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1. Diagnosi

La pandèmia ha tingut i tindrà un impacte important en la nostra organització i en l’àmbit
pedagògic.

Un dels trets importants del projecte educatiu de l’Escola Castellum és l’escolta i la participació
de tota la comunitat educativa.

Per l’elaboració d’aquest Pla d’organització per al curs 2021-2022 s’ha fet a través d’un procés
participatiu de tot el claustre. També hem comptat amb la col·laboració de l’AFA i de
l’Ajuntament, que en tot moment ens han donat suport.

Aquest curs hem partit de:

- La informació recollida a través d’una sèrie de preguntes adreçades als mestres i/o
infants. Aquestes preguntes eren dels 4 blocs del pla: Espais, Pati, Entrades i Sortides i
Acompanyament i Acollida .

- Les informacions que han fet arribar les famílies a les entrevistes de final de curs.
- Les Orientacions que dicten el Departament d’Educació juntament amb el

Departament de Salut.

Ens hem dividit en quatre grups de treball:

1. Espais i grups
2. Pati
3. Entrades i sortides
4. Acompanyament i acollida

Cada grup ha estat coordinat per una capitana o capità que és qui s’ha anat reunint amb la
direcció del centre (la cap d’estudis i la secretària també ha format part d’un grup de treball).

D’aquí n’han sortit quatre documents amb les propostes dels grups de treball, tenint en
compte les valoracions de final de curs 20-21.

Per aquest curs 21-22 l’ensenyament serà presencial per a tots els cursos i serà telemàtic en
cas que el departament de salut ens confini.
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2. Organització dels grups estables
Cada grup-classe és considerat un grup estable. En aquests moments en tenim 16. Per tal
d’evitar de minimitzar els contagis l’escola ha decidit desdoblar el grup de 1r ja que supera la
ràtio permesa (25). D’altra banda el grup de 4 anys (23), tot i que utilitzaran dos espais, es
considerarà un grup estable. Per aquest motiu, tal com vam fer el curs passat, els infants de 6è
(28) estaran ubicats al Pavelló Municipal d’Esports del Municipi. Per tal de poder utilitzar aquests
espais, Departament i Ajuntament han hagut de signar un conveni.

Document Grups Estables (distribució dels mestres per cada curs)

Curs Nº
alumnat
Grup estable

Grups Espai Mestres estables Personal
d’atenció
educativa

I
N
F
A
N
T
I
L

3 anys A (14)
Grup A MÒDUL 4

2 aules Montse Vilà.
Alba P. (MEE)
Ma. Jose (TEI)

3 anys B (14) Grup B Lia Bertran

4 anys (22)
1 Grup MÒDUL 1

Aula gran i aula petita
Montse Maruny

Eli Pagès

Alba P.(MEE)

5 anys A (14)
Grup A MÒDUL 3

2 aules Maria garrido
Alba P.(MEE)

5 anys B (14) Grup B
Olivia Cuadrado

Alba P.(MEE)
Vetlladora

P
R
I
M
À
R
I
A

1r A (13) Grup A MÒDUL 5
2 aules Pili Martínez

Alba P.(MEE)

1r B (14) Grup B
Ester Franco

Alba P.(MEE)
Vetlladora
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2n A (16) Grup A MÒDUL 7
2 aules Margaret Delgado

Alba P.(MEE)
Fina (AEE)

2n B (16) Grup B
Emma Turón

Alba P.(MEE)

3r A (18) Grup A MÒDUL 6
2 aules Cristian Quilez

Silvia (MEE)

3r B (18) Grup B Gemma Blanco Silvia (MEE)

4t A (21) Grup A MÒDUL 8
2 aules i Aula de ciències

M. Carmen Moya Silvia (MEE)
Fina (AEE)

4t B (21) Grup B Lluís Busquets Silvia (MEE)

5è A(14) Grup B MÒDUL 8 Aula llarga Ivana Corominas Silvia (MEE)

5è B (13) Grup A MÒDUL 7 Aula PDI Vanesa Moreno Silvia (MEE)
Fina (AEE)

6è (28) 1Grup PAVELLÓ
2 aules

Judit Serra Silvia (MEE)

En tots els mòduls que hi hagi 2 grups estables i 2 lavabos s’assignarà un lavabo per cada grup.
En els mòduls 7 i 8 que hi ha 2 lavabos i 3 grups estables s’utilitzaran els lavabos per gènere. Es
posarà una enganxina de vinil al terra de l’entrada del lavabo per fer saber als infants que
s’han d’esperar en aquest punt indicat, si el lavabo està ocupat, serà el punt d’espera. Cada
grup estable es farà el rètol del seu lavabo assignat. S’habilitarà la Sala de Mestres per poder
dinar els docents. Es separaran les taules respectant les mesures de seguretat i els mestres que
en facin ús s’hauran d’apuntar en una llista per tal de fer dos torns de dinar si cal.
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La ventilació de les aules i dels espais es farà de la següent manera:

Es ventilarà al matí abans de les 9.
A l’hora del pati: el torns que toqui. (30 minuts)
A l’hora del migdia: 12,30h. (com a mínim 10 minuts)
En el cas que alguna aula hagi estat ocupada a l’hora del menjador s’ha de ventilar abans de
les 15h.
A l’hora de sortida de la tarda, a les 16,30h el personal de neteja airejarà totes les aules, però
demanem que les finestres d’obertura superior, es deixin obertes.
*Sempre que sigui possible mantenir les portes i finestres obertes. És la principal eina per evitar
contagis.
El grup de 6è utilitza els següents espais:
Sala 1: ½ Grup de 6è.
Sala 4: ½ Grup de 6è.
Sala 2: Les mestres l’utilitzen per fer el seu treball personal.
Passadís: El fan servir per fer grups reduïts.
Lavabos: S’utilitzen els de baix.
Pista interior: S’utilitza per fer Educació Física els grups classe de 3r, 4t, 5è i 6è, en dies i hores
diferents. Annex 2. Horaris del pavelló.
Pista Exterior: S’utilitza per fer pati i Educació Física de 3r a 6è.
Parc dels 3 Tobogans: S’utilitza  un cop per setmana per anar a fer esbarjo.
Parc de la Rasa: Els infants de 6è van fer la demanda a l’Ajuntament per poder utilitzar el parc
que pertany a Sarrià de Ter i  han acordat anar-hi dos cops per setmana.
Espai Covid: S’ha ubicat al costat de l’ascensor a l’entrada.

Espais Comuns dins de l’escola:
Per poder treballar amb petits grups o per tutories hem habilitat uns espais a diferents hores i a
diferents grups per poder anar-hi.

Els espais poden ser interiors o exteriors.
Interiors:
Menjador Vell  (9 a 11h)
Menjador Nou (9 a 11h)
Biblioteca
Aula de Música
Aula Ciències (Suport per 4t)
Sala de Mestres (Grup reduït)
Despatxet d’Educació Especial.
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En cadascun dels espais hi haurà penjat un full de protocol a seguir per a la desinfecció i
ventilació i una graella d’horaris ja que seran uns espais compartits amb diferents grups a
diferents hores.
Exteriors:
Hort
Picnic
Sota porxo
Entre Mòduls

3. Organització de les entrades i sortides
a) Alumnat
Utilitzarem 3 portes  de les 4 sortides que tenim a l’escola:
-la de la Porta de l’Hort (C/ Bon dia),
-la Porta del Salze Viu (plaça  de la República) i
-la Porta de la Bibliovana (davant de les escales del centre cívic).
A les portes per entrar i sortir hi haurà la Núria/la Fina administrativa, en Joan conserge i la Fina
Castellà.
Els horaris d’entrades i sortides queden de la següent manera:
Entren per la porta del darrera d’emergència del seu mòdul.
Entren per davant del mòdul.

Horari Porta de l’hort 
C/ Bon dia

Porta del Salze Viu
la plaça de la
República

Porta de la Bibliovana
Davant de les escales del
centre cívic

M
A
T
Í

8:55h
a
9:05h

8:55h
Mòdul
6
3r
A i B

9:00h
Mòdul
1
4 anys

8:55h
Mòdul
5
1r i 5
anys
A i B

9:00h
Mòdul
3 i 4
3 anys
A i B

8:55h
Mòdul
8 i 7
5è B i 5è A
4t A i B

9:00h
Mòdul
7
2n B i
2n A

12:25h
a
12:30h

12:25h
Mòdul
6
3r
A i B

12:30h
Mòdul
1
4 anys

12:25h
Mòdul
5
1r i 5
anys
A i B

12:30h
Mòdul
3 i 4
3 anys
A i B

12:25h
Mòdul
8 i 7
5è B i 5è A
4t A i B

12:30h
Mòdul
7
2n B i
2n A

T
A
R
D
A

14:55h
a
15:00h

14:55h
Mòdul
6
3r
A i B

15h
Mòdul
1
4 anys

14:55h
Mòdul
5
1r i 5
anys
A i B

15:00h
Mòdul
3 i 4
3 anys
A i B

14:55h
Mòdul
8 i 7
5è B i 5è A
4t A i B

15:00h
Mòdul
7
2n B i
2n A

16:25h 
a
16:30h

16:25h
Mòdul
6
3r
A i B

16:30h 
Mòdul
1
4 anys

16:25h
Mòdul
5
1r i 5
anys
A i B

16:30h
Mòdul
3 i 4
3 anys
A i B

16:25h
Mòdul
8 i 7
5è B i 5è A
4t A i B

16:30h
Mòdul
7
2n B i
2n A
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El grup de 6è estarà a les dues aules del pavelló municipal. L’horari serà: entrada de matí 8:55h,
sortida migdia 12:25h, entrada tarda 14:55h i sortida 16:25h.
El monitoratge de menjador arribarà a les classes a les 12:25h i marxarà de les classes a les 15h.

ENTRADES I SORTIDES
Els infants de 3 anys entren i surten a la classe amb la família. Els infants de 4 anys, si ho creuen
necessari, poden acompanyar i recollir als seus fills i filles a la classe. De 5 anys fins a 2n es rep
l’alumnat a les portes d’entrada de l’escola i entren amb la mestra.
De 3r a 6è es rep l’alumnat a la porta de les classes.
Tots els mestres de 5 anys a 6è acomiadem l’alumnat a les portes de sortida de l’escola.

ENTRADES
Totes les persones que entrin al recinte escolar han de portar la mascareta posada.
A les entrades dels mòduls hi haurà gel hidroalcohòlic dins un calaixet de fusta per rentar-se les
mans abans d’entrar al mòdul. En cas de pluja es faria a dins l’aula.
Els familiars que acompanyin a infants de 3 (només 1 acompanyant per alumne/a) es
netejaran les mans amb gel hidroalcohòlic a l’entrada de l’escola.
A la porta del Salze i de la Bibliovana es faran dues files d’entrada, una al costat de l’altre però
amb separació.
A les entrades de la porta del Salze Viu i de la Bibliovana, els infants entraran per la dreta els
cursos dels grups B, i per l’esquerra els A.

ENTRADA MATÍ
3  anys entraran acompanyats d’un membre de la família.
De 4 anys fins a 2n els anem a buscar a la porta per on entren a l’escola.
De 3r a 6è entren sols.
Les portes es tancaran a les 9:05h.
Tots aquells infants que arribin tard de la seva hora establerta s’hauran d’esperar a que hagin
entrat els altres cursos. Si la seva porta està tancada hauran d’adreçar-se a la porta de l’hort
(C/ Bon dia).

ENTRADA TARDA
3  anys entraran acompanyats per un membre de la família.
De 4 anys fins a 2n els anem a buscar a la porta per on entren a l’escola.
De 3r a 6è entren sols.

SORTIDES
Quan els alumnes d’infantil surten de l’aula per anar cap a casa o per anar al menjador ho
han de fer amb la mascareta posada. La resta d’infants i adults sempre portaran la mascareta
posada, seguint les instruccions del Departament de Salut.
Podran entrar a recollir els infants un familiar de cada infant de 3 anys durant tot el curs.

7



SORTIDA MIGDIA
Un o una mestra de cada grup acompanyarà fins a la porta de sortida a l’alumnat ,els que es
quedin a menjador ja els haurà vingut a recollir el seu monitor/ra a les 12,25h.

SORTIDA TARDA
Les mestres que estan a cada grup acompanyaran als alumnes fins la porta de sortida.
Aquelles famílies que el germà/na gran ha d’anar a recollir a un de més petit/a, en cap cas ha
d’anar a buscar-lo a la classe, sinó que s’esperarà a la porta per on sortirà el seu germà/na
petit/a,  (Bibliovana, Hort o Salze viu).
Es tancaran les portes a les 16:35h. En cas d’urgència d’haver d’arribar més tard, s’haurà de
trucar al timbre de la porta de l’hort (C/ Bon dia).

MASCARETES
Tots els infants i adults que entrin i/o es desplacin per l’escola han de portar la mascareta
posada.
Els infants d’educació Infantil no portaran la mascareta posada dins l’aula. Les mascaretes es
guardaran dins una bossa de paper a la mateixa aula. Les bosses les proporcionarà l’escola.
Els infants de 1r a 6è sempre portaran la mascareta posada dins l’aula. Si a l’hora d’esbarjo es
manté el grup estable podran jugar sense mascareta i també la guardaran dins una bossa de
paper individual que proporcionarà l’escola. En cas que els infants es barregin, al pati, amb
algun altre grup,s’hauran de posar la mascareta.

ACOLLIDA MATINAL
Aquest curs es farà càrrec l’ AFA de l’ Acollida Matinal. L’horari serà de 8h a 9h i es farà dins el
Mòdul del Menjador. Depenent dels nombre d’infants , s’ocuparà un menjador o els dos.
S’aplicaran totes les mesures que dicta el protocol de neteja, distància i seguretat. L’entrada
serà per la Porta del Salze Viu.
A l’alumnat de 6è, es demanarà un permís signat per tal que puguin anar sols des de l’Escola
fins al pavelló. A través de whatsapp faran saber a les mestres de 6è quins nens i nenes són per
tal de saber si han arribat a la seva aula.

RENTAR MANS
A les 8:55h-9h i a les 14:55h-15h, es rentaran les mans amb el gel hidrohalcòlic que trobaran a
l’entrada de cada mòdul. A cada aula es tindrà un pot de gel hidroalcohòlic per fer-ne ús. Si
us en falten, el podeu anar a buscar a l’armari de fusta del lavabo de mestres. Cada mestra
decidirà si ella posa el gel o se’l posen els infants sols ( en funció de l’edat dels nens i nenes ).
Ens rentarem les mans:

- abans d’entrar al mòdul
- abans  i després d’esmorzar
- abans d’anar al pati (si s’esmorza al pati aquesta no caldrà).
- després del pati
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- a les 12:25h per anar a dinar a casa (els de menjador es rentaran al menjador)
- a l’entrada a les 15h
- a les 16:25h abans de marxar a casa

Potenciem rentar les mans sempre que es pugui amb aigua i sabó.

TERMÒMETRE
Prendrem la temperatura quan un infant es trobi malament. Si té febrícula (fins a 37,4) tornarem
a prendre la temperatura cada 5 minuts durant 20 minuts (com a mínim). Ho farem a l’espai de
l’entrada o en un espai de l’aula. En cas que un infant tingui febre a partir de 37,5, posarem en
marxa el protocol d’aïllament Covid.
Hi haurà 1 termòmetre frontal per a cada mòdul i es guardarà  a sobre de la  de la farmaciola.
L’adult que manipula el termòmetre s’ha de rentar les mans abans i després de fer ús del
termòmetre.
b) Mestres
Recomanem prendre’s la temperatura a casa.
Com sempre, recomanem a tot el claustre estar a l’escola 5 minuts abans de començar les
classes i més aquest curs que hi haurà tantes variables.
Al matí, tot el claustre ha d’estar a les seves aules o a la porta d’entrada a les 8:55h o 9h i al
migdia plegarà a les 12:25h o 12:30h.
A la tarda, tot el claustre ha d’estar a les seves classes o a la porta d’entrada a les 14:55h o 15h
i a la tarda es plegarà a les 16:25h o 16:30h.
Plànol del recorregut d’entrades i sortides.
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4. Organització del pati

Tenint en compte les valoracions de final de curs 20-21 proposem de seguir amb la mateixa
distribució horària i física de zones de pati del curs passat (de dilluns a dijous), prioritzant que
l’alumne pugui estar sense mascareta amb el seu grup estable. Per donar espai a que es
relacionin entre tots, els divendres seguirem amb els dos torns, però les zones de patis seran
compartides entre grups de nivell (cursos) i, amb mascareta, es podrà circular lliurement entre
els dos espais que els hi pertocava.

4.1 GRAELLA DE PATIS

ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3 ZONA 4

Espais PLAÇA
REPÚBLI

CA

SALZE
VIU

TENNIS
TAULA

PÍCNIC CASETA PARC BIBLIOVA
NA

ESCALES
CENTRE
CÍVIC

10:30h
a 11h

2nA 2nB 3rA 3rB 4tA 4tB 5èA 5èB

11:05h
a

11:45h

5 anys
A

5
anys

B

1rA 1rB 3 anys
A

3
anys

B

4 anys -

Farma
ciola

5 anys Farmava
na o 1r

4t Farmavana

PILOTA
sí no a la

cistella
no no

sí +
pilota

de
bàsquet

sí sí

4.1.1 SISTEMA DE ROTACIÓ 1r torn (de 2n fins a 5è):

De dilluns a dijous, farem patis amb grup bombolla, tal com fèiem el curs passat, però sense
mascareta. Els divendres els grups es barrejaran per curs (amb mascareta) compartint els dos
espais que han utilitzat durant la setmana.

4.1.2 CANVI DE ZONA: al finalitzar la setmana s’intercanviaran els patis entre els grups dels
mateixos cursos. Un cop hagin estats als dos espais de zona, canviaran a la zona següent.
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Exemple:
Setmana 1: 2nA de dilluns a dijous fa pati a la Plaça de la República.

2nB de dilluns a dijous fa pati al Salze Viu.
Divendres els dos grups comparteixen els espais (amb mascareta)

Setmana 2: La següent setmana els grups intercanvien els espais. O sigui, 2nB va
Pça República i 2nA al Salze VIu. Divendres tornaran a compartir espai.
Setmana 3: Els dos grups passen a la zona següent amb la mateixa dinàmica.

4.1.3. SISTEMA DE ROTACIÓ 2n torn (de 3 anys a 1r):
Es continua amb el mateix sistema de rotació del curs passat. Cada setmana es canvia d’espai
i es juga sense mascareta i sense barrejar grups. Les tutores de primer, els divendres, en funció
de l’adaptció del alumnes i de la disponibilitat de pati, valoraran la idoneÏtat de compartir els
espais de pati (fent servir mascareta).

4.1.4. ALTRES
● Dins la Bibliovana trobareu una farmaciola. La bosseta-farmaciola estarà penjada dins

la bibliovana.
● Tocar campana 5 minuts abans.

4.1.5. GRAELLA DE PATIS DE 6è:

dilluns dimarts dimecres dijous divendres

6è RASA PISTA PARC 3
TOBOGANS

RASA PISTA

Aquesta distribució es pot modificar en funció de les mestres que gestionin el pati i de l’horari
d’Educació Física. Quan plou es pot fer servir la pista interior (amb el calçat apropiat).

4.2 SECTORITZACIÓ DE LES ZONES.
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● Zona Salze: queda delimitada al tancat de les oques i espai entre els mòduls 3 i 4.
● Zona Tennis Taula: des del banc de palets fins la cortina de plantes i la zona de tenis

taula.
● Zona Parc: inclou la pista de bàsquet.

4.2.1. Separació d’espais:
● Separació Salze - Tenni Taula: Cortina de plantes i banc de palets.
● Separació Tennis Taula - Pícnic: Cortina de plantes.
● Separació Tennis Taula - Bibliovana: Jardineres
● Separació Caseta - Bibliovana: Valla
● Separació Parc - Bibliovana: Jardineres i arbres

4.3. Vigilància
● A cada espai hi haurà un mestre.

○ 1r torn: 8 mestres + rodapatis
○ 2n torn: 7 mestres + rodapatis
○ Pavelló: 2 mestres

● Els espais s’aniran rotant setmanalment. Es compta com a setmana de pati aquelles que
tenen 3 dies o més.

● Els divendres festius no es recuperaran com a patis compartits en algun altre dia.
● Recomanem que, en la mesura del possible, s’esmorzi a fora l’aula.
● En cas de pluja els grups es queden a l’aula. Els grups a qui els toqui passadís en poden

fer ús.
● A les zones de pati de Tennis taula, Escales i Plaça de la República es subministrarà

material al grup que li toca. Cada mestre, al final de setmana, passarà el material al
grup següent. Les pales i galledes es mantindran al seu espai corresponent.

4.4. Entrades i sortides de pati:
Cal que els mestres es desplacin sempre amb la totalitat del grup

● SORTIDA AL PATI: La mestra que està a l’aula surt amb el grup a la zona de pati que
correspon aquella setmana i s’espera fins que arriba la mestra de torn.

● ENTRADA A L’AULA: La mestra de torn acompanya al grup a la seva aula i espera que
arribi el mestre que li toca.

● Recordem: - cal fer els desplaçaments amb el grup estable i amb mascareta.
- es prega màxima puntualitat.

4.5. Material.
Cada aula disposarà d’una pilota tova de plàstic.

● Zona Parc: Pilota d’aula i pilota de bàsquet
● Zona Caseta: Cubells, pales i material de cuineta.
● Zona Bibliovana: Pilota d’aula i pack de lectures dins la bibliovana.
● Zona Tennis Taula: 4 raquetes i pilotes per a cada torn, patins i pilota de bàsquet.
● Zona Salze: guixos, patinets, cubells i pales (guardat dins bagul).
● Zona Plaça República: Pilota d’aula, gomes, cordes de saltar, bales, cèrcols i bitlles.
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● Zona Escales Centre Cívic: Pilota d’aula, gomes, bales i kit de badminton.
● Zona Pícnic: pales i galledes, cuineta i guixos.

El material de les zones de Tennis Taula, Plaça República i Centre Cívic es fa arribar en
mà de tutor en tutor. La resta de material és fixe a la zona.
Si cal repondre algun tipus de material cal fer-ho saber a en Lluís, que en farà la gestió
pertinent.

5. Grup d'acollida i acompanyament

QUÈ ES NECESSITA:

Mestres
● Escolta/empatia/confiança/respecte. Acompanyament emocional al llarg del curs.

Infants

● Confiança/seguretat/vincle/caliu.
● Escolta/empatia/protagonisme/ser vist.
● Socialització/inclusió.
● Moviment per alliberar.
● Calma/moments de parada.

Famílies

● Confiança/vincle.
● Escolta/empatitzar.
● Guia/acompanyament.

1.   Canals d’acompanyament a les famílies:

a. Seguiment del dia a dia: entrades i sortides, gmail, agenda, pare/mare delegada per
fer arribar whats up d’aula,  entrevistes híbrides (presencial o on-line) i telèfon de l’escola.

 
2.  Canals d’acompanyament als alumnes:

a. Acollida primers dies: dinàmiques , d'observació, necessitats, cohesió de grup.
b. Tenir en compte: transmetre confiança, seguretat, crear vincle, crear espais càlids i

acollidors, fer una bona escolta, empatia, que l’infant se senti protagonista, crear espais de
socialització, donar llibertat de moviments i també moments de calma i parada.

 Recursos pels mestres:

- web de l’escola: Namasté recursos
- drive: castellum documents 21-22/ Namasté
- material fungible a la sala de mestres (llibres, pens amb mantres, esprais, …)
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6. Relació amb la comunitat educativa

Procediments de comunicació amb les famílies
Ens comunicarem a través de la mare delegada, i aquesta informarà al grup classe a través
del grup de difusió, trucades telefòniques, a través de les agendes o llibres de notes, la web,
entrevistes online i presencials, reunions de famílies online i presencials.
Annex 1

Sessions del consell escolar, AFA, Ajuntament, la CAD i altres professionals
Sempre que sigui possible i si no es supera el límit de persones, es farà presencial. En cas
contrari es farà online.
Les reunions es faran online o presencial, segons la situació de la pandèmia del moment.

Mestres
Utilitzarem diferents mitjans de comunicació amb el Claustre segons la urgència del moment i
el tema a comunicar.
Annex 2

7. Servei de menjador
Annex 3

8. Pla de neteja
Annex 4

9. Extraescolars
Pel que fa les extraescolars l’AFA es planteja fer-les per Cicles i com a màxim 10 infants, seguint
totes les mesures de seguretat de neteja , distància i mascareta.

10. Activitats complementàries
Durant aquest curs escolar es permetrà que les famílies puguin venir d’ acompanyants a les
Sortides , sempre que siguin socis de l’AFA ,tal com ens dicta la normativa del Departament
d’educació, i és recomanable estar vacunat/da , tal com ens indica el Pla d’actuació 21-22.
Depenent de la situació de pandèmia en el segon trimestre , es decidirà si aquest curs es faran
Colònies. El viatge de final de 6è es respectarà ja que es farà dins el grup estable.

11. Reunions del òrgans unipersonals i col·lectius de coordinació

ÒRGANS TIPUS DE REUNIÓ FORMAT DE LA REUNIÓ PERIODICITAT/
TEMPORALITZACIÓ

Equip directiu Planificació Presencial 2 per setmana
Cicle Coordinació Presencial 1 quinzenal
Claustre Informativa/debat/

Formativa
Presencial 1 al trimestre

Reunió
coordinadors

Coordinació Presencial 1  quinzenal
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de cicle i equip
directiu
Reunió
programació

Coordinació Presencial 1  per setmana

Reunió de
grans
comissions

Coordinació Presencial 1  al mes

Reunió
d’especialistes

Coordinació Presencial 1 per trimestre, mínim

12. Protocol d’actuació en cas de detectar un possible cas de covid-19.
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Si es presenta algun cas de Covid en cap de setmana, el cap de referència es posarà en
contacte amb la directora.
Tindrem el CAP de Sarrià de Ter a la nostra disposició per a mesures de consell sanitaris sobre el
covid-19 a través del gestor COVID. Els CAP tindran una o diverses persones que seran
responsables de la interlocució amb els centres educatius.

13. Protocol a seguir quan es confina un grup estable.

Annex 5

14. Seguiment del pla

Els responsables del seguiment del pla d’organització serà l’equip directiu i els/les capitans/es
dels grup de treball.
Es faran reunions periòdiques amb els grups de treball, per fer el seguiment del pla i si cal fer
modificacions.
Cada mestra que detecti el no compliment del pla o vulgui fer aportació de millora,
s’adreçarà al capità o capitana del grup de treball i/o a l’equip directiu.
Grups de treball

Pati (8)
Aula: 4tB

Entrades i sortides (7)
Aula: 5èA

Grups i espais (7)
Aula: 3rA

Acompanyament i
acollida (5).Aula: 4tA

Lluís (Capità) CM
Pili CI
Cristian CM
Fina CS
Gemma CM
Glòria CS
Maria EI
Lia EI

Margaret (Capitana)CI
Alba P. CI
Vanesa CS
Ester Fontrodona CM
Olivia EI
Ma José EI
Ester Franco CI

Anna(Capitana) CI
Ma Carmen CM
Ivana CS
Alba R. EI
Montse M E.I
Emma CI
Mestra X Ed.Física

Estel (Capitana) CI
Eli EI
Judit CS
Montse V EI
Silvia M. CM

La coordinadora de tots els grups és la Núria Regincós. En total som 28 persones.

15. Concrecions per a l’Educació Infantil
Acollida de 3 anys
Un membre de cada família pot acompanyar el seu fill/a fins a l’aula seguint totes les mesures
de seguretat: mascareta, rentar-se les mans amb gel hidroalcohòlic i respectar la distància de
seguretat.

Acollida de 4  anys
Qui ho necessiti, (de manera pactada família-escola) un membre de cada família pot
acompanyar el seu fill/a fins a l’aula seguint totes les mesures de seguretat: mascareta,
rentar-se les mans amb gel hidroalcohòlic i respectar la distància de seguretat.
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16. Requisits d’accés al centre

- Cal que les famílies portin signada el primer dia, la declaració responsable de l’estat de salut
dels seus fills/es.

- Si a casa hi ha algun infant i/o persona adulta (mestres, famílies...) que presenta algun
d’aquests símptomes: febre o febrícula, tos, dificultat per respirar, congestió nasal, mal de
coll, mal de panxa, vòmits, diarrea, malestar, dolor muscular; cal que eviteu portar l’infant a
l’escola i que ho comuniquin al centre via telefònica. Poseu-vos en contacte amb el Cap
de referència.

- Entrar tothom amb mascareta.
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