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1. INTRODUCCIÓ

Aquest pla segueix les Instruccions per al curs 2021-2022 dels centres educatius de Catalunya
de 2 de juliol de 2021 i les directrius aprovades pels Departaments de Salut i d’Educació en el
Pla d’actuació per al curs 2021-2022 per a centres educatius en el marc de la pandèmia per
Covid 19 de Maig DEL 2021.

Aquest pla ha estat aprovat i presentat en Claustre i Consell Escolar amb data ………...de
setembre de 2021 i forma part de la Programació General Anual de centre i està disponible al
web del centre.

La nostra prioritat és l’obertura del centre amb la màxima normalitat possible. Amb tot, la
situació d’incertesa continua i per això es fa necessària l’aplicació continuada d’una sèrie de
mesures que comporten canviar de manera notable el funcionament del centre.

Des de l’escola, amb aquesta idea de màxima normalitat possible, vetllarem perquè:

● Tots els infants puguin seguir els seus aprenentatges de manera presencial.

● Se segueixin les instruccions sanitàries per tal que l’escola pugui ser un entorn segur, amb
el risc mínim assumible i, entre tots, contribuïm al control de l’epidèmia i, quan escaigui,
a la ràpida identificació de casos i de contactes

En aquest sentit, caldrà que famílies, mestres i tot el personal del centre ens involucrem i
comprometem per a garantir els dos grans pilars per fer front la pandèmia: les mesures de
protecció i la traçabilitat.

Els pares i mares o tutors legals rebreu la informació de les mesures adoptades a l’escola en
relació amb la prevenció i control de la COVID-19.

Totes les mesures proposades seran vigents al llarg del curs escolar 21-22 i en coherència amb
la realitat del centre i l’evolució del context epidemiològic.

2. 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’equitat.

● L’aprenentatge als centres educatius ha de poder continuar amb la màxima normalitat,

seguint les instruccions sanitàries i garantint la funció social de l’educació.

● L’escola ha de ser un entorn segur, amb el risc mínim assumible.

● A través de les mesures proposades, la nostra escola ha d’estar en condicions de

contribuir al control de l’epidèmia i a la ràpida identificació de casos i de contactes.
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3. VALORS EN QUÈ ES BASA LA PROPOSTA

● Seguretat: Amb les mesures que es proposen i la col·laboració imprescindible de totes
les persones que integren la comunitat educativa –incloses les famílies–, el nostre
centre educatiu ha de continuar sent un espai on l’activitat educativa es pugui dur a
terme d’una manera segura i confortable.

● Salut: La salut dels i de les alumnes, docents i altres persones treballadores dels
centres educatius és una prioritat per als departaments d’Educació i de Salut. Totes les
mesures estan adreçades a reduir la transmissió del virus i a millorar la traçabilitat de
casos i contactes.

● Equitat: L’assistència al centre escolar permet una socialització dels infants que té un
gran valor. Aquesta proposta garanteix la presencialitat, sense renunciar a la seguretat
d’alumnes i personal docent i no docent dels centres educatius.

● Vigència: Totes les mesures proposades seran vigents al llarg del 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.

4. PRINCIPIS BÀSICS DE PREVENCIÓ, HIGIENE I PROMOCIÓ DE LA SALUT

4.1. Grups de convivència estables

Es manté la proposta de l'organització entorn a grups de convivència estable. El seu principal

valor és la facilitat que dona en la traçabilitat de possibles casos que s’hi donin: permetent una

identificació i gestió precoç dels casos i dels seus contactes.

A les etapes d'infantil i de primària la persona tutora formarà part del grup estable. Poden
formar part d'aquest grup estable docents o personal de suport educatiu i d'educació inclusiva
si la major part de la seva jornada laboral transcorre en aquest grup, tot i que, de manera
general, els mestres especialistes d'infantil i primària i el professorat de secundària i el
personal de suport educatiu i d'educació inclusiva no formen part de cap grup estable

Aquesta mesura permetrà que no sigui necessari requerir la distància física interpersonal de
seguretat establerta en 1,5 metres 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 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.

4.2. Distanciament físic

La distància física interpersonal de seguretat, tant en espais tancats com a l'aire lliure,

s'estableix en 1,5 metres, en general, amb l'equivalent a un espai de seguretat de 2,5 m2 per

persona, i és exigible en qualsevol cas, excepte entre persones que tinguin un contacte proper

molt habitual, com és el cas dels grups de convivència estables.

Per tant, en els grups estables no és necessari requerir la distància física interpersonal de

seguretat establerta en 1,5 metres (o la superfície equivalent de seguretat de 2,5 m2).

4.3. Higiene de mans
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Es tracta d’una de les mesures més efectives per preservar la salut dels alumnes així com la del
personal docent i no docent.

En infants i adolescents, es requerirà el rentat de mans:
● A l’arribada i a la sortida del centre educatiu,
● Abans i després dels àpats,
● Abans i després d’anar al WC (infants continents),
● Abans i després de les diferents activitats (també de la sortida al pati).

En el cas del personal que treballa al centre, el rentat de mans s’haurà de dur a terme:
● A l’arribada al centre, abans del contacte amb els infants,
● Abans i després d’entrar en contacte amb els aliments, dels àpats dels infants i dels

propis,
● Abans i després d’acompanyar un infant al WC,
● Abans i després d’anar al WC,
● Abans i després de mocar un infant (amb mocadors d’un sol ús)
● Com a mínim una vegada cada 2 hores.

Hi haurà diversos punts de rentat de mans, amb disponibilitat de sabó amb dosificador i
tovalloles d’un sol ús. En punts estratègics (menjador, zona d’aules...) es col·locaran
dispensadors de solució hidroalcohòlica per a ús del personal de l’escola.

S’afavoriran mesures adaptades a l’edat de l’infant (vídeos, cançons...) per promoure el rentat
de mans correcte i la seva importància.

4.4. Ús de la mascareta

En funció de la immunitat assolida amb la vacunació, el context epidemiològic i la normativa

vigent, l'ús de la mascareta per a l'inici del curs 2021-2022 és la que es mostra en la taula

següent. Aquesta mesura pot ser susceptible de canvis al llarg del curs segons l'evolució de la

pandèmia i l'augment dels percentatges de vacunació.

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

La mascareta indicada en l'àmbit educatiu és de tipus higiènic, en compliment de la norma
UNE.
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El Departament d'Educació lliurarà a tots els centres de la seva titularitat, mascaretes

higièniques per a tots els professionals, un estoc de mascaretes quirúrgiques per a la gestió de

la detecció d'un possible cas de covid-19 durant l'activitat al centre i un estoc de mascaretes

FFP2 per a aquells casos de detecció d'un possible cas covid-19 quan l'alumne o alumna no

porti mascareta, i també gel hidroalcohòlic.

4.4. Requisits per a l’accés al centre

▪ Absència de simptomatologia compatible amb la covid-19 (febre o febrícula per sobre de

37,5 ºC, tos, dificultat per respirar, mal de coll*, refredat nasal*, fatiga, dolors musculars i/o

mal de cap, mal de panxa amb vòmits o diarrea, pèrdua d'olfacte o gust en infants grans i

adolescents) o amb qualsevol altre  quadre infecciós.

▪ No convivents o contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia compatible en

els 10 dies anteriors.

* 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.

En cas que l'alumne o alumna presenti una malaltia crònica d'elevada complexitat que pugui

augmentar el risc de gravetat en cas de contraure la infecció per SARS-CoV2, s'ha de valorar de

manera conjunta —amb la família o persones tutores i el seu equip mèdic de referència—, les

implicacions a l'hora de reprendre l'activitat educativa presencialment al centre educatiu.

Malgrat que l'evidència és escassa, en infants, es consideren malalties o condicions de risc per

a complicacions de la covid-19:

∙ malalties que afecten el sistema immunitari (per exemple aquells infants que requereixen

tractaments immunosupressors);

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

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

mèdic);

∙ altres: diabetis tipus 1 amb mal control metabòlic, diàlisi, drepanocitosi, obesitat greu en

adolescents...).

La situació de pandèmia demana una proposta educativa personalitzada per a l'alumnat no

reincorporat als centres educatius. Així s'estableixen aquests criteris* per a l'atenció

personalitzada de l'alumnat en temps de situació de pandèmia de la covid-19:

a) Alumnat amb malalties cròniques complexes d'elevada vulnerabilitat enfront de  la covid-19.

b) Alumnat que conviu amb una persona que presenta una malaltia molt greu i d'elevada

vulnerabilitat enfront de la covid-19 i que no ha estat vacunada.

* En ambdós supòsits l'estat de vacunació de les persones vulnerables pot fer variar el tipus d'atenció a aquest

alumnat.

En el cas del personal docent i no docent de l'escola que tingui contacte amb els infants, les

persones de risc elevat de malaltia greu per coronavirus han de ser avaluades pel servei de

prevenció de riscos laborals de titularitat del centre per valorar si poden estar en contacte amb
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els infants. Les condicions de risc engloben les malalties cròniques, diabetis, hipertensió,

obesitat mòrbida o alguna malaltia crònica, com ara una malaltia cardiovascular, malaltia

hepàtica crònica, malaltia pulmonar crònica, malaltia renal crònica, malaltia neurològica o

neuromuscular crònica, immunodeficiència congènita o adquirida (incloent-hi el VIH), o càncer.

Les dones embarassades es consideren un col·lectiu d'especial consideració. Les persones del

grup de risc han de ser valorades pel servei de prevenció de riscos laborals, propi o extern, de

cada titularitat. També caldrà preveure els requisits d'accés als centres educatius de persones

pertanyents a altres  entitats o empreses de cara a la gestió de vulnerabilitats i/o contactes.

En tots aquests casos, la vacunació completa pot fer variar l'actitud a prendre.

4.5. Control de símptomes

Les famílies han de fer-se responsables de l'estat de salut dels fills i filles o de si mateixos. A

l'inici del curs, han de  signar una declaració responsable a través de la qual:

∙ Han de fer constar que són coneixedores de la situació actual de pandèmia, amb el risc que

això comporta, i que, per tant, s'atendran a les mesures que puguin ser necessàries en cada

moment;

∙ Es comprometen a no portar l'infant o adolescent al centre educatiu en cas que presenti

simptomatologia compatible amb la covid-19 o l'hagi presentat en els darrers 10 dies i a

comunicar-ho immediatament als responsables del centre educatiu, per poder prendre les

mesures oportunes.

Les famílies disposaran d'una llista de comprovació de símptomes (vegeu l'annex 1). La família

ha de comunicar al centre si ha presentat febre o algun altre símptoma. En cas que la situació

epidemiològica ho requerís es podria considerar la implementació d'altres mesures addicionals

com la presa de temperatura a  l'arribada a l'escola.

Els centres disposen de termòmetres de distància incorporats a la farmaciola per si un infant

o adolescent es troba malament durant la jornada lectiva, però no es considera necessari

prendre la temperatura diàriament en el moment de l'accés al centre.

4.7. Ventilació, neteja i desinfecció

Es realitzarà una ventilació natural mitjançant finestres i portes. Aquesta ventilació ha serà

creuada i contínua, provocant fluxos d’aire creuats, obrint finestres i portes que es trobin

oposades entre si per tal que corri l’aire, de manera que faci un escombrat de l’aire interior i es

renovi amb l’aire exterior. Aquestes finestres i portes estaran obertes (20 centímetres) el màxim

d’hores possibles. Els dies ventosos o amb gran diferència de temperatura entre l’exterior i

l’interior facilitarem la ventilació permetent obertures menors, tan a les aules com a les zones

comunes (passadissos i vestíbuls). És important ventilar les aules i estances a partir del moment

en què arribi l’alumnat, durant l’activitat lectiva i al final de la jornada.

Al menjador hi haurà una ventilació màxima amb totes les portes i finestres obertes de manera

continuada.

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, durant el curs 2021-2022 no

serà necessària l'aplicació dels protocols de neteja establerts per al curs  2020-2021.
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La neteja i la posterior desinfecció d'espais es farà amb una periodicitat diària al final de la

jornada, procurant incidir més en aquelles superfícies de contacte habitual.

No és necessària la desinfecció d'espais dins l'horari lectiu, però valorem la importància

d'incloure-la dins l'aprenentatge pedagògic d'ordre i neteja d'espais.

Es permet que l’alumnat comparteixi materials portats de casa sempre que compleixin
condicions d'higiene.

4.3.1. Gestió de residus

Ells mocadors i tovalloles d'un sol ús utilitzats per a l'assecat de mans o per a la higiene

respiratòria es llençaran en papereres amb bosses. El material d'higiene personal, com

mascaretes, guants i altres residus personals d'higiene, es llençaran al contenidor de rebuig

(contenidor gris).

En el cas que alguna persona presenti símptomes mentre està al centre, cal tancar en una

bossa tot el material utilitzat a l'espai d'ús individual on s'ha aïllat la persona i introduir-lo en

una segona bossa abans de dipositar-la amb la resta de residus, tal com s'ha indicat al paràgraf

anterior.

4.4. Promoció de la salut i suport emocional

Des de l’escola vetllarem per a donar el suport emocional adient a tot l’alumnat i les famílies

que hagin pogut patir les conseqüències relacionades amb la pandèmia: el dol per la pèrdua

d'un familiar, l'angoixa per la situació viscuda o l'impacte socioeconòmic causat per la

pandèmia, tindran un tractament especial en el dia a dia en les aules i de forma particular en

aquelles activitats que formen part del nostre Projecte Emocional.

D’altra banda, es  treballaran específicament aspectes com:

▪ Tenir cura d'un mateix i de les persones que l'envolten.

▪ Actuar amb responsabilitat per protegir els més vulnerables.

▪ Aplicar les mesures de protecció i prevenció de manera sistemàtica.

4.5. Gestió de casos

S'aplicarà el protocol vigent de gestió de casos quan es detecti un cas positiu o

simptomatologia susceptible de ser covid-19 en un centre educatiu.

A l’escola Mare de Déu de Montserrat per tal d’assegurar l'execució correcta del protocol

d’actuació, mantindrem els espais d'ús individual en cas de sospita. Sempre hi haurà

mascaretes a disposició i gel hidroalcohòlic.
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5. PLA D’ORGANITZACIÓ DE CENTRE

5.1. Organització pedagògica, en una situació de pandèmia com l’actual i en cas de

confinament parcial o tancament del centre.

El curs començarà de manera presencial el 13 de setembre de 2021.

A l’escola Mare de Déu de Montserrat cada nivell està format per un grup-classe i té assignat un

mestre tutor/a que es coordina amb els especialistes i la resta de professionals que intervenen
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a l’aula. Tanmateix, al llarg del curs escolar es fan diferents agrupaments dels alumnes segons

les activitats a realitzar, en situació de pandèmia actual, aquest agrupaments no es faran i

mantindrem els grups estables seguint les indicacions del Departament. En cas de fer alguna

activitat amb diferents grups estables tindrem en compte les mesures de protecció i prevenció

de la Covid-19.

Durant el curs 2021-2022, es prioritzaran les activitat a l’aire lliure, les sortides per l’entorn

escolar i el contacte amb la natura. La cultura digital serà present durant tot el curs, realitzant

píndoles TAC tant pel professorat com per a l’alumnat de cicle superior, fomentant la

competència digital dels docents i dels infants i vetllant per un accés a les noves tecnologies per

tothom.

A la nostra escola la focalització en l’educació emocional, l’acompanyament i la cura dels

aspectes socioemocionals ja és una realitat, aquest curs continuarem treballant en aquesta

línia; especialment en activitats orientades a l’intercanvi de situacions viscudes i el suport

constant i respectuós tot seguint les actuacions del nostre projecte emocional i les nostres

assemblees.

Continuem apostant per la socialització i treball de grup, la promoció de l’activitat física i la

salut, l’aprenentatge autònom i creatiu, l’acció tutorial i l’orientació i col·laboració amb les

famílies, entre els docents i en resum un treball en xarxa de tota la comunitat.
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En cas de confinament parcial, cerquem una fórmula de treball partint de les necessitats

detectades en el l’any anterior, sobretot pel que fa dispositius i connectivitat, i mirant de

gestionar un confinament comunicatiu i col·laboratiu planificat.

CONFINAMENT PARCIAL

Grup Nombre

d’alumnes

Comunicació

alumnat

Comunicació

famílies

Lliurament, seguiment i

retorn de les tasques

EI-A 19+18+18=

55

Correu electrònic

Drive

Meet

(2 videotruc./setm.)

Correu electrònic

Web

Telegram

Trucada i/o vidotrucada

Correu electrònic

Drive

EI-B

EI-C

1r 14

2n 20

3r 15

4t 11

5è 19

Correu electrònic

Drive

Meet

G. classroom

(2 videotruc./setm.)

Correu electrònic

Drive

G. classroom

6è 19

*El contacte amb l’alumnat i les famílies el farà el tutor/a des del seu correu de centre (amb

domini @escoladecastellvi.cat). El drive s’organitzarà per carpetes compartides (amb famílies i

especialistes).

En cas de tancament del centre (confinament total) prioritzem establir mecanismes per

garantir la comunicació entre el l’escola i les famílies. Per garantir l’èxit d’aquest tancament del

centre caldrà atendre prioritari i prèviament les necessitats detectades pel que fa dispositius i

connectivitat.
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La comunicació escola-famílies es farà mitjançant reunions telemàtiques i entrevistes

telemàtiques (meet), informes escolars (esfer@), circulars informatives (correu electrònic), la

web del centre vinculada a telegram. El tutor/a estarà disponible al seu correu electrònic

d’escola (domini de centre) que hem informat a les famílies a inici de curs al dossier i que està

publicat a la web. Per treballar i accedir a les carpetes del drive farem servir el correu de la

classe. Si fos necessari i com a últim recurs podem fer ús el del telèfon propi (amb ocultació del

número).

El contacte amb l’alumnat i les famílies el farà el tutor/a des del seu correu de centre (amb

domini @escoladecastellvi.cat). El drive s’organitzarà per carpetes compartides (amb famílies i

especialistes) des de l’adreça de cada classe.

EDUCACIÓ INFANTIL

EI- A Mare Obiols  mare@escoladecastellvi.cat infantila@escoladecastellvi.cat

EI- B Linet Gálvez  linet@escoladecastellvi.cat infantilb@escoladecastellvi.cat

EI- C Beth Molina    bea@escoladecastellvi.cat infantilc@escoladecastellvi.cat

Reforç Lola Escamilla    lola@escoladecastellvi.cat

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

1r
Lourdes Palma

lourdes@escoladecastellvi.cat
primer@escoladecastellvi.cat

2n Emi García   emigc@escoladecastellvi.cat segon@escoladecastellvi.cat

3r Juli Cuesta  juli@escoladecastellvi.cat tercer@escoladecastellvi.cat

4t Ana Martín  ana@escoladecastellvi.cat quart@escoladecastellvi.cat

5è
Francesca Aranda

francesca@escoladecastellvi.cat
cinque@escoladecastellvi.cat

6è
Laura Collado laurac@escoladecastellvi.cat

Alba Ribas alba@escoladecastellvi.cat
sise@escoladecastellvi.cat
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ESPECIALISTES, ÀREES

Música Miriam Navarro             miriam@escoladecastellvi.cat

Plàstica Anna Morera                 annamo@escoladecastellvi.cat

Ed. Física
CI
Ed. Física
CM
Ed. Física
CS

Miriam Navarro miriam@escoladecastellvi.cat

Juli Cuesta Ruiz juli@escoladecastellvi.cat

Noemí Martínez noemi@escoladecastellvi.cat

Anglès Noemí Martínez             noemi@escoladecastellvi.cat

Ed.

Especial
Emi García                       emigc@escoladecastellvi.cat

5.2. Organització dels grups d’alumnes, professionals i espais

5.2.1.Organització dels grups d’alumnes

A partir del nombre d’alumnes, del nombre de docents i personal de suport educatiu el centre i
els espais disponibles, s’han organitzat els grups estables d’alumnes amb la tutora i un espai
referent. La determinació de grups a l’escola Mare de Déu de Montserrat es basa en els grups
estables ja existents en el centre escolar. A infantil aquests grups són heterogenis, els nivells
estan barrejats. És un criteri de configuració que està definit a la línia d’escola, recollit al PEC, i
que dóna un valor afegit al treball cooperatiu i internivell. Aquests grups es mantindran com a
grups estables, cadascun amb la seva aula habitual i amb el tutor/a de referència.

Es considera grup de convivència estable, el grup classe de referència de l'alumnat. Per tant, el
nombre màxim d'alumnes d'un grup estable de convivència és el d'alumnat matriculat per a
aquell grup classe. Amb caràcter general, el grup estable està format per un conjunt d’alumnes
amb la seva  tutora.

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.

5.2.2.Organització de professionals

Aquells docents i/o personal de suport educatiu que es relacionaran amb més d’un grup
estable, caldrà que portin mascareta i mantinguin una distància d’1,5 metres amb els infants.

Els professionals dels serveis educatius i dels CEEPSIR que fan assessorament als centres podran
entrar als centres i a les aules, mantenint la distància física recomanada, hauran de portar
mascareta higiènica o quirúrgica i aplicar les mesures d’higiene i prevenció. També hi podran
accedir, si és necessari, els professionals municipals.
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5.2.3. Organització d’espais

a) Espai de menjador

El servei de menjador escolar, que inclou l’àpat i les activitats posteriors fins a la represa de
l’activitat lectiva o la finalització de la jornada escolar segons els casos, s’organitza en els espais
habilitats a tal efecte.

Donat que l’organització del centre ho permet, el menjar es fa a l’espai habitual del menjador
escolar. En aquest cas, cal tenir en compte que el menjador escolar és un espai on poden
coincidir diversos grups estables. Els integrants d’un mateix grup estable han de seure junts en
una o més taules. Cal mantenir la separació entre les taules de grups diferents. En cas que en
una mateixa taula hi hagi alumnes de més d’un grup caldrà deixar una cadira buida entre ells
per garantir la distància. En menjadors molt concorreguts és recomanable valorar la realització
de més torns dels habituals per evitar la coincidència d’un gran nombre d’infants en un mateix
espai. Entre torn i torn cal fer la neteja, desinfecció i ventilació del menjador.

Proposta de torns i/o espais

El servei de migdia es realitzarà en DOS torns, en el primer torn menjaran els/les alumnes

d’Educació infantil, P3, P4 i P5, i els/les alumnes de 1r, 2n i 6è, i en el tercer torn dinaran 3r, 4t,

i 5è. L’espai de menjador es netejarà i es ventilarà després de cada torn.

Les taules es disposaran de tal manera que es conservi un espai d’1,5m entre els grups,

d’aquesta manera es crea la separació necessària per a que puguin entrar els tres grups per

torn i es respecti el grup de referencia i la distància entre els/les integrants dels diferents grups.

Es determinen els espais concrets a fer servir en el moment del pati i en el moment del WC.

Les entrades sempre seran per la porta del vestíbul i les sortides sempre per la porta que dóna

al pati.

Els dies de pluja tots es quedaran a l’aula a excepció dels alumnes que els toqui el torn de

menjador, ens aquest cas es seguirà el mateix protocol.

CURSOS
TORNS

P3, P4 i P5
A,B,C 1r, 2n i 6è 3r, 4t, i 5è

1r torn 13:00
a 14:00

WC classe WC passadís, per grups de
referència.

WC PATI per grups de
referència.

DINAR DINAR

PATI:*
Espais determinats per

l’escola:
Pista + Voltants +

Montserrat + Pati nou
Desinfecció menjador Desinfecció menjador

2n torn 14:00
a 14:45

P3 Pati: determinats per
l’escola, espai d’infantil
P4 Pati: determinats per
l’escola, espai d’infantil
P5 Pati: determinats per
l’escola, espai d’Infantil

PATI:**
Espais determinats per l’escola:
Pista + Voltants + Montserrat +

Pati nou DINAR

*  De forma rotativa
L’escola marcarà quins són els patis a utilitzar per als grups de referència.
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Mesures preventives

- Caldrà garantir el rentat de mans abans i després de l’àpat.

- El menjar es servirà en plats individuals, evitant compartir-lo (no es posaran amanides, ni
setrilleres, ni cistelles del pa al centre de la taula). L’aigua pot estar en una gerra però es
recomana que sigui una persona adulta responsable qui la serveixi o bé un únic infant
encarregat durant tot l’àpat.

- Els infants que per raons del projecte pedagògic realitzin tasques del tipus parar i desparar
taula, o d’altres, ho faran exclusivament per al seu grup de convivència. En cas que
l’alumnat reculli el menjar a la línia d’autoservei, cal mantenir la distància a la filera.

- Caldrà garantir les condicions de seguretat alimentària per al trasllat i servei dels aliments.
No cal utilitzar elements isotèrmics.

- El professorat i el personal d’administració i serveis del centre podrà fer ús del servei de
menjador escolar sempre que sigui possible la seva ubicació en un espai clarament
diferenciat de l’ocupat per l’alumnat i mantenint en tot moment la distància de seguretat
d’1,5 metres entre els adults i amb l’alumnat. El professorat i el personal d’administració i
serveis han d’utilitzar obligatòriament la mascareta en el menjador excepte quan estiguin
asseguts a la taula fent l’àpat.

Activitats durant el migdia

Les activitats posteriors als àpats es realitzaran, preferiblement, a l’aire lliure, amb ocupació
diferenciada d’espais per a cada grup estable. Quan això no sigui possible cal fer ús de la
mascareta.

També es podran utilitzar espais interiors, preferiblement per a infants pertanyents a un mateix
grup estable. En aquest cas cal garantir la ventilació després de l’activitat.

Quan no sigui possible la utilització d’un espai per a infants d’un mateix grup estable, caldrà
garantir la separació entre els alumnes de grups diferents, així com organitzar separadament
l’entrada i la sortida dels infants dels diferents grups. També caldrà garantir la neteja, la
desinfecció i ventilació dels espais abans i després de la seva utilització.

En cas de tancament dels centres per a les activitats docents i/o confinament parcial o total, la
cuina podrà romandre oberta per fer els menús per l'alumnat amb ajut de menjador. La família
podrà venir a recollir la carmanyola seguint totes les mesures de seguretat COVID explicades.

b) Espai de gimnàs

L’Educació física es realitzarà a l’aire lliure, a l’espai del pati, evitant la franja horària de major
exposició solar durant els mesos de calor. Si l’activitat té lloc a l’exterior i/o es mantenen els
grups estables no serà necessari l’ús de mascareta.

L’espai del gimnàs podrà ser utilitzat per a altres activitats lectives.

c) Espai d’esbarjo

Donades les dimensions del pati, la baixa quantitat d'alumnat, el gran nombre de portes d’accés

al pati i les possibilitats de sectoritzar-lo, no ens cal fer una organització horària esglaonada a

primària. A infantil, igual que a primària, els patis seran rotatius i gaudiran de tres espais

diferenciats i sectoritzats.

Tenint en compte que cada grup estable està separat dels altres grups estables, tan infantil com

primària sortirà al pati sense mascareta de dilluns a dijous. Els divendres, els patis no estaran
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sectoritzats i els diferents grups estables de primària podran barrejar-se, sempre amb ús de

mascareta i depenent de les indicacions del PROCICAT. L’alumnat de primària durà sempre

una bossa penjada al cos per tal de guardar la mascareta quan no sigui precís portar-la

posada.

Al plànol següent es pot observar que al centre hi ha 3 espais de pati per infantil, un per cada

grup estable amb 3 sortides independents. I hi ha 6 espais de pati per a primària, un per cada

grup estable amb 6 sortides independents.

I les rotacions setmanals per grup estable i espai:

d) Espais de reunió i treball personal

En els espais de reunió i treball per al personal s’han establert les mesures necessàries per
garantir el distanciament físic de seguretat de 1,5 metres, i l’ús de mascareta.
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S’evitarà, en la mesura del possible, que es comparteixin equips, dispositius, estris o altres
instruments o accessoris i s’ha de prestar especial atenció a la correcta ventilació de l’espai. Pel
que fa a la neteja, desinfecció i ventilació d’aquests espais s’ha de seguir l’establert en l’apartat
específic.

5.2.4. Proposta organitzativa de grups i espais del centre

GRUP ALUMNES DOCENTS PAE ESPAI

ESTABLE TEMPORAL ESTABLE TEMPORAL ESTABLE TEMPORAL

EI - A 18+18+19=
55

1 4 1 Aula EI-A Psicomotricitat i

música

(Desinfecció diaria,

3 dies diferents, un

per grup).

EI - B 1 4 1 Aula EI-B

EI - C 1 4 1 Aula EI-C

1r EP 14 1 5 Aula 1r Aula de plàstica i

aula de música.

(Desinfecció diaria,

un ús per cada

grup diferent).

2n EP 20 1 5 Aula 2n

3r EP 15 1 5 Aula 3r

4t EP 11 1 5 Aula 4t

5è EP 19 1 5 Aula 5è

6è EP 19 1 5 Aula  6è

5.3. Organització d’horaris i gestió d’entrades i de sortides

5.3.1. Gestió d’entrades i sortides

Per evitar l’aglomeració de persones en un lloc del centre caldrà establir circuits i organitzar la
circulació dels diferents membres de la comunitat educativa en llocs i moments determinats.

Les entrades i sortides del centre es faran de manera esglaonada, tenint en compte el nombre
d’accessos i el nombre de grups estables.

Es recomana que pares i mares només accedeixin a l’interior del recinte escolar en el cas
necessari, seguint totes les mesures de protecció establertes, utilitzant mascareta i sempre
mantenint la distància de seguretat. En qualsevol cas, els adults que acompanyin els infants o
joves han de ser els mínims possibles per a cadascun d’ells i han de complir rigorosament les
mesures de distanciament físic de seguretat i ús de mascareta. S’informarà a l’Ajuntament
sobre l’horari d’entrades i sortides i els diferents accessos per tal que les policies locals puguin
planificar les seves actuacions sobre la mobilitat.

En entrar al centre els alumnes s’han de rentar les mans amb gel hidroalcohòlic, mantenir la
distància sanitària i han de portar la mascareta fins a la seva aula.
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5.3.2. Circulació dins del centre

Establim recorreguts diferents per cada grup estable depenent de l’entrada/sortida, horari i
aula de referència. En els passadissos i els lavabos es vetllarà perquè no coincideixin més d’un
grup estable. Quan coincideixin més d’un grup estable caldrà mantenir la distància
interpersonal d’1,5 metres i portar mascareta.
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5.3.3. Proposta d’horaris i d’accessos per les entrades i sortides

A l’escola Mare de Déu de Montserrat mantindrem els dos accessos possibles: l’entrada
principal i l’entrada a la pista. A cada un dels accessos, l’entrada i la sortida es farà per un o
diversos grups estables en intervals de 10 minuts cadascun.

ACCÉS GRUP HORARI
D’ENTRADA

HORARI DE SORTIDA

Porta
principal

EI - A
(A-9.25h, B-9.30h, C-9.25h) (A-16.25h, B-16.30h, C-16.25h)

EI - B

EI - C

1r EP 9.15 - 9.25h 16.15 - 16.25h

2n EP

Porta pista 3r EP 9.15 - 9.25h 16.15 - 16.25h

4t EP

5è EP 9.25 - 9.35h 16.25 - 16.35h

6è EP

5.3.4. Altres activitats

a) Acollida matinal i de tarda

S’habilitarà un espai que permeti mantenir la distància interpersonal d’1,5 metres i, quan no
sigui possible, tant el responsable de l’acollida com els infants han de portar mascareta.

Cada infant haurà d’anar acompanyat per un únic familiar. Abans d’entrar al centre s’haurà de
rentar les mans amb gel hidroalcohòlic i un cop dins ha de mantenir la distància de seguretat
d’1,5 metres amb la resta de persones que estiguin a l’espai d’acollida. L’acompanyant ha
d’accedir al centre amb mascareta.

Quan finalitzi el període d’acollida, els infants seran acompanyats a la seva aula de referència, i
tant els responsables com els infants han de portar les mascaretes.

Acabat l’horari d’acollida caldrà ventilar, netejar i desinfectar l’espai de menjador emprat per a
l’acollida.

b) Adaptació de P3

Del 13-17 de setembre de 10 a 11,30h les famílies dels infants de P3 podran acompanyar-los a
l’aula seguint les mesures de prevenció i seguretat establertes.
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Caldrà seguir les següents recomanacions:

Espai
- Ventilació: És important que durant aquests períodes els espais estiguin ben ventilats

seguint les  instruccions.
- Ocupació: en cap cas es podrà superar l’ocupació que preveu que cada persona disposi

d’un espai de 2,5 m² a l’interior de l’aula, inclosos infants, persones acompanyants i
persones educadores.

- Neteja i desinfecció: caldrà netejar i desinfectar els espais segons el pla de neteja i
desinfecció del centre

Persona
acompanyant

- Requisits d’accés: la persona acompanyant no pot participar en el període d’adaptació si
presenta símptomes compatibles amb la COVID-19 o els ha presentat en els darrers 10
dies. Tampoc no hi podrà participar si ha tingut contacte estret amb una persona amb la
COVID-19 confirmada o amb simptomatologia compatible en els darrers 10 dies. Es
recomana que aquestes  persones estiguin vacunades amb la pauta completa.

- Persones de risc: aquelles persones acompanyants que pateixin una malaltia de risc
davant de la COVID-19 (diabetis, malaltia cardiovascular -inclosa la hipertensió-, malaltia
hepàtica crònica, malaltia pulmonar crònica, malaltia renal crònica, immunodeficiència,
càncer en fase activa, obesitat mòrbida) així com dones embarassades, hauran d’avaluar
la conveniència de participar en el període d’acollida amb el seu equip mèdic de
referència.

- Nombre d’acompanyants: cada infant només podrà ser acompanyat per una sola persona
(que pot canviar durant el període d’adaptació). Els germans que es trobin
simultàniament en el període d’acollida podran ser acompanyats per una o dues
persones. En aquest cas, sí que hi podrà haver contacte amb la resta de membres de la
unitat familiar.

- Contacte i distància: la persona acompanyant només podrà tenir contacte amb el seu
infant i haurà de mantenir la distància de seguretat (1,5 metres) amb la resta de persones
de l’aula (inclosos infants, persones acompanyants i persones educadores).

- Rentat de mans: la persona acompanyant s’haurà de rentar les mans amb aigua i sabó o
gel hidroalcohòlic abans d’accedir al centre educatiu i també abans d’entrar a l’aula.
També es recomana rentat de mans a la sortida del centre educatiu.

- Mascareta: la persona acompanyant ha d’accedir al centre educatiu amb una mascareta
higiènica o quirúrgica correctament posada.

c) Sortides i colònies

Podrem realitzar les sortides i colònies habituals previstes a la Programació
General Anual, amb les adaptacions que calgui, ateses les mesures de prevenció i
seguretat sanitària, d'acord amb el Pla sectorial vigent.

A destacar:

- L’us de la mascareta és obligatòria a partir dels 6 anys
- Poden conviure diferents grups de centres educatius diferents en una mateixa

instal·lació sigui amb allotjament o sense, sempre que es respectin els grups
de convivència estable i la distància de seguretat entre aquests.

- No es pot fer ús dels espais comuns de manera simultània per diversos grups,
a excepció que es garanteixi que ho faran de manera que no es puguin
barrejar, en què s’inclouen els espais de pernoctació, menjador, vestidors i
aquells on es desenvolupen les activitats
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d) Extraescolars

Les activitats extraescolars començaran, si la situació ho permet, al mes
d’octubre, amb les adaptacions que calgui, ateses les mesures de prevenció i
seguretat sanitària, d'acord amb el Pla sectorial vigent.

Les mesures que caldrà tenir en compte són:

- L’alumnat que participi en les extraescolars seran considerats grup constant.
Entenent que es manté constant durant el període corresponent a un curs. És
recomanable que la composició dels grups sigui constant per facilitar la
traçabilitat.

- L’ús de mascareta és obligatori exceptuant quan s’estigui fent una pràctica
esportiva a l’aire lliure que sigui incompatible amb la mascareta o quan es tracti
de tocar un instrument de vent.

- La superfície d’espai disponible ha de permetre una distància mínima d’1,5
metres entre cada participant. Sempre que sigui possible i les característiques
de l’activitat ho permetin, les activitats han de tenir lloc a l’aire lliure.

- Sempre que sigui possible les activitats han de fer-se amb les finestres obertes.
En tot cas, cal ventilar l’espai abans del primer ús i després de l’últim, a cada
canvi de grup o activitat i cada hora, durant un temps mínim de cinc minuts.

- En els casos en què sigui necessari per l’horari, cal habilitar un espai específic
per tal que els infants berenin. Aquest espai ha de disposar d’una superfície de
2,5 metres per participant, com a mínim. Sempre que sigui possible, ha de
tractar-se d’un espai a l’aire lliure.

e) Participació de les famílies als centres educatius

Funcionament dels òrgans col·legiats

Les reunions dels equip de coordinació son en format presencial si es pot mantenir la distància,
amb ventilació, mascareta i si som menys de 10 persones. En cas de no granatir aquestes
indicacions seran en format telemàtic amb meet de google.

Les reunions de l’equip de mestres (claustres) son en format presencial garantint la distància,
amb ventilació, mascareta a l’esperar de tenir els equips informàtics per mestres del
Departament (equipats amb càmera, micròfon i altaveus) per poder fer-les en format telemàtic
amb meet de google.

Canals d’informació i comunicació amb les famílies.

Per comunicar-nos amb les famílies fem servir el correu del centre per informacions d’afectació
general i posem a disposició el correu electrònic de les tutories per gestions d’organització del
grup.  El telèfon del centre també està a disposició de les famílies que així ho necessitin.

L’agenda la utilitzem com instruments de comunicació família-tutora a primària i la web
vinculada a Telegram, per tota la comunitat educativa.

Reunions i entrevistes amb famílies.

Les reunions d'inici de curs amb les famílies d'un grup, etapa i/o nivell han de ser

preferiblement virtuals, tot i que tenint en compte la realitat del context, valorem dur-les a

terme a l’exterior sempre que es respecti l'aforament i que permeti el compliment de les
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mesures sanitàries previstes Garantint l'ús de la mascareta i la distància física recomanada de

les persones assistents, i aplicant les mesures d'higiene i prevenció. És preferible que les

persones participants a les reunions presencials estiguin vacunades  amb la pauta completa.

Es prioritzen les entrevistes en format virtual. Tot i que si la família o el professorat ho

considera adient, es podran fer de forma presencial, garantint les mesures sanitàries

establertes en cada moment.

Activitats festives

Durant el primer trimestre es celebraran les festivitats organitzades per la comissió de festes
amb la participació de tots els grups estables de l’escola amb distància, mascareta i a espais
exteriors. Podrà haver-hi presència de les famílies, evitant al màxim aglomeracions i vetllant
sempre per l'acompliment de les mesures sanitàries establertes per al moment pel que fa a la
distància, l'ús de mascareta i les mesures d'higiene i prevenció. No s'hi pot menjar ni beure. Es
recomana que les persones  participants estiguin vacunades amb la pauta completa.

f) Inspecció educativa i serveis educatius

La Inspecció educativa i les persones de serveis educatius treballaran de manera presencial en

el nostre centre. Pel que fa a les reunions de la Inspecció i els serveis educatius, es respectarà

l'aforament que permeti el compliment de les mesures sanitàries previstes i es vetllarà per a

que es puguin fer en espais oberts i/o ventilats, garantint l'ús de la mascareta i la distància

física recomanada de les persones assistents, i aplicant les mesures d'higiene i prevenció. En el

cas que les reunions es duguin a terme a l'aire lliure caldrà mantenir la distància física

recomanada, l'ús de la mascareta, i aplicar les mesures d'higiene i prevenció.
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ANNEX 1

Annex 1: Llista de comprovació de símptomes per a les famílies
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