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1.

Diagnosi.

L'escola com a institució és el reflex de la societat en general i del seu entorn més proper
en particular, així doncs la pandèmia ha suposat perr a la nostra comunitat educativa el
cop més dur de la seva història, com ha estat pel conjunt de la nostra societat.
En l'àmbit organitzatiu i pedagògic, un cop digerit què anava a ser viure un confinament, i
seguint les directrius del Departament d'Educ
d'Educació,
ació, tot l'equip del centre (docents i no
docents) es va organitzar per a donar suport als nostres alumnes i les seves famílies a
través dels mitjans al nostre abast:
 comunicacions directes (mínim un cop a la setmana) amb les famílies mitjançant la
plataforma
forma de comunicació instantània Dinantia,
 actualitzacions de la nostra pàgina web amb les tasques a fer per l'alumnat,
 actualització del Moodle del centre incorporant tasques / reptes setmanalment, ,
respectant els diferents ritmes d'aprenentatge i atenen
atenent la diversitat de l'alumnat,
 trucades telefòniques periòdiques amb les famílies (mínim un cop a la setmana),
 videoconferències amb els alumnes més vulnerables i les seves famílies, i
 coordinació amb el Departament d'Educació i l'Ajuntament de Sabadell pe
per tal
d'elaborar un cens de les necessitats tecnològiques de l'alumnat per a lluitar
efectivament contra l'escletxa digital.
Evidentment, cap de les actuacions anteriorment esmentades hauria estat possible sense
una acurada coordinació de tot l'equip (doc
(docent
ent i no docent) del centre. Les
videoconferències per a fer reunions d'equip directiu, coordinació pedagògica, cicle i
nivell, s'han fet amb una periodicitat setmanal. Cada cop que ha estat necessari, tant a
petició de les mestres tutores / dels mestres ttutors
utors i dels /de les especialistes, com a
petició de les famílies, s'han fet les videoconferències necessàries.
De totes les dificultats amb les que ens hem trobat durant tot aquest tancament de
l'escola, l'escletxa digital ha estat, amb diferència, la qu
que
e més ens ha preocupat perquè
ens hem arribat a sentir totalment impotents per a solucionar
solucionar-la.
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Durant el curs 2020-2021
2021 hem de concentrar els nostres esforços en:
 el suport emocional i afectiu al nostre alumnat i, si s'escau, les seves famílies,
 minimitzar
zar l'impacte de l'estat d'alarma en el desenvolupament de la vida escolar, i
 facilitar a tot l'alumnat l'accés a la feina telemàtica: integrant l'entorn virtual
d'aprenentatge (Moodle, Classroom...) per si es produís un nou confinament.

2.

Organització dels grups estables.
Determinació de grups.
Criteris de configuració dels grups.

Reagrupament inter
internivell P3 i P4.
Educació
(4 grups estables)
Infantil
1 grup estable de P5 amb dues mest
mestres
Cicle
Inicial

Reagrupament internivell 1r i 2n
(3 grups estables)

Cicle
Mitjà

2 grups estables de 3r
3 grups estables de 4t

Cicle
Superior
1r ESO

Total

2 grups de 5è
2 grups de 6è
3 grups estables.

D'acord amb
l'estabilitat dels grups
Nombre
màxim
410
d'alumnes
es
(16)
del centre
Espais
21
disponibles
Plantilla
39
Característiques
CMC
de l'alumnat
Criteris d'heterogeneïtat.
d'heterogeneït
Grups heterogenis
equilibrats el màxim
possible.
Reducció de ràtio en grups
molt nombrosos
Criteris d'inclusió.
Dos mestres en un aula el
màxim de temps possible
Mesures flexibilitzadores,
flexi
agrupaments intercicles,...
Agrupaments internivell per
a continuar la línia d'escola.

20 grups estables
23 mestres de referència
16 mestres especialistes itinerants
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EDUCACIÓ INFANTIL
Docents
PAE
Estable Temporal Estable Temporal

Grups

Alumnes

EI 1
EI 2

17
17

Isa A
Mayka

Míriam
Míriam

EI 3

17

Neus

Míriam

EI 4

17

P5

22

Ma
Carmen
Isa M +
1/3
Eumèlia

P3 A
P3B
EVP
Cuina

Eva
TEI
TIS

Míriam

ESPAIS (19/20)
Estable Temporal

Míriam

Natura
P4

CICLE INICIAL
Grups

Alumnes

Docents
Estable Temporal

PAE
Estable Temporal

ESPAIS (19/20)
Estable Temporal

Marta
CI1

17

Imma
Àngels
(EF)

EE

Noemí

Aula 2n

ALL

Olga
MUS - ER

Marta
CI2

17

Yaiza
LAN / EF

Fina

ER*

EE

Noemí

TEE

TIS

ALL

Aula 1r

Olga

espai a
concretar

MUS - ER

Cristina
CI3

17

Marta

LAN / EF

EE

Olga

Noemí

MUS- ER

ALL
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CICLE MITJÀ
Grups

3A

Alumnes

13

Docents
Estable Temporal

Noemí +
Marta
Sergi

PAE
Estable Temporal

ESPAIS (19/20)
Estable Temporal

Olga
ER

DE 2

Aula
EVP

TEE

EM

⅓ MALL
Olga
ER

3B

13

Jéssi
Sergi

DE 2

Aula 4A

EM

⅓ MALL
Sergi
LAN

4A

18

Júlia
DE 2

Olga
ER

DE3
(EE)

Aula P5
TIS

ER*
espai a
concretar

DE 2
EM

Sergi
LAN

4B

18

Mònica
DE 2

Olga
ER

DE3

Aula
Música

(EE)

DE 2
EM

Sergi
LAN

4C

17

Dani
DE 2

Olga
ER

DE3

Aula
Diversitat

(EE)

DE 2
EM
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Grups

Alumnes

CICLE SUPERIOR
Docents
PAE
Estable Temporal Estable Temporal

ESPAIS (19/20)
Estable Temporal

Amalia
5A

19

Sandra
Blanca
LAN

EE

Jaume

Aula 6A

EM

Olga
ER

Amalia
5B

18

Paqui
Blanca
LAN

EE

Jaume
EM

TEE

Aula 6B

Olga
ER

Jaume
EM

6A

25

Jose
DE1

ER*

TIS

Olga
ER

Aula 5A

Amalia

espai a
concretar

EE

Blanca
LAN

Jaume
EM

6B

25

Manuela
+ 1/3
DE1

Olga
ER

Amalia

TEE

Aula 5B

EE

Blanca
LAN
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Grups

Alumnes

ESO A

18

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBL
OBLIGATÒRIA
Docents
PAE
Estable Temporal Estable Temporal

Carlos

Xènia
EE

ESO B

18

Jill

Xènia

ESO C

18

Sergio

Xènia

EE

TEE

EE

ESPAIS (19/20)
Estable Temporal

TIS

Aula
Anglès

TIS

Aula 3B

TIS

Aula 3A

DE – dotació extra /4 docents:
 DE1 - PRI – CS sisè
 DE 2 - EM – 5 h EM a CM i reforç als tres grups de quart
t
è
 DE3 - EE de 4 a 6 ( suport Amàlia) + algunes hores de suport a concretar cicle
 DE 4 - EE a compartir EI / PRI / ESO segons necessitats alumnes concrets.

Activitat o
matèria

Religió
Aula d'acollida
Suport NEE

Grups estables
dels quals
provenen els
alumnes

CI1 /CI2 / CI3
3r / 4t
5è / 6è
A concretar
retar al
setembre
A concretar al
setembre

Docent

Horari (nombre
d'hores o
sessions)

Observacions (si
escau)

Olga

1h

Distància seguretat o
ús de mascareta.

A concretar
al setembre
A concretar
al setembre

A concretar al
setembre
A concretar al
setembre

A concretar al
setembre
A concretar al
setembre
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3.

Criteris organitzatius dels recurso
recursos
s per a l’atenció de l’alumnat amb NESE.

Per tal d’atendre el millor possible l’alumnat amb necessitats específiques de suport
educatiu (NESE), els equips docents, la Comissió d’Atenció a la Diversitat (CAD) i l’Equip
Directiu han elaborat els següents criteris organitzatius per tal de fer grups estables
heterogenis
 Distribució equitativa de l’alumnat amb NESE.
 Distribució equitativa de l’alumnat amb NESE atesos pels serveis externs (EAP,
CREDA…)
 Distribució de l’alumnat absentista.
 Distribució de mestres
es especialistes d’educació especial per nivells / cicles en
funció de les necessitats de l’alumnat.
 Distribució de mestres especialistes d’educació d’audició i llenguatge en funció de
les necessitats de l’alumnat (preferentment entre educació infantil i ccicle inicial.
 Codocència (dos mestres al grup estable) sempre que sigui possible.
 Suport TEI (tècnic/a d’educació infantil) als agrupaments d’EI1, EI2, EI3 i EI4.
 Suport TIS (tècnic integració social) als agrupaments estables de Primària i ESO
pel control de l’absentisme i la resolució de conflictes.
 Seguir en tot moment els criteris establerts en el Pla d’Actuació en el marc de la
pandèmia elaborat pel Departament de Salut.
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4.

Organització de les entrades i sortides

Tots els desplaçaments
açaments per l’interior del centre, tant del personal docent, del no docent i
de l’alumnat,

es faran amb mascareta i respectant la distància de seguretat entre

diferents grups estables en cas de coincidència.

Horari
08:00
08:05
08:10
08:30
08:35
08:40
08:45
12:00
12:05
12:10
12:15
12:20
12:25
13:00
13:05
13:10

ENTRADES I SORTIDES DEL CENTRE 20 – 21 - MATÍ
MA
Educació
Cicle
Cicle Inicial
Cicle Mitjà
ESO
Infantil
Superior
Porta
Porta
Porta P3
Porta Goya 1 Porta Goya 2
Campoamor Campoamor
----1 ESO A
----1 ESO B
----1 ESO C
EI 1
CI 1
3A / 3B
6A
-EI 2
CI 2
4A
6B
-EI 3
CI 3
4B
5A
-EI 4
P5
4C
5B
-EI 1
EI 2
EI 3
EI 4
------

CI 1
CI 2
CI 3
P5
------

3A / 3B
4A
4B
4C
------

6A
6B
5A
5B
-----

------1 ESO A
1 ESO B
1 ESO C

Entrada relaxada entre les 14:25 i els 14:35 de tots els grups al pati exterior. Les mestres
tutores / els mestres tutors o aquells que, per horari els correspongui la primera sessió de
la tarda, esperaran
eraran a l’alumnat a
al lloc indicat del pati on es farà la fila, amb mascareta i per
grups estables, per a entrar a les aules.
Prèviament els monitors de menjador han deixat els alumnes usuaris del servei a la fila
corresponent on els rep el/la mestre/a tuto
tutor/a
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Horari

14:25
14:35

ENTRADES I SORTIDES DEL CENTRE 20 – 21 - TARDA
Educació
Cicle
Cicle Inicial
Cicle Mitjà
Infantil
Superior
Porta P3
Pati exterior
EI 1
CI 1
3A / 3B
6A
EI 2
CI 2
4A
6B
EI 3
CI 3
4B
5A
EI 4
P5
4C
5B
Porta P3

Porta Goya 1

Porta Goya 2

EI 1
EI 2
EI 3
EI 4

CI 1
CI 2
CI 3
P5

3A / 3B
4A
4B
4C

15:55
16:00
16:05
16:10
5.

Porta
Campoamor
6A
6B
5A
5B

ESO
1 ESO A
1 ESO B
1 ESO C
-Porta
Campoamor
1 ESO A
1 ESO B
1 ESO C
--

Organització de l’espai d’esbarjo

Tots els desplaçaments
splaçaments per l’interior del centre, tant del personal docent, del no docent i
de l’alumnat,

es faran amb mascareta i respectant la distància de seguretat entre

diferents grups estables en cas de coincidència.

ESBARJO ENTRADES I SORTIDES 20 – 21
Horari

PATI EXTERIOR

10:00
10:30

EI 1

EI 3

EI 2

EI 4

10:30
11:00

CI 1

CI 3

CI 2

P5

11:00
11:30

TOTAL
68

73

PATI INTERIOR
3A

6A

3B

6B

4 A/B

5A

4C

5B

1 ESO A / B /C

TOTAL
76

89

54

Al setembre, els equips docents concretaran la rotació d’espais i les activitats a realitzar.
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En cas de pluja l’hora d’esbarjo es fa
farà
rà per grups estables a l’aula amb el suport dels
mestres no tutors adscrits als diferents equips docents.
6.

Relació amb la comunitat educativa

Com a conseqüència de la situ
situació
ació que ens trobarem al centre al setembre, amb
nombrosos canvis per garantir la salut i la seguretat de tota la comunitat educativa, hem
previst realitzar totes les reunions d’inici de curs amb les famílies la setmana prèvia a
l’inici de curs.
Aquestes trobades les farem de forma presencial, i per grups estables, per garantir una
major participació dels pares i mares. Totes les reunions es faran preferentment als patis
de l’escola aplicant totes les mesures de seguretat establertes, com són mantenir la
distància
istància de seguretat entre persones, assistència d’un dels dos progenitors o tutors
legals i l’ús de la mascareta,, aix
així com la no assistència d’infants a les reunions.
A les reunions s’explicarà el funcionament de l’escola durant el curs 2020
2020-21 i les mesures
sanitàries i de seguretat establertes, i es demanarà lla
a col·laboració de les famílies pel que
fa al control de la salut dels seus fills i filles ((control diari de temperatura abans de venir
al centre educatiu, detecció i seguiment de possibles símptomes compatibles amb la
COVID-19, etc.). Veure annex 1
A més,, es facilitarà a totes les famílies un model en paper del formulari “Declaració
responsable”, que hauran d’emplenar, signar i lliurar a l’escola abans del primer dia del
nou curs. S’advertirà a totes les famílies que no es permetrà l’accés al centre a cap
alumne que no hagi lliurat la ““Declaració responsable”

(annex
annex 2)
2 degudament

emplenada i signada.
També està previst realitzar una reunió trimestral, com a mínim, del Consell Escolar.
Aquesta es faria en modalitat telemàtica.
Pla d'organització per a la reobertura al setembre - Curs 2020 – 2021
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El proper curs es continuarà utilitzant l’app Dinantia per realitzar la comunicació famíliafamília
escola.
Tota la informació sobre el pla de reobertura del centre al setembre (normes de seguretat,
de funcionament, horaris d’entrades i sortides esglaonades, etc.), així com qualsevol
informació
ació addicional que sorgeixi al llarg del curs serà comunicada a la comunitat
educativa a través de diferents mitjans:
Format paper: agendes dels alumnes.
Format digital: pàgina web del centre (NODES) i aplicació mòbil Dinantia.
Pel que fa a les reunions de tutoria, s’intentarà que la gran majoria es faci a través de
mitjans telemàtics. En aquells casos en els que això no sigui possible, es realitzaran de
forma presencial i aplicant totes les mesures de seguretat establertes.
Dins del Pla Educatiu d’Entor
d’Entorn
n (PEE), hem proposat fer una formació pràctica, en grups
reduïts i adreçada a les famílies, sobre l’ús educatiu de dispositius mòbils, el funcionament
de l’Entorn Virtual d’Aprenentatge (Moodle) del centre i sobre les funcionalitats de l’app
Dinantia, de comunicació família
família-escola.
Es procurarà que aquesta formació pugui ser realitzada durant el primer trimestre, per
intentar preparar als pares i mares davant un possible nou confinament a la tardor o a
l’hivern.
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7.

Servei de menjador

Tots els desplaçaments
nts per l’interior del centre, tant del personal docent, del no docent i
de l’alumnat,

es faran amb mascareta i respectant la distància de seguretat entre

diferents grups estables en cas de coincidència.
A l’espai de menjador els grups estables han de m
mantenir-se
se i garantir que hi hagi una
distància de seguretat respecte d’altres grups estables. Quan això no sigui possible,
caldrà mantenir la distància de seguretat entre tots els comensals.
Per a les activitats de migdia adreçades a l’alumnat usuari de m
menjador
enjador es farà ús dels
dos patis del centre. Si no es poden fer activitats a l’aire lliure, s’hauran de fer a les aules
habilitades per a aquesta finalitat i seguint les mesures de seguretat previstes pel
Departament d’Educació.
Les monitores / els monitors de m
menjador acompanyaran els alumnes al lloc indicat al pati
exterior per a fer la fila, per grups estables i amb mascareta,
L’alumnat usuari del menjador
ador dels grups estables d’EI 1, EI 2, EI 3 i EI 4 (formats per
alumnes de P3 i P4) , dinen a una de les aules d’Educació Infantil (aula P3A 19/20).

HORARI DE MENJADOR
Nivell
Grup

Nombre
d'alumnes

Usuaris
menjador

EI 1

17

a determinar

EI 2

17

a determinar

EI 3

17

a determinar

EI 4

17

a determinar

CURS 2020 -2021
Horari

12:15 a 13:15

Espai

Monitoratge

Aula
P3A
(19-20)

2

La resta de l’alumnat ho farà al menjador seguint els torns ind
indicats
icats a la taula següent.
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HORARI DE MENJADOR
Nivell
Grup

Nombre
d'alumnes

Usuaris
menjador

P5

23

a determinar

CI 1

17

a determi
determinar

CI 2

17

a determinar

CI 3

18

a determinar

3A

13

a determinar

3B

13

a determinar

CURS 2020 -2021
Horari

Espai

Monitoratge

12:15 a 13:15

Menjador

4

HORARI DE MENJADOR
Nivell
Grup

Nombre
d'alumnes

Usuaris
menjador

4A

18

a determinar

4B

18

a determinar

4C

17

a determinar

5A

18

a determinar

5B

19

a determinar

6A

25

a determinar

6B

24

a determinar

ESO A

18

a determinar

ESO B

18

a determinar

ESO C

18

a determinar

CURS 2020 -2021
Horari

Espai

Monitoratge

13:15 a 14:15

Menjador

4

Estem
tem pendents de la resolució de les beques (setembre) per a concretar el nombre més
aproximat d’usuaris.
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8.

Pla de neteja.

La competència de la contractació de la neteja correspon a l’Ajuntament de Sabadell que
és qui farà
à arribar el pla de neteja de
del centre per tal d’incorporar-lo
d’incorporar
a aquest pla
d’organització
ó i que, a més a més dels punts detallats a l’annex 3, ha de comptar amb els
punts següents:


les mesures de neteja d’espais després del seu ús quan siguin utilitzats per
diversos grups estables



la neteja
teja de l’espai del menjador, en cas que es facin torns



la periodicitat de la neteja dels espais compartits, així com la dels lavabos.

En qualsevol cas, i per tal de sensibilitzar l’alumnat en la prevenció de contagi per la
covid-19, el centre portarà a terme
erme les següents mesures higièniques:


el mateix alumnat, quan estigui utilitzant un espai que n
no
o és el del seu grup estable,
s’implicarà en les actuacions de neteja de superfícies i estris utilitzats abans
d’abonar l’espai i possibilitar el seu nou ús en bones condicions.



conscienciació de la necessitat de continuar amb una correcta gestió dels residus
(mascarets, mocadors...) a tot el recinte escolar.

9.

Transport

L’Institut Escola Joan Sallarès
ès i Pla no tté servei de transport escolar.

10.

Extraescolars i acollida.
llida.

Quan les activitats extraescolar
extraescolars suposin una barreja
a d’alumnes dels diferents grups
estables, caldrà fer-les mantenint sempre la distància interpersonal d’1,5 metres i portar
mascareta quan no es pugui
gui preservar aquesta distància. En la mesura del possible es
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formaran grups estables de participants. Durant el trasllat
asllat de l’aula ordinària a l’aula on es
faci l’activitat, els alumnes aniran acompanyats pel professional encarregat de l’activitat,
aplicant les corresponents mesures de seguretat..
Activitat

Nombre d’alumnes

Grups dels quals
provenen els
alumnes

Professional
responsable

Espai on es realitza
l’activitat

Llengua Àrab
i Cultura
Marroquina

10 a 15
alumnes

A concretar

Anas Asffari

A concretar

El centre no contempla un
n pla específic d’
d’acollida per l’alumnat d’infantil amb germans a
primària ja que l’entrada esglaonada té una durada infer
inferior
ior a 15 minuts.

11.

Activitats complementàries
mentàries (sortides i colònies)
colònies).

A la programació general anual (que s’elabora al ssetembre)
etembre) constaran les activitats
complementàries previstes pel curs 2020
2020-2021
2021 amb les adaptacions que calgui en funció
de les mesures de prevenció i seguretat sanitària.
En el cas de les sortides sempre s’ha de mantenir la distància interpersonal d’1,5 m
metres i
portar mascareta quan no es pugui preservar la distància.
En el cas de programar colònies
colònies, es mantindran els grups estables. Es prioritzaran les
activitats a l’aire lliure i se seguiran les mesures de prevenció i higiene habituals: distància
física
ica de seguretat, rentat de mans, etc.
En el cas d’activitats no lectives en horari lectiu (ex. de 14:30 a 16:00, un cop a la
setmana), es faran respectant els grups estables i les mesures de prevenció i seguretat
sanitària en cas de desplaçament dintre d
del
el centre i/o ús d’espais compartits i/o riy
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En el cas de l’activitat “Els primers a l’aigua” organitzada per l’Ajuntament de Sabadell,
s’estudiarà la possibilitat de fer
fer-la alternativament cada un dels tres grups estables en
que, seguint la planificació prevista com a línia de centre, s’han distribuït els alumnes de
primer i segon de primària.
ària. Atenent que pel curs 2020
2020-2021
2021 s’ofereix l’activitat a partir de
gener i que els alumnes de primer del 19
19-20
20 no van arribar a fer ni la meitat del curset,
creiem convenient
nvenient proposar a l’Ajuntament de Sabadell aquest repartiment de l’activitat
que es realitza a la piscina del Cercle Sabadellenc (en autocar).

12.

Reunions dels òrgans unipersonals i col·lectius de coordinació i govern

En general, s’establirà que tote
totes
s les reunions dels diferents òrgans unipersonals i
col·legiats que s’hagin de realitzar seguiran els següents criteris
criteris:


Reunions de 15 o menys persones (personal docent i/o no docent): es faran de
manera presencial, mantenint sempre les distàncies de segur
seguretat i fent ús de la
mascareta.



Reunions de més de 15 persones: es faran preferentment de forma telemàtica.

ÒRGANS

TIPUS DE REUNIÓ

FORMAT DE
LA REUNIÓ

PERIODICITAT

Equip
directiu

Planificació

Presencial

Diari

Equip de
Direcció

Coordinació

Presencial

Quinzenal

Grup Impulsor
Institut Escola

Planificació

Presencial

Quinzenal

Claustre

Planificació
Coordinació

Videoconferència

Mensual

Equip docent
general

Planificació
Coordinació

Videoconferència

Setmanal

Consell Escolar

Planificació
Presa d’a
d’acords

Presencial

Trimestral

Equip docent
d’educació infantil

Planificació
Coordinació

Presencial

Quinzenal
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Equip docent
de cicle inicial

Planificació
Coordinació

Presencial

Quinzenal

Equip docent
de cicle mitjà

Planificació
Coordinació

Presencial

Quinzenal

Equip docent
de cicle superior

Planificació
Coordinació

Presencial

Quinzenal

Equip docent
d’Educació Secundària

Planificació
Coordinació

Presencial

Quinzenal

Comissió Atenció
Diversitat

Planificació
Coordinació

Presencial

Setmanal

ÒRGANS

TIPUS DE REUNIÓ

FORMAT DE
LA REUNIÓ

PERIODICITAT

13.

Protocol d’actuació en cas de detectar un possible cas de covid
covid-19

Davant d'una persona que comenc
comencii a desenvolupar símptomes compatibles amb la
COVID-19, al centre educatiu
educatiu, es seguirà el protocol que marca el «Pla d’actuació per al
curs 2020-2021
021 per a centres educatius en el marc de la pandèmia per COVID 19»:
1. Se’l portarà a una aula d’ús individual per aïllar
aïllar-lo
lo (antiga Aula d’Acollida).
2. Tant la persona que ha iniciat símptomes com la persona que quedi al seu
càrrec hauran de portar mas
mascareta de forma obligatòria.
3. Es contactarà amb la família per tal que vingui a buscar l’infant o adolescent.
4. En cas de presentar símptomes de gravetat es trucarà també al 061.
5. 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.
6. 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.
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14.

Seguiment del pla

El seguiment d’aquest pla es farà diàriament mitjançant reunions de control i seguiment de
la direcció amb la coordinadora de riscos laborals.
De cada reunió es prendrà nota d’aquells aspectes que cal millorar per a oferir una ràpida
solució.
15.

Concrecions per a l’educació
ducació infantil.

Alss agrupaments estables dels alumnes d’educació infantil, s’han barrejat els nens i nenes
de P3 i P4, creant 4 grups internivell. A més, tindrem un grup de P5.
El repartiment dels alumnes de P3 i P4 en els diferents grups s’ha fet tenint en compte
tots els criteris organitzatius esmentats a l’apartat 3 d’aquest document («Criteris
organitzatius dels recursos per a l’atenció de l’alumnat amb NESE»).

15.1

Pla d’acollida de l’alumnat
l’alumnat.

A causa de la situació de confinament viscuda aquests darrers mesos, s’ha decidit que el
període d’adaptació que es realitza cada any amb els alumnes de P3, el curs 2020
2020-2021
es farà amb tot l’alumnat de P3 i P4.
Per a fer-lo de manera ordenada
rdenada i poder aplicar totes les mesures de seguretat
establertes, es faran grups d’alumnes més reduïts i s’allargarà el període d’adaptació fins
el 30 de setembre.
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15.2

Pla de treball del centre educatiu en confinament
confinament.

Basant-nos
nos en el nostre pla de treball del confinament de març
març-juny
juny de 2020:


Assignació d’un docent de referència a ccada
ada alumne i les seves famílies per tal de
facilitar l’acció tutorial i el suport emocional.



Comunicacions directes (mínim un cop a la setmana) amb les famílies mitjançant la
plataforma de comunicació instantània Dinantia.



Actualitzacions de la nostra pàgina web amb la informació per les famílies.



Actualització del Moodle del centre incorporant tasques / reptes setmanalment,
respectant els diferents ritmes d'aprenentatge i atenen la diversitat de l'alumnat.



Trucades telefòniques periòdiques amb les famílies (mínim un cop a la setmana).



Videoconferències amb els alumn
alumnes
es més vulnerables i les seves famílies.



Coordinació amb el Departament d'Educació i l'Ajuntament de Sabadell per a rebre
instruccions sobre la situació.

16.

Concrecions per a l’educació primària i l’ESO
l’ESO.

Els grups estables a l’educació primària i l’ESO s’han fet seguint els criteris d’equitat,
d’equitat
heterogeneïtat co-docència esmentats al punt 2 d’aquest document.
16.1

Pla de treball del centre educatiu en confinament

Basant-nos
nos en el nostre pla de treball del confinament de
del març - juny de 2020:


Assignació
ació d’un docent de referència a cada alumne i les seves famílies per tal de
facilitar l’acció tutorial i el suport emocional.



Comunicacions directes (mínim un cop a la setmana) amb les famílies mitjançant la
plataforma de comunicació instantània Dinantia.



Actualitzacions de la nostra pàgina web amb la informació per les famílies.



Actualització del Moodle del centre incorporant tasques / reptes setmanalment,
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respectant els diferents ritmes d'aprenentatge i atenen la diversitat de l'alumnat.


Ús del Classroom pels alumnes de secundària.



Trucades telefòniques periòdiques amb les famílies (mínim un cop a la setmana).



Videoconferències amb els alumnes més vulnerables i les seves famílies.



Coordinació amb el Departament d'Educació i l'Ajuntament de Sabadell per a rebre
instruccions sobre la situació.

17.

Recursos humans necessaris per a desenvolupar aquest pla.

A més a més de les quatre dotacions de docents per a reforç, estem a l’espera de la
resolució de:


Les
es peticions de vetlladors/es que ha fet l’EAP pels
s alumnes amb NESE que
continuen necessitant
ssitant aquest suport.



La situació del TIS, saber si el tindrem a jornada sencera o compartit amb un altre
centre.
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ANNEX 1

LLISTA DE COMPROVACIÓ DE SÍMPTOMES PER A LES FAMÍLIES
Si el vostre fill, filla o infant
nt 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 adulta1 que 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 heu marcat una o diverses caselles cal que eviteu portar l’infant
al centre escolar i que us poseu en contacte amb els responsables
de l’activitat per comunicar
comunicar-ho.
En horari d’atenció del vostre centre d’atenció primària, poseu
poseu-vos
en contacte telefònic amb el vostre equip de pediatria o de
capçalera. En cas contrari, truqueu al 061.

 1

Si es tracta d’un altre infant o adolescent de la unitat familiar utilitzeu la primera llista.
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ANNEX 2
Declaració responsable per a les famílies d’alumnes de l’Institut Escola Joan Sallarès i Pla
Dades personals
Nom i cognoms del pare, mare o tutor/a

DNI/NIE/Passaport

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nom de l’alumne/a
Curs
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Declaro, responsablement:
1. Que el meu fill/a, durant els darrers 14 dies i en aquest moment:





No presenta cap simptomatologia compatible amb la covid
covid-19
19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar,
diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós.
No ha estat positiu
ositiu de covid
covid-19
19 ni ha conviscut amb persones que siguin o hagin estat positives
No ha estat en contacte estret amb cap persona que hagi donat positiu de covid
covid-19
19 ni que
hagi tingut simptomatologia compatible amb aquesta malaltia
Té el calendari vacunal al dia.
2. ( S e l e c c i o n e u u n a d e l e s d u e s o p c i o n s )

Que el meu fill/a no pateix cap de les malalties següents:
 Malalties respiratòries greus que necessiten medicació o dispositius de suport ventilatori.
 Malalties cardíaques greus.
 Malalties que afecten al s
sistema immunitari (per exemple, aquells infants que necessiten
tractaments immunosupressors).
 Diabetis mal controlada.
 Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus
Que el meu fill/a pateix alguna de les malalties següents i que he valorat amb el seu metge/metgessa o
pediatre/a la idoneïtat de reprendre l’activitat escolar:
 Malalties respiratòries greus que necessiten medicació o dispositius de suport ventilatori
 Malalties cardíaques greus.
 Malalties que afecten el sistema immunitari (per exemple,
emple, aquells infants que necessiten
tractaments immunosupressors).
 Diabetis mal controlada.
 Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus
3. Que prendré la temperatura al meu fill/a abans de sortir de casa per anar al centre educatiu i que
que, en el cas que tingui
febre o presenti algun dels símptomes compatibles amb la covid
covid-19, no assistirà al centre.
4. Que conec l’obligació d’informar el centre educatiu de l'aparició de qualsevol cas de covid
covid-19
19 en el nostre entorn
familiar i de mantenir un
n contacte estret amb el centre educatiu davant de qualsevol incidència
I, perquè així consti, als efectes de la incorporació del meu fill / a
al centre educatiu INSTITUT ESCOLA JOAN SALLARÈS I PLA , signo la present declaració de responsabilitat i consento
con
explícitament el tractament de les dades que hi ha en aquesta declaració
declaració.
Informació bàsica sobre protecció de dades personals:
Alumnes de centres educatius de titularitat del Departament d'Educació Responsable
del tractament:La direcció del centre educatiu.
Finalitat:Per gestionar l'acció educativa.
Drets de les persones interessades:: Podeu sol·licitar l’accés, la rectificació, la supressió o la limitació del tractament de
les vostres dades. Podeu trobar tota la informació relativa als drets de les persones interessades i com exercir-los en el web delDepartament
Departament d'Educació.
d'Educació
Informació addicional sobre aquest tractament:
tractament:http://ensenyament.gencat.cat/ca/Detall/alumnes-centres-departament

Sabadell, ______ de / d’ ___________ de 2020

Pla d'organització per a la reobertura al setembre - Curs 2020 – 2021

24

Generalitat de Catalunya
talunya
Departament d’Educació
Institut Escola Joan Sallarès i Pla
Annex 3
>1
Abans de Després
Diàriament vegada al
cada ús de cada ús
dia

Setmanal
ment

Comentaris

ESPAIS COMUNS I EQUIPAMENTS
Ventilació de
l’espai
Manetes i poms de
portes i finestres
Baranes
ipassamansd’escales
i
ascensors
Superfície de taulells i
mostradors
Cadires
i bancs
Grapadores i altres
utensilis
d’oficina
Aixetes
Botoneres dels
ascensors
Ordinadors, sobretot
teclats i ratolins
Telèfons i
comandaments a
distància
Interruptors
d’aparells
electrònics
Fotocopiadores
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