PLA D’ORGANITZACIÓ
CURS 2020-2021
Escola St.Jeroni
St.Pere de Riudebitlles

Índex
1-

Diagnosi del centre............................................................................................................... 3
1.1. Valoració de les dificultats .................................................................................................... 4
1.2. Noves propostes................................................................................................................... 5
A nivell pedagògic .................................................................................................................... 6
A nivell organitzatiu de centre .................................................................................................. 7
A nivell familiar......................................................................................................................... 7

2Organització pedagògica, en una situació de pandèmia com l’actual i en cas de confinament
parcial o tancament del centre ........................................................................................................ 8
2.1. Organització pedagògica en situació de pandèmia com l’actual ........................................... 8
2.1.1. Organització dels grups d’alumnes, professionals i espais ................................................ 9
2.1.2. Criteris organitzatius dels recursos per a l’atenció de l’alumnat amb necessitat específica
de suport educatiu ..................................................................................................................... 14
Atenció a la diversitat curs 2020-2021 ................................................................................... 14
Mesures i suports universals .................................................................................................. 15
Mesures i suports addicionals ................................................................................................ 16
Mesures i suports intensius.................................................................................................... 16
2.1.3. Organització de les entrades i sortides ............................................................................ 16
2.1.4. Organització de l’espai d’esbarjo ..................................................................................... 18
2.1.5. Relació amb la comunitat educativa ................................................................................ 20
2.1.6. Servei de menjador ......................................................................................................... 21
2.2. Organització pedagògica en cas de confinament parcial ........................................................ 24
2.3. Organització pedagògica en cas de tancament del centre ..................................................... 24
3-

Pla d’actuació en cas de detectar un possible cas de COVID-19 ....................................... 25
3.1- Davant d’un cas positiu en un o més membres d’un grup estable. ..................................... 27
3.2- Davant d’un positiu en dos membres que pertanyen a dos grups estables diferents d’un
mateix espai .............................................................................................................................. 27
3.3- Davant d’un cas positiu en dos o més membres que pertanyen a grups de convivència
estable diferents que ocupen diferents espais ........................................................................... 27

4-

Pla de ventilació, neteja i desinfecció ................................................................................. 28

5-Acollida i extraescolars .............................................................................................................. 30
Activitat extraescolar d’anglès ................................................................................................... 31
Activitat extraescolar de música ................................................................................................ 31
6- Activitats complementàries .................................................................................................... 34
7- Espais del centre ...................................................................................................................... 36
8-

Annex ................................................................................................................................. 38

2

1-

Diagnosi del centre

En la memòria del curs 2019-2020, concretament en l’apartat nº 17 anomenat
“Valoracions de l’escola en confinament”, es van aportar evidències del funcionament
de l’escola durant el període de confinament.
“El 12 de març el Departament d'Educació va donar ordre de tancament dels centres
educatius amb l’especificació que s’interrompia l’activitat lectiva.
L’extensió de l’estat d’alarma a partir del 14 d’abril va donar orientacions i criteris de
represa de l’activitat docent de manera telemàtica.
L’escola va oferir activitats i propostes telemàtiques opcionals des de la pàgina web de
l’escola a tots els blocs a partir del tancament de l’escola. Alguns cursos també van fer
ús del mail per enviar activitats a les famílies.
El grup d’alumnes amb NEE va estar atès per la psicopedagoga en coordinació amb
l’escola.
A principi de tot no disposàvem de material didàctic però vam poder elaborar un banc
de recursos amb material d’editorials que van obrir les seves pàgines web, revistes,
adreces interessants d’internet...
Es van lliurar ordinadors a 9 famílies i es dota de connectivitat de wifi a 4 famílies amb
la col·laboració de l’Ajuntament.
Des de l’Ajuntament també es va oferir l’oportunitat de poder lliurar les tasques
impreses per les famílies que no tenien impressora.
Pel tercer trimestre s’han organitzat tasques setmanals , especificades per àrees.
A Educació infantil es continua comunicant pels bloc amb retorn de tasques pel mail
corporatiu de les tutores.
També s’ha utilitzat el WhatsApp per poder arribar a totes les famílies.
• Als cursos de 1r , 2n, i 3r de primària també es fa a través del bloc i amb retorn de
tasques tutores-famílies a través del correu electrònic.
Algun curs també ha fet ús de Drives compartits
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• De 4t a 6è es treballa a partir de la plataforma educativa on line G suite for
education, Classroom.
Es demana autorització a les famílies i es facilita un mail d’escola amb el domini
santjeroni.org a tot l’alumnat.
El professorat ens comuniquem amb l’alumnat i les famílies a través del classroom i
mitjançant correu electrònic.
Les tasques escolars es continuen penjant als blocs de classe per l’alumnat que no
disposa de prou connexió.
S’ha treballat amb eixos temàtics des d’educació infantil a 6è de primària, començant
per Sant Jordi i realitzant una proposta conjunta per realitzar aparadors de llibres i
també fent-nos ressò del festival de titelles, el mitjó. També es va celebrar els 100
anys de Gianni Rodari, setmana de les matemàtiques, medi ambient…
S’han programat setmanalment videoconferències amb la plataforma google Meet a
tots els cursos d’educació infantil i primària . En els cursos més nombrosos es
parteixen els grups en dos i en dos horaris diferenciats matí i tarda, segons
disponibilitat de la família.
S’han fet sessions de consciència fonològica en les classes d’educació infantil per
continuar el treball de lecto-escriptura.
S’han fet algunes videoconferències individuals amb alguna família que ho ha
demanat i per alumnes amb alguna dificultat per seguir el treball telemàtic.
S’han fet vídeo trucades i trucades telefòniques per comunicar-nos amb les famílies i
per ajudar a l’alumnat en el seguiment de les tasques.
• Durant el Pla d’obertura s’han atès 5 alumnes d’educació infantil en horari de 9 a 1.
• 60 alumnes de 1r a 5è van assistir a les tutories personalitzades.
• 20 alumnes de 6è van participar en les tutories de petit grup.

1.1. Valoració de les dificultats
A la memòria del curs 2019-2020, també es recull la valoració de les dificultats.
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“A final de curs i per tal de conèixer les opinions i valoracions de tota la comunitat
escolar, es va enviar un qüestionari a totes les famílies i de 173 , vam rebre resposta
de 117 , que equival a un 68%.
La majoria de famílies expressen que les tasques han estat adequades en extensió i
dificultat.
També manifesten la bona valoració de les videoconferències setmanals i també s’ha
manifestat que l’alumnat té ganes de tornar a l’escola per veure els seus amics i
amigues.
Cal valorar el factor de socialització que representa l’escola pels nens i nenes i la
valoració d’un ambient acollidor i agradable.
Algunes famílies també han expressat el suggeriment de fer algunes classes per
videoconferència

i

la

necessitat

d’organitzar

els

continguts

de

manera

més

significativa en alguns cursos, per tal de que l’alumnat fos més autònom.
La gran majoria de famílies reconeix el repte que ha suposat per l’escola organitzar un
ensenyament telemàtica en tant poc temps i la dedicació del professorat. Per les
famílies també ha suposat un esforç atendre els seus fills i filles i haver de fer treball
telemàtic però també ha suposat una oportunitat de conviure més temps i conèixer
millor als seus infants.
Des de l’escola es proposaven activitats de plàstica manipulatives per afavorir la
creativitat i tot i que moltes famílies feien unes produccions col·lectives magnífiques
de treball manual, altres ho han vist com un treball feixuc.
També s’ha reconegut la qualitat de les tasques de música presentades a tots els
cursos de primària i l’esforç de la mestra de música per plantejar activitats variades i
motivadores en un format globalitzat.”

1.2. Noves propostes
En la memòria del curs 2019-2020 apareixen propostes del professorat del centre, en
el cas que es torni a produir un confinament parcial i/o total:
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A nivell pedagògic
A tots els nivells Reforçar totes les activitats orals i treballar aspectes molt importants
a cicle inicial i que no s’han pogut realitzar amb normalitat (consciència fonològica).
EI
-

Poder treballar les fitxes que es van lliurar des de l’escola amb la col·laboració
de l’Ajuntament i que permetia un treball més autònom de l’alumnat.

CI
-

Reforçar els continguts treballats durant el tercer trimestre quan tornem al
setembre.

-

Reforçar totes les activitats orals i treballar aspectes molt importants a cicle
inicial i que no s’han pogut realitzar amb normalitat (consciència fonològica).

-

Treballar aspectes de la matemàtica que no s’han fet el tercer trimestre (figures
amb volum, mesures de capacitat).

-

Equilibrar propostes telemàtiques i treball sobre paper.

-

Continuar amb una explicació individual dels esdeveniments destacats de la
setmana i explicació sobre les tasques de la setmana següent.

CM i CS
-

Potenciar l’escriptura autònoma i fer moltes lectures en veu alta per veure’n el
nivell de cadascú.

-

Mantenir les eines digitals utilitzades en aquest darrer trimestre. La correcta
combinació d’aquestes amb el treball presencial a l’aula pot permetre a
l'alumnat afrontar el canvi d’etapa amb recursos i major autonomia (continuar
amb l’ús del Classroom i el correu electrònic com a eina de comunicació entre el
professorat i els alumnes).

-

Utilitzar rúbriques d’autoavaluació.
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A nivell organitzatiu de centre
-

Agilitzar les reunions setmanals de mestres: cicle i/o reunions informatives.

-

Es proposa fer reunions de mestres de cicle per agilitzar les reunions.

-

Destacar l’organització de programacions setmanals a través del Drive de
mestres com a instrument eficaç de funcionament i de coordinació entre tot
l’equip de mestres.

-

Per lluitar contra la bretxa digital, s’haurien de plantejar tasques digitals ja al
setembre.

-

Realitzar un treball de reflexió col·lectiva i individual (tutories personalitzades)
al setembre, per veure com han viscut aquesta situació, donar-los suport
emocional, disminuir pors i donar-los eines per afrontar aquestes situacions.

-

Potenciar la divulgació de les diferents possibilitats pedagògiques dels recursos
TAC que s’han portat a terme durant el confinament del curs 2019-2020, per
part del Claustre del centre.

A nivell familiar
-

Conscienciar a les famílies de la importància de mantenir unes rutines de treball
i de contacte amb el/la mestre/a.

-

Fer una reunió per orientar a les famílies de com treballar a casa amb els seus
fills/es, tot ensenyant les aplicacions tecnològiques que es fan servir per enviar
el retorn de tasques.

-

En cas de confinament total, continuar amb les tasques que s’han proposat
perquè han semblat adequades tant per extensió com per dificultat.

-

Continuar amb les videoconferències setmanals.

-

Realitzar alguna classe a nivell on-line i organitzar els continguts per tal que
l’alumnat fos més autònom.
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2-

Organització pedagògica, en una situació de
pandèmia com l’actual i en cas de confinament parcial
o tancament del centre

L’organització pel curs 2020-2021 s’establirà partint de tres escenaris diferenciats:
2.1. Organització pedagògica en situació de pandèmia com l’actual.
2.2. Organització pedagògica en cas de confinament parcial.
2.3. Organització pedagògica en cas de tancament del centre.

2.1. Organització pedagògica en situació de pandèmia com
l’actual
En aquest escenari l’organització pedagògica s’establirà seguint la línia de centre que
ja estava funcionant:
-

Implementar les perspectives ILEC i Ara Escric.

-

Continuar la nova metodologia a educació infantil amb materials didàctics
manipulatius i vivencials (en el seu grup estable).

-

Racons de llengua i matemàtiques a Cicle Inicial (en el seu grup estable).

-

Ampliar els projectes a tots els cicles.

-

L’hort escolar.

-

L’ús de les noves tecnologies a través dels dispositius electrònics dels que
disposa el centre (ordinadors i tauletes).

-

Atenció a la diversitat de l’alumnat més desfavorit i amb NEE i/o NESE.

-

Consolidar el Classroom a CS i introduir a l’alumnat de 4rt de primària en
aquesta nova eina (es podria valorar la necessitat d’introduir l’alumnat de 3er,
per preveure un confinament parcial i/o total).

Algunes metodologies i/o propostes didàctiques que es desenvolupaven al centre
s’hauran de posposar a altres trimestres i/o cursos (depenent de l’evolució de la
pandèmia). Seria el cas de:
-

Ambients internivell a EI, CI, CM i CS.

-

Tallers de treball internivell a CI.

-

Tallers de plàstica a CI, CM i CS.

-

Padrins de lectura.
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D’altres activitats estan pendents de resolució per part de les entitats que les
organitzen: projecte INFADIMED (dins del projecte d’Escoles Saludables de l’Alt
Penedès), els teatres , l’activitat de piscina per P5 i CI, les activitats que proposa la
Mancomunitat Penedès-Garraf, Cantània a 6è, colònies...
Hi ha activitats que queden a l’espera de l’evolució de la pandèmia, com serien les
activitats de piscina, els teatres que promociona la Diputació de Barcelona i les
sortides amb autobús. També les festes on es reuneix tota la comunitat educativa del
centre: Castanyada, festa de Nadal, festa de Convivència i festa de final de curs.
L’equip directiu vetllarà perquè tot el professorat prepari material per si es produeix
un canvi i es produeix un confinament parcial i/o un tancament del centre. La
proposta de material serà en format paper, però també en format digital (classroom).
Els materials utilitzats seran els llibres de text que estan programats en la planificació
anual. També s’han comprat estoigs pels alumnes de P4 a 2on que compartien el
material d’ús habitual: llapis, gomes, colors, retoladors, tisores i coles.
Els materials d’ambients i/o racons del centre podran ser utilitzats a cada grup-classe
estable, i amb la posterior higiene dels materials (veure pla de neteja).

2.1.1. Organització dels grups d’alumnes, professionals i
espais
S’ha proposat una organització entorn a grups de convivència estables per tal de
facilitar la traçabilitat de possibles casos que s’hi donin, permetent una identificació i
gestió el més precoç possible dels casos i dels seus contactes.
Es tracta de grups estables d’alumnes, amb el seu tutor o tutora, amb un nombre
màxim de 20 alumnes (amb l’excepció de P3 que son 21 alumnes). L’aula de
referència de cada grup serà la seva classe i en aquesta classe s’hi portarà a terme la
major part d’hores lectives, incloses les dels especialistes (anglès i música). Les
sessions d’educació física, es realitzaran prioritàriament a l’aire lliure (pati, camp de
futbol i/o placeta). També hi formen part d’aquests grups altres docents especialistes
o personal de suport educatiu. Aquestes terceres persones que es relacionaran amb
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aquests grups estables, hauran de complir rigorosament amb les mesures de
protecció individual, mantenint la distància física de seguretat i l’ús de la mascareta.
En el cas que algun dels grups estables utilitzi puntualment determinats espais
comuns de l’escola (aula de música, gimnàs, biblioteca, aules de desdoblament, aula
d’informàtica), el mateix grup estable i el mestre responsable en aquell moment,
posteriorment a l’ús de l’espai comú, hauran de col·laborar en les actuacions de neteja
de superfícies i estris que s’hagin utilitzat abans d’abonar l’espai i possibilitar el seu
nou ús per a un altre grup estable en bones condicions d’higiene i prevenció de
contagi per la COVID-19.

Docents
Grups

P3

P4

P5

Nº
Alumne
s
21

19

19

PAE

Espai

Estable

Temp.

Estable

Tem
p.

Estable

Temporal

Esther
Batet

Mónica
Gallego
(MEE)

Gemma Bas
(vetlladora)

-

Aula de
P3

Aula de
psicomotricitat

Consuelo
Gutiérrez
(TEI)

-

-

Aula de
P3

Mónica
Gallego
(MEE)

Gemma Bas
(vetlladora)

-

Aula de
P4

Aula de P4
(desdoblament)

Carles
Posadas
(Anglès)

-

-

Aula de
P4

-

Consuelo
Gutiérrez
(TEI)

-

-

Aula de
P4

Mónica
Gallego
(MEE)

Gemma Bas
(vetlladora)

-

Aula de
P5

Aula de P5
(desdoblament)

Carles
Posadas
(Anglès)

-

-

Aula de
P5

Aula de P5
(desdoblament)

Marga
Carbó/Lídia
Parellada

Teresa
Valero

10

CI A

CI B

CI C

17

17

17

Natàlia
Cuscó

Carme
Artigas

Melody
Osuna

Consuelo
Gutiérrez
(TEI)

-

-

Aula de
P5

Aula de P5
(desdoblament)

Alicia
Jiménez
(Música)

-

-

Aula de
P5

Aula de P5
(desdoblament)

Glòria
Esteve
(Castellà)

Gemma Bas
(vetlladora)

-

Aula de
CI A

Camp de futbol
i/o pati
(E.Física)

Carles
Posadas
(Anglès)

-

-

Aula de
CI A

Alicia
Jiménez
(Música)

-

-

Aula de
CI A

Mónica
Gallego
(MEE)

-

-

Aula de
CI A

Glòria
Esteve
(Castellà)

Gemma Bas
(vetlladora)

-

Aula de
CI B

Carles
Posadas
(Anglès)

-

-

Aula de
CI B

Alicia
Jiménez
(Música)

-

-

Aula de
CI B

Natàlia
Cuscó
(EF)

-

-

Pati i/o
camp de
futbol

Mónica
Gallego
(MEE)

-

-

Aula de
CI B

Glòria
Esteve
(Castellà)

Gemma Bas
(vetlladora)

-

Aula de
CI C

Carles

-

-

Aula de

11

Posadas
(Anglès)

CM A

CM B

CM C

17

17

16

Mercè
Güell/Pablo
Cabanas

Sara
Castillo/
Vicent
Renau

Sira Ruiz

CI C

Alicia
Jiménez
(Música)

-

-

Aula de
CI C

Natàlia
Cuscó
(EF)

-

-

Pati i/o
camp de
futbol

Mónica
Gallego
(MEE)

-

-

Aula de
CI C

Carles
Posadas
(Anglès)

Gemma Bas
(vetlladora)

-

Aula de
CM A

Alicia
Jiménez
(Música)

-

-

Aula de
CM A

Natàlia
Cuscó
(EF)

-

-

Pati i/o
camp de
futbol

Carles
Posadas
(Anglès)

Gemma Bas
(vetlladora)

-

Aula de
CM B

Alicia
Jiménez
(Música)

-

-

Aula de
CM B

Natàlia
Cuscó
(EF)

-

-

Pati i/o
camp de
futbol

Carles
Posadas
(Anglès)

Gemma Bas
(vetlladora)

-

Aula de
CM C

Alicia
Jiménez
(Música)

-

-

Aula de
CM C

Natàlia
Cuscó
(EF)

-

-

Pati i/o
camp de
futbol

12

5è A

5è B

6è A

17

17

14

Marta
Ibarra

Alberto
González

Sandra
Querol

Montse
Casasayas
(Castellà)

Gemma Bas
(vetlladora)

-

Aula de
5è A

Alicia
(Música)

-

-

Aula de
5è A

Mónica
Gallego
(MEE)

-

-

Aula de
5è A

Jordi Miró
(EF)

-

-

Pati i/o
camp de
futbol

Alberto
González
(Anglès)

-

-

Aula de
5è A

Carles
Posadas
(Plàstica)

-

-

Aula de
5è A

Montse
Casasayas
(Castellà)

Gemma Bas
(vetlladora)

-

Aula de
5è B

Mónica
Gallego
(MEE)

-

-

Aula de
5è B

Alicia
(Música)

-

-

Aula de
5è B

Jordi Miró
(EF)

-

-

Pati i/o
camp de
futbol

Montse
Casasayas
(Castellà)

Gemma Bas
(vetlladora)

-

Aula de
6è A

Mónica
Gallego
(MEE)

-

-

Aula de
6è A

Alicia
(Música)

-

-

Aula de
6è A

Jordi Miró
(EF)

-

-

Pati i/o
camp de

13

futbol

6è B

16

Jordi Miró

Montse
Casasayas
(Castellà)

Gemma Bas
(vetlladora)

-

Aula de
6è B

Sandra
Querol
(Anglès)

-

-

Aula de
6è B

Mónica
Gallego
(MEE)

-

-

Aula de
6è B

Alicia
Jiménez
(Música)

-

-

Aula de
6è B

2.1.2. Criteris organitzatius dels recursos per a l’atenció de
l’alumnat amb necessitat específica de suport educatiu
Durant el període de confinament s’ha vetllat per fer un seguiment de l’alumnat més
vulnerable del centre. S’han realitzat contactes a nivell telefònic i per correu
electrònic. En casos molt excepcionals, i quan la situació emocional de l'alumnat ho ha
requerit, s’han fet connexions setmanals via meet per fer un acompanyament familiar
i personal.
L’alumnat NESE ha fet el seguiment a través dels tutors/es amb material adaptat, i
amb l’assessorament de la MEE i la psicopedagoga externa de l’Ajuntament
(connexions via meet i Skype). Les famílies han rebut orientacions per ajudar a
realitzar les tasques als seus fills/es, així com suport emocional per reduir les
situacions conflictives que han pogut sorgir durant el període de confinament total a
les llars.

Atenció a la diversitat curs 2020-2021
L’atenció a la diversitat del centre escolar està emmarcada dins del decret 150/2017,
de 17 d’octubre, de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu
inclusiu.
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Aquest curs 2020-2021 el centre disposarà de dues mestres d’educació especial
(MEE), però amb la mesura de la reducció de ràtios, una mestra haurà d’assumir una
tutoria de Cicle Mitjà. Aquest curs també disposem de 20 hores de l’atenció de la
vetlladora.

El centre escolar també disposa d’una psicopedagoga com a servei extern que té un
conveni amb l’Ajuntament de St.Pere de Riudebitlles, hi assisteix unes hores
setmanals.
Com a serveis externs, disposem d’hores d’atenció de CREDA (Núria Fernández),
l’assessorament de l’EAP (Sònia Cordal) 4 dies al mes i l’assessorament esporàdic del
CRETDIC. Com a centres d’atenció precoç, estem en contacte amb el CDIAPE de
Vilafranca del Penedès i l’APINAS d’Igualada.
Tots/es els professionals que assisteixen al centre de manera esporàdica, seguiran les
mesures higièniques i de distància social que s’emmarquen com a generals en aquest
pla.

Mesures i suports universals
Les mesures universals són les que s’adrecen a tots els alumnes del centre i les
apliquen tot els professionals del centre: equip directiu i equip docent. Quedaran
concretades en les programacions d’aula i en les normes d’organització i funcionament
del centre.
A trets generals es vetllarà per:
-

Potenciar l’acció tutorial i el treball emocional en tots els nivells educatius
(recomanacions del CRETDIC).

-

Prioritzar i reforçar les competències de l’àmbit lingüístic i matemàtic, com a
base dels aprenentatges.

-

Treball de llenguatge oral en les primeres etapes (Educació Infantil i Cicle
Inicial).

-

Apostar per aprenentatges significatius que estiguin relacionats amb les
vivències personals dels nostres alumnes i que es puguin relacionar amb el
nostre entorn proper i natural.
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Mesures i suports addicionals
Les mesures addicionals es planifiquen pels alumnes NESE i/o mostren dificultats en
l’aprenentatge.
L’atenció educativa del curs 2020-2021 es prioritzarà i realitzarà dins de l’aula
ordinària, tenint molt presents les mesures higièniques i sanitàries.
Les hores d’atenció a la diversitat es centraran en alguns grups estables, prioritzant
l’atenció a l’alumnat NESE. En aquests casos les mestres d’educació especial vetllaran
per donar atenció a l’alumnat, que ja està recollit en un document intern que disposa
el centre, com a recull de les avaluacions del curs 2019-2020.
Les mesures es concretaran en les programacions d’aula i en els plans d’actuació de
les mestres d’educació especial.
Com a novetat del curs 2020-2021, el centre ha decidit no realitzar el SEP (Suport
Educatiu Personalitzat).

Mesures i suports intensius
Les mesures i suports intensius són actuacions educatives extraordinàries adaptades a
la singularitat dels alumnes amb NEE, amb l’orientació de l’EAP.
A l’escola actualment hi ha matriculats 6 alumnes amb dictamen (NEE), distribuïts
entre Educació Infantil i Educació Primària, dels quals 3 disposen d’un Pla de suport
individualitzat (PI). Les mesures d’atenció a aquest grup d’alumnes es concretaran en
els plans d’actuació de les mestres d’educació especial.

2.1.3. Organització de les entrades i sortides
L’escola ha decidit adoptar les mesures següents per establir l’organització de les
entrades i sortides del recinte escolar (interior de l’escola):
-

Es faran de manera esglaonada en funció dels accessos de què disposem, així
com del nombre de grups estables.

-

Només es permet l’entrada al recinte escolar , als pares i mares dels alumnes
de P-3 . Només un acompanyant per infant, que haurà de complir rigorosament
les mesures de distanciament físic i l'ús de la mascareta. Aquests pares
romandran el menor temps possible dins del recinte escolar.
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-

Tots els alumnes (EI i EP), hauran de portar la mascareta fins que accedeixin a
l’aula del seu grup estable. Els alumnes d’EP hauran de portar la
mascareta en tot moment.

-

Abans d’entrar i sortir de les seves aules, tots els alumnes es rentaran les mans
amb gel hidroalcohòlic, del qual se’n facilitaran diferents dispensadors en els
punts estratègics dels accessos a l’interior del recinte escolar.

-

També es vetllarà perquè es rentin les mans un mínim de 5 cops al dia
amb aigua i sabó (supervisió del mestre/a responsable de la sessió).

-

Els mestres responsables de cada grup estable, els esperaran a les seves
entrades i els acompanyaran a les seves sortides.

-

Al pati de primària, es pintaran franges per delimitar els diferents espais i
la localització de cada grup. A les entrades a les 9h i a les 15h tots els alumnes
entraran al pati de l’escola, en la franja corresponen, amb el mestre/a que els
rebrà. L’Ajuntament té previst facilitar bancs per crear zones diferenciades: joc,
futbol, bàsquet...
Accés

Pati d’EI (fins la

Grup

Horari entrada

Horari sortida

P3

9.10-9.15
15.10-15.15

12.30-12.40
16.30-16.40

P4

9.00-9.10
15.00-15.10

12.30-12.40
16.30-16.40

Pati d’EP (Fila
davant del castell
de la pista de
primària)

P5

9.00-9.10
15.00-15.10

12.30-12.40
16.30-16.40

Pati d’EP (davant
de la porta de 1r)

CI A

9.00-9.10
15.00-15.10

12.30-12.40
16.30-16.40

Pati d’EP (davant
de les escales de
CI)

CI B

9.00-9.10
15.00-15.10

12.30-12.40
16.30-16.40

Pati d’EP (Davant
de la rampa de P5)

CI C

9.00-9.10
15.00-15.10

12.30-12.40
16.30-16.40

Pati d’EP (porta
principal de
l’edifici)

CM A

9.00-9.10
15.00-15.10

12.30-12.40
16.30-16.40

porta d’entrada a P3)

Pati d’EI (fins al
sorral)
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Pati d’EP (porta
principal de
l’edifici)Distància
de seguretat amb
CM A

CM B

9.05-9.15
15.05-15.15

12.35-12.45
16.35-16.45

Pati d’EP (porta
principal de
l’edifici)Distància
de seguretat amb
CM B

CM C

9.05-9.15
15.05-15.15

12.35-12.45
16.35-16.45

Pati d’EP (porta
AMPA)

5è A

9.00-9.10
15.00-15.10

12.30-12.40
16.40-16.50

Pati d’EP (porta
AMPA)

5è B

9.00-9.10
15.00-15.10

12.40-12.50
16.30-16.40

Porta biblioteca

6è A

9.00-9.10
15.00-15.10

12.30-12.40
16.30-16.40

Porta biblioteca

6è B

9.00-9.10
15.00-15.10

12.30-12.40
16.30-16.40

Consultar apartat 7, Espais del centre

2.1.4. Organització de l’espai d’esbarjo
Les mesures post-confinament aposten per procurar que els grups estables es
mantinguin durant l’espai d’esbarjo.
L’escola disposa de quatre espais que es poden considerar espai d’esbarjo: el pati
d’Educació Infantil, la pista del pati de primària, el camp de futbol (cedit per
l’Ajuntament) i la Plaça de l’escola que està al costat d’Ed. Infantil.

CURS/NIVELL/GRUP

HORA DE PATI

P3

Pati d’E.Infantil
(Separació i alternant amb P4)

10.30-11:15

P4

Pati d’Ed. Infantil
(Separació i alternant amb P3)

10.30-11:15

P5
CI A

Pati d’ Ed.Infantil
Pista Primària/Plaça de l’escola

11:15-11:45
11:00-11.30
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(Alternant amb CI B i C)
CI B

Pista Primària/Plaça de l’escola
(Alternant amb CI A i C)

11:00-11.30

CI C

Pista Primària/Plaça de l’escola
(Alternant amb CI i B)

11:00-11.30

CM A Pista Primària/Camp de futbol
(Alternant amb CM B i C, i CS)

11:00-11.30

CM B Pista Primària/Camp de futbol
(Alternant amb CM A i C, i CS)

11:00-11.30

CM C Pista Primària/Camp de futbol
(Alternant amb CM A i B, i CS)

11:00-11.30

5è A

Pista Primària/Camp de futbol
(Alternant amb CM i CS)

11:00-11.30

5è B

Pista Primària/Camp de futbol
(Alternant amb CM i CS)

11:00-11.30

6è A

Pista Primària/Camp de futbol
(Alternant amb CM i CS)

11:00-11.30

6è B

Pista Primària/Camp de futbol
(Alternant amb CM i CS)

11:00-11.30

Es prioritzarà que els alumnes esmorzin tots junts al pati, per vetllar per l’ús adequat
de la mascareta.
La pista de primària del centre, disposa de quatres espais diferenciats: tres a la
mateixa pista i un davant de la biblioteca.
La plaça de l’escola, municipal, està situada fora del recinte escolar, però annexa al
pati d’Educació Infantil.
El camp de futbol municipal, cedit per l’Ajuntament del municipi, es dividirà en tres
espais diferenciats: les dues meitats de camp i l’espai de sorra de l’entrada.
L’entrada del pati també s’organitzarà per files en el seu lloc específic que estarà
marcat al terra del pati.
Consultar apartat 7, Espais del centre
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2.1.5. Relació amb la comunitat educativa
-

Sessions de Consell escolar: Es portaran a terme unes 5 sessions de reunió
amb els membres del Consell escolar (2 al primer trimestre, 1 al segon
trimestre i 2 al tercer trimestre), que està integrat per 11 persones.
Al ser pocs membres, i sempre que la situació ho permeti, aquestes reunions es
faran de manera presencial i mantenint les mesures de distanciament, higiene i
ús de mascareta de tots els integrants del Consell.

-

Procediment de difusió i informació del pla d’organització a les
famílies: Primer es passarà als membres del Consell escolar per tal de ser
aprovat. S’informarà del pla d’organització a les famílies per mitjà del correu
electrònic i aquest també es penjarà

a la web de l’escola un cop el

Departament n'hagi donat el vist i plau.
-

Procediments de comunicació amb les famílies: Aquest curs escolar es
prioritzarà la comunicació amb les famílies mitjançant el correu electrònic i l’ús
del WhatsApp a través dels/les delegats/es de cada curs. S’evitarà el màxim
possible l’ús del paper per fer arribar les informacions.
També es potenciarà

les comunicacions i la divulgació d’informació amb les

famílies, a través de la pàgina web de l’escola.
- Reunions d’Inici de curs amb les famílies:
Prèviament al dia de reunió d’inici de curs amb les famílies, s’enviarà per correu
electrònic la planificació de la reunió amb tota la informació i detalls que en
facin referència. Aspectes acadèmics i pedagògics, d’organització i dinàmiques
del grup-classe, de professorat que intervé en el grup estable, etc. (a través
d’una presentació power-point).
Aquestes reunions es faran de manera presencial, i millor a l’aire lliure, ja que
es portaran a terme al mes de setembre i la climatologia encara acompanyarà.
Depenent de l’evolució de la pandèmia, i recomanacions del Departament de
Salut, la possibilitat de les reunions podrien ser presencials o telemàtiques.

20

Si fossin presencials, tots els assistents a la reunió hauran de portar mascareta
i mantenir les normes de distanciament físic interpersonal d’ 1’5m. I només un
únic representant per família.
Els assistents a la reunió, es rentaran les mans amb gel hidroalcohòlic abans
d’entrar.
Excepcionalment, la reunió de P3, ja que no es van poder fer les portes obertes
durant la setmana del mes de març (confinament), la previsió és fer la
presentació del power-point en una aula de l’escola i una posterior visita per les
diferents instal·lacions del centre. Tot prenent les mesures de distància social i
higièniques.
-Reunions individuals de seguiment entre famílies i professorat:
El seguiment amb les famílies es farà preferiblement per telèfon i correu
electrònic.
Al mes de gener, es farà una trobada presencial entre el tutor del grup classe
amb les famílies dels alumnes per valorar el primer trimestre, sempre amb la
mascareta i respectant les mesures d'higiene i de distanciament físic.
Les reunions de nivell, cicle i claustres es faran de manera presencial. La
ubicació de les reunions de nivell i cicle es realitzaran a les aules dels grups
estables. Les reunions en les que participa tot el claustre, es realitzaran a la
biblioteca de l’escola ja que és un espai més ampli i ventilat es poden garantir
les mesures preventives.

2.1.6. Servei de menjador
El servei de menjador el desenvolupa l’empresa Divertalia i és gestionat a
través de l’AMPA.
Aquest

servei

es

portarà

a

terme

seguint

les

normatives

i

últimes

actualitzacions estipulades pel Departament d’Ensenyament i el Departament
de Salut.
Es desenvoluparà al menjador de la nostra escola, ja que és l’espai habilitat per
a tal efecte i el més idoni.
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Tots els monitors/es aniran amb mascareta i es destinaran, sempre que sigui
possible a un únic grup estable. (L’empresa Divertalia està pendent, en funció
del nombre d’alumnes que seran fixes al servei de menjador, augmentar la
plantilla de monitors/es).
L’elaboració del menjar es cuinarà a la cuina de l’escola i el cuiner tindrà molt
en compte, a l’hora de la manipulació dels aliments, la desinfecció dels espais i
sempre anirà amb mascareta.
En el menjador, coincidiran en un mateix torn, diferents grups estables. Els
integrants d’un mateix grup estable seuran junts en diferents taules disposades
en grup.
Pels altres grups diferents, es mantindrà la separació amb l’altre grup estable i
en el cas que en una mateixa taula hi hagi alumnes de més d’un grup, es
deixarà una cadira buida entre ells per garantir la distància de seguretat.
Entre torn i torn, els monitors faran neteja, desinfecció i ventilació del
menjador.
Sempre abans i després de l’àpat es vetllarà que els infants es rentin bé les
mans.
El menjar es servirà de tal manera que s’eviti compartir-lo. Al recollir el menjar
a la línia d’autoservei, es mantindrà en tot moment la distància a la filera. (Es
marcarà al terra). No es posaran amanides, ni setrilleres, ni cistelles de pa al
centre de la taula. L’aigua podrà estar en una gerra, però sempre serà un
monitor qui la serveixi o bé un únic infant que en serà l’encarregat durant tot
l’àpat.
Les activitats posteriors a l’àpat dels infants es realitzaran a l’aire lliure, en els
espais que hem destinat nosaltres per l’escola com a zones diferenciades
d’esbarjo al matí. Si en algun cas això no pot ser possible, i han de compartir
espai de pati diferents infants de grups estables diferents, s’hauran de posar la
mascareta.
En el cas que els usuaris del menjador hagin de fer servei d'algun espai interior,
s’intentarà que siguin del mateix grup estable i si han de compartir aquest
espai, per exemple el gimnàs, amb d’altres nens i nenes de diferents grups, es
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vigilarà que es mantingui la distància de seguretat, l’ús de mascareta i sobretot
es tindrà en compte la ventilació abans i després de l’activitat i la seva
desinfecció (superfícies de bancs, espatlleres, material de joc…).
Sempre es garantirà la neteja, la desinfecció i la ventilació dels espais de
menjador abans i després de la seva utilització, a càrrec del personal contractat
per l’empresa.
Durant l’esbarjo de després de l’àpat, els alumnes d’Ed. Infantil utilitzaran els
WC d’una aula que té accés directe a l’exterior del pati. Els monitors
encarregats de la vigilància vetllaran per la neteja i desinfecció d’aquest espai i
de la mateixa aula.
Els alumnes de Primària utilitzaran els WC de la pista, i de la mateixa manera,
els monitors que en facin la vigilància, vetllaran per la neteja i desinfecció.
El següent quadre, s’ha fet basant-nos en el nombre d’alumnes que han fet ús
del servei de menjador durant el curs 2019-2020. Per tant, fins que no es tingui
clar el volum d’infants que farà ús del menjador el curs 2020-2021, no podem
assegurar de manera precisa els torns que es faran.
Durant l’elaboració d’aquest pla, ens hem comunicat amb Divertalia i ens
seguirem coordinant a primers de setembre, quan les dades siguin més
concretes. Per tant es fa una proposta totalment provisional en quant a nombre
d’usuaris del servei de menjador i torns necessaris:
CURS/NIVELL/GRUP

HORA DE DINAR

P3

14

1r torn 12:30 a 13:15

P4

15

1r torn 12:30 a 13:15

P5

14

1r torn 12:30 a 13:15

1er

17

1r torn 12:30 a 13:15

2on

15

1r torn 12:30 a 13:15

3er

14

2n torn 13:30 a 14:15

4rt

16

2n torn 13:30 a 14:15
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5è A

10

2n torn 13:30 a 14:15

5è B

11

2n torn 13:30 a 14:15

6è A

8

2n torn 13:30 a 14:15

6è B

10

2n torn 13:30 a 14:15

Dades provisionals d’assistència al menjador.
Dinar professorat
El professorat, per no coincidir a la sala de mestres que és l’espai habitual destinat a
menjador durant el migdia, farà dos torns per poder mantenir les distàncies. El primer
torn serà de 13.45 a 14.15 i el segon torn serà de 14.15 a 14.45.

2.2. Organització pedagògica en cas de confinament parcial
En el supòsit que s’hagués de tancar un cicle i/o nivell, els mestres i/o especialistes
que intervinguin hauran de realitzar les tasques de manera telemàtica amb suport
digital i físic. Serà en aquest moment que s’utilitzaran els materials que s’han anat
elaborant des del primer trimestre i que es recolliran i sistematitzaran. També es
reutilitzaran les activitats dissenyades durant el període de confinament i que han
funcionat bé, per aplicar-les als diferents cicles.
Al mateix temps es vetllarà per establir canals de comunicació amb les famílies perquè
se sentin acollides i acompanyades (que era una de les demandes que van sorgir en el
formulari de les famílies). Es realitzaran contactes telefònics o via meet.

2.3. Organització pedagògica en cas de tancament del centre
Prenent com a base el treball del curs 2019-2020: la participació de l’alumnat, la
implicació dels mestres i la bona acceptació de les famílies, si es produís un
tancament del centre es proposa seguir en la mateixa línia.
Per tant, es proposa:
-

Treball telemàtic per part de tots els docents.

-

Utilitzar el classroom de CM a CS amb les propostes telemàtiques (també
s’enduran els llibres d’aula per fer un treball en format paper).

24

-

De P3 a 2on es penjaran les programacions setmanals als blocs de cada classe i
se’n farà un retorn a través del correu electrònic i també amb el Drive (també
s’enduran el material d’aula).

Aquest curs 2020-2021 es vetllarà perquè hi hagi més comunicació amb les famílies,
per tal que es sentin més acompanyades (trucades telefòniques i correus electrònics) i
es portaran a terme més connexions telemàtiques de contingut per part del
professorat.

3-

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

En el cas que ens trobem davant un alumne que comenci a presentar simptomatologia
compatible amb la COVID-19, la nostra escola seguirà els següents passos:
Primer se’l portarà a un espai separat i ben ventilat. Cada cicle tindrà establert
un espai concret davant d’aquesta situació:
CASOS

ESPAI

Per grups

HABILITAT
PER
L’AÏLLAMENT

A

PERSONA

PERSONA

PERSONA

RESPONSABLE

RESPONSABLE

RESPONSABLE

DE REUBICAR

DE TRUCAR A

DE

L’ALUMNE I

LA FAMÍLIA

COMUNICAR

CUSTODIAR-

EL

CAS

ALS

LO FINS QUE

SERVEIS

EL VINGUIN A

TERRITORIALS

BUSCAR
P3 i P4

Tutoria

Tutores

o Tutores , algun

D’Ed.Infantil

especialista

Directora

membre de

que hi hagi a l’Equip directiu
l’aula

en

el i/o

moment de la l’administrativa.
detecció.
P5

Consergeria

Tutora

o Tutora , algun

especialista

Directora

membre de

que hi hagi a l’Equip directiu
l’aula

en

el i/o
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moment de la l’administrativa.
detecció.
CI-CM-CS

Aula

del Tutores

relax/tutoria

o Tutores , algun

especialista

Directora

membre de

personalitzada que hi hagi a l’Equip directiu
l’aula

en

el i/o

moment de la l’administrativa.
detecció.

-

Es contactarà ràpidament amb la seva família perquè el vinguin a buscar.

-

Si l’alumne presenta símptomes greus (dificultat per respirar, afectació de
l’estat general per vòmits o diarrea molt freqüents, dolor abdominal intens,
confusió, tendència a adormir-se...) trucarem al 061.

-

Immediatament, la direcció de l’escola es posarà en contacte amb la família per
tal que vingui a buscar l’infant. Recomanar a la persona o a la família que es
traslladin al domicili i, des d’allí, contactin telefònicament amb el seu centre
centre d’atenció primària de referència.
Seguidament, s’activarà el protocol de cas sospitós de COVID-19, i la
direcció del centre rebrà les indicacacions corresponents, gestionades pel
Departament de Salut.

En el cas que finalment es confirmi el positiu per COVID-19, Salut Pública serà
l’encarregada de la identificació, aïllament i seguiment dels contactes estrets d’aquest
alumne o personal. Per tant, la comunicació entre l’equip directiu i el CAP de
referència serà molt important per prendre mesures de consell sanitari davant de
determinades situacions d’alarma.
En funció de l’organització dels grups i espais que presentem per la nostra escola en el
present pla, ens podem trobar davant de tres situacions diferents i s’haurà d’actuar
conseqüentment en cadascuna d’elles:
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3.1- Davant d’un cas positiu en un o més membres d’un grup
de convivència estable
Tot el grup de convivència estable té consideració de contacte estret, per tant s’hauria
de recomanar la quarantena de tot el grup de convivència, durant 14 dies després del
darrer contacte amb el cas, amb vigilància d’aparició de nous casos. Per tant, es
produirà la interrupció de l’activitat lectiva presencial per a aquest grup. Es
farà un test PCR a tots els membres del grup de convivència estable que siguin
contacte estret d’un cas diagnosticat. Un resultat negatiu d’aquest test als contactes
no eximeix de la necessitat de mantenir la quarantena durant els 14 dies que dura el
període màxim d’incubació.
Per tant ens basarem en l’organització pedagògica en cas de confinament parcial.

3.2- Davant d’un positiu en dos membres que pertanyen a
dos grups estables diferents d’un mateix espai
Tot el grup de convivència estable pot tenir consideració de contacte estret, per tant, i
depenent de la valoració de vigilància epidemiològica, es podria recomanar la
quarantena dels grups de convivència d’aquell espai, durant 14 dies després del
darrer contacte amb el cas, amb vigilància d’aparició de nous casos. Per tant, es
produirà la interrupció de l’activitat lectiva presencial en l’espai afectat, també
durant 14 dies. Es farà un test PCR a tots els membres del grup de convivència
estable que siguin contacte estret d’un cas diagnosticat. Un resultat negatiu d’aquest
test als contactes no eximeix de la necessitat de mantenir la quarantena durant els 14
dies que dura el període màxim d’incubació.

3.3- Davant d’un cas positiu en dos o més membres que
pertanyen a grups de convivència estable diferents que
ocupen diferents espais
Tot el grup de convivència estable té consideració de contacte estret, per tant s’hauria
de plantejar la quarantena dels grups de convivència afectats, durant 14 dies després
del darrer contacte amb el cas, amb vigilància d’aparició de nous casos. A més, és
podria plantejar la interrupció de l’activitat presencial del centre també durant
14 dies. Es farà un test PCR a tots els membres del grup de convivència estable que
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siguin contacte estret d’un cas diagnosticat. Un resultat negatiu d’aquest test als
contactes no eximeix de la necessitat de mantenir la quarantena durant els 14 dies
que dura el període màxim d’incubació.

3.4- Retorn al centre educatiu
En el cas que la PCR hagi estat negativa o no hagi estat necessari realitzar-la, la
persona es podrà reincorporar un cop hagi cedit la simptomatologia seguint les
recomanacions del document de no assistència al centre educatiu per malaltia
transmissible. De manera general, els infants es podran reincorporar quan faci 24
hores que es troben sense febre. Si la PCR ha confirmat la COVID-19, la persona no
ha requerit ingrés hospitalari, ha estat atesa a l'atenció primària i s’ha indicat
aïllament domiciliari, seguint les recomanacions de l´OMS, l’aïllament es mantindrà
durant almenys 10 dies des de l’inici dels símptomes i fins que hagin transcorregut
almenys 72 hores des de la resolució dels símptomes. No serà necessària la realització
d’una PCR de control. En cap dels supòsits anteriors caldrà disposar d’un certificat
mèdic per a la reincorporació a l’escola o a l’institut.

4-

Pla de ventilació, neteja i desinfecció

Dins del recinte escolar es vetllarà per tenir una bona ventilació, tant abans com
després de qualsevol activitat. La ventilació és una de les principals mesures de
prevenció de contagis en espais interiors i a la nostra escola ho tindrem molt present.
Totes les aules estaran adequadament ventilades i sempre que sigui possible
(meteorologia i acústica) es deixaran les finestres i portes obertes durant les activitats
lectives.
La neteja i desinfecció es realitzarà més d'una vegada al dia. Al migdia a càrrec del
professorat estable de cada grup (12:30 a la sortida de l’alumnat) que desinfectarà
superfícies de taules i cadires i de material d’ús comú que s’hagi fet servir (material
de jocs, pinzells, regles, compassos…) i a la tarda (a partir de les 4:30) a càrrec del
personal de neteja de l’ajuntament, que farà una neteja a fons de desinfecció de totes
les aules i espais de l’escola. La nostra conserge , vetllarà durant tot l’horari lectiu de
la desinfecció dels WC’s i de vigilar que el flux de circulació d’alumnat sigui ordenat i
evitant la concentració de diferents alumnes que pertanyin a grups estables
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diferenciats fent-ne ús. També, a partir de les 12:45, netejarà les baranes de de tota
l’escola.
En el cas que s’utilitzi alguna aula alternativa (molt puntualment, ja que s’evitarà el
màxim possible l’ús d’espais interiors comuns) a la pròpia del grup estable es netejarà
i desinfectarà una vegada a acabada l'activitat, ja que posteriorment algun altre grup
estable en pot fer ús. En aquest cas seran els propis alumnes, tal i com s’indica a les
instruccions del Departament, i professional responsable qui desenvoluparà aquesta
tasca de desinfecció i neteja de l’espai i materials utilitzats.
El servei de neteja de l’ajuntament, garantirà la desinfecció freqüent d’aquelles
superfícies d’ús més comú com els poms de les portes, els interruptors, les baranes de
les escales, els teclats dels ordinadors i ratolins, etc.
Aquest curs s’aposta per l’ús de material escolar individual. A P3 disposaran de
safates individuals amb el material necessari i de P4 a 6è tindran el seu propi estoig.
Si es fa ús de material comú, aquest serà desinfectat posteriorment a la seva
utilització.
Cada aula disposarà d’ampolles amb solució desinfectant (1L d’aigua+20ml de lleixiu),
dispensadors de gel hidroalcohòlic, aigua i sabó i rotlles grans de paper per eixugar-se
les mans, d’ús individual.
Gestió de residus:
Les aules d’Ed. Infantil disposaran de papereres amb pedal i tapa.
El material d’higiene personal, com mascaretes, guants i altres residus personals
d’higiene, es contemplen com a fracció resta i, per tant, seran llençats al contenidor
del rebuig.
Quan una persona presenti símptomes mentre estigui a l’escola, es tancarà en una
bossa tot el material utilitzat a l’espai d’ús individual on s’haurà aïllat la persona,
s’introduirà aquesta bossa tancada en una segona bossa abans de dipositar-la amb la
resta de residus al contenidor de rebuig.
Consultar Annex. Llista de comprovació per a l’obertura diària dels centres educatius i
llista de comprovació per a l’obertura de centres educatius a l’inici de curs.
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5-Acollida i extraescolars
SERVEI D’ACOLLIDA DE MATÍ I TARDA:
Es farà servei d’acollida matinal i de tarda. Aquest servei és organitzat per l’AMPA.
L’acollida es farà a l’espai de menjador destinat normalment per aquest servei. Les
encarregades

de

vigilar

l’acollida seran les

monitores

que els

darrers anys

desenvolupen aquesta tasca.
A les 8:00h del matí, els infants podran ser acompanyats per un adult fins la porta
gran de la pista de Primària.
Hauran de portar la mascareta (que es mantindrà posada durant tota l’estona de
l’acollida, ja que compartiran espai amb d’altres membres de grups estables diferents
als seus) i s’hauran de rentar les mans amb gel hidroalcohòlic abans d’accedir a l’espai
d’acollida.
A les 8:50h es tornaran a rentar les mans amb gel hidroalcohòlic i els alumnes d’Ed.
Infantil i Cicle Inicial seran acompanyats per les monitores a les seves aules.
Els alumnes de CM i CS, aniran sols cap a les entrades corresponents als seus grups
estables.
Un cop finalitzada l’acollida matinal, les monitores encarregades de l’activitat,
desinfectaran el material que s'hagi pogut utilitzar durant aquesta estona.
A les 16:30h també hi haurà acollida de tarda (no hi acostuma a haver-hi gaires nens,
normalment uns 7 o 8 màxim). Les monitores aniran a buscar els infants d’Ed. Infantil
i de Cicle Inicial a les seves respectives aules. Abans d’entrar a l’espai d’acollida,
s’hauran de desinfectar les mans amb gel hidroalcohòlic i com a espai d’esbarjo,
utilitzaran la pista de primària, mantenint les distàncies.
Els infants berenen durant l’estona d’acollida el propi menjar que porten a les
motxilles. Si formen part d’un mateix grup estable, podran seure junts. Si són nens de
diferents grups estables, seuran en taules separades mantenint la distància.
Tant monitors com infants, hauran d’anar amb mascareta durant tota l’estona de
l’acollida de tarda.
Quan arribi l’hora de recollir els nens/es, només un únic adult responsable podrà anarlos a buscar fins a l’entrada principal de la pista de Primària.
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A la nostra escola es porten a terme dues extraescolars. L’activitat d’anglès a càrrec
de “Kids’ us” i la de música a càrrec de l’EMAP (Escola de música de l’Alt Penedès).

ACTIVITAT EXTRAESCOLAR D’ANGLÈS
És una activitat que la desenvolupa l’empresa d’idiomes “Kids’us” i es porta a terme a
les estones de migdia a partir de les 12:30 quan els infants acaben les classes de
matí.
Fan activitat extraescolar d’anglès els alumnes des de P3 fins a 6è.
Els grups s’intentarà, en la mesura que sigui possible, organitzar-los respectant els
diferents grups estables que hi ha a l’escola per aquest curs.
Quan no es pugui garantir la formació d’un grup d’anglès extraescolar amb infants
d’un únic grup estable, els infants hauran de fer la classe amb mascareta i mantenint
les distàncies.
Els monitors d’anglès seran els responsables, en tot moment de vetllar per garantir la
neteja de mans de tots els infants abans i després de l’activitat i d’acompanyar-los a
la porta de sortida on els esperarà un únic adult responsable o a l’espai destinat que
els hi pertoqui en aquell moment com a usuaris del servei de menjador.
També aquests monitors seran els encarregats de la desinfecció de superfícies i
material comú utilitzat durant la seva activitat de l’aula que han fet servir.
Els grups s’organitzaran al setembre, ja que no es faran les inscripcions fins
aleshores.
Aquesta organització es farà vetllant amb el compliment de les mesures exposades
anteriorment.

ACTIVITAT EXTRAESCOLAR DE MÚSICA
L’activitat extraescolar de música es desenvolupa a càrrec de l’EMAP (Escola de
Música de l’Alt Penedès) amb la col·laboració de l’Ajuntament de Sant Pere de
Riudebitlles.
L’escola Sant Jeroni cedeix espais a l’EMAP per tal de realitzar les diferents classes
individuals i grupals, d’instrument, cant coral i llenguatge musical.
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Els alumnes que realitzen aquesta extraescolar de música, no només són infants de la
nostra escola si no que també en venen de diferents municipis de la comarca.

DIMARTS

DIJOUS

DIVENDRES

16.45-

16.45-

Aula de

16.45-17.45

17.15

17.30

música

Sessions individuals

Individual

Sessió

piano

parella

piano

piano
Aula de
música

17.15-

Aula

17.30-

17.45-18.45

18.00

de

18.30

Grup llenguatge

Conjunt

música

Grup

musical (7 nens)

(8 nens)

llenguatge
musical (8
nens)

18.00-

18.30-

18.45-20.45

18.45

21.00

Sessions individuals

Cant Coral

Sessions

piano/guitarra

(13 nens)

individuals
de piano

18.45-

Aula

16.45-17.45

20.45

desdoblament

Grup iniciació (7

(Sessions

1er

nens)

individuals
de piano)
Aula
desdoblament
de 1er

16.45-

17.45-19.15

20.15

Sessions individual

(Sessions

trompetes/trombons

individuals
de
bateria)
Aula d’EE

16.45-

19.15-20.00

20.00

Conjunt

(Sessions

instrumental (6

individuals

nens)

de vent)

20.00-20.30
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Sessions individual
trompetes/trombons
Desdoblament

17.00-17.30

de P5

Sessió individual de
violí
17.30-18.30
Grup de llenguatge
(12 nens)
18.30-19.45
Sessions individuals
de violí

Aula d’EE

16.45-17.45
Sessions individuals
de violoncel

Seguint el protocol que ens ha fet arribar la direcció de l’EMAP, els mestres de música
disposaran de material desinfectant i vetllaran per garantir la correcta higiene i
desinfecció dels espais, superfícies i materials que utilitzin durant les classes.
Els familiars que acompanyin i recullin els infants, no podran accedir al recinte escolar
i s’esperaran a l’entrada de la pista de primària. Seran els mateixos professors de
música els encarregats d’acompanyar els infants a les entrades i sortides.
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6-Activitats complementàries
Sortides i colònies
Està previst que dins la programació general anual (PGA) es realitzin sortides escolars
per cicles. Compartiran transport escolar i per tant, es prendran les mesures de
distanciament físic, ús de mascareta i rentat de mans regular.
Es prioritzaran les activitats a l’aire lliure i l’entorn natural proper de l’escola i el poble.
En el cas de les colònies que es van anul·lar el curs passat i amb previsió d’assistir a
les mateixes cases aquest curs 2020-2021, es vetllarà, en la mesura del possible, en
mantenir els grups estables habituals. Es prioritzaran les activitats a l’aire lliure i se
seguiran les mesures de prevenció i higiene habituals: distància física de seguretat,
rentat de mans, etc.
En qualsevol de les sortides i/o colònies hi haurà una coordinació prèvia amb l’entitat
organitzadora per establir i acordar els protocols.
Informació a les famílies
En el sobre d’inici de curs, s’entregarà la llista de comprovació de símptomes per a les
famílies.
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Cartells informatius
El Centre enganxarà cartells informatius: rentat de mans, distància social...per
garantir que es respecten les mesures de seguretat sanitària.
El material serà cedit per l’Ajuntament de Sant Pere de Riudebitlles i d’altres que
elaborarà el propi centre, amb la col·laboració de l’alumnat per fer més significatiu
l’aprenentatge d’aquesta nova realitat a l’escola.
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7- Espais del centre
Per tal de visualitzar les entrades i sortides del centre, així com els espais d’esbarjo,
adjuntem unes fotografies explicatives pel bon funcionament del pla.

Entrades i sortides
S’especifiquen les entrades de l’alumnat dins de l’edifici escolar amb el professorat.

1- Accés P3 i P4.
2- Accés P5 i CI B.
3- Accés CI A.
4- Accés CI C i CM.
5- Accés 5è.
6- Accés 6è.
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Espais d’esbarjo

1- Pati d’Ed.Infantil.
2- Pati interior P3 i P4.
3- 1r espai de primària.
4- 2n espai de primària.
5- 3r espai de primària.
6- Pati 6è primària.
7- 4rt espai de primària.
8- 5è espai de primària.
9- 6è espai de primària.
10- 7è espai de primària.
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8- Annex
-

Llista de comprovació per a l’obertura diària dels centres educatius.

-

Llista de comprovació per a l’obertura de centres educatius a l’inici de curs.
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-

Planificació de la ventilació, neteja i desinfecció en centres educatius.
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Totes les mesures proposades seran vigents al llarg del curs escolar i en
coherència amb la realitat de l’entorn de la nostra escola. El marc que es
proposa s’adaptarà als possibles canvis en el context epidemiològic.

Aquest Pla d’Organització del curs 2020-2021, de l’escola St.Jeroni de St.Pere
de Riudebitlles, ha estat presentat a inspecció i aprovat en data 7 de setembre
de 2020, tot esperant la validació del Departament d’Educació.
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