny  de  2019  per  la  qual  s’aproven  els  documents  per  a                    

l’organització  i  gestió  dels  centres  per  al  curs  2019-2020  i  d’acord  amb  el  parer  del  Consell                  

Escolar,   segons   consta   a   l’acta   de   la   sessió   del   xx   de   setembre   de   2020.     

  

RESOLC:     

1.   Aprovar   el   Pla   d’Actuació   per   al   curs   2020-2021.     

2.  Comunicar  aquest  resolució  al  Consell  Escolar  del  centre  i  donar-la  a  conèixer  a  tota  la                  

Comunitat  Educativa.  Així  mateix,  aquest  pla  estarà  a  disposició  de  l’Administració  Educativa  i               

serà   publicada   a   la   Pàgina   Web   de   l’escola.   

  

Resolució  de  la  directora  del  centre  Escola  Benviure,  de  Sant  boi  de  Llobregat  per  la  qual  aprova                   

el   Pla   d’Actuació   de   centre   per   al   curs   2020-2021.     

  

  

  La   directora   

  

  

  

Asun   Gazulla   Bespín   
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