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1. Introducció
1.1 Objectiu del document
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.
-

-

Malgrat la pandèmia, tots els infants i adolescents han de tenir accés
a l’educació en condicions d’igualtat.
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.
1.2. Difusió del pla

Es farà difusió del pla entre la comunitat educativa, alumnes, famílies i
mestres. Als mestres se’ls compartirà el dia 1 de setembre i a les famílies es
farà a les reunions d’inici de curs que tindran lloc del 5 al 8 de setembre.
S’ha creat un infografia, ressaltant les principals actuacions i novetats, per tal
de facilitar la difusió i comprensió del pla.
El pla es publicarà a la pàgina web i la infografia es penjarà a les entrades
de l’escola.
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2. Valors en què es basa el Pla
2.1 Seguretat
Amb les mesures que es proposen i la col·laboració de totes les persones que
integrem la Comunitat d’Aprenentatge, l’escola ha de continuar sent un
espai on l’activitat educativa es pugui dur a terme d’una manera segura i
confortable.
Les evidències científiques han demostrat que infants i adolescents són un
col·lectiu de risc molt baix respecte de la covid-19, tant pel que fa a
l’afectació clínica que desenvolupen, com el seu paper poc important en la
dinàmica epidèmida d’aquest coronavirus.
2.2 Salut
Per als Departaments d’Educació i de Salut la salut dels alumnes, mestres i
altres persones treballadores de la Comunitat d’Aprenentatge és una
prioritat. Totes les mesures descrites en aquest document estan adreçades a
reduir la transmissió del virus i a millorar la traçabilitat de casos i contactes.
2.3 Equitat
El període de confinament va tenir efectes desiguals en els diferents grups de
població. Sovint, aquelles persones pertanyents a col·lectius de més
vulnerabilitat, van patir -o n’estan patint- les conseqüències d’una manera
més acusada. L’assistència als centres permet una socialització dels infants i
adolescents que té un gran valor. El tancament de les escoles va fer palesa
la bretxa digital i cognitiva existent entre els alumnes.
Per aquest motiu, la proposta d’aquest pla vol afavorir la presencialitat sense
renunciar a la seguretat dels alumnes i personal docent i no docent de la
nostra escola.
2.4 Vigència
Totes les mesures exposades en aquest pla seran vigents durant tot el curs
escolar 2021-2022. 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.
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3. Principis bàsics de prevenció, higiene i promoció de la salut
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 estables
Proposem, com el curs passat, l’organització de grups estables com a
entorns de convivència. El seu principal valor és la facilitat que dona en la
traçabilitat de possibles casos que es produeixin, permetent així, una
identificació i gestió precoç dels casos i els seus contactes.
Es tracta de crear grups estables d’alumnes, amb el seu tutor/a i en el marc
del qual es produeix la socialització de les persones que l’integren. A més,
poden formar part d’aquest grup estable altres docents o personal de suport
a l’educació si la major part de la jornada transcorre en aquest grup. Un
docent i un professional de suport educatiu només pot formar part d’un únic
grup estable.
Es tracta, per tant, d’un grup de persones que tenen una relació propera i
molt quotidiana. Això permet que no sigui necessari requerir la distància
física interpersonal de seguretat establerta de 1,5 metres (o la superfície
equivalent de seguretat de 2,5 metres quadrats) en aquests grups de
convivència estables.
En el cas que terceres persones s’hagin de relacionar amb aquests grups
(docents i altres professionals de suport educatiu) o en el 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.
3.2 Mesures de prevenció personal
Per tal de poder dur a terme un curs amb les màximes garanties sanitàries
ens emmarquem amb unes directrius del Departament de Salut relatives a la
prevenció, higiene i promoció de la salut de totes les persones que formem
la Comunitat d’Aprenentatge.
-

Distànciament físic: La distància física interpersonal de seguretat, tant
en espais tancats com a l’aire lliure s’estableix en 1,5 metres, en
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general, amb l’equivalent a un espai de seguretat de 2,5 metres
quadrats 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.
-

Higiene de mans: Es tracta d’una de les mesures més efectives per
preservar la salut dels alumnes i de tots els membres de la Comunitat.
Tots els alumnes s’hauran de rentar les mans a l’arribada i a la sortida
de l’escola. Després del temps d’esbarjo. Abans i després dels àpats i
abans i després d’anar al lavabo. Un mínim de 5 cops al dia.
Pel que fa al personal que treballa al centre hauran de rentar-se les
mans a l’arribada al centre i/o abans dels contacte amb els infants,
abans del contacte amb els aliments (dels àpats dels infants i del
propi), abans i després d’acompanyar un infant al lavabo, abans i
després d’anar al lavabo, abans i després de mocar un infant (només
mocador d’un sol ús) i com a mínim un cop cada 2 hores.
Per aquest motiu hi haurà dispensadors de gel hidroalcohòlic a totes
les entrades de l’escola i punts estratègics i es facilitarà el rentat de
mans en tots els moments de l’horari escolar en què sigui necessari.
Les tovalloles hauran de ser d’un sol ús i el sabó amb dosificador.

-

Ús de 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 curs escolar
2021-2022.
La mascareta es guardarà amb les pertinences dels infants (bosseta
de paper o plàstic penjada al ganxo de la taula o al calaix de vímet)
per quan sigui necessari fer-la servir.
Per als nens i nenes de la Comunitat de Petits no és obligatòria.
Per als nens i nenes de la Comunitat de Mitjans i Grans, es valorarà
segons context i normativa.
La mascareta indicada en l’àmbit educatiu és de tipus higiènic en
compliment de la norma UNE.

-

Requisits d’accés a l’escola: Per poder accedir al centre cal absència
de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre o febrícula
per sobre de 37,5ª, tos, dificultat per respirar, mal de coll, refredat
nasal, fatiga, dolors musculars i/o mal de cap, mal de panxa amb
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vòmits o diarrea)o amb qualsevol quadre infecció i no convivents o
contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia compatible
en els 10 dies anteriors.
En cas que un infant presenti una malaltia crònica d’elevada
complexitat que pugui augmentar el risc de gravetat en cas de
contraure el virus es valorarà de manera conjunta (família i metge de
referència) les implicacions a l’hora de reprendre l’activitat presencial
a l’escola. Es poden considerar malalties de risc les malalties
respiratòries (amb medicació o dispositius de suport respiratori), les
malalties

respiratòries

greus,

malalties

que

afecten al sistema

immunològic, diabetis mal controlada i malalties neuromusculars o
encefalopaties moderades o greus.
En el cas dels mestres i altre personal laboral de l’escola que tingui
contacte amb els infants, les persones de risc elevat de malaltia greu
per coronavirus seran avaluades pel servei de riscos laborals per
valorar si poden estar en contacte amb els infants. Estem parlant de
malalties cròniques com la hipertensió, la diabetis, problemes cardíacs
o pulmonars, les immunodeficiències i l’obesitat mòrbida. Les dones
embarassades es consideren un col·lectiu d’especial consideració.
Cal contemplar els requisits d’accés als centres educatius de persones
d’altres entitats o empreses de cara a la gestió de la vulnerabilitat i/o
contactes.
En tots aquests casos, la vacunació completa pot fer variar la decisió
que s’ha de prendre.
-

Control de símptomes: Les famílies de l’escola seran les responsables
de l’estat de salut dels seus fills i filles. A l’inici de 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 suposa i que, per tant, s’atendran a les mesures que puguin ser
necessàries a cada moment. I 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 14 dies i a comunicar-ho
immediatament a la direcció de l’escola per tal de poder prendre les
mesures oportunes. Les famílies disposaran d’un llistat de comprovació
de simptomes (annex 1)
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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.
Els centres disposen 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.
3.3 Ventilació, neteja i desinfecció.
L’escola disposa d’una planificació de ventilació d’espais, neteja i
desinfecció adaptada a l’estructura del centre i les seves característiques.
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:
-

Ventilació creuada i contínua, obrint les finestres 20 centímetres a
primària i 45 graus a infantil i mantenint les portes obertes.

-

Ventilació des del moment en què arriba l’alumnat, durant l’activitat i
al final de la jornada. Per tal de cercar l’equilibri entre la ventilació i el
confort tèrmic escalfarem les aules amb les finestres tancades abans
de l’arribada d’alumnes, com a mínim una hora.

-

Durant els descansos i quan l’aula estigui buida farem ventilacions
totals de 10 minuts.

-

Mantindrem les portes i finestres obertes un mínim de 20 centímetres,
entre 10 i 15 minuts cada hora lectiva.

-

L’activitat física es realitzarà a l’exterior, ja que quan es porten a terme
activitats físiques, la taxa de respiració és més gran i el risc de contagi
és més elevat.

-

Es vetllarà per una ventilació màxima en el menjador, atès que
l’alumnat no dur la mascareta.

La nova evidència mostra que la via de transmissió a través de les superfícies
és molt menys rellevant del que s’havia considerat inicialment. Per aquest
motiu, no caldrà netejar les superfícies durant la jornada. Es farà
periòdicament a la seva finalització, incidint més en aquelles superfícies de
contacte habitual.
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Les zones exteriors són espais de baix risc de transmissió de coronavirus. Per
aquest motiu, sempre que sigui possible utilitzarem espais exteriors per a la
realització d’activitats.
Per efectuar una bona gestió dels residus, els mocadors i tovalloletes d’un sol
ús es llençaran en contenidors amb bossa. El material d’higiene personal,
com mascaretes, guants i altres residus personals d’higiene es llençaran al
contenidor de rebuig.
3.4 Promoció de la salut i suport emocional
Volem potenciar la promoció de la salut des del primer dia d’escola i fer
conscients als alumnes i les seves famílies de la importància de cuidar la
nostra salut. Amb aquesta premisa volem involucrar els infants en el pla
d’actuació fent-los coneixedors de les mesures establertes i així, poder fer de
la situació una oportunitat.
Els hàbits que volem impulsar com a imprescindibles són:
-

Tenir cura d’un mateix i de les persones que ens envolten.

-

Actuar amb responsabilitat per protegir els més vulnerables.

-

Aplicar les mesures de protecció i prevenció de manera sistemàtica.
3.5 Gestió de casos

Cal aplicar el protocol vigent de Gestió de casos covid-19 als centres
educatius, quan es detecti un cas positiu o simptomatologia susceptible de
ser covid-19 en un centre educatiu.
cas potencial

Disposarem d’un
telèfon intern on
les mestres
podran trucar a
ED per
comunicar el
possible cas.

data
hora de
la
detecció

espai
habilitat per
a l’aïllament

persona responsable
per reubicar l’infant i
custodiar-lo fins que
el vinguin a buscar

persona
responsable
de trucar la
família

persona
que el ve
a buscar

persona
responsable
de
comunicar
el cas als
SSTT

Els casos
s’hauran
d’aillar amb
algun
membre de
l’ED al
despatx o a
la peixera.

Membre de l’equip
directiu.

Equip directiu

...

Equip
directiu

Seguiment del cas: Especificar quina persona de Salut és la que fa el contacte i també el referent del CAP: gestor
COVID i quina persona del centre farà el contacte amb el centre de salut i farà el seguiment del cas: ED.
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L’equip directiu estarà en contacte amb Salut i Inspecció educativa a través
de diversos canals, entre ells l’aplicació Traçacovid.

4. Organització del centre
El curs començarà de manera presencial el 13 de setembre de 2021.
4.1 Infants
Tal i com està definit en les instruccions per al curs 2020-21 de la Secretaria
de Polítiques educatives, l’ensenyament serà presencial per a tots els
alumnes dels ensenyaments d’educació infantil i primària, sempre que la
situació sanitària no obligui a un confinament parcial o total de l’alumnat i
docents.
Els infants de la Comunitat de Petits estan agrupats en grups estables de 25
nens i nenes amb un tutor o tutora i un espai referent.
Els alumnes de Mitjans i Grans estan agrupats en grups estables de 16 o 17
alumnes amb un tutor o tutora i un espai de referència.
Tenint en compte que l’atenció a la diversitat del centre es fa de manera
inclusiva, els nens i nenes NESE ja estan assignats a un grup estable. En el cas
de la incorporació d’un nou alumne al centre, se l’assignarà a un grup
estable existent.
Si parlem dels alumnes NESE tindrem en compte les seves realitats
diferenciades i les seves necessitats i per aquest motiu la sortida de l’aula en
moments puntuals, en tot cas, sempre acompanyats d’un adult.
Sempre que es pugui es podrà realitzar agrupaments flexibles.
A la comunitat de Petits no s’ha pogut reduir la ràtio, i és per aquest motiu
que s’han definit unes mesures compensatòries.
*Les mesures compensatòries per a la Comunitat de Petits, seran l’ús diari
d’un espai per grup (menjador, psicomotricitat i biblioteca), possibilitat d’ús
dels passadissos per fer activitats en petit grup, aules amb lavabo i pica,
ventilació de les aules, manteniment dels grups de referència com una eina
pedagògica important després del confinament total.
A les altres comunitats sí que ha estat possible triplicar ja que l’edifici de
primària permet la mobilitat i disposa de més espais lliures. Ara, però no hi
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haurà cap espai disponible. Només quedarà lliure el gimnàs que ens
permetrà poder realitzar l’activitat física de P5 a 6è.
4.2 Mestres i altre personal
Els mestres tutors es consideren integrants del grup estable. Els mestres
especialistes i el personal de suport educatiu que es relacionin amb diferents
grups estables hauran de complir rigorosament les mesure de protecció
individual (especialment, ventilació i mascareta).
4.3 Famílies i voluntaris
Les famílies podran acompanyar als seus fills/es fins a les portes d’entrada a
les aules en el cas de petits, fent ús en tot moment de la mascareta i només
podran entrar dins de l’edifici en cas estrictament necessari demanant cita
prèvia. En el període d’adaptació dels nens i nenes de P3, caldrà seguir les
mesures que s’especifiquen en el punt 4.9.4.
Les famílies de primària hauran de mantenir-se fora del recinte escolar, a
excepció de les famílies de cicle inicial. Les famílies de 1r podran accedir fins
al pati en els moments de la recollida, a les 12.30 i a les 16.30. Les famílies de
2n podran accedir fins al porxo en els moments de la recollida, a les 12.30 i a
les 16.30.
Les famílies voluntàries que vulguin participar en les actuacions d’èxit del
centre hauran de seguir la normativa de salut del moment. El voluntariat és
considerat no integrant del grup de convivència estable i en tot moment ha
de complir amb les mesures establertes. A l’igual que els professionals
externs, han de mantenir la distància física recomanada, portar mascareta i
aplicar les mesures d’higiene i prevenció. Es recomana que les persones
participants estiguin vacunades amb la pauta complerta.
Pel que fa a la participació de les famílies en les festes escolars, es valorarà
en cada moment. Quan la festa s’organitzi en espais interiors, es respectaran
els agrupaments en grups estables de convivència. En cas que siguin
celebracions que es puguin fer en espais exteriors,

es valorarà la

participació de les famílies sempre i quan es pugui garantir la distància entre
grups i s’evitin les aglomeracions.
4.4 Grups estables
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Ens organitzarem en 3 Comunitats: Petits, Mitjans i Grans.
Comunitat de Petits:
Grup
Estable

Nombre
d’alumnes

Professorat
Estable

Altres
Docents

PAE
intervé en
aquest
grup

Espai
estable del
grup

Espai temporal
(nom i horari)

P3A

23

1

4

2

Aula P3A

- Mediateca,
dijous de 15 a
15.45
- Aula de psico /
art, dimecres
tarda.
- Llar i
llum/foscor,
dimarts abans
del pati.

P3B

23

1

4

2

Aula P3B

- Mediateca,
dimecres de 15 a
15.45
- Aula de psico /
art, dilluns i
dimarts després
del pati.
- Llar i
llum/foscor,
dimarts tarda.

P4A

24

1

4

1

Aula P4A

- Mediateca,
dilluns de 9 a
10.45
- Aula de psico /
art, dijous abans
del pati i dijous
tarda.
- Llar i
llum/foscor,
divendres tarda.

P4B

25

2

4

0

Aula P4B

- Mediateca,
dilluns de 11.15 a
12.30
- Aula de psico /
art, dimarts tarda
i dijous després
del pati.
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- Llar i
llum/foscor,
dimecres
després del pati.
P5A

26

1

4

1

Aula P5A

- Mediateca,
dijous de 9 a
10.45
- Aula de psico /
art, dimarts
abans del pati.
- Gimnàs, dilluns
tarda.
- Llar i
llum/foscor,
divendres abans
del pati.

P5B

25

1

4

1

Aula P5B

- Mediateca,
dijous de 11.15 a
12.30
- Aula de psico /
art, dimecres
abans del pati i
divendres tarda.
- Llar i
llum/foscor,
divendres
després del pati.

Comunitat de Mitjans:
Grup
Estable

Nombre
d’alumnes

Professorat
Estable

Altres
Docents

PAE intervé
en aquest
grup

Espai
Estable del
grup

Espai
temporal
(nom i
horari)

1rA

16

1

4

1

Aula 1rA

Gimnàs,
divendres
de 9 a 10.

1rB

16

1

4

0

Aula 1rB

Gimnàs,
dimarts de 9
a 10,

1r C

16

1

4

1

Biblioteca

Gimnàs,
dimecres
de 9 a 10 h.

2nA

17

1

4

1

Música

Gimnàs,

14

dijous de
11.15 a
12.30.
2nB

15

1

4

1

Aula CT

Gimnàs,
divendres
de 11.15 a
12.30.

2n C

16

1

4

1

Sala
comunitat

Gimnàs,
dilluns de
11.15 a
12.30.

3rA

16

1

4

0

Aula 2nA

Gimnàs,
dijous de 9
a 10.

3rB

17

2

4

1

Aula 2nB

Gimnàs,
dilluns de 9
a 10.

3rC

17

1

4

0

Aula 3rA

Gimnàs,
dimecres
de 11.15 a
12.30.

Espai
temporal
(nom i
horari)

Comunitat de Grans:
Grup
Estable

Nombre
d’alumnes

Professorat
Estable

Altres
Docents

PAE intervé
en aquest
grup

Espai
Estable del
grup

4tA

18

1

4

0

Aula 3rB

4tB

18

1

4

0

Aula 4tA

4tC

16

1

4

0

Aula 4tB

5èA

17

1

4

1

Aula Anglès

5èB

18

1

4

0

Aula 5èA

5èC

17

1

4

1

Aula 5è B

Gimnàs,
divendres,
de 10 a
11.15.

6èA

18

1

4

1

Aula 6èA

Gimnàs,
dimecres

Gimnàs,
dilluns de 10
a 11.15.

15

tarda.
6èB

17

1

4

0

Aula 6èB

Gimnàs,
dijous tarda.

6èC

17

1

4

1

Aula 6èC

Gimnàs,
divendres
tarda.

4.5 Espais
Cadascun dels 24 grups estables d’alumnes de l’escola té assignada una
aula, de la que només aquest en farà ús. Les portes de les aules sempre
romandran obertes.
Els espais específics de la comunitat de petits són:
-

Espai de Llum i foscor

-

Espai de la Llar

-

Menjador

-

Mediateca

-

Aula de psicomotricitat

Aquests espais estan assignats cada dia a un únic grup estable de la
comunitat de petits, d’aquesta manera no caldrà fer-ne la neteja i
desinfecció dins l’horari lectiu.
Els espais específics de la comunitat de mitjans són:
-

aula del mig del primer pis

-

aula multisensorial

En cas que alguns alumnes i mestres en faci ús, seran els docents els
responsables de la seva neteja amb la col·laboració de l’alumnat.
Els espais específics de la comunitat de grans són:
-

ambient d’art

-

aula del mig del 2n pis

En cas que alguns alumnes i mestres en faci ús, seran els docents els
responsables de la seva neteja amb la col·laboració de l’alumnat.
Espais d’ús comú per l’alumnat de totes les comunitats:
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-

Gimnàs:

L’educació física, sempre que es pugui, es realitzarà a l’aire lliure i el material
haurà d’estar agrupat per grups estables, és a dir, cada grup tindrà el seu
propi material i aquest no es podrà compartir amb d’altres grups. Aquest
material també serà el que el grup utilitzarà durant l’estona d’esbarjo.
L’alumnat vindrà canviat de casa i no es farà ús dels vestuaris.
Ús dels lavabos:
Comunitat de petits: farà ús dels lavabos de les aules per nivell. Cada grup
tindrà assignat un wc.
1r i 2n farà ús dels lavabos de la planta 0, al costat del menjador, dos WC per
cada nivell .
3r i 4t faran ús dels lavabos de la primera planta del costat de la sala
multisensorial, dos WC per cada nivell.
5è i 6è farà ús dels lavabos de la segona planta del costat de l’ambient
d’art, dos WC per cada nivell.
Personal docent i PAS: Primària, lavabo planta 0 més dos lavabos planta 1 i 2.
Petits, dos lavabos del vestíbul.
Els lavabos del pati es tancaran, excepte si podem garantir servei de neteja
durant el matí.
Es posaran cartells indicadors per a cada grup.
4.6 Circulació pel centre
La circulació pels passadissos, escales, entrada i altres espais comuns es farà
en fila i circulant per la nostra dreta. Pels espais comuns s’haurà de circular
amb mascareta i sempre que sigui possible respectant la distància
interpersonal de 1,5 metres.
4.7 Horaris generals
L’horari general d’entrada i sortida serà de 9:00 a 12:30 i de 15:00 a 16:30.
4.8 Entrades i sortides
Entrades: P3, P4 i P5 (entre les 9:00 i les 9:20 i tarda entre les 15:00 i les 15:10).
Fem tres entrades, P3 i P4 per la porta del c/Rosselló, P3 pati Petits (porta
blava) i P4 pati Petits (reixa). P5 pel c/Joan Coromines i per darrera la caseta.
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1r i 2n per la porta principal, 1r, pel porxo i 2n pel hall.
3r i 4t per la rampa de l’hort, 3r per l’escala 1 i 4t per l’escala 2
5è i 6è per la rampa del carrer Ripollès i per l’escala 2
Per a les entrades es necessari que les famílies s’esperin de manera
ordenada i tranquil·la a les voreres respectant la distància de seguretat.
Sortides: Petits, les famílies entren per la porta corresponent fins al pati. En el
cas de 1r les famílies podran accedir fins al pati i fins al porxo en el cas de 2n.
De 3r a 6è, les famílies dels alumnes sense autorització per marxar sols
esperaran fora del recinte escolar.
*En entrar al centre els infants s’han de rentar les mans amb gel
hidroalcohòlic, mantenir la distància de seguretat i portar mascareta fins la
seva aula.
4.9 Altres activitats realitzades al centre
4.9.1 Menjador:
Menjador nens/es: a l’escola tenim dos espais de menjador, un a l’edifici de
petits i un altre al de primària.
Menjador de petits: es faran dos torns:
1r torn: a les 12:30h: P3 i P4.
2n torn: a les 13.15h: P5.
Menjador edifici de primària: es faran dos torns
1r torn: a les 12:30h: 1r, 2n i 3r
2n torn:a les 13.15h: 4t, 5è i 6è.
En tots dos torns, els integrants d’un mateix grup estable seuran junts en una
o més taules. En cas que en una mateixa taula hi hagi alumnes de més d’un
grup estable caldrà deixar una cadira buida entre ells per garantir la
distància. Abans i després dels àpats es garantirà el rentat de mans. Entre
torn i torn es farà la neteja, desinfecció i ventilació que marqui la normativa.
El professorat i el personal d’administració i serveis del centre hauran de fer
ús de la mascareta excepte quan estiguin asseguts a la taula fent l’àpat. Es
preveu que l’horari de menjador de mestres sigui de 13.30 a 15h i depenent

18

del número de mestres que facin ús del servei es valorarà fer un segon torn
de menjador.
L’espai de menjador dels mestres seran dues aules de 2n de la planta baixa.
En el cas del tancament del centre per a les activitats docents, la cuina
podrà romandre oberta per fer els menús per l’alumnat amb ajut de
menjador.
4.9.2 Acollida matinal
A partir de les 7:45 hi haurà acollida matinal càrrec de l'empresa Nari Nans.
Els alumnes estaran situats a l’espai del menjador de primària i l’entrada serà
per la rampa de l’hort. Els alumnes se situaran en un lloc específic per a ells
respectant els grups estables. Hauran de dur sempre mascareta i mantenint
la distància interpersonal d’1,5 metres. Els acompanyants hauran de dur
mascareta, igual que les monitores encarregades del servei.
4.9.3 Extraescolars
El centre durà a terme les extraescolars previstes per el curs 21-22 que es
concretaran més endavant per part de l’AMPA i depenent de la demanda.
Sempre caldrà mantenir la distància interpersonal d’1,5 metres i portar
mascareta quan no es pugui preservar la distància i això sigui possible per la
naturalesa de l’activitat realitzada. En la mesura del possible es formaran
grups estables de participants. Veure annex 2 .
4.9.4 Adaptació de P3
A la nostra escola hi ha previst fer una setmana d’adaptació per als alumnes
de P3 i altres alumnes nous i les seves famílies a la Comunitat. Els dies
aprovats d’adaptació a P3 per al curs 21-22 són del 13 al 17 de setembre. El
primer dia la rebuda serà en dos moments (9:15 i 11:00) i a l’espai exterior. Es
podrà fer l’acompanyament per part d’un sol membre de la unitat familiar.
Els familiars que vegin la necessitat d’acompanyar els seu fill o filla dintre de
l’edifici escolar hauran de fer ús de

mascareta, i només podrà ser un

membre de la família.
4.9.5 Sortides i colònies
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Les sortides i les colònies es faran respectant la normativa vigent d’acord
amb el moment i la situació epidemiològica.
4.9.6 Aniversaris
A la nostra escola quan és l’aniversari dels infants es troba un moment de
l’horari per poder-lo felicitar i compartir amb els seus companys i companyes.
Degut a les mesures d’higiene i de salut durant aquest curs escolar només
podran dur menjar per a compartir si aquest menjar està embolicat
individualment i no ha estat manipulat a casa.

5. Organització pedagògica en cas de confinament parcial o
tancament del centre
En el cas que durant el curs ens hàgim de confinar de manera parcial o total
volem que hi hagi un suport emocional per als alumnes, una motivació a
l’hora de fer les tasques i un retorn afectiu d’aquestes. Per aquest motiu,
considerant que les classes hauran de ser virtuals, es preveu poder fer un
horari amb els alumnes de 1r a 6è (de 9:00 a 11:00) on les mestres
s’organitzarien per a suplir aquestes necessitats. Es faria un connexió Meet
per petits grups per poder fer un seguiment tant emocional com de
continguts de manera diària.
Caldrà valorar, també la quantitat de tasques a realitzar mentre duri el
confinament.
A l’inici de curs es buscarà un material ja preparat que els alumnes es
podran endur a casa en cas de confinament.
5.1 Actuacions previstes en previsió a un possible confinament:
● Dinamització dels Classroom a la comunitat de grans, des del
setembre.
● Creació de cursos al moodle als nivells de 1r, 2n i 3r i dinamització dels
mateixos per part de les tutores i especialistes del nivell, des del
setembre.
● Treball específic de la competència digital des del setembre. A
l’escola s'intensifica l’ús de dispositius electrònics amb l’objectiu que
l’alumnat adquireixi autonomia en el seu ús.
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● Dinamització del Telegram, com a eina de comunicació, en
substitució de la plataforma primada WhatsApp.
5.2 Organització en cas de confinament:
A nivell general, es vetllarà pel manteniment d’una rutina horària amb
caràcter setmanal.
● Comunitat de Petits:
A partir del 2n trimestres de P3, l’equip de mestres implicat proposarà a
través de la pàgina web del centre tasques i reptes globalitzats amb
caràcter setmanal.
La família podrà fer amb caràcter voluntari el retorn de les tasques a
través d’un qüestionari Google enllaçat a la pàgina web a través de la
icona d’una bústia.
En cas de confinaments de llarga durada, com va passar durant el
curs 19-20, l’equip de nivell de P5 preveurà la creació o adquisició
d’un seguit de materials en format paper que facilitarà a l’alumnat en
cas de confinament, i que complementarà les tasques online.
Setmanalment es farà una videotrucada amb Jitsi.org en grup reduït i
amb la participació d’un mínim de dos mestres. Algunes d’aquestes
trobades poden ser temàtiques i relacionades amb les propostes
setmanals. Per exemple, creació d’endevinalles, propostes artístiques…
Els docents contactaran telefònica i quinzenalment amb les famílies i
alumnes per tal de fer-ne un seguiment.
En cas que el mestre tutor estigui de baixa es valoraran les actuacions
a dur a terme i qui serà la persona responsable de les mateixes.
● Comunitat de Mitjans:
L’equip de mestres implicat crearà al setembre cursos al moodle, un
per nivell i iniciarà la seva dinamització. En cas de confinament, les
tasques es faran arribar a l’alumnat a través d’aquesta plataforma.
Aquestes tasques tenen caràcter obligatori i la majoria de propostes
requeriran un retorn de la tasca per part de l’alumnat. El retorn es farà
igualment a través del Moodle.
Per tal de reduir la bretxa digital, l’escola facilitarà un dispositiu
(portàtil) a les famílies que no en tinguin.
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Per tal de complementar les tasques telemàtiques, es facilitarà als
alumnes materials en format paper. Aquests materials hauran d’estar
en consonància amb la línia pedagògica de l’escola.
De manera continuada es farà una videotrucada amb Meet en grups
reduïts i amb la participació d’un mínim de dos mestres.
Els docents contactaran telefònicament amb les famílies si l’alumnat
no fa el retorn de les tasques o si no participa a les videotrucades.
● Comunitat de Grans:
L’alumnat de comunitat de grans disposa de correu electrònic amb
domini @escolalledoner.com.
Aquest fet facilita la creació d’aules virtuals amb el Classroom. Serà a
través d’aquest entorn virtual d’aprenentatge que es farà arribar a
l’alumnat les tasques a fer setmanalment. Aquest serà també el mitjà a
través del qual les tasques hauran de ser lliurades.
Per tal de reduir la bretxa digital, l’escola facilitarà un dispositiu
(chromebook) a les famílies que no en tinguin.
Per tal de complementar les tasques telemàtiques, es facilitarà als
alumnes materials en format paper. Aquests materials hauran d’estar
en consonància amb la línia pedagògica de l’escola.
Als nivells de 5è i 6è, amb caràcter diari, es farà una trobada amb tot
l’alumnat, la rotllana. Les tutories individualitzades (ATI), també es
mantindran durant el confinament i podran ser realitzades a demanda
del mestre i dels alumnes.
En cas que el confinament es perllongui en el temps, es realitzaran
també trobades setmanals amb un grup reduït d’alumnes, per tal de
fer-ne un seguiment més acurat de les tasques educatives.
6. Mesures específiques
6.1 Comunitat de Petits
-

Acompanyament per un únic adult no vulnerable i sense
simptomatologia COVID. Sempre que sigui possible l’adaptació
es farà en espais oberts.

-

Dues zones d’esbarjo, amb dos torns (de 10:45 a 11:15 i d’11:15 a
11:45). Al primer torn sortiran els grups A i després els grups B. Dos
espais al pati gran ben delimitats i un espai al darrera de l’edifici.
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-

Espais rotatius, per dies i franges horàries: Es farà un horari d’ús
dels espais comuns (menjador, ambient de llum i foscor i
ambient de la llar).

6.2 Comunitat de Mitjans i Grans
-

Esbarjo: Dos torns diferenciats; de 1r a 3r un primer torn i de 4t a
6è el segon. Hi haurà 7 espais diferents: Pista 1, pista 2,
rocòdrom, primer porxo i zona lateral, sorral i zona de bancs,
parc del Lledoner, parc del Rellotge. Es farà una roda setmanal.
Hi haurà dos grups que podran anar al parc Lledoner i parc del
rellotge. Aquest curs hi haurà una major flexibilitat pel que fa a la
circulació de l’alumnat entre els diferents espais, sempre fent ús
de la mascareta.

7. Seguiment del Pla
Aquest Pla forma part de la Programació General Anual del curs 21-22. En la
seva planificació es preveu que els responsables de la seva aplicació siguin
tots els membres de la Comunitat d’Aprenentatge. El seguiment del pla el
farà l’ED amb la col·laboració dels coordinadors de Comunitat.
El seguiment tindrà en compte l’evolució de la pandèmia i els possibles
canvis que s’hagin de succeir en l’aplicació del Pla, sempre sota les
indicacions dels Departaments d’Educació i de Salut.
Durant el seguiment del Pla es poden aplicar propostes de millora si així es
requereix.
Trimestralment es revisarà el pla mitjançant la graella següent:
RESPONSABLES

Equip directiu

CORRESPONSABLES

Mestres i altre personal docent, personal de
menjador, conserge, famílies i alumnes.

TEMPORITZACIÓ

1 curs escolar, revisable cada trimestre.

OBJECTIU

1. Establir les bases per tal que el curs 21-22 es
pugui reprendre amb les màximes garanties.
2. Buscar l’equilibri entre protecció de la salut de
les persones de la nostra Comunitat
d’Aprenentatge i la correcta gestió de la
pandèmia i el dret de tots els infants a una
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educació de qualitat.
INDICADORS

. Tenir el Pla elaborat i fer difusió del mateix entre els
membres de la comunitat educativa, claustre,
personal laboral, alumnes i famílies.
. Posar-lo en pràctica a partir de la seva difusió.
. Revisar-lo trimestralment per tal d’adequar-lo a les
circumstàncies de la pandèmia.

PROPOSTES
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8. Annexos
Annex 1: Llista de comprovació de símptomes per a les famílies.
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Annex 2: Activitats extraescolars (oferta)
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