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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. Aquest curs és el

segon que s’inicia després de l’esclat de la pandèmia i hem de tornar a aconseguir que

el curs sigui profitós i enriquidor en tots els àmbits (personal, social i curricular).

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. S’han

pactat aspectes propis amb el claustre de mestres i s’ha compartit amb el consell

escolar per a la seva aprovació, si s’escau.

Tal com s’ha establert, aquest document s’aprova en consell escolar el dia 8 de

setembre de 2021 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 21/22 el centre s’organitza per grups de convivència estable formats pels

grups-classe de cada nivell, amb una ràtio de 25 infants (en algun cas 26). Un grup

estable està format per un grup de persones que tenen una relació propera i molt

quotidiana. Això permet que no sigui necessari requerir la distància física interpersonal

de seguretat establerta en 1,5 metres (o la superfície equivalent de seguretat de 2,5

m2) en aquests grups de convivència estable. En aquestes condicions, des d'un punt de

vista de salut, té molta importància fer esforços organitzatius per garantir l'estabilitat i

l'estanqueïtat d'aquest grup, amb la finalitat de preservar la capacitat de traçabilitat.

Cada grup de convivència estable té el seu espai propi, que és l’aula del nivell

corresponent.

Els equips docents i l’alumnat s’organitzen en tres comunitats: petits (P3, P4 i P5),

mitjans (1r, 2n i 3r) i grans (4t, 5è i 6è). Algunes especialistes entraran en més d’una

comunitat així com les referents d’atenció a la diversitat i SIAL.

En cas de ser necessari substituir diverses persones es pot moure un docent a un altre

cicle, mantenint les mesures de seguretat.

- Material individual i compartit

Els alumnes disposen de forma individual d’aquell material d’ús més intensiu, segons

l’edat (bolígraf, llapis...) Aquell altre material que no és d’ús diari, és compartit per als

infants d’un mateix grup estable.

Quan se celebrin aniversaris o altres situacions en les que la gent pugui portar aliments

de fora del centre, caldrà que siguin sempre empaquetats, etiquetats i sense obrir. Si

són en format individual, millor.

- Horaris

Els horaris dels grups s’han fet tenint en compte que entrin el menor nombre possible

de persones, però garantint que es puguin dur a terme totes les especialitats i els

reforços en els diferents àmbits.
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3. Fluxos de circulació i horaris

- Entrades i sortides

Entrades al centre

Accés Grup Hora Recorregut

Porta infantil

P3
8.55

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

14.55

P4

8.50

Entrada dels infants sols, pel pati

directament a l’aula.

14.50

P5
9.00

15.00

Porta principal

1r
8.55

Entrada dels infants sols i pujada per
l’escala A (costat de P3).

14.55

2n
9.00

15.00

3r
9.00 Entrada dels infants sols i pujada per

l’escala B (central).15.00

Rampa pista dreta

(costat del carrer)

4t
8.55

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

14.55

5è

8.55

Entrada dels infants sols i pujada per

l’escala C (emergència).

14.55

6è
9-00

15.00
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Sortides del centre

Accés Grup Hora Recorregut

Porta infantil

P3
12.25

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

16.25

P4

12.20

La tutora els acompanya fins la porta del

pati i allà els entrega a una persona

adulta que els vingui a recollir.

16.20

P5
12.30

16.30

Porta principal

1r
12.25

Baixada per escala A i sortida en fila.
16.25

2n
12.30

16.30

3r
12.30

Baixada per escala B i sortida en fila.
16.30

Rampa pista dreta

(costat del carrer)

4t
12.25

Baixada per escala B i sortida en fila.
16.25

5è

12.25

Baixada per escala C i sortida en fila.
16.25

6è
12.30

16.30

S’ha de prioritzar la puntualitat, tant per part de famílies com de professorat.
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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.

- 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:

- 5è i 6è: Escala C.

- 3r i 4t: Escala B.

- 1r i 2n: Escala A.

Quan alguna persona vagi al lavabo ho farà de forma individual i sempre amb

mascareta.

- 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.

- Famílies.

A les entrades i sortides els familiars o acompanyants d’alumnes no poden accedir a les

instal·lacions del centre, excepte a P3, on pot entrar un familiar per cada infant fins a la

porta de la seva aula (pel pati de petits).

En el cas d’haver de fer alguna gestió interna s’ha 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, tot i que hi ha un horari d’atenció, 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

preferentment de forma telemàtica o telefònica. En el cas que no sigui possible, es faria
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de forma híbrida o presencial, sense superar l’aforament permès en cada moment,

mantenint la distància de seguretat i amb mascareta.

L’escola disposa d’un pla de comunicació on s’especifiquen els diferents canals de

comunicació. Aquest pla està disponible a la pàgina web del centre.

- 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.

4. Espais

- Espais docents per a grups estables

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.

Abans, durant i després de cada ús s’haurà de ventilar, seguint les indicacions

sanitàries.

- 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, mantenir una bona ventilació i portar mascareta

sempre i en tots els casos. S’ha de respectar l'aforament permès en cada moment.

- 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 i 2n torn: CM i CS.
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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.

Davant la nova evidència que la transmissió del virus és molt poc probable a través de

les superfícies, les recomanacions principals al menjador consisteixen en la ventilació,

el rentat de mans i la disposició de l'alumnat per grups de convivència estable,

mantenint la distància física recomanada entre grups.

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.

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.

El personal docent i el personal d'administració i serveis del centre podrà fer ús del

servei de menjador escolar sempre que sigui possible la seva ubicació en un espai

clarament diferenciat de l'ocupat per l'alumnat i mantenint en tot moment la distància

de seguretat d'1,5 metres entre els adults i amb l'alumnat. El professorat i el personal

d'administració i serveis han d'utilitzar obligatòriament la mascareta en el menjador

excepte quan estiguin asseguts a taula fent l'àpat.

Les activitats posteriors als àpats s'han de realitzar, preferiblement, a l'aire lliure. Quan

els alumnes d’un mateix grup estable estiguin a l’aire lliure no cladrà que portin

mascareta, en cas d’haver-hi alumnat de més d’un grup, caldrà que tots els infants

(infantil i primària) portin la mascareta.

També es poden utilitzar espais interiors, preferiblement per a infants pertanyents a un

mateix grup estable. En aquest cas cal garantir-ne la ventilació. Quan no sigui possible

la utilització d'un espai per a infants d'un mateix grup estable, cal garantir la separació

entre els alumnes de grups diferents, així com organitzar separadament l'entrada i la

sortida dels infants dels diferents grups.
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- 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.

- 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 a la banda oposada. Es pot fer ús del gimnàs quan sigui necessari, sempre

amb alumnat del mateix grup estable. De la mateixa forma, l’espai del gimnàs pot ser

utilitzat per a altres activitats lectives. En tots els casos, s’ha de vetllar per mantenir

una bona ventilació.

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.

- Patis.

Organització d’espais i horaris

Comunitat Horari Espai Organització

Petits
P3, P4, P5

10.30 a
11.15

Pati
parvulari

De dilluns a divendres, junts (amb mascareta).

Mitjans
1r, 2n, 3r

10.25 a
10.55

Pati
primària

Dilluns, dimecres i divendres, els grups separats.
Dimarts i dijous, junts (amb mascareta).

Grans
4t, 5è, 6è

11.00 a
11.30

Pati
primària

Dilluns, dimecres i divendres, els grups separats.
Dimarts i dijous, junts (amb mascareta).
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5. Reunions

- Famílies.

Les reunions grupals (inici, tancament de curs...) i les tutories individuals es fan

preferentment de forma telemàtica o telefònica. En el cas que no sigui possible es faria

de forma híbrida o presencial, sense superar l’aforament permès en cada moment,

mantenint la distància de seguretat i amb mascareta.

- 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 poden fer de forma presencial, en espais oberts i/o

ventilat i sempre que es mantinguin les mesures de seguretat de distància i mascareta.

- 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.

- Consell escolar.

Les reunions del consell escolar es fan de forma telemàtica.

- Inspecció i serveis educatius

La Inspecció educativa i les persones de serveis educatius treballen de manera

presencial al centre en les tasques que els són pròpies.

Pel que fa a les reunions de la Inspecció i els serveis educatius, cal respectar

l'aforament que permeti el compliment de les mesures sanitàries previstes i es puguin

fer en espais oberts i/o ventilats. Cal limitar-ne la durada i garantir l'ús de la mascareta i

la distància física recomanada de les persones assistents, i aplicar les mesures d'higiene

i prevenció.
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En el cas que les reunions es duguin a terme a l'aire lliure cal mantenir la distància

física recomanada, l'ús de la mascareta, i aplicar les mesures d'higiene i prevenció.

6. Mesures de seguretat.

- Mesures d’autoprotecció.

Distanciament físic

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).

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.
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● 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. Els infants de la comunitat de petits fan servir una tovallola personal, que

es renta a casa.

Hi ha pòsters i cartells informatius explicant els passos per a un correcte rentat de

mans en els diversos punts de rentat de mans.

Es fa 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.

La persona referent del grup, docent o educador, és l’encarregada de dosificar el gel

directament a les mans dels infants, per garantir un bon ús.

Ús de la mascareta

Col·lectiu Indicació

Alumnes infantil ● No obligatòria, però sí recomanable en els
desplaçaments.

● Han de portar quan hi hagi moments en els
que es barregin amb infants d’altres grups
estables (pati, acollida, transport…).

Alumnes primària ● Amb el grup estable no és obligatòria si s’està
al pati, però sí en espais interiors.

● 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.
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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).

- Protocol davant possibles casos de COVID-19.

El director del centre té la responsabilitat de coordinar i gestionar la covid-19 al centre

educatiu.

Davant d'una persona que comença a desenvolupar símptomes compatibles amb la

COVID-19 al centre farà les següents actuacions:

● cal portar-la a la biblioteca (si hi ha algun grup d’alumnes hauran de marxar a la

seva aula) i s’ha de contactar amb el director;

● sempre que no hi hagi contraindicació per a l’ús de la mascareta, cal col·locar

una mascareta quirúrgica tant a la persona que ha iniciat els símptomes com a

la persona que l’acompanya perquè es tracta d’un menor o d’una persona amb

un estat de salut que no permet deixar-la sola;

● si no es pot posar una mascareta quirúrgica (problemes respiratoris, dificultats

per treure’s la mascareta per elles mateixes o persones amb alteracions de la

conducta), la persona acompanyant, si no està vacunada (si bé cal prioritzar que

n’estigui) s’ha de protegir amb una mascareta FFP2 sense vàlvula, una pantalla

facial i una bata d’un sol ús. El centre disposa d’un estoc d’aquest material per a

les situacions en què calgui un equip de protecció individual (EPI) per atendre

un cas sospitós;

● si la persona presenta símptomes greus (dificultat per respirar; afectació de

l’estat general per vòmits o diarrea molt freqüents; dolor abdominal intens;

confusió; tendència a adormir-se...) cal trucar al 061.

A continuació, el director del centre educatiu ha de dur a terme les actuacions

següents:

● Si es tracta d’un alumne o alumna, ha d’establir contacte immediat amb la

família perquè vingui a buscar-lo.
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● Recomanar a la persona amb símptomes o a la família (si es tracta d’un infant)

que contacti amb el seu centre d’atenció primària de referència, preferentment

el CAP del sistema públic de salut de referència, ja que així es facilita la

traçabilitat del contagi i el seguiment epidemiològic. La cita s’ha de concertar

abans de 24 hores.

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.

El símptomes a controlar són els següents:

Els infants, adolescents o les persones adultes que es trobin en aïllament perquè han

estat positius de covid-19 no poden anar al centre escolar.

Sí que poden anar al centre educatiu els contactes de contactes estrets; és a dir, els

infants o professionals de l’àmbit educatiu que conviuen amb una persona que està

fent quarantena perquè és contacte estret d’un cas positiu. Per exemple, els fills de

docents en quarantena i també els germans d’alumnes en quarantena poden fer vida

normal, a diferència dels convivents d’un cas positiu.

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
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implicacions a l’hora de reprendre l’activitat educativa presencialment al centre

educatiu.

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.

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.

7. Altres activitats

- 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.
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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.

- 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. En tot cas, se seguiran les indicacions

sanitàries de cada moment.

Les despeses extraordinàries generades per les extraescolars seran assumides per

l’organitzador de l’activitat: L’AFA o l’empresa.

- 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.

L’activitat de piscina es durà a terme durant aquest curs si l’ajuntament torna a

incorporar el programa.

Està previst fer unes colònies per a cada comunitat. Es prendran les decisions

oportunes en funció de la situació epidemiològica i se seguiran les mesures sanitàries

vigents en aquell moment.

- 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.
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- 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.

8. Pla de treball en grups estables.

- Retrobament a l’escola.

En tot moment se seguiran les orientacions del Departament d’Educació. Cal tenir en

compte que els infants es retroben amb el seu grup de fa dos cursos, i que suposa un

nou canvi. Cal un temps d’adaptació a la nova situació.

- Plantejament metodològic.

Es recuperen de forma progressiva les propostes pedagògiques que s’han anat

implementant i desenvolupament els darrers anys en el marc del nostre projecte

educatiu.

Es tornen a fer els grups flexibles de llengua i de matemàtiques, amb dos grups per

cada nivell (sempre amb infants del mateix grups estable), així com les especialitats

d’educació física i música (anglès ja es feia).

Se segueix fent ús de la plataforma Classdojo tant pel que fa a diferents eines que

incorpora, com a la comunicació i es continua amb el treball dins l’entorn Gsuite (Drive,

Classroom…) a la comunitat dels grans.

Es duu a terme una avaluació contínua i formativa durant tot el curs.

9. 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 programació didàctica dels diferents

docents, incorporant possibles canvis si és necessari, ateses les circumstàncies.
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● Es planificarà un horari de classes virtuals en grups reduïts, fent servir el Google

Meet per part de tots els docents que hi intervenen en el grup.

● Es garanteix el seguiment de les diferents especialitats durant la quarantena.

● Es preveurà la possibilitat de realitzar tutories individuals i grupals.

● Es farà un seguiment de les possibilitats de connectivitat i treball telemàtic dels

alumnes.

● Se segueix amb l’avaluació contínua i formativa tal i com es fa de forma

presencial.
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10. Annexos

Sectorització del pati de primària
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Plànol escales
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