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Introducció
Aquest Pla d’actuació pretén establir les bases per tal que el curs 20202021 a l’Escola
Pau Casals es pugui reprendre amb les màximes garanties.

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. Aquest Pla d’actuació es complementa amb les Instruccions per
al curs 20202021 de la Secretaria de Polítiques Educatives.

1. Objectius educatius
•

Educació i acompanyament emocional de l’alumnat (activitats orientades al
retrobament, l’intercanvi de situacions viscudes...)

•

Acció tutorial i orientació en col∙laboració amb les famílies, amb la incorporació
d’estratègies per compensar les desigualtats dels entorns familiars.

•

Impuls a l’aprenentatge autònom i creatiu per part dels alumnes, amb propostes
que aprofundeixin en la competència d’aprendre a aprendre, per tal de capacitar
l’alumne a autoregularse.

•

L’impuls a la cultura digital. Incorporar l’aprenentatge telemàtic i garantir la
incorporació d’estratègies per a fomentar la competència digital dels docents i
dels alumnes.

•

Impulsar les xarxes de col∙laboració entre docents i centres com un element clau
per l’intercanvi d’experiències innovadores i avançar vers la transformació del
sistema.
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2. Organització pedagògica en situació de pandèmia com l’actual
El curs començarà de manera presencial el dia 14 de setembre de 2020 i
l’ensenyament serà presencial per a tots els alumnes. Durant les primeres setmanes es
realitzaran activitats que permetin l’adaptació progressiva de l’alumnat al nou curs i
als canvis en el centre educatiu.
S’organitzarà l’alumnat entorn a grups de convivència estables per nivell o cicle
educatiu i aula per facilitar la traçabilitat de possibles casos que s’hi donin, permetent
una identificació i gestió precoç dels casos i dels seus contactes.

a) Mesures de prevenció personal:
∙ DISTANCIAMENT FÍSIC
En els grups estables d’alumnes, amb el seu tutor o tutora, seran el marc on es
produirà la socialització de les persones que l’integren. Es tracta, per tant, d’un grup
de persones que tenen una relació propera i molt quotidiana i on es mantindrà una
distància de seguretat d’1 metre (evitant les aglomeracions de l’alumnat) i on no
caldrà portar mascareta. 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.

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, es mantindrà la distància física de seguretat d’1,5 metres i, quan
no sigui possible, es farà ús de la mascareta.

∙ HIGIENE DE MANS
Per preservar la salut dels alumnes així com la del personal docent i no docent es
requerirà el rentat de mans:
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Infants:
▪ A l’arribada i a la sortida del centre educatiu.
▪ Abans i després dels àpats.
▪ Abans i després d’anar al WC.
▪ Abans i després de les diferents activitats en espais alternatius al del grup estable
de convivència.

Personal del centre:
▪ 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.

A les aules on hi romanen els grups estables hi haurà un dispensador amb sabó i un
amb gel hidroalcohòlic.

Es garantirà l’existència de diversos punts de rentat de mans, amb disponibilitat de
sabó amb dosificador així com la col∙locació de dispensadors de solució hidroalcohòlica
a cada aula i altres zones del centre (secretaria, gimnàs, menjador...).
S’afavoriran mesures adaptades a l’edat de l’infant (vídeos, cançons...) per promoure el
rentat de mans correcte i la seva importància.

∙ ÚS DE MASCARETA
En entrar al centre l’alumnat de primària i el personal del centre han de portar la
mascareta fins arribar a la seva aula. En els passadissos i als lavabos hauran de
portar mascareta si coincideixen puntualment amb altres grups estables.
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 Els infants d’educació infantil no hauran de dur mascareta de manera obligatòria.
 L’alumnat de 1r a 6è no hauran de dur mascareta de manera obligatòria si estan
amb el grup de convivència estable dins de l’aula. Sí hauran de dur mascareta a les
entrades i sortides, fora del grup quan no es pugui mantenir la distància d’1,5 metres,
així com a l’hora de l’esbarjo si no es pot mantenir la distància d’1,5 metres amb
alumnes externs al grup estable. L’ús de la mascareta serà obligatori a primària,
inclòs dins el grup estable, quan les circumstàncies de la pandèmia en aquell territori
així ho indiquin. Es recomana l’ús de la mascareta a primària en cas de fer treball en
grup dins el grup estable quan es pugui mantenir la distància entre l’alumnat.
 El personal del centre haurà de dur mascareta de manera obligatòria quan
imparteixi classes a diferents grups, quan no formi part del grup de convivència
estable i no es pugui mantenir la distància d’1,5 metres.

∙ REQUISITS D’ACCÉS AL CENTRE EDUCATIU
 Absència de simptomatologia compatible amb la COVID19 (febre, tos, dificultat
respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós . El mal de
coll i el refredat nasal es consideraran símptomes si hi ha febre o d’altres
manifestacions considerades en la taula Covid19. Atès 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 Covid19 quan també hi ha febre o altres
manifestacions de la llista de símptomes.
 No convivents o contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia compatible
en els 14 dies anteriors.

En cas que l’alumne presenti una malaltia crònica d’elevada complexitat que pugui
augmentar el risc de gravetat en cas de contraure la infecció per SARSCoV2, es
valorarà de manera conjunta –amb la família o persones tutores i el seu equip mèdic
de referència–, les implicacions a l’hora de reprendre l’activitat educativa
presencialment al centre educatiu.
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Es consideren malalties de risc per a complicacions de la COVID19:
▪ Malalties respiratòries greus que necessiten medicació o dispositius de suport
respiratori.
▪ Malalties cardíaques greus.
▪ Malalties que afecten el sistema immunitari (per exemple aquells infants que
requereixen tractaments immunosupressors).
▪ Diabetis mal controlada.
▪ Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus.

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 seran avaluades
pel servei de prevenció de riscos laborals de titularitat del centre per valorar si poden
estar en contacte amb els infants. Les condicions de risc engloben les malalties
cròniques, com la hipertensió arterial, la diabetis, els problemes cardíacs o pulmonars
i les immunodeficiències així com l’obesitat mòrbida. 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 Departament
d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

∙ CONTROL DE SÍMPTOMES
Les famílies, a l’inici del curs, signaran una declaració responsable a través de la qual:
▪ Faran 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 COVID19 o l’hagi presentat en els
darrers 14 dies i a comunicarho immediatament als responsables del centre educatiu
per tal de poder prendre les mesures oportunes.
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Les famílies disposaran d’una llista de comprovació de símptomes (vegeu l’annex 1).
La família i/o l’alumne/a 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.

b) Organització de grups d’alumnes, professionals i espais
El centre s’organitzarà a partir de grups estables d’alumnes amb un tutor o tutora i un
espai referent. Aquest grup s’ha de mantenir junt en el màxim d’activitats al llarg de
la jornada lectiva, tant a l’aula com al pati. A l’interior de l’edifici el grup ha d’ocupar,
de manera general el mateix espai físic. L’alumnat serà sempre el mateix. Les
persones que intervinguin en el grup/classe que no siguin del grup estable, hauran de
dur mascareta, mantenir la distància social i la neteja de mans.

Es reduirà al màxim la interacció dels docents amb diversos grups. Els especialistes
d’anglès, música, educació física i pedagogia terapèutica seran assignats per cicles,
sempre que sigui possible, per afavorir la traçabilitat. En cas que sigui necessari, es
poden organitzar aules virtuals o material preparat pels especialistes per tal de poder
treballar a l’aula amb les tutores. A més, s’organitzarà l’horari lectiu de les
especialitats de manera intensiva per quinzenes, per reduir el contacte dels docents
especialistes amb diferents grups estables de manera simultània.

Es procurarà que el material o altres instruments necessaris siguin d’ús propi. Quan
no sigui possible cal dur a terme la neteja i desinfecció de les superfícies de contacte
després de cada ús. Per a la desinfecció es poden utilitzar tovalloletes impregnades
amb solució desinfectant o un drap net humitejat amb alcohol de 70%.
Es valorarà, juntament amb els responsables de l’Escola Municipal de Música de
Vacarisses, les possibilitats de dur a terme l’activitat «Sons del vent» seguint les
mesures d’higiene i seguretat necessàries.

8

El material d’ús habitual a l’aula serà individual. En el cas que sigui necessari fer
servir material d’ús comú es desinfectarà després de cada ús.

L’organització de l’espai de l’aula d’un grup estable assegurarà, en la distribució de
l’alumnat, una distància interpersonal mínima d’1 metre. La disposició del mobiliari,
ja sigui en files o en petits grups al voltant de la taula, ha de tenir en compte aquesta
distància.

De forma excepcional es poden utilitzar les diferents aules específiques: laboratori,
aula d’anglès/plàstica, aula TAC... En aquest cas la rotació de diversos grups en un
mateix dia serà la mínima i cada cop que hi hagi un canvi de grup es desinfectarà el
material d’ús comú i es ventilarà l’espai. L’alumnat col∙laborarà en les actuacions de
neteja de superfícies i estris utilitzats abans d’abandonar l’espai i possibilitar el seu
nou ús en bones condicions.
Docents
Grups

P3A
P3B

Alumnes

13
13

Estable

Esther Martínez
Paco Cortés

Personal Suport Educatiu
Temporal

Laia Gibert (anglès
quinzenal)

Estable

Isabel Ariza
(TEI)

Espai

Temporal

Estable

Aula P2
Laura Pàrraga
(P.T.)

Aula P3

Isabel Ariza
(TEI)

Aula P12

Persona de suport a
Núria Parés (substitució
l’hora del pati.
especialista)
Paco Cortés
(psicomotricitat
quinzenal)

Sílvia Querol
(Vetlladora)

Temporal

P4A

21

Sònia Ruiz

P4B

20

Anna Esteve

Aula P13

P5A

16

Maria José Ramos

Aula P14

P5B

16

Laia Gibert

Aula P15

Pati P3
Passadís P3
Menjador
Laboratori
SUM

Pati P4 i P5
Menjador
Laboratori

Núria Parés (substitució
especialista)
P5C

16

Carme Palet

CI A

18

Sílvia Taboada
Jorge Exojo (substitució
especialista)

CI B

18

Cristina Farrerons

CI C

18

Montse Barón

Aula P6
Montse Barón (música Maria Montanyà
quinzenal)
(CREDA)
Sílvia Taboada (anglès Sílvia Querol
quinzenal)
(Vetlladora)
Paco Cortés (E.F.
quinzenal)

Laura Pàrraga
(P.T.)

B6
Laboratori (espai
TAC)
B5
A37

Edith García
(substitució especialista)
CI D

18

Meritxell Aínsua
Edith García
(substitució especialista)

A21

Aula TAC
Pati primària
Aula
Anglès/plàstica
Hort de CI
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3rA

22

Lourdes Siuraneta

3rB

22

Mónica Llamas
Esther Expósito

4tA

19

Rosa Chacón

4tB

19

Lorena González
Joan A. Basiana

4tC

19

Sergi García
Esther Expósito

5èA

16

Elena Melo

5èB

16

Elia Ballesteros

5è C

16

Marta Marzo
Persona pendent
adjudicació

6èA

19

Carolina PérezBonfils

6èB

20

Josefina Olives

Lorena Gonzàlez
(anglès quinzenal)

A36
Sílvia Querol
(Vetlladora)

Meritxell Aínsua
(música quinzenal

Marta Marzo
(P.T.)

A35

Aula E.E.
(CREDA)
Menjador

B13
B12

Sergi García (E.F.
quinzenal)

B8
Sílvia Querol
(Vetlladora)

Marta Marzo
(P.T.)

Meritxell Aínsua
(música quinzenal)
Jorge Exojo (E.F. i
anglès quinzenal)

A12
A13

Maria Montanyà
(CREDA)

B9

Maria Montanyà
(CREDA)

A8
A20

Suport Edith García (Secretària i TAC)
i
gestió

Núria Parés (Cap d’Estudis)
Joan A. Basiana i Costa (Director)

Espais ocupació ocasional: anglès/plàstica, aula TAC, laboratori, aula E.E.
(CREDA) i SUM (psicomotricitat).

∙ ESPAI SUM (Sala Usos Múltiples) i aula Psicomotricitat
L’educació física es realitzarà a l’aire lliure i la psicomotricitat a la SUM (Sala d’Usos
Múltiples).
Quan es mantinguin els grups estables no serà necessari l’ús de mascareta, excepte a
primària si la situació sanitària ho requereix. El material d’ús comú serà desinfectat
després del seu ús. La SUM serà ventilada després del seu ús.

Els vestidors no es podran fer servir. Els hàbits higiènics després de l’activitat física
de Cicle Mitjà i Cicle Superior no es podran dur a terme al centre escolar.

Es prioritzarà l’organització horària intensiva de les franges d’educació física a les
tardes, de manera que en finalitzar l’activitat física, l’alumnat marxi cap a casa.
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En el cas que sigui necessari fer ús dels WC, caldrà que l’alumnat accedeixi als
lavabos assignats al seu grup estable de convivència.

∙ ESPAI PATI (TEMPS D’ESBARJO)
El centre disposa de 4 patis diferenciats: P3, P4, P5 (bicicletes) i primària. El pati de
P4 es dividirà en dues zones. El pati de primària es dividirà en 5 zones. S’assignarà
una zona de pati per cada grup estable. El Cicle Inicial es repartirà el pati en 4 zones
per evitar la zona de les moreres i així reduir el soroll a les aules.

L’alumnat esmorzarà a les aules.
Es proposa que l’alumnat de Cicle Superior pugi del pati a les 10:20h i aprofiti els
últims minuts d’esbarjo per esmorzar amb calma a l’aula. D’aquesta manera l’hora
d’esmorzar serà més racional i deixarà lliure els passadissos afavorint la circulació de
la resta de grups estables que han de baixar al pati.

Patis primària: El pati de primària es dividirà en 5 zones. A cada zona del pati hi
jugarà un grup estable. Caldrà ús de mascareta per baixar al pati. El material de
dinamització de patis, els grups de flautes, la coraleta, zumba del pati i biblioteca a
l’hora del pati quedaran en suspensió mentre duri l’emergència sanitària.

Patis Educació Infantil: El pati de P4 es dividirà en dues zones (sorral i zona
estructura). El pati de de P5 i P3 no es dividiran en subzones. La sortida al pati serà
esglaonada i es durà a terme en dues franges horàries. Cada grup estable jugarà a la
zona de pati assignada sense interacció amb altres grups.

El material del pati (bicicletes, pales i galledes, taula de tennis taula....) es
desinfectarà després de cada ús. L’alumnat podrà portar de casa el material necessari
per jugar a tennis taula però no el podrà compartir.

No es podrà portar joguines de casa.
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No es podrà fer ús dels lavabos a l’hora del pati. En cas d’emergència, caldrà fer ús del
WC assignat a cada grup estable. Les files per pujar a les aules es distanciaran entre
sí per evitar aglomeracions. Caldrà ser extremadament puntual en les hores d’entrada
i sortida al pati per evitar aglomeracions als passadissos.
Grup

Espai

Horari pati

P3 A

Pati P3

10:30h a 11h

P3 B

Pati P3

11h a 11:30h

P4 A

Pati P4 i P5 (dies alterns)

11h a 11:30h

P4 B

Pati P4 i P5 (dies alterns)

11h a 11:30h

P5 A

Pati P4 i P5 (dies alterns)

10:30h a 11h

P5 B

Pati P4 i P5 (dies alterns)

10:30h a 11h

P5 C

Pati P4 i P5 (dies alterns)

10:30h a 11h

CI A

Pati primària (diferents zones en dies alterns)

10:30h a 11h

CI B

Pati primària (diferents zones en dies alterns)

10:30h a 11h

CI C

Pati primària (diferents zones en dies alterns)

10:30h a 11h

CI D

Pati primària (diferents zones en dies alterns)

10:30h a 11h

3rA

Pati primària (diferents zones en dies alterns)

11h a 11:30h

3rB

Pati primària (diferents zones en dies alterns)

11h a 11:30h

4tA

Pati primària (diferents zones en dies alterns)

11h a 11:30h

4tB

Pati primària (diferents zones en dies alterns)

11h a 11:30h

4tC

Pati primària (diferents zones en dies alterns)

11h a 11:30h

5èA

Pati primària (diferents zones en dies alterns)

10h a 10:30h

5èB

Pati primària (diferents zones en dies alterns)

10h a 10:30h

5è C

Pati primària (diferents zones en dies alterns)

10h a 10:30h

6èA

Pati primària (diferents zones en dies alterns)

10h a 10:30h

6è B

Pati primària (diferents zones en dies alterns)

10h a 10:30h

S’establiran circuits de circulació de l’alumnat per a l’accés a les aules, al pati i als
lavabos per evitar el contacte entre alumnes de diferents grups estables.

∙ LAVABOS I WC
Cada grup estable haurà de fer ús d’un wc assignat. En el cas dels grups que disposin
d’un lavabo dins l’aula, serà aquest el de ús exclusiu per al grup estable.
La resta de l’alumat farà ús dels lavabos del passadís on s’assignarà un WC per cada
grup estable. Per anar al lavabo, l’alumnat de primària haurà de dur mascareta.
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Lavabo

WC assignat

P3 A

Dins l’aula.

Exclusiu grup estable.

P3 B

Dins l’aula.

Exclusiu grup estable.

P4 A

Dins l’aula.

Exclusiu grup estable.

P4 B

Dins l’aula.

Exclusiu grup estable.

P5 A

Dins l’aula.

Exclusiu grup estable.

P5 B

Dins l’aula.

Exclusiu grup estable.

P5 C

Lavabo dins l’aula.

Exclusiu grup estable.

CI A

Lavabo planta baixa zona búnker.

WC 1

CI B

Lavabo planta baixa zona búnker.

WC 2

CI C

Lavabo dins l’aula.

Exclusiu grup estable.

CI D

Lavabo planta baixa zona educació especial

Exclusiu grup estable

3rA

Dins l’aula.

Exclusiu grup estable

3rB

Dins l’aula.

Exclusiu grup estable

4tA

Lavabo planta principal zona búnker

WC 1

4tB

Lavabo planta principal zona búnker

WC 2

4tC

Lavabo planta baixa

WC 3 (abans mestres)

5èA

Lavabo planta principal passadís aules 5è

WC 1

5èB

Lavabo planta principal passadís aules 5è

WC 2

5è C

Lavabo planta principal zona búnker

WC 3 (abans mestres)

6èA

Lavabo planta principal passadís aules 6è

WC 1

6è B

Lavabo planta principal passadís aules 6è

WC 2

No es podrà fer ús dels WC durant l’hora del pati. Si l’alumnat ha d’anar al lavabo en
l’estona d’acollida, extraescolars, menjador o temps d’esbarjo haurà de fer servir el
lavabo i WC assignat al seu grup estable de convivència. L’alumnat de primària haurà
de dur mascareta per anar pel passadís i en cas de coincidir amb algun altre alumne al
lavabo.
S’establiran circuits de circulació de l’alumnat per a l’accés a les aules, al pati i als
lavabos.
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El personal docent, farà servir els lavabos de secretaria i els lavabos de mestres
d’Educació Infantil. Caldrà sempre desinfectar els lavabos després del seu ús.
∙ ESPAI 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’organitzarà en l’espai de menjador, aules de P3, P4 i P5 i en els patis de primària,
P3, P4 i P5.
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. L’alumnat de P3, P4 i P5 dinaran a les aules d’Educació Infantil.
Es realitzaran dos torns per dinar a l’espai del menjador. Entre torn i torn cal fer la
neteja, desinfecció i ventilació del menjador. Es garantirà el rentat de mans abans i
després de l’àpat.

El menjar s’ha de servir en plats individuals, evitant compartirlo (no es posaran
amanides, ni setrilleres, ni cistelles del pa al centre de la taula). 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.

Les activitats posteriors al dinar es duran a terme preferiblement al pati. Si no es pot
mantenir la distància de seguretat, l’alumnat de primària haurà de dur mascareta de
manera obligatòria.

El personal de monitoratge recollirà l’alumnat a l’aula i l’acompanyarà al finalitzar el
servei un altre cop a l’aula del grup estable de convivència. S’establiran franges
horàries d’entrada per a cada grup de manera que estiguin a l’aula abans de l’entrada
de l’alumnat que ha dinat a casa (5 minuts abans de l’arribada dels companys ja
estaran a l’aula).
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En cas de pluja l’alumnat realitzarà les activitats posteriors a l’àpat a l’aula del seu
grup estable i el monitoratge durà a terme les tasques de vigilància a les aules.

Si l’alumnat ha d’anar al lavabo en l’estona de menjador o haurà de fer servir el lavabo
i WC assignat al seu grup estable de convivència i haurà de dur mascareta per anar
pel passadís i en cas de coincidir amb algun altre alumne al lavabo.
La coordinadora del menjador rebrà a les famílies per la porta d’accés exterior de la
sala de l’A.F.A. (associació de famílies d’alumnes). Es promourà la cita prèvia i
l’atenció telefònica o via email amb la coordinadora del menjador.

∙ ESPAIS DE REUNIÓ I TREBALL PER AL PERSONAL
En els espais de reunió i treball per al personal s’establiran les mesures necessàries
per garantir el distanciament físic de seguretat de 1,5 metres, i és obligatori l’ús de
mascareta.
S’evitarà compartir equips, dispositius, estris o altres instruments o accessoris i es
ventilarà els espais tres cops al dia durant 10 minuts.
S’habilitarà la zona de la biblioteca de primària per ampliar la zona de menjador dels
docents i es reforçarà la neteja i desinfecció de l’espai durant la jornada.

∙ SORTIDES I COLÒNIES
Durant el primer trimestre es podran fer sortides locals.
Es podran programar sortides escolars fora del municipi durant el segon i tercer
trimestre del curs 20202021 segons com evolucioni la pandèmia sanitària.

En el cas de les sortides, sempre caldrà mantenir la distància interpersonal d’1,5
metres i, en el cas de l’alumnat de primària, portar mascareta quan no es pugui
preservar la distància o la situació de l’emergència sanitària ho requereixi.

Es
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prioritzaran les activitats a l’aire lliure i se seguiran les mesures de prevenció i
higiene habituals: distància física de seguretat, rentat de mans, etc. El transport de
les sortides garantirà la distància entre grups estables de convivència. L’alumnat de
primària haurà de dur mascareta durant el transport escolar en autobús o transport
públic.

Durant el curs escolar 20202021 les estades pedagògiques (colònies) queden suspeses
excepte les previstes durant el mes de setembre per P5 (estades pedagògiques de P4
curs 20192020 aplaçades).

∙ EXTRAESCOLARS
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.

Atletisme : Cal garantir que cada infant disposa d’una superfície mínima de 2,5 m².
Cal rentarse les mans abans i després de l’entrenament i quan s’accedeix a la zona de
l’activitat, si és el cas. Cal netejar i desinfectar els materials utilitzats després de cada
entrenament. Es prioritzaran els entrenaments a l’aire lliure. En espais interiors:
caldrà garantir la ventilació de l’espai. Si és possible, mantenir les finestres obertes
durant tot l’entrenament. No es faran servir els vestuaris ni les dutxes del centre
educatiu.

Robòtica i TIC: Cal garantir que cada infant disposa d’una superfície mínima de 2,5
m². Cal rentarse les mans abans i després de l’activitat. Dins de l’aula, mantenir la
distància mínima d’1 metre dins el grup estable. Si no és possible, cal utilitzar
mascareta. Caldrà desinfectar les superfícies de les taules després de cada grup. Per
desinfectar el material es pot utilitzar alcohol de 70º. Garantir la ventilació dels espais
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(almenys abans i després de la classe i de manera addicional en classes de llarga
durada, ≥ 1,5 hores).

Anglès: S’organitzarà l’alumnat per nivells de coneixement de la llengua. L’alumnat
de primària haurà de dur mascareta. Caldrà desinfectar les aules després del seu ús i
ventilar durant 10 minuts com a mínim.
S’utilitzaran els espais següents:
•

Aula TAC: Cicle Superior i Cicle Mitjà (dies alterns)

•

Aula anglès/plàstica: Cicle Inicial i P4 (dies alterns)

•

Sala A.F.A: P5

Si l’alumnat ha d’anar al lavabo en l’estona d’extraescolars haurà de fer servir el
lavabo i WC assignat al seu grup estable de convivència i, en el cas de primària,
l’alumnat haurà de dur mascareta per anar pel passadís i en cas de coincidir amb
algun altre alumne al lavabos. En el cas de extraescolars d’anglès (grup d’Educació
Infantil) l’alumnat farà ús dels lavabos situats a la sala de l’A.F.A. L’alumnat de les
extraescolars d’atletisme o esports farà ús dels lavabos nous del patisituats a l’entrada
de la rampa (no els situats a la zona de les moreres).

c) Organització d’horaris i gestió d’entrades i sortides
El centre disposa de 3 portes habilitades per a l’entrada i la sortida de l’alumnat:
Entrada per la porta de Secretaria, entrada «Marquesina» per l’hort de Cicle Inicial i
l’entrada de la «Rampa» que dona accés a dues portes, una al pati de primària i l’altra
al pati de P3. La diversitat d’accessos permet que l’entrada i sortida de l’alumnat es
realitzi evitant aglomeracions. La rampa d’accés al centre romandrà tancada fins a les
8:50h. Les entrades i sortides seran esglaonades en franges de 10 minuts.

L’alumnat de EI i de 1r a 3r serà recollit pel tutor/a legal o persona autoritzada a la
porta de sortida determinada. Només es permetrà un acompanyant per alumne.
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L’alumnat de 4t a 6è pot marxar sol/a excepte en els casos en que la família ho
desautoritzi.

S’estableixen alhora circuits de circulació de l’alumnat per a l’accés a les aules, al pati
i als lavabos.
Accés i sortida

Grup

Horari d’entrada

Horari sortida

Rampa i Pati P3 (accés directe aula)

P3 A i B

9.10h i 15.10h

12.40h i 16.40h

Rampa i pati P3 (porta accés escala dreta passadís superior E.I.)

P4 A i B

9h i 15h

12.30h i 16.30h

Rampa i pati P3 (porta accés escala esquerra passadissos E.I.) Sortida per
la rampa.

P5 A i B

9h i 15h

12.30h i 16.30h

Rampa i pati P3 (accés directe aula)

P5 C

9h i 15h

12.30h i 16.30h

Marquesina (hort cicle inicial) recollida hort

CI A, B i C

9.10h i 15.10h

12.40h i 16.40h

Rampa (pati primària accés escala passadís superior) recollida a la rampa

CI D

9.00h i 15h

12:30h i 16:30h

Rampa (pati primària accés passadís planta baixa) recollida a la rampa

3r A i B

9.10h i 15.10h

12.40h i 16.40h

Marquesina (hort cicle inicial i accés per escala cicle mitjà)

4t A, B i C

9h i 15h

12:30h i 16:30h

Secretaria i passadís de cicle superior. Accés al pati per escala 1.

5è A, B i C

9.10h i 15.10h

12.40h i 16.40h

Secretaria i passadís de cicle superior. Accés al pati per escala 1.

6è A i B

9h i 15h

12:30h i 16:30h

Els germans grans no podran recollir als germans petits.

Hora entrada
9.00h i 15.00h

9.10h i 15.10h

Hora sortida
12:30h i 16:30h

12:40h i 16.40

Grups

Porta

CI D

Rampa porta primària

P4 A i B, P5 A, B i C

Rampa porta infantil

4t A, B i C

Marquesina

6è A i B

Secretaria

P3, 3r A i B

Rampa porta infantil i primària

CI A, B i C

Marquesina

5è A, B i C

Secretaria

No es permetrà a les famílies l’entrada a l’edifici escolar per acompanyar o recollir a
l’alumnat excepte en l’adaptació a P3 i els dies de pluja en alguns grups.

∙ ORGANITZACIÓ DIES DE PLUJA
Cada grup/classe entrarà i sortirà per la seva porta i a l’hora establerta.
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Només en el cas del grup de Cicle Inicial D i 3r A i B, les famílies podran accedir
excepcionalment al pati de primària i recollir als seus fills/es davant de la porta del
gimnàs (màxim un acompanyant per alumne). Es delimitarà la zona de recollida de
cada grup.

L’alumnat de P5 A i B romandrà al vestíbul del menjador per ser recollits en cas de
pluja. L’accés de les famílies per recollir l’alumnat de P5 A i B (màxim un
acompanyant per alumne) es farà per la rampa i porta del pati de primària.

∙ ACOLLIDA MATINAL
S’organitzarà l’alumnat en quatre grups i espais: Educació Infantil (menjador), Cicle
Inicial (aula anglès), Cicle Mitjà (laboratori) i Cicle Superior (biblioteca). La porta
d’accés al centre durant el servei d’acollida serà la rampa i porta del menjador. Les
famílies hauran de trucar al timbre del menjador i esperar a ser atesos. Les famílies
no podran accedir al recinte escolar. Els responsables del servei d’acollida
acompanyaran a l’aula assignada.

Abans d’entrar al centre s’ha 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.

Quan no sigui possible mantenir la distància interpersonal d’1,5 metres tant el
responsable de l’acollida com els infants han de portar mascareta (excepte els menors
de 6 anys). Quan finalitzi el període d’acollida, els infants aniran a la seva aula de
grup estable de convivència. Caldrà tenir present l’horari d’entrada esglaonada així
com les portes d’entrada assignades per a cada grup.

Acabat l’horari d’acollida es ventilarà, netejarà i desinfectarà l’espai utilitzat.
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Si l’alumnat ha d’anar al lavabo en l’estona d’acollida haurà de fer servir el lavabo i
WC assignat al seu grup estable de convivència i hauran de dur mascareta per anar
pel passadís i en cas de coincidir amb algun altre alumne al lavabo (excepte en el cas
d’Educació Infantil). L’alumnat d’Educació Infantil podrà fer servir el WC davant del
menjador durant l’estona d’acollida. Aquest WC s’haurà de desinfectar després de cada
ús.
∙ ACOLLIDA A L’EDUCACIÓ INFANTIL (ADAPTACIÓ P3 i altres)
Del 14 al 18 de setembre de 2020 es durà a terme un període d’adaptació per l’alumnat
de P3 en horari de 9.10h a 12.40h. Durant aquesta franja horària s’acompanyarà
l’alumnat de nou accés al centre per afavorir la seva adaptació a l’escola. Les famílies
podran accedir a l’aula (un acompanyant per infant) i romandre amb l’alumnat durant
la primera mitja hora del matí. Passada aquesta estona hauran de sortir del centre.
S’assignaran especialistes docents d’Educació Infantil del centre per donar suport a
l’adaptació i aquestes hauran de romandre a P3 durant tota la setmana.

Requisits d’accés: la persona acompanyant no pot participar en el període d’acollida
si presenta símptomes compatibles amb la COVID19 o els ha presentat en els darrers
14 dies. Tampoc no hi podrà participar si ha tingut contacte estret amb una persona
amb la COVID19 confirmada o amb simptomatologia compatible en els darrers 14
dies. Es prendrà la temperatura als acompanyants abans d’accedir a l’aula.

Persones de risc: aquelles persones acompanyants que pateixin una malaltia de risc
davant de la COVID19 (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.
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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.

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 i caldrà durla posada durant
tota la seva estada al centre escolar.

d) Pla d’actuació en cas de detectar un possible cas de COVID19
Si una persona comença a desenvolupar símptomes compatibles amb la COVID19 al
centre educatiu:

1. L’alumne haurà de ser acompanyat per l’adult que ho ha detectat a una sala
d’aïllament. Se l’ha de portar a un espai separat d'ús individual. En el nostre cas
l’espai serà l’aula de treball en equip situada a la primera planta a la zona dels
despatxos. No es deixarà l’alumne sol en cap moment, però es mantindran sempre que
sigui possible les mesures de distanciament físic, tenint en compte l’edat de l’infant.

2. S’ha de col∙locar una mascareta quirúrgica (tant a la persona que ha iniciat
símptomes com a la persona que quedi al seu càrrec). Es tancarà en una bossa tot el
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material utilitzat a l'espai d'ús individual on s'ha aïllat la persona i s’introduirà
aquesta bossa tancada en una segona bossa abans de dipositarla amb la resta de
residus al contenidor gris (rebuig). No s’obligarà als infants menors de 6 anys i als
alumnes amb discapacitat a posarse la mascareta si hi oposen resistència.

3. S’ha de contactar amb la família per tal que vingui a buscar l’infant. L’adult que
hagi detectat el cas serà el que quedi amb l’alumne fins que un familiar o tutor legal el
vagi a recollir. S’evitarà que altres adults del centre educatiu entrin en contacte amb
l’alumne, per evitar possibles contagis. Un cop se n’hagin endut l’alumne, es procedirà
a realitzar la neteja i desinfecció de l’espai.

4. En cas de presentar símptomes de gravetat s’ha de trucar també al 061.

5. El centre ha de contactar amb el servei territorial d’Educació per informar de la
situació i a través d’ells amb el servei de salut pública. La família o la persona amb
símptomes ha 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 SARSCoV2, l’infant
i la família amb qui conviu hauran d’estar en aïllament al domicili fins conèixerne el
resultat. En cas que finalment es confirmi el cas, Salut Pública serà l'encarregada de
la identificació, aïllament i seguiment dels contactes estrets.

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. Si hi ha un cas positiu se’n farà la comunicació a
l’Ajuntament a través dels Serveis Territorials.

e) Pla de ventilació, neteja i desinfecció
La ventilació és una de les principals mesures de prevenció de contagis en espais
interiors. Es ventilaran les instal∙lacions interiors almenys durant 10 minuts 3
vegades al dia i quan canviï el grup de persones que hi ha a l’interior. S’establiran
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responsables entre l’alumnat i/o docents de cada grup encarregats d’obrir i tancar
finestres tres cops durant la jornada escolar.

Es reforçarà el servei de neteja del centre escolar per intensificar la neteja i desinfecció
durant i després de la jornada escolar. Les zones i punts on cal intensificar la neteja i
desinfecció són:
 Interruptors i timbres (aparell electrònic)
 Manetes i poms de portes, finestres, armaris i arxivadors.
 Botoneres dels ascensors (aparell electrònic)
 Baranes i passamans, d’escales i ascensors
 Taulells i mostradors
 Taules
 Cadires, especialment en les zones d’espera
 Ordinadors, sobretot teclats i ratolins
 Telèfons
 Grapadores i altres utensilis d’oficina
 Comandaments a distància
 Aixetes
 Lavabos.

S’assegurarà la dotació de sabó i eixugamans d’un sol ús, per garantir l’adequada
higiene de mans en tot moment. Per a la desinfecció de superfícies i materials es poden
utilitzar tovalloletes impregnades amb solució desinfectant o un drap net humitejat
amb alcohol de 70%.

3. Organització pedagògica en cas de confinament parcial o
tancament del centre
Malgrat les dificultats tecnològiques, econòmiques i socials que puguin experimentar
les nostres famílies la finalitat del centre serà la de garantir un acompanyament
emocional i una oferta educativa per a l’alumnat i les seves famílies.
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El canal de difusió principal entre el centre i les famílies serà la pàgina web de
l’escola, el correu electrònic dels cicles i de l’escola i l’aplicació mòbil de l’escola.

Es mantindrà el contacte directe amb l’alumnat i les famílies a través del correu
electrònic directe amb els/les docents, missatges al mòbil a través de l’aplicació de
l’escola i trucades telefòniques.

Les videoconferències seran una eina educativa i es duran a terme de manera
setmanal en petits grups i de manera individual per a reunions amb les famílies si és
necessari. Es duran a terme preferiblement amb la plataforma Google Meet.

S’oferiran propostes educatives prioritzant aquelles que es puguin realitzar de manera
autònoma a través de dispositius mòbils i consumint poques dades d’internet.

A Educació Infantil i Cicle Inicial les propostes educatives seran setmanals i inclouran
activitats i recomanacions per treballar totes les capacitats i competències, posant
especial èmfasi en l’aprendre a aprendre, l’autoregulació i la creativitat. El retorn de
les activitats es farà a travès del correu electrònic dels docents que proposen la tasca
amb un vídeo, àudio o fotografia de la producció de l’alumne, segons necessitat. Cal
evitar la necessitat d’imprimir fulls o tasques per poder resoldreles.

A Cicle Mitjà i Cicle Superior es treballarà a partir dels usuaris Gsuite de l’alumnat i
les aules virtuals de Google Classroom. S’habilitarà una aula virtual per a cada tutoria
i una altra aula virtual d’especialitats que englobarà les activitats de música, anglès i
educació física. Aquestes aules virtuals estaran gestionades pels docents que podran
proposar diverses tasques i organitzar el calendari d’activitats segons les necessitats.
S’inclourà el correu «tutor» a les llistes de les aules virtuals de manera que les famílies
puguin fer un seguiment del desenvolupament de les activitats dels seus fills/es.

Des de l’inici de curs s’haurà de formar a l’alumnat en el funcionament de les diferents
eines que es faran servir en cas de confinament: Web, Gmail, Drive i Google Classroom
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(incloent Google docs, Forms, i altres aplicacions de Gsuite habilitades als usuaris de
l’escola).

Els/les mestres de Pedagogia Terapèutica i Audició i LLenguatge hauran de fer
propostes d’activitats per l’alumnat amb els quals participin normalment. Poden fer
servir les eines esmentades anteriorment per a fer tasques individualitzades per
l’alumnat NESE.

Es preparà un dossier alternatiu amb activitats instrumentals, lúdiques i autònomes
de cada nivell. Aquest serà entregat físicament a la família de l’alumnat que no disposi
de les eines digitals necessàries per desenvolupar les tasques virtuals o s’oferirà en
format digital com una alternativa de reforç i ampliació en alguns casos. El seguiment
d’aquests alumnes es farà per telèfon. Les còpies originals dels dossiers alternatius es
trobaran preparades a la carpeta del Drive: Compartits amb mi/ Escola Pau Casals/
General

Escola/documents

de

centre/

dossiers

Covid19

alumnat:

https://drive.google.com/drive/folders/1ZQuWan7llj1HHx7l0K_R2rDGFKYQrG4B?usp=sharing

En cas de confinament parcial o total, s’haurà d’imprimir i repartir a l’alumnat
necessari en el moment que es conegui l’estat de confinament.

A l’inici de curs, es determinaran les mancances de programari dels membres del
Claustre i de les famílies i es farà difusió de tutorials d’ús o possibles sessions de
formació.

Les sessions de treball en equip del personal docent es reprogramaran i es duran a
terme de manera telemàtica a través de videoconferències, preferiblement amb la
plataforma Google Meet. S’establiran franges d’horari laboral consensuades per
afavorir la conciliació familiar i laboral així com les franges de desconnexió digital1.

1https://drive.google.com/file/d/1MCgEWI6hbOlUTDaJ_4y7TABqsw3lbtF/view?usp=sharing
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Annex 1 Llista de comprovació de símptomes per a les famílies
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Annex 2. Planificació de la ventilació. Neteja i desinfecció de
centres educatius
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Annex 3 Plànol de recorreguts i zones de pati
a) Plànol superior:

30

b) Plànol inferior:
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Annex 4 Horaris mestres i alumes i aules
Horari Educació Infantil P3
9:10-11:00

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

Treball

Psicomotricitat

Treball

Psicomotricitat

Treball

Globalitzat

Globalitzat

11:00-11:30
11:30-12:40

PATI
Treball

Treball

Treball

Treball

Treball

Globalitzat

Globalitzat

Globalitzat

Globalitzat

Globalitzat

Anglès

Treball

12:40-15:00
15:10-16:00

DINAR
Treball

Anglès

Globalitzat
16:00-16:40

Globalitzat

Treball
Globalitzat

Globalitzat

Treball

Treball

Treball

Treball

Treball

Globalitzat

Globalitzat

Globalitzat

Globalitzat

Globalitzat



Els i les especialistes entraran a les aules de forma quinzenal.



El pati es distribueix en dos torns:
•

1r torn: 10:30-11:00

•

2n torn: 11:00-11:30

Horari Educació Infantil P4
9:00-11:00

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

Treball

Psicomotricitat

Treball

Psicomotricitat

Treball

Globalitzat

Globalitzat

11:00-11:30
11:30-12:30

PATI
Treball

Treball

Treball

Treball

Treball

Globalitzat

Globalitzat

Globalitzat

Globalitzat

Globalitzat

Anglès

Treball

12:30-15:00
15:00-16:00

DINAR
Treball

Anglès

Globalitzat
16:00-16:30



Globalitzat

Treball
Globalitzat

Globalitzat

Treball

Treball

Treball

Treball

Treball

Globalitzat

Globalitzat

Globalitzat

Globalitzat

Globalitzat

Els i les especialistes entraran a les aules de forma quinzenal.
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Horari Educació Infantil P5
9:00-10:30

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

Treball

Psicomotricitat

Treball

Psicomotricitat

Treball

Globalitzat

Globalitzat

10:30-11:00
11:00-12:30

PATI
Treball

Treball

Treball

Treball

Treball

Globalitzat

Globalitzat

Globalitzat

Globalitzat

Globalitzat

Anglès

Treball

12:30-15:00
15:10-16:00

DINAR
Treball

Anglès

Globalitzat
16:00-16:30



Globalitzat

Treball
Globalitzat

Globalitzat

Treball

Treball

Treball

Treball

Treball

Globalitzat

Globalitzat

Globalitzat

Globalitzat

Globalitzat

Els i les especialistes entraran a les aules de forma quinzenal.

Horari Cicle Inicial A, B i C
9:10-9:30
9:30-10:30

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

Treball

Treball

Treball

Treball

Treball

Globalitzat

Globalitzat

Globalitzat

Globalitzat

Globalitzat

Treball

Música

Treball

Música

Treball

Globalitzat

Globalitzat

10:30-11:00
11:00-11:40
11:40-12:40

PATI
Treball

Treball

Treball

Treball

Treball

Globalitzat

Globalitzat

Globalitzat

Globalitzat

Globalitzat

Treball

Treball

Treball

Treball

Treball

Sistemàtic

Sistemàtic

Sistemàtic

Sistemàtic

Sistemàtic

Treball

Treball

Treball

Globalitzat

Globalitzat

Globalitzat

Lectura

Lectura

Lectura

12:40-15:10
15:10-16:10
16:10-16:40


Globalitzat

DINAR
Especialitat
Lectura

Especialitat
Lectura

Els i les especialistes entraran a les aules de forma quinzenal.
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Horari Cicle Inicial D
8:50-9:30
9:30-10:30

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

Treball

Treball

Treball

Treball

Treball

Globalitzat

Globalitzat

Globalitzat

Globalitzat

Globalitzat

Treball

Música

Treball

Música

Treball

Globalitzat

Globalitzat

10:30-11:00
11:00-11:20
11:20-12:20

PATI
Treball

Treball

Treball

Treball

Treball

Globalitzat

Globalitzat

Globalitzat

Globalitzat

Globalitzat

Treball

Treball

Treball

Treball

Treball

Sistemàtic

Sistemàtic

Sistemàtic

Sistemàtic

Sistemàtic

Treball

Treball

Treball

Globalitzat

Globalitzat

Globalitzat

Lectura

Lectura

Lectura

12:20-14:50
14:50-15:50
15:50-16:20


Globalitzat

DINAR
Especialitat
Lectura

Especialitat
Lectura

Els i les especialistes entraran a les aules de forma quinzenal.

Horari Cicle Mitjà 3r
9:10-11:00

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

Treball

Treball

Treball

Treball

Treball

Globalitzat

Globalitzat

Globalitzat

Globalitzat

Globalitzat

Treball

Treball

Globalitzat

Globalitzat

Treball

Treball

Sistemàtic

Sistemàtic

Especialitat

Treball

10:30-11:00
11:00-11:30
11:30-12:40

PATI
Treball

Treball

Globalitzat

Globalitzat

Treball

Treball

Sistemàtic

Sistemàtic

12:34-15:10
15:10-16:10

Biblioteca

DINAR
Especialitat

Especialitat

Especialitat

Globalitzat
16:10-16:40

Lectura

Lectura

Lectura

Lectura



Els i les especialistes entraran a les aules de forma quinzenal.



El préstec de llibres es farà a la biblioteca del Castell. Cada setmana pujarà un grup.

Lectura
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Horari Cicle Mitjà 4t
9:00-11:00

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

Treball

Treball

Treball

Treball

Treball

Globalitzat

Globalitzat

Globalitzat

Globalitzat

Globalitzat

Treball

Treball

Sistemàtic

Sistemàtic

Especialitat

Treball

11:00-11:30
11:30-12:30

PATI
Treball

Treball

Sistemàtic

Sistemàtic

12:30-15:00
15:00-16:00

Biblioteca
DINAR

Especialitat

Especialitat

Especialitat

Globalitzat
16:00-16:30

Lectura

Lectura

Lectura

Lectura



Els i les especialistes entraran a les aules de forma quinzenal.



El préstec de llibres es farà a la biblioteca del Castell. Cada setmana pujarà un grup.

Lectura

Horari Cicle Mitjà 5è
9:10-10:00

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

Treball

Treball

Treball

Treball

Treball

Globalitzat

Globalitzat

Globalitzat

Globalitzat

Globalitzat

10:00-10:30
11:00-11:40
11:40-12:40

PATI
Treball

Treball

Treball

Treball

Treball

Globalitzat

Globalitzat

Globalitzat

Globalitzat

Globalitzat

Treball

Treball

Treball

Treball

Treball

Sistemàtic

Sistemàtic

Sistemàtic

Sistemàtic

Sistemàtic

12:40-15:10

DINAR

15:10-16:10

Especialitat

Especialitat

Especialitat

Especialitat

16:10-16:40

Lectura

Lectura

Lectura

Lectura



Els i les especialistes entraran a les aules de forma quinzenal.



El préstec de llibres es farà a la biblioteca del Castell. Cada setmana pujarà un grup.

Biblioteca
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Horari Cicle Mitjà 6è
9:00-10:00

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

Treball

Treball

Treball

Treball

Treball

Globalitzat

Globalitzat

Globalitzat

Globalitzat

Globalitzat

10:00-10:30
10:30-11:30
11:30-12:30

PATI
Treball

Treball

Treball

Treball

Treball

Globalitzat

Globalitzat

Globalitzat

Globalitzat

Globalitzat

Treball

Treball

Treball

Treball

Treball

Sistemàtic

Sistemàtic

Sistemàtic

Sistemàtic

Sistemàtic

12:30-15:00

DINAR

15:00-16:00

Especialitat

Especialitat

Especialitat

Especialitat

16:00-16:30

Lectura

Lectura

Lectura

Lectura



Els i les especialistes entraran a les aules de forma quinzenal.



El préstec de llibres es farà a la biblioteca del Castell. Cada setmana pujarà un grup.

Biblioteca

Annex 5 Llistat de material necessari
•

Gel hidroalcohòlic i dosificadors per cada aula i espai addicional.

•

Pantalles de protecció facial.

•

Mascaretes i mascaretes amb visió de llavis per Pedagogia Terapèutica i E.I.

•

Tovalloletes impregnades amb solució desinfectant o un draps per humitejar
amb alcohol de 70%.

•

Interruptor per obrir porta del menjador.

•

Contenidor de rebuig (paperera de peu) per la sala d’aïllament.

•

Marcar al terra itineraris de colors.

•

Rotllos paper.

•

Termòmetres per cada aula.

Material famílies i alumnat:
•

Funda per mascareta.

•

Ampolla d’aigua.

•

Sabates d’ús exclusiu aula (E.I.).

•

Altres materials d’ús individual segons organització pedagògica del cicles.
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