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1. Introducció
En aquest document es detallen les diferents indicacions que cal seguir per poder afrontar
una obertura del centre escolar el més segura possible.
Per poder concretar els diferents punts, s’han tingut en compte les orientacions i
normatives de la Generalitat i les característiques pròpies de la nostra escola.
Tal com s’ha establert, aquest document s’aprova en consell escolar el dia 9 de setembre
de 2020 i neix amb la intenció de ser un document viu. En cas que les circumstàncies
epidemiològiques variïn, es podran fer modificacions o esmenes.
A més dels diferents apartats que conté aquest pla, en els annexos del mateix s’afegeixen
diferents plànols dels espais, accessos i sectors dels patis, horaris dels grups i composició
definitiva de la plantilla.
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2. Organització dels grups estables i del personal docent i no
docent.
Durant el curs 20/21 els grups estables estan formats per grups d'entre 16 i 18 alumnes de
dos nivells diferents del mateix cicle. Cada grup té com a espai fixe una aula ordinària,
afegint a les del curs passat l’anterior aula d’anglès (per un grup de cicle inicial), l’anterior
aula de música (per un grup de cicle mitjà), l’anterior sala de mestres (per un grup de cicle
superior) i l’anterior aula de ludoteca (per un grup d’infantil).
No es duran a terme grups flexibles, ni activitats internivell ni intervindran especialistes
impartint la seva especialitat. Es pot contemplar que l’especialista d’anglès (donat que hi
ha un a cada cicle) i l’especialista d’atenció a la diversitat pugui fer intervencions a altres
grups amb les mesures de seguretat pertinents sempre que els horaris i el nombre de
personal ho permetin.
Cada grup estable té una persona de referència que és el tutor o tutora. Cada cicle té el
seu equip docent, excepte la mestra referent del SIAL i l’equip directiu, que no estan a cap
cicle de forma fixe. En cas de tenir prou dotació, també es mourà per diferents cicles
l’especialista de pedagogia terapèutica.
En cas de ser necessari substituir diverses persones es pot moure un docent a un altre
cicle, mantenint les mesures de seguretat.
a. Material individual i compartit
Els alumnes de primària disposen d’un estoig amb el material d’ús diari més intensiu:
llapis, bolígraf, goma… També tenen quaderns d’ús individual. L’estoig ha de romandre a
l’escola.
El material que no es fa servir tan sovint, serà compartit només dins del grup estable i
s'haurà de netejar i desinfectar després de cada ús.
b. Horaris
Els horaris dels grups s’han fet tenint en compte que entrin el menor nombre possible de
persones. La major part de l’horari, cada grup estarà sempre amb la persona referent. Per
fer llengua anglesa, entra una altra persona quan la tutora no té l’especialitat reconeguda.
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Els horaris estan en els annexos d’aquest pla.
c. Rebuda als alumnes
Els nens i nenes vindran a l’escola després de 6 mesos sense classe. Algunes famílies
hauran viscut o viuen situacions difícils, tant a nivell emocional, com econòmic o de salut.
Per donar cabuda a aquesta situació, des de l’escola necessitem crear espais de seguretat i
confiança per poder parlar de les experiències viscudes. La tutoria i l’acompanyament del
tutor resulta clau en aquest pla d’acollida. L’objectiu és convertir aquest espai en un
moment agradable per compartir vivències, emocions i aprenentatges i escoltar-nos amb
els ulls.
Alguns aspectes a treballar són:
Què ha passat al món? Què ha passat a casa? Al barri? Què m’ha passat a mi? Com a equip
docent hem de tenir clara la informació que volem compartir amb l’alumnat: tenir
acordada una versió, un relat amb el claustre i adaptat per nivells.
Acollir les pèrdues. Les pèrdues ens preocupen i ens espanten però tenir-ne coneixement,
interessar-se pels processos de dol individuals, pot reduir les pors i les preocupacions.
Sempre evitant ser massa intrusius i donant a cadascú el seu temps, respectant el seu
procés.
Posar en valor tots els moments que han fet sentir bé, que s’ha pogut compartir amb els
familiars, el temps al costat d’ells…
Buscar formes d’expressió artístiques i creatives que fomentin el compartir més enllà de
les paraules.
L’equip docent ha de ser observador, per acompanyar i/o identificar possibles indicadors
d’alerta. És interessant anotar el relat personal de cada alumnes, el seu estat d’ànim i com
de motivat es mostra davant els aprenentatges. En cas d’observar canvis significatiu
respecte a com era l’alumne abans del confinament caldrà estar atent i compartir la
valoració amb la resta de l’equip. Pot donar-se la necessitat de fer una derivació al
referent de l’EAP.
Les primeres setmanes també cal introduir activitats de promoció de la salut que ajudaran
a l’adaptació progressiva de l’alumnat al nou curs i als canvis en el centre educatiu. Fent
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als alumnes corresponsables del funcionament del centre, es reforçaran hàbits i conductes
que són imprescindibles en el context de la pandèmia, com ara:
● Tenir cura d’un mateix i de les persones que envolten.
● Actuar amb responsabilitat per protegir els més vulnerables.
● Seguir les normes de seguretat i higiene de manera freqüent i sistemàtica.
Les diferents decisions que es prenen des dels equips docents posen sempre a l’infant en
el centre. L’interès i el gran objectiu és ajudar als nens i nenes a seguir el seu procés de
creixement com a persones.
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3. Fluxos de circulació i horaris
a. Entrades i sortides
Entrades al centre
Accés

Grup
INF A
INF B

Porta infantil

P3
CI A
CI B
CI C
CM A
Rampa pista dreta
(costat del carrer)

8.50
14.50
8.55
14.55

Entrada dels infants sols, pel pati
directament a l’aula.

15.00
9.00
15.00

CM B

CS A
CS B
CS C

Entrada dels infants amb una persona
adulta, pel pati directament a l’aula.

8.55
14.55
9.00
15.00

Entrada dels infants sols i pujada per
l’escala A.

9.05
15.05
8.55
14.55
9.00

CM C

Rampa pista
esquerra
(costat de l’escala
d’emergència)

Recorregut

9.00
INF C

Porta principal

Hora

15.00

Entrada dels infants sols i pujada per
l’escala B.

9-05
15.05
8.55
14.55
9.00

Entrada dels infants sols i pujada per
l’escala C.

15.00
9-05
15.05

Entrada dels infants sols i van a l’aula de
la planta baixa.
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Sortides del centre

Accés

Grup
INF A
INF B

Porta infantil

Recorregut

12.20
16.20
12.25
16.25

La tutora els acompanya fins la porta del
pati i allà els entrega a una persona
adulta que els vingui a recollir.

12.30
INF C
P3
CI A

Porta principal

Hora

CI B
CI C
CM A

16.30
12.35
16.35

S’entreguen des de l’aula a una persona
adulta.

12.25
16.25
12.30
16.30

Baixada per escala A i sortida en fila.

12.35
16.35
12.25
16.25
12.30

Rampa pista dreta

CM B

Baixada per escala B i sortida en fila.
16.30

CM C
CS A
Rampa pista
esquerra

CS B
CS C

12.35
16.35
12.25
16.25
12.30
16.30

Baixada per escala C i sortida en fila.

12.35
16.35

S’ha de prioritzar la puntualitat, tant per part de famílies com de professorat.
Hi ha un llistat dels germans que surten a la mateixa hora i s’acompanyarà al més gran a la
porta del més petit, si s’escau i es pacta prèviament a la sortida. Sempre amb mascareta i
mantenint la distància.
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Dies de pluja: Recomanem que els alumnes portin paraigua sempre que sigui un dia plujós
i que tinguin un impermeable a la motxilla de forma fixe donat que les famílies no podran
accedir al centre com fins ara.
b. Circulació dins del centre.
Els passadissos són de doble sentit i està marcat al terra per on s’ha de circular. Els grups
estables tenen la seva escala de referència:
-

Cicle superior: Escala C.

-

Cicle mitjà: Escala B.

-

Cicle inicial: Escala A.

Quan alguna persona vagi al lavabo ho farà de forma individual i amb mascareta.
c. Ascensor
Es reserva l’ascensor per persones amb dificultats de mobilitat i el seu personal de suport,
si s’escau.
Els alumnes no poden fer ús de l’ascensor sense un adult i en cap cas acompanyat d’un
altre infant i mai més de dues persones.
En tots els casos és obligatori l’ús de mascareta.
d. Famílies.
A les entrades i sortides els familiars o acompanyants d’alumnes no poden accedir a les
instal·lacions del centre.
En el cas d’haver de fer alguna gestió interna s’han d’esperar a que tots els grups estiguin
a les seves aules i només pot accedir un progenitor. En el cas de secretaria i menjador, hi
ha un horari d’atenció. Així i tot, es recomana demanar cita prèvia. En tots els casos s’ha
de mantenir la distància de seguretat i portar mascareta.
Les reunions grupals (inici, tancament de curs...) i les tutories individuals es fan de forma
telemàtica o telefònica. En el cas que no sigui possible, es faria de forma presencial
mantenint la distància de seguretat i amb mascareta.
L’escola disposa d’un pla de comunicació actualitzat el maig de 2020 on s’especifiquen els
diferents canals de comunicació. Aquest pla està disponible a la pàgina web del centre.
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e. Personal extern.
Totes les persones que accedeixin a fer alguna tasca a l’escola, ja sigui de manteniment,
reparacions, neteja, etc., han de portar mascareta i mantenir la distància de seguretat.
Totes les empreses han de tenir fets els formularis de prevenció de riscos laboral, amb la
informació específica sobre el COVID-19.
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4. Espais.
a. Aules grups estables i d’ús comú.
Cada grup estable té la seva aula de referència. Es poden usar espais d’ús comú com
informàtica o gimnàs, només en el moment en que estigui marcat a l’horari.
Després de cada ús s’haurà de ventilar, netejar i desinfectar, seguint les indicacions
sanitàries.
b. Espais de reunió i treball per al personal.
Es destina la sala de mestres per a treball individual i grupal del personal. S’ha de mantenir
la distància de seguretat i portar mascareta sempre i en tots els casos.
Pel que fa a l’ús del microones, nevera i màquina de cafè, cal tenir presents les mesures
sanitàries de neteja i desinfecció, abans i després del seu ús.
En la mesura del possible no es compartiran equips ni cap estri.
S’ha de garantir la correcta ventilació de l’espai.
c. Espais del menjador.
El servei de menjador escolar, que inclou l’àpat i les activitats anteriors i posteriors entre
les 12.30 i les 15 hores, s’organitza en els espais habilitats a tal efecte.
Els àpats se serveixen en el menjador del centre. En principi s’organitzen dos torns, de la
següent manera:
1r torn: Infantil i CI
2n torn: CM i CS.
Aquests torns poden modificar-se en funció de l’afluència d’alumnat de cada nivell o de
cada grup estable. Entre torn i torn cal fer la neteja, desinfecció i ventilació del menjador.
Les taules s’organitzen per grup estable, sempre que sigui possible. En cas que en una
mateixa taula hi hagi alumnes de més d’un grup cal deixar una cadira buida entre ells per
garantir la distància.
El menjar s’ha de servir en plats individuals, evitant compartir-lo (no es posaran amanides,
ni setrilleres, ni cistelles del pa al centre de la taula). L’aigua pot estar en una gerra però es
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recomana que sigui una persona adulta responsable qui la serveixi o bé un únic infant
encarregat durant tot l’àpat. Els infants que realitzin tasques del tipus parar i desparar
taula, o d’altres, ho faran exclusivament per al seu grup de convivència. Cal garantir el
rentat de mans abans i després de l’àpat.
En aquest espai també es farà l’acollida matinal.
El professorat i la resta del personal poden fer ús del servei de menjador a la sala de
mestres. S’ha de mantenir la distància de seguretat d’1,5 metres i, a més, han d’utilitzar
obligatòriament la mascareta en el menjador excepte quan estiguin asseguts a la taula
fent l’àpat.
d. Cuina.
No es permet l’entrada a la cuina del personal extern al servei. En cap cas pot accedir-hi
alumnat ni personal del centre que no tingui una funció específica. Tampoc es poden
introduir utensilis ni equipaments que no siguin els propis proporcionats pel servei de
menjador (coberts, plats...).
De la mateixa forma que a la resta d’espais, dins la cuina cal mantenir la distància de
seguretat, portar mascareta i seguir totes les indicacions per garantir les condicions de
seguretat alimentària.
e. Gimnàs.
Sempre que és possible l’activitat física es porta a terme en espais exteriors. Així i tot,
atesa la molt bona ventilació del gimnàs, amb portes antipànic per tot el lateral i
finestrals, es pot fer-ne ús quan sigui necessari, sempre amb alumnat del mateix grups
estable. De la mateixa forma, l’espai del gimnàs pot ser utilitzat per a altres activitats
lectives. S’ha de ventilar netejar i desinfectar abans i després del seu ús.
El gimnàs també pot fer-se servir per a trobades presencials de docents o de famílies,
sempre que es pugui garantir una correcta ventilació i la neteja i desinfecció abans i
després del seu ús. En tot cas, cal mantenir la distància de seguretat i és obligatori l’ús de
la mascareta.
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f. Patis.
Cada grup estable té el seu horari i el seu espai de pati. També es marcarà uns espais en
els horaris per poder fer activitat física, preferentment a l’aire lliure.
Un grup pot fer servir els espais exteriors sempre i quan l’espai estigui lliure. En tot cas, es
demana sempre comunicar-se amb la resta del cicle i/o etapa.
Horaris de pati:
INFANTIL
Dia

Torn

Espai A

Espai B

Dilluns

10 a 10.45

INF B

INF A

10.50 a 11.35

P3

INF C

10 a 10.45

INF C

INF B

10.50 a 11.35

INF A

P3

10 a 10.45

INF B

INF C

10.50 a 11.35

P3

INF A

10 a 10.45

INF A

INF C

10.50 a 11.35

P3

INF B

10 a 10.45

INF C

INF A

10.50 a 11.35

INF B

P3

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres
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PRIMÀRIA
Dia

Torn

Espai A

Espai B

Espai C

Dilluns

10 a 10.25

CI A

CI B

CI C

10.30 a 10.55

CM A

CM B

CM C

11 a 11.25

CS A

CS B

CS C

10 a 10.25

CS B

CS C

CS A

10.30 a 10.55

CI B

CI C

CI A

11 a 11.25

CM B

CM C

CM A

10 a 10.25

CM C

CM A

CM B

10.30 a 10.55

CS C

CS A

CS B

11 a 11.25

CI C

CI A

CI B

10 a 10.25

CI A

CI B

CI C

10.30 a 10.55

CM A

CM B

CM C

11 a 11.25

CS A

CS B

CS C

10 a 10.25

CS B

CS C

CS A

10.30 a 10.55

CI B

CI C

CI A

11 a 11.25

CM B

CM C

CM A

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres
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5. Reunions.
a. Famílies.
Les reunions grupals d’inici i de tancament de curs es fan per videoconferència. En cas que
una família demani fer-la presencialment de forma justificada, es farà mantenint les
mesures de seguretat.
Es durà a terme una reunió per cicle abans de començar el curs.
Les tutories individuals es fan preferentment de forma telemàtica si la infraestructura del
centre ho permet. En cas de fer-se de forma presencial s’ha de mantenir les mesures de
seguretat i amb cita prèvia.
b. Docents.
Les reunions es fan en format telemàtic o presencial segons les possibilitats de cada
moment. En cas de ser presencials, serà obligatori l’ús de la mascareta i mantenir la
distància de seguretat. Si es passa de 10 persones en un moment de perill alt de contagi,
es faria a l’aire de lliure o en un espai molt ampli i ventilat.
Les formacions del professorat es fan de forma telemàtica, almenys durant el primer
trimestre. Després s’actuarà en funció de la situació epidemiològica.
c. Personal extern.
Les trobades amb professionals externs es fan, sempre que és possible, de forma
telemàtica. En cas de fer-se de forma presencial, s’han de garantir les mesures de
seguretat.
d. Consell escolar.
Les reunions del consell escolar es fan de forma telemàtica.
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6. Escola inclusiva.
a. SIAL.
El SIAL té el seu espai propi a l’antiga aula d’anglès dels petits (sala 6). Abans i després del
seu ús caldrà desinfectar i ventilar l’espai. A més, també farà intervenció a l’aula, amb el
grup estable.
b. Reforços.
Es prioritzen els reforços amb dos mestres dins l’aula, excepte quan en un grup entra
massa gent i, per raons de seguretat, es prefereix treure un infant de l’aula durant unes
sessió.
c. NESE.
L’especialista d’atenció a la diversitat fa el seguiment de tot l’alumnat NESE i passa per
tots cicles. Es prioritza també l’atenció dins l’aula ordinària.
Sempre ha de tenir en compte l'ús de la mascareta i la distància de seguretat.
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7. Mesures de seguretat.
a. Pla de neteja, ventilació i desinfecció.
En el cas d’un ús temporal d’algun espai de manera compartida entre diferents grups, es
farà una neteja, desinfecció i ventilació abans de l’ocupació de l’espai per un altre grup.
Espai / material

Neteja

Desinfecció

Manetes i poms de
portes i finestres

1 o més cops al dia

1 o més cops al dia

Baranes i passamans,
d’escales i ascensors

1 o més cops al dia

1 o més cops al dia

Taulells i taules

1 o més cops al dia

1 o més cops al dia

Cadires

1 o més cops al dia

1 o més cops al dia

Utensilis d’oficina

1 o més cops al dia

1 o més cops al dia

Aixetes

1 o més cops al dia

1 o més cops al dia

Botoneres ascensor

1 o més cops al dia

1 o més cops al dia

Ordinadors

1 o més cops al dia

1 o més cops al dia
Després del seu ús
(alumnes)

Telèfons i
comandaments

1 o més cops al dia

1 o més cops al dia

Interruptors aparells

1 o més cops al dia

1 o més cops al dia

Màquines
reprografia

1 o més cops al dia

1 o més cops al dia

Espais comuns i aules

1 o més cops al dia

1 o més cops al dia

Terra aules petits

1 o més cops al dia

1 o més cops al dia

Materials de joc i
joguines de plàstic i
material escolar
compartit.

1 o més cops al dia

1 o més cops al dia
Després del seu ús,
sobretot si hi ha
canvi de grup estable

Joguines o peces de
roba

Diàriament

Diàriament
Després del seu ús,
sobretot si hi ha
canvi de grup estable

Observacions

Ventilació 10 minuts
3 cops al dia

Eliminar les no
imprescindibles.
Rentadora + 60º
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Menjador

1 o més cops al dia i
després del seu ús

1 o més cops al dia,
entre un torn i l’altre
i després del seu ús

Ventilació 10 minuts
3 cops al dia

Superfícies on es
prepara menjar

Abans i després de
cada ús

Abans i després de
cada ús

Plats, gots, coberts i
utensilis de cuina

Després de cada ús

Després de cada ús

Rentats a elevada
temperatura o
desinfecció en dilució
de lleixiu al 0,1 %

Fonts d’aigua

1 o més cops al dia

1 o més cops al dia

No es pot beure
directament de la
font

Fundes de matalàs

La família a casa un
cop per setmana

Després de cada ús

Una mesura preventiva serà mantenir, sempre que sigui possible, les portes de les aules o
altres espais obertes. D’aquesta forma s’evita haver de tocar poms i es millora la circulació
d’aire i la ventilació dels espais.
b. Mesures d’autoprotecció.
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.
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Neteja 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 i adolescents, s’ha de requerir el rentat de mans:
● A l’arribada i a la sortida del centre educatiu.
● Abans i després dels àpats.
● Abans i després d’anar al WC.
● 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 o a la sala d’aïllament.
● Abans i després de mocar un infant (amb mocadors d’un sol ús).
● Com a mínim una vegada cada 2 hores.
Es garanteix l’existència de diversos punts de rentat de mans, amb disponibilitat de sabó
amb dosificador i tovalloles d’un sol ús. En punts estratègics (menjador, zona d’aules...) es
col·locaran dispensadors de solució hidroalcohòlica per a ús del personal de l’escola.
Es posaran pòsters i cartells informatius explicant els passos per a un correcte rentat de
mans en els diversos punts de rentat de mans.
Es farà servir el gel hidroalcohòlic en els següents casos:
● A l’entrada al centre.
● Abans de dinar.
● Abans i després de fer servir espais comuns: informàtica…
● En els cas que no es puguin rentar amb aigua i sabó.
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La persona referent del grup, docent o educador, serà l’encarregada de dosificar el gel
directament a les mans dels infants, per garantir un bon ús.
Ús de la mascareta
Es recomana la mascareta higiènica amb compliment de la norma UNE.
Si, per qüestió de zona d’alt risc fos necessari, es farà servir la mascareta també dins del
grup estable a partir dels 6 anys tal i com marquen les instruccions.
Col·lectiu

Indicació

Alumnes infantil




Alumnes primària



No obligatòria, però sí recomanable en els
desplaçaments.
Han de portar a l’acollida matinal, al
menjador i a les extraescolars.



No obligatòria si s’està amb el grup de
convivència dins l’aula, tot i que
recomanable.
Obligatòria quan s'està fora del grup estable.

Personal docent i no docent




Obligatòria sempre.
Obligatòria a les reunions presencials.

Personal extern i famílies



Obligatòria en tot el recinte de l’escola.

A l’entrada al centre, els alumnes i el personal han de portar la mascareta fins a la seva
aula.
SIAL: Per a l’atenció amb els grups on hi ha alumnes SIAL i amb aquests alumnes de
manera individual, caldrà fer servir mascaretes amb visió de llavis (proporcionades pel
Departament d'Educació).
c. Protocol davant possibles casos de COVID-19.
El responsable de la coordinació i la gestió de la COVID-19 al centre és la direcció, amb el
suport del coordinador de riscos laborals.
Les famílies han de fer-se responsables de l’estat de salut dels seus fills i filles. A l’inici de
curs hauran de signar una declaració responsable a través de la qual es fa constar que:
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-

Són coneixedores de la situació actual de pandèmia i que, per tant, es
comprometen a atendre 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 per poder
prendre les mesures oportunes.

Davant d'una persona que comença a desenvolupar símptomes compatibles amb la
COVID-19 al centre farà les següents actuacions:
1. Se’l portarà a un espai separat d'ús individual: sala aïllament 1 (antiga aula foscasala 5), sala aïllament 2 (tutoria EAP- sala 11), sala aïllament 3 (antic ludopati-espai
21).
2. S’utilitzarà una mascareta quirúrgica (tant la persona que ha iniciat símptomes
com a la que quedi al seu càrrec).
3. Es contactarà amb la família per tal que vingui a buscar l’infant o adolescent.
4. Davant de qualsevol possible complicació, es trucarà també al 061.
5. S’informarà de la situació als Serveis Territorials (inspecció del centre) i, a través
d’ells, el servei de salut pública.
6. La família haurà 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 SARS-CoV-2,
l’infant i la família amb qui conviu hauran d’estar en aïllament al domicili fins
conèixer-ne el resultat.
7. En cas que finalment es confirmi el cas, Salut Pública serà l'encarregada de la
identificació, aïllament i seguiment dels contactes estrets.
d. Requisits d’accés al centre
Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, dificultat
respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós (L’absència de
simptomatologia ha de ser sense haver pres cap fàrmac.
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El símptomes a controlar són els següents:

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, 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.
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 (per exemple aquells infants que
requereixen tractaments immunosupressors).
● Diabetis mal controlada.
● Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus.
Si una família porta al seu fill o filla amb una indicació de tractament mèdic, haurà de
portar un informe signat per un metge col·legiat, conforme no es tracta de la covid-19 i
està autoritzat a venir a l’escola.
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En el cas del personal docent i no docent de l’escola que tingui contacte amb els infants,
les condicions de risc engloben les malalties cròniques com la hipertensió arterial, la
diabetis, els problemes cardíacs o pulmonars i les immunodeficiències, l’obesitat mòrbida.
Les dones embarassades es consideren un col·lectiu d’especial consideració. Les persones
del grup de risc hauran d’haver estat valorades pel servei de prevenció de riscos laborals
del Departament d’Educació.
També caldrà contemplar els requisits d’accés als centres educatius de persones
pertanyents a altres entitats o empreses de cara a la gestió de vulnerabilitats i/o
contactes.
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, totes les famílies hauran de signar una declaració responsable a través de
la qual:
● Faran constar que són coneixedores de la situació actual de pandèmia amb el risc
que això comporta i que, per tant, s’atendran a les mesures que puguin ser
necessàries en cada moment.
● Es comprometen a no portar l’infant o adolescent al centre educatiu en cas que
presenti simptomatologia compatible amb la 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.
Es farà un control diari de temperatura al centre, en cas de que un infant estigui 37,5º o
més, no podrà romandre a l’escola.
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8. Altres activitats
a. Acollida matinal.
S’ha habilitat l’espai del menjador per a l’acollida matinal. En aquest espai s’ha de
mantenir una distància interpersonal d’1,5 metres. La persona responsable i els alumnes
hauran de dur mascareta.
Cada infant ha d’anar acompanyat per un únic familiar. Abans d’entrar al centre s’ha de
rentar les mans amb gel hidroalcohòlic i un cop dins ha de mantenir la distància de
seguretat d’1,5 metres amb la resta de persones que estiguin a l’espai d’acollida.
L’acompanyant ha d’accedir al centre amb mascareta.
Quan finalitzi el període d’acollida, els infants són acompanyats a la seva aula de
referència, i tant els responsables com els infants han de portar les mascaretes. Acabat
l’horari d’acollida cal ventilar, netejar i desinfectar l’espai.
b. Extraescolars.
Les activitats extraescolars les organitza l’AFA a través d’empreses del sector i demanant
permís a l’ajuntament per a l’ús social del centre. Caldrà mantenir la distància
interpersonal d’1,5 metres i portar mascareta. En la mesura del possible es formaran
grups estables de participants.
Les despeses extraordinàries generades per les extraescolars seran assumides per
l’organitzador de l’activitat: L’AFA o l’empresa.
c. Sortides i colònies.
El centre organitzarà sortides i colònies sempre que la situació sanitària ho permeti.
En el cas de les sortides, sempre cal mantenir la distància interpersonal d’1,5 metres i
portar mascareta.
Durant el primer trimestre es prioritzaran sortides a l’entorn proper al centre i a l’aire
lliure. Si pot ser en un espai natural millor. No es faran sortides a espais tancats ni amb
transport escolar si no és estrictament necessari. Sempre que sigui possible es deixarà per
més endavant, segons evolucioni la pandèmia en el segon i tercer trimestres del curs.
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L’activitat de piscina no es durà a terme durant aquest curs a no ser que es doni la
pandèmia per finalitzada.
Pel que fa a les colònies, s’estudiarà la viabilitat segons la situació sanitària, en cas de no
haver-hi prou garanties no es duran a terme.
Si es fan 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.
d. Adaptació P3.
S'establiran uns dies d’adaptació per als infants de P3 i, durant aquest període, una
persona adulta de cada família pot acompanyar-los a l’aula seguint les mesures de
prevenció i seguretat establertes: mascareta i distància de seguretat. Els infants de P3
entraran i sortiran en un horari clarament diferenciat de la resta d’infants.
e. Piscina
Durant aquest curs queda aturada l’activitat de piscina que es fa amb el programa de
l’ajuntament, ja que no es poden garantir totes les mesures de seguretat.
En cas de canviar la situació de la pandèmia s'estudiarà la seva viabilitat.
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9. Pla de treball en grups estables.
a. Retrobament a l’escola.
En el retrobament se seguiran les orientacions que s’exposen en el punt 2 C d’aquest pla.
ÉS important anar creant consciència de grup i que els infants vagin agafant la dinàmica
del que significa estar en grups estables que han de ser el més estancs possibles.
b. Avaluació inicial.
Es fa una avaluació inicial d’aquelles competències clau, sobretot matemàtiques i
lingüístiques, per poder valorar en quin punt es troba cada infant, després de tants mesos
sense escola presencial.
Segons el resultat d’aquesta avaluació es planifica l’atenció més individualitzada i la
proposta a nivell de grup.
Cada cicle de primària acorda quin tipus d’activitats d’avaluació es fan i quins criteris
s’estableixen, per després posar-ho en comú amb els altres cicles.
c. Plantejament metodològic.
Es treballa a partir d’unitats didàctiques globalitzades per a primària, que es programaran
en diferents nivells dins de cada cicle. Dins d’aquestes unitats es treballen aspectes de
coneixement del medi, matemàtiques, llengües catalana i castellana i educació artística. Es
fa èmfasi en l’assoliment dels continguts clau del currículum.
Es garanteix un treball sistemàtic lingüístic i matemàtic a tota la primària.
A educació Infantil com a etapa no obligatòria, es continua treballant d’una forma
globalitzada i tenint en compte el grau de maduració i desenvolupament dels infants.
Hi ha una franja horària pel treball d’educació física, en cas de no poder fer-se
directament amb l'especialista, el tutor o tutora rebrà un assessorament per part de la
persona d’educació física.
La música funciona igual que l’educació física, però dins de l’horari globalitzat.
L’especialitat d’anglès es dur a terme per un docent diferent a cada comunitat sempre que
sigui possible.
Durant aquest curs no es dur a terme cap agrupament internivell: tallers o ambients.
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Els agrupaments flexibles no es fan tal i com es feien fins ara.
Es porta a terme un projecte de recerca de centre, relacionat amb l’eix temàtic. Tots els
cursos comparteixen què estan investigant i que han trobat i fet, encara que no sigui de
forma presencial. Es compartirà un producte final al tercer trimestre.
Se segueix fent ús de la plataforma Classdojo tant pel que fa a portafolis com a la
comunicació i paral·lel·lament s’introduirà l’ús del Google Classroom, tan aviat com es
pugui.
Es duu a terme una avaluació contínua i formativa durant tot el curs.
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10.

Pla de treball en confinament parcial o total

En cas d’haver de fer-se un confinament, sigui total o parcial, actuarà de la següent forma:
● Se seguirà amb el recorregut previst a la unitat didàctica globalitzada, incorporant
possibles canvis si és necessari.
● Es planificarà un horari de classes virtuals, si pot ser en grups reduïts, fent servir el
Google Meet per part de tots els docents que hi intervenen en el grup.
● Es planificarà un horari de tutories individuals i grupals.
● Es farà un seguiment de les possibilitats de connectivitat i treball telemàtic dels
alumnes.
● Les tasques dels alumnes s'entregaran a través del Classdojo i per allà mateix
rebran feedback per part dels docents. En cas que ja funcioni el Google Classroom,
s’utilitzarà aquesta aplicació.
● Les reunions amb famílies se seguiran fent virtualment.
● Se segueix amb l’avaluació contínua i formativa tal i com es fa de forma presencial.
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11. Annexos
a. Plànols i espais
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Planta baixa:
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Primera planta:
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Pati de primària:
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Pati d’infantil:
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b. Horaris
(Horaris dels grups-classe)

