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1. Introducció
Aquest pla segueix les Instruccions per al curs 2020-2021 dels centres educatius de
Catalunya de 30 de juny de 2020 i les directrius aprovades pels Departaments de Salut i
d’Educació en el Pla d’actuació per al curs 2020-2021 per a centres educatius en el marc
de la pandèmia per Covid 19 de 3 de juliol, juntament amb el Protocol de gestió de casos
covid-19 en els centres educatius, de 9 setembre i les Mesures complementàries al Pla
d'actuació per al curs 2020-2021 .
Aquest pla ha estat aprovat per Consell Escolar amb data 10.09.2020 i forma part de la
Programació General Anual de centre i està disponible al web del centre.
La nostra prioritat és l’obertura del centre amb la màxima normalitat possible. Amb tot,
la situació d’incertesa continua fa necessària l’aplicació continuada d’una sèrie de mesures
que comporten canviar de manera notable el funcionament del centre.
Des de l’escola, amb aquesta idea de màxima normalitat possible, vetllarem perquè:


Tots els infants puguin seguir els seus aprenentatges de manera presencial.



Se segueixin les instruccions sanitàries per tal que l’escola pugui ser un entorn segur,
amb el risc mínim assumible i, entre tots, contribuïm al control de l’epidèmia i, quan
escaigui, a la ràpida identificació de casos i de contactes

En aquest sentit, caldrà que famílies, mestres i tot el personal del centre ens involucrem i
comprometem per a garantir els dos grans pilars per fer front la pandèmia: les mesures de
protecció i la traçabilitat.
Els pares i mares o tutors legals rebreu la informació de les mesures adoptades a l’escola
en relació amb la prevenció i control de la COVID-19.
Totes les mesures proposades seran vigents al llarg del curs escolar 20-21 i en coherència
amb la realitat del centre i l’evolució del context epidemiològic.
2. Objectiu
Aquest Pla d’actuació pretén reprendre l’activitat escolar amb les màximes garanties,
buscant l’equilibri entre protecció de la salut de les persones al centre, la correcta gestió
de la pandèmia i el dret de tots infants i joves a una educació de qualitat.







Malgrat la pandèmia, tots els infants han de tenir accés a l’educació en
condicions d’equitat.
L’aprenentatge als centres educatius ha de poder continuar amb la màxima
normalitat, seguint les instruccions sanitàries, i garantint la funció social de
l’educació.
L’escola ha de ser un entorn segur, amb el risc mínim assumible.
A traves de les mesures proposades, els centres educatius han d’estar en
condicions de contribuir al control de l’epidèmia i a la rapida identificació de
casos i de contactes.

Pla d’Obertura per a l’inici de curs 20-21

3

3. Mesures bàsiques de prevenció, higiene i promoció de salut
Els dos pilars en el moment actual de control de la pandèmia són la disminució de la
transmissió del virus i l’augment de la traçabilitat dels casos.
3.1 Grups de convivència i socialització estables
3.1.1 Alumnat en grups estables de convivència
L’ensenyament serà presencial per a tots els alumnes de tots els ensenyaments des
d’educació infantil fins a primària.
Proposem l’organització entorn a grups de convivència estables. El seu principal valor és
la facilitat que dona en la traçabilitat de possibles casos que s’hi donin: permetent una
identificació i gestió precoç dels casos i dels seus contactes. Es tracta de grups estables
d’alumnes, amb el seu tutor o tutora, i en el marc dels quals es produeix la socialització de
les persones que l’integren. Poden formar part d’aquest grup estable altres docents o
personal de suport educatiu i a l’educació inclusiva si la major part de la seva jornada
laboral transcorre en aquest grup. Un docent i un professional o una professional de
suport educatiu només pot formar part d’un únic grup estable.
En el cas de la incorporació d’un nou alumne al centre, se l’assignarà a un grup estable
existent.
Els criteris d'aquesta presencialitat estan definits a les Instruccions per al curs 2020-21 de
la Secretaria de Polítiques educatives.
3.1.2 Alumnat amb necessitat específica de suport educatiu
Valorant les conseqüències del confinament en el desenvolupament cognitiu, afectiu i
social de l’alumnat vulnerable, en aquest apartat s’exposen breument els criteris que
s’han seguit per poder organitzar l’acompanyament, seguiment i atenció directa de
l’alumnat amb especials dificultats.
Així, el nostre centre, segons queda recollit en el Pla d’Atenció a la Diversitat(2016),
planifica les mesures i els suports educatius a partir de l’observació del progrés dels
alumnes i de les seves necessitats, a fi de donar a cadascú la intensitat de suport
adequada per millorar-ne el nivell competencial, donada l’excepcionalitat del moment
organitzarem els suports de la següent manera:
Mesures i suports universals
Les mesures i els suports universals són els que s’adrecen a tots els alumnes, han de
permetre flexibilitzar el context d’aprenentatge, proporcionar als alumnes estratègies per
minimitzar les barreres de l’entorn, i garantir la convivència i el compromís de tota la
comunitat educativa.
Quant al nostre centre destaquem: l’estructura flexible del centre, el desenvolupament de
l’orientació inclusiva, i la composició heterogènia de l’alumnat.
Quant a l’atenció a la diversitat en l’aula destaquem: l’aprenentatge cooperatiu, la
resolució participativa dels conflictes, les mesures facilitadores de l’atenció a la diversitat
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a l’aula amb una orientació inclusiva (la docència compartida, la tutoria entre iguals, els
suports tecnològics, i el treball en petits grups dins l’aula...).
Mesures i suports addicionals
Les mesures i els suports addicionals permeten ajustar la resposta educativa de forma
flexible, preventiva i temporal, focalitzant la intervenció educativa en aquells aspectes del
procés d’aprenentatge que poden comprometre l’avenç personal i escolar d’alguns
alumnes.
La concreció de les mesures i els suports queda recollida en els nostres documents del
centre, en les programacions d’aula i, si escau, en els plans individualitzats (PI).
Entre les mesures i els suports addicionals destaquem:
 El suport escolar personalitzat (SEP)
Aquest suport, desenvolupat en l’Ofensiva de país a favor de l’èxit escolar (2012-2018),
pretén aconseguir que tots els alumnes desenvolupin al màxim els seus aprenentatges
amb activitats addicionals, dins o fora de l’aula, segons escaigui, i dirigides a grups
d’alumnes o a alumnes individuals que, en algunes àrees o en aspectes conductuals,
puguin manifestar dificultats o talents específics.
Així, a la nostra Escola fem SEP dins d’horari escolar, però intentant respectar la
traçabilitat del grup. Només, es portarà a terme aquest suport per part dels mestres
integrants dels grups de convivència.
Mesures i suports intensius
Les mesures i els suports intensius són específics per als alumnes amb necessitats
educatives especials, estan adaptats a la seva singularitat i permeten ajustar la resposta
educativa de forma extensa, amb una freqüència regular i, normalment, sense límit
temporal.
L’aplicació de mesures i suports intensius comporta l’elaboració prèvia d’un pla
individualitzat (PI), en el qual s’han de concretar els objectius, els professionals implicats
que s’han de coordinar, les adaptacions metodològiques i els indicadors de seguiment del
progrés que permetin avaluar-ne l’eficàcia i fer-hi els reajustaments necessaris .
Així, pensem que a l’Escola Antoni Tàpies plantegem l’atenció educativa per a que tot
l’alumnat amb les mesures adients pugui millorar el seu nivell competencial, treballant
intensament des de la Comissió CAD, en la formació de mestres i fent participar a tota la
comunitat educativa en el desenvolupament .
El curs 20-21 la mestra d’EE ha hagut de tutoritzar un grup estable de convivència per
tant les tasques pròpies de gestió de casos d’EE, es portaran des de l’Equip Directiu.
Els especialistes de l’EAP i CREDA entraran puntualment a l’aula per tasques concretes
amb l’alumnat seguint les mesures de seguretat establertes dins d’aquest pla.
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3.2 Mesures de prevenció personal
3.2.1 Distanciament físic
Segons la RESOLUCIO 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 distancia física interpersonal de
seguretat, tant en espais tancats com a l'aire lliure, s'estableix en 1,5 m en general, amb
l'equivalent a un espai de seguretat de 2,5 m2 per persona, i es exigible en qualsevol cas
excepte entre persones que tinguin un contacte proper molt habitual, com es el cas dels
grups de convivència estables.
Per tant, en els grups estables no es necessària requerir la distancia física interpersonal de
seguretat establerta en 1,5m (o la superfície equivalent de seguretat de 2,5m2).
L’organització de l’espai de l’aula d’un grup estable ha d’assegurar, en la distribució de
l’alumnat, una distancia interpersonal mínima d’1,5 metres.
3.2.2 Higiene de mans
Es tracta d’una de les mesures mes efectives per a preservar la salut dels infants
així com del personal docent i no docent.
En infants es requerirà 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 (infants continents)
▪ Abans i després de les diferents activitats (també de la sortida al pati).
En el cas del personal que treballa a l’escola, el rentat de mans es durà a terme:
▪ A l’arribada al centre, abans del contacte amb els infants
▪ Abans i després d’entrar en contacte amb els aliments, dels àpats dels infants i dels
propis
▪ Abans i després d’acompanyar un infant al WC
▪ Abans i després d’anar al WC
Abans i després de mocar un infant (amb mocadors d’un sol ús)
▪ Com a mínim una vegada cada 2 hores.
Hem garantit l’existència de diversos punts de rentat de mans (aules, entrades de lavabos,
entrades als edificis), amb disponibilitat de sabó amb dosificador i tovalloles d’un sol ús.
En punts estratègics (despatxos, menjador, psicomotricitat,...) s’han col·locat dispensadors
de solució hidroalcohòlica.
S’afavoriran mesures adaptades a l’edat de l’infant (vídeos, cançons...) per promoure el
rentat de mans correcte i la seva importància.
Es col·locaran pòsters i cartells informatius explicant els passos per a un correcte rentat de
mans en els diversos punts de rentat de mans.
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3.2.3

Ús de la mascareta

3.2.4 Requisits d’accés als centres educatius
 La família/tutors han de verificar, abans d’anar a l’escola, l’estat de salut del seu fill/a i
comprovar que no tingui elevació de la temperatura superior a 37,5ºC ni la nova aparició
de cap altre símptoma de la taula de símptomes.
3.2.5 Control de símptomes

TAULA DELS SÍMPTOMES MÉS FREQÜENTS DE LA COVID-19









Febre o febrícula>37,5ºC
Tos
Dificultat per a respirar
Mal de coll*
Refredat nasal*
Fatiga, dolors musculars i/o mal de cap
Mal de panxa amb vòmits o diarrea
Pèrdua d’olfacte o gust (infants grans i adolescents)


*El mal de coll i el refredat nasal (amb o sense mocs) són molt habituals en infants i
només s’haurien de considerar símptomes potencials de COVID-19 quan també hi ha
febre o altres manifestacions de la llista.
Segons l’estudi COPEDI-CAT realitzat en nombrosos centres d’atenció primària i
hospitalària de Catalunya i coordinat per l’hospital Vall d’Hebron, els símptomes més
freqüents de la COVID-19 en infants són la febre (59,6%) i la tos (49,4%), seguits de
fatiga (40,5%) i dificultat respiratòria (31,5%). La resta són símptomes menys freqüents
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que poden ser també de sospita d’infecció per coronavirus SARS-CoV-2 segons criteri
clínic.
No es pot anar a l’escola, si l’infant, adolescent o la persona adulta presenta alguna de
les següents situacions:
o Es troba en aïllament perquè ha estat positiu per a la COVID-19.
o Està en espera del resultat d’una PCR o una altra prova de diagnòstic molecular.
o Conviu amb una persona diagnosticada de COVID-19.
o Es troba en període de quarantena domiciliària per haver estat identificat/da com a
contacte estret d’alguna persona diagnosticada de COVID-19.
• En cas que l’alumne o alumna presenti una malaltia crònica d’elevada complexitat que
pugui augmentar el risc de gravetat en cas de contraure la infecció per coronavirus SARSCoV-2, es valorarà de manera conjunta amb la família/tutor i l’equip pediàtric, les
implicacions a l’hora de reprendre l’activitat educativa presencialment al centre educatiu
(vegeu “Document dels grups de treball de la Societat Catalana de Pediatria”)
3.2.6 Gestió de casos
En un entorn de convivència com és un centre educatiu, la detecció precoç de casos i el
seu aïllament, així com dels seus contactes estrets, és una de les mesures més rellevants
per mantenir entorns de seguretat i preservar al màxim l’assoliment dels objectius
educatius i pedagògics.
3.2.7 Gestió d’actuació en cas de detectar un possible cas de COVID-19
Davant d'una persona que comença a desenvolupar símptomes compatibles amb la
COVID-19 al centre educatiu:





Se l’ha de portar a un espai separat d'ús individual ben ventilat i es contactarà amb
el director/a del centre educatiu.
Sempre que no hi hagi contraindicació per a l’ús de la mascareta, se li ha de
col·locar una mascareta quirúrgica, tant a la persona que ha iniciat símptomes –si
és més gran de 2 anys– com a la persona que l’acompanyi (en cas que es tracti
d’un/a menor o d’una persona que pel seu estat de salut no pugui quedar-se sola).
Si la persona amb símptomes no es pot posar una mascareta quirúrgica (infants
molt petits, persones amb problemes respiratoris, que tinguin dificultat per
treure’s la mascareta per sí soles o que tinguin alteracions de la conducta que facin
inviable la seva utilització), l’acompanyant s’haurà de posar una mascareta FFP2
sense vàlvula, a més d’una pantalla facial i una bata d’un sol ús. El centre ha de
disposar d’un estoc d’aquest material per a les situacions en què es requereixi un
equip de protecció individual (EPI) per a l’atenció d’un cas sospitós.
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Si la persona presenta símptomes de gravetat (dificultat per respirar, afectació de
l’estat general per vòmits o diarrea molt freqüents, dolor abdominal intens,
confusió, tendència a adormir-se...) caldrà trucar al 061.

A continuació, el/la director/a del centre educatiu haurà de realitzar les accions següents:
 En el cas que es tracti d’un/a alumne/a, establir contacte immediat amb la família
per tal que vingui a buscar l’infant o adolescent.
 Recomanar a la persona o a la família (en el cas d’un/a menor) que contactin amb
el seu centre d’atenció primària de referència. Es recomana que sigui el CAP de
referència de la persona, del sistema públic de salut, per tal de facilitar la
traçabilitat del contagi i el seguiment epidemiològic. La cita s’ha de concertar
abans de 24 hores.
Quan la simptomatologia s’inicia fora de l’horari escolar o en dies no lectius, la família o
la persona amb símptomes ha de contactar amb el seu CAP de referència o, fora de
l’horari del CAP, amb els centres d’urgències d’atenció primària (CUAP), per valorar la
situació i fer les actuacions necessàries.
Al Centre d’Atenció Primària:

• El/la pediatre/a, metge/ssa de família o infermera atendran el cas en les primeres 24
hores d’inici dels símptomes i es decidirà si escau la realització d’un test PCR. Aquesta
PCR, en la mesura del possible es farà en les primeres 24 hores després de l’inici dels
símptomes tal com estableix el Procediment d’actuació enfront de casos d’infecció pel
nou coronavirus SARS-CoV-2:
“A tot cas sospitós d'infecció pel SARS-CoV-2 se li farà una PCR (o una altra tècnica de
diagnòstic molecular que es consideri adient) en les primeres 24 hores.
Cal tenir present que si la PCR resulta negativa però hi ha una alta sospita clínica de
COVID-19 es repetirà la PCR 48 hores després amb una nova mostra del tracte
respiratori.”

• En el cas que s’hagi realitzat una PCR per descartar infecció per coronavirus SARS-CoV-2,
s’indicarà aïllament domiciliari de la persona atesa en espera del resultat de la prova.
• En cas que s’estableixi el diagnòstic de cas sospitós, la família i/o la persona amb sospita
de cas serà entrevistada pel gestor COVID de l’EAP que s’encarregarà de les tasques
següents:
• Si no estan donats d’alta, tramitar l’alta de “La Meva Salut” i explicar-los-en el
funcionament.
• Fer la recollida de contactes estrets de l’entorn familiar i no escolar i registrar
que es tracta d’un cas escolar a l’enquesta de risc de rebrot. Els contactes estrets
seran introduïts al programa “COVID Contacts” que inclourà una pregunta/variable
que permetrà que la informació de l’existència d’un cas sospitós d’àmbit escolar
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arribi de forma prioritzada al Servei de Vigilància Epidemiològica territorial per
poder fer el seguiment del cas i l’estudi.
• Informar la persona, i les persones amb qui conviu (en el cas d’un/a menor), que
si el cas és positiu hauran de fer quarantena durant 14 dies. Explicar-los tot el
procés, tal com està indicat al Procediment d’actuació enfront de casos d’infecció
pel nou coronavirus SARS-CoV-2. Valorar la presència de persones vulnerables en
el domicili. Si és el cas, valoració social. Mentre no es disposi del resultat de la PCR,
els adults que no treballin a cap centre escolar podran anar a treballar prenent les
mesures adequades i els germans que pertanyin a un GCE d’un centre educatiu
(encara que sigui diferent del del cas sospitós) hauran d’estar confinats.
• El Referent COVID Escola serà l’encarregat de les tasques següents:
 Contactar amb els centres educatius de forma proactiva per establir una línia
directa de comunicació i poder estar a disposició dels dubtes que pugin generar-se.
 Atendre i informar dels dubtes que plantegen els centres educatius sobre la
manera de procedir i circuits d’atenció.
 Cercar dintre del CAP, amb un referent assistencial sanitari, en el cas que la
consulta no pugui ser resolta pel referent Covid, el/la professional que pot resoldre
la consulta realitzada.
 Introduir a la Plataforma “COVID Contacts” els contactes estrets del GCE escolar,
tant de l’aula com, si fos el cas, de les activitats extraescolars dins de l’escola. Cal
tenir present que és freqüent que l’escolarització sigui a una zona diferent del CAP
de referència.
 Si hi ha un cas positiu a una de les seves escoles de referència, donar suport al
procés de recollida de PCRs al GCE i de la gestió dels resultats.
 Comunicació fluïda amb l’escola per a l’intercanvi d’informació.
 Coordinació amb l’Escola, l’equip d’atenció primària (EAP) -especialment amb la
infermera de referència que l’equip hagi designat- i Salut Pública.
•La infermera de referència del centre educatiu serà la que resoldrà els dubtes sanitaris
referents a la COVID-19 que el Referent Covid Escolar no pugui resoldre.

El Servei de Vigilància Epidemiològica territorial s’encarregarà de les tasques següents:





A través dels seus propis Gestors COVID trucar a la direcció del centre educatiu
d’on sigui la persona atesa (alumne/a o treballador/a) per informar-la de
l’existència d’un cas sospitós.
Informar al Servei Territorial d’Educació o el Consorci d’Educació de Barcelona.
Realitzar seguiment del resultat de la prova PCR i informar-ne a la direcció del
centre i al Servei Territorial o el Consorci d’Educació de Barcelona.
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Si el cas és positiu, valorar el resultat de l’estudi de contactes del GCE i descartar
un brot a la classe i als altres grups als quals pertanyi la persona, així com indicar
les mesures a prendre en cada situació.
Els gestors COVID del servei de vigilància epidemiològica territorial també
s’encarregaran de la coordinació amb Atenció Primària en relació amb la
realització de les PCRs en contactes estrets.

No està indicat el confinament dels contactes estrets del grup de convivència estable
mentre s’estigui en espera del resultat de la prova, així com tampoc dels contactes
estrets convivents que no pertanyin a l’àmbit escolar.
En el cas de famílies que consultin un servei mèdic privat o una mútua, actualment la
recollida dels contactes estrets no es podrà fer en el moment de la sospita clínica. Per
tant, serà responsabilitat del professional sanitari que ha atès la sospita, alertar el Servei
de Vigilància Epidemiològica Territorial de referència de la persona atesa en el moment en
què es constati un resultat positiu en laboratoris clínics homologats (vegeu l’Annex 7 del
Procediment d’actuació enfront de casos d’infecció pel nou coronavirus SARS-CoV-2) per a
la realització de PCR per a SARS_CoV-2. També caldrà que la família ho notifiqui al centre
educatiu i que es realitzi l’estudi de contactes (a través del SVE o del CAP de referència). Es
faran arribar les instruccions als pediatres que exerceixen a l’àmbit privat.
La persona o la família del/de la menor rebrà el resultat: si és negatiu, a través de
l’aplicació La Meva Salut, un SMS i/o a través d’una trucada des del centre sanitari. En el
cas que sigui positiu se li comunicarà a través d’un professional sanitari.
Quan un professional docent o no docent del centre educatiu rep un resultat positiu cal
que ho comuniqui al Servei de Prevenció de Riscos Laborals corresponent.
En qualsevol cas, quan la PCR sigui positiva, es rebrà l’alerta al Servei de Vigilància
Epidemiològica territorial a través del programa “COVID Contacts” i aquest ho posarà en
coneixement del Servei Territorial d’Educació o el Consorci d’Educació de Barcelona i,
seguidament, de la direcció del centre educatiu i se li comunicaran les primeres mesures a
prendre, així com el plantejament per fer l’estudi del cas al centre educatiu amb més
profunditat (extensió dels contactes estrets, etc.).
També s’establirà una coordinació estreta entre el Servei de Vigilància Epidemiològica
territorial i el Servei Territorial d’Educació o el Consorci d’Educació de Barcelona que
permetrà que el centre rebi els resultats amb celeritat en cas que la PCR sigui negativa.
La comunicació entre els Serveis Territorials d’Educació o Consorci d’Educació de
Barcelona i Salut Pública garantirà la coordinació fluïda, en última instància, entre el
centre educatiu i el Servei de Vigilància Epidemiològica encarregats de l’estratègia de
control de brot que pot incloure, en determinats casos, el tancament total o parcial del
centre educatiu. En qualsevol cas, l’escalada de decisions en relació amb el tancament
de l’activitat presencial del centre educatiu serà el resultat de la valoració, sobre el
terreny, per part de l’autoritat sanitària en coordinació amb l’autoritat educativa.
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Sempre que es produeixi un cas positiu es comunicarà a l’Ajuntament corresponent a
través dels Serveis Territorials d’Educació o Consorci d’Educació de Barcelona.
Sempre que es requereixin aïllaments o quarantenes d’infants que poguessin estar en una
situació de vulnerabilitat, l’Ajuntament activarà la seva Àrea Bàsica de Serveis Socials de
referència. A l'hora de fer el seguiment del cas, l'atenció primària de serveis socials es
coordinarà amb la persona referent de l'atenció primària de salut i amb la direcció de
l'escola.
De manera orientativa, els elements de decisió per a establir quarantenes i/o, si escau,
tancaments parcials o total del centre serien:
 Cas positiu en un o més membres d’un grup de convivència estable → tot el grup de
convivència estable té consideració de contacte estret, per tant s’ha de recomanar la
quarantena de tot el grup de convivència, durant 14 dies després del darrer contacte amb
el cas, amb vigilància d’aparició de nous casos. Per tant, es produirà la interrupció de
l’activitat lectiva presencial per a aquest grup i es farà a partir del dia següent a la
comunicació del cas positiu. Es farà un test PCR a tots els membres del grup de
convivència estable que siguin contacte estret d’un cas diagnosticat. Sempre que sigui
possible aquestes PCRs es faran a la mateixa escola (en un lloc ventilat) per facilitar la
recollida i evitar desplaçaments als centres d’atenció primària. Si el resultat del cas positiu
es comunica en divendres, dissabte o diumenge, el cribratge es durà a terme al centre
educatiu, el dilluns següent. Un resultat negatiu d’aquest test als contactes no eximeix
de la necessitat de mantenir la quarantena durant els 14 dies que dura el període màxim
d’incubació.
• Cas positiu en dos membres no convivents que pertanyen a dos grups de convivència
diferents d’un mateix espai (un edifici, un torn, una ala d’un edifici...) → tot el grup de
convivència estable pot tenir consideració de contacte estret, per tant, i depenent de la
valoració de vigilància epidemiològica, es podria recomanar la quarantena dels grups de
convivència d’aquell espai, durant 14 dies després del darrer contacte amb el cas, amb
vigilància d’aparició de nous casos. Per tant, es produirà la interrupció de l’activitat lectiva
presencial en l’espai afectat, també durant 14 dies. Es farà un test PCR a tots els membres
del grup de convivència estable que siguin contacte estret d’un cas diagnosticat igual que
en l’anterior situació. Un resultat negatiu d’aquest test als contactes no eximeix de la
necessitat de mantenir la quarantena durant els 14 dies que dura el període màxim
d’incubació.
• Cas positiu en dos o més membres no convivents que pertanyen a grups de
convivència en diferents espais → tot el grup de convivència estable té consideració de
contacte estret, per tant s’ha de plantejar la quarantena dels grups de convivència
afectats, durant 14 dies després del darrer contacte amb el cas, amb vigilància d’aparició
de nous casos. A més, es podria plantejar la interrupció de l’activitat presencial del centre
educatiu, també durant 14 dies. Es farà un test PCR a tots els membres del grup de
convivència estable que siguin contacte estret d’un cas diagnosticat. Un resultat negatiu
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d’aquest test als contactes no eximeix de la necessitat de mantenir la quarantena durant
els 14 dies que dura el període màxim d’incubació.
En el marc de la cerca activa de casos, es realitzarà un test PCR a tots els membres dels
grups de convivència estable que siguin contacte estret d’un cas diagnosticat. Un resultat
negatiu d’aquest test no eximeix de la necessitat de mantenir la quarantena durant els
14 dies que dura el període màxim d’incubació.
En qualsevol dels casos, en funció dels resultats de l’estudi de cas dirigit per l’autoritat
sanitària, aquesta pot decidir ampliar l’estratègia de cerca activa de casos mitjançant test
microbiològics més enllà dels grups de convivència on s’hagin detectat casos.
Les persones que ja han tingut una infecció per coronavirus SARS-CoV-2 confirmada per
PCR als 6 mesos anteriors, estaran exemptes de fer quarantena.
Retorn al centre educatiu
En el cas que la PCR hagi estat negativa o no hagi estat necessari realitzar-la, la persona es
podrà reincorporar un cop hagi cedit la simptomatologia seguint les recomanacions del
document de no assistència al centre educatiu per malaltia transmissible. De manera
general, els infants es podran reincorporar quan faci 24 hores que es troben sense febre.
Si la PCR ha confirmat la COVID-19, la persona no ha requerit ingrés hospitalari, ha estat
atesa a l'atenció primària i s’ha indicat aïllament domiciliari, seguint les recomanacions de
l´OMS, l’aïllament es mantindrà durant almenys 10 dies des de l’inici dels símptomes i fins
que hagin transcorregut almenys 72 hores des de la resolució dels símptomes. No serà
necessària la realització d’una PCR de retorn.
En cap dels supòsits anteriors caldrà disposar d’un certificat mèdic per a la reincorporació
a l’escola o a l’institut.
Vincle amb l’Atenció Primària
Els centres educatius tindran com a referents als Referents Covid Escolars, que
s’encarregaran d’atendre i resoldre els dubtes que es plantegin als centres educatius i
proporcionar informació i suport quan calgui. Els Referents Covid Escolars rebran una
formació específica per part del Departament de formació del CatSalut.
Si el referent Covid escolar no pot resoldre algun dels dubtes, el vehiculitzarà a la
infermera referent. Les infermeres rebran una formació complementària en tots els
aspectes relacionats amb la COVID-19 i els protocols de l’àmbit educatiu per part de
l’Agència de Salut Pública de Catalunya.
Formació
Abans de l’inici del curs escolar s’impartirà una formació sobre el Protocol d’actuació en
relació amb la COVID-19 a l’àmbit educatiu tant als Referents Covid Escolars com a totes
les infermeres referents dels EAP. Des de l’Agència de Salut Pública de Catalunya també es
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farà una formació a distància a totes les direccions dels centres educatius per explicar les
mesures de protecció davant la COVID-19 i els detalls del Protocol davant de possibles
casos d’infecció per SARS-CoV-2, tant entre l’alumnat com entre els professionals docents
i no docents dels centres educatius. Després de les formacions es facilitarà tot el material
utilitzat per tal que el puguin fer servir a l’hora de traslladar la informació rebuda als
equips respectius.
Actuació en cas de germans i /o familiars d’un cas
Els germans convivents d’un cas sospitós (aquell qui s’ha realitzat PCR i s’està en espera
dels resultats), si pertanyen a l’àmbit escolar, han de quedar-se casa fins a conèixer-ne el
resultat. Si el resultat és negatiu, poden reincorporar-se al centre educatiu.
En el cas de confirmació d’infecció (PCR positiva), els germans i familiars que són
contactes estrets han de fer quarantena durant 14 dies i, en el marc de la cerca activa de
casos, es realitzarà una PCR a aquests germans i altres familiars convivents. Un resultat
negatiu d’aquest test als contactes no eximeix de la necessitat de mantenir la
quarantena en els convivents durant els 14 dies que dura el període màxim d’incubació.
En qualsevol cas, no està indicat l’aïllament preventiu de les persones que integren el
grup de convivència estable dels germans o familiars del cas en el moment de fer-los la
PCR en el marc de la cerca activa de contactes. En el cas que es confirmés la positivitat en
aquests tests, s’establiran les mesures oportunes en els grups de convivència dels
germans o familiars convivents.
Gestió de casos del personal del centre educatiu
La gestió d’un cas sospitós en el personal del centre educatiu segueix, en línies generals,
l’esquema mostrat i el/la director/a del centre utilitzarà l’aplicació TRAÇACOVID per fer el
seguiment i les comunicacions internes corresponents de cada cas. La persona que
presenti simptomatologia compatible amb la COVID-19 (vegeu la taula de símptomes)
s’haurà de col·locar una mascareta quirúrgica si no la duu posada, haurà d’abandonar el
centre i posar-se en contacte amb el seu centre d’atenció primària el més ràpidament
possible.
En el cas que l’equip sanitari que l’atengui decideixi realitzar-li la PCR per a coronavirus
SARS-CoV-2, haurà de romandre al domicili en aïllament fins a conèixer-ne els resultats. Es
prioritzarà la realització ràpida d’aquesta prova que hauria de fer-se, en la mesura del
possible, en les primeres 24 hores des de l’inici dels símptomes.
Els gestors COVID-19, tant els del CAP com dels Serveis de Vigilància Epidemiològica, faran
l’estudi de contactes de la persona docent tal com s’ha explicat anteriorment. El gestor
COVID del CAP li explicarà el procediment a seguir i li indicarà els passos a realitzar si
necessita agafar la baixa laboral. Cal que la persona docent es posi en contacte amb el
Servei de Prevenció de Riscos Laborals (SPRL) corresponent per tal de comunicar la seva
situació d’aïllament i que des del servei es puguin anar preparant les accions oportunes
per si es tractés d’un cas positiu. El gestor COVID referent de l’escola s’encarregarà de
l’estudi de contactes del/s GCE.
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Si la PCR és negativa, el/la professional es podrà reincorporar al centre educatiu un cop
s’hagi recuperat del quadre clínic i hagin passat almenys 24 hores sense febre i/o altres
símptomes.
• Si la PCR és positiva, el Servei de Vigilància Epidemiològica territorial i l’SPRL es
coordinaran per tal de posar en marxa la quarantena dels contactes estrets, tal com indica
la Guia d’actuació i col·laboració dels serveis de prevenció de riscos laborals per fer front a
la pandèmia de COVID-19.

CASOS
POTENCIALS

INFANTIL
Cicle Inicial
Cicle Mitjà
Cicle
Superior

ESPAI
HABILITAT
PER
AÏLLAMENT
Aula de llum i
foscor
Aula de llum i
foscor
Aula de llum i
foscor
Aula de llum i
foscor

PERSONA RESPONSABLE DE
REUBICAR L’ALUMNE I
CUSTODIAR-LO FINS QUE EL
VINGUIN A BUSCAR

PERSONA
RESPONSABLE DE
TRUCAR A LA FAMILIA

Docent de reforç del nivell

Aux. Administrativa

Docent de reforç/especialista
del nivell
Docent de reforç/especialista
del nivell
Docent de reforç/especialista
del nivell

Aux. Administrativa
Aux. Administrativa
Aux. Administrativa

PERSONA RESPONSABLE
DE COMUNICAR EL CAS
A SERVEIS
TERRITORIALS
Director
Director
Director
Director

4. Prioritats Educatives


Acompanyament emocional de l’alumnat (activitats orientades al retrobament,
l’intercanvi de situacions viscudes...)



Acció tutorial i orientació en col·laboració amb les famílies, amb la incorporació
d’estratègies per abordar les necessitats educatives específiques de suport educatiu.



Impuls a l’aprenentatge autònom i creatiu per part dels alumnes, amb propostes
que aprofundeixin en la competència d’aprendre a aprendre, per tal de capacitar
l’alumne a autoregular-se, incidint tant en els processos cognitius com en els factors
socioemocionals de l’aprenentatge.



L’impuls a la cultura digital, garantint la incorporació d’estratègies per a fomentar la
competència digital dels docents i dels alumnes.



Col·laboració i compromís a tots els nivells: entre els docents, amb les famílies i
altres agents. Valors que suposen una riquesa que cal mantenir i desenvolupar.



Oportunitat per d’avançar en la transformació educativa al servei de l’èxit del
nostre alumnat. De repensar què fem i com ho fem, de dissenyar unes estratègies
educatives que donin resposta a les necessitats del moment, per aconseguir una
educació més competencial.

5. Organització del centre
5.1 Diagnosi
En l’actualitat, encara existeixen molts dubtes sobre l’impacte del tancament de les
escoles en l’expansió del SARS-CoV2. Per l’anomenat principi de precaució, la majoria de
països van optar pel tancament dels centres educatius en les primeres fases de la
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pandèmia. Inicialment, es va considerar que els infants podien tenir un paper en la
transmissió del SARS-CoV2 similar al que tenen en l’expansió d’altres virus com, per
exemple, el virus de la grip. Diferents estudis han posat de manifest les característiques
principals de la transmissió del nou coronavirus, així com els grups d’edat als quals afecta
amb major freqüència. D’acord amb aquestes noves evidències, a dia d’avui, algunes veus
qüestionen el tancament dels centres educatius com a mesura efectiva per al control de
l’expansió del virus (Expósito, 2020) (Davies, 2020) (Yung, 2020).
Així, durant el tancament del curs passat vam haver d’adaptar l’àmbit organitzatiu i
pedagògic de l’Escola per tal de dur a terme l’activitat de centre via telemàtica. Quant a
l’organització, vam crear comptes de correu individuals per les aules i els especialistes sota
el domini de l’Escola Antoni Tàpies per tal d’enviar les propostes pedagògiques
setmanalment i que els alumnes poguessin fer el retorn de les activitats proposades.
Valorem molt positivament la resposta i adaptació que han fet els mestres a aquesta nova
manera de funcionar. S’han fet molts claustres per acordar la línia de treball en tot el
centre i s’ha fet molta feina conjunta entre companyes potenciant les fortaleses de
cadascuna. Pensem que hem funcionat com un grup de treball unitari però respectant les
diferències d’edat dels nostres alumnes.
Quant a l’àmbit pedagògic, vam començar fent un symbaloo amb recursos de totes les
àrees i per totes les edats del nostre alumnat com a primera mesura davant el
confinament, juntament amb els blocs d’aula del Cicle Superior. A finals de març ja vam
començar a enviar les primeres propostes didàctiques adaptades a cada nivell i a cuidar
l’aspecte emocional dels nostres alumnes creant un vídeo amb el lema #Jo em quedo a
casa. Durant tot el tercer trimestre, hem treballat de manera telemàtica seguint aquestes
directrius (propostes setmanals de totes les àrees, juntament amb acompanyament
emocional per trucada o videoconferència).
Valorem molt positivament la implicació de tot l’alumnat i famílies però pensem que
hauríem d’anar un pas més enllà en un futur confinament facilitant l’entrega i escaneig de
les feines, donant als alumnes un compte de correu del centre per tal que no es barregin
amb mails de pares i mares i que tinguin un espai compartit amb el mestre/a per poder
lliurar les tasques.
Pensem que el cicle mitjà i cicle superior haurien d’utilitzar l’entorn virtual de google
classroom per potenciar l’autonomia, facilitar l’organització i gestió i buscar algun entorn
similar per Infantil i Cicle Inicial. Així al setembre començarem a crear aquestes aules
virtuals per tal d’avançar en la competència digital. Farem una píndola de formació als
mestres per a que dominin l’eina abans del 14 de setembre.
Quant a la comunicació amb les famílies i alumnes, valorem molt positivament el
funcionament de les trucades i les videoconferències en google meet. S’han fet
videoconferències grupals, en petit grup i individualment per parlar d’aspectes més
personals.
Valorem molt positivament aquest mitjà de relació amb les famílies i els alumnes , de cara
al futur ens agradaria fer-ho servir com a recurs també per si no es pot fer de manera
presencial.
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Aquest període de tancament ens ha servit per aprofundir en l’atenció individualitzada
dels nostres alumnes i fer un salt tecnològic a l’organització del centre.
Acollida de l’alumnat
A partir del 14 de setembre, el primer objectiu que ens plantegem és fer un acolliment
emocional al nostre alumnat dins dels grups estables, treballant verticalment activitats de
cohesió, d’estat anímic, de gestió del dol... A més, volem preparar-los per treballar amb
les noves plataformes virtuals (Gclassroom) per tal que siguin autònoms en un futur
confinament parcial o total.
I per últim, volem detectar la possible bretxa en els aprenentatges que s’hagi pogut
produir durant el tercer trimestre per tal d’ajustar els reforços durant aquest curs 20-21.
5.2 Organització de grups estables d’alumnes, professionals i espais
Organitzem els alumnes en grups estables de convivència, intentant reduir el màxim de
grups amb ràtio superior a 25, utilitzant tot els recursos personals i espaials de que
disposem. Així, hem confeccionat 22 grups de convivència estables, dels quals 12 són amb
ràtio inferior a 20 alumnes per classe intentant minimitzar els contactes entre alumnat.
Hem distribuït als mestres amb doble especialitat i les 4 dotacions de personal docent de
reforç de plantilla en diferents nivells per tal de que cada grup estable tingui contacte
amb el menor nombre de mestres possibles (màxim 3). Així, garantim la continuïtat de la
qualitat de la docència de les especialitats i la traçabilitat en els grups estables.
Determinació de grups.

Grups estables de convivència
Grups heterogenis

Nombre màxim d’alumnes del

460 nens i nenes.

centre, espais disponibles,

Espais aules tipus de mesura aproximada de 54m2.

plantilla i característiques

Plantilla estable 27,5

alumnat.

Plantilla de suport 4 docents
PAE 2 ( 1 vetlladora i una TEI)
EAP: 1 Psicopedagoga, 1 TS

Criteris per a la configuració de grups estables


El nombre d’alumnat del grup natural existent de cada nivell educatiu



Que la seva composició es pugui mantenir al llarg de tot el curs 20-21.



De naturalesa heterogènia, que contemplin la diversitat entre l’alumnat, no agrupats
per nivells d’aprenentatge.



Que afavoreixin una atenció inclusiva a tot l’alumnat, incorporant els suports a
l’alumnat amb necessitats educatives específiques al grup al qual pertany



La distància interpersonal entre l’alumnat a l’espai aula disponible. L’organització de
l’espai de l’aula d’un grup estable ha d’assegurar, en la distribució de l’alumnat, una
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distància interpersonal mínima d’1,5 metres. La disposició del mobiliari, ja sigui en
files o en petits grups al voltant de la taula, tindrà en compte aquesta distància.


Mantenir junt l’alumnat en el màxim d’horari i d’activitats al llarg de la jornada lectiva
tant a l’aula com al pati



Que romangui, de manera general, el màxim de temps possible en el mateix espai
físic.

Criteris a l’hora d’assignar de docents al grup estable


Reduir al màxim el nombre de mestres de cada grup



Reduir el nombre de grups que atengui cada mestre o mestra i un professional o una
professional de suport educatiu i educació inclusiva

Aquells docents i/o personal de suport educatiu que es relacionaran amb més d’un grup
estable, caldrà que portin mascareta quan no puguin mantenir una distància d’1,5 metres
amb els infants.
En cas que un grup estable ocupi un espai diferent (psico...) caldrà assegurar que cada
vegada que marxa un grup es neteja i desinfecta l’espai. Els alumnes seran sempre els
mateixos.
Els professionals dels serveis educatius i dels CEEPSIR que fan assessorament als centres
podran entrar als centres i a les aules, mantenint la distància física recomanada, hauran
de portar mascareta i aplicar les mesures d’higiene i prevenció.
També hi podran accedir, si és necessari, els professionals municipals.
Organització dels espais
S’utilitzaran com a aula de grup tots els espais clarament sectoritzats.
En el cas de primària... les aules de grup, i també les aules o espais específics: aules
d’informàtica, aula de música, laboratori.
Cada grup tindrà un únic espai de referència. Cada cop que hi hagi un canvi de grup
s’haurà de netejar i desinfectar l’espai i el material d’ús comú.
Dins del conjunt d’actuacions de sensibilització que el centre portarà a terme amb
l’alumnat sobre mesures higièniques davant la prevenció de contagi per la COVID-19,
vetllarem perquè el mateix alumnat, quan estigui utilitzant un espai que no és el del seu
grup estable (cas de psico, per exemple), aquest col·labori en les actuacions de neteja de
superfícies i estris utilitzats abans d’abonar l’espai i possibilitar el seu nou ús en bones
condicions.
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Proposta organitzativa de grups i espais del centre
Grups

Alumnes
Nº

P3A
P3B
P4A
P4B
P5A
P5B
1rA
1rB
2nA
2nB
2nC
3rA
3rB
3rC
4tA
4tB
4tC
5èA
5èB
5èC
6èA
6èB

25
25
25
25
26
25
25
25
18
17
17
18
18
17
17
18
17
17
17
17
26
26

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Docents
Estable
Nom

Temporal
Nº

Patricia
Angels Pre.
Àngels E.
Lorena .
Victòria
Blanca
Carla
Inma
Alba
Sara
Ester
Sheyla
Eugenia
Ma Jose
Sebas
Àngels C.
Elisabet
Rocio
Monica
Lluis
Ana
Esther

Estable
Nº

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

PAE
Temporal
Nº
suport

1
1

ESPAI
Estable
Nom

Aula P3A
Aula P3B
Aula P4A
Aula P4B
Aula P5A
Aula P5B
Aula 1rA
Aula 1rB
Aula 2nA
Aula 2nB
Aula 3rA
Aula 3rB
Aula 4tA
Aula 4tB
Laboratori
Musica
Info 2
5èA
5èB
Info 1
6èA
6èB

Reforç

Patricia

P3B

Angels Pre.

Anglès

Isa

Música

Tutores

Psico

Tutores

P4B

Lorena Gómez

Anglès

Isa

Música

Tutores

Psico

Tutores

1rA

Carla

P5B

1rB

Blanca

Inma

Anglès

Isa

Música

Tutores

Psico

Tutores

At. Diversitat

Chelo

Reforç

Isaac

Anglès

Isaac

Música

Tutores

2nB

Sara
Roura
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Ester Godall

3

3

3

3

3

3

Isaac
Reforç

2nC

3

Carla

At.diversitat

Alba

3

Chelo

Ed.Física

2nA

4

Isa

Reforç

Victoria

4

Diana+ Isa

At. Diversitat

P5A

B

Olga

Reforç

Àngels
Escardó

A
TEI + Olga

At. Diversitat

P4A

Psico
Psico
Psico
Psico
Psico
Psico
Pista
Pista
Pista
Pista
Pista
Pista
Pista
Pista
Pista
Pista
Pista
Pista
Pista
Pista
Pista
Pista

Nombre persones que
entren grup estable

Distribució PERSONAL

P3A

Temporal
Nom
Horari

Ester

Anglès

Sara

Música

Alba

19

Ed. Física
At.diversitat
Reforç

3rA

Sheyla

3rB

Eugenia

3rC

Ma Jose

Jaume

Música

Tutores

Ed. Física

Jaume

Reforç

Sebas

4tB

Àngels
Cebrian

4tC

Elisabet

Rocio

5èB

Monica

5èC

Lluis

Jaume
Tutores

Ed. Física

Jaume

At.diversitat

Elisabet
Rocio

Música

Tutores

Reforç

6èA

Ana

6èB

Esther

Lluis

3

3

3

3

3

Monica
Domenech
Mariona

Anglès

Lucia

Música

Tutores

Ed. Física

Mariona

At.diversitat

3

Rosa

Anglès

At.diversitat

3

Sheyla

Música

Ed.Física

3

Miriam B

Anglès

Reforç

5èA

Alba
Jaume

Anglès

Ed.Especial

4tA

Ester

Esther Ramos

Assignació de càrrecs
EQUIP DIRECTIU

ÒRGANS
UNIPERSONALS DE
COORDINACIÓ

PAS

SERVEIS
EDUCATIUS

Director
Cap d’estudis
Secretària

Antonio Ortiz García
Rosa Maria Galán Cubero
Maria Mir Reig

Càrrec / Coordinació
Coordinadora Educació Infantil
Coordinadora Cicle Inicial
Coordinadora Cicle Mitjà
Coordinadora Cicle Superior
Coordinador TAC
Coordinadora LIC

Nom
Victòria Rocha Gordillo
Carla Gras Bech
Elisabeth Ma Serra Tomas
Rocio Murillo Romero
Lluis Lorenzo Marfil
Chelo Sanchez Moruno

Coordinadora Riscos Laborals

Mariona Mir Reig

Lloc de treball
Auxiliar Administrativa
Tècnica d’Educació Infantil (TEI)
Vetlladora (18 h)

Funció
Referent CRP
Psicopedagoga de l’EAP
Treballadora social de l’EAP
Logopeda del CREDA
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Nom
Elisenda Guiu Santamaria
Lourdes Ramírez Oliva
Ruth Valderrama

Nom
Mercè Parés
Sara Alami Vidal
Susana Rufian Esteban
Esther Valero Martinez (subst. Marta
Belmonte Sanou)
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AJUNTAMENT

Funció
Conserges
Personal neteja
Funció

AFA

Presidenta
Tresorera
Secretària

Nom
Rafael Álvarez i Josep Garcia
Rosi, Elena i Loly
Nom
Sílvia Castanera Lalueza
Laura Tarjuelo Capdevila
Laia Pallàs Fernández

Estudiants en pràctiques ( Centre Formador)
La Comissió de pràctiques del centre decidirà en quin grup de convivència estable
participarà l’estudiant (aprenent) i només podrà fer el període de pràctiques incorporat en
un únic grup, complint rigorosament les mesures de protecció i seguretat establertes en
aquest pla.
L’acompanyament d’aquest alumnat es farà seguint aquests àmbits:
Acollida. Es convocarà una reunió amb l’alumnat de pràctiques de format presencial al
centre on es lliurarà el document del pla d’acollida dels mestres nous, que conté les
informacions més rellevants pedagògiques i de funcionament del centre, on també
s’informarà del que esperem d’aquest alumnat en el seva estada de pràctiques.
Acompanyament. Es constituirà una comissió liderada per la coordinadora de pràctiques
per fer el seguiment del desenvolupament de les pràctiques en el centre.
Comunicació. Es potenciaran totes les eines de comunicació a l’abast del centre per
mantenir una comunicació fluida entre centre formador i universitat, així com entre tutora
de pràctiques i tutora de la universitat, acordant un calendari de trobades per
acompanyar l’estada de l’estudiant.
Participació. El centre facilitarà i promourà la participació activa dels estudiants en les
diverses reunions del centre i en els seus diversos formats ( presencials i/o telemàtiques).
A més promourà el rol actiu i d’intervenció autònoma de l’estudiant, així com la
participació en el disseny o adequació d’activitats d’ensenyament-aprenentatge i en
l’acció tutorial.
Documentació. El centre requerirà a l’alumnat per a la realització de les pràctiques el
document de conveni amb la universitat, el certificat de delictes de naturalesa sexual i la
declaració responsable a través de la qual faran constar que són coneixedores de la
situació actual de pandèmia i si s’identifica simptomatologia compatible amb la COVID-19
no ha de presentar-se al centre educatiu.
Pel que fa a la dinàmica del centre, serà considerat com un mestre més que haurà de
seguir les indicacions que estan establertes dins d’aquest pla, tutoritzat sempre pel seu
tutor/a.
Espais de reunió i treball per al personal
En els espais de reunió i treball per al personal s’han establert les mesures necessàries per
garantir el distanciament físic de seguretat de 1,5 metres, i és obligatori l’ús de mascareta
si això no pot garantir-se.
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S’evitarà, en la mesura del possible, que es comparteixin equips, dispositius, estris o altres
instruments o accessoris i s’ha de prestar especial atenció a la correcta ventilació de
l’espai. Pel que fa a la neteja, desinfecció i ventilació d’aquests espais s’ha de seguir
l’establert en l’apartat específic.
5.3 Organització de les entrades i sortides i circulació dins el centre
Les entrades i sortides es portaran a terme de manera esglaonada per portes exteriors
diferents i dos o tres grups a l’hora, un grup per cada extrem de la porta en fila i sense
contacte.
Els alumnes hauran de portar mascareta i mantenir la distància fins que accedeixin al grup
estable. Es recomana que els pares i mares només accedeixin a l’interior del recinte
escolar per acompanyar a P3, donat el gran trajecte que hi ha fins les aules, i si el personal
ho requereix seguint totes les mesures de protecció establertes, utilitzant mascareta i
mantenint la distància de seguretat. En aquest cas, els adults han de ser els mínims
possibles i complir les mesures de seguretat i higiene.
Les portes de l’Escola s’obriran a les 8:50 i es tancaran a les 9:20, d’aquesta manera
aconseguirem que no es concentrin la gran quantitat d’alumnes i famílies davant les
portes exteriors. Per tant, la porta estarà oberta per tal de facilitar l’accés de l’alumnat i
que no es barregin grups no estables fora del centre.
Així, la sortida també es farà de la mateix manera, obrint les portes a les 16:20 i tancant a
les 16:40h i per les mateixes sortides que al matí.
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 la seva aula.
5.3.1.1 Circulació dins el centre
En els passadissos i els lavabos es vetllarà perquè no coincideixin més d’un grup estable.
Quan coincideixin més d’un grup estable caldrà mantenir la distància interpersonal d’1,5
metres i portar mascareta. Quan els alumnes vagin al lavabo portaran la seva mascareta.
5.3.1.2 Proposta d’horaris i d’accessos per les entrades i sortides
Accés
PORTA
PRINCIPAL
c/ Pau Claris 6-8
PORTA LATERAL
( Coressa)
PORTA
MUNTANYETA
(Parc)

Grup
s
P5
P4
P3
3r
2n
1r
6è
5è
4t

Matí

Tarda

Horari entrada

Horari sortida

Horari entrada

Horari sortida

08:50
09:00
9:10
08:50
09:00
9:10
08:50
09:00
9:10

12:20
12:30
12:40
12:20
12:30
12:40
12:20
12:30
12:40

14:50
15:00
15:10
14:50
15:00
15:10
14:50
15:00
15:10

16:20
16:30
16:40
16:20
16:30
16:40
16:20
16:30
16:40
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ENTRADA PRINCIPAL
(p3,p4,p5)

ENTRADA LATERAL
(1r,2n, 3r)

PORTA MUNTANYETA
(4t,5è i 6è)

IMPORTANT FAMÍLIES:
 Està indicat que sols sigui un adult el que acompany al nen/a a l’escola per
agilitat de fluxes de circulació i menor concurrència de persones en una
mateixa ubicació.
 Les famílies hauran d’estar de forma ordenada a l’exterior del recinte
procurant mantenir els grups de convivència assignats.
 Durant aquest curs les famílies no tindran accés permès al recinte escolar.
Tampoc al pati de l’escola.
 Serà imprescindible la col·laboració familiar per una bona gestió de les
entrades i sortides de l’escola.
 La puntualitat a les entrades serà requerida de forma escrupulosa.
IMPORTANT DOCENTS:
 Els mestres rebran a l’alumnat a les entrades de les aules per anar a les aules en
el grup de convivència.
 Els mestres acompanyaran a l’alumnat a la sortida del recinte per fer l’entrega a
les seves respectives famílies.
 La puntualitat a les entrades serà requerida de forma escrupulosa.
MOLT IMPORTANT DIES DE PLUJA:
 Us demanem que els nens i nenes portin:


Impermeable plegable o paraigües plegable .

NOTA: En qualsevol cas, per garantir les mesures de prevenció a les entrades i
sortides del centre, així com en els passadissos i llocs de concurrència els alumnes i el
personal del centre educatiu han de portar la mascareta fins arribar a l’aula del grup
estable, a banda de procurar mantenir el 1,5 metres de distància de seguretat.
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5.4 Adaptació de P3, educació infantil de primer cicle (o altres)
Durant el procés d’adaptació a P3 o d’educació infantil de primer cicle, les famílies dels
infants, els mínims possibles, poden acompanyar-los a l’aula, seguint les mesures de
prevenció i seguretat establertes a l’apartat de l’acollida matinal. Aquest període
d’adaptació estarà seqüenciat en dies i hores com cada inici del curs.
CONDICIONS DE SEGURETAT PER LES FAMÍLIES QUE ACCEDEIXIN A L’ESCOLA

Seguint les recomanacions del Pla d'actuació per al curs 2020-2021 per a centres
educatius en el marc de la pandèmia(Annex 5) el Pla d’acollida de l’alumnat de P3 es
durà a terme del 14 al 18 de setembre de 2020.
REQUISITS D’ACCÉS
La persona acompanyant no pot participar en el període d’acollida si presenta símptomes
compatibles amb la COVID-19 o els ha presentat en els darrers 14 dies. Tampoc no hi
podrà participar si ha tingut contacte estret amb una persona amb la COVID-19
confirmada o amb simptomatologia compatible en els darrers 14 dies.
PERSONES DE RISC
Aquelles persones acompanyants que pateixin una malaltia de risc davant de la COVID-19
(diabetis, malaltia cardiovascular -inclosa la hipertensió-, malaltia hepàtica crònica,
malaltia pulmonar crònica, malaltia renal crònica, immunodeficiència, càncer en fase
activa, obesitat mòrbida) així com dones embarassades, hauran d’avaluar la conveniència
de participar en el període d’acollida amb el seu equip mèdic de referència.
NOMBRE D’ACOMPANYANTS
Cada infant només podrà ser acompanyat per una sola persona (que pot canviar durant el
període d’adaptació). Els germans que es trobin simultàniament en el període d’acollida
podran ser acompanyats per una o dues persones. En aquest cas, sí que hi podrà haver
contacte amb la resta de membres de la unitat familiar.
CONTACTE I DISTÀNCIA
La persona acompanyant només podrà tenir contacte amb el seu infant i haurà de
mantenir la distància de seguretat (1,5 metres) amb la resta de persones de l’aula
(inclosos infants, persones acompanyants i persones educadores). Es podrà fer la recollida
de l’infant dins l’aula mantenint igualment la distància de seguretat.
RENTAT DE MANS
La persona acompanyant s’haurà de rentar les mans amb aigua i sabó o gel hidroalcohòlic
abans d’accedir al centre educatiu i també abans d’entrar a l’aula. També es recomana
rentat de mans a la sortida del centre educatiu.
MASCARETA
La persona acompanyant ha d’accedir al centre educatiu amb una mascareta higiènica o
quirúrgica correctament posada.
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Horari adaptació P3
Horari

DILLUNS 14

9:15-10:45h

11:15-12:45h

SETMANA DEL 14 AL 18 DE SETEMBRE

DIMARTS 15 DIMECRES 16

Grup A

Grup B

Grup B

Grup A

Grup A + B

15-16:30

DIJOUS-DIVENDRES 17-9/18-9

Grup A + B

Grup A + B

5.1 Organització de l’espai d’esbarjo
Els patis s’organitzaran en dos torns diferents amb espais exteriors sectoritzats segons la
ubicació de les aules.
Per tant, un torn de pati serà de 10:30 a 11:00 i l’altre es farà de 11:00 a 11:30. Els patis
s’han distribuït per espais independents per a cada grup.
Cada grup estable serà acompanyat al pati per seu tutor/a.
5.5.1 Horari d’esbarjo
Cicle

Horari de pati
11:00 a 11:30
10:30 a 11:00

ESPAI

Infantil

P3A

P3B

Sorral ( pati infantil)

Infantil

P4A

P4B

Caseta indis ( pati infantil)

Infantil

P5A

P5B

Porxo P5 ( pati infantil)

Inicial

2nA

1rA

Zona A (pati inicial)

Inicial

2nB

1rB

Zona B (pati inicial)

Inicial

2nC

Mitjà

3rA

4tA

Zona A ( pati cicle mitjà)

Mitjà

3rB

4tB

Zona B (pati cicle mitjà)

Mitjà

3rC

4tC

Zona C (zona picnic)

Superior

5èA

6èA

Zona A ( pati Cicle superior)

Superior

5èB

6èB

Zona B ( pati cicle superior)

Superior

5èC
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Pati d’Educació Infantil:

P3
Sorral

P5
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Pati de Cicle Inicial ( 1r):

B

A
A

Pati de Cicle Inicial ( 2n)

C
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Pati de Cicle Mitjà:

C

B
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Pati de Cicle Superior:

C
B
A
5.2 Organització dels serveis
5.2.1 Servei de menjador
El servei de menjador escolar, que inclou l’àpat i les activitats posteriors fins a la represa
de l’activitat lectiva o la finalització de la jornada escolar segons els casos, s’organitzarà en
els espais habilitats a tal efecte ( menjador escolar i aules)).
Si l’organització del centre ho permet, el menjar es farà, preferiblement, a l’espai habitual
del menjador escolar. En aquest cas, tindrem en compte que el menjador escolar és un
espai on poden coincidir diversos grups estables. Els integrants d’un mateix grup estable
seuran junts en una o més taules. Mantindrem la separació entre les taules de grups
diferents. En cas que en una mateixa taula hi hagi alumnes de més d’un grup deixarem
una cadira buida entre ells per garantir la distància. En el nostre cas, es realitzaran més
torns dels habituals per evitar la coincidència d’un gran nombre d’infants en un mateix
espai. Entre torn i torn es farà la neteja, desinfecció i ventilació del menjador.
Es garantirà el rentat de mans abans i després de l’àpat.
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El menjar es servirà en safates individuals, evitant compartir-lo (no es posaran amanides,
ni setrilleres, ni cistelles del pa al centre de la taula). L’aigua estarà en una gerra però no
serà una persona adulta responsable qui la serveixi, sinó un encarregat durant tot l’àpat.
Els infants que per raons del projecte pedagògic realitzin tasques del tipus parar i desparar
taula, o d’altres, ho faran exclusivament per al seu grup de convivència.
En cas que l’alumnat reculli el menjar al mostrador de cuina es mantindrà la distància a la
filera.
Quan per qüestions d’organització de centre, i per minimitzar els contactes, tenint en
compte l’alt nombre d’alumnes que es queden al menjador, l’alumnat podrà menjar a les
aules o als espais que s’hauran habilitat a tal efecte. Les aules o els espais habilitats
específicament per fer els àpats seran utilitzats preferiblement per infants pertanyents a
un mateix grup estable. Quan això no sigui possible, es garantirà la separació entre els
grups d’alumnes. L’espai alternatiu al menjador serà, preferiblement, l’espai de referència
ocupat pel grup estable. En aquest cas, es netejarà i ventilarà l’aula després de l’àpat. Si
l’espai utilitzat no és l’aula de referència o és utilitzat per alumnat de més d’un grup
estable, es, a més, desinfectarà abans i després de l’àpat.
Es garantiran les condicions de seguretat alimentària per al trasllat i servei dels aliments.
El professorat i el personal d’administració i serveis del centre farà ús del servei de
menjador escolar 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 (
menjador de mestres). El professorat i el personal d’administració i serveis utilitzarà
obligatòriament la mascareta en el menjador excepte quan estiguin asseguts a la taula
fent l’àpat. Es faran torns per tal de respectar les distàncies de seguretat.
Les activitats posteriors als àpats es realitzaran, preferiblement, a l’aire lliure, amb
ocupació diferenciada d’espais per a cada grup estable. Quan això no sigui possible es farà
ús de la mascareta.
En el cas d’utilitzar espais interiors, preferiblement per a infants pertanyents a un mateix
grup estable. En aquest cas garantirem la ventilació després de l’activitat.
Quan no sigui possible la utilització d’un espai per a infants d’un mateix grup estable, es
garantirà la separació entre els alumnes de grups diferents, així com organitzar
separadament l’entrada i la sortida dels infants dels diferents grups. També es garantirà la
neteja, la desinfecció i ventilació dels espais abans i després de la seva utilització.
Cuina
En cas de tancament dels centres per a les activitats docents, la cuina podrà romandre
oberta per fer els menús per l'alumnat amb ajut de menjador.
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Organització específica del menjador del Tàpies
La nostra proposta per tal de garantir les mesures preventives del COVID19 són les
següents:
1. CAPACITAT DEL MENJADOR
La capacitat del menjador durant el 2019-20 era de 108 comensals, per al 2020-21
es redueix a la meitat degut a la redistribució de les taules i l’eliminació dels grups
de P3, P4 i 1R, que menjarà a les seves classes. En cas que fos necessari 2n també
dinaria a les classes corresponents.
Aquesta redistribució permet que hi siguin sis grups estables al primer torn, i la
resta serà de quatre grups estables al menjador. Assegurarem la separació entre
ells garantint els 1.5 - 2 metres de distància entre grups estables tal i com mostra la
figura:

P5

Taules (1 taula
de 8)

1.5
m

Taules (1
taula de 8)

1.5
m

Taules (1
taula de 8)

A1

B1

C1

1,5m

1,5m

1,5m

Taules (1 taula
de 8)
A2

1.5
m

Taules (1
taula de 8)
B2

1.5
m

Taules (1
taula de 8)
C2

Croquis distribució taules del menjador

Així, obtindrem 3 torns de 64 comensals, al menjador principal, Infantil menjarà a les
classes. D’aquesta manera garantim l’horari de menjador de 12.30 a 15.00h.
PROTOCOL DE SEGURETAT AL MENJADOR

● Els grups estables romandran al menjador amb 1,5m de distància entre ells.
Entre els 3 torns hi haurà 15 minuts de ventilació, neteja i desinfecció.
● L’entrada i sortida del menjador es farà per grups estables sense creuar-se.
● El menjador quedarà dividit en quatre zones identificades amb retirada de
brossa inclosa, de tal manera que podran recollir a la seva zona pròpia.
● Per l'entrada i la sortida del menjador portaran la mascareta posada en tot
moment i sempre hi haurà desinfecció amb aigua i sabó o en el seu
defecte, hidrogel.
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2. ORGANITZACIÓ MENJADOR
La coordinadora estarà encarregada de complir amb la planificació horària dels
grups estables i acomodarà els grups a l’espai, nen a nen. Entre cada torn recolzarà
a l’ajudant de cuina a la neteja i ventilació de l’espai comú del menjador per el
proper torn.
L’equip de menjador serà el següent:
- P3 2 monitores
- P4 2 monitores
- P5 2 monitores
- 1r 1 monitora
+ 1 monitora de reforç
- 2n 1 monitora
- 3r 1 monitora
+ 1 monitora de reforç
- 4t 1 monitora
- 5è 1 monitora
- 6è 1 monitora
- 1 coordinadora
- 2 cuiner
- 1 auxiliar de cuina
Durant l’estona del menjador les finestres romandran obertes encara que
estiguin els alumnes dinant
A l’entrada i sortida del menjador portaran en tot moment la mascareta obligatòriament
posada, només se l’han de treure per menjar.
Tant l’entrada com la sortida serà esglaonada per grups al menjador i cada grup seurà a la
zona que li correspon, separant els grups estables durant el dinar, d’aquesta manera
garantim que es treuen la mascareta només quan estan asseguts dins del grup estable.

PROTOCOL DE SEGURETAT PERSONAL MONITORATGE I COORDINACIÓ
● Tot el personal esta informat i format de tot el protocol del COVID19 en el
seu lloc de treball.
● Els torns de vestuari d'entrada i sortida serà sense aglomeracions amb
perímetre de distància.
● Es farà un enregistrament diari de temperatures de tot el personal del
centre.
● Es continua amb el procediment de desinfecció de mans a l'entrada i
sortida del servei.
● Es facilita el material EPI segons la nova normativa vigent (acord amb
COVID-19).
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● S'estableix un pla de contingència i procediment d'actuació en cas de
símptomes de COVID19.
El personal de cuina s’encarrega de preparar el menú i servir en safates conforme van
entrant al menjador amb el suport de l’auxiliar de cuina. L’auxiliar de cuina, a part d’ajudar
a servir a principi de cada torn, a l’acabament de cada torn farà la ventilació, neteja i
desinfecció de la zona durant 15 minuts entre torn i torn.
PROTOCOL DE SEGURETAT PERSONAL DE CUINA
● Tot el personal esta informat i format de tot el protocol del COVID19 en el
seu lloc de treball.
● Els torns de vestuari d'entrada i sortida serà sense aglomeracions amb
perímetre de distància.
● Es farà un enregistrament diari de temperatures de tot el personal del
centre.
● Es continua amb el procediment de desinfecció de mans continuada durant
la seva jornada.
● Es facilita el material EPI segons la nova normativa vigent (acord amb
COVID-19). S'estableix un pla de contingència i procediment d'actuació en
cas
de
símptomes
de
COVID19.
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3. TORNS MENJADOR I ESPAIS
Amb el pla d’actuació provisional de l’escola
Hem intentat fer els tres torns per tal de garantir la separació entre grups estables,
així ha quedat la organització al menjador:
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5.2.2 Activitats complementaries
5.2.2.1 Acollida matinal
Mentre la climatologia ho permeti, l'acollida es realitzarà al pati (zona del triangle), separats
en espais, segons els grups estables.
Quan el clima no ho permeti, l'acollida es realitzarà en l'espai de menjador, que es
desinfectarà posteriorment i es procedirà a la ventilació.
Els alumnes es distribuiran en taules segons el grup classe de referència (estable o
inestable). Tot l'alumnat, professors i resta de personal haurà d'utilitzar mascaretes
en tot l'espai de menjador.
Aquest crus la porta d’entrada romandrà tancada i prioritzarem tres torns d’entrada,
tot i que hi haurà un conserge en tot moment pendent d’obrir la porta:
- 7:45 a 7:50 primer torn
- 8:00 a 8:05 segon torn
- 8:30 a 8:35 tercer torn
IMPORTANT: En el cas d’alumnes esporàdics al servei d’acollida hauran d’avisar el dia
d’abans de fer ús del servei.

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.
5.2.2.2 Sortides i colònies
El nostre centre durà a terme les activitats previstes en la seva programació general anual,
pel que fa a sortides i colònies, amb les adaptacions que calgui ateses les mesures de
prevenció i seguretat sanitària. 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.
Tot i això, seguint les recomanacions del Departament d’Educació i Salut, les sortides del
primer trimestre seran majoritàriament de l’entorn proper de l’Escola, per tal d’evitar
desplaçaments i contactes amb altres grups estables.
5.2.2.3 Extraescolars.
El nostre centre podrà dur terme les extraescolars seguint aquests paràmetres:
A les activitats extraescolars d’un centre hi poden participar infants i adolescents de
diferents edats i grups estables. És recomanable que, en el marc de l’extraescolar, la
composició del grup de participants sigui el més constant possible per facilitar la
traçabilitat, de manera que es constitueixin en un segon grup estable sense canvis. L’ús
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de mascareta és obligatori (a excepció que hi hagi una contraindicació o es faci una
pràctica esportiva) a partir dels 6 anys d’edat. Es recomana que, en la mesura del
possible, es mantingui la distància física recomanada.
S’ha acordat amb l’AFA de l’Escola Antoni Tàpies que els grups de les activitats siguin del
mateix cicle com a màxim. S’acorda que l’empresa TEAM i My Second Language faran un
sondeig a les famílies i després es mirarà de fer grups estables amb criteri màxim del
mateix nivell o mateix cicle en el seu defecte. Les activitats que s’ofereixen són en horari de
tarda són:










Patinatge
Multiesport
Inici a la Dansa
Bàsquet
Futbol
Teatre
Hip hop
Anglès
Robòtica

5.7 Pla de treball del centre educatiu en confinament parcial o tancament de centre
Durant el confinament del curs passat, vam invertir molts esforços en l’organització d’una
escola no presencial amb un resultat molt satisfactori per tota la comunitat educativa, amb
la qual cosa en cas d’un hipotètic confinament parcial o tancament total durant el curs 2021, podrem dur a terme l’activitat pedagògica on-line amb força garanties d’èxit.
Així, cada tutor/a ja disposa d’un compte de correu electrònic sota el domini
“.escolaantonitapies.cat” amb les adreces electròniques de la seva tutoria per tal de
contactar amb les famílies i els alumnes durant un possible confinament. A més, també es
pretén donar d’alta un correu electrònic per cada alumne amb el mateix domini, previ
consentiment de la família, com a correu educatiu per tal de centralitzar totes les tasques
de l’alumnat. El correu també tindrà accés a un drive per tal de compartir tot els arxius
entre mestres i alumnat i a més permetrà l’aprenentatge cooperatiu a l’aula amb
videoconferències, documents compartits...
A més cada mestre/a especialista també té un compte per enviar tasques i poder contactar
amb l’alumnat dels diferents grups.
A més, a partir de cicle inicial volem desenvolupar el google classroom per tal de fer aules
virtuals per a que la gestió de les tasques encara sigui més senzilla per a famílies i alumnes
així com blocs d’aula per de tal reforçar els continguts de les diferents matèries.
La part organitzativa, en cas de confinament, ha de prendre un paper vital en la
coordinació de les tasques i en la unitat de tot l’equip. Si una cosa hem valorat com a
fonamental aquest passat confinament és que el centre ha fet molta feina conjunta entre
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companys i companyes potenciant les fortaleses de cadascú, hem funcionat com un grup
de treball unitari respectant les diferències dels nostres alumnes.
Així, pren rellevància el treball en grup per part de mestres i equip directiu. Pensem que en
un possible confinament hauríem de continuar fent claustres cada principis de setmana o
cada dues setmanes per tal de consensuar l’organització de les tasques i de les feines i anar
tots a una i sobretot compartir el dia a dia dels nostres alumnes, famílies i mestres.
Així, volem mantenir l’estructura de reunions en aquests cas virtual de l’escola presencial
(reunions de cicle, nivell, famílies, consell de direcció i formació).
Àmbit pedagògic
En cas de confinament parcial o tancament total, pensem que hem de reforçar i millorar la
línia que vam començar el curs passat, programant propostes didàctiques de totes les
àrees adaptades a cada nivell, atenent individualment al nostre alumnat i per tal que es
puguin dur a terme totes les activitats durant la setmana. Aquestes propostes es farien
arribar als alumnes d’infantil i inicial via correu electrònic amb l’explicació pertinent, tot i
que estem valorant la possibilitat d’incorporar una aplicació educativa per gestionar les
activitats o via google classroom per l’alumnat de cicle mitjà i superior.
A més, d’aquestes activitats també es duran a terme propostes creatives globals en la línia
de les de l’any passat com #jo em quedo a casa o #ens transformem en art on es farà un
muntatge audiovisual global per tal d’acompanyar als alumnes a la seva llar..
El curs passat vam valorar molt positivament la implicació de tot l’alumnat i famílies i
volem continuar en la mateixa línia ja que la unió entre mestres i famílies i alumnat ha sigut
el pilar bàsic per poder dur a terme la feina pedagògica.
Quant a la comunicació amb les famílies i alumnes:
En cas de confinament parcial o tancament total, continuarem utilitzant el “meet” de
google per fer les connexions amb les famílies i els alumnes.
Aquestes seran setmanals, es programaran grupalment per explicar tasques o resoldre
dubtes, en petit grup per treballar certs aspectes emocionals o de caràcter pedagògic i
individualment per tal de tractar aspectes concrets amb l’alumnat i/o famílies. A
continuació, us presentem un horari model tant d’infantil com de primària.
Valorem molt positivament aquest aspecte de relació amb les famílies i els alumnes , ja que
ens ha permès seguir emocionalment i pedagògicament el dia a dia del nostre alumnat i les
seves famílies.
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Horari model d’Infantil en un possible confinament
Hores

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

9-10

NIVEL/TP

NIVEL/TP

NIVEL/TP

NIVEL/TP

NIVEL/TP

10-10:45H

Enviament
de
propostes
pedagògiq
ues

VC (grup A)

VC (grupA)

VC (grup B)

VC (grup B)

10:4511:30H

11:30 –
12:15h

VC GRUPAL
(tancament
semana)

VC GRUPAL

12:1512:30
Coordinació

Famílies/Forma
ció

15 –
15:45h

Cicle

VC ANGLÈS
(A)

15:45 –
16:30h

cicle

VC ANGLÈS
(B)

13-14H

Nivell

Cicle

Horari model de primària en un possible confinament
Hores

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

9-10

NIVEL/T
P

NIVEL/TP

NIVEL/TP

NIVEL/TP

NIVEL/TP

VC Mates
(grup A)

VC
Català(grup A)

VC Medi
(grupA)

VC Mates
(grup B)

VC
Català( grup
B)

VC Medi
(grup B)

10-10:45H

10:4511:30H
11:30 –
12:15h

Enviame
nt de
propost
es
pedagòg
iques
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12:1512:30H
12:30-14H

Nivell

15 –
15:45h

Coordinació

Famílies/Forma
ció

Cicle

VC EF (A)

VC
ARTISTICA
(A)

VC ANGLÈS (A)
VC
GRUPAL

15:45 –
16:30h

VC ANGLÈS (B)

VC EF (B)

VC
ARTISTICA
(B)

VC GRUPAL
(tancament
semana)

Així doncs aquest pla fa constar explícitament que es garanteixen totes les mesures de
seguretat establertes en la normativa anteriorment indicada.

6 Participació de la comunitat educativa
6.1 Reunions amb famílies
Reunions grupals
Farem les reunions d’inici de curs amb les famílies durant el primer trimestre de forma
telemàtica ( videoconferència meet). Amb les famílies que això no sigui possible, les
organitzarem, per grups estables, seguint les instruccions sanitàries establertes.
Reunions individuals de seguiment
El seguiment amb les famílies el farem preferentment per videoconferència, telèfon o
correu electrònic. En cas de fer una trobada presencial, es farà mantenint les mesures de
seguretat.
6.2 Reunions dels òrgans unipersonals i col·lectius de coordinació i govern
Reunions cicle, claustres, consell escolar
Farem les reunions de claustre preferentment per videoconferència “meet”. En funció de la
situació de pandèmia valorarem la presencialitat de les mateixes.
Quant a les reunions de cicles, les farem presencialment, donat que serà un grup reduït de
persones. Les reunions es faran seguint les instruccions sanitàries establertes.
Quant a les reunions del consell escolar, les farem preferentment per videoconferència
“meet”, en funció de la situació de la pandèmia valorarem la presencialitat de les mateixes.
Reunions d’ AFA
Farem les reunions d’AFA presencials, donat que serem un grup reduït de persones. Les
reunions es faran seguint les instruccions sanitàries.
Reunions d’EAP
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Farem les reunions d’EAP presencials, donat que serem un grup reduït de persones. Les
reunions es faran seguint les instruccions sanitàries.
Reunions SS
Farem les reunions de claustre preferentment per videoconferència “meet”. En funció de la
situació de pandèmia valorarem la presencialitat de les mateixes.
Difusió i informació del pla d’organització d’inici de curs
Abans de ser aprovat pel Consell Escolar, es presentarà el document al claustre de manera
virtual per tal de consensuar les mesures organitzatives i pedagògiques del mateix.
El director n’informarà al Consell Escolar per ser aprovat i el publicarà a l’espai web del
centre. Una vegada aprovat, s’enviarà a la comunitat educativa per correu electrònic.
Formació a famílies en noves tecnologies.
Pensem que les famílies han de rebre formació sobre noves tecnologies. Tenim previst fer
uns vídeotutorials per acompanyar a les famílies en la utilització del google classroom i en
els aplicacions que pensem fer servir al cicle inicial i infantil.
7.

Pla de Ventilació, neteja i desinfecció del centre

7.1 La ventilació
És una de les principals mesures de prevenció de contagis en un espais interiors.
-

Es ventilaran les instal·lacions interiors com a mínim abans de l’entrada i la sortida dels
alumnes i 3 vegades més durant el dia durant, almenys, 10 minuts cada vegada.

-

Totes les aules seran adequadament ventilades. Si és possible, es deixaran les finestres
obertes durant les classes.

7.2 Neteja i posterior desinfecció d’espais
Es realitzarà amb una periodicitat almenys diària seguint les recomanacions de Neteja i
desinfecció en establiments i locals de concurrència humana.
-

Es farà desinfecció freqüent d’aquelles superfícies d’ús més comú com el poms de les
portes, les baranes de les escales, etc.

-

Les taules de les aules i del menjador es netejaran i desinfectaran després de les
activitats i dels àpats, respectivament.

En el cas d’un ús temporal d’algun espai de manera compartida entre diferents grups
caldrà preveure que en cada canvi de grup fer una neteja i desinfecció i la ventilació abans
de l’ocupació per un altre grup.
Sempre que sigui possible, es mantindran les portes obertes, evitant així més contacte en
les manetes de les portes.
Les zones exteriors són espais de baix risc de transmissió del coronavirus. Per aquest
motiu, espais com el pati seran utilitzats per a la realització d’aquelles activitats puguin ferse a l’aire lliure. Per a la seva neteja i desinfecció es seguiran les indicacions específiques
sobre Neteja i desinfecció en espais exteriors de concurrència humana.
7.3 Gestió de residus
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Els mocadors i tovalloles d'un sol ús utilitzats per a l'assecat de mans o per a la higiene
respiratòria es llençaran en contenidors amb bosses, preferiblement amb tapa i pedal.
El material d’higiene personal, com mascaretes, guants i altres residus personals d’higiene,
són considerats com a fracció resta i, per tant, s’hauran de llençar al contenidor de rebuig
(contenidor gris).
En el cas que alguna persona presenti símptomes mentre està al centre, caldrà tancar en
una bossa tot el material utilitzat a l'espai d'ús individual on s'ha aïllat la persona i introduir
aquesta bossa tancada en una segona bossa abans de dipositar-la amb la resta de residus
tal com s’ha indicat al paràgraf anterior.

7.4 Pla de ventilació ( annex 2, pàg.36)
8. Seguiment del pla
SEGUIMENT DEL PLA
RESPONSABLES

Equip directiu
Grau de satisfacció de la
comunitat educativa en vers el
funcionament del centre 20-21
Grau de satisfacció en vers les
entrades i sortides esglaonades

INDICADORS

Grau de satisfacció en vers les
zones i horaris de patis
Grau de satisfacció pedagògica
davant un possible confinament
parcial o total
Grau d’eficàcia en la gestió de
casos positius en COVID19

Vi
(Valor inicial)

Seguiment
Revisió
Ve
(Valor
esperat)

Vm
(Valor de
millora)

Anual

Vm
(Valor de
millora)

Trimestral

Vm
(Valor de
millora)

Trimestral

Vm
(Valor de
millora)

Anual

80%
Vi
(Valor inicial)

Ve
(Valor
esperat)

80%
Vi
(Valor inicial)

Ve
(Valor
esperat)

80%
Vi
(Valor inicial)

Ve
(Valor
esperat)

90%
Vi
(Valor inicial)

Ve
(Valor
esperat)

Vm
(Valor de
millora)

Mensual

80%
PROPOSTES
DE MILLORA
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ANNEXOS
Annex 1: Llista de comprovació de símptomes per a les famílies

Annex 2: llista de comprovació per al pla de ventilació, neteja, desinfecció
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+ = ventilació
Abans de
cada ús

√= neteja i desinfecció
Després
Diàriament ≥ 1 vegada al
de cada
dia
ús
ESPAIS COMUNS I EQUIPAMENTS

Ventilació de
l’espai

n= neteja
Setmanal
ment

Mínim 10
minuts 3
vegades/dia

+

Manetes i poms
de portes i
finestres
Baranes i
passamans,
d’escales
Superfícies de
taulells
Cadires i bancs

√

√
√
Zones de
contacte amb
les mans.

√
Grapadores i
altres utensilis
d’oficina
Aixetes
Ordinadors,
teclats i ratolins
Telèfons
Interruptors
d’aparell
electrònics
Fotocopiadores i
impressores

√
√
√

√
√
Després
Diàriament ≥ 1 vegada al
de cada
dia
ús
AULES I ESPAIS DE JOCS INTERIORS

Ventilació de
l’espai

Joguines
plàstic

de

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

√

Abans de
cada ús

Superficies
o
punts
de
contacte
freqüent amb les
mans
Terra
Materials de jocs

Comentaris

+

Setmanal
ment

Comentaris

Mínim 10
minuts 3
vegades/dia

√

√
n

√

n

√
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Joguines o peces
de roba

√
Abans de
cada ús

Després
de cada
ús

Diàriament

≥ 1 vegada al
dia

Setmanal
ment

plàstic dur
poden rentar-se
al rentaplats
Rentadora
(≥60ºC)
Comentaris

MENJADOR
Ventilació de
l’espai
Superficies on es
√
prepara menjar
Plats,gots,cobert
s...
Fonts d’aigua
Taules, safates
√
Taulells
Utensilis
de
cuina
Taules per a √
usos diversos
Terra
Abans de
cada ús

√
√

Aigua calenta
√

√
√
√
√
√
≥ 1 vegada al
dia

Després
Setmanal
Diàriament
de cada
ment
ús
LAVABOS, ZONES DE CANVI DE BOLQUERS

Ventilació de
l’espai

Comentaris

Mínim 10
minuts 3
vegades/dia

+
√

Canviadors
Rentamans
Inodors

Terra
i
superfícies

Mínim 10
minuts 3
vegades/dia

+

√
√

altres

Cubells de brossa,
bolquers
o
compreses

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

√

√
ZONES DE DESCANS

Ventilació de
l’espai
Bressols i llits
Fundes
de
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matalàs
coixí

i

de

≥60ºC
Rentat
≥60ºC

Mantes
Terra
Altres
superfícies

canvia l’infant
que l’utilitza

√
√

També si hi ha
un canvi de
grup d’infants

Annex 3: Llista de comprovació per a l’obertura diària dels centres educatius

Annex 4: Llista de comprovació per a l’obertura de centres educatius a l’inici de curs
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Annex 5: DEFINICIONS (vegeu Procediment d´actuació enfront

d’infeccions per nou coronavirus Sars-CoV-2)
• Cas sospitós: persona amb simptomatologia compatible amb la COVID-19 a qui s’ha fet
una PCR i encara no té el resultat.
• Cas confirmat amb infecció activa: o Persona que compleix criteri clínic de cas sospitós
amb PCR positiva.
• Persona que compleix criteri clínic de cas sospitós amb PCR negativa i resultat positiu a
IgM per serologia.
• Persona asimptomàtica amb PCR positiva amb IgG negativa o no practicada.
• Cas confirmat amb infecció resolta: persona asimptomàtica amb serologia IgG positiva
independentment del resultat de la PCR (PCR positiva, PCR negativa o no feta).
• Cas descartat: cas sospitós amb PCR negativa en el qual no hi ha alta sospita clínica ni
vincle epidemiològic amb un cas confirmat.
• Contacte estret: en l’àmbit dels centres educatius són aquelles persones que formen part
d’un grup de convivència estable (a l’aula o a una activitat extraescolar dins de la mateixa
escola). El període a considerar és des de 48 hores abans de l’inici dels símptomes del cas
sospitós fins al moment en què el cas és aïllat. En els casos asimptomàtics confirmats per
PCR, els contactes es buscaran des de 48 hores abans de la data del diagnòstic. o Transport
escolar: persones situades en un radi de dos seients al voltant del cas, sempre que no hi
hagi hagut una protecció adequada durant almenys 15 minuts.
• Menjador escolar: distància menor de 2 metres.
• Aïllament: fa referència al període de temps que ha d’estar aïllada la persona
diagnosticada de COVID-19. En els casos que no requereixin atenció hospitalària s’ha de
mantenir fins que transcorrin almenys 72 hores des de la resolució de la febre i el quadre
clínic amb un mínim de 10 dies des de l’inici dels símptomes. En casos asimptomàtics
l’aïllament s’ha de mantenir fins que transcorrin 10 dies des de la data de la presa de
mostra per al diagnòstic.
• Quarantena: període en el qual un contacte estret ha d’estar en aïllament domiciliari. A
tot contacte estret se li realitzarà una PCR amb l’objectiu de detectar precoçment nous
casos positius. Si el resultat d’aquesta PCR és negatiu es continuarà la quarantena fins al
dia 14, perquè aquest és el període d’incubació de la malaltia.
• Grup de convivència estable (GCE): es tracta d’un grup estable d'alumnes, amb el seu
tutor o tutora, i en el marc del qual es produeix la socialització de les persones que
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l'integren. Poden formar part d'aquest grup estable altres docents o personal de suport
educatiu a l'educació inclusiva, si la major part de la seva jornada laboral transcorre en
aquest grup. Un/a docent i un/a professional de suport educatiu només pot formar part
d'un únic grup estable. En el cas que terceres persones s'hagin de relacionar amb aquests
grups (docents i altres professionals de suport educatiu) o en cas que diferents grups
s'hagin de relacionar entre sí, s'han de complir rigorosament les mesures de protecció
individual, especialment el manteniment de la distància física de seguretat d'1,5 metres i
l'ús de la mascareta. Igualment, fora del grup de convivència estable, quan coincideixen
persones de diferents grups (desplaçaments pel centre, aules d’acollida, transport escolar,
claustre del professorat, etc.) cal extremar les mesures de protecció (distància, mascareta,
rentat de mans, ventilació...) per tal d’evitar que si es dona un cas positiu els contactes
esporàdics també hagin d’aïllar-se.
Es poden definir altres contactes estrets en l´àmbit familiar o del centre educatiu segons
indicacions dels serveis de Vigilància Epidemiològica.
• Referent COVID Escola: és un/a professional no sanitari d’un equip d’atenció primària
que juga un paper clau per contenir i identificar els brots de la infecció. És la persona
encarregada de la identificació dels contactes estrets escolars (tant de la classe com de les
activitats extraescolars que tinguin lloc dins de l’escola), així com de la coordinació amb la
direcció de cada centre escolar per al procés de COVID-19. També té un paper important
en el suport de les estratègies de cribratges que es puguin establir en els seus centres de
referència. Cal que treballi de forma molt coordinada amb l’escola, l’equip d’AP i el servei
de vigilància epidemiològica territorial que és qui pren les decisions de com cal actuar en
cada escola.
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