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INTRODUCCIÓ
L’afrontament de la pandèmia per la COVID-19 ha implicat en la majoria dels països l’aplicació de
mesures que han cercat contenir la transmissió del virus a través de la reducció de les interaccions
socials, entre elles el tancament de les escoles. L’actual evolució favorable de la pandèmia, així com
la importància de garantir el dret a l’educació i a la protecció de l’infant fan que l’obertura amb la
màxima normalitat possible dels centres educatius sigui una prioritat. El marc és un sistema educatiu
inclusiu, que té la finalitat d'afavorir el desenvolupament personal i social de tot l’alumnat,
mitjançant l'activitat educativa adreçada a atendre la diversitat de l'alumnat i l'assoliment d'una
igualtat d'oportunitats i d'accessibilitat. L’obertura de les escoles és alhora una necessitat i un repte.
Un confinament perllongat pot tenir diversos efectes sobre la salut dels infants tant física com
emocional. Aquests efectes poden ser més grans en aquells de nivell socioeconòmic més desafavorit
o en aquells que tenen una dificultat d’aprenentatge. Com ha exposat UNICEF, l'educació és una part
essencial de la recuperació en una crisi: aporta normalitat, un sentit de la rutina, coneixements i
habilitats necessàries per al desenvolupament, protecció en casos d'especial vulnerabilitat social i
econòmica i serveix de pont per salvar les diferents bretxes socials, econòmiques i educatives a què
s'enfronta part de la població. Com més aviat es restableixi l'activitat quotidiana d'escoles i centres
educatius, abans es podran curar les ferides deixades per aquesta crisi. Malgrat això, continua la
situació de crisi sanitària que fa necessària l’aplicació continuada d’una sèrie de mesures que canvien
de manera notable el funcionament de la societat, i entre ella del sistema educatiu. Cal que
responsables, famílies, persones educadores i la resta del personal de les escoles s’involucrin i es
comprometin per a garantir els dos grans pilars per fer front la pandèmia: les mesures de protecció i
la traçabilitat.
Bona part dels països del nostre entorn iniciaran el curs escolar 2020-2021 en un context de
normalitat. Les darreres dades d’evolució de la pandèmia i del baix índex de contagi dels infants i
joves que ha anunciat l’Organització Mundial de la Salut ho justifiquen. Tot i això, caldrà adoptar una
actitud de prudència i introduir les mesures de seguretat sanitària que puguin correspondre.
Aquest document explicita quin és el pla d’organització d’obertura de L’Escola Valldeflors, Tremp.

DIAGNOSI
Des del dia 12 de març de 2020 tant alumnes com mestres de l’escola van entrar en confinament
degut a la pandèmia del COVID-19. Des del primer dia els alumnes de l’escola es van mantenir en
contacte amb els seus tutors i mestres a través de les eines de comunicació de les quals ja
disposava l’escola. Pel que fa a educació infantil i cicle inicial aquest canal de comunicació era el
Class Dojo de l’escola. En el que es refereix a cicle mitjà i cicle superior es feia a través de l’eina ja
esmentada, juntament amb el google Classroom d’entrada a cicle superior però que es va acabar
activant també a cicle mitjà.
A través de les diverses eines de comunicació els alumnes rebien de manera setmanal tasques
preparades pels tutors així com els mestres especialistes. Totes les tasques van ser realitzades de
manera que fossin el més competencials possible, que despertessin la curiositat i motivessin els
alumnes donada la situació.
Almenys un cop a la setmana els tutors i els mestres especialistes d’anglès realitzaven
videotrucades tant d’acompanyament emocional com per fer una mica de seguiment de les
tasques i de pràctica de la llengua oral en el cas de l’anglès. Altres especialistes s’han connectat de
manera eventual per tal de mantenir el contacte amb els alumnes.
S’ha valorat molt positivament el treball a través de la plataforma google Classroom ja que ha
permès fer un bon seguiment de les tasques encomanades i sobretot ha permès potenciar el
treball autònom dels alumnes.
El que hem pogut constatar és que a més de la bretxa digital en el cas d’algunes famílies, que hem
pogut salvar gràcies al treball conjunt amb ajuntament i entitats socials del poble, és que on es
produeixen les majors dificultats d’aprenentatge és en aquelles unitats familiars on l’alumnat no
pot comptar amb un acompanyament familiar que l’ajudi al desenvolupament de les tasques
escolars. Aqueta bretxa social de cara al curs 2020/21 la intentarem pal·liar amb un
acompanyament telemàtic més intensiu per part dels docents.

REQUISITS D’ACCÉS ALS CENTRES EDUCATIUS.
A partir de l’1 de setembre l’escola es posarà en contacte amb totes les famílies per comunicar els
requisits d’accés al centre.
Es donarà circular amb la següent informació:
LLISTAT 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
Mal de coll

Malestar
Dolor muscular

Si a casa hi ha alguna persona adulta 2 que no es troba bé, marqueu* amb una creu quins
d’aquests símptomes presenta:
Febre o febrícula ( + de 37 graus)

Tos

Dificultat per respirar

Falta d’olfacte o gust

Mal de coll

Calfreds

Vòmits

Diarrea

Malestar

Dolor muscular

Les famílies hauran de signar una declaració responsable (model del Departament) a través de
la qual, faran constar que són coneixedores de la situació actual de pandèmia amb el risc que
això comporta i es comprometen a no portar l’infant 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.

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 (família, tutores, equip mèdic que el porti) les implicacions a l’hora de reprendre
l’activitat educativa presencialment al centre educatiu.
En cap moment les famílies podran accedir al centre educatiu , a no ser que la tutora o l’equip
directiu ho requereixi.
Tota la informació es farà arribar pels canals de comunicació del centre: Classdojo, eBando,
pàgina web, canals de WhatsApp de famílies.

ORGANITZACIÓ DELS GRUPS ESTABLES
Grups
P3 A
P3 B
P4 A
P4 B
P5 A
P5 B
1r A
1rB
2n A
2n B
3r A
3r B
4t A
4t B
5è A
5è B
5è C
6è A
6è B
6è C

Alumnes
16
17
15
15
21
21
19
20
22
22
24
23
23
23
17
17
16
17
16
17

Docents
Estable
Temporal
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2

PAE
Temporal Estable
1 SIEI
1 TEI
1 TEI
1
1 SIEI

1

1 VET
1 VET

Espai
Temporal Estable

1
Pista
Pista
Pista
Pista
Pista
Pista
Pista
Pista
Pista
Pista
Pista
Pista
Pista
Pista

Laboratori

A Educació Infantil el grup estable estarà format per la tutora i la mestra de reforç .
A P3 la TEI podrà entrar a les 2 aules sempre fent servir els principis bàsics de prevenció, higiene
i promoció de la salut.
L’alumnat de SIEI també rebrà el suport puntualment de la mestra/ tècnica/ auxiliar
encarregada.
A Educació primària hi haurà 3 grups per nivell
Quan els mestres especialistes entrin a l’aula la tutora anirà a reforçar a l’altra mestra del
mateix nivell.
L’educació física es farà sempre a la pista poliesportiva exterior de l’escola.
CURS

P3
P4
P5
1R
2N
3R
4T
5È
6È

EDUCACIÓ
FÍSICA

ANGLÈS

MÚSICA

REFORÇ DE
NIVELL

MESTRA
REFORÇ

X
X
X

X

X
X
X
X
X
X

X
X

X
X
X
X
X
X

MESTRA
SIEI/SUPO
RT
EDUCATIU
X
X

X

CRITERIS ORGANITZATIUS DELS RECURSOS PER A L’ATENCIÓ DE L’ALUMNAT AMB NECESSITAT
ESPECÍFICA DE SUPORT EDUCATIU

A la SIEI disposem d’una mestra d’UEE (suport intensiu a l’escola inclusiva a infantil i primària),
una AEE i 1 TEE.
Cada una estarà assignada a un grup estable i a més podran fer atenció fora d’aquest grup a
altres alumnes (fins un màxim de 2 per persona) fent servir les mesures de protecció
(mascareta, rentat de mans, distància interpersonal).
Els professionals del CREDA i l’EAP tindran un espai designat per a l’atenció a l’alumnat i famílies
(Despatx EAP/CREDA). Hauran de dur en tot moment la mascareta dins l’escola. Cada vegada
que facin servir el despatx amb un alumne/família l’ hauran de netejar i ventilar.

ORGANITZACIÓ DE LES ENTRADES I SORTIDES

ENTRADES
Matí
Porta 1. Carrer Tarragona

-Grups: 4t A, B a les 8:50h
2n A,B a les 9:00h

Porta 2. Carrer Tarragona principal

-Grups: 3r A, B a les 8:50h
1r A i B a les 9:00h

Porta 3. Carrer Lleida Transport

-Grups: Transport a les 8:50h
5è A, B i C
6è A, B i C

a les 9:00h i 9:10
entrada edifici

Porta 4. Carrer Lleida Cuina

- Grups: P3 A i B a les 9:00h

Porta 5. Joncar

- Grups: P5 A i B a les 8:50h
P4 A i B a les 9:00h

Migdia

Porta 1. Carrer Tarragona

-Grups: 4t A, B a les 14:50h
2n A,B a les 15:00h

Porta 2. Carrer Tarragona principal

-Grups: 3r A, B a les 14:50h
1r A i B a les 15:00h

Porta 3. Carrer Lleida Transport

-Grups:
5è A, B i C
6è A, B i C

a les 15:00h i 15:10
entrada edifici

Porta 4. Carrer Lleida Cuina

- Grups: P3 A i B a les 15:00h

Porta 5. Joncar

- Grups: P5 A i B a les 14:50h
P4 A i B a les 15:00h

SORTIDES
Migdia
Porta 1. Carrer Tarragona

-Grups: 4t A, B a les 12:30h
2n A,B, a les 12:40h

Porta 2. Carrer Tarragona principal

-Grups: 3r A, B, a les 12:30h
1r A i B a les 12:40h

Porta 3. Carrer Lleida Transport
5è A, B i C
a les 12:40h
6è A, B i C
Porta 4. Carrer Lleida Cuina

- Grups: P3 A i B a les 12:30h

Porta 5. Joncar

- Grups: P5 A i B a les 12:30h
P4 A i B a les 12:40h

Tarda
Porta 1. Carrer Tarragona

-Grups: 4t A, B, a les 16:30h
2n A,B, a les 16:40h

Porta 2. Carrer Tarragona principal

-Grups: 3r A, B, a les 16:30h
1r A i B a les 16:40h

Porta 3. Carrer Lleida Transport

-Grups: Transport sortida amb
grup classe
5è A, B i C
a les 16:40h
6è A, B i C

Porta 4. Carrer Lleida Cuina

- Grups: P3 A i B a les 16:30h

Porta 5. Joncar

- Grups: P5 A i B a les 16:30h
P4 A i B a les 16:40h

OBSERVACIONS:
El C/Tarragona a les hores d’entrades i sortides de l’alumnat serà peatonal (S’ha parlat amb
l’ajuntament), per evitar aglomeracions de gent a les 2 entrades principals. Les files d’entrada es
faran al costat de la tanca i les famílies s’hauran d’esperar a la carretera.

ORGANITZACIÓ DE L’ESPAI D’ESBARJO
Per afavorir el manteniment de les mesures de seguretat, atès que disposem d’un
espai reduït de pati, farem torns:

CURS-NIVELL-GRUP

HORA DE PATI

P3 i P4

A l’hora d’esbarjo habitual al pati 1 i
2

P5

En horari específic d’esbarjo al pati 2

Grups A

A l’hora d’esbarjo habitual als espais
3,4,5,6,7,8

Grups B

En horari específic d’esbarjo als
espais 3,4,5,6,7,8

Grups C

En horari específic d’esbarjo als
espai casal

ESPAI 1

ESPAI 5

ESPAI 2

ESPAI 6

ESPAI 3

ESPAI 7

ESPAI 4

ESPAI 8

ESPAI CASAL

RELACIÓ AMB LA COMUNITAT EDUCATIVA
Les sessions del consell escolar es duran a terme sempre que es cregui oportú o s’hagi de
consensuar o bé aprovar algun document. Se’n preveu una a principi de curs per aprovar la
PGA i el pla d’obertura del centre educatiu; dues a mitjans de curs per l’administració de la
gestió econòmica de l’escola i una a final de curs. Tal i com s’ha dit prèviament si es considera
necessari convocar alguna altra sessió que no està contemplada d’entrada es farà en funció de
necessitat. Aquestes reunions sempre seran a través de videotrucada en hora i dia acordats.
El pla d’organització del centre es farà arribar a totes les famílies de l’escola a través de les apps
de comunicació de l’escola (Class Dojo i Ebando) així com la pàgina web.
Aquest serà explicat per les tutores als pares i mares del seu grup en les tutories de principi de
curs que es fan de forma conjunta de tots els pares i de manera virtual (videoconferència). Si es

creu oportú el tutor o tutora podrà concertar una tutoria individual, ja sigui de manera
presencial o virtual, amb qualsevol dels pares dels alumnes del seu grup o tutoria.
Es convocaran sessions d’assessorament a les famílies per a que coneguin i aprenguin l’ús de les
eines telemàtiques que farà servir l’escola. S’intentarà portar un control i registre de quines són
les eines de les quals disposa cada alumne (connexió, tipus d’aparells,...) per tal que tots els
alumnes tinguin possibilitat d’accés al treball online en cas de confinament.
La persona de referència al centre per tal que els pugui ajudar en un moment determinat d’un
possible confinament amb l’ús de plataformes i eines digitals serà la coordinadora TAC del
centre així com els membres de l’Equip Directiu.

SERVEI DE MENJADOR
El servei del menjador (gestionat pe l’Ampa) és farà de la següent manera:

AULA
P3A I P3B :Inici: 12.30h - fi: 14.50h (?? alumnes )
P4A I P4B : Inici: 12.40h – fi: 15h (24 alumnes segons 02/20)
1R TORN
SALA MENJADOR: DURADA DEL TORN 1H
P5: Entrada: 12.30h – Sortida: 13.30h (PORTA DARRERA)
(24 alumnes segons 02/20)
1r: Entrada: 12.35h – Sortida: 13.35h (PORTA DAVANT)
(21 alumnes segons 02/20)
3r: Entrada: 12.40h – Sortida: 13.40h (PORTA DAVANT)
(28 alumnes segons 02/20)
2n: Entrada: 12.45h – Sortida: 13.45h (PORTA DAVANT)
(25 alumnes segons 02/20)
2ON TORN
SALA MENJADOR: DURADA DEL TORN 40 MIN.
ENTRADA I SORTIDA ESCALONADA PER LA PORTA DEL DAVANT.
4t: Entrada: 13.50h – Sortida: 14.35h
(20 alumnes segons 02/20)
5è: Entrada: 14.00h – Sortida: 14.40h
(25 alumnes segons 02/20)
6è: Entrada: 14.05h – Sortida: 14.45h
(25 alumnes segons 02/20)
MESTRES: A les 14h a la Sala de mestres.

* Els horaris són susceptibles a modificació en funció de la quantitat d’alumnes que es quedin.

Entre torn i torn caldrà netejar i desinfectar el següent:
Abans
Després
Diàriament
>1
de cada de cada
vegada
ús
ús
al dia
MENJADOR
Ventilació
de l’espai

Setmanalment Comentaris

Mínim
10
minuts,
3
vegades/dia

Superfícies X
on
es
prepara el
menjar
Plats
,
gots,
coberts

X

Taules
Taulells
Utensilis
de cuina
Taules per X
a
usos
diversos
Terra
Cubells de
brossa

X
X
X

X

Amb aigua
calenta
rentat
a
elevada
temperatura
(rentaplats
industrial)
propílic 70º

X

X
X

PLA DE NETEJA (DEMANAR A L’EMPRESA)
S’haurà de penjar a cada aula la següent taula.
Abans
Després
Diàriament >1 vegada Setmanalment Comentaris
de cada de cada
al dia
ús
ús
AULA
Ventilació
X
Mínim
10
de l’espai
minuts,
3
vegades/dia
Manetes i
X
poms
de

portes
i
finestres
Superfícies
de taules i
cadires

X

Ordinadors
i perifèrics

X

Interruptors
Terra
Jocs de pati
Joguines
Altres
superfícies
Cubells de
brossa

X
X
X
X
X

Especialment
les
zones
que
contacten
amb
les
mans
Netejar amb
un
drap
humit amb
alcohol
propílic 70º

X

Cada aula tindrà un encarregat de la ventilació en torns setmanals. El/la mestre assignat a cada
aula revisarà cada matí abans de començar l’activitat lectiva que la neteja i desinfecció de la
seva classe s’hagi fet. En cas de que no s’hagi fet ho haurà de comunicar ràpidament a direcció.
Els espais comuns de joc (patis) i d’EF caldrà que es desinfectin (Ajuntament), tal com han estat
fent a finals de curs (a les 8h abans que comenci l’activitat lectiva).
PLANIFICACIÓ PER A L’EMPRESA DE NETEJA ESPAIS COMUNS I EQUIPAMENTS.

Ventilació
l’espai
Manetes
poms
portes
finestres
Baranes,
passamans
d’escales
ascensors

Abans Després Diàriament >
1 Setmanalment Comentaris
de
de cada
vegada
cada ús ús
al dia
ESPAIS COMUNS,EQUIPAMENTS I LAVABOS
de
X
Mínim
10
minuts,
3
vegades/dia
i
X
de
i
X
i

Ordinadors
i
perifèrics (sala

X

Especialment
les
zones
que
contacten
amb
les
mans
Netejar amb
un
drap

mestres)

Interruptors
Terra
Fotocopiadores
Utensilis
d’oficina
Botoneres dels
ascensors
Rentamans
Inodors
Cubells
de
brossa

humit amb
alcohol
propílic 70º
X
X
X
X
X
X
X
X

REVISIÓ DELS PLANS DE NETEJA, VENTILACIÓ I DESINFECCIÓ
L’encarregat de revisar i supervisar els plans de neteja, ventilació i desinfecció serà el director.
Aquesta revisió es durà a terme abans de l’obertura del centre cada matí. En cas que no
s’hagués complert el protocol en algun dels espais de l’escola, l’activitat lectiva es farà a l’aire
lliure mentre l’empresa encarregada de la neteja acondiciona l’espai.
La següent taula serà la que s’utilitzarà per dur a terme aquest control.

Acció
S’ha efectuat la ventilació de totes les aules i espais de l’escola durant un
mínim de 10 minuts?
Tots els dispensadors de sabó de lavabos, cuina i aules disposen de sabó
suficient?
Hi ha tovalloles d’un sol ús a tots els rentamans?
Tots els dispensadors de gel hidroalcohòlic disposen de gel suficient?
S’ha dut a terme la neteja i desinfecció de les superfícies de major contacte
(poms de les portes, baranes, interruptors, bancs, polsadors ascensor, etc.)?

C

F

S’ha dut a terme la neteja i desinfecció de totes les aules i espais docents?
S’ha dut a terme la neteja i desinfecció dels lavabos?
S’ha realitzat la neteja i desinfecció de les fonts d’aigua?
S’ha realitzat la neteja i desinfecció dels equips informàtics?
S’ha realitzat la neteja i desinfecció del material escolar?
S’ha realitzat la neteja i desinfecció de jocs i joguines?

TRANSPORT
La gestió de les rutes de transport es fa a través del Consell Comarcal. En principi les rutes de
transport no es veuen modificades.

L’alumnat de transport escolar accedirà al recinte escolar a les 8.50h per la porta del C/Lleida.
Seran rebuts per un membre de l’ED i faran fila al pati exterior. Posteriorment seran
acompanyats a les seves aules. En tot moment hauran de portar la mascareta posada i guardar
la distància de seguretat.
EXTRAESCOLARS I ACOLLIDA
Extraescolars
El centre durà a terme les extraescolars previstes, sempre 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.
Caldrà preveure el trasllat dels alumnes des del lloc de l’activitat extraordinària a l’aula del grup
estable, sobretot en el cas dels alumnes més petits que hauran d’anar acompanyats. En tot cas,
durant aquests trasllats sempre caldrà portar mascareta si no es pot assegurar el manteniment
de la distància de seguretat.
Les activitats extraescolars, quan suposin una barreja d’alumnes dels diferents grups estables,
caldrà fer-les aplicant la distància de seguretat o utilitzant la mascareta.
S’intentarà que aquestes activitats siguin en horari de tarda per tal d’agilitzar el funcionament
del servei de menjador.
Acollida
L’acollida es farà a l’aula de psicomotricitat, ubicada al parvulari. La rebuda dels nens serà a
partir de les 8 del matí. Tant la monitora com l’alumnat hauran de portar en tot moment
mascareta ja que es tracta de nens que provenen de diversos grups estables. La monitora serà
l’encarregada de portar els nens a la fila corresponent al seu grup estable.
En acabar l’activitat la monitora haurà de netejar, desinfectar i ventilar l’aula de psicomotricitat.

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES
Qualsevol activitat complementària que s’hagi de fer, tindrà en compte les mesures de
seguretat establertes en el moment de realitzar-se atenent a les indicacions del Departament
de Salut i del Departament d’Educació.
En el cas de les sortides, sempre cal mantenir la distància interpersonal d’1,5 metres i portar
mascareta quan no es pugui preservar la distància.

En el cas de les 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 de seguretat,
rentat de mans, etc.

REUNIONS DELS ÒRGANS UNIPERSONALS I COL·LECTIUS DE COORDINACIÓ I GOVERN
Òrgans

Tipus de reunió

Format de la reunió

Periodicitat

Equip directiu

Coordinació/

Presencial

Dues per setmana

Coordinació

Presencial

1 per setmana

Mestres que intervenen en Coordinació

Presencial

1 per setmana

Videoconferència

1 al mes

En casos puntuals

Planificació
Tutores de nivell

un cicle
Claustres

Coordinació/
informació

Consells escolars

Informació

Videoconferència

Reunions de coordinació/

Coordinació/

Depenent

CAD

planificació

nombre d’assistents

Seguiment Pla d’obertura

Coordinació/

Presencial

Planificació

del Quinzenalment

Mensual

(i

sempre que sigui
necessari)

PROTOCOL D’ACTUACIÓ EN CAS DE DETECTAR UN POSSIBLE CAS DE COVID-19.
El responsable de la coordinació i la gestió de la COVID-19 al centre és el director conjuntament
amb la coordinadora de riscos laborals.
Protocol d’actuació davant d’un alumne que comença a desenvolupar símptomes compatibles
amb la COVID-19 al centre educatiu.
1- Es portarà a un espai separat d’ús individual (Aula EE2 planta baixa). S’habilitarà
aquesta aula per aquest ús i només podrà ser usada si s’activa el protocol.
2- El responsable (director) es posarà una mascareta quirúrgica per atendre a la persona
que ha mostrat símptomes (també es ficarà mascareta).
3- Es contactarà amb la família per tal que vingui a buscar l’infant.
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.

En cas d'aparició de símptomes en un treballador o treballadora:



Informar de la presència de simptomatologia tan aviat com sigui possible a la direcció
del centre.



Emplenar la declaració responsable relativa a la vulnerabilitat, casos estrets i
simptomatologia COVID-19 per tal d’informar que té símptomes, que està en
observació o que ha estat diagnosticat com a cas positiu i per poder fer el seu
seguiment per part del personal sanitari de la unitat de PRL així com el dels
seus possibles contactes.

SEGUIMENT DE CASOS
ALUMNE/A

DIA I HORA DE
LA DETECCIÓ

EXPLICACIÓ
DEL
PROTOCOL
SEGUIT I
OBSERVACION
S (incloure el
nom de la
persona que ha
fet les
actuacions i el
nom del familiar
que l’ha vingut a
buscar)

PERSONA DE
SALUT AMB
QUI ES MANTÉ
EL CONTACTE
I CENTRE
D’ATENCIÓ
PRIMÀRIA

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

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 SARSCoV-2, l’infant i la família amb qui conviu hauran d’estar en aïllament al domicili fins a conèixerne el resultat.
En cas de confirmar el positiu Salut Pública serà l’encarregada de la identificació, aïllament i
seguiment dels contactes estrets.

SEGUIMENT DEL PLA
Per fer el seguiment l’equip directiu i la coordinadora de riscos laborals es reuniran
mensualment (i sempre que sigui necessari) i tractarà els següents apartats:


Responsables.



Possibles indicadors.



Mesures de seguretat.



Propostes de millora.



Seguiment de possibles casos.

CONCRECIONS PER A L’EDUCACIÓ INFANTIL
a. Pla d’acollida de l’alumnat
En el cas de l’educació infantil els primers dies, sinó setmanes d’acollida s’han de planificar amb
molt cura ja que són de vital importància per tal que l’alumnat percebi l’escola com un espai
acollidor i segur.
Pel que fa als alumnes de P3, mentre duri el període d’adaptació (dues setmanes generalment,
però es pot allargar si cal) una persona del nucli familiar podrà accedir a l’aula de P3 per l’accés
designat per acompanyar a l’infant. L’entrada es farà individualment, per tant, fins que un pare
o mare no abandoni l’aula no podrà entrar el següent. Abans d’entrar caldrà assegurar-se que el
pare o mare porta mascareta i es renta les mans.
La resta d’alumnes d’infantil faran les entrades tal i com està especificat. (Veure entrades i
sortides).
El rentat de mans dels alumnes d’educació infantil prioritàriament es farà amb aigua i sabó
(aprofitant que les classes tenen pica).
Durant les primeres setmanes s’haurà de fer un acompanyament emocional dels alumnes i
caldrà explicar de manera entenedora i clara (mitjançant cançons, vídeos,...) totes les mesures
de seguretat i higiene.

Des de l’escola es fomentarà la mobilitat activa i s’habilitarà a l’escola zones per deixar les
bicicletes, patinets...
No es podrà accedir a l’escola amb cotxets, caldrà que els alumnes entrin caminant.

b. Pla de treball del centre educatiu en confinament
CURS

CLASSDOJO

P3
P4
P5

CLASSROOM

X
X
X

MAIL
CORPORATIU
X
X
X

A Educació Infantil , degut a les característiques de l’alumnat es treballarà de la següent
manera:
El contacte
Les videoconferències es faran en:
1. Grups reduïts d’alumnes:
QUÈ TREBALLAREM?
- Expressió oral.
- Mantenir el torn de paraula.
- No perdre el contacte amb el mestre i els companys.
- Seguir treballant els aprenentatges programats.

2. Grups reduïts de pares i/o mares dels alumnes:
QUÈ TREBALLAREM?
- Explicar les activitats que han de realitzar els alumnes.
- Donar pautes de com fer-les.
- Explicar la finalitat de les tasques (què treballem fent això?).
3. Un sol alumne:
QUÈ TREBALLAREM?
- Fer seguiment individualitzat de les tasques.

- Evitar desigualtats en l’alumnat.
- Seguir treballant els aprenentatges programats.
4. Per família:
QUÈ TREBALLAREM?
- A petició de les famílies es podran fer sessions individualitzades per orientarles perquè puguin explicar i guiar als seus fills en les tasques.
- Implicar més i millor a les famílies.
- Evitar desigualtats en l’alumnat.

CONCRECIONS PER A L’EDUCACIÓ PRIMÀRIA
a. Pla d’acollida de l’alumnat
Després d’un període tant llarg sense activitat lectiva presencial en el qual els alumnes han
viscut situacions totalment fora de la normalitat cal que la reentrada a l’escola es faci amb
molta cura i tenint en compte la vessant emocional de cada alumne. Es per això que caldrà fer
un treball molt important des de totes les àrees, però especialment des de la tutoria, per tal que
els alumnes trobin en l’escola un espai de normalitat en el qual puguin expressar els seus
temors i inquietuds així com els seus sentiments i rebin per part dels docents l’acompanyament
tant necessari.
Des de l’escola es fomentarà la mobilitat activa i s’habilitarà a l’escola zones per deixar les
bicicletes, patinets...
Els alumnes hauran de portar la mascareta fins que accedeixin a l’aula del seu grup estable.
Les famílies només podran entrar a l’interior del recinte escolar en el cas que ho indiqui el
personal del centre seguint totes les mesures de protecció establertes, utilitzant mascareta,
rentant-se les mans i sempre mantenint la distància de seguretat. En qualsevol cas, els adults
que acompanyin els infants han de ser els mínims possibles per a cadascun d’ells.
En entrar al centre els alumnes s’han de rentar les mans amb gel hidroalcohòlic, mantenir la
distància sanitària i han de portar la mascareta fins a la seva aula. Davant la porta de cada aula
hi haurà un dispensador de gel hidroalcohòlic.
En les hores d’inici i final de les activitats educatives, les entrades i sortides del centre es faran
de forma ordenada i esglaonada (veure Entrades i sortides) per evitar aglomeracions i sempre
mantenint la distància de seguretat.

Per evitar aglomeracions l’acompanyament dels infants a l’escola el farà a ser possible per una
única persona. Les persones que portin i recullin els alumnes hauran de guardar també les
distàncies fora de les instal·lacions.
Per altra banda, els docents hauran de recollir a l’entrada i acompanyar a la sortida sempre el
seu grup classe.
Durant les primeres setmanes

caldrà explicar de manera entenedora i clara (mitjançant

cançons, vídeos,...) totes les mesures de seguretat i higiene així com els canvis d’organització.
Serà durant aquest període també quan caldrà explicar l’ús i funcionament de totes les eines
TAC i EVA’s que es faran servir en cas de confinament parcial o total.

b. Pla de treball del centre educatiu en confinament

HORARI MESTRES
9-12.30
12.30-13.30
15-16.30

CONFINAMENT PARCIAL/TOTAL
Docència telemàtica
Reunions/coordinacions
Correccions/tutories

Eines de contacte amb la família en cas de confinament d’un grup o nivell o de tot el
centre:

NIVELL
EDUCATIU

CURS

CLASSDOJO

CLASSROOM

1R
2N
3R
4T
5È
6È

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

MÈTODE DE
TREBALL I
RECURSOS
DIDÀCTICS
PREVISTOS

MITJÀ I
PERIODICITAT
DEL
CONTACTE
INDIVIDUAL
AMB

MAIL
CORPORATIU
X
X
X
X
X
X

MITJÀ I
PERIODICITAT
DE CONTACTE
AMB LA
FAMÍLIA

L’ALUMNE/A
1r

Treball globalitzat /
projectes
Treball globalitzat /
projectes
Treball per les
plataformes digitals
dels llibres/ Treball
per projectes
Treball per les
plataformes digitals
dels llibres/ Treball
per projectes
Treball per les
plataformes digitals
dels llibres/ Treball
per projectes
Treball per les
plataformes digitals
dels llibres/ Treball
per projectes

2n
3r

4t

5è

6è

1 cop a la setmana 1 cop a la setmana
1 cop a la setmana 1 cop a la setmana
1 cop a la setmana 1 cop a la setmana

1 cop a la setmana 1 cop a la setmana

1 cop a la setmana 1 cop a la setmana

1 cop a la setmana 1 cop a la setmana

MITJA I PERIODICITAT DEL CONTACTE DE GRUP AMB L’ALUMNE
HORARI

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

9.30-11.30

DOCÈNCIA
TUTORA

TREBALL
AUTÒNOM

DOCÈNCIA

TREBALL
AUTÒNOM

DOCÈNCIA
TUTORA

ANGLÈS

ANGLÈS

ANGLÈS

ANGLÈS

ANGLÈS

* L’horari de les classes d’anglès variarà en funció de l’horari que faci l’especialista a
l’escola.
Tot l’alumnat disposarà d’un correu corporatiu d’escola. @escolavalldeflors.cat (domini
compatible amb G-Suite for Education). Cada curs tindrà un classroom disponible. Tots els
docents de l’escola estan rebent formació i continuaran rebent-la a partir del setembre per tal
de dominar l’ús de l’eina abans citada.
Les classes es faran mitjançant convocatòria al Meet de google.
Per l’alumnat que presenti dificultats pel treball telemàtic, per bretxa digital o social, es mirarà
de preparar uns dossiers de treball si no se’ls pot facilitar equips o connexió des de l’escola.

