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1. INTRODUCCIÓ

D’acord al marc normatiu vigent:
1- Les instruccions per al curs 2020-21 del 30 de juny de 2020.
2- El Pla d’actuació per al curs 2020-21 per a centre educatius en el marc
de la pandèmia del 3 de juliol de 2020.
3- El document de Preguntes més freqüents i Guia per elaborar el pla
d’organització dels centres educatius per al curs 2020-21 de 9 de juliol.

I l’acompanyament de la inspecció educativa, hem elaborat aquest Pla
d’organització per al curs 2020-21 en el marc de la pandèmia presentat i
aprovat en reunió de consell escolar a data de 21 de juliol de 2020.
Aquest pla pretén garantir que tots els alumnes del centre puguin seguir el
curs de manera presencial, de manera que puguem treballar amb la màxima
normalitat possible aplicant les mesures sanitàries de protecció per reduir la
transmissió del virus i millorar la traçabilitat de casos i contactes.

En el marc de la nostra autonomia de centre, hem realitzat aquest Pla tenint en
compte dos aspectes claus:
1-Afavorir l’atenció inclusiva a tot l’alumnat .
2-Portar l’activitat educativa d’una manera segura i confortable.

El Pla es penjarà a la web del centre, i d’entrada les mesures proposades seran
vigents al llarg del curs si no canvia el context epidemiològic.

L’equip directiu
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2. ORGANITZACIÓ DE CENTRE
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2.1. ORGANITZACIÓ DE GRUPS D’ALUMNES, PROFESSIONALS I ESPAIS

CICLE MITJÀ

CICLE INICIAL

EDUCACIÓ INFANTIL

CICLE

NIVELL
P3A
P3B
P4A
P4B
P5A
P5B
P5C
1rA
1rB
2nA
2nB
2nC
3rA
3rB
4tA
4tB
4t C

CICLE
SUPRIOR

5è A 22
5è B 22
6è A
6è B
6è C

GRUPS REDUÏTS

TUTORA

MESTRES ESPECIALISTES

16
15
21
20
15

ESPAI AULA
Aula P3A
Aula P3B
Aula PA
AulaP4B
Aula P5A

15

Aula P5B

16
19
20
15
15
14
16
16
18
18
18
22
22
17
16
17

Psicomotricitat
Aula 1rA
Aula 1rB
Aula 2nA
Aula 2nB
Aula d’anglès
Aula de 3rA
Aula de 3rB
Aula de 4tA
Aula de 4tB
Aula de 5èA
Aula de Música
Aula de Ciències
Aula de 5èB
Aula de 6èB
Aula de 6èA
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Matèria o activitat
Anglès
Educació Especial
Religió

Vetlladora
CREDA

Grups estables dels quals provenen
els alumnes
1r A i B – 2n A, B i C - 3rA i B – Clil 4t
4t A, B i C – 5è A i B i 6è A, B i C
5è i 3r
EI, CI, 4t i 6è
CI
CM
CS
EI
CS
1r i 3r

Docent

Horari (nombre d’hores o
sessions setmanals)
2 sessions setmanals
4 sessions setmanals
2-3 sessions
2-3 sessions
1 sessió
1 sessió
1 sessió

Observacions

2 sessions

Aula EE

CURS 20-21

Dins aula
Dins aula
Dins i fora aula
Dins i fora aula
Aula Taller
Aula Taller
Aula Taller
Dins l’aula
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2.2 ORGANITZACIÓ D’HORARIS A PRIMÀRIA I INFANTIL CURS 2020-21

Cursos: 4t, 5è i 6è

8:40 – 9:00
9:00 – 9:45
9:45 – 10:30
10:30 – 11:00 Pati
11:00 – 11:45
11:45 – 12:30
12:30 – 13:15
13:15 – 13:40

8:50 – 9:00
9:00 -9:45
9:45 – 10:30
10:30 – 11:15
11:15 -11:45 Pati
11:45 – 12:30
12:30 – 13:15
13:15 – 14:00

FRANJA HORÀIA

Cursos: 1r,2n i 3r

Curs: P4

Curs: P5

8:50 – 9:00 Entrada
9:00 – 10:30

8:40 – 8:50
8:50 – 11:00

8:40 – 8:50
8:50 – 11:45

10:30 – 11:00 Pati
11:00 – 12:30
12:30 – 12:45 Pati
12:45 – 13:50

11:00 – 11:30 Pati
11:30 – 12:45
12:45 – 13:00 Pati
13:00 – 13:40

FRANJA HORÀIA

Curs: P3
FRANJA HORÀIA

FRANJA HORÀIA

FRANJA HORÀIA

Degut a la necessitat de fer dos torns de pati, hem dividit l’etapa en dos grups: 1r, 2n i 3r un grup i 4t, 5è i 6è un altre grup.

11:45 – 12:15 Pati
12:15 – 13:00
13:00 – 13:15 Pati
13:15 – 13:40
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2.3 ORGANITZACIÓ D’ENTRADES I SORTIDES
HORARI

MATÍ

8:40 – 8:50
8:50 – 9:00

MIGDIA

13:40 – 13:50
13:50 – 14:00

TARDA

16:10 – 16:20
16:20 – 16:30

Porta principal
Porta direcció
Pedro
1r I 3rA
5è
1r I 3rA
5è
Porta principal
Porta direcció
Pedro
1r i 3rA
5è

Porta Cadenat
Porta Vermella
Esther
2n I 3rB
4t
2n i 3rB
4t
Porta Cadenat
Porta Vermella
Esther
2n I 3rB
4t

Porta Principal
Fàtima

Porta pati
Emma

P4
P3

P5
6è

P4
P3

P5
6è

Porta Principal
Monitora de P4
P4
P3

Porta pati
Monitora de P5
P5
6è

Cada grup té assignada una porta exterior al pati i una porta de l’edifici per entrar i sortir de l’escola. A l’haver-hi dos torns hi ha dos grups que
repeteixen porta d’entrada i sortida. Cada porta tant a l’entrada com a la sortida estarà vigilada per una persona del centre: el conserge, la
coordinadora del menjador i dues mestres sense tutoria. A la sortida de la tarda dues mestres són substituïdes per monitores de menjador.
Al recinte de l’escola no hi podrà entrar cap família. Al matí, els infants entraran sols i es dirigiran a la seva aula on la mestra els estarà esperant. Al
migdia i a la tarda la mestra i les monitores acompanyaran als infants a les diferents portes corresponents on les famílies els estaran esperant.
Els germans grans d’infants d’Educació Infantil podran entrar al pati de l’escola per la porta del carrer sense sortida i després es dirigiran a la seva
porta de referència per entrar al centre, a l’hora que els hi pertoqui.
Els infants de Cicle Mitjà i Superior que tinguin germans/es a Educació Infantil sortiran de l’edifici per la porta que els hi correspongui i podran sortir
a l’exterior de l’escola per la porta d’Educació Infantil. Els infants de Cicle Inicial que tinguin germans a Educació Infantil una mestra de reforç o
especialista els acompanyarà fins a la porta de sortida d’Educació Infantil a l’hora que li correspongui el seu grup.
Amb aquesta distribució pretenem ajudar al màxim a les famílies amb més d’un infant a l’escola.
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2.4 ORGANITZACIÓ DE PATIS
Patis Educació Primària
CICLE INICIAL
1rA- 20

1rB - 19

2nA 2nB - 15
15
Cabana + sorral

Dilluns

Pista

Dimarts

Plaça

Dimecres

Cabana + sorral

Plaça

Dijous

Parc 1
d’octubre

Pista

Divendres

Cabana + sorral

Parc 1
d’octubre

Plaça

CICLE MITJÀ
2nC - 14

Pista

Parc 1
d’octubre

Escola
Música

3rA - 17

3rB
- 15
Plaça

Parc 1
d’octubre
Cabana + sorral

Pista

Pista

Parc 1
d’octubre

Cabana +sorral

Escola
de
música

Plaça

Parc 1
d’octubre

4tA - 17

Pista

4tB –
18

CICLE SUPERIOR
4tC - 18

Parc 1
d’octubre
Pista

Cabana + sorral

Escola
de
Música
Cabana + sorral

Plaça

Escola
de
Musica

Parc 1
d’octubre

Plaça

5èA - 22

10:45 – 11:15

5èB 22
Plaça

6èA - 17

6èB - 17

6èC 16

Cabana + sorral
Parc 1
d’octubre

Cabana + sorral

Pista

Pista

Plaça

Cabana + sorral

Pista

Escola
de
Música

Plaça

Parc 1
d’octubre

Escola
de
Música

11:15 - 11:45

Pista: espai compartit per dos o tres grups estables- nivell
Pati cabana + sorral: espai compartit per dos o tres grups estables- nivell
Pati escola de música: patí grup estable
Plaça Doctor Barberà: pati grup estable
Pati Parc 1 d’octubre: espai compartit per dos o tres grups estables- nivell
Material per fer servir al sorral per colors i grups estables. Cada grup estable tindrà el seu material de pati en una caixa, cada grup estable tindrà el
seu material identificat per color o una altra característica.
Els patis estaran vigilats per les tutores i les mestres especialistes i de reforç les substituiran 10 minuts.
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Patis a Educació Infantil
FRANGES HORÀRIES

1r Pati

2n Pati

Pati rajoles

Pati sorra

10:30 – 11:00

P3

P3

11:00 – 11:30

P4

P4

11:45 – 12:15

P5

P5

12:30 – 12:45

P3

P3

12:45 – 13:00

P4

P4

13:00 – 13:15

P5

P5

Cabana Primària

P5

P5

Els espais de pati:
- Pati sorral
- Pati rajoles
-Pati de la cabana

Vigilants de pati: tutores i mestra de reforç
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2.5 CIRCULACIÓ DINS EL CENTRE.

Els infants quan circulin pel passadís aniran pel cantó dret , sempre amb mascareta i
mantenint la distància interpersonal de 1,5 metres.
Quan un infant hagi de sortir de l’aula per anar al WC es rentarà les mans abans de
sortir de l’aula i anirà amb mascareta pel cantó dret del passadís.
Cada cicle tindrà un lavabo assignat, tant a l’interior de l’escola com fora el pati.
Marcarem el terra indicant la circulació dels infants.
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2.6 ESPAIS DE REUNIÓ I TREBALL PERSONAL.

Sala de mestres, utilitzada per reunions, esmorzars i menjador.
Les reunions de Claustre es duran a terme al gimnàs del centre per tal de garantir el
distanciament físic de seguretat de 1,5 metres.
Les reunions de cicle i nivell es faran a les aules garantint el distanciament físic de
seguretat de 1,5 metres.
Les reunions de comissions i grup de treball es duran a terme a les aules relacionades
amb la comissió, garantint el distanciament físic de seguretat de 1,5 metres.
A l’hora de dinar a la sala de mestres es faran dos torns per tal de garantir el
distanciament físic de seguretat de 1,5 metres.
Per utilitzar la màquina de cafè , cada mestra s’haurà de rentar les mans abans i
després d’utilitzar-la.
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2.7 RELACIÓ AMB LA COMUNITAT EDUCATIVA
2.7.1 REUNIONS D’INICI DE CURS.
Les reunions d’inici de curs de P4 fins a 6è es realitzaran durant la segona setmana de
setembre, just abans de començar el curs. Hem cregut necessari fer-les abans de
comenci el curs, per així poder informar a les famílies del pla d’organització de centre.
La reunió de P3 es durà a terme el dimecres 2 de setembre i les entrevistes individuals
els dies 9 i 10 de setembre.
Les reunions es faran per grups estables, en espais molt ventilats i mantenint la
distància de seguretat de 1’5 metres, en cas de no poder mantenir la distància caldrà
fer ús de la mascareta. A l’entrar a l’escola tothom es rentarà les mans amb gel
hidroalcohòlic que l’escola posarà a l’abast de tothom.
Cada dia de la setmana farà les reunions un cicle, en l’espai de l’aula del grup estable.
Per tal d’evitar les aglomeracions a l’escola els grups entraran esglaonadament en
torns de 5 minuts.
Cada grup entrarà per una porta del pati i es dirigirà a l’interior de l’escola per la porta
corresponent. Farem que les famílies facin el mateix recorregut que els seus fills/es.
A les reunions només podrà assistir un progenitor per infant.
Contingut de la reunió: explicació del Pla d’organització de centre i funcionament del
curs. En aquesta reunió s’informarà a les famílies de les eines de comunicació
escollides pel centre, així com la plataforma digital que utilitzarà el centre – moddle –
(sempre des de la perspectiva de l’usuari bàsic), i tenint en compte les eines que pugui
tenir la família (mòbil, ordinador, tauleta,...). S’informarà també de les persones de
referència al centre que els podrà ajudar en un moment determinat.
En aquestes reunions, s’actualitzarà la informació respecta a la connectivitat i l’ús de
dispositius informàtics a la llar de cada infant.
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2.7.2 ENTREVISTES AMB LES FAMÍLIES
Seguiment individual de l’infant.
Oferirem a les famílies la possibilitat de fer les entrevistes presencials o virtuals
(telèfon o videoconferència) sempre dins l’horari lectiu.
Totes les entrevistes seran amb cita prèvia i respectant els dies establerts a principi de
curs. Els dies establerts per cada cicle són: Educació infantil i Cicle Inicial dimarts de
14:00 a 15:00h i Cicle Mitjà i Cicle Superior dilluns de 14:00 a 15:00 h.

Entrevistes presencials:
Les entrevistes presencials amb les famílies que es duguin a terme al llarg del curs
sempre tindran en compte totes les mesures de seguretat , prevenció i higiene. Es
mantindrà la distància de seguretat sempre que sigui possible, en cas de no poder
mantenir-la es farà ús de la mascareta.
Les entrevistes les durà a terme la tutora i un progenitor.
La tutora anirà a buscar a la família a la porta d’entrada de l’escola i es dirigiran a
l’espai on realitzaran l’entrevista.
El progenitor haurà d’entrar amb mascareta fins a l’aula, allà si es pot garantir la
distància de seguretat se la podrà treure.
Al finalitzar l’entrevista la tutora acompanyarà al progenitor a la porta exterior de
l’escola. Al sortir de l’aula s’hauran de posar la mascareta.
Els cursos d’Educació Primària realitzaran les entrevistes a les seves aules. Els
d’Educació Infantil ocuparan els següents espais: Biblioteca, Aula EE, Aula reforç, Aula
tallers, Aula Ciències infantil, Informàtica i Aula de Ciències Primària.

Les reunions amb altres persones del centre: direcció, EAP, logopèdia,... sempre
seran amb cita prèvia i respectant totes les mesures de prevenció, higiene i seguretat.

2.7.3 CONSELL ESCOLAR.
Les reunions del Consell Escolar sempre que sigui possible es duran a terme de forma
presencial i sempre respectant totes les mesures de prevenció, higiene i seguretat.
Espai: Gimnàs o altre espai adequat de l’escola. Es mantindrà l’espai ventilat durant
tota la reunió. Es col·locaran les cadires respectant la distància de seguretat.
Els membres del Consell Escolar entraran a l’escola amb mascareta i no se la podran
treure fins arribar al gimnàs o espai adequat i estiguin asseguts al seu lloc.
Els dia i horari segueix sent l’establert i sempre amb l’avís de convocatòria prèvia.
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2.8 ACOLLIDA A EDUCACIÓ INFANTIL
2.8.1 PLA D'INCORPORACIÓ GRADUAL PER ALS INFANTS DE 3
ANYS
L'entrada a l'escola és un esdeveniment molt important a la vida de l‘infant.
Per això el paper de les famílies i de les mestres és cabdal per acompanyar-los en
aquests moments i fer el més fàcil i agradable possible la seva adaptació a l’escola.
Les primeres setmanes de P3 esdevenen uns dies amb unes característiques
específiques: inici del curs, infants que no han anat mai a l’escola, separació de les
figures emocionals de referència, relació amb infants i adults desconeguts i
descobriment d’un espai nou que està per conèixer. És el moment, doncs, d’utilitzar
diferents estratègies per afrontar la nova situació i garantir la tranquil·litat i el benestar
de l’infant, que li donin seguretat.
Al llarg de P3 i, especialment, en el període d’incorporació a l’escola acompanyem
l’infant en la capacitat de separar-se de les persones de referència, de gaudir de
l’estada a l’escola i de compartir espai i materials amb els altres infants. A més a més
d’oferir noves experiències.
És també el moment en que anem posant les bases de molts valors que ajudaran a
l’infant a créixer com a persona única i com a ésser social. El respecte, la confiança,
les dinàmiques de grup, la gestió de les emocions, els hàbits de treball, l’assoliment de
l’autonomia, l’escolta, el saber pensar i el saber esperar, la tolerància, la solidaritat...
són pilars sobre els quals es fonamentarà tota l’estada a P3 i la resta de cursos a
l’escola.
Famílies i mestres treballem en aquesta bonica i apassionant tasca de formar de
manera integral els infants perquè siguin persones felices, lliures i compromeses amb
la societat.
Cal per tant acompanyar cada infant tenint en compte les possibilitats de cadascú i,
així, poder arribar a obtenir uns resultats òptims. Però no només és important el
resultat final (que l’infant s’adapti), sinó com ho hem fet i quins processos es donen,
quines reflexions i quins aprenentatges esdevenen de tot el procés.
Per això és molt important que la família i l’escola caminem plegats i acompanyem
l’infant en aquest moment únic que el farà créixer dia a dia.
Per aconseguir entre tots aquest objectiu, la nostra escola té per al proper curs aquest
Pla d’Incorporació Gradual pensat en fer l’entrada d’aquests infants més fàcil i més
agradable.
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Dia 2 de setembre les 5 de la tarda:
Reunió general informativa amb totes les famílies dels
Infants de P3.
A aquesta reunió NO hi poden assistir els infants.
Només podrà assistir un progenitor. Tindrà lloc al gimnàs de l’escola, mantenint i
respectant totes les mesures de seguretat.



Dies 9 i 10 de setembre:
Entrevistes individuals, de 20 minuts, d’un progenitor amb la
mestra tutora del seu fill/a. En aquesta ocasió, és molt
convenient que també hi assisteixi el nen/a, ja que en presència
d’un progenitor s'anirà familiaritzant amb el nou espai físic de la
seva classe i amb tot allò que conté.

Aquestes entrevistes es duran a terme a l’aula, mantenint i respectant totes les
mesures de seguretat.



Dia 14 de setembre:
Començament de les classes:
 Els tres primers dies, és a dir, 14, 15 i 16 de setembre:
Dividirem cada classe en dos grups. L’horari del primer grup serà de 9 a
11 h. i l’horari del segon grup serà de 11:30 a 13:30h.
Els dos grups ocuparan el mateix espai de l’aula, ja que un cop acabat
el període d’adaptació serà un grup estable.

 A partir del dijous, 17 de setembre, l'horari serà igual que
el de la resta de l'escola, de 8:50 a 13:50 hores en jornada continuada.
Cada grup de P-3 estarà atès per la mestra tutora i una altra mestra de l'escola durant
tota la quinzena de setembre, per tal de garantir i vetllar per la incorporació del vostre
fill/a i facilitar-la al màxim. Aquestes mestres seran la mestra d’educació especial i la
de reforç, aquestes durant el curs seran les dues persones que també entraran al
grup.
Les famílies dels infants durant el període d’adaptació podran acompanyar-los a l’aula
seguint les mesures de prevenció i seguretat establertes.
Aquells infants que un cop passat el període d’adaptació necessitin ser acompanyats
per un progenitor fins l’aula, ho podran fer seguint les mesures de prevenció i
seguretat establertes. Tot i que caldrà valorar cada cas en particular, demanarem a les
famílies que aquest període d’acompanyament fins a l’aula finalitzi a principis
d’octubre.
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D’ACOLLIDA

ESPAI:
Acollida: L’espai d’acollida dels infants de P3, a les 8:50 h i 11:30 h serà a la seva
aula.
Ocupació: Els infants podran anar acompanyats per un progenitor, així garantirem
que cada persona disposa d’un espai de 2,5 m2 a l’interior de l’aula.
Ventilació: Les aules, si el temps ens ho permet ,estaran ventilades durant tot el dia
amb les finestres sempre obertes. Si fos el cas que el temps no ens ho permetés
ventilarem les aules durant 10minuts 3 vegades al dia i quan el grup canviï de
persones que hi ha a l’interior.
Neteja i desinfecció: L’aula durant el període d’adaptació estarà ocupada per dos
grups, tot i que tots dos formen un grup estable. En el canvi de grup es netejaran les
taules, cadires i el material utilitzat es netejarà o es canviarà de material.

PERSONA ACOMPANYANT
Requisits: La persona acompanyant que participa en el període d’acollida no
presentarà símptomes compatibles amb la COVID-19 o no els ha presentat en els
darreres 14 dies, tampoc haurà tingut cap contacte estret amb una persona amb la
COVID.19 confinada o amb simptomatologia compatible en els darreres 14 dies.
Persones de risc: aquelles persones acompanyants que pateixin una malaltia de risc
davant de la COVID-19 (diabetis, malaltia cardiovascular – inclosa 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 aquests cas si, 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).
Dins l’aula hi hauran marcats diferents espais (mantenint la distància de seguretat de
1,5 metres) que podran ocupar els familiars.
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Rentat de mans: la persona acompanyant i els infants s’hauran de rentar les mans
amb gel hidroalcohòlic abans d’entrar a l’aula . Recomanarem fer-ho també a la sortida
de l’aula.
Cada aula disposarà d’un dosificador de gel hidroalcohòlic.
Mascareta: la persona acompanyant ha d’accedir al centre educatiu amb una
mascareta higiènica o quirúrgica correctament posada.
Aquestes recomanacions també les tindrem en compte per aquells infants de P4 que
veiem que tenen la necessitat de ser acompanyats per la seva família a l’aula durant
els primers dies.
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2.9 SORTIDES I COLÒNIES
L’escola durà a terme aquelles sortides que estiguin previstes en la programació
general anual.
Caldrà fer les adaptacions que calgui ateses les mesures de prevenció i seguretat
sanitària.
En les sortides sempre caldrà mantenir la distància interpersonal d’1’5 metres i portar
mascareta quan no es pugui preservar la distància.
L’escola aquest curs prioritzarà les sortides a l’entorn més proper.
En el cas de les colònies es mantindran els grups estables. Es prioritzaran les
activitats a l’aire lliure o se seguiran les mesures de prevenció i higiene habituals:
distància física de seguretat, rentat de mans,...

18

PLA D’ORGANITZACIÓ ESCOLA PAU VILA

CURS 20-21

2.10 ESPAI MENJADOR ESCOLAR
Horari menjador
De 13:40 fins les 16:30 sortint esglaonadament.
El servei de menjador escolar inclou l’àpat i les activitats posteriors fins a les 16:30h.

Personal de menjador
Coordinadora: Esther Miró
Monitoratge:
P3 A: Ana Soto (10 nens)
P3 B: Mari Olmedo (10 nens)
P4 A:Lidia Beltran (20 nens)
P4 B: Joan Laffaure ( 17 nens)
P5 A:
P5 B: Míriam Rubio (18 nens)
1r A i B: Carmen Calle ( 25 nens)
2n A i B: Loli Mesa ( 25 nens)
3r A i B: Mikel Soto ( 21 nens)
4t A i B: Silvia Borrego (28 nens)
5è A i B: David Garcia (18 nens)
6è A i B: Sònia Álvarez (30 nens)
Els nens/monitors són aproximats, ja que intentarem enviar el full d’inscripcions online
el mes de juliol, i per setembre tenir un número més concret.

Espais de menjador:
Educació Infantil :
-

A les 13:50; cada grup de P3 dinarà a la seva aula amb una monitora.
A les 13:40 P4 cada grup a la seva aula amb un monitor.
A les 13:40 a P5 un monitor amb dos grups estables en un aula de p5,
hauríem de poder tenir un monitor més, ja que a P5 hi ha tres grups estables.
Si fos el cas que només hi hagués dos monitores hauríem d’ajuntar els dos
grups menys nombrosos en una aula i mantenir la distància de seguretat i les
mesures de seguretat i prevenció entre els dos grups.

Cicle Inicial: 1r i 2n dinaran a la 13:40 al menjador de l’escola amb dos grups ,
separarem el menjador en dos espais, un per cada curs i els grups estables
mantindran la distància de seguretat entre ells. Cada monitor portarà un curs.
Cicle Mitjà i Cicle Superior: dinaran al gimnàs de l’escola separat en quatre espais,
cada espai per un curs. Els dos grups estables de 3r dinaran a les 13:40, mantenint la
19
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distància de seguretat entre ells. Els grups estables de 4t, 5è i 6è dinaran a les 13:50h
mantenint la distància de seguretat entre els grups estables. Cada monitor portarà els
dos o tres grups estables de cada curs, segons el repartiment de l’escola .
A les aules , el menjador i el gimnàs s’haurà d’ ubicar cada nens/a en un lloc fixe,
l’espai ha de quedar net i desinfectat després i abans de l’àpat.

Espais de pati :
Els infants de P3 en les seves aules i fan la migdiada cada grup estable a la seva
classe. Els infants dormiran amb màrfegues i sacs de dormir, cada infant tindrà el seu i
cada cap de setmana se l’emportaran per netejar.
P4 aula i pati sorral
P5 pati ciment i passadís cobert.
1r pati fins la caseta fusta (inclosa) i sorral
2n parc 1 d’octubre
3r taller i tros de pati davant entrada vermella i espai de la plaça.
4t porxo i arbres amb taules de pícnic
5è pista
6è taula de ping-pong i tros de davant menjador i sorral
L’horari l’anirem canviant per dies de la setmana per poder rotar tots els grups, cada
monitor/a s’ha de fer càrrec del seus grups estables i sempre a l’acabar desinfectar
l’espai, el monitor/a que li toqui l’espai de porxo ha de tenir cura dels lavabos.
En el cas de PLUJA,
Primària, els espais seran: aula d’informàtica, biblioteca, aula taller, porxo i gimnàs
cadascú amb els seus grups estable.
Infantil , les aules
Recordem que els espai interiors, s’han de ventilar , obrir finestres i sempre desinfectar
espais a l’acabar.
Cada grup estable seurà junt . Els diferents grups estables estaran clarament
separats, deixant una cadira buida i no es barrejaran entre ells a l’hora de dinar.
Els infants que es quedin a dinar esporàdicament, caldrà avisar a la coordinadora de
menjador el dia abans, per tal de poder organitzar l’espai de dinar.
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2.11 ACOLLIDA MATINAL
Horari d’entrada de 7:30h a les 8:30h , el servei serà fins a l’hora d’entrada a l’aula.
Monitores encarregades: Esther , Ana I Carmen
Ubicació: l’Esther s’ubicarà a l’entrada de l’escola amb gel desinfectant i farà entrar
els infants fins l’espai del menjador, que estarà adequat per cada infant.
Les monitores encarregades seran: la Carmen i l’Ana.
Cada nen/a tindrà el seu lloc fixe, per deixar motxilles i jaqueta, podran fer ús d’aquest
espai i del pati amb mascareta.
L’entrada a l’escola començarà a les 8:40 esglaonadament. L’Esther estarà a la porta
vermella, fent entrada i atenent els pares per qualsevol consulta. L’Ana i la Carmen
seran les encarregades de portar els infants a les classes per els seus recorreguts
establerts i en el seu horari corresponent.
El nombre de nens/es aproximat acostumen a ser 50.
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2.12 ACTIVITATS EXTRAESCOLARS
El centre realitzarà les següents extraescolars:
Anglès (Infantil i Primària)
Robòtica (Primària)
Dibuix (Primària)

EXTRAESCOLAR D’ANGLÈS







En funció dels grups que ho facin s’adjudicarà una aula per cada grup.
Dins l’aula els alumnes hauran de mantenir la distància de 1,5m i hauran de
portar mascareta donat que no són grups estables.
S’hauran de rentar les mans abans d’entrar a l’aula.
Els alumnes faran les extraescolars a les aules que hauran estat desinfectades
pels mateixos alumnes abans de marxar.
Quan acabin l’extraescolar hauran de netejar la taula i cadira. Cada alumne
haurà d’utilitzar el seu propi material.
Cal garantir la ventilació de l’espai, deixant les finestres obertes, almenys
abans de començar l’activitat i en acabar.

EXTRAESCOLAR DE ROBÒTICA







En funció dels grups que ho facin s’adjudicarà una aula per cada grup.
Cal garantir que cada infant disposa d’una superfície mínima de 2,5m2.
S’hauran de rentar les mans abans i després de l’activitat.
Dins l’aula s’haurà de mantenir la distància mínima d’1,5 m. Si no és possible
cal utilitzar mascareta.
Caldrà que abans de marxar desinfectin la superfície de les taules que han
utilitzat.
Cal garantir la ventilació de l’espai, deixant les finestres obertes, almenys
abans de començar l’activitat i en acabar.
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EXTRAESCOLAR DIBUIX



Cal garantir que cada infant disposa d’una superfície mínima de 2,5m.
S’hauran de rentar les mans abans i després de l’activitat.



Caldrà garantir la ventilació de l’espai. Si és possible, mantenir les finestres
obertes durant tota l’activitat.



Es recomana que el material sigui d’ús individual quan sigui possible.



Caldrà netejar i desinfectar el material que sigui d’ús compartit quan hi hagi
canvi de grup.
Caldrà que abans de marxar desinfectin la superfície de les taules que han
utilitzat.



Al setembre omplirem aquesta graella en funció del número d’alumnes inscrits.

ACTIVITAT

NOMBRE
D’ALUMNES

GRUPS DELS
QUALS
PROVENEN
ELS ALUMNES

PROFESSIONA
L
RESPONSABLE

ESPAI ON ES
REALITZA
L’ACTIVITAT
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3.- ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA EN UNA SITUACIÓ DE PANDEMIA COM
L’ACTUAL.
Els criteris que hem tingut en compte a l’hora d’organitzar pedagògicament el curs 2021 en el marc de la pandèmia actual són:
1. Afavorir l’atenció inclusiva de tot l’alumnat.
1.1 Desdoblar els grups amb ràtios nombroses: P5, 2n, 4t i 6è, amb un
tercer grup de naturalesa heterogènia, contemplant la diversitat.
1.2 Incorporar els suports a l’alumnat amb necessitats educatives
específiques, al grup al qual pertany: mestra d’educació especial,
vetlladora i logopeda.
1.3 Incorporar els suports a l’alumnat amb dificultats d’aprenentatge al
grup al qual pertany, dins l’aula, a través de les mestres tutores o
mestres de reforç. Prioritzant els grups no desdoblats.
2. Reforçar la coordinació de les tutores per nivell i cicle, a través de les reunions
de cicle i de nivell.
3. Dissenyar activitats orientades al retrobament i acompanyament emocional de
l’alumnat, prèvia formació del professorat.
4. Impulsar la cultura digital incorporant estratègies per fomentar la competència
digital dels docents i alumnat, prèvia formació del professorat.
5. Acció tutorial amb la col·laboració i orientació a les famílies, a través de les
reunions d’inici de curs i entrevistes al llarg del curs.

24

PLA D’ORGANITZACIÓ ESCOLA PAU VILA

CURS 20-21

4.- ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA EN CAS DE CONFINAMENT PARCIAL O TANCAMENT DEL CENTRE.
En cas de confinament parcial o tancament total es seguiran les següents directrius:

NIVELL
EDUCATU

MÈTODE DE TREBALL I
RECURSOS DIDÀCTICS
PREVISTOS

MITJÀ I
PERIODICITAT
DEL CONTACTE
AMB EL GRUP

MITJÀ I
MITJÀ I PERIODICITAT DE CONTACTE
PERIODICITAT DEL
AMB LA FAMÍLIA
CONTACTE
INDIVIDUAL AMB
L’ALUMNE/A
Infantil i Primària Treball a través de moodle.
Tot dependrà de la Cada vegada que
Depenen dels cursos el contacte és amb la
Aquelles famílies que no disposin durada del
l’alumne ho requereixi o família o amb els alumnes.
de mitjans necessaris per poder confinament, però un quan contesti una tasca A Educació Infantil, Cicle Inicial i Mitjà el
seguir les classes per moodle
cop per setmana
hi ha un “feedback”.
contacte és amb les famílies setmanalment i
se’ls enviarà via mail les
s’informa als
quan hi ha un retorn de tasques.
propostes a treballar.
alumnes de quines
A Cicle Superior el contacte és amb els
Les famílies que tampoc poden
tasques han de
alumnes i amb els pares setmanalment.
rebre per mail les activitats se’ls realitzar.
Cicle Superior ha treballat amb google
enviarà a casa en format paper.
classroom però ara passarà a la plataforma
Aquestes necessitats ja es van
virtual moodle.
detectar durant el confinament, tot
i que confirmarem les dades a les
reunions d’inici de curs.
Les activitats que es penjaran al moodle aniran relacionades amb les propostes que s’estaven treballant a classe abans del confinament.
Per tal que les famílies coneguin el funcionament de la plataforma, a les reunions d’inici de curs es farà una explicació de navegar per la
plataforma.
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5.-PRINCIPIS BÀSICS DE PREVENCIÓ I HIGIENE
Els dos pilars en el moment actual de control de la pandèmia són la disminució de la
transmissió del virus i l’augment de la traçabilitat dels casos.
5.1 Grups de convivència i socialització molt estables
Es proposa l’organització entorn a grups de convivència estables. 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. Es tracta de grups
estables d’alumnes, amb el seu tutor o tutora, i en el marc dels quals es produeix la
socialització de les persones que l’integren. Poden formar part d’aquest grup estable
altres docents o personal de suport educatiu.
Això permet que no sigui necessari requerir la distància física interpersonal de
seguretat establerta en 1,5m, ni l’ús de la mascareta 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 el manteniment de la distància física de seguretat d’1,5metres i, quan no
sigui possible, l’ús de la mascareta.

5.2. Mesures de prevenció personal
Distanciament físic
Segons la Resolució SLT/1429/2020, de 18 de juny, per la qual s'adopten mesures
bàsiques de protecció i organitzatives per prevenir el risc de transmissió i afavorir la
contenció de la infecció per SARS-CoV-2, 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).
L’organització de l’espai de l’aula d’un grup estable ha d’assegurar, en la distribució de
l’alumnat, una distància interpersonal mínima d’1 metre.
Higiene de mans
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 s’ha de requerir el rentat de mans:
▪ A l’arribada i a la sortida del centre educatiu,
▪ Abans i després dels àpats,
26

PLA D’ORGANITZACIÓ ESCOLA PAU VILA

CURS 20-21

▪ 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’ha 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.
Es garantirà l’existència de diversos punts de rentat de mans: a cada aula hi haurà un
dispensador de solució hidroalcohòlica per a l’ús del personal de l’escola i els infants.
Als lavabos es garantirà els dispensadors de sabó i paper d’un sol ús.
Es col·locaran pòsters i cartells informatius explicant els passos per a un correcte
rentat de mans en els diversos punts de rentat de mans.

Ús de mascareta
Col·lectiu
Educació Infantil

Indicació
No obligatòria

De 1r a 4t de primària

No obligatòria si s’està
amb el grup de
convivència dins de l’aula.
Indicada fora del grup
quan no es pugui mantenir
la distància d’1,5m
No obligatòria si s’està
amb el grup de
convivència dins de l’aula.
Indicada fora del grup
quan no es pugui mantenir
la distància d’1,5
Recomanable en els grups
estables. Obligatòria per al
personal quan imparteix
classes a diferents grups,
quan no forma part del
grup de convivència
estable i no es pugui
mantenir la distància
d’1,5m

A partir de 5è de
Primària.

Personal docent i no
docent

Tipus de mascareta
Higiènica amb compliment
de la norma UNE
Higiènica amb
compliment de la
norma UNE

Higiènica amb
compliment de la
norma UNE

Higiènica amb
compliment de la
norma UNE
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En entrar al centre els alumnes i el personal del centre han de portar la mascareta fins
a la seva aula. Quan surtin als passadissos i als lavabos hauran de portar mascareta.
Requisits d’accés als centres educatius


Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, dificultat
respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós1.



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 SARS-CoV2, 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. Malgrat que l’evidència és escassa, es consideren
malalties de risc per a complicacions de la COVID-19:






Malalties respiratòries greus que necessiten medicació o dispositius de suport
respiratori.
Malalties cardíaques greus.
Malalties que afecten el sistema immunitari.
Diabetis mal controlada.
Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus.

Control de símptomes
Les famílies han de fer-se responsables de l’estat de salut dels seus fills i filles. 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 al centre educatiu en cas que presenti
simptomatologia compatible amb la COVID-19 o l’hagi presentat en els darrers
14 dies i a comunicar-ho immediatament als responsables del centre educatiu
per tal de poder prendre les mesures oportunes.

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.
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6.- PLA D’ACTUACIÓ EN CAS DE DETECTAR UN POSSIBLE CAS DE
COVID-19
El responsable de la coordinació i la gestió de la COVID-19 de l’escola és el
director.
En cas de detectar un possible cas de COVID-109 el centre actuarà de la
següent manera:
A) L’alumne o professional sospitós de COVID-19 es separarà del grup anant
a la sala de mestres. Allà se li prendrà la temperatura.
B) Com es separà del grup estable haurà d’anar amb mascareta tant la
persona afectada com l’acompanyant.
C) Es trucarà a la família perquè vinguin a buscar-lo.
D) En cas de presentar símptomes de gravetat es trucarà al 061.
E) El centre contactarà amb el Servei territorial d’Educació per informar de la
situació i a través d’ells amb el servei de Salut Pública. Donat que en
aquests El Papiol no té CAP, ens haurem de posar en contacte amb el
CAP de Molins de Rei.
F) La família o persona amb símptomes ha de contactar amb el CAP de
referència per valorar la situació i fer les actuacions necessàries. Si es
decideix realitzar una PCR per a SARS-Cov-2, l’infant i la família amb qui
conviu hauran d’estar en aïllament fins conèixer-ne el resultat. En cas de
que finalment es confirmi el cas, Salut Pública serà l’encarregada de la
identificació, aïllament i seguiment dels contactes estrets.
G) Les decisions amb el tancament de l’activitat presencial del centre educatiu
serà 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.
H) L’escola informarà a les famílies via correu segons indicacions de Salut
Pública.

Els elements de decisió per establir quarantenes i/o, si s’escau, tancaments
parcials o total del centre són:
 Cas positiu en un o més membres d’un grup de convivència estable:
s’hauria de planejar la quarantena de tot el grup de convivència durant
14 dies després del darrer contacte amb el cas, amb vigilància d’aparició
de nous casos.
 Cas positiu en dos membres no convivents que pertanyen a dos grups
de convivència diferents d’un mateix espai (un edifici, un torn, una aula
d’edifici): es podria plantejar la quarantena dels grups de convivència
d’aquell espai, durant 14 dies després del darrer contacte amb el cas
amb vigilància d’aparició de nous casos.
 Cas positiu en dos o més membres no convivents que pertanyen a grups
de convivència en diferents espais: tot el grup de convivència estable té
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consideració de contacte estret, per tant s’hauria de plantejar la
quarantena dels grups de convivència afectats, durant 14 dies després
del darrer contacte amb el cas, amb vigilància d’aparició de nous casos.
A més, és podria plantejar la interrupció de l’activitat presencial del
centre educatiu, també durant 14 dies.
Sempre s’actuarà seguint les normes i instruccions de Salt Pública
DETECCIÓ DE POSSIBLES
COMPATIBLE AMB LA COVID-19

CASOS

PER

SIMPTOMATOLOGIA

CASOS

ESPAI

PERSONA

PERSONA

PERSONA

POTENCIALS

HABILITAT PER

RESPONSABLE

RESPONSABLE

RESPONSABLE

A L’AÏLLAMENT

DE REUBICAR

DE TRUCAR A DE

L’ALUMNE/A

LA FAMÍLIA

I

COMUNICAR

CUSTODIAR-

EL

CAS

LO FINS QUE

SERVEIS

EL VINGUIN A

TERRITORIALS

BUSCAR
INFANTIL

I Bilbioteca.

PRIMÀRIA

Docent del grup

Tutor/a o un

Equip

estable

o

membre

directiu.

membre

de

de

l’equip directiu.

l’equip directiu.

Seguiment de casos ( Annex 2)
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7. PLA DE VENTILACIÓ, NETEJA I DESINFECCIÓ
La neteja del centre es durà a terme un cop finalitzada l’activitat docent, aquesta la realitzarà l’empresa de neteja contractada per
l’ajuntament.
Tot seguit passem a explicar la desinfecció i neteja necessària que es durà a terme durant tot el dia.
+ = ventilació

 = neteja i desinfecció
Abans de
cada ús

Després de
cada ús

n = neteja

Diàriament

≥ 1 vegada al
dia

Setmanalment

Comentaris

ESPAIS COMUNS I EQUIPAMENTS
Ventilació de
l’espai

+

Manetes i poms
de portes i
finestres



Baranes i
passamans,
d’escales i
ascensors
Superfície de
taulells i
mostradors



Informarem als infants que no s’han d’agafar a les
baranes ni als passamans de l’escala.
L’ascensor només s’agafa en cas de necessitat i pel
menjador.



Es deixarà al damunt de cada taulell un desinfectant I
una baieta I cada vegada que se’n faci ús serà netejat
l’espai.

Cadires i bancs



Sempre que les condicions
meteorològiques ens ho permetin,
mantindrem les finestres obertes de l’aula.
Sinó mínim 10 minuts 3 vegades/dia .
Les portes dels espais comuns sempre romandran
obertes.

Especialment en les zones que contacten
amb les mans. Seran netejades cada vegada que siguin
utilitzades, deixarem a l’abast el desinfectant I una
baieta per poder fer-ho.
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Grapadores i
altres utensilis
d’oficina
Aixetes
Botoneres dels
ascensors
Ordinadors,
sobretot teclats
i ratolins
Telèfons i
comandaments
a distància
Interruptors
d’aparell
electrònics
Fotocopiadores



CURS 20-21

Seran netejades cada vegada que siguin utilitzades,
deixarem a l’abast el desinfectant I una baieta per
poder fer-ho.






Material electrònic: netejar amb un drap humit
amb alcohol propílic 70º



Els espais on hi ha ordinadors, fotocopiadora I
telèfons disposaran d’ alcohol propílic 70º amb
una baieta, per poder fer la neteja després del
seu ús.
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Abans de
cada ús

Després de
cada ús

Diàriament

≥ 1 vegada al
dia

Setmanalment

CURS 20-21

Comentaris

AULES I ESPAIS DE JOC INTERIORS
Ventilació de
l’espai

+

Superficies o
punts de
contacte
freqüent amb
les mans
Terra



Sempre que les condicions meteorològiques ens ho
permetin, mantindrem les finestres obertes de
l’aula.
Sinó mínim 10 minuts 3 vegades/dia i durant
l’estona de pati.
Les taules I les cadires de les aules, al finalitzar la jornada
escolar seran netejades pels infants abans de sortir.
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Materials de
jocs

n



També si hi ha un canvi de grup d’infants.

Joguines de
plàstic

n



Les joguines de plàstic dur poden rentar-se al
rentaplats.



Rentadora (≥60ºC)

Joguines o
peces de roba

MENJADOR

Ventilació de
l’espai
Superfícies on
es prepara el
menjar

+



Sempre que les condicions meteorològiques ens ho
permetin, mantindrem les finestres obertes de
l’aula.
Mínim 10 minuts 3 vegades/dia.
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Plats, gots,
coberts...

Amb aigua calenta: rentats a elevada temperatura.
Sense aigua calenta: desinfecció en dilució de lleixiu al 0,1
%.



Fonts d’aigua
Taules, safates
de trona





Seran netejades cada vegada que siguin utilitzades per un
grup estable.
Al finalitzar l’àpat seran netejades pels infants abans de
sortir.




Taulells
Utensilis de
cuina
Taules per a
usos diversos
Terra

CURS 20-21
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Abans de
cada ús

Després de
cada ús

Diàriament

≥ 1 vegada al
dia

Setmanalment

CURS 20-21

Comentaris

LAVABOS
Ventilació
de l’espai

+

Rentamans



Inodors



Terra i
altres
superfícies
Cubells de
brossa,
bolquers o
compreses
Ventilació
de l’espai
Bressols i
llits
Sacs de
dormir
Terra
Altres
superfícies



Les finestres dels lavabos sempre les mantindrem
obertes.

Especialment després de l’ús massiu (després del pati,
després de dinar) i sempre al final de la jornada.





ZONES DE DESCANS
+

Rentat a ≥60ºC




Mínim 10 minuts 3 vegades/dia

També quan canvia l’infant que l’utilitza.
En el cas que els infants de P3 facin la migdiada, cada
infant tindrà el seu sac i serà netejat per la família
setmanalment.
També si hi ha un canvi de grup d’infants.
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8.ANNEXOS
ANNEX 1
LLISTA DE COMPROVACIÓ PER A L’OBERTURA DE CENTRES EDUCATIUS A L’INICI DE CURS
Acció
Es disposa d’un pla de ventilació, neteja i desinfecció?
Es disposa del pla d’actuació davant d’un cas sospitós?
S’ha demanat a totes les persones treballadores del centre educatiu que les que presentin
condicions considerades de risc o que estiguin embarassades es posin en contacte amb el Servei
de Prevenció de Riscos Laborals?
El personal docent i no docent del centre ha rebut els equips de protecció (mascaretes)?
Tots els espais habilitats per a les activitats lectives disposen de ventilació?
S’ha realitzat la neteja i manteniment dels equips de climatització?
El personal docent i no docent ha rebut tota la informació necessària respecte de les mesures de
protecció i prevenció?
Les famílies han rebut tota la informació necessària respecte de les mesures de protecció i
prevenció?
Totes les famílies han signat la declaració responsable?
S’ha organitzat un pla per evitar les aglomeracions de famílies durant les entrades i les sortides
del centre educatiu?
Es disposa d’un pla alternatiu davant d’un hipotètic canvi d’escenari epidemiològic?
Es disposa de material educatiu suficient per a poder garantir l’educació a distància en cas d’un
nou confinament?

C

F
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LLISTA DE COMPROVACIÓ DE SÍMPTOMES PER A LES FAMÍLIES
Si el vostre fill, filla o infant o adolescent tutelat no es troba bé, marqueu amb una
creu quins d’aquests símptomes presenta:
Febre o febrícula

Mal de panxa

Tos

Vòmits

Dificultat per respirar

Diarrea

Congestió nasal

Malestar

Mal de coll

Dolor muscular

Si a casa hi ha alguna persona adulta2 que no es troba bé, marqueu amb una creu
quins d’aquests símptomes presenta:

Febre o febrícula

Calfreds

Tos

Vòmits

Dificultat per respirar

Diarrea

Falta d’olfacte de gust

Malestar

Mal de coll

Dolor muscular

*Si heu marcat una o diverses caselles cal que eviteu portar l’infant a
l’activitat i que us poseu en contacte amb els responsables de l’activitat per
comunicar-ho.
En horari d’atenció del vostre centre d’atenció primària, poseu-vos en
contacte telefònic amb el vostre equip de pediatria o de capçalera. En cas
contrari, truqueu al 061.
(2)Si es tracta d’un altre infant o adolescent de la unitat familiar utilitzeu la primera
llista.
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ANNEX 3

SEGUIMENT DE CASOS
ALUMNE/A

DIA I HORA DE LA EXPLICACIÓ DEL PROTOCOL
PERSONA DE SALUT AMB QUI
DETECCIÓ
SEGUIT I OBSERVACIONS (incloure ES MANTÉ EL CONTACTE I
el nom de la persona que ha fet les
CENTRE D’ATENCIÓ PRIMÀRIA
actuacions I el nom del familiar que
l’ha vingut a buscar)

PERSONA REFERENT DEL
CENTRE PELS CONTACTES AMB
SALUT (mantindrà el contacte amb
salut i farà seguiment del cas)
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ANNEX 4

INDICADORS BÀSICS DE SEGUIMENT SETMANAL

Mes:
Nombre d’alumnes escolaritzats
Nombre de casos sospitosos (percentatge sobre alumnes escolaritzats)
Nombre de casos confirmats (percentatge sobre alumnes escolaritzats)
Nombre de brots detectats (d’aquest en quants el cas índex és un infant)
Mitjana de casos per brot (mínim i màxim)
Nombre d’alumnes i aules en quarantena
Percentatge de casos sospitosos en els quals s’ha fet la PCR abans de 48 hores.
Mitjana de contactes estudiats per cas confirmat
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Data d’elaboració: 15 de juliol de 2020



Data de presentació al Claustre: 16 de juliol de 2020



Data de presentació i aprovació al Consell Escolar: 21 de juliol de 2020



Data penjat a la Web: 22 de juliol de 2020



Data informació a les famílies: 22 de juliol de 2020

Esmenes:
Data de l’esmena
10 de setembre de 2020

Punt a esmenar
2.1
2.3
6
Annex 4
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