
PLA D’ORGANITZACIÓ DE CENTRE CURS 2021-22

Les Roquetes- Sant Pere de Ribes, juliol de 2021
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1. INTRODUCCIÓ.

L’aprenentatge al centre ha de continuar amb la màxima normalitat, seguint sempre les

instruccions sanitàries en aquest context encara d’incertesa degut a la pandèmia i la seva

evolució.

El curs escolar 2021-22 a l’Escola Mediterrània comença amb 4 aules d’Educació Infantil,

12 aules d’Educació Primària i 1 unitat SIEI.

Tots els cursos de primària són de doble línia, excepte a Educació Infantil on tenim un únic

grup de P3 i un únic grup de P5.

Tenim una plantilla de 27 persones ( inclòs un reforç COVID que és excepcional durant

aquest curs).

A més comptem amb el suport de 30 hores setmanals de vetlladora, 1 Educadora i 1 Tècnic

d’Educació Infantil.

Tenim la col·laboració de personal extern al centre, com l’assessorament psicopedagògic

de l’EAP, al igual que la intervenció d’una fisioterapeuta i un logopeda, per atendre els

casos que ho requereixen. 

El manteniment de l’edifici es troba a càrrec d’ICF a través de l’empresa FCC, mentre que

l’Ajuntament és el responsable del Conserge, neteja de l’edifici i una petita despesa que

aporta de manteniment. 

També disposem d’una administrativa que forma part del personal PAS.

Tenim  un  alt  percentatge  de  matrícula  viva  dins  la  comarca,  i  aquests  canvis  tant

d’alumnes com de mestres cada curs, ens porta a vetllar especialment en oferir una bona

acollida i mantenir un bon ambient de convivència i treball entre tots els membres de la

Comunitat Educativa.

El nostre objectiu principal és continuar oferint un bon funcionament del centre, tant des

de la perspectiva curricular com de gestió, vetllant que tot l’equip professional es trobi

motivat amb els objectius que ens plantegem i formar als nostres alumnes com a persones

responsables, solidàries, respectuoses, competents i críticament constructives.
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CURS 2021-22

EDUCACIÓ INFANTIL

NIVELL Grup A Grup B
P3 Carolina Rodríguez -
P4 Montse Coll/ Saray Rufián Sònia Guinovart
P5 Eva Herreros -

NIVELL Tutor/a Educador/a
SIEI Marina Morcillo Sònia López

Especialitat Persona
Educació Especial Eva Sorribes
Educació Especial Maria Claverol

Vetlladora Zulema Oliu

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

NIVELL Grup A Grup B
1r Cristina Serrano Rosa Costa
2n Francisco Javier Navarro Laura Cavayé
3r Olga Carbonell Noemí Alsina
4t Imma Garcia Mercè Nogués
5è Anna Isabel Villahermosa Beatriz Costea/
6è Fernando Alba Charo Morillo

ESPECIALITAT Mestre/a
Anglès Tere Alcón
Anglès Lorena Galán
Música Ana Marín

Educació Física Isma Álvarez

REFORÇ Mestre/a
Reforç Infantil Íngrid Ponce Maria Navarro Montse Carbonell

Reforç Primària Pilar Mestre Ana Marín Pep Ferrando Ana Garcia
TEI Sílvia Colomé
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Càrrecs

DIRECCIÓ Ana Garcia
CAP D’ESTUDIS Pep Ferrando
SECRETARIA Ana Marín
Coordinació Infantil Sònia Guinovart
Coordinació Com.Prim.Inicial Cristina Serrano
Coordinació Com. Prim. Sup. Mercè Nogués
Riscos Laborals Ferran Alba
Coord. TAC Isma Álvarez
LIC Noemí Alsina
Representant Sindical Eva Herreros

Personal centre

Auxiliar Administrativa Anna Maria Oliu  Simal

Conserge Jordi Asín Fernández

ALUMNES

En aquests moments al centre tenim un total de 354 alumnes.

Curs Nombre

d’alumnes

Total

alumnes

Ràtio

EINF1 23

EINF2 27 73 18,25

EINF3 23

EPRIM1 40

EPRIM2 52

EPRIM3 49 281 23,41

EPRIM4 46

EPRIM5 50

EPRIM6 44
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AFA

L’AFA del nostre centre realitza les següents funcions:

- Fer de nexe entre les famílies i l’escola.

- Participar a les activitats del centre.

- Organitzar i gestionar les activitats extraescolars.

- Organitzar i gestionar el Servei de Menjador del centre i l’acollida matinal.

- Organitzar trobades i xerrades famílies.

CONSELL ESCOLAR

El Consell Escolar del Nostre Centre va ser renovat al desembre de 2018 i esta constituït per

14   membres:

3 representants de l’Equip Directiu

4 representants sector mestres

1 representant SIEI

4 representants pares i mares (1 AFA)

1 representant de serveis

1 representant de l’Ajuntament 

*Aquest curs s’han de cobrir dues baixes del sector famílies.

Durant el curs escolar 2020-21 el Consell Escolar es va trobar en 6 ocasions, es van tractar

temes d’informació general, objectius del curs, aprovació de diferents documents de centre,

nous projectes, estat de comptes...
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2. OBJECTIUS

Aquest curs continuarem prioritzant els objectius plantejats al PdD:

- Treballar de manera eficaç  amb diferents eines i entorns digitals.

- Millorar la Comprensió Oral i l’Expressió Oral en tots els àmbits de treball.

- Augmentar la confiança de les famílies del centre.

Afegirem el treball d’algunes necessitats que han sortit a la MAC del curs anterior i/o que han

sol·licitat diferents agents de la Comunitat Educativa.

a. Sistematitzar activitats de Comprensió Oral i Lectora en el nostre alumnat.

b. Sistematitzar activitats de Numeració i Càlcul.

c. Recuperar  Projectes de Treball  que es  duien a terme abans de la  pandèmia i  que

defineixen el nostre PEC.
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3. Calendari i horaris generals.

CALENDARI CURS
ACADÈMIC

DESCRIPTORS

- Inici:

- Fi de curs:

- Dies   lectius  d’Educació            
Infantil i Primària:

- Dies festius:

13 de setembre de 2021

22 de juny de 2022

                            Dies         Hores

Total:                  176d.        880h.

Trimestre 1:         68d.         340h.

Trimestre 2:         63d.         315h.

Trimestre 3:         45d.         225h.

Estatals: 5 dies

CCAA:     2 dies

Locals:    1 dia (13-2-2016)

Centre:  5 dies

   (11 oct./ 7 des./ 28 febr./ 1 març/ 2 maig)

HORARI  CURS ACADÉMIC DESCRIPTORS

Horari setmanal del professorat

Horari diari dels/les alumnes

Lectiu: 25 hores

Complementari: 5 hores

Sessió matinal:

     Educació Infantil i primària:

de 9h. a 12,30 h.

Sessió tarda:

     Educació Infantil i primària:
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Horari d’adaptació a P3

de 15h. a 16,30 h.

Jornada continuada

de 9h. a 13,00 h.

Els dies 13 i 14  de setembre durant el matí en dos grups i

Els dies 15 i 16 de setembre horari de tot el matí.

Divendres 17 de setembre tot el dia.

4. Mesures sanitàries vigents

Els  centres  educatius  hem  rebut  el  Pla  d’actuació  per  al  curs  2021-2022  en  relació  a  la

pandèmia de COVID-19.

El  Pla  manté algunes mesures desplegades durant  el  curs  anterior,  però introdueix alguns

canvis.  Aquest  document  és  susceptible  de  ser  modificat  en  funció  de  l’evolució  de  la

pandèmia i del pla de vacunació.
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Mesures que es mantenen

 Presencialitat: Es manté la presencialitat a totes les etapes educatives.

 Casos COVID-19: S’aplica protocol establert pel Departament de Sanitat.

 Rentat de mans: Es garanteixen diversos punts de rentat de mans així com dispensadors de

gel hidroalcohòlic.

 Accés als centres educatius: S’ha de continuar amb els fluxos de circulació i mantenir el

sistema d’entrades i sortides de forma esglaonada. Es recomana que pares i mares només

accedeixin a l’interior en el cas que ho indiqui el personal de centre.

 Grups de convivència estable: Es mantenen. Dins del  grup, no cal  mantenir la  distància

mínima.

 Ventilació: El protocol continua vigent.

   Mesures que poden canviar

 Mascaretes: En funció de la immunitat assolida  amb la vacunació, el context epidemiològic

i la normativa vigent, pot variar el seu ús de cara al proper curs.

Col·lectiu Indicació

1r cicle d'educació infantil (0-3 anys) No indicada

2n cicle d'educació infantil (3-6 anys) No obligatòria

De 1r a 6è de primària Obligatòria

A partir d'educació secundària, batxillerat, formació
professional i centres de formació d'adults

Obligatòria

Personal docent i no docent Obligatòria

    Mesures que canvien                                                                                                                             n

 Neteja dels espais: No serà necessària l’aplicació dels protocols de neteja establerts el curs

passat. La neteja i desinfecció d’espais s’ha de fer amb una periodicitat diària al final de la

jornada.

SUPER 9



 Presa de temperatura: S’elimina aquesta mesura per a l’accés als centres educatius.

 Novetats  al  pati  escolar: Poden  interaccionar  diversos  grups  de  convivència  estable,

sempre fent ús de la mascareta. Es mantindran els torns d’esbarjo per a l’ús dels patis pel

que fa a l’organització horària.

 Distància mínima d’1,5 metres: Deixa d’aplicar-se en grups de convivència. Sí es manté si es

relacionen amb terceres persones o en cas que diferents grups s’hagin de relacionar entre

si.

 Intercanviar joguines o material: El proper curs està permès.

5. Organització d’entrades i sortides

S’utilitzaran les 4 entrades que es van habilitar el curs passat.

Per l’accés 1, entrarà i sortirà l’alumnat de 3r i 4t.  Les quatre aules en horari de 9 a 12:30h. i

de 15 a 16:30h.

Per l’accés 2, entrarà i sortirà l’alumnat de 5è i 6è. Les quatre aules en horari de 9 a 12:30h. i

de 15 a 16:30h.

Per l’accés 3, entrarà i sortirà l’alumnat de 1r i 2n. Les quatre aules en horari de 9 a 12:30h. i de

15 a 16:30h.

Per l’accés 4, entrarà i sortirà l’alumnat d’ Infantil. Els pares i mares de P3 i P4 poden baixar

fins el porxo a deixar i recollir els seus fills i filles.

L’alumnat de P5 baixen fins a l’aula sols i la recollida es durà a terme al porxo de la seva aula.

Malgrat entrar i sortir tot l’alumnat en un mateix horari, l’entrada i sortida serà esglaonada i de

manera ordenada per grups aula i es continuen mantenint i vigilant l’acompliment dels flux de

circulació dins l’edifici.

Els mestres i les mestres acompanyaran l’alumnat del seu grup estable durant les entrades i

sortides del centre per assegurar els flux de circulació dins l’edifici.
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6. Organització de l’espai d’esbarjo

L’alumnat d’infantil farà l’esbarjo al seu pati que es trobarà dividit en 4 zones ja que no porten

mascareta.

L’alumnat de 1r i 2n curs de primària farà ús de la zona d’entrada principal de l’edifici i pati

tranquil. També faran ús del pati de primària en dies indicats.

L’alumnat de 3r i 4t curs de primària faran ús de la meitat de la pista gran, zona de jocs i zona

de troncs.

L’alumnat de 5è i 6è curs de primària faran ús de la meitat de la pista gran , zona de porxos,

taules pícnic.

7. Prevenció i Protocol d’actuació en cas de detectar un possible cas de COVID-19

El responsable de coordinació i gestió de casos del centre és la directora de l’escola.

Qualsevol  persona ,  adult  o  infant amb simptomatologia compatible amb la COVID-19 NO

PODRÀ ASSISTIR AL CENTRE.

Tampoc podran assistir al centre aquelles persones que es trobin en aïllament per diagnòstic

de la COVID-19 o en període de quarantena domiciliària per haver estat en contacte amb un

positiu.

La família o persona amb símptomes ha de contactar amb el seu CAP de referència que serà

qui decidirà les actuacions necessàries a fer.

En  el  cas  que  a  l’escola  detectem  un  alumne/a  amb simptomatologia  compatible  amb la

COVID-19  seguirem el protocol establert pel Departament de Salut.

TOTES LES FAMÍLIES HAN DE SIGNAR UNA DECLARACIÓ RESPONSABLE.
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Annex 1. Llista de comprovació de símptomes per a les famílies

Si el vostre fill, filla o infant o adolescent tutelat no es troba bé, marqueu* 
amb una creu quins d'aquests símptomes presenta:

 Febre o febrícula (per sobre de 37,5 ºC)
 Mal de coll**
 Refredat nasal**
 Tos
 Dificultat per respirar
 Fatiga, dolors musculars i/o mal de cap
 Mal de panxa amb vòmits o diarrea
 Pèrdua d'olfacte o gust (infants grans i adolescents)

Si a casa hi ha alguna persona adulta1 que no es troba bé, marqueu* amb 
una creu quins d'aquests símptomes presenta:

 Febre o febrícula
 Tos seca
 Dificultat per respirar
 Falta d'olfacte i/o de gust
 Mal de coll
 Mal de cap
 Vòmits i diarrees
 Fatiga
 Pèrdua de gana
 Dolor generalitzat a les articulacions i/o musculatura
 Refredat nasal

* Si heu marcat una o diverses caselles cal que eviteu portar l'infant a l'escola i 
que us poseu en contacte amb els/les responsables del centre educatiu per 
comunicar-ho. En l'horari d'atenció del vostre centre d'atenció primària, poseu-
vos en contacte telefònic amb el vostre equip de pediatria o de capçalera. En cas
contrari, truqueu al 061.

** 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 quan també hi ha febre o altres manifestacions de la llista de símptomes.

Aquesta llista de símptomes pot patir variacions en funció de l'estat vacunal
de les persones i el context epidemiològic del moment.

1 Si es tracta d'un altre infant o adolescent de la unitat familiar utilitzeu la primera llista.
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ANNEX 2. Gestió de casos grup de convivència estable.
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