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1.

INTRODUCCIÓ
Aquest Pla d’actuació pretén establir les bases per tal que el curs 2020-2021 es pugui
reprendre amb les màximes garanties, buscant l’equilibri entre protecció de la salut de les
persones als centres educatius, la correcta gestió de la pandèmia i el dret de tots infants i
joves a una educació de qualitat.
Aquest Pla d’actuació es complementa amb les Instruccions per al curs 2020-2021 de la
Secretaria de Polítiques Educatives.
En una societat amb grans incerteses, cal que l’escola pugui treballar amb la màxima
normalitat possible. Cal donar continuïtat al nostre Projecte Edicatiu tal com ho feiem
aplicant les mesures sanitàries de protecció.

VALORS EN QUÈ ES BASA LA PROPOSTA
1.1. SEGURETAT
Amb les mesures que es proposen i la col·laboració imprescindible de tots els integrants
de la comunitat educativa –incloses les famílies–, els centres educatius hem de continuar
sent espais on l’activitat educativa es pugui dur a terme d’una manera segura i confortable.

1.2. SALUT
La salut dels alumnes , docents i altres persones treballadores dels centres educatius és
una prioritat per als Departaments d’Educació i de Salut. Totes les mesures estan
adreçades a reduir la transmissió del virus i a millorar la traçabilitat de casos i contactes.

3.3. EQUITAT
El període de confinament ha tingut efectes desiguals en els diferents grups de
població. Sovint, aquelles persones pertanyents a col·lectius de major vulnerabilitat, n’han
patit -o n’estan patint- les conseqüències d’una manera més acusada. L’assistència als
centres permet una socialització dels infants i adolescents que té un gran valor. El
tancament de les escoles ha fet palesa la bretxa digital i cognitiva existent entre alumnes.
Al mateix temps l‘afrontament de la pandèmia ha requerit la discontinuació d’uns serveis
presencials d’atenció a les dificultats d’aprenentatge i desenvolupament.
Per tot plegat, la proposta actual vol afavorir la presencialitat sense renunciar a la
seguretat d’alumnes i personal docent i no docent dels centres educatius.

3.4. VIGÈNCIA
Totes les mesures proposades seran vigents al llarg del curs escolar i en coherència
amb la realitat dels centres educatius del seu entorn. El marc que es proposa ha de ser
fàcilment adaptable si es canvia el context epidemiològic.
Els Baltis
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2.

DIAGNOSI
La nostra escola va començar el mateix dilluns amb claustres no presencials. Ens vam posar
en contacte amb les famílies de primària per determinar la conectivitat i tipus de dispositius
que cadascuna tenia
SI

NO

FAMÍLIES CONTACTADES

99

12

DISPONIBILITAT TELÈFON
AMB DADES

98

1

XARXA A CASA

75

24

DISPONIBILITAT ORDINADOR

60

29

DISPONIBILITAT TAULETA

41

48

Es van fer uns sites de treballs recomanats per comunitats o grups, per acabar el segon
trimestre. El tercer trimestre, de primer a sisè, es va treballar amb classroom amb els
següents percentatges de participació:

1r

60%

2n

60%

3r

84%

4t

68%

5è

35%

6è

54%

A educació Infantil es va seguir treballant amb el sites de propostes setmanals.
Setmanalment es va fer una videoconferència per grup aula d’acompanyament emocional
amb la següent mitjana de participació de totes les setmanes:
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P3

36%

P4

40%

P5

42.76%

1r

51%

2n

49.50%

3r

55.33%

4t

64.57%

5è

57.33%

6è

55.50%

3.

ORGANITZACIÓ DELS GRUPS ESTABLES
Considerarem grup estable els grups nivell fins a 3r.
Desdoblem de 4t a 6è.
Cada grup tindrà dos tutors de referència que formaran part d’aquest grup.
Estaran en el mateix espai de referència.
En cas de desdoblament, cada grup tindrà un segon espai de referència.
Els altres professionals que passin pel grup hauran de pendre totes les mesures que
marquin les autoritats sanitàries.
209 alumnes centre
24 mestres (inclouen 4 en mitges jornades)
2 TEI
Els suports EE sempre seran a dins de l’aula

GRUPS

INFANTIL

3

AULES 50m2

ESTABLES

PRIMÀRIA

9

AULES > 50m2

17
3

AULES 50m2
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CURS - NIVELL GRUP

NOMBRE
D’ALUMNE S

MESTRES ALTRES DOCENTS
ESTABLES (amb mesures )

Personal
d’atenció
educativa,

ESPAI estable d’aquest grup
Desdoblaments amb aules de
referència sempre amb grup estable.

P3

22

2

2

2 AULA P3 I menjadoret

P4

21

2

3

1 AULA P4 I biblioteca

P5

22

2

4

1 AULA P5 i aula TIC

1r

21

2

2

1 AULA 1r i Gimnàs

2n

22

2

3

1 AULA 2n i Sala d’actes

3r

24

2

3

1 AULA 3r i música

4t A

13

1

3

1 AULA 4tA

4t B

13

1

3

1 AULA 4tB

5è A

13

1

4

2 AULA 5A

5è B

12

1

4

2 AULA 5B

6è A

13

1

4

2 AULA 6A

6è B

14

1

2

2 AULA 6B
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MESTRES ESTABLES

ALTRES MESTRES (Amb mesures de
seguretat)

Personal d’atenció educativa,

P3

Dolors Boronat Folch

Carlos Jové Farré
Anna Majoral Balasch
Eliseo Pérez Rubio

TEI i TIS

P4

Rosa M Estalella Pellisé
Lourdes Feliu Amorós

Carlos Jové Farré
Eliseo Pérez Rubio
Anna Majoral Balasch

TIS

P5

Dolors Folch Tomàs
Sílvia Sellarès Cervantes

Carlos Jové Farré
Eliseo Pérez Rubio
Jordi Balada Franch

TIS

1r

Núria Pàmies Requena
Carme Barrau Rodríguez

Eliseo Pérez Rubio
Mireia Plana Martínez
Jordi Balada Franch

TIS

2n

Carme Molné Batet
Montse Garcia Garcia

Mireia Plana Martínez
Eliseo Pérez Rubio
Carlos Jové Farré

TIS

3r

Ximo Sanz Martínez
Montse Cunillera Martí

Mireia Plana Martínez
Ariana Roca Gayete
Jordi Balada Franch
Rafel

TIS

4t A

Remei Gutiérrez Perea

Mireia Plana Martínez
Jordi Balada Franch
Rafel
Maurici Gelambí Torrell
Ariana Roca Gayete

TIS

4t B

Jordi Balada Franch

Remei Gutiérrez Perea
Mireia Plana Martínez
Rafel
Maurici Gelambí Torrell
Ariana Roca Gayete

TIS

5è A

Josep Sans Cúcala

Sandra Sanahuja Barrabeig
Ariana Roca Gayete
Maurici Gelambí Torrell

POEFA
TIS

5è B

Laura Batiste

Sandra Sanahuja Barrabeig
Ariana Roca Gayete
Maurici Gelambí Torrell
Mireia Plana Martínez

POEFA
TIS

6è A

Miquel Àngel Martin-Rubio Esquiva Mireia Plana Martínez
Maurici Gelambí Torrell
Carlos Jové Farré
Ariana Roca Gaiete
Sandra Sanahuja Barrabeig

POEFA
TIS

6è B

Sandra Sanahuja Barrabeig

POEFA
TIS
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RELIGIÓ

DOCENT

HORES
SETMANA

N ALUMNES

OBSERVACIONS

1r I 2n

Mireia Plana Martí

1.5

7 Amb mesures de seguretat

3r I 4t

Mireia Plana Martí

1.5

12 Amb mesures de seguretat

5è I 6è

Mireia Plana Martí

1.5

9 Amb mesures de seguretat

ROBÒTICA

DOCENT

HORES
SETMANA

N ALUMNES

OBSERVACIONS

4T

Maurici Gelambí

Desdoblament
2

Mig grup

Amb mesures de seguretat

5è

Maurici Gelambí

Desdoblament
2

Mig grup

Amb mesures de seguretat

6è

Maurici Gelambí

Desdoblament
2

Mig grup

Amb mesures de seguretat

4.

ORGANITZACIÓ ENTRADES I
SORTIDES
CURSNIVELLGRUP

TIPUS ACCÉS

ENTRADA

SORTIDA

P3

ENTRADA 1 ESPAI A

8:40h

12:50h

P4

ENTRADA 1 ESPAI B

8:40h

12:50h

P5

ENTRADA 1 ESPAI C

8:40h

12:50h

1r

ENTRADA 1 ESPAI A

08:30h

13:00h

2n

ENTRADA 1 ESPAI B

08:30h

13:00h

3r

ENTRADA 1 ESPAI C

08:30h

13:00h

4t A

ENTRADA 2 ESPAI A

08:30h

12:55h

4t B

ENTRADA 2 ESPAI B

08:30h

12:55h

5è A

ENTRADA 2 ESPAI B

08:30h

12:55h

5è B

ENTRADA 1 ESPAI A

08:35h

13:00h

6è A

ENTRADA 1 ESPAI B

08:35h

13:00h

6è B

ENTRADA 1 ESPAI C

08:35h

13:00h

Els Baltis

Els espais A, B i C de les dues
entrades, estan marcats amb valles i
cinta a l’exterior del centre (amb permís
ajuntament). Cada grup té un espai de
rebuda diferenciada a l’interior de
l’escola, a la part de l’entrada. En
aquest espai els i les mestres fan la
rebuda, presa de temperatura i gel
hidroalcohòlic, i els faran esperar a la
zona grup de la part interior de
l’entrada. Distància, mascaretes i mans.
Hi haurà un/a mestre/a fent un grup
d’acollida per a germans a la zona
central de les dues entrades. També es
farà grup d’acollida per la sortida.
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CURSNIVELLGRUP

TIPUS ACCÉS

ENTRADA

SORTIDA

P3

ENTRADA 1 ESPAI A

15:10h

16:20h

P4

ENTRADA 1 ESPAI B 15:10h

16:20h

P5

ENTRADA 1 ESPAI C 15:10h

16:20h

1r

ENTRADA 1 ESPAI A

15:00h

16:30h

2n

ENTRADA 1 ESPAI B 15:00h

16:30h

3r

ENTRADA 1 ESPAI C 15:00h

16:30h

4t A

ENTRADA 2 ESPAI A

15:00h

16:25h

4t B

ENTRADA 2 ESPAI B 15:00h

16:25h

5è A

ENTRADA 2 ESPAI B 15:00h

16:25h

5è B

ENTRADA 1 ESPAI A

15:05h

16:30h

6è A

ENTRADA 1 ESPAI B 15:05h

16:30h

6è B

ENTRADA 1 ESPAI C 15:05h

16:30h
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En qualsevol cas, per garantir les mesures
de prevenció a les entrades i sortides del
centre, així com en els passadissos i llocs
de concurrència els alumnes i el personal
del centre educatiu han de portar la
mascareta fins arribar a l’aula del grup
estable, a banda de procurar mantenir el
1,5 metres de distància de seguretat.

Els germans entren i surten amb els germans
més grans.
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5.

ORGANITZACIÓ DE L’ESPAI D’ESBARJO

P3

1r i/o 2n torn

P4

1r i/o 2n torn

Els grups estables es mantindran durant l’espai d’esbarjo. Quan això no P5
sigui possible o sigui convenient poder relacionar-se amb d’altres grups,
1r
caldrà mantenir la distància de seguretat o portar mascareta.

1r i/o 2n torn
2n torn

2n

2n torn

Atès que disposem d’un espai ampli de pati, sortiran tots els alumnes
3r
a l’hora establerta garantint l’agrupament per grups estables.
Es faran el torns del quadre.
• 1r torn a les 10:25h 2n torn a les 11:05h. EI no entra als torns.
• Els espais són de rotació diària

ESPAIS PATI

1

2

3

4

2n torn

4t

1r torn

5è

1r torn

6è

1r torn

5

6

INFANTIL

Zona 1
infantil

Zona 2
infantil

Fruiters

PRIMÀRIA

Basquet

Futbol

Pista terra

Pineda

Xalets

Moreres

14/09

4t A

4t B

5A

5B

6A

6B

15/09

6B

4t A

4t B

5A

5B

6A

…

6B

6B

4t A

4t B

5A

5B

Com mitjans

Basquet

Futbol

Pineda i
Xalets

14/09

1r

2n

3r

15/09

2n

3r

1r

…

3r

1r

2n

Com grans

Els Baltis
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6.

ESPAIS EXTERIORS D'ACOLLIDA MATINAL I TREBALL DIARI.
Aquests espais seran setmanals.
Setmanes

Pista de
terra

Pineda

Xalets

Hort

Damunt Sota
escales porxo
pista
cuineta

Morere
s

Ping
pong

Espai
damunt
galliner

1a

1r

2n

3r

4A

4B

5A

5B

6A

6B

2a

2n

3r

4A

4B

5A

5B

6A

6B

1r

3a

3r

4A

4B

5A

5B

6A

6B

1r

2n

…

4A

4B

5A

5B

6A

6B

1r

2n

3r

7.
RELACIÓ AMB LA COMUNITAT EDUCATIVA
‣ Els Consells Escolars es realitzaran virtualment utilitzant el meet del correu de centre.
‣ Totes les reunions d’inici de curs es realitzaran virtualment utilitzant el meet del
correu de centre. Qui no pugui accedir-hi es faran reunions per grups estables amb
totes les mesures sanitàries.
‣ El seguiment amb les famílies el farem preferentment per telèfon i correu electrònic.
En cas de de fer una trobada presencial, es farà mantenint les mesures de seguretat. En
funció de la situació de pandèmia i si la família pot es podran fer per videoconferència.
‣ Ens seguirem comunicant oficialment amb l’app de centre, Tokapp.
‣ Cada grup estable disposarà d’un correu electrònic baltasarsegu.cat per comunicarse amb les tutories.
‣ El telèfon del centre també serà un punt important de comunicació família vs escola.
‣ Seguirem amb el classroom a partir de primer.
‣ Es farà, si es troba convenient, una formació virtual a les famílies que ho necessitin
de les eines que utilitzem a l’escola: correu, sites, classroom, apps de les tauletes,…
prevenint un nou confinament.

8.

SERVEI DE MENJADOR
A l’espai de menjador els grups estables han de mantenir-se i garantir que hi hagi
una distància de seguretat respecte altres grups estables. Quan això no sigui possible,
caldrà mantenir la distància de seguretat entre tots els comensals.
Disposem en aquests moments de dos espais menjador. Un per primària i un per a
EI. Quan tinguem el menjador i cuina nous, es farà un reestudi dels espais.
Els Baltis
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Atès que que tot hi que disposem d’un espai ampli de menjador en relació amb el
nombre d’alumnes usuaris, S’haurà d’estudiar fer torns als dos menjadors per a complir
les mesures sanitàries.
Al no tenir ascensor ni aules disponibles a la planta baixa, no es poden adequar
aules com a menjador.
No considererem grup estable el temps de menjador no dedicat a menjar. Per tant,
mascareta i distància en tot moment.
ANNEX 1 PLA DE MENJADOR COVID19 DE L’EMPRESA ALIMENT-ART

9.

PLA DE NETEJA
Esperant el nou pla de neteja per validar de l’Ajuntament de Valls, deixem
recomanacions salut.

Els Baltis
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Hauriem de disposar al matí d’una netejador/a per a les zones comunes i WC, i dues
a partir 13:30h per netejar i desinfectar TOT el centre diàriament.
Totes les aules disposen d’un frux hidroalchòlic per desinfectar material i superfícies
entre activitats o a l’intercanvi de taulestes o materials.
Tot el material gran així com exteriors i lavabos disposa d’una dissolució de H2O2 pel
manteniment
S’han de seguir les recomanacions de Neteja i desinfecció en establiments i locals
de concurrència humana.
Consergeria desinfectarà després de cada esbarjo material I joguines exterior amb
un producte facilitat pel Servei de neteja de l’ajuntament.
Les zones exteriors són espais de baix risc de transmissió del coronavirus. Per a la
seva neteja i desinfecció s’han de seguir les indicacions establertes en el document
Neteja i desinfecció en espais exteriors de concurrència humana.
Els Baltis
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10.

EXTRAESCOLARS
Al nostre centre les extraescolars es proposen a principis de setembre.
Els centres poden dur terme les extraescolars previstes en la seva programació
general anual, sempre caldrà mantenir la distància interpersonal d’1,5 metres i portar
mascareta quan no es pugui preservar la distància i això sigui possible per la naturalesa
de l’activitat realitzada. En la mesura del possible es formaran grups estables de
participants.
A les activitats extraescolars d’un centre hi poden participar infants i adolescents de
diferents edats i grups estables. Es recomanable que en el marc de l’extraescolar la
composició del grup de participants sigui el més constant possible per facilitar la
traçabilitat.

Música
‣

Cal garantir que cada infant disposa d’una superfície mínima de 2,5 m2.

‣

Cal rentar-se les mans abans i després de l’activitat.

‣

Procurar que els instruments siguin d’ús exclusiu.

‣

Si no és possible, en instruments de vent cal disposar d’embocadura pròpia.

‣

Caldrà neteja i desinfecció dels instruments compartits entre usos.

‣ Els espais d’assaig hauran de tenir una correcta ventilació (almenys abans i
després de l’assaig i de manera addicional si es tracta d’un assaig de llarga
durada (≥ 1,5 hores).

Futbol, bàsquet
‣

Esports amb pilota (futbol, bàsquet, voleibol, handbol...)

‣

Cal garantir que cada infant disposa d’una superfície mínima de 2,5 m2.

‣ Cal rentar-se les mans abans i després de l’entrenament i quan s’accedeix al
pavelló, si és el cas.
‣

Cal netejar i desinfectar les pilotes després de cada entrenament.

‣

Es prioritzaran els entrenaments a l’aire lliure.

‣ En espais interiors: caldrà garantir la ventilació de l’espai. Si és possible,
mantenir les finestres obertes durant tot l’entrenament.

Els Baltis
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‣

No utilitzaran els vestuaris.

Karate
‣

Cal garantir que cada infant disposa d’una superfície mínima de 2,5 m2.

‣ Cal rentar-se les mans abans i després de l’entrenament i quan s’accedeixi al
centre.
‣ Quan es treballi per parelles, es procurarà que es mantinguin estables durant
tot l’entrenament.
‣ Caldrà garantir la ventilació de l’espai. Si és possible, mantenir les finestres
obertes durant tot l’entrenament.

Dibuix i anglès
‣

Cal garantir que cada infant disposa d’una superfície mínima de 2,5 m2.

‣

Cal rentar-se les mans abans i després de l’activitat.

‣ Caldrà garantir la ventilació de l’espai. Si és possible, mantenir les finestres
obertes durant tota l’activitat.
‣

Es recomana que el material sigui d’ús individual quan sigui possible.

‣ Caldrà netejar i desinfectar el material que sigui d’ús compartit quan hi hagi
canvi de grup.

Robòtica
‣

Cal garantir que cada infant disposa d’una superfície mínima de 2,5 m2.

‣

Cal rentar-se les mans abans i després de l’activitat.

‣ Dins de l’aula, mantenir la distància mínima d’1 metre. Si no és possible, cal
utilitzar mascareta.
‣

Caldrà desinfectar les superfícies de les taules després de cada grup.

‣

Per desinfectar el material es pot utilitzar alcohol de 70º.

‣ Garantir la ventilació dels espais (almenys abans i després de la classe i de
manera addicional en classes de llarga durada, ≥ 1,5 hores

Els Baltis
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11.

REUNIONS DELS ÒRGANS UNIPERSONALS I COL·LECTIUS
DE COORDINACIÓ I GOVERN
Es prioritzarà la reunió telemàtica.
Quan sigui en petit grup, comunitats o comissions, es poden fer presencials seguint
totes les mesures de seguretat i prioritzant l’espai exterior.
Si s’hagués de fer algun claustre presencial es faran a la sala d’actes o a l’exterior
seguint totes les mesures de seguretat. Es procurarà tenir finestres i portes obertes.

ÒRGANS

FORMAT

TEMPORITZACIÓ

EQUIP DIRECTIU

Presencial

Dilluns tarda i quan convingui.

CLAUSTRE

Telemàtic

2 trimestre

BALTITÚLIA

Telemàtic

Cada 15 dies

COMUNITAT

Telemàtic

Cada setmana

COMISSIONS

Telemàtic

Cada setmana

FORMACIONS

Telemàtic

Quan convingui.

12.

HIGIENE DE MANS
Es tracta d’una de les mesures més efectives per preservar la salut dels alumnes així
com la del personal docent i no docent.
En cada aula disposarem d’una garrafa amb aixeta, embut amb garrafa per
recollir aigua, sabó i paper eixugamans per agilitzar aquest procés.
Quan siguem al pati i a les entrades al centre utilitzarem hidrogel.
En infants s’ha de requerir el rentat de mans:
▪ A l’arribada i a la sortida del centre educatiu,
▪ Abans i després dels àpats,
▪ Abans i després d’anar al WC (infants continents),
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▪ Abans i després de les diferents activitats (també de la sortida al pati).
En el cas del personal que treballa al centre, el rentat de mans s’ha de dur a terme:
▪ A l’arribada al centre, abans del contacte amb els infants,
▪ Abans i després d’entrar en contacte amb els aliments, dels àpats dels
infants i dels propis,
▪ Abans i després d’acompanyar un infant al WC,
▪ Abans i després d’anar al WC,
▪ Abans i després de mocar un infant (amb mocadors d’un sol ús),
▪ Com a mínim una vegada cada 2 hores.

13.

PROTOCOL D’ACTUACIÓ EN CAS DE DETECTAR UN
POSSIBLE CAS DE COVID-19
El responsable de la coordinació i la gestió de la COVID-19 al centre és el director i la
TIS com a coordinadora de centre.

• Protocol de gestió de casos covid-19 en els centres educatius, de 13 d'agost.
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14.

SEGUIMENT DEL PLA
‣ L’equip directiu farà el seguiment i control del pla d’obertura.
‣ El pla s’anirà millorant cada vegada que es trobi una mancança o millora, a través
de la permanent del Consell Escolar que el validarà amb les modificacions a la reunió
trimestral.

INDICADORS

GENS

POC

BASTANT MOLT

Manteniment grups estables a l’aula
Manteniment grups estables a l’esbarjo
Manteniment grups estables al menjador
Seguiment mesures de protecció famílies a l’entrada i
sortida
Seguiment mesures de protecció infants al recinte escolar
Seguiment mesures de protecció per part dels
professionals del centre
Eficàcia del funcionament de les entrades i sortides en dos
torns
Funcionament dels dos torns d’esbarjo
Adequació correcte dels nous espais grup/aula
Funcionament garrafes rentamans per aula
Funcionament protocol sospita covid-19
Eficàcia de la comunicació d’aquest pla d’actuació a la
comunitat educativa
Funcionament espais extraescolars
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15.

ACOLLIDA P3
ADAPTACIÓ PRIMERA SETMANA
‣ Dies i horari: 14,15,16 I 17 de setembre.
‣ Aire lliure: Es realitzarà al pati d’infantil sempre que sigui possible.
‣ Espai interior: Si no, a les dues aules destinades a P3.
‣ Torns: Pels metres quadrats de l’aula, 38, s’hauran de fer tres torns de 7-7-8
infants amb un acompanyant.
ESPAI
‣ Aire lliure: Es realitzarà al pati d’infantil sempre que sigui possible. Si no, a les
dues aules destinades a P3.
‣ Ventilació: a les aules, caldrà ventilar adequadament, almenys durant 10 minuts 3
vegades al dia i quan canviï el grup de persones que hi ha a l’interior.
‣ Ocupació: en cap cas es podrà superar l’ocupació que preveu que cada persona
disposi d’un espai de 2,5 m2 a l’interior de l’aula, inclosos infants, persones
acompanyants i persones educadores.
‣ Neteja i desinfecció: caldrà netejar i desinfectar els espais segons el pla de
neteja i desinfecció del centre i quan hi hagi un canvi de grup dins la mateixa aula.
PERSONA ACOMPANYANT
‣ 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 14 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 14 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, 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 podrà ser acompanyat per una
sola persona (que pot canviar durant el període d’adaptació).
‣ Contacte i distància: la persona acompanyant només podrà tenir contacte
amb el seu infant i haurà 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’haurà 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 rentat de mans a la sortida del centre
educatiu.
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‣ Mascareta: la persona acompanyant ha d’accedir al centre educatiu amb una
mascareta higiènica o quirúrgica correctament posada

16.

PLA DE TREBALL DEL CENTRE EDUCATIU EN CONFINAMENT
CURS NIVELL GRUP

MÈTODE DE TREBALL I RECURSOS
DIDÀCTICS PREVISTOS

MITJÀ I PERIODICITAT
CONTACTE GRUP

MITJÀ I PERIODICITAT
CONTACTE INDIVIDUAL/
FAMÍLIA

P3

Sites infantil amb propostes

Meet / setmanal

Quan convingui.
Meet, Correu-e, Tokapp.

P4

Sites infantil amb propostes

Meet / setmanal

Quan convingui.
Meet, Correu-e, Tokapp.

P5

Sites infantil amb propostes

Meet / setmanal

Quan convingui.
Meet, Correu-e, Tokapp.

1r

Sites comunitat I classroom tutories.

Meet / setmanal

Quan convingui.
Meet, Correu-e, Tokapp.

2n

Sites comunitat I classroom tutories.

Meet / setmanal

Quan convingui.
Meet, Correu-e, Tokapp.

3r

Sites comunitat I classroom tutories.

Meet / setmanal

Quan convingui.
Meet, Correu-e, Tokapp.

4t

Sites comunitat I classroom tutories.

Meet / setmanal

Quan convingui.
Meet, Correu-e, Tokapp.

5è

Sites comunitat I classroom tutories.

Meet / setmanal

Quan convingui.
Meet, Correu-e, Tokapp.

6è

Sites comunitat I classroom tutories.

Meet / setmanal

Quan convingui.
Meet, Correu-e, Tokapp.

‣ Quan marxin de confinament els infants pendran tots els recursos didàctics d’aula
i tot el material. Es coordinarà per tutories.
‣ L’alumnat amb bretxa digital, se li donarà la tauleta amb connexió del
departament.

Valls a 9 de setembre de 2020
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