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1. Introducció

Aquest pla pretén establir les bases per tal que el curs 2021-22 es pugui aconseguir

la màxima normalitat, buscant l’equilibri, amb les màximes garanties, entre la

protecció de la salut dels alumnes i treballadors de l’escola, i el dret de tots infants a

una educació de qualitat.

La proposta es basa en els valors de seguretat, salut, equitat i tindrà vigència durant

tot el curs 2021-22 tenint en compte les noves indicacions que ens arribin des del

Departament d’Educació i de Salut i fent les modificacions pertinents si es dona el cas.

La finalitat del pla és la d’emmarcar la nostra tasca organitzativa i pedagògica i

orientar-nos en la presa de decisions en els possibles escenaris que es puguin donar

al llarg del curs, d’acord amb els criteris que fixa l’administració:

○ Una acció educativa de qualitat i d’equitat.

○ La màxima presencialitat de l’alumnat a l’escola durant tot el curs.

○ Agrupaments estables que permetin establir la traçabilitat de forma eficaç en

cas de brot.

○ Una atenció inclusiva de tot l’alumnat.



2. Consideracions generals

El pla d’organització de centre pel Curs 2021-22 està subjecte a les indicacions que es

rebin des del Departament d’Educació pels seus diversos canals.

Atenent a la situació permanentment canviant, aquesta llista de comunicats,

instruccions, decrets, recomanacions i orientacions pot ésser ampliada.

Pla d'actuació de centres per al curs 2021-22

Gestió de casos

Procediment d’actuació enfront de casos d’infecció pel nou coronavirus
SARS-CoV-2 (gencat.cat)

Algoritme de gestió de casos

http://educacio.gencat.cat/web/shared/continguts_per_compartir/ENS/salut-escola/documentacio/escoles/2021-2022/20210830-pla-actuacio-centres-2021-2022.pdf
https://educacio.gencat.cat/web/shared/continguts_per_compartir/ENS/salut-escola/documentacio/escoles/20210906-gestio-casos-covid-centres-2021-2022.pdf
https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/procediment-actuacio-coronavirus.pdf
https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/procediment-actuacio-coronavirus.pdf
https://educacio.gencat.cat/web/shared/continguts_per_compartir/ENS/salut-escola/documentacio/escoles/20210910-algoritme-gestio-casos-covid.pdf


3. Principis bàsics de seguretat i higiene de l’escola

Segons la RESOLUCIÓ SLT/1429/2020, de 18 de juny, per la qual s'adopten mesures

bàsiques de protecció i organitzatives per prevenir el risc de transmissió i afavorir la

contenció de la infecció per SARS-CoV-2 els dos pilars en el moment actual de control

de la pandèmia són la disminució de la transmissió del virus i l’augment de la

traçabilitat dels casos.

3.1-Grups de convivència i socialització estables

Es manté la proposta de l’organització a l’entorn de grups de convivència estable. El

seu principal valor, tal com s’ha demostrat durant el curs 2020-2021, és la facilitat que

ofereix en la traçabilitat dels possibles casos que s’hi donin, atès que permet una

identificació i gestió precoç dels casos i dels seus contactes. Es tracta de grups

estables d’alumnes, amb el seu tutor o tutora, i en el marc dels quals es produeix la

socialització de les persones que els integren. Poden formar part d’un grup estable

altres docents o personal de suport educatiu i d’educació inclusiva, si la major part de

la seva jornada laboral transcorre en aquest grup. Un docent i un professional o una

professional de suport educatiu només pot formar part d’un únic grup estable.

Es tracta, per tant, d’un grup de persones que tenen una relació propera i molt

quotidiana. Això permet que no sigui necessari requerir la distància física interpersonal

de seguretat establerta en 1,5 metres (o la superfície equivalent de seguretat de 2,5

m2) en aquests grups de convivència estables. En aquestes condicions, des d’un punt

de vista de salut, té molta més importància centrar els esforços organitzatius a garantir

l’estabilitat i l’estanqueïtat d’aquest grup, amb la finalitat de preservar la capacitat de

traçabilitat, que no pas a fixar el nombre d’integrants del grup.

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, s’han de complir rigorosament les mesures de protecció individual,

especialment la ventilació i l’ús de la mascareta.

3.2-Ús de mascaretes

En funció de la immunitat assolida amb la vacunació, el context epidemiològic i la

normativa vigent, l’ús de la mascareta és susceptible de patir variacions durant el curs

escolar 2021-2022.

Col·lectiu Indicació Tipus de mascareta

https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=875707&language=ca_ES


Educació Infantil
-No obligatòria si s’està amb el grup
de convivència dins de l’aula o al pati

-Obligatòria a les  entrades, sortides i
desplaçaments.

Higiènica i homologada,
amb compliment de la
norma UNE

Educació Primària
-Obligatòria. Higiènica amb compliment de

la norma UNE

Personal docent i
no docent

-Obligatòria. Higiènica amb compliment
de la norma UNE

3.3-Requisits d’accés al centre i control de la simptomatologia

La família / els tutors han de verificar, abans d’anar al centre educatiu, l’estat de salut del

seu fill o filla i comprovar que no té una temperatura superior als 37,5ºC ni presenta com

a novetat cap altre dels símptomes més freqüents de la covid-19:

● Tos

● Dificultat per respirar

● Mal de coll (acompanyat de febre)

● Refredat nasal (acompanyat de febre)

● Fatiga, dolors musculars i/o mal de cap

● Mal de panxa amb vòmits i diarrea

● Pèrdua d’olfacte o del gust

La família  ha de comunicar al centre amb un correu electrònic dirigit al seu tutor/a i a

l’escola si el seu fill/a ha presentat febre o algun altre símptoma. En aquest cas l’infant no

podrà venir a l’escola fins que el metge ho indiqui.

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 darrers 6

mesos 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 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 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

SARSCoV-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.



3.4-Neteja, desinfecció i ventilació

El pla de neteja, desinfecció i ventilació que l’escola seguirà per aquest curs 2021- 22

ha estat adaptat a les característiques i recursos dels que disposa el centre.
+ = ventilació
✔= neteja i
desinfecció
n = neteja

Abans de
cada ús

Després
de
cada
ús

Diàriament ≥ 1 vegada
al dia Setmanalment Comentaris

COMUNS I EQUIPAMENT DEL CENTRE

Ventilació
de l’edifici

+

1- Abans de
l’entrada.(personal de
neteja)
2- Quan s’acabi el
Servei Matí
3- Durant l’estona
d’esbarjo (mestra que ha
estat a l’aula)
4- L’hora de menjador (mestre)
5- Sortida dels nens/es a
les 16:30h (personal de neteja)

Cadires i taules
de
l’aula

✔ Mestre i alumnes que han
utilitzat l’espai si després hi va un altre
grup.

GIMNÀS

Ventilació
de l’espai +

Després de cada ús deixar els
finestrals
oberts.

+ = ventilació✔= neteja idesinfección = neteja
Abans de
cada ús

Després
de cada
ús

Diàriament ≥ 1 vegada
al dia Setmanalment Comentaris

MENJADOR

Ventilació
de l’espai + Mínim 10 minuts

3 vegades/dia
Superfícies on
es prepara
el menjar ✔ ✔

Personal neteja de cuina

Plats,
gots,
coberts
...

✔

Amb aigua calenta: rentats
a temperatura
elevada. (Personal neteja
de cuina)

Taules,
safates ✔ ✔ Monitors i personal de neteja

Taulells ✔ Personal neteja de cuina
Estris de
cuina ✔ Personal neteja de cuina

Terra ✔ Personal neteja de cuina

Pel que fa a les zones d’exteriors, (esbarjos), són considerades espais de baix risc de

transmissió de la CoViD-19. Per aquest motiu s’aconsella l’ús d’aquests espais per a

totes aquelles activitats que es puguin dur a terme a l’aire lliure.



3.5-Promoció de la salut i el suport emocional

L'impacte de la pandèmia pot haver provocat conseqüències emocionals per a molts

infants. Aprofitarem la situació actual per a consolidar alguns hàbits i conductes que són

imprescindibles en qualsevol context:

● Tenir cura d’un mateix i de les persones que ens envolten.

● Actuar amb responsabilitat per a protegir els més vulnerables.

● Rentar-se les mans de manera freqüent i sistemàtica.

3.6-Gestió de casos
Aplicarem el protocol vigent de Gestió de casos als centres educatius quan es detecti

un cas positiu o simptomatologia susceptible amb la Covid 19.

3.7-Protocol de detecció i actuació d’un possible cas de CoViD-19

Si es presenta la sospita de que un alumne, un membre del personal docent o no

docent presenta símptomes compatibles amb la CoViD-19:

1. Es portarà a l’aula Covid (aula d’Audició i Llenguatge). En cas de més d’un
afectat, s’utilitzarà l’aula d’anglès.

2. La persona que l’acompanya s’haurà de desinfectar a consciència les mans.

3. La persona que es faci càrrec de la persona que presenta simptomatologia

compatible amb la Covid19, s’ha d’equipar amb l’equip d’EPI preparat a l’aula

per atendre a aquests casos (mascareta FFP2 i guants).

4. A la persona que presenta símptomes se li posarà una mascareta quirúrgica

(de l’ equip d’EPI facilitat pel DEGC), se li desinfectarà les mans i se li posarà

guants (aquest material serà a l’aula).

5. L’escola es posarà en contacte amb la família perquè que vingui a buscar

l’infant el més aviat possible. (termini màxim, 1h).

6. Si la persona amb símptomes presenta un quadre greu: febre molt alta o

dificultats respiratòries, també ens posarem en contacte amb el 061.

7. La direcció del centre es posarà en contacte amb el referent de Salut (RECO) i

també mantindrà actiu i al dia l'aplicatiu Traçacovid.

8. La família és la encarregada de contactar amb el seu referent del CAP per

valorar la situació i fer les actuacions necessàries. La família haurà de seguir

les indicacions de Salut.



En qualsevol cas, l’escalada de decisions en relació al tancament de l’activitat

presencial en un grup classe o del centre en general serà el resultat de la valoració

sobre el terreny per part de l’autoritat sanitària.

3.8- Accions contràries a la convivència

Qualsevol vulneració dels principis bàsics de seguretat i higiene de l’escola que es

descriuen en aquest pla serà considerada una falta greument perjudicial per a la

convivència en el centre i implicarà, com a mesura preventiva, la no possibilitat de

l’alumne d’assistir al centre.

En cas que una família sigui coneixedora que el seu fill/a presenta símptomes de

Covid19 i el porti a l’escola, es trucarà a la inspecció educativa i/o a salut pública.

4. Organització de centre

4.1-Calendari

El curs 2021-22 començarà de manera presencial el 13 de setembre de 2021 i finalitzarà
el 22 de juny de 2022.

El calendari pel curs 2021-22, va ser aprovat  a la reunió del Consell escolar del 22 de

juny de 2021.

4.2-Horari

○ Horari Ordinari: de 08:45h a 16:30h

○ Jornada Continuada: de 8:45h a 13:00h o en funció de l’entrada.

○ Servei d’Acollida: de 7:30h a 9:15h i de 16:30h a 17:30h a càrrec de l’AMPA.

L’entrada es farà de forma graduada de 08:45h a 09:00h.

La sortida del migdia serà a les  12:30 i l’entrada de la tarda serà a les 15:00h.

La sortida de la tarda serà de les 16’15  a les 16:30h.

Els alumnes que no es recullin a l’hora, com és habitual, si no estan preinscrits al

servei d’acollida, es trucarà a la família, en cas de reincidència es trucarà a la Guàrdia

Urbana. Aquest curs torna a ser molt important la puntualitat per poder mantenir

la bona organització de l’escola, tant a les entrades com a les sortides.



4.3-Entrades i sortides

Les entrades i sortides del centre es faran en intervals de 5 minuts, de manera que hi

hagi el màxim de coincidència entre els alumnes del mateix cicle. El fet que es

mantingui aquest esglaonament respon a les indicacions del Pla d’actuació 2020-21

del Departament d’Educació a fi i efecte d’ evitar aglomeracions i permetre que es

mantinguin les distàncies de seguretat, aprofitant els dos accessos de què disposa

l’escola.

Els alumnes que arribin tard al matí s’esperaran a la porta amb la conserge i/o

personal de l’escola que els acompanyarà a l’aula quan hagin entrat la resta dels

nivells..

HORARI D’ENTRADES I SORTIDES

ENTRADA SORTIDA

5è i 6è 08:45h

Porta Garcilaso

16:15h

Porta Garcilaso

4t 08:50h

Porta principal

16:20h

Porta principal

3r 08:50h

Porta Garcilaso (porxo)

16:20h

Porta Garcilaso

En cas de pluja es farà al porxo.

2n 08:55h

Porta principal

16:25h

Porta principal

1r 08:55h 16:25h



Porta Garcilaso Porta Garcilaso

En cas de pluja es farà per la porta del final de la pista.

P5 09:00h

Porta Garcilaso

Trobada al pati de sorra

16:30h

Porta Garcilaso

Recollida al pati de sorra

En cas de pluja es farà per la porta del final de la pista.

P4 09:00h

Porta Garcilaso

Trobada al porxo

16:30h

Porta Garcilaso

Recollida al porxo

P3 09:00h

Porta principal

Trobada a l’aula

16:15h

Porta principal

Recollida al l’aula/pati P3

Els alumnes que fan ús del servei de matí seguiran el protocol gestionat per

l’AFA i la  coordinadora del servei amb qui s’ha establert la coordinació.

Les persones que portin i recullin els alumnes hauran de guardar també les

distàncies fora de les instal·lacions.

La sortida del migdia serà la mateixa per a tots els alumnes. Els que marxen a dinar a

casa sortiran a les 12:30h i entraran a les 15:00h per la porta principal. A l’hora de

sortir els acompanyarà i els recollirà el seu mestre de referència. Les famílies

s’hauran d’esperar fora de l’escola, davant de l’entrada principal.

En el moment d’arribar tots els alumnes hauran portar la mascareta posada.

4.4-Fluxos de circulació

Els docents hauran de vetllar perquè els diferents grups no coincideixin en els

passadissos i els lavabos a fi d’evitar aglomeracions i mantenir la distància física.



En els passadissos i els lavabos s’ha de vetllar perquè no coincideixin més d’un grup

estable. Quan coincideixin més d’un grup estable caldrà mantenir la distància

interpersonal d’1,5 metres i portar mascareta.

Per afavorir la circulació de pujada, l’escala principal serà l’escala preferent, excepte

en alguns nivells que tenen les aules a prop de l’escala secundària. (P4, P5 i 1r

pujaran i baixaran per l’escala secundària ) així s’evita la circulació simultània amb les

famílies de P3 i es facilita la circulació dels alumnes més petits.

Preferentment  l’escala secundària serà de baixada.

4.5-Patis

La sortida al pati serà per cicles. Es baixarà al pati per l’escala secundària, i s’accedirà als

mateixos per la porta de ferro del pati de ciment.

Per pujar a les aules, preferentment es pujarà pel porxo i l’escala principal.

Tots els alumnes sortiran al pati amb mascareta. Cal veure les indicacions de Salut i les

modificacions que pugui haver-hi durant el curs.

Horaris i patis assignats:

P3: 10:30h-  Pati de P3 (3r pis)

P4: 10:30h-  Pati terrassa d’Infantil (4t pis)

P5: 11:00h-  Pati terrassa d’Infantil (4t pis) i Pati de sorra (2 o 3 dies segons necessitats).

1r i 2n: 10:30h-  Pati de sorra (3 dies) Pati Pista de ciment (2 dies)

3r i 4t: 10:30h-  Pati de sorra (2 dies) Pati de ciment( 3 dies)

5è: 11:00h-  Pati de sorra zona de camp de futbol (3 dies), a combinar amb P5 i Pati de

ciment (2 dies)

6è: 11:00h-  Pati de sorra zona de camp de futbol (2 dies), a combinar amb P5 i Pati de

ciment (3 dies)

4.6-Adaptació P3

Durant la setmana del 13 al 17 de setembre de 2020 l’escola desenvoluparà el

procés d’adaptació de P3. Per causa de la crisi sanitària i per assegurar al màxim

la seguretat i higiene de tots els alumnes i equip docent, només un progenitor

podrà accedir a l’aula.



La setmana d’adaptació serà la següent:

● Primer i segon dia (13 i 14 de setembre):

9h a 10:30h……………………………..1r torn ( 11/12   nens/es ) per grup

11h a 12:30h……………………………2n torn (11/12) nens/es ) per grup

Durant aquesta estona, l’infant ha d’estar acompanyat únicament d’un familiar.

Els nens/es tindran un penjador fix a la seva classe per penjar motxilles i jaquetes

(ordenats alfabèticament pel nom del nen/a).

● Tercer i quart dia (15 i 16 de setembre):

9h a 10:30h……………………………..1r torn (11/12 nens/es) per grup

11h a 12:30h……………………………2n torn (11/12 nens/es) per grup

Les famílies acompanyen els infants a l’aula i s’acomiaden fins l’hora de la sortida.

● Cinquè dia (17 de setembre):

9h a 12:30h……………………. tot el grup-classe junt.

Les famílies acompanyaran els infants fins a la classe i s'acomiaden fins l’hora de la

sortida.

Durant aquesta setmana no hi haurà menjador ni classe a la tarda.

A partir de la setmana següent (a partir del dia 20) s’ofereixen tres opcions en funció

de l’evolució de cada infant:

A – Es queden tot el dia ( horari d’escola, matí, dinar i tarda ).

B – Es queden tot el matí ( caldrà decidir quan finalitza aquest procés parlant

directament amb les famílies i tenint en compte cada cas ).

C – Matí, marxen a dinar a casa i tornen a la tarda a les 15h.

Protocol d’entrada de les famílies de P3

Requisits d’accés: La persona acompanyant no pot participar en el període d’acollida



si presenta símptomes compatibles amb la covid-19 o els ha presentat en els darrers 10

dies. Tampoc no hi podrà participar si ha tingut contacte estret amb una persona amb la

covid-19 confirmada o amb simptomatologia compatible en els darrers 10 dies.

Persones de risc: Aquelles persones acompanyants que pateixin una malaltia de risc

davant de la covid-19 (diabetis, malaltia cardiovascular -inclosa la hipertensió-, malaltia

hepàtica crònica, malaltia pulmonar crònica, malaltia renal crònica, immunodeficiència,

càncer en fase activa, obesitat mòrbida), així com dones embarassades i que no hagin

estat vacunades, hauran d’avaluar la conveniència de participar en el període d’acollida

amb el seu equip mèdic de referència.

Nombre d’acompanyants: Cada infant només pot ser acompanyat per una sola

persona (que pot canviar durant el període d’adaptació). Els germans o germanes que

es trobin simultàniament en el període d’acollida poden ser acompanyats per una o

dues persones. En aquest cas, sí que hi pot haver contacte amb la resta de membres

de la unitat familiar.

Contacte i distància: La persona acompanyant només pot tenir contacte amb el seu

infant i ha de mantenir la distància de seguretat (1,5 metres) amb la resta de persones

de l’aula (inclosos infants, persones acompanyants i persones educadores).

Rentat de mans: La persona acompanyant s’ha de rentar les mans amb aigua i sabó o

gel hidroalcohòlic abans d’accedir al centre educatiu i també abans d’entrar a l’aula.

També es recomana el rentat de mans a la sortida del centre educatiu.

Mascareta: La persona acompanyant ha d’accedir al centre educatiu amb una

mascareta higiènica o quirúrgica col·locada correctament.

Ventilació: És important que durant aquests períodes els espais estiguin ben ventilats,

seguint les instruccions.

4.7-Festes

Celebrarem les festes fixades en el projecte educatiu adaptant-nos a la realitat del

moment, emprant les mesures de seguretat fixades pel Departament de Salut en

aquell instant.



4.8-Activitats, sortides i colònies

Es programaran les activitats, sortides i colònies del curs, amb les adaptacions

que calgui ateses les mesures de prevenció i seguretat sanitària.

En el cas de les sortides, sempre cal mantenir la distància interpersonal d’1,5

metres i portar mascareta. Donades les circumstàncies no es prioritzarà el

transport públic. Aquesta mesura podrà canviar si les mesures es relaxen.

5. Distribució d’espais
Els grups d’alumnes estables tindran assignada una aula referent on

desenvoluparan la major part de la jornada lectiva.

S’utilitzaran les diferents aules per poder realitzar les especialitats (música,

psicomotricitat, gimnàs, aula de ciència,plàstica etc).

6. Alumnat

L’ensenyament serà presencial per a tots els alumnes de l’etapa d’educació infantil

i primària i la direcció del centre vetllarà perquè es pugui seguir el curs de manera

presencial sempre que la situació sanitària no obligui a un confinament parcial o

total.

Per aquest curs 2021-22 seguint les instruccions del Departament d’Educació la

distribució de l’alumnat, docents i espais serà l'habitual de l’escola.

6.1-Horaris alumnat

Es concretaran a partir d’aquests criteris:

○ A nivell pedagògic:

● Es mantindran dues franges d’espais d’aprenentatge segons el cicle. Es

confeccionaran els horaris de manera que cada cicle en algun moment

del curs, si la situació ho permet, puguin relaxar mesures i els alumnes

puguin trencar el seu grup de convivència estable.

● Es mantindran les especialitats (educació visual i plàstica, educació física

i música, anglès i biblioteca).

● Es mantindrà la tutoria de grup i la tutoria individualitzada.



○ A nivell organitzatiu:

● Entrades i sortides.

● Temps d’esbarjo.

● Mínim contacte amb persones fora del grup estable.

● Traçabilitat.

7. Professorat i PAS

Tots els treballadors i treballadores han de declarar les condicions de

vulnerabilitat, casos, contactes estrets i simptomatologia de COVID19. Es

seguiran les indicacions dels protocols esmentats.

7.1-Distribució de mestres

A cada tutor/a d’infantil o primària se l’assignarà a un grup classe de convivència i

socialització estable.

ORGANITZACIÓ GRUPS I MESTRES

Tornem a la normalitat. Hi haurà 2 grups classe (GCE) de cada nivell.

EDUCACIÓ INFANTIL

P3 Gemma E. Sílvia R.

P4 Mercè LL Sandra C.

P5 Núria M. Eugènia S.

CICLE INICIAL

1r Ramona G. Rosa L.



2n Paula G. Nati C.

CICLE MITJÀ

3r Carme C. Pilar Q.

4t Daniel L./ Lorena B. Marta R + Estefania M.

CICLE SUPERIOR

5è Olga D. Marta P.+ David C.

6è Marina P. Júlia S.

Els mestres que no tenen assignada una tutoria estan adscrits a un cicle

Realitzaran les especialitats i suport educatiu.

7.2-Equips de treball

Tornarem a l’organització de l’equip docent habitual. El treball per nivell, cicles i

comissions de manera presencial. Els claustres dependrà de les indicacions de

Salut, si es pot es prioritzarà fer-los de manera presencial.

La formació, en principi, es farà telemàticament.

Vetllarem per la seguretat i la traçabilitat dels equips.

7.3-Reunions docents, institucionals i amb agents externs

Les reunions es regiran pels principis bàsics de seguretat i higiene de l’escola, es

podran fer de manera presencial respectant la normativa en espais prèviament

ventilats.

Els claustres, comissions mixtes (famílies-escola) i Consell escolar es faran de

manera virtual. L’eina de comunicació telemàtica serà el Hangouts Meet vinculat a

la Gsuite corporativa del centre, atenent a que és un entorn fiable, segur i s’ajusta



a les normes de ciberseguretat.

L’equip directiu i els coordinadors de cicle o de les diferents comissions fixaran el

calendari de les reunions i l’enllaç d’accés a les mateixes.

8. Serveis complementaris

8.1-Menjador/Espai Migdia

L’AFA, que gestiona el menjador, haurà d’establir un Pla d’actuació on fixi

monitoratge estable per cada grup d’infants i els espais on es desenvoluparà

l’activitat.

Aquesta organització de l’Espai Migdia anirà en coordinació amb l'estructura

organitzativa de l’escola en l’horari lectiu. Aquesta coordinació es farà

principalment entre la coordinadora del servei i la directora.

La recollida i retorn de l’alumnat es farà a l’aula de cada grup i la circulació als

diferents espais es farà evitant aglomeracions i contacte entre grups.

El servei de biblioteca a l’Espai Migdia es mantindrà a la biblioteca de l’escola.

L’organització dels grups que hi aniran a càrrec de la coordinadora de l’espai

migdia, la cap d’estudis i la bibliotecària. Es prioritzarà l’ús de la biblioteca per a 4t,

5è i 6è.

8.3-Acollida

S’organitzarà l’espai d’acollida de manera que permeti mantenir la distància

interpersonal d’1,5 metres i, quan no sigui possible, tant els responsables de

l’acollida com els infants hauran de portar mascareta.

Quan finalitzi el període d’acollida, els infants seran acompanyats a la seva zona

de referència, i tant els responsables com els infants hauran de portar les

mascaretes.

Un cop acabat l’horari d’acollida caldrà ventilar l’espai.

Hi haurà una coordinació permanent entre la coordinadora del servei i la direcció.

8.4-Extraescolars

Es podran dur a terme les activitats extraescolars previstes  amb les adaptacions que

calgui, ateses les mesures de prevenció i seguretat sanitàries, d’acord



amb el pla sectorial vigent.

9-Organització pedagògica

Seguirem fent èmfasi en els següents aspectes perquè la situació encara és

d’incertesa.

● Educació i 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 compensar les desigualtats dels entorns

familiars, més enllà de la bretxa digital, i abordar les necessitats educatives

i les dificultats d’aprenentatge.

● Impuls a l’aprenentatge autònom i creatiu per part dels alumnes, amb

propostes que aprofondeixin en la competència d’aprendre a aprendre, per

tal de capacitar l’alumne a autoregular-se. Tot això incidint tant en els

processos cognitius com en els factors socioemocionals de l’aprenentatge.

● L’impuls a la cultura digital. Incorporar l’aprenentatge telemàtic i garantir la

incorporació d’estratègies per a fomentar la competència digital dels

docents i dels alumnes, prioritzant aquells amb una baixa capacitació

digital.

● Impulsar les xarxes de col·laboració entre docents i centres com un

element clau per l’intercanvi d’experiències innovadores i avançar vers la

transformació del sistema.

9.1-Acció tutorial

El/la tutor/a de cada grup és el/la responsable de centralitzar tota la informació de

cada alumne.

El/la tutor/a ha de vetllar per:

● L'assoliment progressiu de les competències bàsiques.

● Coordinació de tots els mestres que incideixen en un mateix alumne/a.

El tutor/a haurà d’establir canals de comunicació fluïds amb les famílies per tal de

guiar-les, acompanyar-les i assessorar-les en aspectes acadèmics i emocionals.



La comunicació es farà principalment per l’agenda d’aula, el correu electrònic, i

entrevistes.

En cas que es permeti l’entrada de les famílies, tornaríem a l’organització habitual:

entrada i recollida diària dels alumnes d’infantil davant les aules i entrada de les

famílies de primària els divendres a la tarda.

A l’inici del curs, dins de les primeres setmanes de curs, el/la tutor/a es coordinarà

amb el tutor anterior per fer la reunió de traspàs i recollir informació rellevant.

9.2-Avaluació diagnòstica

A l’inici de curs, durant la primera quinzena d’octubre,es faran les proves

d’avaluació inicial a primària de cara a ajustar la programació d’aula i detectar les

necessitats prioritàries dels infants.

9.3- Horaris i Agrupaments

Els horaris de cada cicle seran els mateixos per afavorir la coincidència dels

horaris dels mestres especialistes i de suport. També per la coincidència de les

reunions dels equips docents.

Els horaris es faran tenint en compte la possibilitat que en algun moment del curs

es permeti la interacció d’alumnes de diferents grups per fer activitats

pedagògiques (espais d’aprenentatge, teatre, concerts etc)

9.4-Especialitats

Es mantenen totes les especialitats. Els mestres especialistes seguiran les

indicacions de Salut establertes i que poden anar variant.

● Música: L’especialitat la farà l’especialista a l’aula de música.

● Educació Física: L’especialitat es farà principalment a l’aire lliure.

● Anglès: L’especialitat la farà l’especialista a l’aula ordinària de cada grup

estable.

● Visual i plàstica: L’especialista la farà a l’aula de plàstica.

● Biblioteca: L’especialista la farà a la pròpia Biblioteca.

● Psicomotricitat: Es farà a l’aula de jocs i P5 ho alternarà amb el gimnàs.



9.5-Atenció a la diversitat

Els Departament d’Educació el curs passat va fixar els següents criteris, que
mantindrem:

● 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).

● Afavorir agrupaments de l’alumnat que afavoreixin l’atenció inclusiva

impedint la composició d’agrupacions homogènies per nivells

d’aprenentatge ni 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 i la integració del

Personal d’Atenció Educativa (PAE) i de els/les especialistes de Pedagogia

Terapèutica i Audició i llenguatge on siguin necessaris.

9.6-L’escola digital

L’escola seguirà vetllant per:

● Detecció de les necessitats de connectivitat de l’alumnat i gestionar-ne

l’accés via el Consorci  i Departament d’Educació.

● Creació d’un compte corporatiu Gsuite a tot l’alumnat des de P3 a 6è i a tot

el professorat.

● Establiment d’un espai, Site de recursos, destinat a vehicular les propostes

educatives de tots els cursos.

● Priorització de l’aprenentatge de les eines Google i l’entorn virtual

d’aprenentatge , el Google Classroom, des del primer trimestre a partir de

3r.

● Formació, assessorament i acompanyament al professorat en l’ús de les

eines digitals de l’escola.

● Priorització, sobretot de 3r a 6è, de material didàctic de caràcter digital.

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



9.7-El temps d’esbarjo

En els temps d’esbarjo d’Infantil els alumnes portaran mascareta si interactuen

amb alumnes d’altres grups diferents I no en portaran si es divideix l’espai del pati

per cadascun dels grups.

A primària es permetrà la interacció d’alumnes del mateix cicle sempre i quan

portin mascareta.

Caldrà estar al cas de les indicacions de Salut per si hi ha canvis.

9.8-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 haurà d’estar assegurada des del primer

dia.

L’equip directiu, seguint les instruccions que puguin arribar des de les autoritats

sanitàries elaborarà un Pla de Contingència per respondre a la situació que

contemplarà aquests aspectes.

● Elaboració de pacs de treball a casa: material fungible, material didàctic,

dispositiu digital i connectivitat. Guia d’aplicació i de contacte amb el

professorat.

● Reducció del professorat per grup. Centralització de la comunicació i

tasques en la figura del/la tutor/a i un mestre/a de suport.

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

● Establiment ràpid de canals de comunicació amb les famílies.

● Establiment ràpid i eficaç d’un punt d’intercanvi i facilitació de tasques a l’alumnat.

Aquest Pla d’organització de centre 2021-22 es complementa amb el Pla

d’organització de l’AFA 2021-22 pel que fa als serveis que ofereix a les famílies

de l’escola: servei matí, servei migdia i servei d’extraescolars ja que van

estretament lligats al funcionament general de l’escola.

L’escola cedirà els espais per la realització de les activitats que ofereix l’AFA als

seus socis, seguint la normativa de salut: aforament màxim del 70% sempre i

quan es garanteixi la distància de 1’5m a 2m per participant i mascareta. Cada



activitat organitzada tindrà un responsable de claus, registre de participants i

desinfecció de l’espai. A les activitats esportives que es fan a l’exterior (futbol i

bàsquet) no caldrà l’ús de la mascareta, però sí un registre molt acurat dels

participants de l’activitat per garantir la traçabilitat en cas de contagi, perquè hi ha

més contacte físic. En cap cas es podran utilitzar els vestidors.

Els espais cedits són el pati, el gimnàs i l’aula de psicomotricitat.

Els responsables de cada activitat organitzada donaran raó de possibles danys i

desperfectes així com de la neteja de l’espai.

En cas que la situació epidemiològica empitjorés es valorarà la continuïtat

d’aquestes activitats.

Aquest Pla d‘organització de centre ha estat aprovat en el Consell Escolar del dia 20 de

setembre de 2021

Setembre de 2021






