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1. Marc de referència i vigència 

El pla del nostre centre es basa en els següents documents de referència: 

● Instruccions per al curs 2020-2021 dels centres educatius de Catalunya. 

● Guia per elaborar el pla d’organització dels centres educatius per al curs 2020-2021. 

● Pla d’actuació per al curs 2020-2021 per als centres educatius en el marc de la pandèmia. 

● Aclariments per als centres públics de titularitat del Departament d’Educació en el curs             

2020-2021.  

1 

https://documents.espai.educacio.gencat.cat/IPCNormativa/DisposicionsInternes/Instruccions-curs-2020-2021.pdf
https://documents.espai.educacio.gencat.cat/IPCNormativa/DisposicionsInternes/Guia-curs-2020-2021-PMF.pdf
https://documents.espai.educacio.gencat.cat/IPCNormativa/DisposicionsInternes/Pla-escoles-2020-21.pdf
https://documents.espai.educacio.gencat.cat/IPCNormativa/DisposicionsInternes/Aclariments-pla-organitzacio-centres-Departament-curs-2020-2021.pdf
https://documents.espai.educacio.gencat.cat/IPCNormativa/DisposicionsInternes/Aclariments-pla-organitzacio-centres-Departament-curs-2020-2021.pdf


 

 

Per a la concreció i desplegament del pla es tindran en compte els requisits marcats en els                 

documents previs, així com les dotacions de recursos dels que disposa el centre mitjançant el               

Departament d’Educació i en col·laboració amb l’Ajuntament del Prat de Llobregat.  

Aquest pla ha estat aprovat per Consell Escolar amb data 9-9-2020 i forma part de la Programació                 

General Anual de centre i està disponible al web del centre. Si el Departament d’Educació ni les                 

autoritats sanitàries indiquen el contrari, aquest pla tindrà vigència durant tot el curs escolar              

2020-2021. 

 

2. Objectius d’aquest pla 

Els objectius  principals que pretenem assolir amb aquest pla són: 

1. Proporcionar una acció educativa de qualitat i equitat.  

2. Buscar fórmules organitzatives durant tot el curs 2020-2021, que garanteixin la màxima            

presencialitat de tot l’alumnat.  

3. Organitzar agrupaments d’alumnes estables durant durant tot el curs, per tal d’establir            

amb facilitat la traçabilitat en cas de contagi.  

4. Amb els recursos personals de que disposem, intensificar l’atenció personalitzada de           

l’alumnat, amb la creació de grups heterogenis més reduïts en aquells nivells que             

pedagògicament considerem prioritari i atenent a la dotació de recursos humans que            

tenim.  

5. Afavorir l’atenció inclusiva de tot l’alumnat.  

6. Organitzar equips docents estables i compartimentats per comunitats. 

7. Recollir aspectes organitzatius bàsics referents a l’ús dels espais, l’esglaonament de les            

entrades i sortides de l’alumnat i l’utilització dels patis.  

8. Preveure, preventivament, 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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3. Diagnosi 

El nostre Projecte Educatiu té molt present l’ús de la tecnologia al servei de l’aprenentatge. Durant                

el confinament de finals del curs passat i amb un esforç important per part d’alumnat, famílies i                 

docents, l’acompanyament mitjançant Internet ens ha permès (i ens haurà de permetre en un              

futur confinament) continuar l’adquisició i consolidació d’aprenentatges. 

En situació de pandèmia i amb un context tan canviant, tenint en compte totes les mesures de                 

seguretat que s’han de complir i les prevencions necessàries per evitar contagis que marquen els               

documents marc, hem de ser conscients que les dinàmiques i metodologies que fem servir              

habitualment al Verdaguer es veuran afectades i modificades inevitablement.  

Amb caràcter previ a l’elaboració d’aquest document, s’han realitzat diverses actuacions per            

recollir les propostes de millora per al proper curs, tant de l’equip docent com de les famílies del                  

centre: qüestionaris, entrevistes individuals de final de curs, propostes de millora a les reunions de               

comunitats… 

En general, tant les famílies com les mestres estem força satisfetes de com ens vam adaptar, dins                 

de les circumstàncies, per tal d’oferir una proposta telemàtica al nostre alumnat des del final del                

segon trimestre i el tercer. Arrel de les observacions i propostes que hem rebut de les famílies i les                   

mestres, incorporarem millores a la proposta que fem en cas de nous confinaments totals o               

parcials del centre. Trobem positiu el Pla de Comunicació que es va publicar a la web de l’Escola al                   

març i la seva actualització al tercer trimestre. Recull força bé el nostre sistema de treball durant el                  

confinament. 

Propostes en cas de nous confinaments: 

- Formació de mestres: Continuar la FIC amb tutorials cap al professorat per facilitar             

el treball telemàtic i la realització de tasques.  

- Plataformes: Petits: Continuar amb Padlet per facilitar el lliurament de tasques.           

Valorar l’opció DRIVE+PADLET. Mitjans: Valorarem d’introduir en presencialitat el         
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https://agora.xtec.cat/ceipjaveprat/categoria/curs-19-20/joemquedoacasa/
https://docs.google.com/document/d/1gHDA76od0MR1_DwfV_8SIFS2lltJQF57va0Oy-w98_o/edit.
https://agora.xtec.cat/ceipjaveprat/general/verdaguerobert-3r-trimestre-2/


 

 

Classroom per tal de poder-ne fer ús simplificat en cas de confinament. Grans,             

continuïtat amb Classroom. 

- Inclusió: Continuar l’atenció individualitzada amb els alumnes de SIEI i els casos més             

vulnerables. Continuar amb les Comissions Socials i CAD per intercanvis          

d’informació. 

- Metodologia: Realitzar més VC en petit grup i no tant en grup-aula. Algunes de les               

propostes poden ser directament realitzades i avaluades en VC al moment i no             

caldria retorn a banda per part de l’alumnat i les famílies. Combinar les propostes              

escrites amb veu i/o vídeo, especialment a petits i mitjans. Fer servir l’aplicació             

“Zoom” per poder plantejar activitats interactives amb fons i fent equips que            

retornin al gran-grup.  

- Col·laboració amb entitats: Continuïtat del sistema de comunicació per “fil de           

e-mail” amb l’educadora del Taller per a l’èxit escolar i la Logopeda de Drecera. 

- Comunicació amb les famílies: Creació de canals privats unidireccionals de Telegram           

a tots els nivells, tal i com s’ha pilotat amb èxit en els nivells de grans. 

 

4. Organització dels grups de convivència estables 

Què és un grup de convivència estable?  

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 l’integren. Poden formar part d’aquest grup estable              

altres docents o personal de suport educatiu i a l’educació inclusiva si la major part de la seva                  

jornada laboral transcorre en aquest grup. Es tracta, per tant, d’un grup de persones que tenen                

una relació propera i molt quotidiana. Segons les recomanacions que tenim actualment, això             

permet no sigui necessari requerir la distància física interpersonal de seguretat establerta en 1,5              

metres ni l’ús de la mascareta. 

Un valor del grup estable és la facilitat que dona en la traçabilitat de possibles contagis, permetent                 

una identificació i gestió precoç dels casos i dels seus contactes. En el cas que terceres persones                 

s’hagin de relacionar amb aquests grups (docents i altres professionals de suport educatiu) o en               
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cas que diferents grups s’hagin de relacionar entre si, s’han de complir rigorosament les mesures               

de protecció individual, especialment el manteniment de la distància física de seguretat d’1,5             

metres i, quan no sigui possible, l’ús de la mascareta.  

 

L’Escola mantindrà els següents grups estables durant el curs 2020-2021: 

 

EQUIP DE PETITS 

GRUP NºAL SIEI Tutora Suport Especialistes PAE del centre Espai Estable 

P3 A 25 1 Paqui Sandra  
Esther (angl) 

 
Referent 
COVID de 

petits 

Ana Mª aula P3A 

P3 B 25  Mar Ana Mª aula P3B 

P4 A 25  Mercè Mònica  aula P4A 

P4 B 26  Sheila  aula P4B 

P5 A 25  Alba Jara  aula P5A 

P5 B 25  Ramona  aula P5B 

 

 

EQUIP DE MITJANS 

GRUP NºAL SIEI Tutora Suport Especialistes PAE del centre Espai Estable 

1r A 25  Ramón Richard 
(tutors 
nivell) 

Montse (Ang) 
Ramón (Mus) 
Pau (EF) 
Mariana (Rel) 

 aula 1r A 

1r B 25  Esther  aula 1rB 

2n A 25 1 Sonia Axel aula 2nA 

2n B 25  Neus  aula 2nB 

3r A 17  Belén (El suport 
es fa amb 
la 
reducció 
de ràtio) 

Montse (Ang) 
Ana (Mus) 
Irene (EF) 
Mpaz (cast) 
Mariana (Rel) 

 aula 3rA 

3rB 17  Irene  aula 3rB 

3rC 16 1 Júlia  aula chroma 
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EQUIP DE GRANS 

GRUP NºAL  Tutora Suport Especialistes PAE del centre Espai Estable 

4t A 26  Marta  Josep (Ang) 
Ana (Mus) 
Dani (EF) 
Claudia (cast) 
Mariana (Rel) 

 aula 4tA 

4t B 26  Daniel  aula 4tB 

5è A 25  Medi  Josep (Ang) 
Noemí (Mus) 
Claudia (EF) 
Mariana (Rel) 

 aula 5èA 

5è B 25  Noemí  aula 5èB 

6è A 18  Estela (El suport 
es fa amb 
la 
reducció 
de ràtio) 

Josep (Ang) 
Vanesa (Ang) 
Marta (Mus) 
Claudia (EF) 
Mariana (Rel) 

 aula 6è A 

6è B 17  Pilar  aula 6èB 

6è C 18  Vanessa  aula 5èC 

6è D 21 5 Natàlia Eli aula ang 

 

Consideracions específiques dels grups estables 

- Si es fan subgrups dins del mateix grup estable (desdoblament, petits grups), es mantenen              

les mateixes mesures.  

- La distància d’1,5 m o la mascareta són necessàries sempre si el o la docent no és estable al                   

grup i en majors de 6 anys mentre les autoritats sanitàries ho recomanin.  

- Pel principi d’inclusivitat i de mantenir el grup estable, en la majoria dels casos es               

realitzaran els suports dintre de l’aula.  

- Els suports dels nivells que acaben comunitat de mitjans i grans (3r i 6è) es proporcionaran                

en format de formació d’un nou grup estable, que durarà tot el curs. 

- Hi ha alumnat NEE amb dictàmen que per les seves característiques pot presentar             

alteracions de conducta que facin inviable l’utilització de la mascareta. Sempre que sigui             

possible, es procurarà que aquests alumnes duguin la mascareta posada. En cas contrari,             

les famílies hauran de presentar un certificat mèdic que justifiqui l’incompliment d’aquesta            

mesura. 
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- Quan fem subgrups, si aquest fet comporta la barreja d’alumnes de diferents grups             

estables, caldrà mantenir la distància de seguretat i utilitzar la mascareta sempre. 

 

Les activitats que estan subjectes a aquesta darrera circumstància són: 

 

ACTIVITAT Grups estables de 
procedència 

Docent Sessions 
setmanals 

Observacions: 
núm alumnes 

Religió 1r 1rA-1rB Mariana 1  

Religió 2n 2nA-2nB Mariana 1 17 

Religió 3r 3rA-3rB-3rC Mariana 1 10 

Religió 4t 4tA-4tB Mariana 1 23 

Religió 5è 5èA-5èB Mariana 1 19 

Religió 6è-1 6èA-6èB Mariana 1 17 

Religió 6è-2 6èC-6èD Mariana 1 18 

Tallers 6è 6èA-6èB-6èC-6èD Eli 2 5 SIEI + 3 NESE 

 

- Les famílies de 1r interessades en que els seus fills/es facin religió, ho han de comunicar al                 

centre durant la primera setmana del curs amb una nota signada que l’alumnat lliurarà a               

les tutores.  

- Les famílies de 2n a 6è interessades en que enguany els seus fills deixin de fer religió, ho                  

han de comunicar al centre durant la primera setmana del curs amb una nota signada que                

l’alumnat lliurarà a les tutores. 

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

1. Garantir una educació equitativa i inclusiva amb propostes didàctiques que contemplin la            

diversitat i les diferències entre l’alumnat, amb estratègies educatives que facilitin el            

compromís de l’alumnat i recursos del disseny universal per a l’aprenentatge (DUA). 
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2. Afavorir agrupaments de l’alumnat que afavoreixin l’atenció inclusiva en grups          

heterogenis. 

3. Establir mecanismes d’avaluació dels aprenentatges escoltant l'alumnat, dialogant i         

potenciant la funció reguladora de l’avaluació.  

 

Al nostre centre enguany comptem amb les següents recursos: 

- Formació Interna de Centre (FIC) per a tot el professorat, sobre aspectes relacionats amb la               

SIEI i el treball inclusiu a l’aula. 

- 4,5 mestres amb especialitat de Pedagogia Terapèutica (2 que complementen la seva            

formació amb l’especialitat d’audició i llenguatge, 1 tutra de SIEI) 

- 1 Educadora Social 

- 2 auxiliars d’educació especial (25h en total) 

- 7 mestres amb perfil d’atenció a la diversitat 

 

A finals del primer trimestre es valorarà la distribució dels recursos humans per tal de               

redistribuir-los segons les necessitats al 2n trimestre. En cas de confinament, es distribuiran entre              

totes les professionals de suport els casos de SIEI i aquells que siguin més vulnerables, per tal de                  

fer un seguiment específic i personalitzat. 

 

6. Organització de les entrades i sortides 

L’entrada de l’alumnat es realitzarà de forma esglaonada per comunitats. No podran entrar adults              

acompanyants al pati de l’Escola. 

 

- Cada mestra recollirà al seu grup d’alumnes a les portes de la tanca de l’escola. Es                

proporcionarà gel hidroalcohòlic en aquell moment a tot l’alumnat i la mestra entrarà amb              

tota la fila a l’edifici. 

- És imprescindible que respecteu aquests horaris i us preguem màxima puntualitat per tal             

de no col·lapsar les entrades i les sortides de la resta de grups-classe. A la següent graella                 

trobareu els horaris i la porta que correspon a cada nivell.  
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- L’alumnat que arribi fora del seu horari d’entrada, podrà entrar al centre a les 9:30 pel                

carrer Francesc Balcells. L’acompanyament des de la tanca fins a l’aula el realitzarà el              

conserge, que lliurarà el justificant a la tutora. 

- Durant les entrades i les sortides, així com en els desplaçaments pel centre, es durà posada                

la mascareta, a tots els nivells. 

 

 

7. Fluxos de circulació 

Per norma general, es realitzaran els mínims desplaçaments del grup estable pel recinte escolar.              

Sempre que s’hagi de fer pujada o baixada d’escales o trasllats pels passadissos, es caminarà en                

files unipersonals i pel costat de la dreta. 

Per facilitar el seguiment de les normes de circulació per dins del centre, es penjaran cartells que                 

recordin les normes d´us de la mascareta, els aforaments dels espais i el costat pel qual hem d                  

caminar en escales i passadissos. 

 

8.Organització de l’espai i el temps d’esbarjo 

El temps d’esbarjo de l’alumnat és un temps lectiu on hem de continuar duent a terme les                 

mesures sanitàries que ens requereix la situació de pandèmia. Per aquest motiu: 

- Els esbarjos es faran en diferents franges horàries, seguint la taula següent: 
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P3: 10:30 a 11h P4: 10 a 10:30h P5: 11 a 11:30h 

 

Mitjans (1r, 2n, 3r): 11:15 a 11:45h Grans (4t, 5è, 6è): 10:45 a 11:15 

 

El pati estarà zonificat. Les comunitats s’organitzaran en        

torns per tal que el mateix grup no estigui de forma           

permanent en una zona del pati.  

Zones de pati:  

1: Sorral Bunyola /  2: Sorral Balcells 

3: Bàsquet muntanya  /  4: Bàsquet mar 

 5: Futbol muntanya  /  6: Futbol mar 

  7: Rampa 

 

 

- Mentre les autoritats sanitàries així ho recomanin, l’alumnat només podrà estar al pati             

amb companys/es del seu grup estable. Quan sigui possible, s’agruparan dues zones per             

permetre el joc dels infants del mateix nivell. 

- L’alumnat esmorzarà a l’aula abans o després del temps d’esbarjo (depenent del seu torn) i               

sempre amb neteja prèvia de mans. Entenem que l’aula ventilada i l’espai del grup estable               

ens proporciona una situació més controlada i tranquil·la per fer aquest àpat.  

- La sortida al pati es farà amb mascareta i respectant la zona de pati assignada per al temps                  

de joc.  

- Les joguines de pati només podrà fer-les servir l’alumnat d’un grup estable. En cas que no                

es pugui garantir una neteja entre grups, si cal es tancarà el seu ús de forma preventiva. 

- Degut a la diversitat d’horaris i torns, s’eliminen els timbres i música que sonaven per sortir                

al pati, així com a les hores d’entrades i sortides. Les mestres pactaran amb els diferents                

grups consignes per indicar l’inici i l’acabament de l’esbarjo. 

- En pujar del pati, tot l’alumnat farà rentat de mans amb sabó en el lavabo assignat al seu                  

nivell. 
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9. Organització de l’espai i el material escolar 

Pel que fa l’ús dels espais al centre, en general cada grup d’alumnes romandrà el màxim de temps                  

possible a l’aula del seu grup estable. Serà el professorat qui canviarà d’aula en cas necessari. Per                 

aquest motiu: 

 

ESPAIS 

- A les aules de grup estable hi treballaran simultàniament dues mestres en diverses sessions              

al llarg de la setmana, en una pràctica cada vegada més habitutal al nostre centre, la                

“docència compartida”. Es reduiran al mínim els desdoblaments de grup i els canvis d’aula. 

- S’atendrà a la diversitat de l’alumnat preferentment dins del grup ordinari. 

- Les zones exteriors són espais de baix risc de transmissió del coronavirus. Per aquest              

motiu, les sessions de psicomotricitat i d’educació física es faran al pati sempre que sigui               

possible. 

 

MATERIAL 

- Cada alumne comptarà amb un material d’ús individual (comprat amb l’aportació de            

material escolar que feu les famílies) i que, a diferència de cursos anteriors, només farà               

servir aquell alumne. Aquest material es desarà en safates o calaixets específics per a que               

no es barregin elements d’ús habitual de diversos alumnes. 

- A més a més, cada aula comptarà amb material de “neteja a l’ús” (comprat amb l’aportació                

de material escolar que feu les famílies). Aquest material, com per exemple els dispositius              

electrònics, es netejaran a l’inici i al final de l’activitat. Part de la nostra tasca educativa                

serà assessorar i realitzar amb l’alumnat la neteja d’aquests elements, per tal que els              

propis alumnes agafin hàbits d’higiene bàsics que ens hauran d’acompanyar els propers            

mesos o anys. 

- Donat que el Departament d’Educació no ha previst cap aportació econòmica           

extraordinària per tal de fer front a la compra de materials de prevenció o neteja que                

aquest curs serà molt important, demanem a cada alumne que porti un rotllo de paper de                

cuina i una capsa de mocadors tipus kleenex (ja es duia a petits però ampliem a tots els                  

nivells del centre). També recomanem que cada alumne (especialment a l’equip de grans)             
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porti el seu petit pot de gel hidroalcohòlic, per continuar en el foment dels hàbits que han                 

d’aplicar a la seva vida quotidiana.  

- El pagament del material escolar es realitzarà, com en cursos anteriors, mitjançant els             

caixers de “La Caixa”. Per prevenció, us facilitarem un número que podreu introduir al              

caixer, i no caldrà el paper amb el codi de barres. Recordeu-vos d’escriure el nom del vostre                 

fill/a abans de fer el pagament.  

 

LLIBRES, QUADERNS I LLICÈNCIES DIGITALS 

- La llista de quaderns fungibles i llicències digitals que heu de comprar la trobareu a la                

pàgina web. 

- La quota de SORELL (repesca, de 3r a 6è) la podeu pagar el proper 10 de setembre, de 10 a                    

11h, a l’entrada al pati de l’Escola. 

- La llicència individual d’Innovamat (P3 a 6è) la podreu abonar mitjançant un codi de barres               

als caixers de Caixabank. Només cal que us adreceu al caixer automàtic, introduïu el codi i                

anoteu el nom del vostre fill/a abans de fer el pagament. Trobareu els codis de cada nivell a                  

la web de l’Escola i als Telegram de cada nivell. 

 

INSTRUMENTS MUSICALS: Afectacions al projecte Entrevents 

Els grups de 4t, 5è i 6è de l’Escola rebran el suport de forma habitual dels mestres de l’Escola                   

d’Arts en Viu, que treballaran conjuntament amb el professorat de música per realitzar activitats              

alternatives a l’Entrevents en els moments en que no es pugui tocar els instruments. Tenim un                

projecte singular de música i la presència d‘aquests professionals externs enriqueix la pràctica             

educativa que oferim a l’Escola. Aquests mestres seguiran totes les mesures de prevenció i              

higiene, exactament com fan els mestres especialistes del Departament d’Educació. 

Donada la situació de pandèmia i per garantir les mesures de prevenció enguany adaptarem el               

projecte Entrevents amb les següents actuacions: 

- Es retarda l’entrada dels grups de 3r al projecte. Si no hi ha cap inconvenient, els grups que                  

faran 3r durant el curs 20-21 començaran entrevents a 4t, una vegada la situació sanitària               

estigui controlada. 
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- Durant els mesos d’octubre a febrer, el nivell de 4t realitzarà l’activitat els dilluns a la tarda                 

de forma quinzenal (tota la tarda). Cada alumne tindrà el seu instrument i la seva               

embocadura. L’alumnat només es traurà la mascareta en el moment de bufar l’instrument i              

amb una distància de seguretat d’1`5m o superior. Es faran servir 3 espais diferents per               

tenir una ràtio màxima de 12 alumnes per aula en aquesta activitat i es limitaran els                

moments de “conjunt instrumental”, escollint preferentment espais a l’aire lliure quan           

s’hagi de trobar tot el grup-classe. 

- Per mesures de seguretat i higiene, tot i la neteja que es realitzarà a l’inici i l’acabament de                  

l’activitat, els instruments es quedaran “en quarantena” una setmana. La següent setmana            

els farà servir l’altre grup de quart, amb les embocadures personals de cada alumne i fent                

les neteges prèvies i posteriors del cos de l’instrument. 

- Durant els mesos de març a juny es repetirà el procediment de 4t amb els grups de 5è de                   

primària. 

 

10. Relació dels membres de la comunitat educativa 

 

És molt important reduir el risc de contagi tant com sigui possible. En aquest sentit es duran a                  

terme diverses mesures: 

 

PERSONAL DEL CENTRE: Reunions i ús d’espais 

- Les aules de treball personal del professorat i sala de reprografia tindran un límit              

d’aforament que permeti les distàncies de seguretat. Aquest aforament es marcarà amb            

cartells a les portes de cada espai. 

- Les mestres que dinin al centre ho faran en espais diferenciats (petits saleta mestres de la                

primer planta, i mitjans i grans a la biblioteca). 

- Per norma general a les reunions presencials només hi intervindràn els mestres d’una             

mateixa comunitat. 

- Els mestres que intervinguin en diversos grups estables hi hauran d’entrar sempre amb             

mascareta i, a més a més, mantenir sempre que sigui possible la distància de seguretat               

1,5m. 
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PERSONAL DELS SERVEIS EXTERNS: Ús d’espais i seguiment del protocols de seguretat 

- El centre vetllarà perquè els professionals dels diferents serveis siguin coneixedors           

d’aquest pla i compleixin amb totes les mesures sanitàries que contempla. Quan sigui             

possible, s’annexaran a aquest Pla els horaris i espais que faran servir aquests             

professionals. 

- Tot el personal extern del centre ha de complir les mateixes mesures sanitàries i, per tant,                

fer ús de la mascareta en tot moment, ja que participa en activitats amb alumnes de                

diversos nivells. A més a més, demanem al personal extern que mantingui sempre que sigui               

possible la distància e seguretat de 1,5m i respectin els aforaments dels diferents espais. 

- Sempre que sigui possible, es prioritzarà de fer les reunions amb els serveis externs per VC. 

 

PERSONES QUE ENTREN AL CENTRE DE FORMA PUNTUAL 

- Per norma general, l’alumnat entrarà al centre sense l’acompanyament de cap familiar. Les             

entrevistes tutores-família es realitzaran prioritàriament per VC. En cas que no sigui            

possible o que les circumstàncies requereixin la presència d’un adult a dins del recinte              

escolar, aquesta persona haurà d’entrar sempre amb mascareta, mantenir la distància de            

seguretat d’1,5m i respectar totes les mesures que contempla aquest pla, així com seguir              

les indicacions del personal de consergeria.  

- Per tal d’afavorir la traçabilitat, els adults que entrin al centre, sempre ho hauran de fer                

amb cita prèvia i registrarem en un llistat la data i el motiu de la visita, els contactes que ha                    

tingut i les seves dades personals. Per demanar cita, cal que truqueu al centre: 933792392.               

Sempre que sigui possible es resoldran les sol·licituds de forma telefònica o telemàtica. 

 

REUNIONS DELS ÒRGANS DE GOVERN 

- L’Equip directiu es reunirà els dijous al matí setmanalment (9:30 a 12h), al despatx de               

direcció. Degut a les reduïdes dimensions, el despatx tindrà un aforament màxim de 5              

persones. 

- El Consell de Direcció es reunirà setmanalment, els dimecres en franja M3 a la sala de                

mestres de la 1a planta. 
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- Els claustres es realitzaran sempre que sigui possible en format digital per VC. En cas que                

siguin reunions presencials es procurarà fer-les a l’exterior, en espais molt ventilats i             

sempre respectant distàncies de seguretat i fent ús de la mascareta. 

- Seguint les recomanacions del Departament de Salut, les reunions de Consell Escolar es             

realitzaran per VC, preferentment en dimecres o dijous a la tarda a partir de les 16:45h. Es                 

realitzaran com a mínim tres sessions de Consell Escolar al llarg del curs. 

 

REUNIONS D’INICI DE CURS DELS DIFERENTS NIVELLS 

- Abans de l’inici de curs, els mestres de cada comunitat realitzaran un petit video de               

presentació de les mesures higièniques i organitzatives dels seus nivells, alhora que            

presentaran als tutors/es. 

- Durant els primers dies d’octubre i una vegada hagin pogut fer les primeres observacions i               

valoració dels primers dies, es realitzaran per VC les reunions d’inici de curs de cada nivell.                

La proposta de dates la trobareu a la següent taula. L’eina que farem servir per fer VC és                  

Hangouts Meet. Us farem arribar els enllaços mitjançant els telegrams de cada nivell el dia               

abans de la reunió. 

 

REUNIONS DE PETITS 7 d’octubre, a les 18h 

REUNIONS DE MITJANS 6 d’octubre, a les 18h 

REUNIONS DE GRANS 8 d’octubre, a les 18h 

 

 

DIFUSIÓ D’INFORMACIÓ A LES FAMÍLIES 

- Per tal de facilitar la comunicació escola-famílies, enguany cada nivell comptarà amb un             

canal privat de Telegram al que podreu accedir les famílies del nivell. Aquest canal el               

gestionaran les tutores i, d’aquesta manera, tindreu informació oficial immediata          

d’aspectes concrets que afectin als vostres fills/es. 

- Es mantindrà obert el canal públic Telegram del Verdaguer per informacions generals, a             

més a més de la web, el Facebook i el Twitter de l’Escola: 

 

15 

https://agora.xtec.cat/ceipjaveprat/portada/telegram_verdaguer_canals/


 

 

Web - Telegram Escola - Facebook - Twitter 

- Si les famílies heu de comunicar algun aspecte a la tutora o demanar cita per entrevista, ho                 

podeu fer mitjançant una nota en un full o a l’agenda (3r a 6è). D’aquesta manera no                 

col·lapsarem les portes d’entrada i sortida.  

- Hem habilitat les següents adreces de correu electrònic per a poder contactar amb les              

tutores: 

 
 
 

PETITS 

p3a2021@escolaverdaguerprat.cat 
p3b2021@escolaverdaguerprat.cat  
p4a2021@escolaverdaguerprat.cat 
p4b2021@escolaverdaguerprat.cat 
p5a2021@escolaverdaguerprat.cat 
p5b2021@escolaverdaguerprat.cat 

 
MITJANS 

primer2021@escolaverdaguerprat.cat 
segon2021@escolaverdaguerprat.cat 
tercer2021@escolaverdaguerprat.cat 

 
GRANS 

quart2021@escolaverdaguerprat.cat 
cinque2021@escolaverdaguerprat.cat 

sise2021@escolaverdaguerprat.cat 

  
 

- Tingueu en compte que totes les informacions que arriben per correu electrònic potser no              

les llegeix la tutora en algunes hores, ja que està centrada en l’atenció a l’alumnat.  

 

11. Sortides escolars 

L’organització i gestió de les sortides escolars es realitzarà en funció de com evolucioni la               

pandèmia, en general previsiblement a partir del segons trimestre, si és possible. 

Les sortides escolars hauran de mantenir les normes higièniques i sanitàries que durem a terme al                

llarg del curs a les instal·lacions del centre.  

En aquests moments tenim organitzada l’activitat de Vela Escolar de 5è de primària. Mantenim              

aquesta activitat donat que: 
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- És una oportunitat educativa molt interessant, pràcticament subvencionada en la seva           

totalitat pel programa Esport Blau. 

- L’activitat es realitza 9 dijous al matí durant el primer trimestre i aportarà moments de               

reflexió emocional i un intercanvi enriquidor entre alumnat, tutores i mestres           

acompanyants.. 

- És una activitat a l’aire lliure, que permet mantenir els grups estables i que a més a més es                   

realitza en petit-grup i supervisada per monitoratge que ha treballat al casal infantil del              

Club de Vela aquest estiu ja amb les mesures preventives adequades. 

 

12. Neteja, desinfecció i ventilació 

La gestió i contractació d’aquests serveis la realitza l’Ajuntament del Prat 

- L’escola disposaa d’una planificació de ventilació, neteja i desinfecció adaptada a les            

característiques del centre (vegeu l’annex 1).  

- La ventilació és una de les principals mesures de prevenció de contagis en un espais               

interiors. És necessari ventilar les instal·lacions interiors com a mínim abans de l’entrada i              

la sortida dels alumnes i 3 vegades més durant el dia durant, almenys, 10 minuts cada                

vegada. Totes les aules han de poder ser adequadament ventilades. Com a norma general,              

es deixaran algunes finestres obertes durant les classes.  

- La neteja i la posterior desinfecció d’espais es realitzarà diàriament en acabar la jornada              

escolar.  

- El servei de consergeria farà un suport al servei de neteja per garantir la desinfecció               

freqüent d’aquelles superfícies d’ús més comú com el poms de les portes i les baranes de                

les escales, etc.  

- Les taules del menjador es netejaran després de cada torn. Al menjador i la sala de                

psicomotricitat es mantindran en tot moment les portes obertes. 
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13.Servei d’acollida, menjador i extraescolars 

- La gestió i contractació d’aquests serveis la realitza l’AFA de l’Escola. L’Escola compartirà             

amb l’AFA i l’empresa PratActiu aquest Pla d’Actuació, per tal que desenvolupin el seu              

propi intentant respectar al màxim els mateixos criteris. 

- Donada l’evolució de la situació sanitària, hi haurà modificacions en espais, horaris i             

agrupacions que afectaran al funcionament dels diferents serveis respecte als cursos           

anteriors. 

- L’AFA i PratActiu vetllaran pel compliment de les mesures higièniques que el Departament             

de Salut i d’Educació ens requereixin en cada moment, com a responsables d’aquestes             

activitats. 

- Tant l’acollida matinal com el menjador escolar, gestionats per l’AFA, començaran a            

funcionar des del primer dia de curs (excepte en els grups de P3 que començarà a partir del                  

dia 21/9). La referent d’aquests serveis és la Dúnia Pellisa, com en anys anteriors. L’AFA               

sol·licitarà a l’empresa que gestiona aquests serveis un pla d’actuació. El pla del servei              

d’acollida i menjador (horaris, organització, ús d’espais, monitoratge, ràtios d’alumnes,          

neteja…) s’annexarà a aquest document. 

- Per facilitar el manteniment de les distàncies de seguretat durant el temps de menjador,              

l’espai de l’aula de psicomotricitat s'adequa com a espai complementari al menjador            

escolar. Per tant, l’alumnat es distribuirà amb el mateix mobiliari però amb és espai i en                

tres torns. La psicomotricitat es realitzarà al pati d’educació infantil en horaris diferenciats             

dels temps d’esbarjo i amb la presència de dues mestres a l’aula. 

- Està previst que les activitats extraescolars que organitza l’AFA comencin a l’octubre, en             

horari post-lectiu a partir de les 16:20h, de dilluns a divendres. Les activitats organitzades              

per l’EAV començaran previsiblement el 14 de setembre, en dilluns i dimecres a la tarda. 
- L’AFA sol·licitarà a les empreses que gestionen les activitats extraescolars un pla            

d’actuació. El pla d’extraescolars (horaris, organització, ús d’espais, monitoratge, ràtios          

d’alumnes, neteja…) s’annexarà a aquest document. 

- Des de l’Escola recomanem que els infants i el monitoratge duguin mascareta i mantinguin              

la distància de seguretat d’1.5 metres en tot moment. 
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- Durant el curs es realitzaran reunions mensuals per VC entre l’AFA i la Direcció de l’Escola,                

per tal de fer el seguiment de totes les activitats i serveis que contracten i gestionen                

mitjançant PratActiu. 

- Pel que fa a les activitats extraescolars que realitza l’Escola d’arts en viu al nostre centre, el                 

9 de setembre s’ha realitzat una reunió de coordinació entre escoles per tal d’informar              

sobre el nostre Pla d’Obertura i demanar-los una còpia del seu per tal d’annexar-la a               

aquest document. 

- L’Ajuntament de la ciutat exposa al Consell Escolar de centre del 9 de setembre que               

l’empresa de neteja assignada a la nostra escola netejarà i desinfectarà els espais a utilitzar               

abans de les activitats extraescolars. Hi ha annexat a aquest document el Pla de neteja i                

desinfecció de l’Ajuntament del Prat. 

 

 

14. Protocol d’actuació en cas de detectar un possible cas de           

Covid-19 

El responsable de la coordinació i la gestió de la COVID-19 al centre és la direcció, amb el suport                   

del coordinador de riscos laborals. També s’ha establert una mestra referent a l’equip de petits               

per a l’atenció i iniciació del protocol dels possibles casos en aquesta etapa. 

Les famílies hauran de signar una declaració responsable per la qual es comprometen a seguir les                

normes establertes davant la COVID-19, mantenir el centre educatiu informat de qualsevol            

novetat al respecte i permetre l’intercanvi de dades personals entre els Departaments d’Educació i              

Salut amb la finalitat de fer la traçabilitat de possibles contagis en relació a la gestió de casos.                  

Estem pendents que el Departament d’Educació publiqui el model de la declaració responsable             

per fer-vos-el arribar. 

En termes generals: 

- No poden assistir al centre l’alumnat, les persones docents i altres professionals que             

tinguin símptomes compatibles amb la COVID-19, així com aquelles persones que es trobin             
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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. 

- Cada família haurà de prendre la temperatura al seu fill/a abans d’arribar al centre.              

L’alumnat no pot venir a Escola amb febre de 37,5 o superior. Cada família és també                

responsable de fer el rentat de mans amb aigua i sabó previ a l’arribada a l’Escola, així com                  

en tornar a casa.  

Davant d'una infant que comença a desenvolupar símptomes compatibles amb la COVID-19 al             

centre farà les següents actuacions: 

1. Aïllament en un espai separat d'ús específic per aquest fi (antiga aula de religió). 

2. Ús de mascareta quirúrgica (tant la persona que ha iniciat símptomes com a la que quedi al                 

seu càrrec), independentment de l’edat del nen/a. 

3. Es contactarà amb la família per tal que vingui a buscar l’infant el més aviat possible.                

Davant de qualsevol possible complicació o urgència, es trucarà també al 061. 

4. S’informarà de la situació als Serveis Territorials (inspecció educativa) i, a través d’ells, el              

servei de salut pública. 

5. La família s’endurà l’infant a casa i haurà de contactar amb el seu CAP de referència per                 

valorar la situació i fer les actuacions necessàries. Si es decideix realitzar una PCR per a                

SARS-CoV-2, l’infant i la família amb qui conviu hauran d’estar en aïllament al domicili fins               

conèixer-ne el resultat. 

6. En cas que finalment es confirmi el cas, Salut Pública serà l'encarregada de la identificació,               

aïllament i seguiment dels contactes estrets. Tot el grup de convivència estable té             

consideració de contacte estret, per tant és probable que es recomani la quarantena de tot               

el grup de convivència, durant 14 dies després del darrer contacte amb el cas, amb               

vigilància d’aparició de nous casos. Per tant, es produirà la interrupció de l’activitat lectiva              

presencial per a aquest grup. Es farà un test PCR a tots els membres del grup de                 

convivència estable que siguin contacte estret d’un cas diagnosticat. Un resultat negatiu            

d’aquest test als contactes no eximeix de la necessitat de mantenir la quarantena durant              

els 14 dies que dura el període màxim d’incubació. 
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7. Quan la PCR sigui positiva, es rebrà l’alerta al Servei de Vigilància Epidemiològica territorial              

a través del programa “COVID Contacts” i aquesta ho posarà en coneixement del Servei              

Territorial d’Educació i, seguidament, de la direcció del centre educatiu i se li comunicaran              

les primeres mesures a prendre, així com el plantejament per fer l’estudi del cas en el                

centre educatiu.  

Si la PCR ha confirmat la COVID-19, la persona no ha requerit ingrés hospitalari, ha estat atesa a                  

l'atenció primària i s’ha indicat aïllament domiciliari, seguint les recomanacions de l´OMS,            

l’aïllament es mantindrà durant almenys 10 dies des de l’inici dels símptomes i fins que hagin                

transcorregut almenys 72 hores des de la resolució dels símptomes. No serà necessària la              

realització d’una PCR de control.  

L’estratègia de control de d’un brot pot incloure, en determinats casos, el tancament total o               

parcial del centre educatiu. En qualsevol cas, l’escalada de decisions en relació amb el tancament               

de l’activitat presencial del centre educatiu serà el resultat de la valoració, sobre el terreny, per                

part de l’autoritat sanitària. 

Quan la simptomatologia s’inicia fora de l’horari escolar o en dies no lectius, la família o la persona                  

amb símptomes ha de contactar amb el seu CAP de referència o, fora de l’horari del CAP, al CUAP                   

(Centre d’Urgència d’Atenció Primària), per valorar la situació i fer les actuacions necessàries.  

Trobareu una informació més detallada del protocol en cas de detecció de Covid-19 al document               

que hi ha enllaçat a l’annex 4. 

 

15. Seguiment d’aquest pla 

Per la seguretat de tota la comunitat educatica, és impresvindible ser molt curosos en el               

seguiment de totes les pautes que han quedat reflectides en aquest document. Per aquest motiu: 

- La direcció del centre, o la persona en qui delegui, farà supervisió i controls aleatoris als                

diferents nivells i espais, en diferents moments del dia, per comprovar que es segueixen              

aquestes mesures. 

- Es realitzaran controls aleatoris de temperatura al llarg de la jornada. 
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- Es realitzaran l’ajustament de les mesures organitzatives per millorar aspectes que són            

nous d’enguany com les entrades i sortides esglaonades o els torns de pati diferenciats. 

- Es farà seguiment d0aquest pla a les reunions setmanals del Consell de Direcció, així com a                

les sessions de Consell Escolar que es duguin a terme durant el curs. 

 

Annexos 

A1: Pla de neteja de l’Ajuntament del Prat 

Trobareu el document en aquest enllaç. 

 

A2: Pla d’acollida de l’alumnat de P3 

Aquest curs, l’adaptació s’ha ampliat a 5 dies, del 14 fins al 18 de setembre.  

Els dies 7 i 8 de setembre s’han realitzat reunions individuals de les famílies amb l’equip docent de                  

P3 per poder iniciar un primer contacte. Hi havia la possibilitat de portar els infants, que han pogut                  

conèixer les mestres tutores i l’espai on conviuran aquest curs, per tal d’iniciar el procés de                

familiarització amb l’escola.  

Durant aquest 5 dies, s’han establert 2 torns d’assistència d’una hora i mitja, amb entrada pel                

carrer Lleida: 

- El primer torn serà de 8.50h a 10.20h, que és quan rebrem als infants amb germans al                 

centre.  

- El segon torn serà de 10.50h a 12.20h, per aquells nens i nenes que no tenen germans                 

escolaritzats al Verdaguer. 

L’equip docent us esperarà a la rampa d’entrada. Com a mesura excepcional i per tal d’ajudar a la                  

familiarització dels nens i nens de P3 a l’Escola, es permet durant els 5 primers dies l’entrada al                  

recinte d’un únic adult acompanyant. L’adult haurà de portar en tot moment mascareta, se li               

prendrà la temperatura i s’haurà de fer neteja de mans amb el gel hidroalcohòlic. Un cop a l’aula,                  

es recomana acomiadar-se de l’infant i romandre el temps imprescindible dins la classe.  
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A3: Treball al centre en cas de confinament 

En cas de confinament hem plantejat diversos escenaris: 

A: Confinament de 14 dies del grup estable i reinici amb posterioritat. 

La mestra tutora del grup prepara un lot d’activitats per realitzar durant el confinament en cas que                 

els infants no estiguin malalts. Aquestes activitats poden tenir suport paper o digital (Innovamat),              

atenent als diferents nivells educatius i la antel·lació que tinguem per preparar una proposta en               

paper.Es realitzaran dues VC setmanals de la mestra tutora amb el seu grup-classe, mitjançant              

Hangouts Meet, per tal de resoldre els dubtes que puguin sorgir mentre realitzen la proposta               

d’activitats. L’activitat es recupera de forma presencial en 14 dies. 

B: Confinament total del centre per un període superior a 14 dies. 

En aquest cas es realitzarà un plantejament similar al del curs anterior, millorant els aspectes               

mencionats a l’apartat 3 d’aquest document. De forma preventiv, els grups a partir de 4t               

començaran a treballar presencialment amb Google Classroom des del setembre. Estem valorant            

les possibilitats d’introduir alguns aspectes de drive i/o classroom a partir de primer de primària,               

així en cas d’un confinament llarg l’alumnat podrà iniciar les tasques telemàtiques amb major              

facilitat. 

 

A4: Gestió de casos COVID-19 als centres educatius 

Aquest document recull el protocol detallat de la gestió d’un possible cas al centre. 
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