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1. INTRODUCCIÓ

L’obertura de les escoles aquest curs ha estat un repte, alhora que una necessitat.

El confinament del darrer curs, els efectes de la pandèmia, … han avalat, com
exposa UNICEF, que l’educació és una part essencial de la recuperació en una crisi,
aporta normalitat, sentit de la rutina, coneixements i habilitats necessàries per al
desenvolupament, protecció en casos d’especial vulnerabilitat social i econòmica, i
serveix de pont per salvar les diferents bretxes socials, econòmiques i educatives a
què s’enfronta part de la població. Per aquest motiu, s’han mantingut i cal mantenir
els centres oberts.

Sota el lema Escoles obertes, escoles segures, els Departaments d’Educació i
Salut, hem aplicat amb eficàcia un seguit de protocols amb un balanç molt positiu.

Per aquest nou curs cal buscar l’equilibri entre la protecció de la salut de les
persones als centres educatius, la gestió correcta de la pandèmia i els dret de tots
els infants a una educació de qualitat.

És un moment de grans incerteses, en el que tot sembla que va tornant a la
normalitat, cal donar continuïtat a l’aprenentatge, tot i aplicar les mesures sanitàries
de protecció que siguin necessàries i que ens marquin les autoritats sanitàries.

En aquests moments, cal treballar perquè:

- Tots els infants tinguin accés a l’educació en condicions d’equitat.
- L’aprenentatge als centres educatius continuï amb la màxima normalitat,

seguint les instruccions sanitàries i garantint la funció social de l’educació.
- L’escola sigui un entorn segur, amb el risc mínim assumible.
- L’escola estigui en condicions de contribuir al control de la pandèmia i de la

identificació de casos i contactes.
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2. CONTINGUT DEL PLA D’OBERTURA.

a. Diagnosi.

Durant el confinament i l’estat d’alarma, i al llarg del curs 20-21 s’han viscut
situacions molt diferents pels alumnes, les famílies i els/les docents de
l’escola i les percepcions de les mateixes actuacions van ser diferents en
funció de la situació personal, de la salut, la situació laboral de cadascuna de
les famílies.

En el confinament, l’activitat educativa amb els alumnes es va desenvolupar,
bàsicament, mitjançant dues plataformes de treball:

- Padlet va ser utilitzada per les famílies dels nens i nenes d’Educació
Infantil, 1r, 2n i 3r i

- Drive i amb menys incidència, el Classroom va ser utilitzat pels
alumnes de 4t, 5è i 6è

Les situacions personals, de risc social, psico-afectiu i emocional i educatiu
van variar al llarg del temps de confinament i el centre, en col·laboració amb
l’Ajuntament, va intentar actuar com agent compensador durant la fase de
confinament.

El curs 2020-2021, al Benviure estan escolaritzats 229 alumnes, atesos per
una plantilla de 20 mestres.

Des de l’inici de curs, vam investigar la disponibilitat de dispositius digitals
i recursos de totes les famílies per poder treballar des de casa i conèixer les
seves necessitats. Vam fer una petita formació, a nivell d’usuari amb les
famílies perquè puguin ser acompanyadors dels seus fills i filles, si fos
necessari en algun moment al llarg del curs. D’aquesta manera el que vam
intentar és solucionar les dificultats que van tenir algunes famílies al llarg del
confinament..

Aquest curs hem creat un usuari a cada alumne de Primària en el domini de
l’escola @benviure.cat per tal de fer un ús generalitzat del Classroom i s’ha
utilitzat en les diferents propostes que s’han fet des de les tutories. Els més
petits, de 3 a 5 anys, van continuar utilitzant l’aplicació Padlet.

Hem cregut que l’organització docent establerta permet arribar a tots els
alumnes i les seves famílies, així que hem ajustat la plantilla d’aquest curs
per aconseguir la mateixa eficàcia i eficiència.
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La comunicació amb les famílies en el temps de confinament va ser prou
fluïda i dinàmica i es va utilitzar el correu electrònic, el telèfon, whatsapp,
telegram i la página web. Hem valorat afegir com a canal de difusió telegram
mitjançant NODES de la web del centre. També vam crear un canal de difusió
d’aula a la plataforma telegram per aquelles informacions que hagin de ser
immediates.

Basant-nos en l’experiència viscuda, a l’inici de curs vam creure que havíem
de marcar unes línies generals que ens permetessin seguir avançant:

● Acollida i acompanyament emocional. Era important que en el
retrobament amb l’alumnat, poguéssim compartir l’experiència, valorar
les relacions, enfortir els vincles i els ponts de relació i connexió amb
els alumnes i les seves famílies.

● Cohesió de grup. Com cada inici de curs, i especialment en aquesta
situació de barreja d’alumnes de diferents nivells, calia fer incís en la
cohesió de grup i posar en pràctica dinàmiques de l’àmbit A per tal de
tenir cura de que les relacions que s’estableixin siguin saludables i
afavoreixin el creixement personal i l’aprenentatge.

● Acció tutorial. Per reforçar l’estat, les relacions personals i grupals i el
vincle amb el tutor del grup classe.

● Calma. Per tenir la capacitat de centrar-nos en cada moment en la
situació que ens trobem, les possibilitats que tenim i que se’ns
ofereixen, així com els reptes que suposa, i poder focalitzar la tasca
proposada.

● Personalització de l’aprenentatge. L’acompanyament i l’orientació
eran claus per assolir l’autonomia en l’aprenentatge que vam valorar
tan positivament en el temps del confinament i que va permetre
l’assoliment i el progrés, així com l’èxit dels alumnes.

● Competència digital. Calia desenvolupar, des de l’inici de curs, la
competència digital dels alumnes i la familiarització amb els entorns
d’aprenentatge.

Ha estat un curs diferent, ple de reptes, malgrat les incerteses, donada la
situació viscuda a cada moment.

Ens ha calgut personalitzar l’aprenentatge dels nostres infants que venien del
confinament i que estaven barrejats per nivells, hem hagut de constituir-nos
com un equip més fort, solidari i consolidat per ajudar als/les alumnes que
aprenen a aprendre, activitats i aprenentatges amb un enfocament més
globalitzat i significatiu, etc.

Com a claustre considerem que ha estat un curs intens.
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Al setembre, tot eren incerteses per l’inici de curs, calia fer un pla d’obertura i
les notícies i instruccions anaven variant dia a dia.

El vam definir segons diferents escenaris i per tal de complir els requeriments
sanitaris i educatius i prioritzar la disminució d’alumnes a les aules i les
distàncies de seguretat, a més de totes les altres mesures com entrades
esglaonades, desinfecció amb gel hidroalcohòlic, etc., vam desdoblar les
aules i vam fer agrupaments d’alumnes per cicles.

Ha estat un repte i un cop passat el curs podem dir, que malgrat la inquietud i
malestar d’alguns membres de la comunitat educativa, acabem el curs
valorant l’èxit de les actuacions dissenyades tant a nivell sanitari (hem patit 3
confinaments en tot el curs: mitjà aula de P3, 1 aula de CM i 1 de CS), com
humanitari (tots els nostres infants han pogut gaudir d’un entorn inclusiu, amb
equitat d’oportunitats, saludable, relacionant-se amb el seu grup d’iguals,
etc.) i alhora que pedagògic, on han pogut aprendre a aprendre, amb
autonomia, de manera cooperativa, gaudint d’activitats a l’escola i en espais
exteriors del nostre municipi, donant naturalitat en una situació que ens ha
sobrepassat a tots.
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b. Organització de grups estables.

Determinació de grups.
Criteris de configuració
dels grups.

Els grups estables estan
formats per tots i totes les
alumnes de la classe que
està definit pel nivell al que
pertanyen.

D’acord amb l’estabilitat de grup, nombre màxim
d’alumnes del centre, els espais disponibles,
plantilla, i característiques de l’alumnat.

Criteris d’heterogeneïtat.

Criteris d’inclusió.

Mesures flexibilitzadores, agrupaments
intercicles

El claustre de mestres hem estat plantejant quina seria la millor manera d’organitzar
els grups estables per al curs 2021 – 2022. Entenem que un grup estable és aquell
que té un contacte estret i continuat entre els seus membres i que ens permet
controlar la traçabilitat i per tant, vetllar per la cura de les persones que el formen.
Aquest grup estable ocupa sempre el mateix espai i té el mínim nombre de mestres
referent. Tot això permet que no sigui necessari requerir la distància física
interpersonal de seguretat establerta en 1,5 m

L’experiència de l’agrupament estable del curs 2020-2021 i la valoració per part del
claustre i de les famílies, alhora que els valors en què es basa la proposta
(seguretat, salut, equitat)  ha fet definir els grups estables del curs 2021-2022

Aquest curs els grups estables del centre seran els agrupament per edat.
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Grups Alumnes Docents PAE Espai

Estable Temporal Estable Temporal Estable Temporal

Ed Infantil
3 anys

20 alumnes Alba Delgado Carme
Monika
Clara
Júlia

Ivet Ana Belen Aula P3 Aula
desdoblament

Ed. Infantil
Aula d’anglès
Aula racons
Aula psico

Ed Infantil
4 anys

25 alumnes Susanna
Peñas

Carme
Monika
Clara

Sara T

Aula P4 Aula
desdoblament

Ed. Infantil
Aula d’anglès
Aula racons
Aula psico

Ed Infantil
5 anys

26 alumnes Loida Pastallé Carme
Monika
Clara

Sara T

Aula P5 Aula
desdoblament

Ed. Infantil
Aula d’anglès
Aula racons
Aula psico

1r PRI 24 alumnes Anabel Cantos Dani Querol
Clara Siles
Ms Maria
Monika
Vicky

Aula 1r Aula
desdoblament

1a. planta
Aula d’anglès

Aula de
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Neus
Sergi

ciències

2n PRI 27 alumnes Neus Rovira Dani Querol
Clara Siles
Ms Maria
Monika
Sara T
Vicky

Anabel
Sergi
Júlia

Ana Belen
Georgina Della

Aula 2n Aula
desdoblament

1a. planta
Aula d’anglès

Aula de
ciències

3r PRI 26 alumnes Sergi Rayo Dani Querol
Clara Siles
Ms Maria
Monika
Sara T
Gemma
Anabel
Neus

Montse Arjona Aula 3r Aula
desdoblament

1a. planta
Aula d’anglès

Aula de
ciències

4t PRI 22 alumnes Eva Sedó Dani Querol
Clara Siles
Ms Maria
Monika
Gemma
Judith
Jenny

Aula 4t Aula
desdoblament

2a. planta
Aula d’anglès

Aula de
ciències

5è PRI 27 alumnes Judith Molina Dani Querol
Clara Siles
Ms Maria

Aula 5è Aula
desdoblament

2a. planta
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Monika
Sara T
Jenny
Eva

Aula d’anglès
Aula de
ciències

6è PRI 27 alumnes Jenny Corrales Dani Querol
Clara Siles
Ms Maria
Monika
Sara T

Eva
Judith

Aula 6è Aula
desdoblament

2a. planta
Aula d’anglès

Aula de
ciències
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Segons els eixos del nostre PEC volem donar un valor afegit a l’acompanyament
emocional dels nens i nenes, a l’acció tutorial i a la capacitat d’afavorir entorns de
col·laboració, confiança, respecte entre els diferents alumnes per tal de compartir
moments d’aprenentatge rics, globalitzats i competencials.

No es preveu, a no ser que les autoritats així ho permetin, fer agrupaments entre
grups estables, no es faran tallers, ni racons, ni padrins i fillols.

En el cas que es faci alguna activitat puntual es mantindrà la distància de seguretat
d’1.5 m i es farà ús de la mascareta.

Cada grup estable tindrà accés al seu WC, a Ed. Infantil integrat a l’aula i 1 WC al
lavabo de nens i 1 altre al de nenes per cada aula de PRI i per rentar-se les mans
faran servir les piques, tant del lavabo com la de l’aula, on trobaran dosificadors de
sabó i paper eixugamans. Es treballarà amb els/les alumnes perquè no beguin aigua
directament de les aixetes.
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c. Criteris organitzatius dels recursos per a l’atenció de l’alumnat amb
necessitat específica de suport educatiu.

Valorant l’experiència del període de confinament de març-juny de 2020 i el curs
2020-2021 atendrem tots els alumnes i amb especial sensibilitat els alumnes més
vulnerables, tant per les seves característiques personals com per la situació social.

La premissa del centre és que tots els mestres del centre tenen coneixement i/o
poden rebre assessorament per a poder donar una resposta educativa als infants
del seu grup o del grup on facin el suport, sigui quina sigui, la seva necessitat. Així
es preveu que l’equip d’atenció a la diversitat intervingui en aquells casos d’alumnes
amb necessitats educatives especials greus i permanents i en l’acció de suport
als/les tutors/es.

A més dels mestres, en el centre disposem d’unes hores d’auxiliar d’educació
especial amb 3 professionals / vetlladores: Montse Arjona, (18 h), Ana Belen Rosat
(10 h) i ,Georgina Della (7h), l’atenció de 2.30 h d’intervenció de la professional del
CREDA, Rosa Vives, l’assessorament de la fisioterapeuta de l’EAP, Carla Rotger i
la intervenció de la psicopedagoga de l’EAP, Cristina Aguilera.

Aprofitant tots aquests recursos, definim l’atenció a l’alumnat amb necessitats
específiques de suport educatiu amb la següent organització:

En situació d’atenció presencial:

- Mesures universals

- Mesures addicionals

- Mesures intensives

En situació de confinament, l’organització serà la següent:

- La MESI serà la principal encarregada de l’atenció amb els
alumnes NESE. La resta del seu horari atendrà alumnes amb
dificultats d'aprenentatge o i/o assessorarà els/les mestres
tutors/es..

- La resta d’alumnes seran atesos, específicament, pels mestres
tutors/es i els mestres de suport.
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d. Organització de les entrades i sortides.

L’escola té un únic edifici amb dues portes d’accés exterior que condueixen a quatre
portes d’accés a l’edifici. Utilitzarem tres d’elles i la quarta, l’escala d’emergència
només a l’hora de les sortides:

- Una porta principal que dona accés al pati d’educació infantil i al vestíbul de
l’escola

- Una porta a la pista de Primària que dona accés a l’escala interior i a l’escala
d’emergència.

Organitzarem una entrada tranquil·la i esglaonada per tal d’evitar les aglomeracions
a l’entrada i a la sortida de l’escola.

- Entrada matí: Obrirem les portes 5 minuts abans, a les 8.55 h. per tal
d’esglaonar l’entrada i donarem 10 minuts perquè entrin. Els 2 grups de cicle
superior i els 3 grups d’infantil entraran per la porta principal. Els petits podran
ser acompanyats per un familiar fins a la porta de l’aula. CI i CM entraran per
la pista i l’entrada que hi ha al costat del menjador.

- Sortida migdia. Obrirem les portes a les 12.25 i es tancaran a les 12.35 h. Les
famílies d’Educació Infantil que marxen a casa recolliran els seus fills/es a la
porta de la seva aula, Cicle Inicial i Cicle Mitjà, al punt de recollida de la pista
de Primària, i els/les alumnes de Cicle Superior sortiran sols per la
passarel·la.

- Entrada de la tarda. Obrirem la porta principal a les 14.55 i tancarem a les
15.05.

- A la tarda obrirem a les 16.25 h. i esglaonarem la sortida, allargant-la fins les
16.35 h.

A l’entrada i a la sortida del centre, tot l’alumnat de Primària haurà d’anar amb
mascareta per tal de garantir les mesures de prevenció.

Els alumnes de transport entraran per la porta principal quan hagin entrat els/les
alumnes dels grups estables. De 3r a 6è entraran sols; els i les alumnes
d’educació infantil, 1r i 2n seran acompanyants per la monitora fins al pati
d’educació infantil. Allà se separaran els de Cicle Inicial que entraran sols per la
porta principal i els d’infantil que els acompanyarà fins la porta de la seva aula .A
la sortida, els i les alumnes d’educació infantil seran recollits a la seva aula per la
monitora de transport, els de 1r, 2n, 3r i 4t seran recollits per un/a mestre/a de
l’escola que els acompanyarà fins l’autocar i els/les de 5è i 6è sortiran per la
porta principal sols.
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Als passadissos i els llocs de concurrència, els i les alumnes així com el personal
docent i no docent, han de portar mascareta, a banda de procurar mantenir la
distància de seguretat.

Reduirem l’entrada al centre dels adults acompanyants, restringint-la als alumnes
d’Educació Infantil 3 anys i les seves famílies durant el període d’adaptació, i a
les entrevistes individuals concretades amb el tutor/a de l’infant..

Les famílies dels alumnes d’Educació Infantil i CI i CM podran accedir a la zona
del pati, per tal d’evitar les aglomeracions al carrer, ja que la vorera és molt
estreta.

Al migdia, les portes s’obriran a les 12.25 i es tancaran a les 12.35 h els i les
mestres de l’equip docent acompanyaran la fila dels alumnes de Primària que
marxen a casa fins el lloc assenyalat a la passarel·la i fins al pati d’infantil als de
Parvulari.

La distribució de grups i l’horari d’entrada i sortida queden distribuïts de la
següent manera:

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

Ed. Infantil
3-4-5 anys

Porta de vianants de
l’entrada principal i
travessar el pati
d’educació infantil i
entrada a l’aula.

Entrada tranquil·la de
8.55 a 9.05 hores.
Sortida esglaonada de
16.25 a 16.35 hores.

Cicle Inicial Porta de vianants de
l’entrada principal,
travessar el pati
d’educació primària i
entrada a l’aula.

Entrada tranquil·la de
8.55 a 9.05 hores.
Sortida esglaonada de
16.25 a 16.35 hores.

Cicle Mitjà Porta de vianants de
l’entrada principal,
travessar el pati
d’educació primària i
entrada a l’aula.

Entrada tranquil·la de
8.55 a 9.05 hores.
Sortida esglaonada de
16.25 a 16.35 hores.

Cicle Superior Porta gran de l’entrada
principal i entrada
principal a l’edifici.

Entrada tranquil·la de
8.55 a 9.05 hores.
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Sortida esglaonada de
16.25 a 16.35 hores.
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e. Esbarjo

La sortida al pati es farà de manera esglaonada. A l’organització horària del centre
cal establir els torns d’esbarjo en funció de la dimensió del pati i les possibilitats de
sectoritzar-lo, tenint en compte que hi pot haver a la vegada més d’un grup estable.

A Infantil es faran dos torns de 10.30 a 11.00 h sortiran els/les alumnes de P4 i P5 i
al segon torn d’11.00 a 11.30 h els/les alumnes de P3.

A Primària es faran dos torns; de 10.30 a 11.00 h sortiran els/les alumnes de 1r, 2n i
3r i al segon torn d’11.00 a 11.30 h els /les alumnes de 4t, 5è i 6è.

A l’espai del pati es pot permetre la interacció de diferents grups de convivència
estable, si es fa ús de la mascareta.
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f. Relació amb la comunitat educativa.

Mentre es mantingui el risc de contagi, procurarem que només accedeixin al centre
els i les alumnes i els professionals necessaris per a desenvolupar la tasca
educativa i resoldre les necessitats de funcionament del centre.

● Reunions amb les famílies

a. Farem les trobades d’inici de curs amb les famílies de manera virtual.

Els dies 7, 8 i 9 de setembre, abans que comencin les classes, se celebraran les
reunions d’inici de curs.

- 7 de setembre:

P3 a les 18.00 hores

1r a les 17.00 hores

4t a les 16.00 hores

- 8 de setembre:

P4 a les 17.00 hores

2n a les 18.00 hores

5è a les 16.00 hores

- 9 de setembre:

P5 a les 16.00 hores

3r a les 17.00 hores

6è a les 18.00 hores

Hi haurà alguns apartats bàsics a tractar:

- Característiques personals i emocionals pròpies de l’edat i objectius curriculars
que es treballen en el nivell. Informació específica d’InnovaMat i araEscric.

- Pla telemàtic pels possibles confinaments: mitjans de comunicació del centre i
plataforma de treball

- Caldrà tenir en compte fer recordatori de la “formació” adreçada a les famílies
respecte a l’ús de les eines de comunicació que ha escollit el centre, així com les
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plataformes digitals de treball que utilitzem (sempre des de la perspectiva d’usuari
bàsic) i tenint en compte les eines que pugui tenir la família (mòbil, ordinador,
tauleta, ...) i, sobretot, les persones de referència al centre que els pugui ajudar en
un moment determinat (especialment si es produeix algun període de confinament)

- Normativa de seguretat COVID 19

b. Reunions individuals de seguiment.

Pel seguiment individual de cada infant amb la seva família combinarem la manera
telemàtica mitjançant Meet, i de manera  presencial.

Es demanen via agenda, telèfon o correu electrònic a l’adreça de la classe.
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g. Servei de menjador.

L’empresa que ofereix el servei del menjador, contractada per l’AFA, és Fundesplai.

El servei de menjador escolar inclou l’àpat i les activitats posteriors fins a la represa
de l’activitat lectiva o la finalització de la jornada escolar.

Les recomanacions principals al menjador consisteixen en la ventilació, el rentat de
mans i la disposició d’alumnes en grups estables.

Per afavorir el manteniment de les mesures de seguretat, atès que l’espai de
menjador és reduït caldrà fer torns (els mateixos que el curs anterior) i utilitzar les
aules de suport dels grups d’educació infantil.

A l’espai del menjador els grups estables han de mantenir-se i garantir que hi hagi
una distància de seguretat respecte els altres grups estables.

Els infants que facin tasques com les de parar i desparar taula, les han de fer
exclusivament per al seu grup de convivència. Quan l’alumnat reculli el menjar en la
línia de servei, cal que mantingui la distància en la filera.

Les activitats de lleure s’han de realitzar, preferiblement, a l’aire lliure, amb ocupació
diferenciada d’espais per a cada grup estable. Serà necessari l’ús de la mascareta.

Si es fa ús d’espais interiors cal garantir la ventilació i seran utilitzats per a infants
pertanyents a un mateix grup estable.

CURS ESPAI DE
DINAR

HORA DE
DINAR

NÚM.
D’ALUMNES

MONITOR/A

Ed Infantil
3 anys

Aula P3 12.30 h 11 M. Carmen

Ed Infantil
4 anys

Aula P4 12.30 h 12 Clara

Ed Infantil
5 anys

Aula P5 12.30 h 15 Miriam

1r PRI Menjador 12.30 h 14 Montse

2n PRI Menjador 12.30 h 20 Núria A.

3r PRI Menjador 12.30 h 16 Eva
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4t PRI Menjador 12.30 h 14 Isabel

5è PRI Menjador 13.30 h 11 Esther

6è PRI Menjador 13.30 h 13 Maribel

Vetlladora: Núria R
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h. Pla de neteja.

El Pla de neteja i desinfecció concreta les actuacions en funció dels diferents espais
i de la seva ocupació.

Des de l’Ajuntament ens han confirmat que tindrem una persona de la neteja 3
hores durant l’horari lectiu, de 11.30 a 14.30 h, per tal de fer la desinfecció dels
lavabos i els espais i material que es comparteixin, i 3 persones en horari de tarda,
de 16.00 a 23.00 h..

Es demana informació dels productes de neteja i desinfecció utilitzats i la dosificació
adequada per tal d’adjuntar-la al Pla d’obertura definitiu.

D’acord amb l’evidència científica més recent, es vetllarà per la correcta ventilació
dels espais, ja que s’ha demostrat que és una de les principals mesures de
prevenció de contagis en espais  interiors.

Es vetllarà per la correcta ventilació dels espais.

V: ventilació

ND: neteja i desinfecció

N: neteja

Abans
de

cada
ús

Després
de cada

ús

Diàriament ≥ 1
vegada
al dia

Setmanalment Comentaris

ESPAIS COMUNS I EQUIPAMENTS

Ventilació de
l’espai

V Mínim 10
minuts 2

vegades/dia

Manetes portes
i finestres

ND

Baranes,
passamans
d’escales i
ascensors

ND
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Superfícies de
taulells

ND

Cadires i bancs ND Especialment
on es toca

amb les mans

Grapadores i
utensilis

d’oficines

ND

Aixetes ND

Botoneres dels
ascensors

ND Material
electrònic:

netejar amb
un drap humit
amb alcohol
propílic 70º

Ordinadors,
teclats i ratolins

ND

Telèfons i
comandaments

a distància

ND

Interruptors
d’aparells
electrònics

ND

AULES I ESPAIS DE JOC INTERIOR

Ventilació de
l’espai

V Mínim 10
minuts  2

vegades/dia

Superfícies o
punts de
contacte

freqüent amb
les mans

ND

Terra ND
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Materials de
jocs

N ND També si hi ha
un canvi de

grup d’infants.

Les joguines
de plàstic dur

poden
rentar-se al
rentaplats

Joguines de
plàstic

N ND

Joguines o
peces de roba

ND Rentadora (≥
60º)

MENJADOR

Ventilació de
l’espai

V Mínim 10
minuts 2

vegades/dia

Superfícies on
es prepara el

menjar

ND ND

Plats, gots,
coberts, ...

ND Amb aigua
calenta:
rentats a
elevada

temperatura.

Sense aigua
calenta:

desinfecció en
dilució de

lleixiu al 0,1%

Fonts d’aigua ND

Taules ND ND

Taulells ND
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Utensilis de
cuina

ND

Taules per a
usos diversos

ND ND

Terra ND

LAVABOS I DUTXES

Ventilació de
l’espai

V

Rentamans ND

Inodors ND

Terra i altres
superfícies

ND

Dutxes ND

Cubells de
brossa o

compreses

ND

ZONES DE DESCANS

Ventilació
d’espais

V Mínim 10
minuts 3

vegades/dia

Llits ND També quan
canvia l’infant
que l’utilitza

Fundes de
matalàs i de

coixí

Rentat a ≥60º
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Mantes Rentat a ≥60º

Terra ND

Altres
superfícies

ND
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i. Transport.

L’escola només té una ruta de transport escolar, gestionada pel Consell Comarcal al
Vallès Occidental, concretament a la urbanització Comte de Sert i s’utilitza
exclusivament pels alumnes del centre.

Les  recomanacions sobre el transport escolar en autocar:

- Durant els trajectes en autocar cal garantir la ventilació i la resta de mesures
de seguretat.

- L’ús de mascareta és obligatori a partir de 6 anys i recomanable en infants a
partir de 3 anys, exceptuant aquells per als quals l’ús de la mascareta està
contraindicada.

- No es pot menjar ni beure durant el trajecte.
- S’ha de facilitar el rentat de mans previ i posterior a l’ús del transport amb

solució hidroalcohòlica.
- Es pot utilitzar la totalitat dels seients i, quan el nivell d’ocupació ho permeti,

s’ha de procurar la màxima separació entre els usuaris.
- Cal distribuir els infants per grups de convivència estable i, si és possible,

deixar un espai de separació entre els diferents grups.
- Cal mantenir una mateixa distribució de seients en els trajectes habituals

durant el trimestre. A les sortides i colònies s’ha de mantenir la mateixa
distribució a l’anada i la tornada quan aquests trajectes es facin en un termini
de 48 hores.

- Per tal de poder determinar els contactes estrets d’un cas positiu, cal
disposar d’un registre de l’ocupació dels seients, identificant la posició de
cada infant dins el vehicle.

A les parades del bus, quan es recullen i es deixen als infants, és molt important que
entre les unitats familiars es mantingui una distància física adequada i es portin
mascaretes. Cal evitar l’acumulació de famílies en un espai reduït.

30



j. Extraescolars i acollida.

S’ofertarà servei d’acollida matinal i a la tarda, i extraescolars. És recomanable que,
sempre que es pugui, es faci en un espai exterior. Quan es faci a l’interior, han
d’habilitar un espai ben ventilat i que permeti mantenir la distància interpersonal
d’1,5 m.

Abans d’entrar al centre cal rentar-se les mans amb gel hidroalcohòlic i un cop dins
cal mantenir la distància de seguretat.

Quan finalitzi el període d’acollida, cal acompanyar els i les alumnes a la seva aula
de referència, i tant els responsables com els infants a partir de primer de primària
han de portar les mascaretes posades.
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k. Activitats complementàries

En funció de la pandèmia, es programaran sortides i/o colònies.

Quan fem sortides i altres activitats complementàries, tant les del mateix centre com
les del lloc on es fa l’activitat i en el transport, quan aquest sigui necessari, tindrem
en compte les mesures de seguretat necessàries.

Prioritzarem les activitats i sortides del Pla de sortides de l’escola que es
desenvolupin a l’aire lliure i que garanteixin el manteniment dels grups estables.

Amb aquests mateixos criteris es planificaran les colònies per a EI 5 anys i 1r , per
a 3r, 4t i  5è de PRI i les de 6è PRI.
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SORTIDES, COLÒNIES I TALLERS

SORTIDES MÚSICA PLÀSTICA ANGLÈS MEDI
AMBIENT

COHESIÓ COLÒNIES

EI 3 ANYS -Granja
Palaudàries
(2n trimestre)
-Castell de
Balsareny
(maig)

-Taller Percutim
percutam a
l’escola: 31 de
gener

Teatre en
anglès 3r TRI

-Sortida de
cohesió tota
l’escola
(octubre)

EI 4 ANYS -CRARC
Masquefa (4
febrer)
-Castell de
Balsareny
(maig)
-Taller
alimentació (23
setembre)

-Taller Percutim
percutam a
l’escola: 31 de
gener

Teatre en
anglès 3r
TRIMESTRE

-Sortida de
cohesió tota
l’escola
(octubre)

EI 5 ANYS -CRARC
Masquefa (4
febrer)
-Taller
alimentació (23
setembre)

-Taller Percutim
percutam a
l’escola: 31 de
gener

Teatre en
anglès 3r
TRIMESTRE

-Sortida de
cohesió tota
l’escola
(octubre)

Mas Can Pic
(Taradell)
24-25 de març

1r PRI - Visita a la
granja Estol +
taller de fer

Taller de
percussió a
l’escola: 31 de

- Fundació Miró
+ taller -  21
d’octubre de

Teatre en
anglès 1r
TRIMESTRE

-Sr Ruiz
aprèn a
reciclar

Mas Can Pic
(Taradell)
24-25 de març
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mató.
- Cim de les

àligues. - .- 27
d’abril de
2022

- Canal Olímpic
20 de maig

gener 2021

2n PRI - Visita a la
granja Estol +
taller de fer
mató.

- Cim de les
àligues.- 27
d’abril de
2022

- Taller
alimentació
(23 setembre)

- Canal Olímpic
20 de maig

Taller de
percussió a
l’escola: 31 de
gener

- Fundació Miró
+ taller -  21
d’octubre de
2021

Teatre en
anglès 1r
TRIMESTRE

-En Ramon
de Can
Botons
-Taller botànic
al parc de
l’ermita

3r PRI - Cosmocaixa -
Planetari
bombolla +
Creactivity.
28/10/2021

- Coves
prehistòriques
Espluga
Francolí -
29/4/2022

Taller de
Darbuka a
l’escola:3 de
març

Museu Abelló -
Un món dins la
maleta + visita
guiada al
museu - 9 de
febrer de 2022
(matí)

Taller musical
en anglès amb
Jumping Ducks
(a l’escola)
Matí.

- Deixalleria
Castellbisbal

- Sortida al riu

Colònies Mas
Bado
·Ready, steady
...go”
23-24 i 25 de
març
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- Taller
alimentació
(23 setembre)

- Canal Olímpic
20 de maig

4t  PRI - Cosmocaixa -
Planetari
bomoblla +
Creactivity.
27/10/2021

- Coves
prehistòriques
Espluga
Francolí -
29/4/2022

- Taller
alimentació
(23 setembre)

- Canal Olímpic
20 de maig

Taller de
Darbuka a
l’escola:3 de
març

Museu Abelló -
Un món dins la
maleta + visita
guiada al
museu - 9 de
febrer de 2022
(matí)

Taller musical
en anglès amb
Jumping Ducks
(a l’escola)
Matí.

- Deixalleria
Castellbisbal

Colònies Mas
Bado
·Ready, steady
...go”
23-24 i 25 de
març

5è PRI - Ciutadella
ibèrica de
Calafell (1
d’abril)

- Canal Olímpic
20 de maig
-

-Taller de
Darbuka a
l’escola: 3 de
març
-Cantània: 1
juny

- Museu
Picasso +
taller una
obra i mil
històries 25
de novembre

Barcelona, city
of dragons

1 de febrer

-Planta triatge
Gavà
-Herbari Parc
de l’ermita

Colònies Mas
Bado
·Ready, steady
...go”
23-24 i 25 de
març

6è PRI - Parlament de
Catalunya.

- Ciutadella

Taller de
Darbuka a
l’escola:3 de

- Museu
Picasso +
taller (25 de

From the
Romans to the
Middle Ages.

- Planta
triatge Gavà

Colònies a
Vilanova i la
Geltrú
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ibèrica de
Calafell (1
d’abril)

- Taller
alimentació
(21 setembre)

- Museu de la
ciència i la
tècnica de
Terrassa (27 de
gener)
- Canal Olímpic
20 de maig

març novembre)
1 de febrer

- Depuradora
Montcada

Del 31 de maig
al 3 de juny

*Possible sortida referent al projecte d’aula.
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l. Reunions dels òrgans unipersonals i col·lectius de coordinació i govern.

Les reunions es duran a terme en modalitat presencial sempre que es puguin
mantenir les mesures de distanciament físic i un correcte ús de la mascareta per
part de totes les persones participants. Reservem la modalitat virtual o híbrida per
quan la situació indiqui un risc elevat de contagi o hi hagi persones convocades en
situació de confinament.

● Reunions de l’equip docent.

a. Reunions de claustre.

Es reserva els dilluns de 12.30 a 13.45 hores per la celebració de claustres de
manera presencial, mantenint les mesures de seguretat necessàries: distància de
seguretat i mascareta. Per evitar riscos o si la situació ho requereix es faria
telemàtic, mitjançant Meet. Si no hi ha claustre, hi haurà reunió de cicle.

b. Reunions de cicle

Es reserva els dilluns de 12.30 a 13.30 hores per la celebració de cicle de manera
presencial, mantenint les mesures de seguretat necessàries: distància de seguretat i
mascareta. Per evitar riscos o si la situació ho requereix es faria telemàtic,
mitjançant Meet.

c. Reunions del grup impulsor

Es reserva els dilluns de 12.30 a 13.30 hores per la celebració de grup impulsor de
manera presencial, mantenint les mesures de seguretat necessàries: distància de
seguretat i mascareta. Per evitar riscos o si la situació ho requereix es faria
telemàtic, mitjançant Meet.

d. Reunions CAD.

Es reserva els dimecres de 12.30 a 13.30 hores per la celebració de la CAD de
manera presencial, mantenint les mesures de seguretat necessàries: distància de
seguretat i mascareta. Per evitar riscos o si la situació ho requereix es faria
telemàtic, mitjançant Meet.

e. Reunions CAD social.

Cada 8 setmanes, aproximadament, es celebrarà la reunió de CAD social per fer el
seguiment dels alumnes amb necessitats social.

● Sessions de Consell Escolar
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a. Aprovació del Pla d’obertura de centre.

La reunió es farà de manera telemàtica mitjançant Meet i el procediment de difusió i
informació del pla d’organització a les famílies es farà mitjançant la web del centre
benviure.cat

b. Sessions ordinàries (Programació General Anual, Rendició econòmica i
pressupost, etc)

Les reunions del Consell Escolar es faran mitjançant Meet o el procediment de
comunicació serà mitjançant el correu electrònic. .
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m. Protocol d’actuació en cas de detectar un possible cas de COVID 19

El responsable general de la coordinació i la gestió de la COVID al centre és la
directora, i cadascun dels tutors/es i mestres del centre serà responsable de les
accions amb el grup que tutoritzen en cada moment.

No ha d’assistir al centre l’alumnat, els mestres i altres professionals que tinguin
símptomes compatibles amb la COVID 19, així com les persones que es troben en
aïllament per diagnòstic de COVID-19 o en període de quarantena domiciliària per
haver tingut contacte estret amb alguna persona amb símptomes o diagnosticada de
COVID-19.

En l’entorn del centre escolar, les mesures més rellevants per mantenir l’entorn de
seguretat i preservar al màxim l’assoliment dels objectius educatius i pedagògics
són:

· la detecció de casos i el seu aïllament, així com el dels contactes més
estrets.

Davant d’un nen o nena que comença a desenvolupar símptomes compatibles amb
la COVID-19:

1. Se’l portarà a Secretaria, en un espai d’ús individual.

2. S’ha de col·locar una mascareta a l’alumne, i una FPP2 a la persona
que es quedi amb ell/a.

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

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

5. L’escola contactarà amb els SSTT al Vallès Occidental per informar
de la situació i a través d’ells amb el servei de salut pública.

Els símptomes compatibles amb la COVID 19 són els següents:

● Febre o febrícula. A 37°C es trucarà a la família i a 37.5°C es procedirà a
l’aïllament

● Tos
● Dificultat per respirar
● Congestió nasal (acompanyat de febre i/o altres símptomes de la malaltia.
● Mal de coll (acompanyat de febre i/o altres símptomes de la malaltia.
● Vòmits
● Diarrea
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● Malestar

L’escola registrarà cada possible cas i en farà el seguiment:

- Nom i cognoms

- Dia i hora de la detecció

- Espai d’aïllament

- Persona responsable de reubicar i custodiar l’alumne

- Persona responsable de trucar a la família

- Persona responsable de comunicar el cas a SSTT

- Persona del centre en contacte amb salut

Directora: Júlia Martínez

- Persona de salut amb qui es manté contacte

Equip RECO: Dayana

- Centre d’atenció primària

CAP Joan Planas 93 772 03 56

La família del nen/a amb símptomes ha de contactar amb el seu CAP de
referència per valorar la situació i fer les actuacions necessàries. Si es decideix
realitzar una PCR per a SARS-CoV-2, l’infant i la seva família hauran d’estar en
aïllament al domicili fins conèixer el resultat. Si es confirma el cas, Salut Pública
serà l’encarregada de la identificació, aïllament i seguiment dels contactes
estrets.

La comunicació entre SSTT d’Educació i Salut pública garantirà la coordinació
fluida entre el centre educatiu i els serveis territorials de vigilància epidemiològica
encarregats de l’estratègia de control de brot que pot incloure, en determinats
casos, el tancament total o parcial del centre educatiu. En qualsevol cas, la
decisió de tancament de l’activitat presencial del centre educatiu serà el resultat
de la valoració per part de l’autoritat sanitària. Si hi ha un cas positiu, se’n farà la
comunicació a l’Ajuntament a través dels SSTT

Els equips d’atenció primària de referència del centre estarà a disposició dels
equips directius dels centres per a mesures de consell sanitari sobre la
COVID-19
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n. Seguiment del pla.

Aquest pla que serà revisat i se’n publicarà les actualitzacions que siguin
necessàries.

Responsable: Júlia Martínez (Directora) i

Coresponsables:

Vicky Retuerto (Cap d’estudis)

Carme Parrondo (Secretària)

Susanna Peñas i Eva Sedó (Coordinadores de cicle)

Judith Molina (Coordinadora de riscos Laborals)

Dani Querol (Coordinador TIC)

Sara Tomàs (Coordinador LIC)
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3. CONCRECIONS PER A L’EDUCACIÓ INFANTIL.

a. Pla d’acollida de l’alumnat.

● Educació Infantil 3 anys

Els 3 primers dies, 13, 14 i 15 de setembre es planifica un horari reduït de 1.30 h
amb mig grup classe per al nou alumnat de P3 i atès per la tutora i la TEI.

Els dos dies següents, 16 i 17 de setembre, assistirà el grup sencer només al matí.

Tota aquesta setmana es recomana la realització d’aquest horari i la no utilització
dels serveis de menjador i transport.

A partir de dilluns, 20 de setembre, s’ofereix horari i serveis escolars complerts.

Al llarg d’aquesta setmana, les famílies (només una persona) podran acompanyar
els infants a l’aula. Hauran de portar mascareta i se’ls dispensarà gel hidroalcohòlic.
A l’aula es farà una acollida tranquil·la i s’oferiran diferents propostes de joc i
d’activitats educatives. Quan la família consideri adient, o seguint les indicacions de
l’equip docent, l’adult acompanyant es retirarà perquè l’infant pugui romandre una
estona tranquil a la seva aula.

b. Pla de treball del centre educatiu en confinament.

L’escola ha definit el seu pla telemàtic per donar resposta educativa i emocional als
nostres alumnes, tant per possibles quarantenes com per confinaments.

Tots els i les alumnes d'educació Infantil utilitzaran com a plataforma de treball
PADLET on es presentaran propostes cada setmanalment.

Per tal d’aconseguir que els alumnes agafin destreses i siguin prou autònoms, es
faran petites tasques per anar practicant i anar assolim autonomia i habilitat suficient

S’utilitzaran diferents mitjans de comunicació amb les famílies, en funció de
l’objectiu i dels temps d’informació:

- Correu electrònic amb les famílies

- Meet quinzenal amb mig grups i amb propostes i dinàmiques educatives.

- Pàgina web del centre

- Telegram de NODES

´- Telegram de l’aula
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4. CONCRECIONS PER A L’EDUCACIÓ PRIMÀRIA

En cas que es donés una situació de confinament, l’escola ha elaborat un pla
telemàtic per a donar la resposta educativa adequada.

La plataforma que s’utilitzarà a primària serà el Classroom (aplicació de Google
Suite), per aquest motiu, tots els alumnes de primària tenen un correu electrònic
amb el domini @benviure.cat. Amb aquesta eina es treballarà a part dels continguts
acadèmics, la competència digital dels alumnes.

Per tal que els alumnes puguin utilitzar aquesta plataforma el més autònomament
possible, des dels primers dies d’escola es començarà a utilitzar amb ells i elles a
l’escola, realitzant activitats similars a les que es realitzaran en cas de confinament i
ajudant-los a aconseguir un bon nivell de proactivitat, responsabilitat, autonomia,
destreses digitals i capacitat d’aprendre.

En el cicle inicial les activitats seran molt senzilles i relacionades amb activitats més
sistemàtiques, en el cas del cicle mitjà les activitats proposades seran de les
diverses àrees, però la complexitat digital necessària per a resoldre-les anirà
incrementant a mesura que els alumnes vaig adquirint competència digital; per últim,
al cicle superior es realitzaran activitats de les diverses àrees i de diversa
complexitat, ja que els alumnes d’aquest cicle ja havien utilitzat aquesta plataforma
el curs anterior.

Per altra banda, s’utilitzarà una altra eina de Google Suite, el Meet, mitjançant el
qual, es realitzaran videoconferències per a temes relacionats amb objectius de
treball curriculars amb grup reduït, així com sessions de tutoria. Si fos necessari
també s’utilitzarà aquesta eina per a realitzar entrevistes amb les famílies.

Destacar també que com a mitjà de comunicació amb les famílies s’utilitzarà el
correu electrònic, així com també la plataforma Telegram, per tal d’aconseguir una
comunicació el més fluïda possible.
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