ALLÒ QUE CAL
SABER ABANS DE
COMENÇAR...
Curs 2020-21

Benvolgudes famílies,
Estem a punt de començar un nou curs després d’un període
excepcionalment llarg d’absència a les escoles. Un inici especial, on
tornem tots, alumnes, mestres i famílies, amb moltes ganes de
reprendre la quotidianitat, amistats, viviències i aprenentatges i amb
forces renovades per treballar de valent, com sempre fem.
El curs 2020-21 començarà el 14 de setembre, de manera
presencial per a tot l’alumnat del centre (de P3 a 6è), sempre i quan la
situació sanitària no obligui a un confinament parcial o total de
l’alumnat i del professorat del centre o bé de la població. (Els criteris
d'aquesta presencialitat estan definits a les Instruccions per al curs
2020-21 de la Secretaria de Polítiques educatives).
A continuació, us expliquem com funcionarà el nostre centre
durant el curs 2020-21. Aquests canvis i noves maneres de viure a
l’escola són fruit de les instruccions que ha donat el Departament
d’Educació sota les indicacions del Departament de Salut. (Si voleu
tenir tota la informació de primera mà, us deixem a continuació els
links dels documents oficials.)
→ Pla d'actuació per al curs 2020-2021 per a centres educatius en el marc de la
pandèmia (del 3/juliol/2020)
→ Gestió de casos CVID-19 als centres educatius (del 13/agost/2020)

Recordeu que, tot i incorporar-nos al centre i intentar
proporcionar una escolaritat el més “normalitzada” possible, en cap cas
podem oblidar l’excepcionalitat de la situació i la rigorositat que cal
tenir en quant al compliment de les mesures de prevenció.
La salut de tots nosaltres depèn de tots nosaltres. Cuidem-nos i
protegim-nos!!
Feliç curs a tothom!!
Equip Directiu

Aquest PLA d’ORGANITZACIÓ DEL CENTRE està
organitzat en els següents apartats:
1. Mesures de prevenció.
1.1. Requisits d’accés a l’escola.
1.2. Control de símptomes.
1.3. Mesures de prevenció:
- distanciament físic
- higiene de mans
- ús de mascareta

2. Organització d’alumnes, professionals i espais.
2.1. Alumnes
2.2. Mestres
2.3. Grups estables
2.4. Espais
2.4.1. Espais docents per a grups estables
2.4.2. Espai pati

3. Organització d’horaris i gestió d’entrades i sortides.
3.1. Horaris
3.2. Entrades i sortides

4. Comunicació amb les famílies

5. Organització pedagògica, en una situació de confinament
parcial o de tancament del centre.

6. Altres activitas.
5.1. Sortides i colònies.
5.2. Acollida matinal.
5.3. Extraescolars.

7. Pla d’actuació en cas de detectar un possible cas de COVID-19.
8. Pla de ventilació, neteja i desinfecció.

9. UN DIA A L’ESCOLA (mesures específiques per la COVID)
10. EL PRIMER DIA

1. MESURES DE PREVENCIÓ
1.1. REQUISITS D’ACCÉS A L’ESCOLA
Per poder accedir als centre, caldrà assegurar que alumnes, mestres i personal del
centre compleixen aquests requisits:
● Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos,
dificultat respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre
infecciós.
● No convivents o contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia
compatible en els 14 dies anteriors.
En cas que l’alumne presenti una malaltia crònica que pugui augmentar el risc de
gravetat en cas de contraure la infecció per SARS-CoV2, es valorarà de manera
conjunta –amb la família o persones tutores i el seu equip mèdic de referència–,
les implicacions a l’hora de reprendre l’activitat educativa presencialment al centre
educatiu.
Es consideren malalties de risc per a complicacions de la COVID-19:
▪ Malalties respiratòries greus que necessiten medicació o dispositius de
suport respiratori.
▪ Malalties cardíaques greus.
▪ Malalties que afecten el sistema immunitari (per exemple aquells infants
que requereixen tractaments immunosupressors).
▪ Diabetis mal controlada.
▪ Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus.

1.2. CONTROL DE SÍMPTOMES
Les famílies han de fer-se responsables de l’estat de salut dels seus fills i filles.
A l’inici del curs, signaran una declaració responsable a través de la qual:
▪ Faran constar que són coneixedores de la situació actual de pandèmia amb el
risc que això comporta i que, per tant, s’atendran a les mesures que puguin ser
necessàries en cada moment.

▪ Es comprometen a no portar l’infant al centre educatiu en cas que presenti
simptomatologia compatible amb la COVID-19 o l’hagi presentat en els darrers 14
dies i a comunicar-ho immediatament als responsables del centre educatiu per tal
de poder prendre les mesures oportunes.
La família haurà de comunicar al centre si l’alumne ha presentat febre o algun
altre símptoma.

1.3. MESURES DE PREVENCIÓ
Aquestes mesures continuaran sent:
● Distanciament físic
● Higiene de mans
● Ús de mascaretes

DISTANCIAMENT FÍSIC
Segons la Resolució SLT/1429/2020, de 18 de juny, per la qual s'adopten mesures
bàsiques de protecció i organitzatives per prevenir el risc de transmissió i afavorir
la contenció de la infecció per SARS-CoV-2, la distància física interpersonal de
seguretat, tant en espais tancats com a l'aire lliure, s'estableix en 1,5 metres en
general, amb l'equivalent a un espai de seguretat de 2,5 m2 per persona, i és
exigible en qualsevol cas excepte entre persones que tinguin un contacte proper
molt habitual, com és el cas dels grups de convivència estables. Per tant, en els
grups estables no és necessari requerir la distància física interpersonal de
seguretat establerta en 1,5 metres.

HIGIENE DE MANS
Es tracta d’una de les mesures més efectives per preservar la salut dels alumnes
així com la del personal docent i no docent.
Els alumnes s’hauran de rentar les 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).

El personal que treballa al centre, s’haurà de rentar les mans...
▪ 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.
Els alumnes es podran rentar les mans als lavabos i a les aules (on sigui
possible) i tindran al seu abast sabó amb dosificador i paper.
A més a més. mestres i personal del centre tindran a la seva disposició
dispensadors de solució hidroalcohòlica, tant a l’aula com a diversos llocs de l’escola.

ÚS DE MASCARETA
En entrar al centre, els alumnes, els mestres i la resta de personal del centre
HAURAN DE PORTAR LA MASCARETA fins a la seva aula. Als passadissos i als
lavabos hauran de portar mascareta si coincideixen puntualment amb altres
grups estables.
A la resta de situacions, es podran seguir les següents indicacions:

A data 10/setembre...
COL·LECTIU

INDICACIÓ

TIPUS DE MASCARETA

alumnat
d’Educació Infantil

No obligatòria

Higiènica amb
compliment de la norma
UNE

(P3/P4/P5)
alumnat de
1r a 4t de primària

OBLIGATÒRIA
casos

en

tots

els Higiènica amb
compliment de la norma
UNE

alumnat de
5è i 6è de primària

OBLIGATÒRIA
casos

en

tots

els Higiènica amb
compliment de la norma
UNE

mestres i
personal no docent

OBLIGATÒRIA
casos

en

tots

els Higiènica amb
compliment de la norma
UNE

Aquesta situació podrà variar al llarg del curs. El Departament de Salut serà qui
ens donarà les indicacions oportunes. Des de l’escola avisarem a les famílies
sempre que es produeixi un canvi en aquestes indicacions.

ATENCIÓ!! Tots els alumnes hauran de portar, diàriament, una mascareta de
recanvi per si calgués. Aquesta mascareta de recanvi haurà de venir en una funda
o bosseta de plàstic, dins de la motxilla o bossa d’esmorzar.

2. ORGANITZACIÓ D’ALUMNES, PROFESSIONALS I ESPAIS
L’ensenyament serà presencial per a tot l’alumnat del centre (de P3 a 6è), sempre
i quan, la situació sanitària no obligui a un confinament parcial o total de
l’alumnat i del professorat del centre o bé de la població. (Els criteris d'aquesta
presencialitat estan definits a les Instruccions per al curs 2020-21 de la Secretaria de Polítiques educatives).

2.1 ALUMNES
El curs 2020-21, el nostre centre tindrà 271 alumnes, repartits en 11 grups.
EDUCACIÓ INFANTIL
grups

EDUCACIÓ PRIMÀRIA
nombre d’alumnes

grups

nombre d’alumnes

1

P3

25

1

1r

23

2

P4

49

1

2n

25

1

P5

24

1

3r

26

1

4t

25

1

5è

25

2

6è

49

●

dades actualitzades a 10/setembre/2020

2.2. MESTRES
Per al curs 2020-21, el nostre centre comptarà amb els següents recursos
humans:
PROFESSORAT

PERSONAL
D’ATENCIÓ EDUCATIVA

PERSONAL
D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS

18 mestres + 3 mestres

1 vetlladora + 1 vetlladora

1 administratiu

( dotació extra)

sanitària

11 monitors de menjador

1 TEEI (Tècnica Educació Infantil)

3 persones de neteja

1 TIS (Tècnic d'Integració Social)

2.3. GRUPS ESTABLES
La distribució de grups estables quedarà fixada d’aquesta manera:
EDUCACIÓ INFANTIL

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

grups

mestres

grups mestres

P3

Tutor/a
+ TEEI

1r

T- Núria Torné
+ 1 mestre/a

P4-A

T-Ana Gómez
+ TEEI

2n

T-Ingrid Hinojosa
+ 1 mestre/a

P4-B

T-Montse Manuel
+ Mont (vetlladora)

3r

T-Cris Expósito
+ 1 mestre/a

P5

T-Núria Botey
+ Mont (vetlladora)

4t

T-Rut Segura
+ 1 mestre/a

5è

T-Mª José Pastor
+ 1 mestre/a

6è-A

T-Ester Salgado
+ 1 mestre/a

6è-B

T-Nacho Llosa
+ 1 mestre/a

T (tutor/A)
2nM (segon mestre a l’aula)

El 2n mestre a l’aula i la vetlladora no estaran les 25 hores lectives a l’aula..
S’especificarà a quines aules i quantes hores a la distribució d’horaris de setembre.

2.4. ESPAIS
Durant aquest curs, el nostre centre disposarà dels següents espais:
● 11 aules per grups estables
● 1 biblioteca- (reconvertida en aula COVID)
● 1 aula de música/anglès
● 1 aula (COVID)
● 2 aules “petites” (logopèdia i EE)
● 1 menjador
● 1 sala de psicomotricitat
● 1 pati
● 1 pista poliesportiva

2.4.1. ESPAIS DOCENTS PER A GRUPS ESTABLES
● Les aules per grups estables seran les aules de cada grup.
○ A l’edifici “gran” es trobaran els grups de P3 a 5è.
○ A l’edifici “petit” es trobaran els grups de 6è.
● aula de música Els grups estables accediran, quan calgui, a l’aula de música,
sense barrejar-se amb altres grups, amb l’especialista de música.
● biblioteca. La biblioteca, aquest curs, queda reconvertida en aula COVID. Serà
un dels dos espais on es portarà els alumnes que presentin
simptomatologia compatible amb COVID-19, esperant que les famíies els
vinguin a buscar per tal d’anar al metge. L’altra aula COVID estarà situada
a “l’edifici petit”
● sala de psicomotricitat. A l’aula de psicomotricitat accediran els grups
d’Educació Infantil en format de mig grup, sense barrejar-se amb cap altre
grup. Aniran acompanyats de l’especialista d’EF.
● pista poliesportiva. A la pista, els alumnes accediran amb el mestre d’EF en
grup sencer. Faran sessions d’1h30.

DISTRIBUCIÓ DE GRUPS ESTABLES i d’ALTRES ESPAIS DOCENTS

“EDIFICI GRAN”
mòdul 2

mòdul 3

mòdul 5

A1:

A2:

A3:

A4:

A7:

A8:

P4-A

P4-B

P3

P5

1r

2n

menja
dor

A5:

A6

A9:

A10:

A11:

sala

biblio

5è

3r

4t

mestres

mòdul 1

sala psico

mòdul 6

mòdul 4

“EDIFICI PETIT”

P
I
S
T
A

A14:
aula
“COVID”

A12:

aula

A13:

música/anglès

6è-B

6è-A

mòdul 7

2.4.2. ESPAI PATI
Donat que les instruccions del Departament recomanen que no es barregin
els diferents grups estables al pati i per tal de poder mantenir al màxim els torns
de pati ordinaris, necessitarem distribuir els espais de pati en diferents zones
d’esbarjo.
Per tant, haurem de dividir el pati en tres zones i la pista en dues zones més.
També aprofitarem el bosc.
És important que cada grup pugui passar pel màxim nombre de zones de
pati cada setmana (pati, pista, bosc), per tant, elaborarem una rotació de
grups/espais.
pati

pista

bosc

zona
1

zona arbres-sorral

zona de la pista

zona davant escola

nº 1

nº4

 nº 6

zona
2

zona arbres-tobogan

resta de l’espai

zona davant escola-II

nº2

nº 5

 nº 7

zona
3

zona del basquet
nº3

TORN DE 10h30-11h
dilluns

dimarts

dimecres

dijous

divendres

1- SORRAL

2n

6è A

6è B

5è

3r

2- TOBOGAN

4t

3r

5è

3-BÀSQUET

5è

4t

6èA

3r

6è B

4-PISTA

6è B

5è

2n

4t

6è A

5-NO PISTA

6è A

6èB

3r

2n

4t

6- DAVANT

3r

2n

4t

6è B

5è

7- DAVANT-II

2n

6è A

TORN DE 11h-11h30
dilluns

dimarts

dimecres

dijous

divendres

P3

P4 B

P3

P4 A

1r

2- TOBOGAN

P4 B

P3

P4 A

P3

P5

3-BÀSQUET

P4 A

P5

P4 B

1r

P3

ocupada EF

P4 A

1r

P5

P4 B

5-NO PISTA

P5

1r

P5

P4 B

P4 A

6- DAVANT

1r

1- SORRAL

4-PISTA

3. ORGANITZACIÓ D’HORARIS I GESTIÓ D’ENTRADES I
SORTIDES
3.1. HORARIS
Com cada curs, els horaris dels diferents grups es concretaran al setembre.

3.2. ENTRADES I SORTIDES
Els alumnes entraran al recinte de l’escola (pati) a les hores habituals, respectant
les distàncies de seguretat. Els mestres seran els que marcaran l’esglaonament
d’entrades a l’edifici (aules). Per tal que aquest pas sigui el més àgil possible, hem
establert quatre accessos diferents al recinte i cinc entrades diferents a l’edifici.
TAULA RESUM D’ACCÈS AL CENTRE
grup

accès al recinte

P3

tanca de
secretaria

P4-A

P4-B

(directes a l’aula)

tanca de
secretaria

(directes a l’aula)
+ fila

tanca de
secretaria

(directes a l’aula)
+ fila

accès a l’edifici

horari d’entrada

horari de sortida

porta de
secretaria

9h
15h

12h30
16h30

porta de
secretaria

9h
15h

12h30
16h30

porta de
secretaria

9h
15h

12h30
16h30

P5

tanca general
(fila pati)

entrada
d'emergència

9h
15h

12h30
16h30

1r

tanca general
(fila pati)

entrada
d'emergència

9h
15h

12h30
16h30

2n

tanca general
(fila pati)

entrada final

9h
15h

12h30
16h30

3r

tanca general
(fila pati)

entrada final

9h
15h

12h30
16h30

4t

tanca bosc

entrada bosc

9h
15h

12h30
16h30

5è

tanca bosc

entrada bosc

9h
15h

12h30
16h30

6èA

tanca mòdul
“petit”
(files pista)

porta
d'emergència

9h
15h

12h30
16h30

6èB

tanca mòdul
“petit”
(files pista)

porta
d'emergència

9h
15h

12h30
16h30

Les ENTRADES I SORTIDES s’hauran de fer de la següent manera:

P3:

ENTRADES: A les 9h i a les 15h, les famílies (només una persona) acompanyaran
els seus fills/es fins a la porta de l’aula, amb mascareta, respectant les distàncies
de seguretat i el més ràpid possible.
SORTIDES: A les 12h30 i 16h30, les famílies recolliran (només una persona) els
seus fills/es a l’entrada de l’aula, amb mascareta, respectant les distàncies de
seguretat i el més ràpid possible.
Accediran al recinte i a l’aula per la tanca i porta de secretaria.

P4:

ENTRADES: durant el mes de setembre, les famílies (només una persona)
acompanyaran els seus fills/es fins a la porta de l’aula, amb mascareta,
respectant les distàncies de seguretat i el més ràpid possible. A partir d’octubre,
les famílies acompanyaran els seus fills/es a la tanca de secretaria (porta verda),
on trobaran un espai marcat per fer fileres, respectant les distàncies de
seguretat. A les 9h i a les 15h, les tutores obriran la porta, recolliran la fila i
entraran a l’edifici i a l’aula.
SORTIDES: Les sortides es faran de la mateixa manera: durant el mes de
setembre, les famílies recolliran (només una persona) els seus fills/es a l’entrada
de l’aula, amb mascareta, respectant les distàncies de seguretat i el més ràpid
possible. A partir d’octubre, les famílies esperaran a la tanca de secretaria (porta
verda) i a les 12h30 i 16h30, les tutores acompanyaran les files a la sortida i
tornaran els alumnes a les famílies..

P5-1r-2n-3r:

ENTRADES: les famílies acompanyaran els seus fills a la tanca general (porta
verda), on entraran els alumnes sols al pati. Tindran un espai marcat per fer fila
(P5 i 1r al final del pati, a prop de la tanca. 2n i 3r entre mòduls, a prop del sorral
antic.), respectant les distàncies de seguretat. A les 9h i les 15h, les tutores
sortiran a buscar la fila i entraran a l’edifici i a l’aula.
SORTIDES: les famílies esperaran al pati, a l’espai de la fila dels seus fills/es. A les
12h30 i 16h30, les tutores sortiran de les aules, acompanyaran les files a la
sortida i tornaran els alumnes a les famílies.
Recomanem que només acompanyi una persona als vostres fills/es.

4t-5è:

ENTRADES: les famílies podran acompanyar els seus fills a la tanca del bosc
(porta verda), per on entraran els alumnes sols. Caldrà que facin les files a fora,
respectant les distàncies de seguretat. A les 9h i a les 15h, les tutores sortiran a
buscar les files i entraran a l’edifici i a l’aula.
SORTIDES: les famílies esperaran a la tanca del bosc,, a l’espai d’entrada dels seus
fills/es. A les 12h30 i 16h30, les tutores acompanyaran les files a la sortida i
tornaran els alumnes a les famílies..

6è:

ENTRADES: les famílies podran acompanyar els seus fills/es fins a la tanca de
l’edifici petit (porta verda). A les 9h i a les 15h, els alumnes entraran fins a la
pista, on faran files i els recolliran els tutors per acompanyar-los a les aules.
SORTIDES: les famílies podran esperar a l’exterior de la tanca de l’edifici petit,. A
les 12h30 i 16h30, els tutors acompanyaran les files a la sortida i tornaran els
alumnes a les famílies (els alumnes que marxen sols també sortiran en aquest
moment i per aquesta porta).

RECORDEU!!
És especialment important que només una persona acompanyi els vostres fills/es
a les entrades i sortides del centre.
Les famílies no podreu accedir al centre. En cas de necessitar fer-ho caldrà que
demaneu hora per correu o telefònicament.

QUADRE RESUM DE LES ENTRADES DELS ALUMNES DE P3-5è (EDIFICI “GRAN”)

QUADRE RESUM DE LES ENTRADES DELS ALUMNES DE 6è (EDIFICI “PETIT”)

3.3. CIRCULACIÓ DINS DEL CENTRE
Els alumnes es mouran pel centre només quan sigui imprescindible. Cada
cop que surtin de l’aula hauran de fer-ho amb mascareta, tant si és al lavabo, com
al pati o al menjador. Quan un grup estable es traslladi pel passadís i pugui
coincidir amb un altre grup estable, s’asseguraran de mantenir les distàncies de
seguretat indicades.

4. COMUNICACIÓ AMB LES FAMÍLIES
Aquest curs, les comunicacions amb les famílies seran una mica diferents.
● En primer lloc, es mantindran les AGENDES, on haureu d’apuntar qualsevol
notificació que vulgueu fer arribar al tutor/a.
● També podeu utilitzar el correu del tutor/a PER COMUNICACIONS
IMPORTANTS, Heu d’entendre que els mestres no tindran la mateixa
facilitat de respondre el correu com a l’època de confinament ja que estaran
a l’aula i atenent els vostres fills/es. Per tant, si l’heu d’utilitzar que sigui per
comunicacions no urgents.
● Si heu de fer algun avís URGENT (com per exemple, que arribeu tard a
recollir els vostres fills per un imprevist, etc) utilitzeu el telèfon del centre
(93 588 16 88).
● Les reunions de tutoria que fem cada curs, s’hauran de fer de manera
telemàtica. Demaneu hora a l’agenda del vostre fill/a i el tutor/a es
comunicarà amb vosaltres per donar data. Recordeu que, si no hi ha cap
necessitat urgent, les tutories començaran al segon trimestre.
● Si heu de parlar amb direcció o fer qualsevol consulta al despatx, haureu de
trucar prèviament al telèfon del centre per poder demanar una hora
prèvia(93 588 16 88). També podeu demanar hora al correu del centre
(escoladelboscrubi@gmail.com) i ens posarem en contacte amb vosaltres el
més aviat possible.
● La propera setmana us comunicarem les dates de les reunions d’inici de
curs. Aquest curs també seran en format telemàtic.

5. ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA
Si es donés el cas en què ens haguéssim de confinar…
● Tornarem a mantenir el contacte de manera telemàtica.
● Les tasques proposades pels tutors/es seran obligatòries.
●

S’avançarà matèria i serà AVALUABLE.

"Les activitats proposades hauran de contribuir al desenvolupament de
l'autonomia personal (gestió del temps, autoregulació, presa de decisions...) i ser
significatives per a l'aprenentatge; podran consistir en la realització d'activitats
d'observació i de contrast d'elements propers a la realitat de l'alumne, de cerca
d'informació, d'indagació, de lectura, culturals, artístiques, lúdiques…, activitats
alternatives a l’aprenentatge a l'aula que no és possible fer pel tancament dels
centres."
"Es valorarà la conveniència de proposar als alumnes algunes tasques que es
puguin fer autònomament, amb consultes telemàtiques al professorat quan
convingui. S'evitarà, per tant, la realització de tasques repetitives, no
contextualitzades o d'una durada excessiva "
"L’equip docent tindrem la responsabilitat de coordinar i regular aquestes
activitats i fer-ne el retorn corresponent, de manera que tinguin sentit per a
l'alumne i es respectin les necessitats de descans dels alumnes, el temps de lleure
i la convivència familiar"

QUADRE RESUM D’ACTUACIONS EN CAS DE CONFINAMENT
MÈTODE DE
TREBALL I
RECURSOS
DIDÀCTICS
PREVISTOS

Ed.
iNFANTIL

- orientacions
amb links per
treballar temes
diversos

MITJÀ I
PERIODICITAT
DEL CONTACTE
AMB EL GRUP
-telemàticament
-reunió en petit
grup
-setmanal.

MITJÀ I
PERIODICITAT
DEL CONTACTE
INDIVIDUAL AMB
L’ALUMNE/A
-telemàticament
- sempre que
sigui necessari,

MITJÀ I
PERIODICITAT DE
CONTACTE AMB
LA FAMÍLIA
-telemàticament
-trimestral (o
quan sigui
necessari)

- classes virtuals
(petits videos)

CICLE
INICIAL

- orientacions
amb links per
treballar temes
diversos
- quadernet (si
cal)

-telemàticament
-reunió en petit
grup
-setmanal.

-telemàticament
- sempre que
sigui necessari,

-telemàticament
-trimestral (o
quan sigui
necessari)

- classes virtuals

CICLE
MITJÀ

-treball quotidià
en classroom
(drive)
- orientacions
amb links per
treballar temes
diversos
-quadernet (si
cal)

-telemàticament
-reunió en mig
grup
-setmanal.

-telemàticament
- sempre que
sigui necessari,

-telemàticament
-trimestral (o
quan sigui
necessari)

- classes virtuals

CICLE
SUPERIOR

-treball quotidià
en classroom
(drive)
- orientacions
amb links per
treballar temes
diversos
-quadernet (si
cal)

-telemàticament
-reunió en mig
grup. SETMANAL
-reunió en gran
grup. QUINZENAL

-telemàticament
- sempre que
sigui necessari,

-telemàticament
-trimestral (o
quan sigui
necessari)

6. ALTRES ACTIVITATS
5.1. SORTIDES I COLÒNIES
Durant el curs, es realitzaran les sortides programades, sempre que
sanitàriament sigui possible, amb les adaptacions que siguin necessàries. . Es
portarà sempre la mascareta, es mantindrà la distància de seguretat i es farà
rentat de mans tantes vegades com sigui possible (es portarà solució
hidroalcohòlica pels casos en que sigui difícil tenir accés a aigua).
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.

5.2. ACOLLIDA MATINAL

L’ AFA continuarà organitzant l’acollida matinal. Es farà, com sempre, al
menjador i, si fos necessari, també s’ ampliaria l’espai d’acollida a la biblioteca
(Aula COVID). S’haurà de respectar l’espai interpersonal d’1,5 metres i, quan no
sigui possible, tant el responsable de l’acollida com els infants hauran de portar
mascareta.
Cada infant arribarà acompanyat per un únic familiar. Abans d’entrar al
menjador s’haurà de rentar les mans i un cop dins haurà de mantenir la distància
de seguretat d’1,5 metres amb la resta de persones que estiguin a l’espai d’acollida.
L’acompanyant haurà d’accedir al centre amb mascareta.
Quan finalitzi el període d’acollida, els monitors acompanyaran els infants a
la seva aula de referència (tant els responsables com els infants hauran de
portar les mascaretes).

5.3. EXTRAESCOLARS
L’AFA continuarà organitzant les activitats extraescolars com cada curs.
S’haurà de respectar l’espai interpersonal d’1,5 metres i, quan no sigui possible,
tant el responsable de l’activitat com els infants hauran de portar mascareta.

7. PLA D’ACTUACIÓ DAVANT POSSIBLE CAS DE COVID-19
No han d’assistir al centre l’alumnat, docents i altres professionals que tinguin
símptomes compatibles amb la COVID-19.
En cas de detectar un/a alumne/a que comença a desenvolupar símptomes
compatibles amb la COVID-19, procedirem de la següent manera (PROTOCOL):
1. Es portarà a l’alumne/a a l’aula COVID, separat del grup classe i
acompanyat per un mestre (si és possible, el 2n mestre de l’aula).
2. Es col·locarà una mascareta quirúrgica tant a l’alumne/a com al mestre/a
acompanyant.
3. Es contactarà amb la família per tal que vingui a buscar l’infant el més
aviat possible.
4. En cas de presentar símptomes de gravetat es trucarà també al 061.
5. El centre contactarà amb el servei territorial d’Educació per informar de
la situació i a través d’ells amb el servei de salut pública.
La família haurà de contactar amb el seu CAP de referència per valorar la situació
i fer les actuacions necessàries.
Tal com diuen les indicacions de Departament d’Educació, si el CAP decideix
realitzar una PCR per a SARS-CoV-2, l’infant i la família amb qui conviu hauran
d’estar en aïllament al domicili fins conèixer-ne el resultat.
En cas que finalment es confirmi el cas, Salut Pública serà l'encarregada de la
identificació, aïllament i seguiment dels contactes estrets.

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’hauria de plantejar 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, interrupció de l’activitat lectiva presencial per a aquest
grup.
● 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 plantejar 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, interrupció de l’activitat lectiva presencial
en l’espai afectat, també durant 14 dies.
● 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’hauria 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, és
podria plantejar la interrupció de l’activitat presencial del centre educatiu,
també durant 14 dies.

8. PLA DE VENTILACIÓ I NETEJA
L’escola disposarà d’una planificació de ventilació, neteja i desinfecció
adaptada a les característiques del centre.
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. Quan sigui possible, es deixaran les finestres obertes durant les
classes.
La neteja i la posterior desinfecció d’espais es realitzarà amb una
periodicitat diària (a la tarda, en horari habitual, i al migdia, de 12h a 15h, com a
ampliació extraordinària) per tal de garantir la 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. Sempre que sigui possible, es
mantindran les portes obertes, evitant així més contacte en les manetes de les
portes.
S’utilitzaran les zones exteriors per a la realització d’aquelles activitats que
puguin fer-se a l’aire lliure.
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, es
llençaran 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.

9. UN DIA A L’ESCOLA (mesures específiques per la COVID)
MATÍ
ENTRADA
● Cada alumne entrarà al centre per la porta d’accés al recinte que li
correspon (veure punt 3.2 del document). Es col·locarà a la seva fila i
esperarà el torn d’entrar a l’aula. Seran els mestres qui esglaonaran
l’entrada a l’edifici i a l’aula
● Mentre es fan les fileres, els/les mestres aprofitaran per prendre la
temperatura dels alumnes i repartiran gel hidroalcòholic.
● Tots els alumnes hauran de portar la mascareta posada, en el millor dels
casos, fins a arribar a la seva aula. A dia d’avui (10/setembre), la
mantindran posada durant tota la jornada escolar.
● Els alumnes de primària deixaran les jaquetes (quan en portin) al passadís.
Donades les darreres indicacions de Salut, on demanen que extremem les
precaucions, les motxilles** s’entraran a l’aula, per tal d’evitar al màxim
sortides al passadís a buscar les seves pertinences. Aquest punt es podria
modificar, si calgués, més endavant, si la situació de risc millora. El fet de
tenir les motxilles a l’aula també comportarà que els alumnes puguin tenir
totes les seves pertinences reunides a la seva bossa i no repartides per
diferents espais de l’aula. Els alumnes d’infantil ho deixaran tot al passadís,
al seu penjador (el mobiliari d’infantil no permet tenir les bossetes al seu
abast).

** per facilitar la vida diària a l’escola, el manteniment d’espais entre
alumnes i poder col·locar les motxilles a les aules, aquest curs NOMÉS es
podran portar motxilles d’aquest format:

BATES
● Els alumnes d’infantil vindran i marxaran a casa amb la bata posada.
● Els alumnes de primària tindran una bata a l’escola (al seu penjador) per
utilitzar-la quan sigui necessari.

AULES
● Els alumnes tindran, com sempre, un lloc propi establert a l’aula.
○ Infantil: els alumnes estaran asseguts en files de taules, en diagonal,
reservant un espai lliure al costat.
○ 1r-2n-3r: els alumnes estaran asseguts en diagonal, reservant un
espai lliure al costat.
○ 4t-5è-6è: seuran en parelles. També treballaran en grup, apropant
dues fileres de parelles però mantenint una distància de seguretat
entre les dues fileres.

MATERIALS
● Aquest curs, tots els alumnes faran un ús individual del màxim de material
possible. Tindran un estoig amb els estris bàsics (llapis, goma, maquineta,
colors, tisores i pega). La resta de materials (pinzells, pintura, jocs…) seran
d’ús comú i seran netejats i desinfectats al final del dia. Quan calgui, es
netejaran després de cada ús.

LAVABOS
●
●
●
●

Els alumnes de P3 utilitzaran el lavabo de la seva aula.
Els alumnes de P4 compartiran el lavabo situat a l’aula de P4-A.
Els alumnes de P5 utilitzaran el lavabo situat a la porta de la seva aula.
Els alumnes de 1r a 6è tindran un lavabo assignat per a cada aula. Només
podran utilitzar el lavabo assignat al seu grup.

ESMORZAR
● Tots els alumnes de l’escola esmorzaran a l’aula, aproximadament, uns 20
minuts abans de sortir al pati. Es rentaran les mans abans d’esmorzar.
● Hauran de portar un tovalló per protegir la taula.
● Durant aquesta estona, també aprofitaran per poder anar al lavabo abans
de sortir al pati.

PATI
● Cada grup té un espai de pati assignat cada dia de la setmana (punt 2.4.2.
del document). Els grups no es barrejaran entre ells per jugar. A dia d’avui
(10/setembre) els alumnes de primària hauran de portar la mascareta
posada durant l’estona d’esbarjo. Aquest fet podrà canviar durant el curs.
Quan sigui possible fer-ho, ens ho comunicarà el Departament de Salut.
● A la tornada a l’aula, els alumnes es rentaran les mans.

MIGDIA
MENJADOR
● 12h30
○ els alumnes que es queden a dinar al menjador, es quedaran a la
seva aula, amb la monitora del menjador, mentre tutors/es fan files
i acompanyen els alumnes a la sortida.
→ US RECORDEM que és molt important que porteu, EL MÉS AVIAT POSSIBLE,
l’autorització de sortir sol dels vostres fills (4t-5è i 6è) en cas de que així ho
vulgueu.
● 15h

○ P3-P4 els monitors de menjador acompanyaran els alumnes a les
seves aules fins que els tutors/es tornin de recollir els alumnes que
venen de casa.
○ P5-1r-2n-3r: els monitors de menjador acompanyaran els alumnes a
la fila, on els tutors/es recolliran els alumnes que venen de casa.
○ 4t-5è: els monitors de menjador acompanyaran els alumnes a les
seves aules fins que els tutors/es tornin de recollir els alumnes que
venen de casa
○ 6è: els monitors de menjador acompanyaran els alumnes a la fila, on
els tutors/es recolliran els alumnes que venen de casa

TARDA
Es repetiran els procediments d’entrada i sortida del matí (files, temperatura,
rentada de mans…)

10. EL PRIMER DIA
● El primer dia, a les 9h, els alumnes hauran de lliurar el document de
declaració responsable signada per la família (el vau rebre per correu el
dimecres 9 de setembre). A cada punt d’accés al recinte escolar, hi haurà
una persona del centre que anirà agafant les declaracions responsables que
li lliuren els/les alumnes.
● Si alguna família no ha pogut imprimir el document per signar-lo, trobarà
a l’entrada de l’escola una taula amb el document per tal de poder-lo signar
en el moment. Per tal que l’entrada pugui ser una mica més àgil, us
preguem que feu tots els possibles per portar la declaració responsable
impresa de casa.

● No entrarà cap alumne/a a l’escola que no tingui la
declaració responsable signada.
● Recordeu que només podran accedir al centre els pares/mares de P3
(només un per alumne/a) i els de P4 durant el mes de setembre. La resta
de famílies podreu acompanyar els vostres fills fins a la tanca d’accés al
recinte (podreu veure’ls des de fora si ho considereu necessari). També us
recomanem a la resta de famílies que només acompanyeu una persona als
vostres fills/es per tal d’evitar aglomeracions als voltants de l’escola tal i
com ens recomanen les indicacions del Departament de Salut.
● Els llocs de les files estaran senyalitzats. També hi haurà mestres que
ajudaran als alumnes a trobar el seu espai i el seu grup. Els tutors/es
recolliran els alumnes a la fila i els acompanyaran a les aules.
● Tot i que pugui semblar una entrada “caòtica”, perquè estem canviant la
manera d’accedir al centre i perquè fa molts dies que no veníem a l’escola,
penseu que ho tenim tot molt pensat i organitzat i tindrem molts mestres
pendents de que tot surti bé. Us demanem, si us plau, que tingueu molta
paciència!! A força de repetir-ho, les entrades i sortides s’agilitzaran
ràpidament.

● Els tutors/es prendran la temperatura i repartiran gel alchohòlic als
vostres fills. A partir d’aquí, començarem el curs 2020-21 desitjant poder
tenir un curs el més “normalitzat” possible.
● Si teniu qualsevol cosa a comentar amb els tutors dels vostres fills/es
durant el primer dia, caldrà que ho feu utilitzant el correu electrònic o
trucant per telèfon a l’escola (si és molt urgent). Un cop que es reparteixin
les agendes, ho haureu de fer a través de l’agenda escolar. Recordeu que,
aquest curs, només podreu accedir als tutors a la sortida i mai a l’entrada,
ja que estaran pendents d’atendre als vostres fills/es.
● Finalment, els primers dies NOMÉS heu de portar l’esmorzar i l’ampolleta
d’aigua. EVITEU portar motxilles (si més no, fins que tingueu les agendes) i
sempre respectant el model de motxilla que us hem indicat anteriorment
(apartat 8 d’aquest document).

