Generalitat de Catalunya
Departament d’Educació
Escola El Solell

Carrer Alberes, 9
08756 La Palma de Cervelló
Tel. 93 672 01 50
ceipelsolell@xtec.cat
http://www.escolaelsolell.cat

PLA D’OBERTURA DE CENTRE 2020 – 2021
ÍNDEX
0. Presentació [pàg. 2]
1. Diagnosi [pàg. 2]
2. Organització funcional i pedagògica en situació de pandèmia [pàg. 3]
2.1. Grups de convivència i socialització molt estables [pàg. 3]
2.2. Mesures de prevenció personal [pàg. 4]
2.3. Promoció de la salut i suport emocional [pàg. 7]
2.4. Criteris per orientar la presa de decisions del nou curs [pàg. 7]
2.5. Criteris de l’organització dels recursos per a l’orientació de l’alumnat
amb NESE [pàg. 9]
2.6. Organització d’especialitats [pàg. 9]
2.7. Relació amb la comunitat educativa [pàg. 9]
2.8. Reunions dels òrgans unipersonals i col·lectius de coordinació i govern
[pàg. 9]
2.9. Servei de Menjador [pàg. 10]
2.10. Extraescolars i Acollida [pàg. 11]
2.11. Seguiment del Pla d’Obertura [pàg. 12]
3. Concrecions per a l’Educació Infantil [pàg. 13]
3.1. Pla d’adaptació de P3 al setembre
3.2. Entrades i sortides d’Infantil
4. Organització funcional i pedagògica en cas de confinament parcial o
tancament del centre [pàg. 13]
5. Organització de grups d’alumnes, docents i espais [pàg. 15]
6. Organització d’horaris i gestió d’entrades i sortides [pàg. 17]
6.1. Organització d’entrades i sortides del centre.
6.2. Organització de l’espai d’esbarjo.
7. Pla d’actuació en cas de detecció de possible cas de COVID–19 [pàg. 18]
8. Pla de ventilació, neteja i desinfecció [pàg. 19]
9. ANNEX: Infografia – Resum Mesures extraordinàries organitzatives i de
salut COVID 19. [pàg. 23]

1
POC 2020 – 2021

Generalitat de Catalunya
Departament d’Educació
Escola El Solell

Carrer Alberes, 9
08756 La Palma de Cervelló
Tel. 93 672 01 50
ceipelsolell@xtec.cat
http://www.escolaelsolell.cat

0. PRESENTACIÓ
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 i el dret dels infants a una educació de
qualitat.
En una societat amb grans incerteses, cal que l’escola pugui treballar amb la
màxima normalitat possible. Cal donar continuïtat a l’aprenentatge aplicant les
mesures sanitàries de protecció:
 Fomentarem l’educació en condicions d’equitat.
 Continuarem amb el procés d’aprenentatge amb la màxima normalitat i
garantint la funció social de l’educació.
 L’escola ha de ser un entorn segur amb el mínim risc assumible.
 Amb les mesures proposades, hem d’estar en condicions de contribuir al
control de l’epidèmia i a la ràpida identificació de casos i de contactes.
La salut dels infants, mestres i altres persones treballadores del centre és una
prioritat màxima. Totes les mesures estan adreçades a reduir la transmissió del
virus i a millorar la traçabilitat de casos i de contactes.
Totes les mesures proposades seran vigents al llarg del curs escolar. Tot i així, el
marc que es proposa serà fàcilment adaptable si es canvia el context epidemiològic.
1. DIAGNOSI
El 12 de març de 2020 els centres educatius de Catalunya vam haver de tancar.
Evidentment, es tractava d’una situació insòlita, mai viscuda i que, en un principi,
pensàvem que no s’allargaria més d’un parell de setmanes.
Al nostre centre, ràpidament, el mateix dia, vam fer un Claustre i vam iniciar una
organització de contigència en confinament, que posteriorment, amb aquests 3
mesos, s’ha anat perfilant, hi hem anat aprofundint i ens trobem en condicions
d’afirmar que ha estat molt valuosa i ha propiciat un terreny d’aprenentatge fantàstic
que, a la seva vegada, ens ha d’ajudar molt també presencialment. El terreny del
disseny curricular amb el concurs de les TIC ara més que mai pren una rellevància
cabdal.
Nosaltres ja teníem instaurats alguns recursos que ens han ajudat molt: un domini
de centre amb el qual creem correus telemàtics per a totes les famílies i que ja ens
funcionava molt bé, l’ús del moodle, del classroom, del drive i del google sites a Cicle
Superior, etc... La resta de nivells i de cicles s’han adaptat al treball telemàtic a
través dels correus electrònics, de l’ús del Drive amb el correu d’escola, del
whatsapp i, com no, de les videoconferències a través del Meet.
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Molt ràpidament, vam establir un sistema que ens ha funcionat molt bé. Tots els
nivells i cicles, en l’àmbit docent, es coordinaven i dissenyaven les seves activitats i
propostes, de dilluns a dijous, en què es passaven a la Coordinació i al Cap
d’Estudis, que dissenyava un Full Informatiu Setmanal per a les famílies amb tots els
enllaços a les propostes i materials per nivells, que sortia cada divendres.
Certament, el seguiment de les tasques en confinament de tot l’alumnat ha estat
molt elevat i constant i l’experiència ens serveix per fer aquesta diagnosi de cara al
curs vinent.
Alhora, cal tenir en compte que som un centre amb molts recursos i espais, la qual
cosa significa que no tindrem cap problema per a desdoblar grups més petits, si hi
ha la dotació de professorat adient per part del Departament, ja que tenim espais de
sobres. Tenim entrades i sortides diverses per poder-les exercir de manera
diferenciada a tots els nivells. I tenim espais a l’aire lliure amb molts metres quadrats,
per tal que mantenir la traçabilitat als patis tampoc sigui un problema. Pel que fa al
servei de menjador, podrem mantenir els dos torns, mantenint junts els grups
estables i exercint una separació de 1,5 metres entre cada grup estable, donats els
metres quadrats de l’espai.
2. ORGANITZACIÓ FUNCIONAL I PEDAGÒGICA EN SITUACIÓ DE PANDÈMIA
COM L’ACTUAL
Els dos pilars bàsics en el moment actual de control de la pandèmia, com acabem
d’esmentar, són la disminució de la transmissió del virus i l’augment de la
traçabilitat dels casos.
2.1.

Grups de convivència i socialització molt estables

Es proposa l’organització entorn a grups de convivència estables. El seu principal
valor és la facilitat que dona en la traçabilitat de possibles casos que s’hi donin,
permetent una identificació precoç dels casos i dels seus contactes. Es tracta de
grups estables d’alumnes, amb el seu tutor/a, i en el marc dels quals es produeix la
socialització de les persones que l’integren. Un mestre o un professional de suport
educatiu només pot formar part d’un únic grup estable.
Es tracta, per tant, d’un grup de persones que tenen una relació propera i molt
quotidiana. Això permet que, junt amb les evidències creixents sobre el poc paper
d’infants i joves en la propagació de l’epidèmia, no sigui necessari requerir la
distància física interpersonal de seguretat establerta en 1,5 m, o la superfície
equivalent de seguretat de 2,5 m2, ni l’ús de mascareta, en aquests grups de
convivència estables. En aquestes condicions, des d’un punt de vista de salut, té
molta més importància centrar els esforços organitzatius en garantir l’estabilitat i
l’estanqueïtat d’aquest grup, amb la finalitat de preservar la capacitat de traçabilitat,
que no pas en fixar el nombre d’integrants del grup.
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En el cas que terceres persones s’hagin de relacionar amb aquests grups (docents i
altres professionals de suport educatiu) o en cas que diferents grups s’hagin de
relacionar entre si, es compliran rigorosament les mesures de protecció individual,
especialment el manteniment de la distància física de seguretat d’1,5 metres i l’ús
de mascareta.
2.2.

Mesures de prevenció personal

 Distanciament físic:
La distància física interpersonal de seguretat , tant en espais tancats com a l’aire
lliure, s’estableix en 1,5 metres en general, amb l’equivalent a un espai de seguretat
de 2,5 m2 per persona, i és exigible en qualsevol cas excepte entre persones que
tinguin un contacte proper molt habitual, com és el cas dels grups de convivència
estables.
Tot i així, l’organització de l’espai de l’aula d’un grup estable assegurarà, en la
distribució de l’alumnat, una distància interpersonal mínima d’1 metre.
 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 els infants, requerirem el rentat de mans (amb aigua i sabó o amb gel
hidroalcohòlic):
• A l’arribada i a la sortida del centre educatiu.
• Abans i després dels àpats.
• Abans i després d’anar al WC.
• 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 es durà a terme:
• A l’arribada al centre, abans del contacte amb els infants.
• Sempre que entra en grup com a 3a persona i, fins i tot, en els canvis d’activitat.
• 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.
Garantim l’existència de diversos punts de rentat de mans, amb disponibilitat de
sabó amb dosificador i tovalloles d’un sol ús. Als punts estratègics (menjador, zona
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d’aules primària i infantil) hi
ha col·locats també dispensadors de solució
hidroalcohòlica per a l’ús del personal de l’escola.
Malgrat això, per tal de reduir els temps de rentat, disposarem també de
dispensadors d’hidroalcohol portàtils a les aules, per tal que els alumnes els utilitzin
periòdicament al llarg del dia, com a alternativa al rentat i evitar, d’aquesta manera el
col·lapse dels lavabos comuns de cada planta.
Afavorirem igualment mesures adaptades a l’edat de l’infant (vídeos, cançons...) per
promoure el rentat de mans correcte i la seva importància.
Hem col·locat també pòsters i cartells informatius explicant els passos per a un
correcte rentat de mans en els diversos punts de rentat de mans de l’escola.
 Ús de mascareta
Al 2n cicle d’educació infantil (3 – 6 anys) no és obligatòria, però nosaltres la
recomanem, en els casos en què hi hagi entrada al grup de terceres persones.
A Primària (6 – 12 anys) no és obligatòria dins el grup de convivència estable, però
si està indicada en qualsevol altre cas. [Malgrat això, durant la primera quinzena del
curs també farem que els alumnes les portin dins l’aula, fins que la situació
s’estabilitzi].
En tots els casos, la mascareta aconsellada per Salut és la Higiènica amb
compliment de la norma UNE.
En entrar al centre, els alumnes i el personal del centre han de portar la mascareta
fins a la seva aula o espai corresponent. Als passadissos i als lavabos hauran de
portar mascareta si coincideixen puntualment amb altres grups estables.
Les mascaretes higièniques dels professionals, així com un estoc de mascaretes
quirúrgiques per a possibles casos detectats, les proporciona el Departament
d’Educació. Ara bé, totes les mascaretes que portin els alumnes seran
subministrades individualment per les pròpies famílies. És convenient que cada
alumne porti una petita bosseta o recipient estanc adequat per a contenir i protegir la
mascareta durant la jornada escolar.
A més, el Departament també subministrarà, de manera particular, material
complementari (pantalles de protecció facial, mampares , mascaretes amb visió de
llavis,
mascaretes
FFP”...)
per
a
situacions
específiques.
 Requisits d’accés als centre educatiu
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Per a poder accedir al centre educatiu, seran requisits imprescindibles:
•
•

Absència de simptomatologia compatible amb la COVID – 19 (febre, tos, dificultat
respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós.
[l’absència de simptomatologia ha de ser sense haver pres cap fàrmac]
No convivents o contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia
compatible en els 14 dies anteriors.

En els casos d’alumnes vulnerables (malalties respiratòries greus, malalties
cardíaques greus, malalties del sistema immunitari, diabetis mal controlada, malalties
neuromusculars o encefalopaties), es valorarà de manera conjunta (família, equip
docent i equip mèdic de referència) les implicacions a l’hora de reprendre l’activitat
educativa presencialment al centre educatiu o no. En absència d’acord, es requerirà
la declaració responsable de la família per a l’assistència de l’alumne/a.
Els casos del personal docent i no docent vulnerables (hipertensió arterial, diabetis,
problemes cardíacs, obesitat mòrbida), seran avaluats pel servei de prevenció de
riscos laborals del Departament, que decidirà.
També contemplarem els requisits d’accés als centres educatius de persones
pertanyents a altres entitats o empreses de cada a la gestió de vulnerabilitats i/o
contactes.
 Control de símptomes
Les famílies han de fer-se responsables de l’estat de salut dels seus fills i filles. A
l’inici de curs signaran una declaració responsable a través de la qual:
•
•

Faran constar que són coneixedores de la situació actual de pandèmia amb el
risc que això comporta i que, per tant, s’atendran a les mesures que puguin ser
necessàries en cada moment.
Es comprometen a no portar l’infant al centre educatiu en cas que presenti
simptomatologia compatible amb la COVID – 19 o l’hagi presentat en els darrers
14 dies i a comunicar-ho immediatament als responsables del centre educatiu,
per tal de poder prendre les mesures oportunes.

Les famílies disposaran d’una llista de comprovació de símptomes, que els
facilitarem. La família i/o l’alumne/a ha de comunicar al centre si ha presentat febre o
algun altre símptoma. En cas que la situació epidemiològica ho requerís es podria
considerar la implementació d’altres mesures addicionals, com la presa de
temperatura a l’arribada a l’escola.
Malgrat això, al centre controlarem la temperatura de cada alumne diàriament just
després de l’entrada dins el recinte escolar a les 9 hores, en el moment d’entrada a
l’edifici del centre. Es farà un registre adequat d’aquesta presa de temperatura.
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2.3.

Promoció de la salut i suport emocional

La situació de confinament i la pandèmia poden haver tingut conseqüències
emocionals per a molts infants.
La tornada a l’escola representa una bona oportunitat per detectar i abordar
situacions no resoltes. Per això, les primeres setmanes realitzarem activitats que
permetin una adaptació progressiva de l’alumnat al nou curs i als canvis en el centre
educatiu.
D’altra banda, la pandèmia ens aporta una oportunitat única per a consolidar alguns
hàbits i conductes que són imprescindibles en qualsevol context:
• Tenir cura d’un mateix i de les persones que ens envolten.
• Actuar amb responsabilitat per protegir els més vulnerables.
• Rentar-se les mans de manera freqüent i sistemàtica.
2.4.

Criteris per orientar la presa de decisions del nou curs escolar

1. Impulsarem una acció educativa de qualitat i equitat. Desenvoluparem un
paper compensador de les desigualtats. Establirem les estratègies educatives
generals per a tot l’alumnat i, en particular, per a l’alumnat vulnerable (que ha
patit la desconnexió del sistema educatiu durant la pandèmia).
2. Hem cercat fórmules organitzatives, per a tot el curs 2020 – 2021, que
garanteixin la màxima presencialitat de tot l’alumnat.
3. Hem planificat agrupaments d’alumnes estables durant tot el curs, per tal
d’establir amb facilitat la traçabilitat en cas de contagi.
4. Internament, hem incrementat els grups – classe ordinaris, baixant la rati
alumnes – professorat, amb l’increment de dotació de professorat. S’han creat
per a afavorir l’atenció inclusiva de tot l’alumnat, per tant, es tracta
d’agrupaments heterogenis internament, tant pel que fa als nivells d’aprenentatge
com a la presència d’alumnat amb NESE.
5. L’equip docent estable de cada grup està format essencialment pel tutor/a
del grup, a un grup concret, també pel vetllador/a, i, als grups de P3, també per
una TEI.
6. Tot aquest desenvolupament organitzatiu i pedagògic es troba planificat
estratègicament en aquest Pla d’organització bàsic i provisional, aprovat en
Consell Escolar abans del 23 de juliol. El Pla definitiu ha estat aprovat ara el 4 de
setembre i formarà part clau de la PGA del centre.
7. Aquest Pla també considera hipotètics escenaris de virtualitat d’una part del
temps lectiu, o de tot, en algun agrupament d’alumnes o en tot el centre.
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8. Disposem de l’equipament digital necessari per l’assoliment de la
competència digital del professorat i de l’alumnat. Dins el Pla Digital de
Catalunya, serem dotats dels dispositius i de la connectivitat necessària, així com
dels productes de suport i les plataformes accessibles.
9. La PGA del curs 2020 – 2021 fa èmfasi als aspectes següents:
 Educació i acompanyament emocional de l’alumnat (activitats orientades
al retrobament, l’intercanvi de situacions viscudes, ...)
 Acció Tutorial i Orientació en col·laboració amb les famílies, amb la
incorporació d’estratègies per compensar les desigualtats dels entorns
familiars i abordar les necessitats educatives i les dificultats d’aprenentatge.
 Impuls a l’aprenentatge autònom i creatiu per part dels alumnes, amb
propostes que aprofundeixen a la competència d’aprendre a aprendre, per tal
de capacitar a l’alumne a autoregular-se. Tot això incidint tant en els
processos cognitius com en els factors socioemocionals de l’aprenentatge.
 L’impuls de la cultura digital. Incorporem l’aprenentatge telemàtic i garantim
la incorporació d’estratègies per a fomentar la competència digital dels
docents i dels alumnes, prioritzant aquells amb una baixa capacitació digital.
 L’impuls de xarxes de col·laboració entre docents i centres com un
element clau d’intercanvi d’experiències innovadores i d’avançament vers la
transformació del sistema.
2.5.

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

En la situació que es planteja el curs vinent i, donat el nombre mínim de casos que
tenim, nosaltres prioritzarem organització dels diferents tipus de mesures dins l’aula
ordinària de cada grup estable.
Tenim dos casos TEA, que tindran vetlladora – TEI i que també formaran part de
cada grup estable.
I, al mateix temps, tenim a l’especialista d’EE, que exercirà funció de tutoria i, en un
nombre d’hores mínim, passarà per a fer observacions i donar suport a aquests
alumnes NESE que tenim, amb les mesures de seguretat i salut establertes.
Igualment, la professional de l’EAP que ve al centre, seguirà exercint la seva tasca
com fins ara, amb les mesures de seguretat i salut establertes, a totes les seves
actuacions i reunions.

2.6.

Organització Especialitats
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Encara que sigui amb les mesures necessàries de seguretat i salut, no podem
defugir al nostre Pla de la realització de les especialitats:







Anglès i Música a INFANTIL: 2 especialistes
Psicomotricitat INFANTIL: tutores de cada grup estable
Anglès PRIMÀRIA: 2 especialistes
Música PRIMÀRIA: 1 especialista
EF PRIMÀRIA: 2 especialistes (1 per capacitació)
Religió PRIMÀRIA: 1 especialista

A l’apartat següent, detallarem el quadre corresponent de cada docent especialista i
grups assignats.
2.7.

Relació amb la comunitat educativa

 Les reunions grupals de principi de curs, les portarem a terme al setembre de
manera telemàtica (a través d’invitació pel correu electrònic d’escola al meet).
 Les reunions individuals amb les famílies al llarg del curs també les prioritzarem
de forma telemàtica. Tot i així, en cas de dificultat, es podria prendre l’opció
presencial.
 Les sessions de Consell Escolar les portarem a terme sempre de manera
telemàtica (a través d’invitació pel correu electrònic d’escola al meet).
 La difusió del Pla d’Obertura de centre 2020 – 2021, seguirà el procés següent:
• Aprovació de l’esborrany inicial en Consell Escolar el dia 21 juliol 2020.
• Aprovació del Pla definitiu en Consell Escolar el dia 4 setembre 2020.
• Difusió i publicitat per correu electrònic a totes les famílies i a través de la
web de centre.
 El procediment de comunicació amb les famílies seguirà sent essencialment el
correu electrònic d’escola, la web de centre i les videotrucades de grup a través
del meet. Malgrat tot, en situació de confinament i en casos de seguiment
emocional individualitzat, també es podrà fer servir el whatsapp.
 Si és el cas, a l’inici de curs farem petites formacions telemàtiques amb les
famílies respecte de l’ús de les eines de comunicació escollides pel centre.
2.8.

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

 Les sessions de Claustre les portarem a terme sempre de manera telemàtica (a
través d’invitació pel correu electrònic d’escola al meet). Aproximadament 2
mensuals, amb convocatòria prèvia.
 Les sessions de Consell de Direcció les combinarem presencialment (amb les
mesures de seguretat establertes) i telemàticament, segons el cas i la necessitat.
1 o 2 sessions setmanals.
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 Les sessions de Cicle també es podran fer alternativament (donat el nombre de
components), presencialment (amb les mesures de seguretat establertes) o
telemàticament. 1 sessió setmanal.
 Les reunions d’Equip Directiu també es podran fer presencialment o
telemàticament. 1 sessió setmanal.
 Les reunions de Comissions les farem també mitjançant ambdós sistemes. 1
sessió setmanal.

ÒRGANS

TIPUS REUNIÓ

FORMAT REUNIÓ

TEMPORITZACIÓ

Claustre

Plenari

Telemàtic

1-2 sessions / mes

Consell Direcció

Coordinació

1 sessió / setmana

Cicle

Coordinació

Equip Directiu

Coordinació

Comissions

Coordinació

Telemàtic Presencial
Telemàtic Presencial
Telemàtic Presencial
Telemàtic Presencial

2.9.

1 sessió / setmana
1 sessió / setmana
1 sessió / setmana

Servei de Menjador

A l’espai de menjador es mantindran els grups estables i es garantirà que hi hagi una
distància de seguretat respecte dels altres grups estables.
Atès que disposem d’un espai ampli de menjador en relació amb el nombre
d’alumnes usuaris, es mantindran els horaris i espai de menjador del curs passat, tal
i com podem observar al quadre següent:
12:30
– 1r TORN
13:30
GRUPS
P3A
ESTABLES P3B
P4A
P4B
P5
13:30
14:00
14:00
15:00

1r
2n

3A
3B

Separació 1,5 m
entre cada grup
estable.
Servei a taula per
part del monitor
amb mascareta.

– Neteja i desinfecció del Menjador
– 2n TORN
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GRUPS
4
ESTABLES

6A

5

6B

Separació 1,5 m
entre cada grup
estable.
Servei a taula per
part del monitor
amb mascareta.

Els desplaçaments des de l’aula al Menjador i a l’inrevés, així com des del Menjador
al Pati i a l’inrevés, es realitzaran tots amb la mascareta posada per part dels
alumnes i dels monitors/es.
Existirà una total coordinació amb l’escola en tots els aspectes: realització de les
mateixes rotacions de pati a Infantil i Primària diàriament, per fer ús cada grup
estable del mateix espai, 1 monitor per grup estable a tots els cursos baixos des de
P3 fins a 2n (en cas d’assignació d’un monitor a dos grups, es farà en els cursos
alts), protocol sanitari estricta i amb vigilància per a ús dels lavabos per part dels
alumnes....
2.10. Extraescolars i Acollida
Les activitats extraescolars i l’espai d’Acollida, com que suposen una barreja
d’alumnes de diferents grups estables, es realitzaran aplicant la distància de
seguretat i utilitzant la mascareta.
L’Acollida es porta a terme a l’espai de Menjador de 7:30 a 9:00 hores al matí i de
16:30 a 17:30 hores a la tarda. Després de cada servei, caldrà netejar i desinfectar
l’espai i que els alumnes es rentin les mans.
Pel que fa a les Activitats Extraescolars, cursos anteriors, facilitàvem que els
alumnes que fan alguna extraescolar municipal fora de l’escola fossin recollits pel
monitor/a a cada aula. Això aquest curs no ho farem. Només organitzarem la
recollida, amb les mesures de seguretat establertes, dels alumnes que es queden al
centre a fer les Extraescolars gestionades per l’AMPA:

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES O EXTRAESCOLARS
ACTIVITAT

NOMBRE
ALUMNES

GRUPS ESTABLES
D’ORIGEN DELS
ALUMNES

RESPONSABLE

ESPAI DE
L’ACTIVITAT
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BATUCADA

15

CONTES DEL MÓN

15

GIMNÀSTICA

15

KIDS AND US

8

MECANOGRAFIA

14

OFIMÀTICA

14

ROBÒTICA

14

PATINS EN LÍNIA

15

TALLER ARTÍSTIC

8

TALLER DANSA

15

TALLER ESCÈNIC

10

TAEKWONDO

15

INICIACIÓ ESPORTIVA

15

GRUP ESTABLE
TRIMESTRAL
ORIGEN: P4-6è
GRUP ESTABLE
TRIMESTRAL
ORIGEN: P3-6è
GRUP ESTABLE
TRIMESTRAL
ORIGEN: P4-6è
GRUP ESTABLE
TRIMESTRAL
ORIGEN: P3-6è
GRUP ESTABLE
TRIMESTRAL
ORIGEN: 3r-6è
GRUP ESTABLE
TRIMESTRAL
ORIGEN: 3r-6è
GRUP ESTABLE
TRIMESTRAL
ORIGEN: 1r-6è
GRUP ESTABLE
TRIMESTRAL
ORIGEN: P4-6è
GRUP ESTABLE
TRIMESTRAL
ORIGEN: P4-6è
GRUP ESTABLE
TRIMESTRAL
ORIGEN: 1r-6è
GRUP ESTABLE
TRIMESTRAL
ORIGEN: P3-P5
GRUP ESTABLE
TRIMESTRAL
ORIGEN: P3-6è
GRUP ESTABLE
TRIMESTRAL
ORIGEN: P3-2n

L'ESCÈNICA

Gimnàs/Exterior

AÏDA PUIG

Gimnàs

DACOR-FLORA

Gimnàs

CATI BARCELO

Classes escola

DACOR

Aula informàtica

DACOR

Aula informàtica

DACOR

Aula informàtica

DACOR

Pista

MARIA FLORES

Menjador

L'ESCÈNICA

Gimnàs

L'ESCÈNICA

Sala Psico

JUAN CARRASCO

Gimnàs

JUAN CARRASCO

Gimnàs

Durant el trasllat dels alumnes des de l’aula ordinària a l’espai de realització o a
l’inrevés, sempre caldrà portar mascareta, tant els alumnes com el responsable
acompanyant.
2.11. Seguiment del Pla d’Obertura
RESPONSABLES
INDICADORS

Direcció
Equip Directiu
Consell de Direcció
 Nivell de manteniment de totes les mesures de
seguretat i salut establertes.
 Seguiment acurat dels grups estables.
 Acompliment de les mesures de seguretat per part de
les 3es persones que entren als diferents grups.
 Nivell d’assoliment del sistema de neteja i desinfecció.
 Grau d’assoliment del protocol en cas de detecció de
possibles casos COVID – 19.
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 Establiment de propostes de millora trimestrals.
PROPOSTES
MILLORA
TRIMESTRALS

[Hi haurà una COMISSIÓ COVID creada en el si del
Consell Escolar, que serà l’encarregada de fer aquest
seguiment, sota la presidència del Director]

3. CONCRECIONS PER A L’EDUCACIÓ INFANTIL
3.1.

Pla d’Adaptació de P3 al setembre

 Reunió telemàtica de grup el 3 de setembre 2020 a les 17 hores.
 Visites per meitats de cada grup de P3 dos dies, la setmana del 7 a l’11 de
setembre, de 9 a 10:30 hores, segons les normes establertes.
 Inici Presencial adaptat dels dos grups de P3 el 14 de setembre, de 9:00 a 10:30
hores, fins al 16 de setembre.
 Inici ordinari en horari complert, amb servei de Menjador inclòs, a partir del 17 de
setembre 2020.
3.2. Entrades i Sortides d’infantil
Com veurem en el quadre corresponent més endavant, fins ara, els pares
acompanyaven als seus fills a l’aula corresponent dins l’escola. Això no podrà ser
així el curs vinent.
Aquesta és la raó per la qual separarem entrades i sortides en dos accessos: P4 per
la rampa costat camp de futbol. I P5 i P3 (en horaris esglaonats) per l’entrada del
Despatx AMPA. Els pares es quedaran al carrer observant com les tutores de cada
grup recullen o bé lliuren als seus fills/es als horaris indicats.
4. ORGANITZACIÓ FUNCIONAL I PEDAGÒGICA EN CAS DE CONFINAMENT
PARCIAL O TANCAMENT DEL CENTRE

MESTRES

FAMÍLIES

COMUNICACIONS
Totes les famílies del centre disposen d’un correu corporatiu proporcionat pel centre, amb
l’estructura cognom1.cognom2@escolaelsolell.cat
> Les comunicacions entre les famílies i el centre es faran fent servir aquest usuari corporatiu.
> A inici de curs es comprovarà que les famílies tinguin activat el seu compte i funcioni correctament.
> Es farà una circular per recordar el funcionament, proporcionant un correu per comunicar els possibles
problemes que tenir per a la seva solució.
> Eventualment també es pot fer servir els grups de whatsapp de cada classe mitjançant la família enllaç.
> El centre disposa d’un grup de whatsapp amb tots els enllaços de cada grup, representants de l’Ampa i la
direcció per comptar amb les impressions, els neguits o els dubtes dels diversos grups i poder canalitzar-los de
la forma més adequada.
Tots els mestres del centre disposen d’un correu corporatiu proporcionat pel centre, amb
l’estructura nom.cognom@escolaelsolell.cat
> Les comunicacions entre les famílies i els mestres es faran fent servir aquest usuari
corporatiu.
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Els alumnes de 4rt i Cicle Superior disposen d’un compte corporatiu per poder accedir als diferents

serveis educatius (drive, classroom i meet) nom.cognom@escolaelsolell.cat
> Es farà formació específica a inici de curs als alumnes de 4rt i 5è per aprendre a fer servir aquestes eines
de forma correcta.

ED. INFANTIL

TREBALL PEDAGÒGIC
En cas de confinament d’un grup, del cicle o tot el centre, s’aplicaran les següents
mesures:
> Activitats setmanals proporcionades pels mestres mitjançant correu electrònic.
> Seguiment de les famílies: el mestre/tutor ha de saber quina és la situació concreta de cada
família (connectivitat, logística famíliar...) per adaptar les propostes a les realitats concretes.
> Reunions amb les famílies: es faran de forma telemàtica, a petició de la família o el tutor.
> Reunions telemàtiques amb el grup classe: puntualment, segons les necessitats detectades.

CICLE INICIAL

En cas de confinament d’un grup, del cicle o tot el centre, s’aplicaran les següents
mesures:
> Activitats setmanals proporcionades pels mestres mitjançant correu electrònic.
> Seguiment de les famílies: el mestre/tutor ha de saber quina és la situació concreta de cada
família (connectivitat, logística famíliar...) per adaptar les propostes a les realitats concretes.
> Reunions amb les famílies: es faran de forma telemàtica, a petició de la família o el tutor.
> Reunions telemàtiques amb el grup classe: puntualment, segons les necessitats detectades.

En cas de confinament d’un grup, del cicle o tot el centre, s’aplicaran les següents

CICLE SUPERIOR

CICLE MIG

mesures:
3r
> Activitats setmanals proporcionades pels mestres mitjançant la plataforma Classroom.
> Seguiment de les famílies: el mestre/tutor ha de saber quina és la situació concreta de cada família
(connectivitat, logística famíliar...) per adaptar les propostes a les realitats concretes.
> Reunions amb les famílies: es faran de forma telemàtica, a petició de la família o el tutor.
> Reunions telemàtiques amb el grup classe i/o petits grups: puntualment, segons les necessitats detectades.
4rt
> Activitats setmanals proporcionades pels mestres mitjançant la plataforma Classroom.
> Seguiment de les famílies: el mestre/tutor ha de saber quina és la situació concreta de cada
família (connectivitat, logística famíliar...) per adaptar les propostes a les realitats concretes.
> Reunions amb les famílies: es faran de forma telemàtica, a petició de la família o el tutor.
> Reunions telemàtiques amb el grup classe i/o petits grups: setmanalment es faran sessions de
videoconferència en horari establert per a poder donar suport a les tasques proposades.
En cas de confinament d’un grup, del cicle o tot el centre, s’aplicaran les següents
mesures:
> Activitats setmanals proporcionades pels mestres mitjançant la plataforma Classroom.
> Seguiment de les famílies: el mestre/tutor ha de saber quina és la situació concreta de cada
família (connectivitat, logística famíliar...) per adaptar les propostes a les realitats concretes.
> Reunions amb les famílies: es faran de forma telemàtica, a petició de la família o el tutor.
> Reunions telemàtiques amb el grup classe i/o petits grups: setmanalment es faran sessions de
videoconferència en horari establert per a poder donar suport a les tasques proposades.

REUNIONS
DE CICLE

REUNIONS DE TREBALL
Es continuaran realitzant amb la periodicitat establerta (una per setmana), en l’horari habitual. Es podran
realitzar presencialment o telemàticament. Els mestres que estiguin confinats faran el seguiment mitjançant
vídeoconferència. En cas que s’hagi de confinar tot un cicle -i no només un dels grups-, es decidirà l’horari més
convenient dins el propi cicle.
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Es continuaran realitzant amb la periodicitat establerta (dues per setmana), en l’horari habitual. Es
podran fer presencialment o telemàticament. Els mestres que estiguin confinats faran el seguiment
mitjançant vídeoconferència. En cas que s’hagi de confinar tot el centre, es decidirà l’horari més
convenient dins la pròpia coordinació.

Es continuaran realitzant amb la periodicitat establerta dins l’horari habitual, però de forma telemàtica. En cas
que s’hagi de confinar tot el centre, es decidirà l’horari més convenient segons l’organització de l’escola.

[En tot cas, hi haurà una línia de treball concreta d’escola pel que fa a la planificació
estratègica d’aquestes probables situacions de confiament que patirem al llarg del
curs, que comunicarem a les famílies oportunament quan abans]

5. ORGANITZACIÓ DE GRUPS D’ALUMNES, DOCENTS I ESPAIS
A partir del nombre d’alumnes, del nombre de docents i personal de suport educatiu,
el centre ha organitzat els grups estables d’alumnes amb un tutor/a i un espai
referent.
A infantil i primària, aquest grup d’alumnes es mantindrà junt en totes les activitats al
llarg de la jornada lectiva, tant a l’aula com al pati. A l’interior de l’edifici, el grup
ocuparà, de manera general, el mateix espai físic sempre. Els alumnes seran
sempre els mateixos. Aquells docents o personal de suport educatiu que es
relacionen amb més d’un grup estable, portaran mascareta i mantindran la distància
d’1,5 metres amb els infants. Per això mateix, hem reduït al màxim el nombre de
mestres de cada grup, així com el nombre de grups que atén cada mestre o
professional de suport educatiu i educació inclusiva.

GRUP NUM.
ALUM
P3A

13

P3B

13

P4A

13

DOCENTS
Estable

Temporal
1

Temporal
2

1. Montse
Ariza
2. TEI
1. Rosa
Arderiu
2. TEI
1. Ruth
Ballano

AN
½ Suport

MUS
Rosa

AN
½ Suport

MUS
Rosa

AN
½ Suport

MUS
Rosa

PAE
Temporal
3

Temp.

ESPAIS
Estable

Temp.

TEI

Aula P3A

Pati
Pista 1

TEI

Aula P3B

Pati
Pista 1

Aula P4A

Pati
Pista 1
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P4B

13

P5

18

1r

20

2n

19

3A

17

3B

16

4

24

5

20

6A

18

6B

18

1. Mar
Nuevo
1. Montse
Pueyo
2. Anna S.
(matins)
1. Laura
Muñoz
1. Júlia
Monsó
1. Isa
López
1. Sergio
López
1. Montse
Torné

AN
½ Suport
AN
½ Suport

MUS
Rosa
MUS
Rosa

PAN
½ Suport
PAN

EF
Primi
EF
Primi
EF
Primi
EF
Primi
EF
Primi

Aula 1r

PAN
Isa L.
PAN
Sergio L.
PAN
Sergio L.

MUS
Joan
MUS
joan
MUS
Joan
MUS
Joan
MUS
Joan

1. Sílvia
Guspí
1. Primi
Ardid
1. David
Nin

PAN
Sergio L.
PAN
Sergio L.
PAN
Sergio L.

MUS
Joan
MUS
Joan
MUS
Joan

EF
David
EF
Primi
EF
David

Aula 5

½ Suport

Aula P4B
Aula P5A

Aula 2n
Aula 3A
Aula 3B
Aula 4A

Aula 6A
Vetll.

Aula 6B

Pati
Pista 1
Pati
Pista 1
Pista 1
Pista 2
Pista 1
Pista 2
Pista 1
Pista 2
Pista 1
Pista 2
Pista 1
Pista 2
Pista 1
Pista 2
Pista 1
Pista 2
Pista 1
Pista 2

Hem reduït al màxim l’entrada d’especialitats al grup, però no podem defugir dels
nostres projectes de música, anglès i EF ni reduir la qualitat dels aprenentatges. Per
tant, ho farem com marca la norma en l’entrada als grups estables de 3es persones,
amb distància social i mascareta obligatòriament. A més, l’EF la portarem a terme
sempre que es pugui a l’exterior.

6. ORGANITZACIÓ D’HORARIS I GESTIÓ D’ENTRADES I SORTIDES
6.1.

Organització d’Entrades i Sortides del Centre
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Aquest quadre horari representa la gestió de les entrades i sortides del centre:

ACCÉS
CENTRE

GRUP

HORARI ENTRADA

HORARI SORTIDA

Principal
Escales
Sota
Principal
Escales
Dalt
Accés Joan
XXIII
Principal Rampa
Esquerra
Principal Rampa
Dreta
Infantil Rampa

3r

9:00

16:30

4t

9:00

16:30

5è – 6è

9:00

16:30

1r

9:00

16:30

2n

9:00

16:30

P4

9:00

16:30

Porta central
Despatx AMPA

P5

9:00

16:30

P3

9:10

16:40

6.2.

Organització de l’espai d’esbarjo

Internament, caldrà seguir també aquest altre quadre que gestiona els accessos
als patis de l’escola:
ACCÉS PATI

GRUP

ESPAI DE PATI

HORARI
SORTIDA

HORARI
RECOLLIDA

Aules
respectives

P4A, P4B,
P5

Pati Infantil dividit
en 3 parcel·les

11:00

11:30

Aules
respectives

P3A, P3B

Pati Infantil dividit
en 3 parcel·les

11:30

12:00

Sortida
Terrassa
Inicial

1r, 2n

10:30

11:00

Sortida Pista

3A, 3B, 4t

Alternativament:
• Zona Moreres
• Pista 1 Inferior
(2 espais
• Pista 2 Superior
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Superior

(2 espais)

Sortida Pista
Superior

5è, 6A, 6B

Alternativament:
• Pista Inferior
• Zona Moreres
• Pista Superior

11:00

11:30

Tal i com veiem al quadre, donada la suficiència d’espais al centre, és possible
mantenir la separació entre grups estables a les estones d’esbarjo.
El que sí que farem és evitar els torns de vigilància de pati. Aquest curs i de manera
excepcional, cada referent de cada grup estable sortirà al pati establert per fer la
vigilància del seu grup (½ hora en el cas tant d’Infantil com de Primària).

7. PLA D’ACTUACIÓ EN CAS DE DETECCIÓ DE POSSIBLE CAS DE COVID – 19
El responsable de la coordinació i la gestió de la COVID – 19 al centre és el director.
No assistirà al centre l’alumnat, les persones docents i altres professionals que
tinguin símptomes compatibles amb COVID – 19, així com aquelles 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 un entorn de convivència com és un centre escolar, la detecció precoç de casos i
el seu aïllament, així com dels seus contactes més estrets, és una de les mesures
més rellevants per mantenir entorns de seguretat i preservar al màxim l’assoliment
dels objectius educatius i pedagògics. Per tant, tenim un protocol molt clar
d’actuació en cas de detectar una sospita de cas, que inclou la ràpida coordinació
entre els serveis territorials d’Educació i de Salut Pública.
En essència, davant d’una persona que comença a desenvolupar símptomes
compatibles amb la COVID – 19 al centre educatiu:
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.

Es portarà a un espai separat d’ús individual: a l’aula de desdoblament
annex a la Biblioteca.
Es col·locarà una mascareta quirúrgica, tant a la persona que ha iniciat
símptomes com a la persona que quedi al seu càrrec (normalment, el
Conserge).
Es contactarà amb la família per tal que vingui a buscar l’infant.
En cas de presentar símptomes de gravetat, també contactarem amb el
061.

18
POC 2020 – 2021

Generalitat de Catalunya
Departament d’Educació
Escola El Solell

Carrer Alberes, 9
08756 La Palma de Cervelló
Tel. 93 672 01 50
ceipelsolell@xtec.cat
http://www.escolaelsolell.cat

7.5.

Finalment, contactarem amb el servei territorial d’Educació per tal
d’informar de la situació i, a través d’ells, amb el serveis de salut pública.

La família o la persona amb símptomes contactarà amb el seu CAP de referència
per valorar la situació i fer les actuacions necessàries. Si es decideix realitzar una
PCR, l’infant i la família amb qui conviu hauran d’estar en aïllament al domicili fins
conèixer el resultat. En cas que finalment es confirmi el cas, Salut Pública serà
l’encarregada de la identificació, aïllament i seguiment dels contactes estrets.
En el dia o dos dies fins a l’obtenció del resultat de la PCR d’aquest alumne,
prendrem totes les precaucions oportunes en el seu grup estable, com ara l’ús de la
mascareta en tot moment, higiene de mans continuada i manteniment de la
distància.
La comunicació entre els serveis territorials d’Educació i Salut pública garantirà la
coordinació fluïda, en última instància, 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, l’escalada de decisions en relació al tancament de
l’activitat presencial del centre educatiu serà el resultat de la valoració, sobre
el terreny, per part de l’autoritat sanitària.
8. PLA DE VENTILACIÓ, NETEJA I DESINFECCIÓ
L’escola disposa d’una planificació de ventilació, neteja i desinfecció adaptada a les
característiques del centre, com s’observa a la taula següent:
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La neteja es farà sempre de forma prèvia a les actuacions de desinfecció per
garantir l’eficàcia dels desinfectants. S’utilitzaran només els desinfectants apropiats i
amb mesura. Els productes s’utilitzaran seguint les indicacions de les etiquetes i
adoptant les mesures de precaució indicades. Caldrà fer neteja i desinfecció més
d’una vegada al dia en espais utilitzats successivament per persones /grups
diferents amb més freqüència, com lavabos, espais multi activitats, sales de
reunions, menjador amb torns diferents, zones d’elevada freqüència de pas i
recepció, etc...
La ventilació és una de les principals mesures de prevenció de contagis als espais
interiors. És necessari ventilar les instal·lacions interiors com a mínim abans de
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l’entrada i sortida dels infants i 3 vegades més durant el dia, almenys durant 10
minuts cada cop.
Totes les aules es ventilaran adequadament. I, si és possible, deixarem les finestres
obertes durant les classes.
La neteja i posterior desinfecció d’espais es realitzarà amb una periodicitat almenys
diària. Es seguiran totes les recomanacions del Departament de Salut i PROCICAT
en aquest àmbit.
Portarem a terme, alhora, la desinfecció freqüent d’aquelles superfícies d’ús més
comú, com els poms de les portes, les baranes de les escales, etc.... Les taules de
les aules i del menjador es netejaran i desinfectaran després de les activitats i dels
àpats, respectivament.
Les zones exteriors són espais de baix risc de transmissió de coronavirus. Per
aquest motiu, utilitzarem espais com el pati per a la realització d’aquelles activitats
que puguin fer-se a l’aire lliure. Per al seva neteja i desinfecció se seguiran les
indicacions establertes al document “Neteja i desinfecció en espais exteriors de
concurrència humana”.
 Gestió de residus
Els mocadors i tovalloletes d’un sol ús utilitzats per a l’assecat de mans o per la
higiene respiratòria els llençarem en contenidors amb bosses (amb tapa i pedal). El
material d’higiene personal, com mascaretes, guants i altres residus personals
d’higiene, són considerats com a fracció de resta i, per tant, es llençaran al
contenidor de rebuig (contenidor gris).
En el cas que alguna persona presenti símptomes mentre està al centre, cal tancar
en una bossa tot el material utilitzat a l’espai d’ús individual on s’ha aïllat la persona i
introduir aquesta bossa tancada en una segona bossa abans de dipositar-la amb la
resta de residus.
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9. Annex: Infografia – Resum de les mesures extraordinàries organitzatives i de
salut COVID-19
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