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Introducció

El curs 2020-2021 s’ha organitzat per tal de garantir el dret a l’educació i la
protecció dels infants i adolescents amb la màxima normalitat possible. El marc és
un sistema educatiu inclusiu, que té la finalitat d'afavorir el desenvolupament
personal i social de tot l’alumnat, mitjançant l'activitat educativa adreçada a
atendre la diversitat i l'assoliment d'una igualtat d'oportunitats i d'accessibilitat.
La continuïtat de la situació de crisi sanitària ha fet necessària l’aplicació
continuada d’una sèrie de mesures que han canviat de manera notable el
funcionament de la societat i també del sistema educatiu. Responsables, famílies,
persones educadores i la resta del personal de les escoles ens hem involucrat i ens
hem compromès per garantir els dos grans pilars per fer front la pandèmia: les
mesures de protecció i la traçabilitat. El sistema de salut s’ha bolcat en el diagnòstic
precoç de la malaltia i l’estudi àgil dels contactes estrets, i ha aplicat totes aquelles
mesures epidemiològiques que han estat necessàries.
La inesperada expansió del SARS-CoV-2 arreu del món i les enormes conseqüències
que deixa al seu pas obren un nou escenari, en què s’acumulen els aprenentatges i
les incerteses.
Aquest Pla d’actuació estableix les bases per tal que el curs 2021-2022 es pugui dur
a terme amb les màximes garanties, que busquen l’equilibri entre la protecció de la
salut de les persones als centres educatius, la gestió correcta de la pandèmia i el
dret de tots infants i joves 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 que siguin necessàries.
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● Malgrat la pandèmia, tots els infants i adolescents han de tenir accés a
l’educació en condicions d’equitat.
● L’aprenentatge als centres educatius ha de poder continuar
amb la màxima normalitat, seguint les instruccions sanitàries i
garantint la funció social de l’educació.
● L’escola ha de ser un entorn segur, amb el risc mínim assumible.
● A través de les mesures proposades, els centres educatius han
d’estar en condicions de contribuir al control de l’epidèmia i a la ràpida
identificació de casos i de contactes.

Aquest Pla es basa en els valors de seguretat, salut i equitat i tindrà vigència durant
tot el curs 2021-22.
No obstant això, aquestes mesures s'avaluaran i s’adaptaran en funció de l’evolució
del context epidemiològic i dels avenços en el Pla de vacunació i en la immunitat
de grup.
La finalitat del pla és, doncs, la d’emmarcar la nostra tasca organitzativa i
pedagògica i orientar-nos en la presa de decisions en els possibles escenaris que es
puguin donar al llarg del curs, d’acord amb els criteris que fixa l’administració.

2.

Consideracions generals

El pla d’organització de centre pel curs 2021-22 pot variar en funció de les
indicacions rebudes des del Departament d’Educació pels seus diversos canals.
Atenent a la situació permanentment canviant, aquesta llista de comunicats,
instruccions, decrets, recomanacions i orientacions pot ésser ampliada.
●

Instruccions per al curs 2021-2022 dels centres educatius de Catalunya

●

Pla d’actuació per al curs 2021-2022 per a centres educatius en el marc de la
pandèmia per Covid-19 (maig 2021)

●

Altres recomanacions i procediment d’actuació
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Principis bàsics de prevenció, higiene i promoció de
la salut

Segons la RESOLUCIÓ SLT/1429/2020, de 18 de juny de 2020, per la qual s'adopten
mesures bàsiques de protecció i organitzatives per prevenir el risc de transmissió i
afavorir la contenció de la infecció per SARS-CoV 2 els dos pilars en el moment
actual de control de la pandèmia són la disminució de la transmissió del virus i
l’augment de la traçabilitat dels casos.

3.1.

Grups de convivència estable

Es manté la proposta de l’organització a l’entorn de grups de convivència estable.
El seu principal valor, tal com s’ha demostrat durant el curs 2020-2021, és la facilitat
que ofereix en la traçabilitat dels possibles casos que s’hi donin, atès que permet
una identificació i gestió precoç dels casos i dels seus contactes. Es tracta de grups
estables d’alumnes, amb el seu tutor o tutora, i en el marc dels quals es produeix la
socialització de les persones que els integren.
Es tracta, per tant, d’un grup de persones que tenen una relació propera i molt
quotidiana. Això permet que no sigui necessari requerir la distància física
interpersonal de seguretat establerta en 1,5 metres (o la superfície equivalent de
seguretat de 2,5 m2) en aquests grups de convivència estables. En aquestes
condicions, des d’un punt de vista de salut, té molta més importància centrar els
esforços organitzatius a garantir l’estabilitat i l’estanqueïtat d’aquest grup, amb la
finalitat de preservar la capacitat de traçabilitat, que no pas a fixar el nombre
d’integrants del grup.
En el cas que terceres persones s’hagin de relacionar amb aquests grups (docents i
altres professionals de suport educatiu) o en cas que diferents grups s’hagin de
relacionar entre si, s’han de complir rigorosament les mesures de protecció
individual, especialment la ventilació i l’ús de la mascareta.
Grups d’alumnes i mestres estables.
En cas que diferents grups s’hagin de relacionar entre si,
s’han de complir rigorosament les mesures de protecció.
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Mesures de prevenció personal
3.2.1.

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.
Per tant, en els grups estables no és necessari requerir la distància física
interpersonal de seguretat establerta en 1,5 metres (o la superfície equivalent de
seguretat de 2,5 m2 ).
No és necessària la distància de seguretat entre membres del mateix
grup estable.

3.2.2.

Higiene de mans

Es tracta d’una de les mesures més efectives per preservar la salut dels i de les
alumnes, així com la del personal docent i no docent.
Els infants es rentaran les mans :
●

a l’arribada i a la sortida del centre educatiu

●

abans i després dels àpats

●

abans i després d’anar al lavabo

●

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

●

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 lavabo

●

abans i després d’anar al lavabo

●

abans i després de mocar un infant (amb mocadors d’un sol ús)

●

com a mínim una vegada cada 2 hores.

Garantirem, per tant, l’existència de diversos punts de rentat de mans, amb
disponibilitat de sabó amb dosificador i tovalloles d’un sol ús. En punts estratègics
6
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(menjador, accessos, despatxos, fotocopiadora...) col·locarem dispensadors de
solució hidroalcohòlica per a ús del personal de l’escola.
Totes les aules disposaran d’un dispensador manual de gel hidroalcohòlic per al
personal docent que hi accedeixi. S’afavoriran mesures adaptades a l’edat de
l’infant per promoure el rentat de mans correcte i la seva importància.
Preveiem la higiene de mans com una de les principals mesures de
prevenció tan dins com fora de les aules en cada canvi d’espai o usos
de materials.

Es col·locaran pòsters i cartells informatius explicant els passos per a un correcte
rentat de mans en els diversos punts on es poden rentar.

3.2.3.

Ús de la mascareta

En funció de la immunitat assolida amb la vacunació, el context epidemiològic i la
normativa vigent, l’ús de la mascareta és susceptible de patir variacions de cara al
nou curs escolar 2021-2022.
Col·lectiu

Indicació

2n cicle d’educació infantil (3-6 anys)

No obligatòria

De 1r a 6è de primària

Es valorarà segons context i normativa

Personal docent i no docent

Obligatòria

De totes maneres, serà obligatori que tot l’alumnat, des de 1r fins a 6è (malgrat que
hi hagi alumnes de 1r que poden no haver complert els 6 anys durant el primer
trimestre de curs) en porti per entrar i sortir de l’escola, per desplaçar-se pel centre i
per compartir zones de pati amb alumnes que no són dels seu grup estable.
Per l’alumnat d’educació infantil no és obligatòria. Però en alguna activitat
concreta que pugui implicar un major risc de contacte entre diferents grups, pot ser
que es demani.
7
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L’alumnat i les seves famílies són els responsables de portar-la de casa donat que
l’escola només les porcionarà en cas d’alguna incidència amb la mascareta. Ha
de ser higiènica amb compliment de la norma UNE que és la indicada en l’àmbit
educatiu.
També cal portar una bosseta o estoig per a guardar-la quan no sigui necessari
utilitzar-la. Cal que mascareta i bosseta estiguin marcades amb el nom.
L’alumnat i les seves famílies són els responsables de portar la seva
mascareta higiènica i una funda porta mascaretes.

Si les autoritats sanitàries i/o educatives ho estableixin, caldrà que l’alumnat indicat
porti mascareta obligatòriament fins i tot dins l’aula amb el seu grup estable.

3.2.4.

Requisits d’accés als centres educatius

Els requisits per accedir a l’escola són:
●

Absència de simptomatologia compatible amb la covid-19: febre o
febrícula per sobre de 37,5 ºC, tos, dificultat per respirar, mal de coll1,
refredat nasal2, fatiga, dolors musculars i/o mal de cap, mal de panxa
amb vòmits o diarrea, pèrdua d’olfacte o gust en infants grans i
adolescent o amb qualsevol altre quadre infecciós.3

●

No convivents o contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia
compatible en els 10 dies anteriors.

En cas que l’alumne/a presenti una malaltia crònica d’elevada complexitat que
pugui augmentar el risc de gravetat en cas de contraure la infecció per SARS-CoV2,
es valorarà de manera conjunta –amb la família o persones tutores i el seu equip
mèdic de referència– les implicacions a l’hora de reprendre l’activitat educativa
presencialment al centre educatiu. Malgrat que l’evidència és escassa, en infants i
joves, es consideren malalties o condicions de risc per a complicacions de la
covid-19:
1

Com que el mal de coll i el refredat nasal (amb o sense mocs) són molt habituals en els infants,
només s’haurien de considerar símptomes potencials de covid-19 si també hi ha febre o altres
manifestacions de la llista de símptomes.
2
Com que el mal de coll i el refredat nasal (amb o sense mocs) són molt habituals en els infants,
només s’haurien de considerar símptomes potencials de covid-19 si també hi ha febre o altres
manifestacions de la llista de símptomes.
3
L’absència de simptomatologia ha de ser sense haver pres cap fàrmac.
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malalties que afecten el sistema immunitari (per exemple aquells infants
que requereixen tractaments immunosupressors)

●

malalties respiratòries greus (fibrosi quística, displàsia broncopulmonar,
asma greu...)

●

malalties cardíaques greus (amb repercussió hemodinàmica i/o que
necessiten tractament mèdic)

●

altres: diabetis tipus 1 amb mal control metabòlic, diàlisi, drepanocitosi,
obesitat greu en adolescents...)

La situació de pandèmia demana una proposta educativa personalitzada per a
l'alumnat que no s’ha reincorporat als centres educatius. Així s'estableixen aquests
criteris4 per a l’atenció personalitzada de l'alumnat en temps de situació de
pandèmia de la covid-19:
●

alumnat amb malalties cròniques complexes d’elevada vulnerabilitat enfront
de la covid-19

●

alumnat que conviu amb una persona que presenta una malaltia molt greu i
d'elevada vulnerabilitat enfront de la covid-19

En el cas del personal docent i no docent de l’escola que tingui contacte amb els
infants i que tingui risc elevat de malaltia greu per coronavirus, seran avaluades pel
servei de prevenció de riscos laborals de titularitat del centre per valorar si poden
estar en contacte amb els infants.
En tots aquests casos, la vacunació completa pot fer variar la decisió que s’ha de
prendre.

3.2.5.

Control de símptomes

Les famílies han de fer-se responsables de l’estat de salut dels menors a càrrec.
Les famílies són les responsables de garantir que els seus fills/es no
presentin cap simptomatologia que pugui posar en perill la salut de
cap membre de la comunitat educativa.

4

En ambdós supòsits l’estat de vacunació de les persones vulnerables pot fer variar el tipus d’atenció
a aquest alumnat
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A l’inici del curs, han de signar una declaració responsable a través de la qual:
●

fan constar que són coneixedores de la situació actual de la pandèmia,
amb el risc que això comporta, i que, per tant, s’atindran a les mesures
que puguin ser necessàries en cada moment.

●

es comprometen a no portar l’infant a l’escola en cas que presenti
simptomatologia compatible amb la covid-19 o l’hagi presentat en els
darrers 10 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 trobaran
també a la web de l’escola, per tal que valorin si el seu fill/a pot o no assistir a
l’escola.
La família ha de comunicar al centre si ha presentat febre o algun altre símptoma.
En cas que la situació epidemiològica ho requereixi es pot considerar la
implementació d’altres mesures addicionals com la presa de temperatura a
l’arribada a l’escola.
Disposem de termòmetres de distància incorporats a la farmaciola per si un alumne
o alumna es troba malament durant la jornada lectiva, però no es considera
necessari prendre la temperatura diàriament en el moment de l’accés al centre. En
cas que algun alumne/a tingui una temperatura superior als 37’5º no podrà assistir al
centre.
Només es contemplarà la presa de temperatura a l’arribada a l’escola
en el cas que la situació epidemiològica ho requereixi.

3.3.

Ventilació, neteja i desinfecció

L’escola disposa d’una planificació de ventilació, neteja i desinfecció adaptada a
les característiques del centre. D’acord amb l’evidència científica més recent, la
ventilació és una de les principals mesures de prevenció de contagis en espais
interiors. Per això, seguirem curosament les orientacions de ventilació reflectides en
el nostre pla de ventilació.
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Per aquest motiu, l’aplicació dels protocols de neteja i desinfecció establerts per al
curs 2021-2022 contemplaran la neteja i la posterior desinfecció d’espais amb una
periodicitat diària al final de la jornada, procurant incidir més en aquelles superfícies
de contacte habitual.
Les zones exteriors són espais de baix risc de transmissió del coronavirus. Per aquest
motiu, utilitzarem aquets espais per a la realització d’activitats puguin fer-se a l’aire
lliure.
L’escola disposa d’una planificació de ventilació, neteja i desinfecció
adaptada a les característiques del centre.

3.3.1.

Gestió de residus

Utilitzarem mocadors i tovalloles d'un sol ús per a l'assecat de mans i per a la higiene
respiratòria i els llençarem en contenidors amb bosses, tapa i pedal.
El material d’higiene personal, com mascaretes, guants i altres residus personals
d’higiene, són considerats com a fracció resta i, per tant,els llençarem al contenidor
de rebuig (contenidor gris).
En el cas que alguna persona presenti símptomes mentre està al centre, es tancarà
en una bossa tot el material utilitzat a l'espai d'ús individual on s'ha aïllat la persona i
l’introduirem en una segona bossa abans de dipositar-la amb la resta de residus, tal
com s’ha indicat al paràgraf anterior.

3.4.

Promoció de la salut i suport emocional

L’impacte en salut, econòmic i social de la pandèmia pot haver tingut
conseqüències emocionals per a molts infants i adolescents. Així, el dol per la
pèrdua d’un familiar, l’angoixa per la situació viscuda o l’impacte socioeconòmic
causat per la pandèmia poden estar presents en un nombre significatiu d’infants i
adolescents.
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La pandèmia actual brinda una oportunitat única per consolidar alguns hàbits i
conductes que són imprescindibles en qualsevol context:
●

tenir cura d’un mateix i de les persones que l’envolten

●

actuar amb responsabilitat per protegir els més vulnerables

●

aplicar les mesures de protecció i prevenció de manera sistemàtica

3.5.

Gestió de casos

Quan a l’escola es detecti un cas positiu o simptomatologia susceptible de ser
covid-19 aplicarem el protocol vigent de Gestió de casos covid-19 als centres
educatius,
La responsable de la coordinació i la gestió de l’aplicació de les mesures en cas de
Covid-19 a l’escola és la directora del centre.
Serà la responsable de vetllar per tal que cap membre de la comunitat educativa
assisteixi a l’escola si tenen símptomes compatibles amb la Covid-19 o quan es
trobin en aïllament per diagnòstic de Covid-19 o quan es trobin en període de
quarantena domiciliària per haver tingut contacte estret amb alguna persona amb
símptomes o diagnosticada de Covid-19.
La detecció precoç i el seu aïllament és una de les mesures més importants per
mantenir el centre segur i preservar al màxim l’assoliment dels objectius educatius i
pedagògics del centre. Per tant, la direcció del centre vetllarà perquè tots els
membres de la comunitat coneguin i respectin al màxim el Protocol de detecció i
actuació d’un possible cas de Covid 19 de l’apartat següent.

3.6.

Protocol d’actuació davant d’un possible cas de
SARS-CoV-2

Quan un alumne/a o un membre del personal docent o no docent presenti
símptomes compatibles amb la Covid-19:

12
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La directora o, si no és possible, un adult responsable, l'acompanyarà al
despatx de direcció preferentment o al lavabo adaptat del vestíbul, en cas
de no ser possible.

●

La persona acompanyant s’haurà de desinfectar a consciència les mans.

●

La persona que es faci càrrec de la persona que presenta simptomatologia
compatible

amb

la

Covid-19

s’haurà

d’equipar amb l’equip d’EPI

(mascareta quirúrgica) que ja estaran preparats a l’espai per atendre a
aquests casos.
●

La persona que presenta símptomes s’haurà de posar una mascareta
quirúrgica (de l’equip EPI facilitat pel Departament d’Educació) i se li
desinfectarà les mans.

●

La direcció del centre es posarà en contacte amb la família per tal que
vingui a buscar l’infant el més aviat possible (recomanable abans d’1h).

●

Si la persona amb símptomes presenta un quadre greu, febre molt alta o
dificultats respiratòries, també ens posarem en contacte amb el 061.

●

La família serà l’encarregada de contactar amb el seu CAP de referència
qui valorarà la situació i fer les actuacions necessàries. En cas que es
consideri convenient realitzar una PCR:
a. En el cas que el resultat sigui positiu, el CAP es posarà en contacte
amb la directora de l’escola i serà Salut Pública l’encarregada de
comunicar aquesta situació als Serveis Territorials del Maresme-Vallès
Oriental perquè s’activi la gestió de la identificació, aïllament i
seguiment dels contactes estrets.
b. En el cas que el resultat de la PCR sigui negatiu, l’alumne no es podrà
incorporar al centre fins que els símptomes manifestats no hagin remès
un mínim de 24h.

En qualsevol cas, l’escalada de decisions en relació al tancament de l’activitat
presencial en un grup classe o del centre en general serà el resultat de la valoració
sobre el terreny per part de l’autoritat sanitària. Seguirem sempre les indicacions
rebudes a través de les resolucions del Servei d’Epidemiologia del Vallès del
Departament de Salut que poden variar en funció de cada cas particular i de
l’evolució de la pandèmia.
13
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Aquest protocol s’ha elaborat seguint el document Gestió de casos covid-19 als
centres educatius del Departament d’Educació i de Salut seguint les conjuntament
amb el de Salut amb l’assessorament de la Societat Catalana de Pediatria. Va ser
compartit a la trobada de coordinació amb el CAP de Cardedeu i els centres
educatius del nostre municipi el 22 de juliol de 2020 i el 8 de juliol de 2021.

Si detectem un possible cas de SARS-CoV-2 desplegarem el protocol
d’actuació seguint les indicacions de Salut i en coordinació amb el CAP.

4.

Organització de centre

El curs 2020-21 s’iniciarà de manera presencial el 13 de setembre de 2021 tal i com
consta en el calendari per al curs 21-22.

4.1.

Alumnes

L’ensenyament serà presencial per a tot l'alumnat de tots els ensenyaments des
d’educació infantil fins als ensenyaments postobligatoris.
En el cas de la incorporació d’un nou alumne o alumna al centre, se l’assignarà a
un grup estable existent.

4.2.

Personal dels centres: docent, d’atenció educativa i
d’administració i serveis

El Departament d’Educació determinarà i comunicarà la plantilla de personal
docent, de suport educatiu i d’administració i serveis assignada a cada centre
finançat amb fons públics, tenint en compte les directrius del Departament en el
marc de la Covid-19.
El servei sanitari del servei de prevenció de riscos laborals de la titularitat del centre
ha d’avaluar la presència de personal treballador especialment sensible a la
Covid-19, en el marc de referència vigent en cada moment, i d’acord amb aquest
coneixement establir, si escau, mesures específiques de protecció.
Abans del 13 de setembre assignarem els docents a cada cicle i/o nivell. Caldrà
tenir en compte que aquesta assignació podrà variar en cas que hi hagi canvis en
14
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la dotació de la plantilla (docents i PAE) en funció de noves assignacions i/o
personal vulnerable i de les tasques que podran realitzar.

4.3.

Grups de convivència estables

A partir del nombre d’alumnes, del nombre de docents i personal de suport
educatiu, l’escola organitzarà els grups de convivència estable d’alumnes amb un
tutor o tutora i un espai referent.
El grup estable estarà format per un conjunt d’alumnes, amb el seu tutor o tutora.
Podran formar part d’aquest grup estable altres docents o personal de suport
educatiu i d’educació inclusiva si la major part de la seva jornada laboral transcorre
en aquest grup.
Abans del 13 de setembre farem pública l’assignació de docents, el seu
grup estable d’alumnat i el corresponent espai de referència.

A l’educació infantil i primària, aquest grup es

mantindrà junt en el màxim

d’activitats al llarg de la jornada lectiva. A l’interior de l’edifici el grup ocuparà el
mateix espai físic. El grup d'alumnes ha de ser sempre el mateix.
Els i les professionals dels serveis educatius i dels CEEPSIR que assessoren els centres
podran entrar a l’escola i a les aules mantenint la distància física recomanada,
portant mascareta i aplicant les mesures d’higiene i prevenció. També hi podran
accedir, si és necessari, els i les professionals municipals.

4.4.

Espais

El centre ha identificat tots els espais susceptibles d’acollir un grup de convivència
estable.

4.4.1.

Espais docents per a grups estables

A la nostra escola utilitzarem, com a espai docent de referència per a un grup
d’alumnes, les aules de grup. També farem ús dels espais següents: aula de
psicomotricitat, aula de música, aula d’informàtica, biblioteca, gimnàs, espais d’EI,
vestíbuls, etc.
La previsió d’agrupaments i espais estables serà la següent:
15
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GRUP

Alumnes

Docents

PAE*

Espai referit a 20-21

Lavabo de referència

P3A

22

Tutor/a

Aula P3A

Aula P3A

P3B

21

Tutor/a

TEEI
Aux.EI

Aula P3B

Aula P3B

P4A

25

Tutor/a

Aula P4A

Aula P4A

P4B

25

Tutor/a

Aula P4B

Aula P4B

P5A

26

Tutor/a

Aula P5A

Aula P5A

P5B

26

Tutor/a

Aula P5B

Aula P5B

1rA

16

Tutor/a

Banksy

1rB

17

Tutor/a

Aula 1rC

1rC

17

Tutor/a

Aula 2nA

2nA

25

Tutor/a

Aula 1rA

2nB

25

Tutor/a

Aula 1rB

3rA

16

Tutor/a

Aula 4tA

3rB

15

Tutor/a

Aula 5èA

4tA

17

Tutor/a

Aula 5èB

4tB

17

Tutor/a

Aula 6èC

4tC

16

Tutor/a

Aula 6èB

5èA

20

Tutor/a

Aula 3rA

5èB

20

Tutor/a

Aula 3rB

5èC

19

Tutor/a

Aula 3rC

6èA

24

Tutor/a

Aula 4tB

6èB

25

Tutor/a

Aula 4tC

Vestíbul CI

Vestíbul Principal

Vestíbul CS

Vestíbul CM

*Aquesta taula quedarà definida quan es conegui la dotació definitiva de personal docent i PAE.

4.4.2.

Espai de menjador

El servei de menjador escolar, que inclou l’àpat i les activitats posteriors fins a la
represa de l’activitat lectiva s’organitzarà a l’espai de menjador i també al gimnàs.
Davant la nova evidència que la transmissió del virus és molt poc probable a través
de les superfícies, les recomanacions principals al menjador consisteixen en la
ventilació, el rentat de mans i la disposició de l’alumnat per grups de convivència
estable.

16

Pla d’organització bàsic

Escola Germans Corbella

Els infants que facin tasques com les de parar i desparar taula, o d’altres, les faran
exclusivament per al seu grup de convivència. L’alumnat que recull el menjar en la
línia d’autoservei, haurà de mantenir la distància en la filera.
Es mantindrà el servei de l’espai de migdia seguint les recomanacions de
Salut (diferents torns, desinfecció i ventilació dels espais i àpat amb grup
estable). Poden compartir estris com gerres d’aigua i setrilleres.

El personal docent, personal d'atenció educativa i el personal d’administració i
serveis del centre que facin ús del servei de menjador escolar s’ubicaran a la sala
de mestres o a les pròpies aules mantenint en tot moment la distància de seguretat
d’1,5 metres entre els adults. El professorat, personal d'atenció educativa i el
personal d’administració i serveis han d’utilitzar obligatòriament la mascareta en el
menjador excepte quan estiguin asseguts a la taula menjant.
Les activitats posteriors als àpats es realitzaran preferiblement, a l’aire lliure, amb
ocupació diferenciada d’espais per a cada nivell o cicle i amb mascareta.
També es poden utilitzar espais interiors, preferiblement per a infants pertanyents a
un mateix grup estable. En aquest cas cal garantir-ne la ventilació.
Quan no sigui possible la utilització d’un espai per a infants d’un mateix grup
estable, cal garantir la separació entre els alumnes de grups diferents, així com
organitzar separadament l’entrada i la sortida dels infants dels diferents grups.
La recollida i retorn de l’alumnat des de P3 a 4t es farà a l’aula de cada grup i la
circulació als diferents espais es farà evitant aglomeracions i contacte entre grups
estables. L’alumnat de cicle superior baixarà amb el seu tutor/a .
L’espai de becaina per a l’alumnat de P3A i P3B respectivament serà l’aula de
psicomotricitat i/o el laboratori.

4.4.3.

Espai de gimnàs

Sempre que sigui possible farem l’educació física a l’aire lliure -a l’espai del pati o
als Jardins Lola Anglada.
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Si l’activitat té lloc a l’exterior i es mantenen els grups estables no serà necessari l’ús
de mascareta. Si diferents grups estables comparteixen activitats, caldrà que facin
ús de la mascareta.
Aquest curs, com el curs passat, l’espai del gimnàs serà utilitzat com a espai
d'acollida i de menjador.

4.4.4.

Patis

La sortida al pati serà esglaonada. A l’organització horària del centre hem establert
torns de pati i el sectoritzarem tenint en compte que hi pot haver a la vegada més
d’un grup estable.
Com que tenim torns de patis sectoritzats, no disposem de gimnàs i tenim intenció
d’intensificar l’activitat a l’espai exterior, ens calen més espais fora del centre.
Demanarem a l’Ajuntament permís per a poder fer ús dels Jardins Lola Anglada
durant la jornada escolar, així com de l’espai de joc del c/Sabadell.
A l’espai del pati permetrem la interacció de diferents grups de convivència estable
fent ús de la mascareta.
Els docents responsables de cada grup estable hauran de programar l’acció
educativa en aquests temps cara a dotar-lo de la màxima significativitat per
l’alumnat sense oblidar que és un temps d’interacció, convivència i gaudi.
La sortida al pati serà seqüenciada. Cada grup haurà d’ubicar-se a l’espai de joc
assignat segons la graella corresponent
Patis en dos torns, en espais delimitats que permetran la interacció
amb mascareta dels infants del mateix nivell i/o cicle.
Rotació diària dels espais.
Esmorzars a l’aula abans de sortir.

Farem els torns indicats al següent horari de patis i segons les zones marcades al
següent plànol de zones d’esbarjo.
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10:30 a 11

dilluns

zones 3 i 4

1r

zones 5 i 10

2n

1r

3r

zones 7 i 8

3r

5è

2n

1r

2n

1r

5è

3r

5è

3r

1r

zones 9 i 11

dimarts

dimecres

dijous

divendres

2n

zones 12 i 14

5è

zones 13 i 15

5è

3r

2n

11 a 11:30

dilluns

dimarts

dimecres

dijous

divendres

zona 1

P3A

P3B

P3A

P3B

P4A

zona 2

P3B

P3A

P3B

P3A

P4B

zona 3

P4A

P4B

P5A

P5B

P4A

zona 4

P4B

P4A

P5B

P5A

P4B

zones 5 i 10

P5A i P5B

6è

P4A i P4B

4t

P5A i P5B

4t

zones 7 i 8

6è

zones 9 i 11

6è

4t

zones 12 i 14

6è

P5A

4t

P4A

P3B

zones 13 i 15

4t

P5B

6è

P4B

P3A

4.4.5.

Espais de reunió i treball per al personal

En els espais de reunió i treball per al personal s’han complir les mesures que
garanteixin el distanciament físic de seguretat d’1,5 metres i és obligatori l’ús de la
mascareta i s’ha de ventilar l’espai.
Les reunions de tot el claustre seran a l’aire lliure o, quan no sigui possible,
telemàtiques.

4.5.

Fluxos de circulació

Per evitar l’aglomeració de persones en espais tan interiors com exteriors del centre
establirem circuits i organitzarem la circulació dels diferents membres de la
comunitat educativa en llocs i moments determinats.
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Entrades i sortides

Les entrades i sortides del centre es faran de manera esglaonada i aprofitant el
nombre màxim d’accessos per tal d’esponjar l’entrada i sortida dels diferents grups
estables.
A les entrades i sortides l’alumnat de primària ha de portar la mascareta posada.
Els familiars només podran accedir a l’interior del recinte escolar en el cas que ho
indiqui el personal del centre, seguint totes les mesures de protecció establertes,
utilitzant mascareta i sempre mantenint la distància de seguretat. En qualsevol cas,
els adults que acompanyin els infants han de ser els mínims possibles per a
cadascun d’ells i han de complir rigorosament les mesures de distanciament físic de
seguretat i ús de mascareta, i cal limitar tant com sigui possible la seva estada als
accessos del centre educatiu.
Hem informat a l’Ajuntament de l’horari d’entrades i sortides i dels diferents
accessos, per tal que la policia local pugui planificar les seves actuacions
relacionades amb la mobilitat a l’entorn escolar.
A l’entrada i sortida del centre l’alumnat s’han de rentar les mans amb gel
hidroalcohòlic, mantenir la distància sanitària i, en el cas de primària, portar la
mascareta posada.
A les hores d’inici i final de les activitats educatives, les entrades i sortides del centre
es faran en diferents horaris de forma esglaonada per evitar aglomeracions i poder
mantenir la distància de seguretat aprofitant els diferents accessos al recinte
escolar.
A l’escola disposem de 3 entrades diferenciades per educació infantil i 3 per a
educació primària. Totes elles amb els posteriors recorreguts interns.
Després de valorar els diferents recorreguts utilitzats el curs 20-21 i vista la distribució
de grups i espais, les entrades i sortides durant el curs 21-22 es faran seguint les
indicacions de la següent planificació d’entrades i sortides:

Grups

Accessos

Entrad
a matí

P3 A

Porta lila EI

8:50

10:30

12:30

15:00

16:20

Aula P3A

P3 B

Porta lila EI

9:00

10:30

12:30

15:00

16:30

Aula P3B

P4 A

Porta nova

8:50

10:30

12:30

15:00

16:20

Aula P4A

Pati

Sortid Entrad Sortid
a matí a tarda a tarda

Espais
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P4 B

Porta nova

9:00

10:30

12:30

15:00

16:30

Aula P4B

P5A

Porta vidre

8:50

10:30

12:30

15:00

16:20

Aula P5A

P5B

Porta vidre

9:00

10:30

12:30

15:00

16:30

Aula P5B

1r A

Porta ppal esquerra i
porta CM (jardinet
biomassa)

8:50

11:00

12:30

15:00

16:20

Banksy

1r B

Porta ppal esquerra i
porta CM (finestres 1r)

8:55

11:00

12:30

15:00

16:25

Aula 1rC

1r C

Porta ppal esquerra i
porta CM (barana
dreta)

9:00

11:00

12:30

15:00

16:30

Aula 2nA

2n A

Porta ppal dreta
vestíbul (barana
esquerra)

8:50

10:30

12:30

15:00

16:20

Aula 1rA

2n B

Porta ppal dreta
vestíbul (finestres ED)

8:55

11:00

12:30

15:00

16:25

Aula 1rB

3r A

Zona verda, porxo i
escala CM

8:50

10:30

12:30

15:00

16:20

Aula 4tA

3r B

Zona verda vestíbul
principal i escala CS

8:55

11:00

12:30

15:00

16:25

Aula 5èA

4t A

Bicicletes, vestíbul
principal i escales CS

8:50

11:00

12:30

15:00

16:20

Aula 5èB

4t B

Bicicletes, vestíbul
principal i escales CS

8:55

11:00

12:30

15:00

16:25

Aula 6èC

4t C

Bicicletes, vestíbul
principal i escales CS

9:00

10:30

12:30

15:00

16:30

Aula 6èB

5è A

Porta cuina porxo dret i
Escala EI

8:50

10:30

12:30

15:00

16:20

Aula 3rA

5è B

Porta cuina, porxo
esquerra i escala CM

8:55

11:00

12:30

15:00

16:25

Aula 3rB

5è C

Porta cuina porxo dret i
Escala EI

9:00

10:30

12:30

15:00

16:30

Aula 3rC

6è A

Porta cuina, porxo
esquerra i escala CM

8:50

10:30

12:30

15:00

16:20

Aula 4tB

6è B

Porta cuina, porxo
esquerra i escala CM

8:55

11:00

12:30

15:00

16:25

Aula 4tC

*Prioritzarem aquest desdoblament en cas que ens ampliïn la plantilla de reforç
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D’altra banda, i en previsió dels dies de pluja, caldrà que l’alumnat d'Educació
Infantil porti a la motxilla una capelina o un impermeable en el cas dels de primària.
Ja sabem que quan plou, la pluja mulla i caldrà prendre’ns-ho en
calma. Caldrà dur una capelina/impermeable sempre a la motxilla.

L’alumnat haurà d’anar a la zona assignada al seu grup estable i respectar les
indicacions del personal del centre que l’acompanyi per entrar i sortir amb el seu
grup.
Les entrades del matí seran entre les 8:50 i les 9h. I les sortides entre 16:20 i les 16:30
respectivament.
La sortida de les 12:30 i l’entrada de les 15:00 es faran a l’horari habitual atès el
reduït nombre d’alumnes que dinen a casa. En cas que aquesta circumstància varii,
s’adoptaran i es comunicaran els canvis necessaris per evitar aglomeracions.
La policia local tallarà els accessos a l’escola, com fa habitualment, perquè es
mantingui la distància interpersonal d’1,5 metres. Caldrà respectar al màxim la
peatonalització del carrer Acàcies i de l’avinguda Diumé, tant si la policia local ha
pogut efectuar el tall al trànsit com si no.
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, tant l’alumnat de
primària com el personal del centre hauran de portar la mascareta fins arribar a
l’aula del grup estable i mantenir la distància interpersonal d’1,5 metres.

4.5.2.

Circulació dins del centre

En els passadissos i els lavabos quan coincideixin més d’un grup de convivència
estable caldrà mantenir la distància interpersonal d’1,5 metres.
L’equip docent vetllarà perquè els diferents grups no coincideixin en els passadissos i
els lavabos a fi d’evitar aglomeracions i mantenir la distància física. S’establiran
fluxes de circulació que permetin no coincidir ni creuar-se amb altres grups sempre
que sigui possible i quan no, es farà esglaonadament. Quan coincideixi més d’un
grup estable en un desplaçament caldrà mantenir la distància interpersonal d’1,5
metres i portar mascareta.
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Cada grup estable farà servir els lavabos assignats al seu espai docent de
referència.
L’alumnat d’Ed. Primària haurà de posar-se la mascareta així que surti del seu espai
de referència i per accedir als lavabos assignats.

4.6.

Horaris

L’horari del centre és l’establert en les diferents normatives del Departament.
Les excepcionals circumstàncies derivades de la pandèmia han determinat la
necessitat d’incorporar canvis en l’horari, tenint en compte el projecte educatiu de
cada centre.
A la nostra escola, el marc horari, en funció de la franja d’entrada i sortida, serà:
• Horari ordinari: es farà de forma graduada de 8:50h, 8:55h o 9:00h a 12:30h
i de 15:00h a 16:20h, 16:25 o 16:30h respectivament.
• Jornada continuada: de 8:50h, 8:55h o 9:00h a 12:50h, 12:55h o
13:00h respectivament.
• SEP: aquest curs i donada la complexitat de la situació, assignarem
especialistes i suports per cicles i només durem a terme el Suport Educatiu
Personalitzat (SEP) en la franja horària habitual de 8:30h a 9:00h a 2n i 6è, dos
nivells que no han pogut ser triplicats.
Entrades i sortides esglaonades i per diferents accessos.
Es manté, amb canvis, el servei d’acollida i extraescolars de tarda.

Horaris d’altres serveis per facilitar la conciliació familiar:
• Servei d’acollida: de 7:30h a 9:00h (tot i que a partir de les 8:45h ja no es
podrà incorporar cap alumne/a al servei) i de 16:20h o 16:30h a 18:30h a
càrrec de l’AFA.
•Activitats extraescolars: a partir de 16:45h segons les activitats programades
per l’AFA.
L’alumnat que no vinguin a buscar a l’hora establerta, passats 15 minuts de la seva
d’hora de sortida, seran acompanyats al servei d’acollida sempre que sigui possible
segons els protocols establerts. La família haurà d’assumir el cost d’aquest servei.
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Transport escolar

Per tal de limitar els contactes cal fomentar la mobilitat activa (caminar, anar en
bicicleta...). En el cas del transport escolar col·lectiu, cal aplicar la normativa vigent
respecte a les mesures preventives davant la Covid-19.
Sobre el transport 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.

●

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.

Quan es recullen o deixen als infants que marxen en autocar, és molt important que
entre les unitats familiars es mantingui una distància física adequada i es portin
posades les mascaretes. Cal evitar l’acumulació de famílies.
En el cas de desplaçament amb autocar s’aplicarà la normativa vigent respecte a
les mesures preventives davant la Covid-19.
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Altres activitats
4.8.1.

Adaptació de P3

A la nostra escola durant el procés d’adaptació a P3 les famílies dels infants podran
acompanyar-los a l’aula seguint les mesures de prevenció i seguretat següents:
Requisits d’accés: La persona acompanyant no pot participar en el període
d’acollida si presenta símptomes compatibles amb la Covid-19 o els ha presentat
en els darrers 10 dies. Tampoc no hi podrà participar si ha tingut contacte estret
amb una persona amb la Covid-19 confirmada o amb simptomatologia compatible
en els darrers 10 dies.
Persones de risc: Aquelles persones acompanyants que pateixin una malaltia de risc
davant de la Covid-19 (diabetis, malaltia cardiovascular -inclosa la hipertensió-,
malaltia hepàtica crònica, malaltia pulmonar crònica, malaltia renal crònica,
immunodeficiència, càncer en fase activa, obesitat mòrbida), així com dones
embarassades i que no hagin estat vacunades, hauran d’avaluar la conveniència
de participar en el període d’acollida amb el seu equip mèdic de referència.
Nombre d’acompanyants: Cada infant només pot ser acompanyat per una sola
persona (que pot canviar durant el període d’adaptació). Els germans o germanes
que es trobin simultàniament en el període d’acollida poden ser acompanyats per
una o dues persones. En aquest cas, sí que hi pot haver contacte amb la resta de
membres de la unitat familiar.
Contacte i distància: La persona acompanyant només pot tenir contacte amb el
seu infant i ha de mantenir la distància de seguretat (1,5 metres) amb la resta de
persones

de

l’aula

(inclosos

infants,

persones

acompanyants

i

persones

educadores).
Rentat de mans: La persona acompanyant s’ha de rentar les mans amb aigua i
sabó o gel hidroalcohòlic abans d’accedir a l’escola i també abans d’entrar a
l’aula. També es recomana el rentat de mans a la sortida del centre.
Mascareta: La persona acompanyant ha d’accedir al centre educatiu amb una
mascareta higiènica o quirúrgica col·locada correctament.
Ventilació: Des de l’escola vetllarem perquè els espais estiguin ben ventilats, seguint
les instruccions.
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Aquest curs el període d’adaptació de P3, segons el calendari aprovat pel Consell
Escolar del 21-6-21, es farà del 13 al 17 de setembre.
El període d’adaptació per a P3 es realitzarà del 13 al 17 de setembre.
I hi podrà assistir un adult per cada infant respectant la normativa.

Els i les alumnes, amb un sol familiar acompanyant amb mascareta, entraran per la
porta d’accés assignada a P3 del c/ Acàcies i entraran al pati de P3 on els esperarà
l’equip de mestres. Quan els acompanyants ho creguin convenient hauran d’anar
sortint per la mateixa porta que han entrat. La recollida es farà amb el mateix
sistema i per la mateix porta d’accés.
L’organització queda recollida a la següent graella:
Dilluns 13

Dimarts 14

Podrà entrar al pati 1 acompanyant
per alumne/a
1r torn amb 11/12 infants:
8:50 a 10:20 P3A i 9 a 10:30 P3B
2n torn amb 11/12 infants:
10:50 a 12:20 P3A i d’11 a 12:30 P3B

Dimecres 15

Dijous 16

Divendres 17

Tot el grup en
l’horari
habitual de
matí

Tot el grup
en l’horari
habitual de
matí

Tot el grup en
l’horari
habitual de
matí

No s’ofereix servei de menjador a P3 aquesta setmana
Entrevistes telemàtiques amb famílies de 15 a 16:30h

La següent setmana l’alumnat ja podrà assistir a l’escola en horari de matí i tarda, i
si cal, també pot fer servir el servei de menjador. No obstant, recomanem que s’eviti
fer-ne ús durant aquesta segona setmana per facilitar una millor adaptació de
l’infant.

4.8.2.

Sortides i colònies

La nostra escola durà a terme les activitats previstes en la Programació General
Anual, pel que fa a sortides i colònies, amb les adaptacions que calgui, ateses les
mesures de prevenció i seguretat sanitàries, d’acord amb el pla sectorial vigent.
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Es programaran, a la PGA, les activitats complementàries, sortides i colònies del
curs, amb les adaptacions que calgui ateses les mesures de prevenció i seguretat
sanitària, tant del propi centre com les del lloc on es realitzi l’activitat i, també, en el
transport, quan aquest sigui necessari.
Pel curs 2021-22 tenim la voluntat de continuar realitzant les colònies habituals
previstes a la PGA des P4 a 6è, mantenint els grups estables i prioritzant les activitats
a l’aire lliure seguint les mesures de prevenció i higiene habituals: distància física de
seguretat, rentat de mans, mascaretes que coincideixin diferents grups estables,etc.
Realitzarem les sortides i colònies amb les mesures necessàries.

4.8.3.

Acollida matinal

L’acollida matinal i de tarda organitzada per l’AFA es farà prioritàriament al pati de
l’escola sempre que sigui possible. Quan es faci a l’interior, al menjador o al gimnàs,
garantirem un espai ben ventilat i que permeti mantenir la distància interpersonal
d’1,5 metres.
Seguirà organitzant-se acollida (pendent actualització) de matí (de 7:30h a 9:00h) i
de tarda (de 16:20h a 18h) al menjador i gimnàs.
Donada l’organització horària d’entrades i sortides i per facilitar l’accés de tot
l’alumnat a l’edifici, a partir de les 8:45h no serà possible incorporar-se al servei
d’acollida.
L’espai d’acollida suposa una barreja d’alumnes dels diferents grups estables, per
tant, caldrà que es mantingui la distància interpersonal d’1,5 metres i tant el
responsable de l’acollida com els infants des de P3 a 6è, hauran de portar
mascareta segons el protocol establert. (pendent d’actualització).
Acollida al matí de 7:30h a 9:00h i a la tarda de 16:20h a 18:30h.
Atenció! Per tal de garantir les mesures de seguretat al recinte exterior
de l‘escola no es podrà entrar a l’acollida entre les 8:45 i les 9h.
Cada infant, només podrà anar acompanyat per un únic familiar fins a l’accés de
l’avinguda Diumé, que haurà de portar mascareta, i el deixarà a l’entrada de
l’espai d’acollida on el rebrà un monitor/a que li donarà el gel hidroalcohòlic.
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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.
Un cop acabat l’horari d’acollida caldrà ventilar i netejar l’espai.
Espais

Usuaris

Recorreguts

Gimnàs

De 3r a 6è

Cada alumne s’incorpora al seu grup estable quan
sigui el seu torn d’entrada

Menjador

De P3 a 2n

De P3 a P5 rampa avall o pel pati de P4/P5 fins l’aula
de referència amb la persona d’acollida
1r i 2n a les aules de referència respectant torns
d’accés

*pendent actualització

4.8.4.

Extraescolars

Durem a terme les activitats previstes a la programació general anual, pel que fa a
activitats extraescolars, amb les adaptacions que calgui, ateses les mesures de
prevenció i seguretat sanitàries, d’acord amb el pla sectorial vigent.
De moment, no es podran dur a terme les extraescolars en la franja del migdia. A la
franja de la tarda, es podran dur a terme les extraescolars tot i que suposin una
barreja d’alumnes dels diferents grups estables.
Per això caldrà mantenir la distància interpersonal d’1,5 metres i portar mascareta
sempre que calgui per la naturalesa de l’activitat realitzada.
Quan sigui possible es formaran grups estables de participants.
Aquestes són les recomanacions específiques per a algunes de les activitats
extraescolars de l’escola.
La proposta d’activitats que es realitzaran durant el curs 21-22 a la nostra escola
s’ha fet arribar a les famílies abans d’acabar el curs 20-21. I començaran a l’octubre
si compten amb prou quòrum de participació.
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Organització pedagògica
5.1.

Tutories

Els tutors i les tutores seran els mestres referents de cada grup estable. Seran els
encarregats de dur a terme l’acció tutorial.
Basaran la seva docència en propostes globalitzades que continguin coneixements
de tots els àmbits i que recullin activitats d’avaluació. Que es puguin dur a terme
tant en presencialitat com en cas de confinament parcial o total.
Pel curs 21-22 i donada la situació del curs passat, el tutor o la tutora de cada grup
caldrà que reculli tota la informació de tot l’alumnat de la seva tutoria i vetllar per:
●

L'assoliment progressiu de les competències bàsiques.

●

La coordinació dels i de les mestres que incideixen a cada alumne/a.

●

L’establiment de canals de comunicació fluids amb les famílies per tal de
guiar-les,

acompanyar-les

i

assessorar-les

en

aspectes

acadèmics

i

emocionals.
●

L’acolliment emocional de l’alumnat del seu grup (tutories individuals i de
grup).

Durant les primeres setmanes de curs recollirem informació rellevant per a una
possible situació de confinament o semi confinament:
●

Disponibilitat d’un dispositiu digital per el treball a casa.

●

Disponibilitat d’una connexió a internet estable i de bona qualitat que
permeti el treball a casa.

●

Disponibilitat de dispositius de reprografia a la llar.

La comunicació amb les famílies es farà principalment a través de la web de
l’escola, per via telefònica i amb entrevistes telemàtiques, amb el correu electrònic
o, si s’escau, amb entrevistes presencials.
L’horari d’atenció a les famílies seguirà sent els dimarts de 12:30 a 13:30,
però en format telemàtic (a no ser que sigui estrictament necessària la
presencialitat).
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Especialitats i espais singulars

Aquest curs recuperem la figura de l’especialista d’anglès, educació física i música.

Recuperem les especialitats d’anglès, d’educació
física i de música.

La nova organització, respecte el curs 20-21, seguirà els paràmetres següents:
●

Psicomotricitat: S’utilitzarà l’aula per a fer les sessions de psicomotricitat a
Educació infantil. Es compartirà l’espai si cal, amb les sessions de música i/o
anglès. També serà l’espai de migdiada de P3A.

●

Educació Física: Recuperarem l'especialista. A CI seran sessions de 2h que
realitzarà l’especialista, i farem les 10 sessions de piscina al Gim10 sempre que
sigui possible a 1r. A CM i CS tots els grups estables de cada nivell realitzaran
l’E.Física simultàniament en diferents zones de pati. Comptarem amb la
mestra especialista i amb l’equip de tutors/es per desenvolupar les propostes
programades per l’especialista. Es realitzarà preferiblement en espais
exteriors. No podrem comptar amb el gimnàs donat que s’utilitza com a
espais de menjador.

●

Anglès: Recuperem les sessions d’anglès desdoblades amb especialista a P4 i
P5. A CI comptarem amb 2 sessions setmanals amb el grup estable. A CM i
CS comptarem amb 3 sessions que farà l’especialista amb tot el grup
estable. Si és possible, en els grups de 2n i 6è contemplarem una sessió
setmanal amb mig grup estable.

●

Música:

A

P3

la

durà

a

terme

l’especialista

i

comptarà

amb

l’acompanyament de la tutora. De P4 fins a 6è durem a terme sessions
setmanals d’una hora. Comptem reprendre projectes com la trobada de
dansa, el ball de bastons a 4t i 6è… i mantenir les sortides de música a P5, 2n i
4t, i la Cantània a 5è.
Com ja vam fer a partir del 2n trimestre del curs 20-21, reprendrem les activitats als
espais d’educació infantil (Newton, metges i joc simbòlic) amb el reforç d’educació
infantil i el personal PAE per a poder desdoblar grups. Encara no podrem comptar
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amb la sala Banksy donat ha de ser l’espai docent de referència d’un grup estable
de 1r.

5.3.

Atenció a la diversitat i agrupaments d’alumnes

Els Departament d’Educació fixa els següents criteris:
●

Garantir una educació equitativa i inclusiva amb propostes didàctiques que
contemplin la diversitat i les diferències entre l’alumnat des del principi amb
estratègies educatives que facilitin el compromís de l’alumnat i recursos del
disseny universal per a l’aprenentatge (DUA).

●

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

la

composició

d’agrupacions

homogènies

per

nivells

d’aprenentatge ni per necessitat de mesures i suports addicionals o intensius.
●

Establir mecanismes d’avaluació dels aprenentatges escoltant l'alumnat,
dialogant i potenciant la funció reguladora de l’avaluació.

Pel que fa a l’alumnat amb NEE, es prioritzarà l’atenció directa i la intervenció del
Personal d’Atenció Educativa (PAE) i dels i les especialistes en els grups estables on
siguin més necessaris, prioritzant una estabilitat per cicles.
Entendrem, doncs, com a atenció a la diversitat els moments en el que les mestres
d’Educació Especial, d’altres especialistes o de Professionals d’Atenció Educativa
que puguin acompanyar el grup.
La Programació General Anual (PGA) recollirà les mesures d'atenció a la
diversitat previstes tenint en compte els equips docents, PAE i PAS dels
diferents cicles.

Comptant amb l’assignació de 3 mestres de reforç covid, hem prioritzat triplicar els
nivells de 1r i 4t. La 3a dotació serà per desdoblar el grup de 3r que es troba molt
per sobre la ràtio. D’aquesta manera aconseguim baixar la ràtio d'aquests grups i
aconseguir una millor atenció a la diversitat.
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A la resta de grups de primària, recuperar especialitats permet comptar amb 2
mestres a l’aula en alguns moments o fer desdoblaments per a facilitar mesures
universals, addicionals i intensives a l’alumnat.
A educació infantil atendrem els infants amb mesures universals, addicionals i
intensives comptant amb 2 mestres a l’aula en alguns moments o fent
desdoblaments amb el personal d’atenció educativa amb els els recursos humans
de què disposem.

5.4.

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

Les reunions del Consell Escolar i de les seves comissions seran, preferentment en
modalitat telemàtica.
Intentarem que les sessions de claustre siguin presencials a l’aire lliure, amb les
mesures de seguretat pertinents. Quan això no sigui possible, les farem de forma
telemàtica.

5.5.

Relació amb la comunitat educativa

La situació de confinament i la pandèmia que hem viscut ens ha ofert l’oportunitat
de treballar per optimitzar els canals de comunicació entre tota la comunitat
educativa.
Per tant, vetllarem per dur a terme les següents accions:
●

Difusió i informació del pla d’organització bàsica a les famílies:

El penjarem a l’espai web de l’escola durant el juliol. En farem difusió a les reunions
de famílies d’inici de curs (setembre del 2021).
●

Procediments de comunicació amb les famílies:

Seguirem amb els procediments actuals d'informació a través de la web i del
Telegram. Incentivarem la subscripció de totes les famílies de l’escola al nostre espai
web. En cas de confinament, els correus d’aula tornaran a ser el canal de
comunicació entre famílies i tutors/es.
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Reunions amb l’AFA:

Seran preferentment de forma telemàtica, però si és necessari, es podran fer en
format presencial mantenint la distància de seguretat i amb mascareta.
●

Reunions amb famílies:

Les trobades amb les famílies seran telemàtiques o en format presencial en espais
oberts mantenint la distància de seguretat i amb mascareta quan sigui possible.
●

Entrevistes amb famílies:

El seguiment amb les famílies el farem preferentment per videotrobada i, si no és
possible, per telèfon. Només en els casos que sigui imprescindible es farà una
trobada presencial mantenint les mesures de seguretat.

Recomanem a totes les famílies de subscriure’s a la web de l’escola
www.escolacorbella.cat o al canal de telegram https://t.me/corbella
per estar ben informades.

5.6.

Celebració de festes d’escola i aniversaris de l’alumnat

La celebració de les diferents festes escolars s’adaptarà a la situació d’emergència
sanitària i es preveurà la seva celebració emprant les mesures de seguretat fixades
pel Departament de Salut.
La voluntat de l’escola és obrir les festes a la comunitat. Per tant, es cercaran espais
i fórmules que ho permetin sempre que sigui possible..
A la Programació General Anual (PGA) es fixaran quines festes se celebraran i en
quines dates.
Les festes s’hauran d’adaptar a la nova normalitat.
L’alumnat no podrà compartir esmorzars de celebració d’aniversaris.
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D’altra banda aquest curs tampoc no serà possible compartir ni esmorzars ni
aliments en general per celebrar aniversaris. Com a alternativa proposem portar un
conte, joguina o joc per deixar-lo a l’aula.

5.7.

L’escola digital

La situació de confinament per la Covid-19 ens va obligar a organitzar-nos i treballar
des de la virtualitat. Tant a nivell de coordinació entre l’equip docent, com de
seguiment de les tasques curriculars proposades a l’alumnat i, també, de relació i
contacte amb les famílies.
A partir dels punts febles d’aquella organització inicial, tenim creats correus d’aula
per EI i CI i des d’inicis de 3r de primària es creen correus personals per aquest
l’alumnat, per introduir-los al treball amb la G Suite i al Classroom.
La competència digital del professorat i de les famílies ha estat un pilar fonamental
del funcionament de l’escola durant el confinament i també durant el curs 20-21.
Per tant continuem veient necessari:
●

Seguir amb l’elaboració del Pla digital de centre

●

Crear un espai físic o temporal de recursos per als docents i famílies, així com
càpsules de formació sobre eines i recursos TIC, ús responsable de pantalles…

5.8.

Organització en cas de confinament parcial o tancament del
centre

Atenent a les instruccions que dicten els Departaments d’Educació i Salut, l’escola
fixarà tres supòsits:
• Presencialitat: atenent als criteris fixats per les Instruccions per al curs
2021-22 dels centres educatius de Catalunya, els centres, en l’exercici de la
seva autonomia, hauran de buscar fórmules organitzatives durant tot el curs
2021-22, que garanteixin la màxima presencialitat de tot l’alumnat.
• Confinament parcial: en el cas de produir-se un brot del virus localitzat en
algun moment del curs, es consideraran hipotètics escenaris de virtualitat, en
algun agrupament d’alumnes seguint les directrius de les autoritats sanitàries.
• Tancament del centre: si les autoritats sanitàries així ho disposen, l’acció
educativa s’haurà de garantir des del primer dia de confinament.
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Entenem que fins que no es confina un grup estable per recomanacions de Salut i/o
Educació, no comença la docència virtual.
En la resta de casos, a l’alumnat que hagi de romandre a casa per motius de salut,
se li facilitarà tasques com es fa habitualment.
En el supòsit que un, diversos o tots els grups del centre s’hagin de confinar, l’acció
educativa i formativa a distància quedarà garantida des del primer dia en la
mateixa línia que quan ha calgut confinar algun grup estable durant el curs 20-21.
En les reunions informatives a les famílies d’inici de curs explicarem com tenim
prevista la docència i l’acompanyament a l’alumnat i a les famílies en cas de
confinament parcial o total.
La comunicació amb les famílies es farà principalment a través de la web de
l’escola, del correu electrònic, per via telefònica i, si s’escau, amb entrevistes
telemàtiques.
Recordeu! El telèfon (938461272), el correu d’escola a8039690@xtec.cat, el de
l’AFA o el de Servei de Migdia segueixen sent els principals espais de
comunicació per a la resolució de dubtes de caràcter general.
Per a dubtes pedagògics referits al nivell o cicle del vostre fill/a podeu
contactar al correu de cicle.
Recomanem que no us adreceu al correu d’aula ja que en cas de presencialitat
no podrem garantir la fluïdesa informativa.
Veure contactes a la web de l’escola.

Pel que fa al seguiment de la tasca educativa en cas de confinament dels grups
estables el procediment a seguir per part de l’equip docent serà el següent:
●

Propostes didàctiques: Seran propostes adequades a la durada del
confinament que recolliran propostes virtuals i manipulatives o vivencials per
realitzar. En algun cas es poden donar tasques impreses a l’escola.

●

Seguiment de l’alumnat: S’habilitaran espais setmanals de seguiment amb
l’alumnat en petits grups amb l’horari a determinar mentre estiguin confinats.

36

Pla d’organització bàsic
●

Escola Germans Corbella

Contacte amb les famílies: S’habilitarà un canal d’atenció a les famílies per
part del tutor/a, per a garantir el contacte en cas necessari.
De P3 a 2n rebran les propostes didàctiques a través de la web de
l’escola.
De 3r a 6è rebran les propostes didàctiques a través del classroom i
del correu personal de l’alumnat.

Una possible organització quinzenal, tenint en compte tots aquests aspectes, seria la
planificació per cicles que hem recollit a les següents graelles:
DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

EI
Unitats didàctiques
Presentació

8:30 (tutor/a

(quinzenal)

a la web)

Seguiment

Tancament

Correccions i

i

retorns a tot

retorn

l'alumnat

observacions

(2n divendres)

Videoconferències
9:00-10:00 o
Tutoria

gran

grup

9 a 9:30 i
9:30 a 10 (2
grups)

Tutoria

petits

grups
Tutories indiv.

2 o 3 grups

2 o 3 grups

matí/tarda

matí/tarda
no es contemplen
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12:30-13:30 i dins

Entrevistes

horari lectiu per

amb famílies

videoconferència

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

CI
Unitats didàctiques

Presentació
(quinzenal)

8:30
(tutor/a a
la web)
Haver fet correccions

Seguiment

pel 1r cap de
setmana
Recordator

Tancament i
retorn
observacion
s

Darrer dia

i

enviament

finalització

tasques

proposta

(2n

didàctica

dimecres)

(2n dilluns)

Correccions
i retorns a
tot l'alumnat Correccions i retorns
(2n dijous)

a tot l'alumnat
(2n divendres)

Videoconferències
Tutoria gran
grup
(presentaci
o

9:00-10:00 o

9:00-10:00 o 9 a
tasca

9 a 9:30 i

9:30 i 9:30 a 10 (2

9:30 a 10 (2

grups)

grups)

setmanal)
Tutoria petits
grups
(cooperatiu
s)

2 o 3 grups
durant el
matí

2 o 3 grups durant el
matí
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Tutories

Escola Germans Corbella

15:00-16:30

indiv.

15:00-16:30

Entrevistes

12:30-13:30 i dins

amb

horari lectiu per

famílies

15:00-16:30

15:00-16:30

videoconferència

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

CM
Unitats didàctiques
Presentació

8:30 (tutor/a a

(quinzenal)

la web)
Haver fet
correccions pel

Seguiment

1r cap de
setmana

Tancament

i

Recordatori

Darrer dia

finalització

enviament

proposta

tasques

retorn

didàctica

observacions

(2n

(2n dilluns)

dimecres)

Correccions i

Correccions i

retorns a tot

retorns a tot

l'alumnat

l'alumnat

(2n dijous)

(2n divendres)

Videoconferències
Tutoria

gran

grup
(presentació
tasca

9:00-10:00

9:00-10:00 (si
tenen dubtes)

9:00-10:00 (si
9:00-10:00

tenen

9:00-10:00

dubtes)

setmanal)

Tutoria
grups

petits

2 o 3 grups
durant el matí

2 o 3 grups
durant el
matí
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Tutories indiv.

15:00-16:30

Escola Germans Corbella
15:00-16:30

15:00-16:30

15:00-16:30

12:30-13:30 i
dins horari lectiu

Entrevistes amb

per

famílies

videoconferènc
ia

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

CS
Unitats didàctiques
8:30 (tutor/a a
Presentació

la

(quinzenal)

web/classroo
m)
Haver fet
correccions pel

Seguiment

1r cap de
setmana
Recordatori

Tancament

i

finalització
proposta

retorn

didàctica

observacions

(2n dilluns)

Darrer dia

Correccions i

Correccions i

enviament

retorns a tot

retorns a tot

tasques

l'alumnat

l'alumnat

(2n dimecres)

(2n dijous)

(2n divendres)

Videoconferències
Tutoria

gran

grup
(presentació
tasca

10:00-11:00

10:00-11:00 (si
tenen dubtes)

10:00-11:00

10:00-11:00 (si
tenen dubtes)

10:00-11:00

setmanal)
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Tutoria

petits

grups
Tutories indiv.

15:00-16:30

Escola Germans Corbella
2 o 3 grups

2 o 3 grups

durant el matí

durant el matí

15:00-16:30

15:00-16:30

15:00-16:30

12:30-13:30 i
Entrevistes amb
famílies

dins l'horari
lectiu per
videoconferè
ncia

De totes maneres, aquestes graelles són orientatives i en cas de confinament, les
famílies rebran les definitives adequades a l’edat i a la durada del confinament.
Aquest Pla d’organització i el seu contingut queda subjecte a
possibles canvis en cas que així ho requereixi la situació de la nostra
zona sanitària seguint les indicacions dels departaments de Salut i
Educació.
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Resolució de la Directora del centre Escola Germans Corbella, de Cardedeu, per
la qual aprova el Pla d’organització del centre pel curs 2021-22.

Com a Directora del centre Escola Germans Corbella, de Cardedeu, i en aplicació
de les competències que estableix l’article 132 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de
maig, d’Educació, modificada per la Llei orgànica 8/2013 de 9 de desembre, per a
la millora de la qualitat educativa i d’acord amb el parer del Consell Escolar, segons
consta a l’acta de la sessió del dijous X de setembre de 2021.

RESOLC:
1. Aprovar el Pla d’organització de centre provisional pel curs 2021-22.
2. Comunicar aquesta resolució al Consell Escolar del centre i donar-la a conèixer a
tota la comunitat educativa. Així mateix, aquest Pla estarà a disposició de
l’Administració Educativa.
Cardedeu, x de setembre de 2021
La directora

Gemma Vilaplana i Hortensi
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