PLA D’OBERTURA
- Setembre 2020 –
Curs 2020-21
Escola Municipal La Sínia (08028813)
Cerdanyola del Vallès

Aquest Pla d’Actuació es complementa amb les Instruccions per al curs 2020-2021 de la
Secretaria de Polítiques Educatives i es redacta tenint en compte els següents documents
publicats pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya:
 Instruccions curs 2020-2021
 Pla d’actuació per al curs 2020-2021 per a centres educatius en el marc de la
pandèmia per Covid-19
 Preguntes més freqüents i Guia per elaborar el pla d’organització dels centres
educatius per al curs 2020-2021
 Protocol Gestió de casos Covid-19 als Centres Educatius

Les propostes, millores o canvis produïts per l’aparició de nova normativa o per
valoracions d’aquest pla, es presentaran al Consell Escolar per a la seva aprovació i
posterior introducció en el document.
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1. Introducció
Aquest Pla d’Actuació pretén establir les bases per tal que el curs 2020-2021 es pugui
reprendre amb les màximes garanties, buscant l’equilibri entre protecció de la salut de les
persones als centres educatius, la correcta gestió de la pandèmia i el dret de tots els infants i
joves a una educació de qualitat.
El Pla es basa en 4 aspectes clau:
a) La seguretat. Amb les mesures que es proposen i la col·laboració imprescindible de
tots els integrants de la comunitat educativa –incloses les famílies–, el centre ha de
continuar sent un espai on l’activitat educativa es pugui dur a terme d’una manera
segura i confortable.
b) La salut. La salut de l’alumnat, docents i altres persones treballadores del centre és una
prioritat per als Departaments d’Educació i de Salut. Totes les mesures estan
adreçades a reduir la transmissió del virus i a millorar la traçabilitat de casos i
contactes.
c) L’Equitat. El període de confinament ha tingut efectes desiguals en els diferents grups
de població. Sovint, aquelles persones pertanyents a col·lectius de major vulnerabilitat,
n’han patit -o n’estan patint- les conseqüències d’una manera més acusada.
L’assistència als centres permet una socialització dels infants que té un gran valor. El
tancament de les escoles ha fet palesa la bretxa digital i cognitiva existent entre
l’alumnat. Al mateix temps l‘afrontament de la pandèmia ha requerit la discontinuació
d’uns serveis presencials d’atenció a les dificultats d’aprenentatge i desenvolupament.
Per tot plegat, la proposta actual vol afavorir la presencialitat sense renunciar a la
seguretat d’alumnes i personal docent i no docent dels centres educatius.
d) La vigència. Totes les mesures proposades seran vigents al llarg del curs escolar i en
coherència amb la realitat dels centres educatius del seu entorn. El marc que es
proposa ha de ser fàcilment adaptable si es canvia el context epidemiològic.
El pla d’organització del centre estarà a disposició de la Inspecció d’Educació, es posarà a
disposició del Servei Municipal de Prevenció i Riscos Laborals, i es publicarà a l’espai web del
centre.
Totes les famílies hauran de signar una declaració responsable (veure annex 1) d’accés a
l’escola dels seus fills o les seves filles i tot l’alumnat l’haurà de lliurar al/a la mestre/a
tutor/a el primer dia d’assistència a classe.

2. Pla d’Organització per a l’obertura al setembre (curs 2020-2021)
2.1. Diagnosi
A l’escola som 452 alumnes, més de 350 famílies i 35 mestres amb realitats i ritmes de
treball ben diferents i hem treballat garantint la igualtat i l’equitat per a tothom.
Durant el període de confinament, en el que hem hagut d’aprendre a “estar” en un nou
context d’ensenyament-aprenentatge, l’activitat de l’escola no s’ha aturat ni un instant i
prova d’això són les actuacions que s’han estat fent. A continuació hi ha una mostra del
treball fet tant a nivell organitzatiu com de docència:
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a) A nivell organitzatiu
●

S’ha donat el màxim d’informació contrastada creant dos espais a la pàgina web de
l’escola amb accés als “Comunicats del Departament d’Educació i informació del
Departament
de
Salut
de
la
Generalitat
de
Catalunya”
http://ensenyament.gencat.cat/ca/actualitat/coronavirus/ i la web de l’Ajuntament
de Cerdanyola del Vallès http://www.cerdanyola.cat/

●

S’ha creat un espai a la web del centre amb: Recomanacions/propostes de tasques a
fer aquests dies a casa https://agora.xtec.cat/escolamunicipal-lasinia/. S’han fet els
ajustos necessaris a aquest espai, a proposta d’algunes famílies, per facilitar l’accés
de l'alumnat i les seves famílies a les tasques publicades.

●

S’ha vetllat per la connectivitat de tot l’alumnat de l’escola, des de P-3 fins a 6è, per
tal de què ho fessin amb els equipaments adequats. S’ha donat resposta i solució, en
menys de 24 hores, a tothom que ha comunicat qualsevol problema.

●

S’ha mantingut la comunicació amb les famílies mitjançant l’aplicació Dinantia.

●

Ens hem comunicat, tant amb els infants com amb les famílies, de forma individual
per correu electrònic.

●

S’ha treballat per fer ús d’una plataforma de comunicació virtual (ZOOM). La tria
d’aquesta plataforma s’ha fet després d'escoltar diferents opinions i valorant tots els
pros i contres. Aquest treball s’ha fet conjuntament amb un pare de l’escola.

●

S’han escoltat les propostes que les famílies ens han fet arribar, responent-les,
tenint-les en compte, valorant-les i, en la mesura del possible, acceptant-les i
implementant-les.

●

S’ha mantingut contacte diari amb el Servei Municipal d’Educació i setmanal amb la
Direcció del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

●

S’han fet les reunions internes necessàries per a l’òptim funcionament de l’escola i
gestionar així, dia a dia, la comunitat escolar:

●

-

de l’Equip Directiu, diàriament.

-

de la Coordinació Pedagògica, setmanalment.

-

de Cicle, 2 o 3 cops per setmana .

-

de Nivell, diàriament.

S’ha continuat participant en diferents formacions, tant a nivell de centre com a nivell
individual.

b) A nivell pedagògic
●

Hem elaborat i adaptat tot un seguit de tasques per l’alumnat seguint les indicacions
del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

●

Hem tancat el 2n trimestre i planificat el 3r.

●

S’ha elaborat un vídeo de retrobament amb l’alumnat amb la participació de tot
l’equip docent.

●

Per tal de mantenir la màxima relació amb l'alumnat i vetllar pel seu equilibri
emocional, setmanalment hem fet connexions virtuals amb grups petits d'alumnat i
les seves tutories.
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●

També setmanalment, les tutores han connectat virtualment amb l'alumnat de
primària per tal de presentar les tasques setmanals i resoldre els dubtes que puguin
sorgir.

●

Hem fet tutories virtuals individuals, segons les necessitats que els tutors i les tutores
han considerat, per tal de fer un acurat acompanyament.

●

Hem fet entrevistes virtuals o telefòniques amb les famílies per tal de fer el
seguiment de l’alumnat.

●

Hem fet seguiment diari de les tasques lliurades per l'alumnat.

Totes aquestes tasques s’han fet emmarcades dins una realitat per la qual no estàvem
preparats i a la que ens hem hagut d’adaptar amb motivació i il·lusió, dia darrere dia.
La valoració de tot aquest treball, tant per part de les famílies com del Claustre, és força
positiva. Es valora molt positivament la predisposició per part de tota la comunitat educativa
del centre, així com el treball en equip fet i l’evolució que hi ha hagut en tots els aspectes
(connectivitat, resposta a les famílies...).
Algun dels aspectes a millorar i a tenir presents en cas d’un nou confinament són:
●

Presentació i lliurament de feines (s’està treballant per recuperar el Moodle del
centre).

●

Augmentar el nombre de connexions.

●

Connexions especialistes.

●

Gestió d’horaris. (treball de mestres, connexions...).

●

Autonomia de l’alumnat, sobretot dels més petits.

2.2. Organització dels grups estables
L’organització es fa 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, per tant, d’un grup de persones que tenen una relació propera i molt quotidiana.
Això permet que, no sigui necessari requerir la distància física interpersonal de seguretat
establerta en 1,5 metres (o la superfície equivalent de seguretat de 2,5 m2), però si l’ s de la
mascareta, en aquests grups de convivència estables.
En el cas que altres 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 si,
s’han de complir rigorosament les mesures de protecció individual, especialment el
manteniment de la distància sica de seguretat d’1,5 metres i, quan no sigui possible, l’ús de
la mascareta.
A continuació es detallen els grups amb el nombre d’alumnes, docents estables i temporals i
personal de suport educatiu que desenvoluparan la seva activitat aquests grups estables.
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Grups estables per nivells que es mantindran durant el curs 2020-2021:
DOCENTS

GRUP

NOMBRE
D’ALUMNES

P3 A

17

P3 B

16

P3 C

16

P4 A

17

P4 B

17

P4 C

16

P5 A

19

P5 B

20

1r A

18

1
Antonia

1r B

19

1
Anna B.

1r C

14

1
Beatriz

2n A

17

1
Celia

2n B

17

1
Teresa

2n C

17

1
Marc G.

3r A

19

1
Anna C.

3r B

19

1
Lidia

3r C

15

1
Eva

4t A

16

1
Marta O.

4t B

17

1
Montse M.

4t C

16

1
Laia

ESTABLES
1
Inés
1
Jessica
1
Sandra S.
1
Conxi
1
Vanesa
1
Alba B.
1
Laura
2
M. Eugènia i
Rosa Maria

TEMPORALS
0
0
0
1
Alba P. (Anglès)
1
Alba P. (Anglès)
1
Alba P. (Anglès)
1
Fani (Anglès)
1
Fani (Anglès)
2
Mar (Música i E. Física) i
Alba P. (Anglès)
2
Mar (Música i E. Física) i
Alba P. (Anglès)
2
Mar (Música i E. Física) i
Alba P. (Anglès)
2
Mar (Música i E. Física) i
Alba P. (Anglès)
2
Mar (Música i E. Física) i
Alba P. (Anglès)
2
Mar (Música i E. Física) i
Alba P. (Anglès)
2
Sandra V. (Música i E.
Física) i Fani (Anglès)
2
Sandra V. (Música i E.
Física) i Fani (Anglès)
2
Sandra V. (Música i E.
Física) i Fani (Anglès)
2
Sandra V. (Música i E.
Física) i Fani (Anglès)
2
Sandra V. (Música i E.
Física) i Fani (Anglès)
2
Sandra V. (Música i E.
Física) i Fani (Anglès)

PERSONAL DE SUPORT EDUCATIU
QUE INTERVÉ
QUE INTERVÉ EN EL
EN EL GRUP
GRUP TEMPORALMENT
1
0
TEI
1
0
TEI
1
0
TEI
1
0
vetlladora
1
0
vetlladora
1
0
vetlladora
0

0

0

0

0

0

0

0

1
E. Especial

1
CREDA

2
E. Especial i
vetlladora

0

0

0

1
E. Especial

1
CREDA

1
E. Especial

0

2
E. Especial i
vetlladora

0

1
E. Especial

1
CREDA

1
E. Especial

0

1
Vetlladora

0

2
E. Especial i
vetlladora

0
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5è A

16

1
Marina

5è B

17

1
Marc M.

5è C

17

1
Laura

6è A

18

1
Alicia

6è B

18

1
Conchi

6è C

17

1
Jenny

2
Roser (Música i E. Física)
i Silvia (Anglès)
2
Roser (Música i E. Física)
i Silvia (Anglès)
2
Roser (Música i E. Física)
i Silvia (Anglès)
2
Roser (Música i E. Física)
i Silvia (Anglès)
2
Roser (Música i E. Física)
i Silvia (Anglès)
2
Roser (Música i E. Física)
i Silvia (Anglès)

2
E. Especial i
vetlladora

0

1
Vetlladora

0

1
E. Especial

0

0

0

0

1
CREETDIC

2
E. Especial i
vetlladora

0

Si es fan subgrups dins del mateix grup estable (desdoblament, etc.), es mantenen les
mateixes mesures. La distància o la mascareta són necessàries si el o la docent no és estable
al grup.
Pel principi d’inclusivitat i de mantenir el grup estable, caldrà fer els suports dintre de l’aula.

2.3. Criteris organitzatius dels recursos per a l’atenció de l’alumnat amb
necessitat específica de suport educatiu
El tancament de l’escola durant un llarg període de temps ha incrementat la bretxa social.
Mentre uns alumnes arribaran a les aules havent experimentat una nova manera d’aprendre
on line, d’altres, arribaran amb una experiència educativa més empobrida. L’escola
desenvolupa un important paper compensador de desigualtats, perquè és el lloc per
excel·lència on els infants i joves reben un tracte equitatiu que els iguala.
Cal destacar que l’escola té també la funció de cura i suport emocional de l’alumnat i les
famílies. Un aspecte que pren especial rellevància en aquells nuclis que han patit pèrdues
personals. En aquest sentit, l’experiència del confinament ha refermat en molts casos la
confiança mútua i s’ha impulsat la participació de les famílies en el treball conjunt amb els
centres.
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.
El treball personalitzat, centrat en l’alumnat més vulnerable, a càrrec dels i de les
especialistes del centre (mestre/a d’EE, mestre/a audició i llenguatge, monitors...) o de fora
del centre (EAP, CREDA, CRETDIC...) es realitzarà preferentment dins de l’aula.
Aquest treball es centrarà en els següents aspectes:
a. Educació i acompanyament emocional (activitats orientades al retrobament,
l’intercanvi de situacions viscudes...)
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b. Acció tutorial i orientació en col·laboració amb les famílies, amb la incorporació
d’estratègies per compensar les desigualtats dels entorns familiars, més enllà de la
bretxa digital, i abordar les necessitats educatives i les possibles dificultats
d’aprenentatge.
c. 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’infant
a autoregular-se. Tot això incidint tant en els processos cognitius com en els factors
socioemocionals de l’aprenentatge.
d. L’impuls a la cultura digital. Incorporar l’aprenentatge telemàtic i garantir la
incorporació d’estratègies per a fomentar la competència digital dels docents i
l’alumnat, prioritzant aquell amb una baixa capacitació digital.
e. Impulsar les xarxes de col·laboració entre docents i centres com a element clau per
l’intercanvi d’experiències innovadores i avançar vers la transformació del sistema.
Caldrà sempre seguir els criteris establerts en el Pla d’actuació en el marc de la pandèmia
elaborat amb el Departament de Salut.

2.4. Organització de les entrades i sortides
Entrades i sortides torre del Parvulari (P-3 i P-4)
Les famílies no podran accedir al recinte del Parvulari.
La Torre de Parvulari té dues entrades, una al carrer La Sínia i l’altra al carrer Sant Lluís. Per a
les entrades i sortides es faran servir les dues entrades de la forma següent:

Carrer La Sínia

ACCÉS

GRUP

P3
P4

MATÍ

TARDA

ENTRADES

SORTIDES

9.00 a 9.10 h
L’alumnat
s’esperarà al
carrer i s’anirà
cridant per grups
que entraran
guardant la
distància de
seguretat. La
mestra els estarà
esperant per
posar hidrogel i
després pujar cap
a les classes.

A partir de les
12.20
començaran a
baixar per anar al
pati a col·locar-se
al seu espai.
A les 12.30
s’obrirà la porta
del carrer La Sínia
perquè les
famílies vagin
entrant
ordenadament a
buscar l’alumnat i
sense aturar-se
sortir per la porta
del carrer Sant
Lluís. No podem
tornar enrere per
no fer embussos.

ENTRADES

SORTIDES

15.00 a 15.10 h
L’alumnat
s’esperarà al
carrer i s’anirà
cridant per grups
que entraran
guardant la
distància de
seguretat. La
mestra els estarà
esperant per
posar hidrogel i
després pujar cap
a les classes.

A partir de les
16.20
començaran a
baixar per anar al
pati a col·locar-se
al seu espai.
A les 16.30
s’obrirà la porta
del carrer Diluvi
perquè les
famílies vagin
entrant
ordenadament a
buscar l’alumnat i
sense aturar-se
sortir per la porta
del carrer Sant
lluís. No podem
tornar enrere per
no fer embussos.
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Entrades i sortides Edifici Gran (P-5 i Primària)
GRUP

Carrer Diluvi

1r
2n
3r

4t
5è
6è

MATÍ
ENTRADES

9.00 a 9.10 h
Un/a mestre/a
els cridarà per
grups, els
posaran gel
hidroalcohòlic i
pujaran a les
seves aules.
9.00 a 9.15 h
L’alumnat
s’esperarà al
carrer i s’anirà
cridant per grups
que entraran
guardant la
distància de
seguretat. Aniran
cap a la pista on
estaran esperant
les mestres per
posar hidrogel i
després pujar cap
a les classes per
les escales que
donen a la pista
9.00 a 9.15 h
L’alumnat
s’esperarà a baix
de les escales i
s’anirà cridant
per grups que
pujaran guardant
la distància de
seguretat. Aniran
cap al pati on
estaran esperant
les mestres per
posar hidrogel i
després pujar cap
a les classes per
les escales del
menjador.

P5

Passeig del Riu

C. La Sínia

ACCÉS

SORTIDES

12.30 a 12.40 h
Sortida per la
porta principal.
La mestra els va
cridant tal com
veu a la família.

Cicles Inicial i
Mitjà
A partir de les
12.20
començaran a
baixar per anar
cap a la pista a
col·locar-se al seu
espai. A les 12.30
s’obrirà la porta
del carrer Diluvi
perquè les
famílies vagin
entrant
ordenadament a
buscar l’alumnat i
sense aturar-se
sortir per la porta
de la pista. No
podem tornar
enrere per no fer
embussos.

Cicle Superior
Baixaran per les
escales del
menjador i
sortiran per la
porta del riu a les
12.30 h

TARDA
ENTRADES

15.00 a 15.10 h
Un/a mestre/a
del cicle els
cridarà per grups,
els posaran gel
hidroalcohòlic i
pujaran a les
seves aules.
15.00 a 15.15 h
L’alumnat
s’esperarà al
carrer i s’anirà
cridant per grups
que entraran
guardant la
distància de
seguretat. Aniran
cap a la pista on
estaran esperant
les mestres per
posar hidrogel i
després pujar cap
a les classes per
les escales que
donen a la pista
15.00 a 15.15 h
L’alumnat
s’esperarà a baix
de les escales i
s’anirà cridant
per grups que
pujaran guardant
la distància de
seguretat. Aniran
cap al pati on
estaran esperant
les mestres per
posar hidrogel i
després pujar cap
a les classes per
les escales del
menjador.

SORTIDES

16.30 a 16.40 h
Sortida per la
porta principal.
La mestra els va
cridant tal com
veu a la família.

Cicles Inicial i
Mitjà
A partir de les
16.20
començaran a
baixar per anar
cap a la pista a
col·locar-se al seu
espai. A les 16.30
s’obrirà la porta
del carrer Diluvi
perquè les
famílies vagin
entrant
ordenadament a
buscar l’alumnat i
sense aturar-se
sortir per la porta
de la pista. No
podem tornar
enrere per no fer
embussos.

Cicle Superior
Baixaran per les
escales del
menjador i
sortiran per la
porta del riu a les
16.30 h

Observacions:
En qualsevol cas, per garantir les mesures de prevenció a les entrades i sortides del centre,
així com als passadissos i llocs de concurrència, l’alumnat i el personal del centre educatiu
han de portar sempre la mascareta, a banda de procurar mantenir el 1,5 metres de distància
de seguretat.
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No s’atendrà a cap família a les hores d’entrada o sortida. Si la família ha de comunicar
alguna cosa al/a la mestre/a ho farà preferentment via correu electrònic i si des de l’escola
s’ha de comunicar alguna cosa també es farà via correu electrònic o per telèfon. Els correus
que enviïn les famílies es contestaran abans de 24 hores.
(Per les sortides en dies de pluja veure l’ Annex 6)

2.5. Organització de l’espai d’esbarjo
Els grups estables es mantindran durant l’espai d’esbarjo. Quan això no sigui possible o sigui
convenient poder relacionar-se amb d’altres grups, caldrà mantenir la distància de seguretat
o portar mascareta.
Tot l’alumnat esmorzarà a les aules.
Patis Primària
A l’edifici de primària, l’escola disposa de 2 espais per fer els patis: la pista poliesportiva i el
pati interior. Cadascun dels 2 espais es dividirà en 3 subespais, podent disposar de 4 espais
diferenciats per a cada torn de pati. La distribució serà la següent:

PATI A

PATI B

PATI C

Catalpes

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

10.00 a
10.30

3r A

3r B

3r C

4t A

4t B

10.30 a
11.00

1r A

1r B

1r C

2n A

2n B

11.00 a
11.30

5è A

5è B

5è C

6è A

6è B

10.00 a
10.30

3r B

3r C

4t A

4t B

4t C

10.30 a
11.00

1r B

1r C

2n A

2n B

2n C

11.00 a
11.30

5è B

5è C

6è A

6è B

6è C

10.00 a
10.30

3r C

4t A

4t B

4t C

3r A

10.30 a
11.00

1r C

2n A

2n B

2n C

1r A

11.00 a
11.30

5è C

6è A

6è B

6è C

5è A

10.00 a
10.30

4t A

4t B

4t C

3r A

3r B

10.30 a
11.00

2n A

2n B

2n C

1r A

1r B

11.00 a
11.30

6è A

6è B

6è C

5è A

5è B
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PISTA A

PISTA B

10.00 a
10.30

4t B

4t C

3r A

3r B

3r C

10.30 a
11.00

2n B

2n C

1r A

1r B

1r C

11.00 a
11.30

6è B

6è C

5è A

5è B

5è C

10.00 a
10.30

4t C

3r A

3r B

3r C

4t A

10.30 a
11.00

2n C

1r A

1r B

1r C

2n A

11.00 a
11.30

6è C

5è A

5è B

5è C

6è A

Educació Física

PISTA C

L’alumnat que estigui als espais del patí utilitzarà els lavabos que hi ha al costat del
menjador i el que estigui a les catalpes o a la pista els que hi ha al pati.
Patis Educació Infantil
A la torre del Parvulari, l’espai de pati es dividirà en 3.

PATI A

PATI B

PATI C

10.15 a
10.45
10.45 a
11.15
11.15 a
11.45
10.15 a
10.45
10.45 a
11.15
11.15 a
11.45
10.15 a
10.45
10.45 a
11.15
11.15 a
11.45

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

P5 A

P5 B

P5 A

P5 B

P5 A

P4 A

P4 B

P4 C

P4 A

P4 B

P3 A

P3 B

P3 C

P3 A

P3 B

P5 B

P5 A

P5 B

P5 A

P5 B

P4 B

P4 C

P4 A

P4 B

P4 C

P3 B

P3 C

P3 A

P3 B

P3 C

P4 C

P4 A

P4 B

P4 C

P4 A

P3 C

P3 A

P3 B

P3 C

P3 A
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2.6. Relació amb la comunitat educativa
● Sessions del Consell Escolar
Es faran en modalitat telemàtica. Si es fes alguna sessió presencial, seria mantenint
totes les mesures de prevenció i seguretat, tant individuals com col·lectives.
● Difusió i informació del pla d’organització a les famílies
Un cop aprovat pel Consell Escolar el Pla d’obertura (dilluns 7 a les 17 h i dimarts 8 a
les 19 h) es farà una presentació per videoconferència a totes les famílies del centre
(dijous 10 a les 17 h). A continuació, es publicarà a la web i també s’enviarà a totes
les famílies.
Després de la videoconferència, aquelles famílies que encara tinguin dubtes o
necessitin algun aclariment, podran enviar les seves qüestions al correu de l’escola
(escolalasinia@cerdanyola.cat) o al de Direcció (direcciosinia@cerdanyola.cat). Amb
totes les preguntes que arribin s’elaborarà un document que es farà arribar a totes
les famílies abans del dissabte 12 de setembre.
● Procediments de comunicació amb les famílies
El procediment de comunicació amb les famílies es farà preferentment per correu
electrònic i/o telèfon.
● Formació adreçada a les famílies
Formació respecte a l’ús de les eines de comunicació escollides pel centre, així com
les plataformes digitals que utilitzarà el centre (sempre des de la perspectiva de
l’usuari bàsic), i tenint en compte les eines que pugi tenir la família (mòbil, ordinador,
tauleta,..) i, sobretot, les persones de referència al centre que pugui ajudar en un
moment determinat (especialment si es produeix algun període de confinament).
● Reunions de grups
Les trobades d’inici i final de curs amb les famílies es faran de forma telemàtica.
● Reunions individuals de seguiment
El seguiment amb les famílies es farà, preferentment, per telèfon i/o correu
electrònic o per reunió telemàtica o videoreunió.

2.7. Servei de menjador
A l’espai de menjador els grups estables es mantindran i garantirà que hi hagi una distància
de seguretat respecte d’altres grups estables. Quan això no sigui possible, es mantindrà la
distància de seguretat entre tots els comensals.
El servei de menjador s’organitzarà diferenciant etapes, de la següent manera:
Educació Infantil
CURS-NIVELL-GRUP

HORA DE DINAR

ESPAI

P-3 / P-4 / P-5

12.35 a 14.05

P3 i P4 al menjador
P-5 a les seves aules
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Educació primària
Entraran al menjador en dos torns.
CURS-NIVELL-GRUP

HORA DE DINAR

ESPAI

1r / 2n / 3r

12.35 a 13.35

1r i 2n al menjador
3r al gimnàs

4t / 5è / 6è

13.50 a 14.50

4t al gimnàs
5è i 6è al menjador

L’equip docent i el personal d’administració i serveis del centre podrà fer ús del servei de
menjador escolar sempre que sigui possible la seva ubicació en un espai clarament
diferenciat de l’ocupat per l’alumnat i mantenint en tot moment la distància de seguretat
d’1,5 metres entre adults i alumnat. El professorat i el personal d’administració i serveis han
d’utilitzar obligatòriament la mascareta en el menjador excepte quan estiguin asseguts a la
taula fent l’àpat.
(Per més informació del Servei de Menjador veure l’Annex 4)

2.8. Pla de neteja
La competència de la contractació de la neteja, en el nostre centre, correspon a
l’Ajuntament. Per tant, aquest pla l’ha de definir l’Ajuntament i fer-lo arribar al centre per tal
que l’incorpori al pla d’organització. L'Ajuntament ja disposa de totes les instruccions
publicades pel Departament d'Educació i està treballant en el pla, per tal de poder-lo
informar als centres al setembre.
En qualsevol cas, i 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, el mateix alumnat, quan estigui utilitzant un espai que no és el del seu grup
estable (cas d’un laboratori, per exemple), col·laborarà en les actuacions de neteja de
superfícies i estris utilitzats abans d’abandonar l’espai, (i possibilitar) possibilitant així el seu
nou ús en (bones) òptimes condicions higièniques.
L’escola disposa d’una planificació de ventilació, neteja i desinfecció adaptada a les
característiques del centre (vegeu l’annex 2).
La ventilació és una de les principals mesures de prevenció de contagis en espais interiors. És
necessari ventilar les instal·lacions interiors com a mínim abans de l’entrada i la sortida de
l’alumnat i 3 vegades més durant el dia durant, almenys, 10 minuts cada vegada. Totes les
aules han de poder ser adequadament ventilades. Si és possible, es deixaran les finestres
obertes durant les classes.
La neteja i la posterior desinfecció d’espais s’ha de realitzar amb una periodicitat diària.
Seguint les recomanacions de “Neteja i desinfecció en establiments i locals de concurrència
humana”.
Es garantirà 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 s’han de netejar
i desinfectar després de les activitats i dels àpats, respectivament.
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Es recomana, sempre que sigui possible, mantenir 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,
s’aconsella utilitzar espais com el pati per a la realització d’aquelles activitats puguin fer-se a
l’aire lliure. Per a la seva neteja i desinfecció es seguiran les indicacions establertes en el
document “Neteja i desinfecció en espais exteriors de concurrència humana”.
Gestió de residus
Els mocadors i tovalloles d'un sol ús utilitzats per a l'assecat de mans o per a la higiene
respiratòria, es llençaran en papereres amb bosses, 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.
En el cas que alguna persona presenti símptomes mentre està al centre, cal 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.

2.9. Transport
El centre no utilitza el transport escolar.

2.10. Extraescolars i acollida
Les activitats extraescolars i l’espai d’acollida, quan suposin una barreja d’alumnat dels
diferents grups estables, caldrà fer-les aplicant la distància de seguretat i utilitzant la
mascareta.
A les activitats extraescolars hi podran participar infants de diferents edats i grups estables.
Es recomanable que en el marc de l’extraescolar la composició del grup de participants sigui
el més constant possible per facilitar la traçabilitat.
Les activitats extraescolars començaran el mes d’octubre, com cada curs.
L’empresa contractada per l’AMPA per a la realització de les activitats extraescolars està
elaborant el pla d’actuació que s’annexarà a aquests pla al mes de setembre
Les activitats extraescolars que es fan al centre són:
ACTIVITAT

NOMBRE
D’ALUMNES

GRUPS DELS
QUALS
PROVÉ
L’ALUMNAT

PROFESSIONAL
RESPONSABLE

Anglès I

10-15

P4

Monitor/a

Anglès II

10-15

P5

Monitor/a

Anglès III

10-15

1r

Monitor/a

Anglès IV

10-15

2n

Monitor/a

Anglès V

10-15

3r

Monitor/a

ESPAI ON ES REALITZA
L’ACTIVITAT
AULA P4
(dijous 16:30 a 17:45)
AULA P5
(dijous 16:30 a 17:45)
AULA 1r
(dimecres 16:30 a 17:45)
AULA 2n
(dimecres 16:30 a 17:45)
AULA 3r
(dilluns de 16:30 a 17:45)
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Anglès VI

10-15

4t

Monitor/a

Anglès VII

10-15

5è

Monitor/a

Anglès VIII

10-15

6è

Monitor/a

Arts&Crafts

10-15

1r a 6è

Monitor/a

Dibuixar és fàcil

10-15

3r a 6è

Monitor/a

Batuescola I

10-15

P4 a P5

Monitor/a

Batuescola II

10-15

1r a 6è

Monitor/a

Pre-Botix

10-15

1r i 2n

Monitor/a

Botix I

10-15

3r a 4t

Monitor/a

Botix II

10-15

5è a 6è

Monitor/a

Lego Robòtica I

10-15

3r a 4t

Monitor/a

10-15

5è a 6è

Monitor/a

10-15

P4 i P5

Monitor/a

Balls I

10-15

P4 a P5

Monitor/a

Balls II

10-15

1r a 6è

Monitor/a

10-15

P4 a P5

Monitor/a

10-15

P4 a P5

Monitor/a

10-15

P4 a P5

Monitor/a

10-15

1r a 6è

Monitor/a

Batuescola I

10-15

P4 a P5

Monitor/a

Batuescola II

10-15

1r a 6è

Monitor/a

10-15

P4 a 2n

Monitor/a

10-15

3r a 4t

Monitor/a

10-15

5è a 6è

Monitor/a

Lego Robòtica
II
Petits
Exploradors

Gimnàstica
rítmica I
Gimnàstica
rítmica II
Judo I
Judo II

Poliesportiu P4
a 2n
Futbol sala
benjamí
Futbol sala
aleví
Futbol sala
pares

10-15

Patinatge I

10-15

P4 a 2n

Monitor/a

Patinatge II

10-15

3r a 6è

Monitor/a

AULA 4t
(dilluns de 16:30 a 17:45)
AULA 5è
(dimarts 16:30 a 17:45)
AULA 6è
(dimarts 16:30 a 17:45)
PLÀSTICA
(dimarts 16:30 a 18:00)
???
(dimarts 16:30 a 17:45)
MÚSICA
(dimecres 16:30 a 17:45)
MÚSICA
(dilluns 16:30 a 17:45)
INFORMÀTICA 1
(dilluns 16:30 a 17:45)
INFORMÀTICA 2
(dilluns 16:30 a 17:45)
INFORMÀTICA 2
(dimecres 16:30 a 17:45)
INFORMÀTICA 1
(dimecres 16:30 a 17:45)
INFORMÀTICA 1
(dijous 16:30 a 17:45)
AULA P5
(dijous 16:30 a 17:45)
½ GIMNÀS
(dilluns 16:30 a 17:45)
½ GIMNÀS
(dilluns 17:45 a 18:45)
½ GIMNÀS
(dimarts i dijous 16:30 a 17:45)
½ GIMNÀS
(dimarts i dijous 17:45 a 18:45)
½ GIMNÀS
(dimecres i divendres 16:30 a
17:45)
½ GIMNÀS
(dimecres i divendres 17:45 a
18:45)
MÚSICA
(dimecres 16:30 a 17:45)
MÚSICA
(dilluns 16:30 a 17:45)
PISTA
(dimarts i dijous de 16:30 a 17:45)
½ PISTA
(dimarts i dijous de 17:45 a 18:45)
½ PISTA
(dimarts i dijous de 17:45 a 18:45)
PISTA
(dilluns 19:00 a 20:00)
PISTA
(dilluns i dimecres 16:30 a 17:45)
PISTA
(dilluns i dimecres de 17:45 a
18:45)
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Surfskate

10-15

1r a 6è

Monitor/a

Vòlei

10-15

3r

Monitor/a

Espai de taula
(alumnes que
fan l’activitat a
2a hora)

10-15

1er a 6è

Monitor/a

PISTA
(divendres de 16:30 a 17:45)
SORRAL
(dimarts i dijous 16:30 a 17:45)
“ANGLÈS”
(dilluns a divendres de 16:30 a
17:45)

El/la mestre/a esperarà a l’aula l’arribada del monitoratge de les activitats extraescolars per
tal d’evitar el trasllat en gran grup per l’escola. Durant el trasllat, el posterior trasllat, del
grup d’extraescolars, a l’espai on es realitzarà l’activitat si no es pot assegurar el
manteniment de la distància de seguretat sempre caldrà portar mascareta .
(Per més informació de les Activitats extraescolars veure l’ Annex 5)
L’acollida matinal i de tarda
(Per veure el protocol d’acollida anar a l’ Annex 7)

2.11. Activitats complementàries
Es tindran les mesures de prevenció i seguretat quan fem sortides i altres activitats
complementàries, tant les del mateix centre com les del lloc on es fa l’activitat i en el
transport, quan aquest sigui necessari.

2.12. Festes tradicionals
A les activitats que s’organitzin per celebrar les festes tradicionals (Castanyada, Carnaval i
Sant Jordi) es tindrà en compte tots els protocols i indicacions donades pel Departament de
Salut.

2.13. Reunions dels òrgans unipersonals i col·lectius de coordinació i govern
ÒRGANS

TIPUS DE REUNIÓ

FORMAT DE LA
REUNIÓ

PERIODICITAT /
TEMPORITZACIÓ

Equip Directiu

Planificació

Presencial

Dues per setmana

Consell Escolar

Planificació,
coordinació i
seguiment

Videoconferència

Un cop al trimestre
(si són necessaris
se’n convocaran
d’extraordinaris)

Videoconferència

Mensual

Presencial

Setmanal

Presencial sempre
que sigui possible, si
no és així seran per
videoconferència

Dues per setmana

Claustre
Coordinació
pedagògica
Equip de Cicle

Planificació i
coordinació
Planificació i
coordinació
Planificació i
coordinació
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Equip de Nivell
Especialitats
Educació Especial

Planificació i
coordinació
Planificació i
coordinació
Planificació i
coordinació

Presencial

Dues per setmana

Presencial

Setmanal

Presencial

Dues per setmana

2.14. Protocol d’actuació en cas de detectar un possible cas de covid-19
Requisits d’accés als centres educatius1
● Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, dificultat
respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós2.
● No convivents o contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia compatible
en els 14 dies anteriors.
En cas que l’alumne/a presenti una malaltia crònica d’elevada complexitat 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.
Malgrat que l’evidència és escassa, 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.
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, hauran de signar una declaració responsable (veure annex 1) (s’enviarà per correu i
s'haurà de portar el primer dia de classe) 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.
Les famílies disposaran d’una llista de comprovació de símptomes (vegeu l’annex 3). La
família ha de comunicar al centre si l’infant ha presentat febre o algun altre símptoma. En
1

Extrets del Pla d’actuació per al curs 2020-2021 per a centres educatius en el marc de la pandèmia per COVID19 del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.
2
L’absència de simptomatologia ha de ser sense haver pres cap fàrmac
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cas que la situació epidemiològica ho requerís es podria considerar la implementació d’altres
mesures addicionals com la presa de temperatura a l’arribada a l’escola.
No han d’assistir al centre l’alumnat, les persones docents i altres professionals que tinguin
símptomes compatibles amb la COVID-19, així com aquelles persones que es troben en
aïllament per diagnòstic de COVID-19 o en període de quarantena domiciliària per haver
tingut contacte estret amb alguna persona amb símptomes o diagnosticada de COVID-19.
La detecció precoç de casos i el seu aïllament, així com dels seus contactes més estrets, és
una de les mesures més rellevants per mantenir entorns de seguretat i preservar al màxim
l’assoliment dels objectius educatius i pedagògics. Per tant, el centre escolar seguirà un
protocol molt clar d’actuació en cas de detectar una sospita de cas que ha d’incloure la
ràpida coordinació entre els serveis territorials d’Educació i de salut pública.
En essència, davant d'una persona que comença a desenvolupar símptomes compatibles
amb la COVID-19 al centre educatiu:
1. S’ha de portar a l’alumne/a a l’espai habilitat per l’aïllament.
2. S’ha de col·locar una mascareta quirúrgica (tant a la persona que ha iniciat
símptomes com a la persona que quedi al seu càrrec).
3. S’ha de contactar amb la família per tal que vingui a buscar l’infant.
4. En cas de presentar símptomes de gravetat s’ha de trucar també al 061.
5. El centre ha de contactar amb el Servei Territorial d’Educació per informar de la
situació i a través d'aquest, amb el Departament de Salut de la Generalitat de
Catalunya.
La família o la persona amb símptomes ha de contactar amb el seu CAP de referència per
valorar la situació i fer les actuacions necessàries. Si es decideix realitzar una PCR per a SARSCoV-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, el Departament de Salut de
la Generalitat de Catalunya serà l'encarregada de la identificació, aïllament i seguiment dels
contactes estrets.
DETECCIÓ DE POSSIBLES CASOS PER SIMPTOMATOLOGIA COMPATIBLE AMB LA COVID-19

CASOS
POTENCIALS

Parvulari
(P3 i P4)
Parvulari
(P5)
Primària

PERSONA
ESPAI
RESPONSABLE DE
HABILITAT
REUBICAR L’ALUMNE/A
PER A
I CUSTODIAR-LO FINS
L’AÏLLAMENT
QUE EL VINGUIN A
BUSCAR

Micro aula
planta
baixa edifici
parvulari
Aula
d’Educació
Especial

PERSONA
RESPONSABLE
DE TRUCAR A
LA FAMÍLIA

PERSONA
RESPONSABLE
DE COMUNICAR
EL CAS ALS
SERVEIS
TERRITORIALS

Tutor/a
E. Directiu

Tutor/a
E. Directiu

E. Directiu

Tutor/a
E. Directiu

Tutor/a
E. Directiu

E. Directiu
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SEGUIMENT DE CASOS
EXPLICACIÓ DEL
PROTOCOL SEGUIT I
OBSERVACIONS
(incloure el nom de la
persona que ha fet les
actuacions i el nom del
familiar que l’ha vingut
a buscar)

DIA I HORA
DE LA
DETECCIÓ

ALUMNE/A

PERSONA DE
SALUT AMB
QUI ES
MANTÉ EL
CONTACTE I
CENTRE
D’ATENCIÓ
PRIMÀRIA

PERSONA
REFERENT DEL
CENTRE PELS
CONTACTES AMB
SALUT (mantindrà
el contacte amb
salut i farà
seguiment del cas)

2.15. Seguiment del pla
RESPONSABLE

POSSIBLES
INDICADORS

Xavier Devesa Royo, Director del centre
Fer el seguiment del pla valorant cadascun dels aspectes reflectits i
fent les adaptacions que calguin, sempre respectant la normativa
vigent.
Les propostes de millora que es facin en cada moment quedaran
recollides en aquest document.
1r trimestre:

PROPOSTES
DE MILLORA
TRIMESTRALS

-

Protocol acollida (14.09.20)

-

Actualització de símptomes (15.09.20)

-

Sortides dies de pluja (21.09.20)

-

Modificació Pla d’Obertura (23.09.20)

2n trimestre:
3r trimestre:
-
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3. Concrecions per a l’Educació Infantil
3.1. Pla d’acollida de l’alumnat
El nostre centre només fa l’acollida gradual amb l’alumnat de P3. Aquesta acollida és
realitzarà el 14, el 15 i el 16 de setembre. L’alumnat de cada grup de P3 es divideix en dos
grups per aula, assistint al centre cada mig grup en una franja de 1 h 15 m (matí o tarda)
acompanyat d’una persona adulta. L’adult podrà quedar-se durant tota l’estona el primer
dia i els altres dos haurà de marxar al cap d’una estona.
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.
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.
Cada infant només podrà ser acompanyat per una sola persona (que pot canviar durant el
període d’adaptació). Els germans del mateix nivell 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.
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).
La persona acompanyant s’haurà de rentar les mans amb a 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.
La persona acompanyant ha d’accedir al centre educatiu amb una mascareta higiènica o
quirúrgica correctament posada
El període d’acollida de P3 es realitzarà, de manera parcial, en un espai exterior del centre
educatiu (pati de parvulari diferenciat per cada grup classe).
Quan s’utilitzin les aules, caldrà ventilar-les adequadament, almenys durant 10 minuts 3
vegades al dia. En cap cas es podrà superar l’ocupació que preveu que cada persona disposi
d’un espai de 2,5 m² a l’interior de l’aula, inclosos infants, persones acompanyants i
persones educadores.
Caldrà netejar i desinfectar els espais segons el pla de neteja i desinfecció del centre.
A partir dels dijous 17 entrarà tot l’alumnat de P3, grup sencer.
La persona acompanyant encara podrà entrar amb l’infant fins acabar aquesta primera
setmana.
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3.2. Pla de treball per a l’Educació Infantil en confinament

NIVELL
EDUCATIU

P3

P4

P5

MÈTODE DE
TREBALL I
RECURSOS
DIDÀCTICS
PREVISTOS
Treball telemàtic a
través de la
plataforma zoom i
utilitzant el
moodle del centre
per tal de fer
arribar propostes
d'activitats i
activitats
realitzades en les
dues direccions

MITJÀ I
MITJÀ I
PERIODICITAT
PERIODICITAT DEL CONTACTE
DEL CONTACTE
INDIVIDUAL
AMB EL GRUP
AMB
L’ALUMNE/A

1 cop per dia
per explicar
tasques a fer i
mantenir el
contacte del
grup

1 tutoria
individual per
setmana

MITJÀ I
PERIODICITAT
DE CONTACTE
AMB LA
FAMÍLIA
Diàriament les
famílies es
podran
comunicar amb
el professorat i
es tindran
reunions per
videoconferència
tal com vagin
sorgint les
necessitats (una
mínima per
trimestre)

4. Concrecions per a l’Educació Primària
4.1. Pla de treball per a l’Educació Primària en confinament

NIVELL
EDUCATIU

1r
2n
3r
4t
5è
6è

MÈTODE DE
TREBALL I
RECURSOS
DIDÀCTICS
PREVISTOS
Treball telemàtic a
través de la
plataforma zoom i
utilitzant el
moodle del centre
per tal de fer
arribar propostes
d'activitats i
activitats
realitzades en les
dues direccions

MITJÀ I
MITJÀ I
PERIODICITAT
PERIODICITAT DEL CONTACTE
DEL CONTACTE
INDIVIDUAL
AMB EL GRUP
AMB
L’ALUMNE/A
1 o 2 cops per
dia per explicar
continguts o
tasques a fer
3 cops per dia
(un per cada
franja horària)
per explicar
continguts o
tasques a fer

1 tutoria
individual per
setmana
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PERIODICITAT
DE CONTACTE
AMB LA
FAMÍLIA
Diàriament les
famílies es
podran
comunicar amb
el professorat i
es tindran
reunions per
videoconferència
tal com vagin
sorgint les
necessitats (una
mínima per
trimestre)
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Annex 1
DECLARACIÓ RESPONSABLE D’ACCÉS A L’ESCOLA
L’alumne/a haurà de portar al centre educatiu, el primer dia d’escola, una declaració
responsable, signada per la família o les persones tutores, per tal de garantir que es
comprèn la importància de no portar a l’escola als infants que tenen símptomes a la llar;
d'informar al centre educatiu de l'aparició de qualsevol cas de COVID-19 en l’entorn familiar
de l’infant i de mantenir un contacte estret amb el centre educatiu davant de qualsevol
incidència.

Podeu trobar els 2 models a la web de l’escola (https://agora.xtec.cat/escolamunicipal-lasinia/)
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Annex 2
PLANIFICACIÓ DE LA VENTILACIÓ, NETEJA I DESINFECCIÓ3








Aquest és el Pla de neteja i desinfecció adaptat al nostre centre educatiu en funció dels diferents espais i la seva
ocupació i concurrència.
Utilitzar només els desinfectants apropiats i amb mesura, l’excés i la barreja de productes incompatibles pot provocar
intoxicacions.
La neteja s’ha de fer de forma prèvia a les actuacions de desinfecció per garantir l’eficàcia dels desinfectants.
Els productes s’han d’utilitzar seguint les indicacions de les etiquetes i adoptant les mesures de precaució indicades.
Cal fer neteja i desinfecció més d’una vegada al dia en espais utilitzats successivament per persones/grups diferents
amb més freqüència com lavabos, espais multi activitats, sales de reunions amb reunions successives, menjadors amb
diferents torns, zones d’elevada freqüència de pas i recepció, etc.
La ventilació és tant important com la neteja, en especial on hi ha presència continuada de persones.

 = neteja i desinfecció + = ventilació
Abans de
cada ús

Després
de cada ús

n = neteja
Diàriament

≥ 1 vegada
al dia

Setmanalment

Comentaris

ESPAIS COMUNS I EQUIPAMENTS
Ventilació de l’espai
Manetes i poms de
portes i finestres
Baranes i passamans,
d’escales
Superfície de taulells i
mostradors
Cadires i bancs
Grapadores i altres
utensilis d’oficina
Aixetes
Ordinadors, sobretot
teclats i ratolins
Telèfons i
comandaments a
distància
Interruptors d’aparell
electrònics
Fotocopiadores
Fonts d’aigua

+





Mínim 10 minuts 3
vegades/dia

Especialment en les
zones que contacten
amb les mans









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

AULES I ESPAIS DE JOC INTERIORS
Ventilació de l’espai

+

Superficies o punts de
contacte freqüent amb
les mans



Terra



Mínim 10 minuts 3
vegades/dia

3

Adaptat de: “Caring for Our Children: National Health and Safety Performance Standards. National Resource Center for Health and Safety
in Child Care and Early Education (NRC) University of Colorado College of Nursing” amb les indicacions de la Sub-direcció General de
Seguretat Alimentària i Protecció de la Salut l’Agència de Salut Pública de Catalunya.
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Abans de
cada ús

Després
de cada ús

Diàriament

Materials de jocs

n



Joguines de plàstic

n



≥ 1 vegada
al dia

Setmanalment

També si hi ha un
canvi de grup
d’infants Les
joguines de plàstic
dur poden rentar-se
al rentaplats



Joguines o peces de
roba

Comentaris

Rentadora (≥60ºC)

MENJADOR

Superfícies on es
prepara el menjar

Mínim 10 minuts 3
vegades/dia

+

Ventilació de l’espai




Amb aigua calenta:
rentats a elevada
temperatura. Sense
aigua calenta:
desinfecció en
dilució de lleixiu al
0,1 %.



Plats, gots, coberts...



Fonts d’aigua
Taules, safates de
trona



Taulells
Utensilis de cuina
Taules per a usos
diversos









Terra

ZONES DE DESCANS
Mínim 10 minuts 3
vegades/dia

+

Ventilació de l’espai



Llits

Rentat a
≥60ºC

Fundes de matalàs




Terra
Altres superfícies

També quan canvia
l’infant que l’utilitza
També si hi ha un
canvi de grup
d’infants

LAVABOS I DUTXES

+



Ventilació de l’espai
Rentamans
Inodors



Terra i altres
superfícies

Mínim 10 minuts 3
vegades/dia
Especialment
després de l’ús
massiu (després del
pati, després de
dinar) i sempre al
final de la jornada.



Dutxes
Cubells de brossa,
bolquers o compreses
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Annex 3
LLISTA DE COMPROVACIÓ DE SÍMPTOMES PER A LES
FAMÍLIES
Si el vostre fill, filla o infant tutelat no es troba bé, marqueu amb
una creu quins d’aquests símptomes presenta:
Febre o febrícula

Tos

Dificultat per respirar

Congestió nasal

Mal de coll

Mal de panxa

Vòmits o diarrees

Mal de cap

Malestar

Dolor muscular

Si a casa hi ha alguna persona adulta4 que no es troba bé,
marqueu amb una creu quins d’aquests símptomes presenta:
Febre o febrícula

Tos

Dificultat per respirar

Alteració del gust o de l’olfacte

Mal de coll

Calfreds

Vòmits o diarrees

Mal de cap

Malestar

Dolor muscular

* Si heu marcat una o diverses caselles cal que eviteu portar l’infant a l’escola i que us
poseu en contacte amb el centre per comunicar-ho.
En horari d’atenció del centre d’atenció primària, poseu-vos en contacte telefònic amb
el vostre equip de pediatria o de capçalera. En un altre horari, truqueu al 061.

4

Si es tracta d’un altre infant o adolescent de la unitat familiar empleneu l’apartat
anterior.
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Annex 4
ORGANITZACIÓ DEL SERVEI DE MENJADOR
El personal del servei del menjador té l’obligació de portar la mascareta durant tot el
servei de menjador, tant a l’exterior com a l’interior. A l’espai del menjador es
delimitarà l’entrada i la sortida, també s’habilitarà un lloc per posar el gel
hidroalcohòlic que complementa al sabó en la higiene de mans, aquest gel serà
dispensat pels monitors.
Els alumnes usuaris del menjador són recollits pel seu monitor de referència per les
aules i es portarà al menjador, pati o activitats, tenint en compte el seu torn. Els
alumnes usuaris portaran sempre la mascareta fora de l’espai del menjador. Abans
d’entrar al menjador o realitzar activitats es rentaran les mans als lavabos, es vetllarà
perquè no coincideixi alumnes de més d’un grup estable. Una vegada asseguts a taula
o en la realització d’activitat es podran treure la mascareta i l’hauran de guardar en
una bossa de paper. Una vegada finalitzat el servei de menjador, els alumnes es
rentaran les mans i tornaran a l’aula amb la mascareta posada.
En educació infantil els alumnes usuaris es quedaran a les seves aules, els seus
monitors prepararan les aules per poder dur a terme el servei de menjador. El dinar
sortirà de cuina amb les mesures higièniques que marca la llei i es portarà a les
diferents aules d’educació infantil. Una vegada finalitzat, es realitzaran activitats amb
els grups estables a l’interior o a l’exterior.
Les taules les prepararan els monitors, no hi haurà cap aliment en mig de la taula per
ser compartit com pot ser el pa, l’amanida o la fruita. Les gerres d’aigua estaran a la
taula de servir i seran les monitores qui la serveixi. El menjar sortirà de cuina tancat,
només podrà manipular el menjar la monitora responsable de grup, l’usuari no es
podrà aixecar per recollir el seu plat brut o estris i agafar el segon o postres, també
s’elimina les funcions que realitzava l’encarregat de taula. Només es podrà aixecar de
la taula per anar al lavabo i sempre amb la mascareta posada. S’habilitarà un lloc per
posar tots els estris bruts de cada grup estable, mai s’ajuntaran estris de diferents
grups.
En l’espai del menjador després de cada torn es realitzarà la neteja habitual i la
desinfecció de l’espai, es durà a terme quan cap usuari es trobi dins i es desinfectaran
cadires, bancs, taules i poms de les portes. La instal·lació es ventilarà almenys 10
minuts. Si és possible, es deixaran les finestres obertes.
Les activitats a l’exterior es delimitaran diferents zones separades 1.5 metres entre si
per poder dur a terme les activitats, en aquestes zones delimitades només podrà estar
el grup estable, en cas de que no es pugui garantir fomentarem activitats on no hi hagi
contacte entre alumnes de diferents grups estables i sempre amb la mascareta.
Després de la utilització de material es realitzarà a la desinfecció d’aquest. En les
activitats a l’interior sempre es realitzaran amb el grup estable i quan es finalitzi es
realitzarà la ventilació i desinfecció de l’espai.
A l’estona del menjador l’alumnat, seguin les indicacions de l’escola, no podrà portar
cap tipus de joguina, cartes, cromos, llapis de colors, etc.
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La dotació de personal per atendre l’alumnat en el servei de menjador, segons la
RESOLUCIÓ EDU/790/2020, de 24 de març, és d’un monitor cada 15 alumnes a infantil
i cada 25 a primària.
L’equip docent i el personal d’administració i serveis del centre podrà fer ús del servei
de menjador escolar sempre que sigui possible la seva ubicació en un espai clarament
diferenciat de l’ocupat per l’alumnat i mantenint en tot moment la distància de
seguretat d’1,5 metres entre adults i alumnat. El professorat i el personal
d’administració i serveis han d’utilitzar obligatòriament la mascareta en el menjador
excepte quan estiguin asseguts a la taula fent l’àpat.
Comunicació coordinació - famílies
Aquest curs, a causa de la situació en la qual ens trobem, cap família podrà entrar al
despatx del menjador. Qui vulgui contactar amb el coordinador del menjador ho haurà
de fer per WhatsApp al 609 66 09 72 o per correu electrònic lasinia@vostracuina.com.
Només es podrà entrar al despatx del menjador demanant cita prèvia al coordinador.
Els nous usuaris fixes i esporàdics del servei de menjador hauran d’omplir la fitxa
d’inscripció del curs 2020-2021 i retornar-la amb totes les dades a l’e-mail
lasinia@vostracuina.com.
Les famílies dels usuaris esporàdics hauran de contactar amb el coordinador abans de
les 10h del mateix dia i fer el pagament a través d’una transferència bancaria, cal
demanar el numero de compte al coordinador i enviar el justificant de la transferència.
Els nous preus de la prestació del servei de menjador escolar segons RESOLUCIÓ
EDU/790/2020, de 24 de març són:
-

Preu fixes: 6,33€ .

-

Preu esporàdics: 6,96€.
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Annex 5
ACTIVITATS EXTRAESCOLARS
D’acord amb el “Pla d’actuació per al curs 2020-2021 per a centres educatius en el
marc de la pandèmia per Covid19”, publicat el 3 de juliol de 2020 pel Departament
d’Educació de la Generalitat de Catalunya, fem nostres els compromisos sanitaris
(veure annex) i afegim els següents punts:
- Per confirmar la inscripció a les activitats extraescolars es obligatori enviar per
correu electrònic la declaració responsable de les famílies, on es declara que el seu
fill/a no ha tingut símptomes de COVID els últims 14 dies
(dayanis.guerra.carballoso@gmail.com).
- L’accés de les famílies al centre serà restringit i amb cita prèvia, us heu de posar en
contacte amb el vostre coordinador i demanar hora mitjançant correu electrònic a
l’adreça extraescolars.ampalasinia@gmail.com. Per tant us recomanem que si teniu
el mètode de pagament en efectiu feu el canvi a transferència
(ES3400494876532395044403), Bizum (650862143) o domiciliació bancària (enviar
dades a dayanis.guerra.carballoso@gmail.com).
- Els monitors/tècnics realitzaran les formacions previstes dins del Pla de Prevenció
de Riscos Laborals i totes aquelles que s’estipulin.
- Els monitors seran al centre a les 16:15h per la recollida esglaonada dels nens/es.
Un cop recollits aniran a un espai segur fins que quedi lliure l’espai a ocupar per
realitzar l’activitat.
- Aquells alumnes que accedeixen al Centre Educatiu per iniciar directament
l’activitat extraescolar hauran, se’ls realitzarà rentat de mans, tant al iniciar com al
finalitzar l’activitat extraescolar, i també se’ls mesurar el febre al entrar al Centre
Educatiu.
- Els alumnes de segona hora han de venir 10minuts abans per tal d’evitar
aglomeracions amb la sortida del primer torn.
- Degut a que l’accés de les famílies al centre està restringit, les famílies
acompanyaran i recolliran als alumnes a l’exterior de la porta del Centre Eductiu i
evitant aglomeracions.
- Tindrem material per a cada grup estable que no farà servir cap altre grup. El
material d’aquesta caixa es desinfectarà després de cada ús.
- Els monitors/tècnics faran servir el xiulet de mà per tal de portar sempre la
mascareta.
- Ús de mascareta obligatòria durant els desplaçaments pel centre educatiu.
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PROTOCOL PER ACTIVITATS
ANNEX 6
GENERALITAT
Surfskate,
Apliquem
Patinatge.
protocol
d’Esports amb
Pilota.
Poliesportiu, Apliquem
Futbol,
protocol
Volei, Escola d’Esports amb
Esportiva.
Pilota.
ACTIVITAT

MESURES PRÒPIES
Cada alumne ha de portar les seves proteccions.
El skate es desinfectarà després de cada ús.

Tindrem material exclusiu per a cada grup estable que
no farà servir cap altre grup. El material d’aquesta caixa
es desinfectarà després de cada ús.
Els alumnes de segona hora han de venir 10minuts
abans per tal d’evitar aglomeracions amb la sortida del
primer torn.
La coordinadora d’extraescolars prendrà la temperatura
als alumnes que vinguin al centre per realitzar activitats
a segona hora i farà la higiene de mans.

Anglès,
Dibuixar es
fàcil, espai
de taula.
Botix Lego,
Pre-botix,
Petits
exploradors.
Gimnàstica
Rítmica ,
Balls,

Apliquem
protocol d’Arts
Plàstiques.

Judo.

Apliquem
- JUDO-1: Els alumnes de Judo-I sortiran amb el judogui
protocol d’Arts posat, un cop finalitzi l’activitat i no faran el canvi dintre
Marcials.
dels vestuaris.
- JUDO-2: Els participants de Judo-II han de venir amb la
roba de l’activitat posada de casa per tal de no fer servir
els vestuaris.
Els alumnes de segona hora han de venir 10minuts
abans per tal d’evitar aglomeracions amb la sortida del
primer torn.
La coordinadora d’extraescolars prendrà la temperatura
als alumnes que vinguin al centre per realitzar activitats
a segona hora i farà la higiene de mans.

Apliquem
protocol de
Robòtica i TIC.
Apliquem
protocol de
Dansa,
gimnàstica
artística i
esportiva,
teatre, circ,
dansa aèria,
ioga).

L’activitat de Balls i Aeròbic Adults es realitzarà a
l’exterior quan el temps ho permeti.
Els aparells de Gimnàstica Rítmica es desinfectaran
després de cada ús.
Els alumnes de segona hora han de venir 10minuts
abans per tal d’evitar aglomeracions amb la sortida del
primer torn.
La coordinadora d’extraescolars prendrà la temperatura
als alumnes que vinguin al centre per realitzar activitats
a segona hora i farà la higiene de mans.
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Batuescola.

Apliquem
protocol de
Música.

Protocols específics per als grups de Sensibilització
Musical (P3 a P5): Es minimitzarà l’ús de materials als
grups de sensibilització, sobretot a P3. Als grups estables
de P3 i P4, se’ls proporcionarà un llistat de material per
a un possible període de formació online, així com un
document explicatiu del funcionament del mateix. Es
proporcionarà un altaveu bluetooth a cada especialista.
Protocols específics per als grups de Batucada (1r a 6è,
ESO): Es farà servir cert material d’ús exclusiu: baquetes
i masses, corretja i una bossa de nanses. Aquest
material individual de préstec se l’enduran els i les
alumnes a casa i en garantiran la desinfecció setmana a
setmana. Un cop acabat el trimestre, La Batuescola
recopilarà tot el material de préstec i en realitzarà una
desinfecció profunda aprofitant els períodes de
vacances. S’establirà l’ús d’un instrument per alumne
cada trimestre. La rotació instrumental es farà només a
l’inici de cada trimestre amb el material degudament
desinfectat. La neteja i desinfecció dels instruments i
materials s’inclourà com a activitat dins de
les sessions, sempre i quan es pugui garantir fer-ho amb
productes homologats que els alumnes puguin
manipular. Els especialistes faran servir pantalles
protectores quan dirigeixin els ritmes per tal de poder
usar el xiulet amb protecció.

En cas d’un nou episodi de confinament parcial o total que impliqui la interrupció de
les classes presencials i/o el tancament de les escoles, les següents extraescolars es
mantindran a través de sessions online en “streaming ” dins l’horari extraescolar
habitual i es complementarà amb recursos didàctics online i un seguiment i avaluació
per correu electrònic i/o telèfon. Les quotes es mantindran en la seva totalitat.
-

Anglès

-

Batuescola

-

Dibuixar es fàcil

-

Botix Lego

-

Pre-Botix

-

Petits exploradors.

Si teniu qualsevol dubte, si us plau podeu enviar
dayanis.guerra.carballoso@gmail.com o trucar al telèfon 650862143.
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Annex 6

ENTRADES I SORTIDES
EN DIES DE PLUJA
ENTRADES DES DE P3 FINS A 6è


Per tal de fer les entrades esglaonades, totes les portes s’obriran a les 8:50 i es
tancaran a les 9:10h per tal que l’alumnat vagi entrant tal com arriba al centre.



A la tarda s’obriran a les 15:00 i es tancaran a les 15:10h.



Les mestres posaran gel hidroalcohòlic i l’alumnat anirà sol cap a les seves
classes.



Les tutores i tutors els estaran esperant a les classes.

SORTIDES (migdia i tarda)


PARVULARI (P3

i P4)

 Excepcionalment les famílies podreu entrar al pati del parvulari.
 L’alumnat sortirà per les escales principals.
 Primer sortiran els P3, un per cada costat de les escales.
 Després ho farà P4 B i per últim P4 A.
 Sabent l’ordre de sortida, no us acumuleu al pati.


PARVULARI (P5)
 Les sortides seran com la resta de dies, per la porta principal.



PRIMÀRIA (1r,

2n , 3r i 4t)

 Les famílies esperareu al carrer a ser cridades per grups.
 Entrarem per l’ordre que ens cridin: 1r A, 1r B, 2n A, 2n B, 3r A, 3r B, 4t A i
4t B.
 Quan haguem recollit l’infant, anirem marxant per la pista, com sempre.
 No ens apropem molt a la porta ni fem embussos.
 Si vinc a recollir més d’un alumne m’hauré d’esperar a que cridin el seu
grup.


PRIMÀRIA (5è

i 6è)

 Les sortides seran com la resta de dies, per la porta que dóna al passeig del
riu.
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Annex 7

PROTOCOL SERVEI ACOLLIDA CURS 2020-2021
El servei d'acollida que organitza l'AMPA està adreçat a les famílies que necessiten que
els seus fills/filles s'estiguin abans i/o després de l'horari lectiu a l'escola.
Del servei d'acollida se'n fa càrrec una empresa externa especialitzada; La Vostra Cuina,
que duu a terme el servei mitjançant un grup de monitors sota la supervisió de l'AMPA.
El servei es continuarà oferint com fins ara, amb els torns del servei següents:
Torn de matí: de les 7:45 fins a les 9:00. L'entrada és progressiva, segons vagin arribant
els nens/es a l'escola.
Torn de tarda 1: de 16:30 fins a les 17:15. L'hora de recollida serà de 17:15 a 17:25.
Torn de tarda 2: fins a les 18:00. L'hora de recollida del segon torn de tarda serà
progressiva a partir de les 17:30, segons els familiars vagin arribant a buscar-los.
La inscripció del servei es realitzarà a través del formulari i es disposa de dos tipologies:
 Quota FIXES: mitjançant domiciliació bancària mensual.
 Quota ESPORÀDICS: pagament mitjançant Bizum al telèfon 633108675.
A causa de la situació de pandèmia, pot ser que els preus del servei es vegin
incrementats durant aquest curs 2020-2021.
Contacta amb nosaltres: al telèfon
a acollida.ampalasinia@gmail.com

633108675o

per

correu

electrònic

Full informatiu del servei d’acollida amb la informació sobre el seu funcionament
El servei d’acollida, sempre ha comportat una barreja d’alumnat dels diferents grups i
cursos, per aquest motiu, i en el marc de la pandèmia per COVID-19, s’ha establert un
protocol amb els criteris per identificar els canvis i la gestió del servei.
L’Escola, ha establert una sèrie de grups estables i que marquen l’organització dels
infants. Per aquest motiu, s’ha adaptat l’acollida a aquests grups, aplicant la distància
de seguretat i utilitzant la mascareta en tot moment.
A continuació es descriu el protocol per al servei d’acollida:
Pla d’acollida matinal
Per tots els infants:
El centre ha habilitat diferents espais que permeten mantenir la distància
interpersonal d’1,5 metres (fora dels grups estables), però tot i això, tant el
monitoratge d’acollida i els infants de primària han de portar mascareta durant tota
l’estona.
Arribada:
Educació infantil:
- Les famílies, han de prendre la temperatura als infants abans d'anar a l'escola.
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- L'entrada de l’alumnat es realitzarà per la porta principal (la reixa del carrer La
Sínia) on seran rebuts per una monitora que els recollirà i portarà a l'espai
d'acollida.
- Abans d'entrar al centre s'ha de rentar les mans amb gel hidroalcohòlic i netejar
els peus a la catifa desinfectant, un cop dins s’ha de mantenir la distància de
seguretat d'1,5 metres amb la resta de persones, sempre que no formin part del
seu grup estable.
Educació primària:
- Les famílies, han de prendre la temperatura als infants abans d’anar a l’escola.
- L'entrada de l’alumnat es realitzarà per la porta principal del carrer La Sínia on
seran rebuts per una monitora que els recollirà i portarà al menjador.
- La reixa estarà tancada i les famílies no podran deixar els nens sols fins que no els
reculli la monitora.
- Abans d'entrar al centre s'ha de rentar les mans amb gel hidroalcohòlic i netejar
els peus a la catifa desinfectant, un cop dins s’ha de mantenir la distància de
seguretat d'1,5 metres amb la resta de persones, sempre que no formin part del
seu grup estable.
Trasllat a l’aula:
L’alumnat serà recollit per les mestres que els portaran al pati abans que entrin la
resta de nens.
Pla d’acollida tarda
Educació infantil:
- Les mestres portaran l’alumnat al monitor/monitora un cop finalitzi la classe.
- Els nens es rentaran les mans abans de realitzar qualsevol activitat.
- Els infants poden portar el berenar en una bossa de roba diferent de l’esmorzar, i
aquest no pot ser compartit amb els altres nens. Abans i després de berenar es
rentaran les mans.
- En la mesura del que sigui possible, les activitats de la tarda es realitzaran a l’aire
lliure (pati), dins les limitacions dels grups aula i els monitors.
- Les famílies hauran d’esperar a la porta del carrer La Sínia, a què siguin entregats
els infants. No es podrà accedir dins els límits de l’escola.
- Acabat l’horari d’acollida cal ventilar, netejar i desinfectar l’espai.
Educació primària:
- Els nens seran recollits pels monitors un cop hagi finalitzat les classes; aquets han
de portar la mascareta en tot moment.
- L’alumnat es rentaran les mans abans de realitzar qualsevol activitat.
- Es pot portar el berenar, que no podrà ser compartit amb els altres infants.
Abans i després de berenar es rentaran les mans.
- Durant aquesta estona, els infants, podran realitzar els deures.
- En la mesura del que sigui possible, les activitats de la tarda es realitzaran a l’aire
lliure (pati), dins les limitacions dels grups aula i els monitors.
- Les famílies hauran d’esperar a la porta del carrer La Sínia, a què siguin entregats
els infants. No es podrà accedir dins els límits de l’escola.
- Acabat l’horari d’acollida cal ventilar, netejar i desinfectar l’espai.
Aquest protocol pot ser modificat en funció de l’evolució de la pandèmia de la COVID19 i els requeriments que vagi indicant l’Escola.
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