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1. Introducció.

En aquest document es presenta el Pla d’organització de l’escola Riumar per al curs
2021-2022.

Per elaborar aquest Pla d’actuació de centre per al curs 2021-2022, ens hem basat en les
Instruccions de la Secretaria de Polítiques Educatives, que a la vegada es complementen
amb el Pla d’actuació en el marc de la pandèmia per COVID-19 elaborat amb el
Departament de Salut, el document de preguntes més freqüents, la Guia per elaborar el pla
d’organització dels centres educatius per al pròxim curs i finalment amb el document on s’hi
troba la gestió de casos COVID-19 als centres educatius. Tot això sense perdre de
referència el nostre Projecte Educatiu de Centre, el projecte de direcció i els diferents
documents d’organització interns de centre.

Aquest Pla d’actuació pretén establir les bases per tal que el curs 2021-22 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.

2. Diagnosi

Durant el curs 20-21 l’escola ha continuat utilitzant la plataforma en línia de classdojo, per
poder mantenir el contacte amb les famílies. A part, hem introduït l’ús de la plataforma
G-SUITE, en la realització de tasques setmanals i en els moments que han estat en
quarantena alguns grups. Així s’han pogut realitzar videoconferencies amb els mestres i
especialistes per poder fer un seguiment de la classe. Durant el curs es va realitzar formació
interna de centres en entorns virtuals d’aprenentatge. De cara el proper curs, realitzarem
una actualització i ampliació d’aquesta formació.

Aquesta iniciativa ens va ser de molt profit en el moment de les quarantenes, ja que va ser
el principal canal de comunicació amb la majoria de l’alumnat i les seves famílies. Encara
que no ha estat l’únic, ja que també s’ha utilitzat el whatsapp, el Meet per a
videoconferències, el correu electrònic i en alguns casos més puntuals, el telèfon mòbil.
Gràcies a les diferents vies de contacte que vam utilitzar,  la comunicació va ser eficient i
fluida, permetent-nos així arribar a totes les famílies.

Un cop es va detectar la manca de dispositius digitals i connectivitat a internet d’alguns dels
nostres alumnes, el centre es va posar en contacte amb els Serveis d’Educació de les
Terres de l’Ebre, per poder facilitar els dispositius necessaris i assegurar mitjançant un USB
la connexió d’aquests a internet. D’aquesta manera van poder realitzar les tasques que
l’equip docent proposava.
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La coordinació de tot l’equip docent que forma aquest claustre, juntament amb l’equip
directiu, ha estat la clau per poder organitzar-nos i planificar el passat curs.

Durant el curs s’ha realitzat una enquesta per valorar el grau de satisfacció de les famílies i
el professorat amb relació a la resposta educativa donada durant el curs, on també hem
donat opció a què facin aportacions i propostes de millora. Els resultats de l’enquesta estan
reflectits en els indicadors de seguiment del Pla d’Actuació del curs passat.

En la memòria anual 20-21, s’hi troben concretades totes les actuacions realitzades durant
el curs.

Un cop realitzada la diagnosi, el centre estableix els eixos del nostre Pla d’Actuació:
- Presencialitat i seguretat.
- Accés a l’educació en condicions d’equitat a tot l’alumnat.
- Acompanyament emocional.
- Competència digital per a tota la comunitat educativa: famílies, alumnat i equip

docent.
- Comunicació amb les famílies.
- Coordinació equip docent.
- Educació per la higiene.

3. Contingut del pla d’obertura

3.1 Organització de grups estables

El curs començarà de manera presencial el dia 13 de setembre.

S’organitzaran els grups estables d’alumnes amb un tutor o tutora i un espai referent.
L’organització entorn de grups de convivència estables, es realitza per tal de facilitar la
traçabilitat de possibles casos que es donin en els centres. Des d’un punt de vista de salut,
té molta més importància centrar els esforços organitzatius en garantir l’estabilitat i
l’estanquitat d’aquest grup, amb la finalitat de preservar la capacitat de traçabilitat, que no
pas en fixar el nombre d’integrants del grup. Aquest grup estable està format per un conjunt
d’alumnes, amb el seu tutor o tutora i correspon als grups ja existents. Això ens permet
donar una bona resposta de qualitat educativa als nostres alumnes amb relació al projecte
educatiu de centre.
Poden formar part d’aquest grup estable altres docents o personal de suport educatiu i a
l’educació inclusiva si la major part de la seva jornada laboral transcorre en aquest grup.
En el cas de la incorporació d’un nou alumne al centre, se l’assignarà a un grup estable
existent.
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A l’educació infantil i primària aquest grup es mantindrà junt, al llarg de la jornada lectiva,
tant a l’aula com al pati.
A l’interior de l’edifici el grup ocuparà, de manera general el mateix espai físic. Els alumnes
seran sempre els mateixos encara que es pugui desdoblar, en cap cas, es podran fer
agrupaments en diferents grups. Això permet que no sigui necessari requerir la distància
física interpersonal de seguretat establerta en 1,5 metres (o la superfície equivalent de
seguretat de 2,5 m2) en aquests grups de convivència estables. En aquestes condicions,
des d’un punt de vista de salut, té molta més importància centrar els esforços organitzatius a
garantir l’estabilitat i l’estanqueïtat d’aquest grup, amb la finalitat de preservar la capacitat de
traçabilitat, que no pas a fixar el nombre d’integrants del grup. Dintre de l’aula serà obligatori
l’ús de la mascareta a educació primària.
Aquells docents o personal de suport educatiu que es relacionen amb més d’un grup
estable, caldrà que portin mascareta quan no puguin mantenir una distància d’1,5 metres
amb els infants.

A continuació es detalla en aquesta graella la relació de l’alumnat, els professionals i els
espais, del nostre centre educatiu.

Grups Alumne
s

Docents PAE Espais

Estable Altres
docents

Estable Temporal Estable Temporal

P3 12 Rosa R. 1 Suport
Infantil
1 EE

TEI Aula P3 Dep. EI
Aula
d’ambients
Gimnàs
Aula d’EE

P4 21 Noèlia M. 1 Anglès
1 Suport
Infantil
1 EE

Aula P4 Dep. EI
Aula
d’ambients
Gimnàs
Aula d’EE

P5 21 Raquel P, 1 Anglès
1 Suport
Infantil
1 EE

Aula P5 Dep. EI
Aula
d’ambients
Gimnàs
Aula d’EE

Primer 22 M Carme
V.

1 Anglès
i plàstica
1 Música
1 E.F.
1 Religió
1 EE

Vetlladora Aula 1r
Aula
Anglès

Aula de
música
Gimnàs
Aula d’EE
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1 Suport
Primària

Segon 25 Sarai M. 1 Anglès
i plàstica
1 Música
1 E.F.
1 Religió
1 EE
1 Suport
Primària

Vetlladora Aula 2n
Dep. CI

Aula de
música
Gimnàs
Aula d’EE

Tercer 24 Míriam V. 1 Anglès
i plàstica
1 Música
1 E.F.
1 Religió
1 EE
1 Suport
Primària

Vetlladora Aula 3r
Dep CS

Aula de
música
Gimnàs
Aula d’EE

Quart 25 Ferran 1 Anglès
i plàstica
1 Música
1 E.F.
1 Religió
1 EE
1 Suport
Primària

Vetlladora Aula 4t
Dep CM

Aula de
música
Gimnàs
Aula d’EE

Cinquè 25 Aleix 1 Anglès
i plàstica
1 Música
1 E.F.
1 Religió
1 EE
1 Suport
Primària

Aula 5è
Aula
d’informàti
ca.

Aula de
música
Gimnàs
Aula d’EE

Sisè 21 Damià M. 1 Anglès
i plàstica
1 Música
1 E.F.
1 Religió
1 EE
1 Suport
Primària

Vetlladora Aula 6è
Biblioteca

Aula de
música
Gimnàs
Aula d’EE
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3.2 Organització pedagògica

En aquest punt es detallen les línies d’actuació que es duran a terme aquest curs en l’àmbit
pedagògic a causa de la nova normalitat. No s’ha d’oblidar tota la línia pedagògica que es
reflecteix en els documents de centre, però s’inclouen aquelles novetats i propostes de
millora per poder dur a terme el pla d’obertura i un possible nou confinament.

- Acció tutorial.
Després d’una situació tan excepcional com ha estat el confinament, els nostres
alumnes necessiten un acompanyament emocional i unes dinàmiques de grup que
permetin una nova adaptació a l’escola. Tot i que continuen amb els mateixos grups
que el curs anterior, la cohesió de grup serà un dels objectius d’aquest curs.
L’aprenentatge personalitzat i l’acompanyament familiar per part del tutor, marcarà
aquest nou curs. Es faran tutories individualitzades de forma telemàtica
preferentment, en cas d’un nou confinament, el seguiment per part del tutor amb
l’alumne i la família serà més freqüent.

- Especialistes.
Aquest curs es reduirà el nombre d’especialistes que entren als diferents grups
estables. A l'educació infantil hi haurà assignat un mestre de suport que serà
l’encarregat d’impartir les especialitats ( valors, música, informàtica i psicomotricitat).
Solament l’especialista d’anglès serà el que anirà a P4 i P5. Per altra banda, a
l’educació primària els especialistes impartiran la seva especialitat a les aules de
cada grup estable amb les corresponents mesures de seguretat. Els alumnes
solament es desplaçaran de manera excepcional a l’aula de música i al gimnàs quan
no es pugui fer l’educació física a l’aire lliure.
Les hores lectives restants dels especialistes, s’assignaran com a mestre de suport
per a realitzar el SEP o el desdoblament. Assignarem un o dos especialistes a cada
cicle.

- Àmbit digital
Per tal que l’alumnat sigui competent digitalment, aquest pròxim curs ens marquem
com a objectiu l’ampliació de la formació de tota la comunitat educativa. En relació
amb les famílies, el centre ofereix tutorials a la seva pàgina web, en els diferents
entorns d’aprenentatge virtual utilitzats pels alumnes. Pel que fa a l’alumnat, durant
les primeres setmanes de curs es farà un treball intens per familiaritzar-se amb
l’entorn d’aprenentatge virtual.
A educació infantil l’entorn de comunicació i aprenentatge serà el CLASSDOJO. A
l’educació primària l’eina de comunicació serà el CLASSDOJO i l’entorn
d’aprenentatge virtual serà la plataforma G-SUITE (classroom). A cada alumne de
primària se li crearà un correu electrònic i una contrasenya per poder accedir a
aquest entorn. A l’educació infantil, l’ús de la plataforma G-SUITE, és voluntaria.
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- Educació per la higiene
Dintre de l’àmbit del coneixement de medi trobem la dimensió de salut i equilibri que
contempla la següent competència: prendre decisions sobre higiene i salut amb
coneixements científics per a la prevenció i guariment de malalties. Aquesta
competència es treballa transversalment a totes les àrees. S’ha d’introduir l’hàbit de
neteja en tot l’alumnat i personal docent, ja que s’han de netejar tots aquells
materials d’ús comunitari després del seu ús (materials manipulatius, tauletes, jocs,
instruments musicals...).

3.3 Criteris organitzatius dels recursos per a l’atenció de l’alumnat amb
necessitat específica de suport educatiu.

Aquest curs seguirem com el curs passat on serà la mestra d’EE la que anirà a l’aula del
grup estable per poder fer el suport allí. En cas que s’hagi de realitzar alguna prova o fer
alguna activitat que requereix anar a l’aula d’EE, s’hi podrà anar, sempre respectant les
mesures sanitàries corresponents.
Quan l’EAP assistirà al centre per fer les valoracions, reunions amb famílies o seguiment de
l’alumnat, es situarà a l’aula d’EE.
L'organització de les mesures universals, addicionals i intensives que es duran a terme al
centre, estaran concretades a la Programació Anual 21-22.

3.4 Organització de les entrades i sortides

Les entrades i sortides del centre es faran tenint en compte el nombre d’accessos i el
nombre de grups estables.
Tot l’alumnat haurà d’accedir al centre amb mascareta fins que accedeixi a l’aula del seu
grup estable. Els alumnes d’educació primària hauran de dur la mascareta dins el recinte
escolar. En entrar a l’escola els/les alumnes s’han de rentar les mans amb gel hidroalcohòlic
i mantenir la distància sanitària.

Es recomana que pares i mares només accedeixin a l’interior del recinte escolar en cas que
ho indiqui el personal del centre seguint totes les mesures de protecció establertes, utilitzant
la mascareta i mantenint sempre la distància de seguretat.

El nostre centre està distribuït en diferents edificis. En un d’aquests, hi trobem l’edifici
d’educació infantil, on es troba l’accés al seu esbarjo des de les classes.
L’educació primària està distribuïda en tres edificis, un edifici per a cada cicle. Totes les
classes tenen accés al pati directe.
Per accedir al centre hi ha quatre punts d’entrada i sortida. Dividim l’alumnat en tres grups,
per tal que puguin entrar per cada punt d’accés. Pel que fa a tot l’equip docent i personal del
centre, accediran per consergeria.
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Tot seguit es troben els accessos disponibles, definint els grups que entraran i sortiran, i
l’horari de cada grup:

Accés Grup Obertura de portes Horari entrada a l’aula Horari sortida

Infantil P3, P4 i P5 08:55h.
14:55h.

Entrada relaxada fins
les 9:05h. i les 15:05h.

12:30h.
16:30h.

Principal 1r, 2n i 3r 08:55h.
14:55h.

Entrada relaxada fins
les 9:05h. i les 15:05h.

12:30h.
16:30h.

Pista 4t, 5è i 6è 08:55h.
14:55h.

Entrada relaxada fins
les 9:05h. i les 15:05h.

12:30h.
16:30h.

Ajuntem plànol amb l’accés de les entrades i les sortides.

3.5 Organització de l’espai d’esbarjo

A l’educació infantil disposem d’un espai suficient de pati per poder distribuir-lo en tres
zones  per tal d’afavorir el manteniment de les mesures de seguretat. Aquest curs, per la

8



quantitat d’alumnes que tenim a infantil, apliquem aquesta mesura de separar els patis per a
que no calgui que duguin mascareta. Així que els tots els alumnes sortiran a la mateixa hora
al pati.

Curs Hora de pati

P3, P4 i P5 11:00h a 11:30h. Hi ha tres zones que
s'alternen diariament (Cautxú-terra-terra).

D’altra banda, a educació primària disposem d’un espai ample de pati, per tant sortiran tots
els alumnes a l’hora establerta. Serà obligatori l’ús de mascareta, ja que no hi haurà zones
delimitades al pati.
Es farà un horari setmanal per a l’ús de la pista i ludopati.

3.6 Relació amb la comunitat educativa

- Reunions informatives inici de curs:
Les reunions d’inici de curs, es realitzaran de manera telemàtica. Seran els tutors els
encarregats/des de buscar el dia i l’hora.
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En algún cas excepcional, si alguna família no ho pot fer de forma telemàtica, es citarà al
centre, sempre mantenint i respectant les mesures de seguretat i higiene.

- Reunions individuals de seguiment:
A causa de la situació en què ens trobem, les reunions individuals de seguiment es
realitzaran preferentment telemàticament. En cas que es planifiqui una reunió presencial, es
farà mantenint les mesures de seguretat.

- Comunicació escola/ famílies
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- Relacions externes
Totes aquelles reunions amb agents externs (AMPA, Ajuntament, altres centres educatius,
entitats…) es realitzaran preferentment telemàticament. En cas que es planifiqui una reunió
presencial, es farà mantenint les mesures de seguretat i depenent de l’aforament, es
realitzaran al gimnàs o a la sala de mestres.

3.7 Reunions dels òrgans unipersonals i col·lectius de coordinació i govern

Les reunions dels òrgans de coordinació i govern, si les mesures de sanitat i seguretat ho
permeten, es realitzaran de forma presencial al centre sempre respectant les mesures
corresponents. En cas contrari o quan sigui un nombre elevat de persones, es realitzaran
telemàticament.

ÒRGANS TIPUS DE REUNIÓ FORMAT DE LA REUNIÓ ESPAI

Equip directiu Planificació Presencial Despatx

Equip docent Coordinació Presencial Aula

Coordinacions i Coordinació Presencial Gimnàs
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comissions Planificació Sala de mestres
Aula

Claustre Claustre
Reunió informativa
Planificació
Coordinació

Presencial Gimnàs

Consell Escolar Consell Escolar Telemàtic

Consell Escolar
Municipal

Consell Escolar Telemàtic

3.8 Servei de menjador

Atès que disposem d’un espai ampli en relació amb el nombre d’alumnes usuaris, es
mantindran els horaris i espai de menjador del curs passat. En aquest espai s’ha de garantir
que es puguin mantenir els grups estables, és per això que els integrants de cada grup
estable han de seure junts. En cas que en una mateixa taula hi hagi alumnes de més d’un
grup, caldrà deixar una cadira buida entre ells per garantir la distància. Cada grup disposarà
de la seva taula. Caldrà mantenir la separació entre les taules de grups diferents.
S’ha de garantir el rentat de mans abans i després de l’àpat.
Es servirà el menjar en plats individuals, evitant compartir-lo. L’aigua pot estar en una gerra,
però es recomana que sigui una persona adulta o un encarregat per taula, qui la serveixi
durant tot l’àpat. S’ha de garantir les condicions de seguretat alimentària per al trasllat i
servei d’aliments.
Un cop hagin acabat de menjar es duran a terme les activitats, preferiblement, a l’aire lliure,
amb ocupació diferenciada d’espais per cada grup estable. Si això no és possible, caldrà fer
l’ús de la mascareta.
També es poden utilitzar espais interiors, com el mateix menjador, si les condicions no
permeten sortir a l’exterior, preferiblement per a infants pertanyents a un mateix grup
estable. En cas que no es pugui utilitzar un espai per a infants d’un mateix grup estable, cal
garantir la separació entre els alumnes de grups diferents.
Finalment, s’ha de netejar, desinfectar i ventilar els espais abans i després de la seva
utilització.
Concreció del funcionament del servei de menjador amb el monitoratge:
L’alumnat s’esperarà a la seva aula fins que la monitora el passi a recollir. Prèviament,
aquest alumnat anirà als serveis, es rentarà les mans i es posarà la mascareta.
Després de menjar i en el moment de fer les diferents activitats, la monitora realitzarà
sistemàticament una filera per acompanyar tots els alumnes als seus serveis de referència.
En acabar l’hora del menjador s’acompanyarà als alumnes a les seves respectives files.
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3.9 Extraescolars i acollida

Les activitats extraescolars i l’espai d’acollida, quan suposi una barreja d’alumnes dels
diferents grups estables, caldrà fer-les aplicant la distància de seguretat o utilitzant la
mascareta.

ACTIVITAT NOMBRE
D’ALUMNES

GRUPS DELS
QUALS PROVENEN

ELS ALUMNES

RESPONSABLE ESPAI

Caixa dels
misteris

Menjador

Anglès 1 Aula música

Anglès 2 Dep. CM

Multiesport Gimnàs

Reforç escolar Dep. CI

...

Caldrà preveure el trasllat dels alumnes des de l’aula del grup estable fins al lloc de
l’activitat extraescolar. Durant el trasllat els alumnes hauran de portar mascareta.

3.10 Activitats complementàries

Caldrà tenir en compte les mesures de 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.
Es realitzarà un protocol d’actuació per a cada sortida depenent de les seves
característiques.

4. Seguretat i salut

4.1 Pla de neteja

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, 10 minuts cada vegada.
Totes les aules del centre educatiu han de ser adequadament ventilades.
La neteja i la posterior desinfecció d’espais s’ha de realitzar amb una periodicitat diària.
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Es recomana mantenir les portes obertes, evitant així més contacte en les manetes de les
portes.

Un altre punt molt important dins d’aquest apartat, és la gestió dels residus. S’aconsella que
els mocadors i tovalloletes d’un sol ús utilitzats per a l’assecament de mans o per a la
higiene respiratòria es llencin en contenidors amb bosses, preferiblement amb tapa i pedal.
El material d’higiene personal, com mascaretes, guants i altres residus, són considerats com
a fracció resta i, per tant, s’han de llençar al contenidor gris que és del de rebuig.
En el cas que hi hagi alguna persona que presenta símptomes mentre es troba al centre, cal
tancar en una bossa tot el material utilitzat a l’espai d’ús individual on s’ha aïllat a persona i
introduir aquesta bossa tancada en una segona bossa abans de dipositar-la amb la resta de
residus tal com hem indicat anteriorment.

Tot seguit presentem un quadre de neteja, ventilació i desinfecció adaptat al nostre centre
educatiu, basat en les recomanacions del Departament de Salut.

+ = ventilació ✓ = neteja i desinfecció n = neteja

Abans de
cada ús

Després de
cada ús

Diàriament ≥1 vegada al
dia

Setmanalment Comentaris

ESPAIS COMUNS I EQUIPAMENTS

Ventilació de
l’espai

+ Mínim 10 minuts
3 vegades al dia

Manetes i poms de
portes i finestres

✓

Superfície de taulells
i mostradors

✓

Cadires i bancs ✓ Especialment en
les zones que
contacten amb es
mans

Grapadores i altres
utensilis d’oficina

✓

Aixetes ✓

Ordinadors, sobretot
teclats i ratolins

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

Telèfons i
comandaments a
distància

✓

Interruptors
d’aparells
electrònics

✓

Fotocopiadores ✓
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AULES I ESPAIS DE JOC INTERIORS

Ventilació de
l’espai

+ Mínim 10 minuts
3 vegades al dia

Superfícies o punts
de contacte freqüent
amb les mans

✓

Terra ✓

Materials de joc n ✓ També si hi ha un
canvi de grups
d’infantsMaterial manipulatiu n ✓

Material esportiu n ✓

Instruments
musicals

n ✓

Joguines de plàstic n ✓

Joguines o peces de
roba

✓ Rentadora (≥60º)

Ordinadors, sobretot
teclats i ratolins

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

PDI n ✓

Tauletes ✓

MENJADOR

Ventilació de
l’espai

+ Mínim 10 minuts
3 vegades al dia

Superfícies on es
prepara el menjar

✓ ✓

Plats, gots,
coberts...

✓ Amb aigua
calenta: rentats a
elevada
temperatura.
Sense aigua
calenta:
desinfecció en
dilució de lleixiu al
0.1%

Fonts d’aigua ✓

Taules i cadires ✓ ✓

Taulells ✓

Utensilis de cuina ✓

Taules per a usos
diversos

✓ ✓
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Terra ✓

LAVABOS, DUTXES, VESTIDORS

Ventilació de
l’espai

+ Mínim 10 minuts
3 vegades al dia

Rentamans ✓ Especialment
després de l’ús
massiu (després
del pati, després
de dinar) i sempre
després de la
jornada.

Inodors ✓

Bancs ✓

Terra i altres
superfícies

✓

Cubells de brossa ✓

ZONES DE DESCANS I MEDIACIÓ

Ventilació de
l’espai

+ Mínim 10 minuts
3 vegades al dia

Sofa ✓

Taula ✓

Terra ✓

Altres superfícies ✓

Al centre hi ha diferents espais que s’han de netejar segons l’horari establert, a continuació
es detallen els espais:

- Gimnàs: Netejar al migdia: dilluns. Netejar hora del pati dimecres i divendres.
- Aula Música: netejar al migdia dilluns i dijous, i al pati els dimarts i els dijous (parlar

amb el director perquè no es farà servir cada setmana).
- Ambients a infantil: dilluns, dimecres i divendres tarda.

4.2 Protocol d’actuació en cas de detectar un possible cas de COVID-19

El responsable de la coordinació i la gestió de la COVID-19 al centre és el director.

Al centre no podran assistir l’alumnat, els docents i altres professionals que presentin
símptomes compatibles amb la COVID-19, així com les persones que es troben en aïllament
per diagnòstic de COVID-19 o en període de quarantena per haver tingut estret contacte
amb alguna persona amb símptomes de COVID-19.
Una de les mesures més rellevants per mantenir entorns de seguretat i preservar al màxim
l’assoliment dels objectius educatius i pedagògics, és la detecció precoç de casos i el seu
aïllament.
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En cas que es detecti un possible cas de COVID-19 o davant d’una persona que
desenvolupi símptomes compatibles al centre educatiu, els passos a seguir serien els que
anomenem a continuació:

1. El primer pas seria aïllar a la persona, en un espai separat d’ús individual.
2. Després s’ha de col·locar una mascareta quirúrgica, tant la persona que

presenti símptomes com la persona que quedi a càrrec seu.
3. A continuació, es contactarà amb la família per tal que vingui a buscar a

l’infant.
4. Si es presentessin símptomes de gravetat, s’hauria de trucar també al 112.
5. Finalment, el centre haurà de contactar amb el Servei Territorial d’Educació per

informar de la situació i a través d’ells amb el servei de salut pública.

A continuació hem elaborat aquesta graella on s'especifica els casos potencials, l’espai que
s’habilita per a l’aïllament, la persona responsable de reubicar l’alumne/a i custodiar-lo fins
que el vinguin a buscar, la persona responsable de trucar a la família i finalment la persona
responsable de comunicar el cas als Serveis Territorials.

CASOS
POTENCIALS

ESPAI
HABILITAT PER
L’AÏLLAMENT

PERSONA
RESPONSABLE
DE REUBICAR
L’ALUMNE/A I

CUSTODIAR-LO
FINS QUE EL
VINGUIN A
BUSCAR

PERSONA
RESPONSABLE
DE TRUCAR A

LA FAMÍLIA

PERSONA
RESPONSABLE
DE COMUNICAR

EL CAS ALS
SERVEIS

TERRITORIALS

P3 Arxiu Membre de
l’equip directiu

Tutor/a o un
membre de
l’equip directiu

El director

P4 Arxiu Membre de
l’equip directiu

Tutor/a o
membre de
l’equip directiu

El director

P5 Arxiu Membre de
l’equip directiu

Tutor/a o
membre de
l’equip directiu

El director

PRIMER Arxiu Membre de
l’equip directiu

Tutor/a o
membre de
l’equip directiu

El director
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SEGON Arxiu Membre de
l’equip directiu

Tutor/a o
membre de
l’equip directiu

El director

TERCER Arxiu Membre de
l’equip directiu

Tutor/a o
membre de
l’equip directiu

El director

QUART Arxiu Membre de
l’equip directiu

Tutor/a o
membre de
l’equip directiu

El director

CINQUÈ Arxiu Membre de
l’equip directiu

Tutor/a o
membre de
l’equip directiu

El director

SISÈ Arxiu Membre de
l’equip directiu

Tutor/a o
membre de
l’equip directiu

El director

Un cop s’hagin seguit aquestes indicacions la família o la persona amb símptomes ha de
contactar amb el seu CAP per valorar la situació i fer les actuacions necessàries.
En cas que es confirmi un cas positiu, Salut Pública serà l’encarregada de la identificació,
aïllament i seguiment dels contactes estrets. El seguiment per part de l’escola es fa amb
coordinació amb la Referent COVID de centre i seguint les instruccions d’Epidemiologia.
El detall d’aquests, s’introdueix a l’aplicació TRAÇACOVID, on podem observar més
detalladament els casos.
En qualsevol cas, l’escalada de decisions en relació amb el tancament de l’activitat
presencial del centre educatiu serà el resultat de la valoració, sobre el terreny, per part de
l’autoritat sanitària.

4.2 Llistes de comprovació

- Llista de comprovació per a l’obertura diària del centre educatiu

Acció C F

S’ha efectuat la ventilació de totes les aules i espais de l’escola durant
un mínim de 10 minuts?

Tots els dispensadors de sabó de lavabos, cuina i aules disposen de
sabó suficient?
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Hi ha tovalloles d’un sol ús a tots els rentamans?

Tots els dispensadors de gel hidroalcohòlic disposen de gel suficient?

S’ha dut a terme la neteja i desinfecció de les superfícies de major
contacte (poms de les portes, baranes, interruptors, bancs, polsadors,
etc.)?

S’ha dut a terme la neteja i desinfecció de totes les aules i espais
docents?

S’ha dut a terme la neteja i desinfecció dels lavabos?

S’ha realitzat la neteja i desinfecció de les fonts d’aigua?

S’ha realitzat la neteja i desinfecció dels equips informàtics?

S’ha realitzat la neteja i desinfecció del material escolar?

S’ha realitzat la neteja i desinfecció de jocs i joguines?

- Llista de comprovació per a l’obertura del centre educatiu a l’inici de curs

Acció C F

Es disposa d’un pla de ventilació, neteja i desinfecció?

Es disposa del pla d’actuació davant d’un cas sospitós?

S’ha demanat a totes les persones treballadores del centre educatiu
que les que presentin condicions considerades de risc o que estiguin
embarassades es posin en contacte amb el Servei de Prevenció de
Riscos Laborals?

El personal docent i no docent del centre ha rebut els equips de
protecció (mascaretes)?

Tots els espais habilitats per a les activitats lectives disposen de
ventilació?

S’ha realitzat la neteja i manteniment dels equips de climatització?

El personal docent i no docent ha rebut tota la informació necessària
respecte de les mesures de protecció i prevenció?

Les famílies han rebut tota la informació necessària respecte de les
mesures de protecció i prevenció?

Les famílies han rebut tota la informació necessària respecte de les
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mesures  de protecció i prevenció?

Totes les famílies han signat la declaració responsable?

S’ha organitzat un pla per evitar les aglomeracions de famílies durant
les entrades i les sortides del centre educatiu?

Es disposa d’un pla alternatiu davant d’un hipotètic canvi d’escenari
epidemiològic?

Es disposa de material educatiu suficient per a poder garantir l’educació
a distància en cas d’un nou confinament?

C= en curs F= fet

5. Pla de treball del centre educatiu en confinament.

5.1 Pla de treball del centre educatiu en confinament total.

En cas de confinament seguirem el pla de contingència elaborat el curs 2019-20. Val a dir
que s’han introduït propostes de millora amb relació al mitjà de comunicació i s’han unificat
criteris per aquest curs vinent.

5.1.1 Educació Infantil

A continuació, s’expliquen quines són les mesures que es prendran en cas que hi hagi un
nou confinament total el pròxim curs, a l’educació infantil.
La comunicació amb les famílies es farà mitjançant el classdojo. Les activitats que es
proposen també s’enviaran a través d’aquesta eina digital.
Tot seguit hi trobem una graella on es detalla el nivell educatiu, el mètode, el mitjà i la
periodicitat de les tasques.

Nivell
Educatiu

Mètode de
treball i recursos
didàctics
previstos

Mitjà i
periodicitat
del contacte
amb el grup

Mitjà i
periodicitat del
contacte
individual amb
l’alumne/a

Mitjà i
periodicitat de
contacte amb la
família.

P3 Ambients
Material
manipulatiu
Fitxes

Meet o
Whatsapp
grupal
setmanalment.
Classdojo
diàriament.

Videoconferència
amb Meet o
Whatsapp
quinzenalment.

Videoconferència
amb Meet o
Whatsapp
quinzenalment i
quan sigui
necessari.
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P4 Ambients
Matrerial
manipulatiu
Fitxes

Meet o
Whatsapp
grupal
setmanalment.
Classdojo
diàriament.

Videoconferència
amb Meet o
Whatsapp
quinzenalment.

Videoconferència
amb Meet o
Whatsapp
quinzenalment i
quan sigui
necessari.

P5 Ambients
Material
manipulatiu
Fitxes

Meet o
Whatsapp
grupal
setmanalment.
Classdojo
diàriament.

Videoconferència
amb Meet o
Whatsapp
quinzenalment.

Videoconferència
amb Meet o
Whatsapp
quinzenalment i
quan sigui
necessari.

Adjuntem un horari lectiu orientatiu.

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

Matí Presentació de
les activitats

Presentació de
les activitats

Presentació de
les activitats

Presentació de
les activitats

Presentació de
les activitats

Fem llengua Fem
matemàtiques

Fem llengua Fem
matemàtiques

Fem llengua

Tarda Fem art Fem
experiments

Fem anglès Fem art Fem
experiments

5.1.2 Educació Primària

Tot seguit s’expliquen quines mesures es duran a terme en cas de confinament total a
l’educació primària.
La comunicació amb les famílies es farà mitjançant el classdojo. D’altra banda, les activitats
que es proposen s’enviaran a través de G-SUITE (classroom), que serà l’entorn virtual
d'aprenentatge per a tota aquesta etapa.

Tot seguit hi trobem una graella on es detalla el nivell educatiu, el mètode, el mitjà i la
periodicitat de les tasques.
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Nivell
Educatiu

Mètode de
treball i
recursos
didàctics
previstos

Mitjà i
periodicitat del
contacte amb el
grup

Mitjà i
periodicitat del
contacte
individual amb
l’alumne/a

Mitjà i
periodicitat de
contacte amb la
família.

Cicle
Inicial

Treball per
dimensions.
Material
manipulatiu.
Llibres de texts i
quaderns

Classroom
2 o 3 Meet
setmanals per
part del tutor i 1
quinzenal per
part de cada
especialista.

Videoconferència
amb Meet o
Whatsapp
quinzenalment.

Videoconferència
amb Meet o
Whatsapp
quinzenalment i
quan sigui
necessari.

Cicle Mitjà Treball per
dimensions.
Matrerial
manipulatiu.
Projectes.
Llibre de text i
quadern.

Classroom
diàriament.
2 o 3 Meet
setmanals per
part del tutor i 1
quinzenal per
part de cada
especialista.

Videoconferència
amb Meet o
Whatsapp
quinzenalment.

Videoconferència
amb Meet o
Whatsapp
quinzenalment i
quan sigui
necessari.

Cicle
Superior

Treball per
dimensions.
Projectes.
Llibre de text i
quadern.
Treball en grup
mitjançant el
fòrum.

Classroom
diàriament.
2 o 3 Meet
setmanals per
part del tutor i 1
quinzenal per
part de cada
especialista.

Videoconferència
amb Meet o
Whatsapp
quinzenalment.

Videoconferència
amb Meet o
Whatsapp
quinzenalment i
quan sigui
necessari.

Adjuntem un horari lectiu orientatiu.

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

Matí Correcció
d'activitats

Som lectors Som escriptors Somos
lectores

Somos
escritores

Presentació
d’activitats

Som
matemàtics

We’re British Som
matemàtics

Som músics

Tarda Som natura Som Som artistes Som societat Som oradors
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esportistes

5.2 Pla de treball del centre educatiu en confinament per quarantena.

En cas de quarantena seguirem el pla d’actuació elaborat el curs 2020-21.

5.2.1 Educació Infantil

A continuació, s’expliquen quines són les mesures que es prendran en cas que hi hagi una
quarantena en un grup estable a l’educació infantil.
La comunicació amb les famílies es farà mitjançant el classdojo. Les activitats que es
proposen també s’enviaran a través d’aquesta eina digital.
Tot seguit hi trobem una graella on es detalla el nivell educatiu, el mètode, el mitjà i la
periodicitat de les tasques.

Nivell
Educatiu

Mètode de
treball i recursos
didàctics
previstos

Mitjà i
periodicitat
del contacte
amb el grup

Mitjà i
periodicitat del
contacte
individual amb
l’alumne/a

Mitjà i
periodicitat de
contacte amb la
família

P3 Ambients
Material
manipulatiu
Fitxes

Meet o
Whatsapp
grupal
setmanalment.
Classdojo
diàriament.

Videoconferència
amb Meet o
Whatsapp
quan sigui
necessari.

Videoconferència
amb Meet o
Whatsapp
quan sigui
necessari.

P4 Ambients
Matrerial
manipulatiu
Fitxes

Meet o
Whatsapp
grupal
setmanalment.
Classdojo
diàriament.

Videoconferència
amb Meet o
Whatsapp
quan sigui
necessari.

Videoconferència
amb Meet o
Whatsapp
quan sigui
necessari.

P5 Ambients
Material
manipulatiu
Fitxes

Meet grupal
setmanalment.
Classdojo
diàriament.

Videoconferència
amb Meet o
Whatsapp
quinzenalment.

Videoconferència
amb Meet o
Whatsapp
quinzenalment i
quan sigui
necessari.
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Adjuntem un horari lectiu orientatiu.

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

Matí Presentació de
les activitats

Presentació de
les activitats

Presentació de
les activitats

Presentació de
les activitats

Presentació de
les activitats

Fem llengua Fem
matemàtiques

Fem llengua Fem
matemàtiques

Fem llengua

Tarda Fem art Fem
experiments

Fem anglès Fem art Fem
experiments

5.2.2 Educació Primària

A continuació, s’expliquen quines són les mesures que es durien a terme en cas que hi hagi
una quarantena en un grup estable a l’educació primària.
La comunicació amb les famílies es farà mitjançant el classdojo. D’altra banda, les activitats
que es proposen s’enviaran a través de G-SUITE (classroom), que serà l’entorn virtual
d'aprenentatge per a tota aquesta etapa.

Tot seguit hi trobem una graella on es detalla el nivell educatiu, el mètode, el mitjà i la
periodicitat de les tasques.

Nivell
Educatiu

Mètode de
treball i recursos
didàctics
previstos

Mitjà i
periodicitat
del contacte
amb el grup

Mitjà i
periodicitat del
contacte
individual amb
l’alumne/a

Mitjà i
periodicitat de
contacte amb la
família.

Cicle
Inicial

Treball per
dimensions.
Material
manipulatiu.
Llibres de texts i
quaderns

Sessió de Meet
grupal
diàriament.
Classroom
diàriament.
I especialistes
voluntàriament.

Videoconferència
amb Meet o
Whatsapp
quan sigui
necessari.

Videoconferència
amb Meet o
Whatsapp
quan sigui
necessari.

Cicle Mitjà Treball per
dimensions.

Sessió de Meet
grupal

Videoconferència
amb Meet o

Videoconferència
amb Meet o
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Matrerial
manipulatiu.
Projectes.
Llibre de text i
quadern.

diàriament.
Classroom
diàriament.
I especialistes
voluntàriament.

Whatsapp
quan sigui
necessari.

Whatsapp
quan sigui
necessari.

Cicle
Superior

Treball per
dimensions.
Projectes.
Llibre de text i
quadern.
Treball en grup
mitjançant el
fòrum.

Sessió de Meet
grupal
diàriament.
Classroom
diàriament.
I especialistes
voluntàriament.

Videoconferència
amb Meet o
Whatsapp
quan sigui
necessari.

Videoconferència
amb Meet o
Whatsapp
quan sigui
necessari.

Adjuntem un horari lectiu orientatiu.

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

Matí Correcció
d'activitats

Som lectors Som escriptors Somos
lectores

Somos
escritores

Presentació
d’activitats

Som
matemàtics

We’re British Som
matemàtics

Som músics

Tarda Som natura Som
esportistes

Som artistes Som societat Som oradors

5.3 Pla de treball del centre educatiu en diversos supòsits.

A continuació, s’expliquen quines són les mesures que es duran a terme en diversos
supòsits de confinament.

SUPÒSIT Gestió d’aula

Tutor confinat i alumnes al
centre educatiu

El tutor segueix l’horari lectiu des de casa a través de
videoconferencia. Hi haurà mestre substitut a l’aula
(PDI amb visualització Focus i tauleta per veure i
escoltar als alumnes).Durant aquest període el docent
no realitzarà SEPs.
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Especialista confinat i
alumnes al centre educatiu

L’especialista segueix l’horari lectiu des de casa a
través de videoconferencia. Hi haurà mestre substitut a
l’aula (PDI amb visualització Focus i tauleta per veure i
escoltar als alumnes). Durant aquest període el docent
no realitzarà SEPs.

Tutor al centre educatiu i
alumnes confinats

Es realitzaran les mateixes actuacions que en el
supòsit de ser un confinament per quarantena.

Alumne confinat i companys i
tutor al centre educatiu

Son els docents qui envien a l’alumne les tasques a
realitzar per mitjà del ClassDojo o Classroom. Es
realitzarà videoconferència amb Meet o Whatsapp
en cas que sigui necessari.

6. Seguiment del pla

A continuació, es detalla la planificació de l’avaluació i seguiment de les mesures
establertes en aquest pla de reobertura del setembre. A la Programació General Anual
estan definits tots els indicadors que es tenen en compte cada curs.
Aquest pla és obert i flexible, s’avaluarà de manera contínua i es podran fer les aportacions
pertinents en el moment que siguin necessàries.

INDICADORS

ORGANITZACIÓ DE GRUPS ESTABLES I ESPAIS De progrés Dada final

Nombre d’alumnes escolaritzats.

Nombre de grups estables.

Espais estables.

Espais estables d’esbarjo per a cada grup.

Grau de satisfacció de l’alumnat de la zona
d’esbarjo.

Grau de satisfacció del professorat en relació a la
mobilitat al centre (aula música, gimnàs, lavabos,
passadís, pati…).

Propostes de millora durant tot el curs:
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ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA De Progrés Dada final

Nombre d’activitats d’acompanyament emocional.

Percentatge de famílies que utilitzen les plataformes
digitals i entorns d’aprenentatge virtual a l’E.I.

Percentatge de famílies que utilitzen les plataformes
digitals i entorns d’aprenentatge virtual a l’E.P.

Percentatge de participació en la formació digital
interna de l’equip docent.

Percentatge de participació en l’assessorament del
CRP sobre competència digital.

Percentatge de participació de l’alumnat en les
diferent activitats digitals.

Percentatge d’alumnat que disposen de dispositius
digital a l’E.I.

Percentatge d’alumnat que disposen de dispositius
digital a l’E.P..

Percentatge d’alumnat amb accés a internet e l’E.I.

Percentatge d’alumnat amb accés a internet a l’E.P.

Nombre de dispositius digitals i connectivitat a
internet que s’ha facilitat al centre.

Propostes de millora durant tot el curs:

ATENCIÓ A LA DIVERSITAT De progrés Dada final

Percentatge d’alumnes atesos dintre de l’aula
ordinària.

Percentatge d’alumnes atesos dintre de l’aula
d’educació especial.

Propostes de millora durant tot el curs:

ORGANITZACIÓ DE LES ENTRADES I SORTIDES De progrés Dada final
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Nombre de punts d’accés al centre.

Aglomeracions a les entrades i les sortides del
centre.

Grau de satisfacció de les famílies en relació a les
entrades i sortides.

Grau de satisfacció dels docents en relació a les
entrades i sortides

Propostes de millora durant tot el curs:

RELACIÓ AMB LA COMUNITAT EDUCATIVA Dada final

Percentatge d’assistència de les famílies a inici de curs.

Percentatge de les reunions de seguiment individual que es fan
telemàticament.

Grau de satisfacció en relació amb la comunicació
entre l’escola i la família.

Percentatge de les reunions amb agents externs que es fan
telemàticament.

Percentatge de famílies en que s’estableix comunicació ( Whatsapp,
Classdojo).

Propostes de millora durant tot el curs:

SERVEI DE MENJADOR Dada Inicial Dada final

Nombre de monitors.

Nombre d’usuaris al menjador.

Torns de menjador amb les respectives mesures de
seguretat.

Grau de satisfacció dels monitors i l’alumnat en
relació als espais habilitats per a les activitats de
migdia.

Propostes de millora durant tot el curs:
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EXTRAESCOLARS I ACOLLIDA Dada Inicial Dada final

Nombre d’alumnes que hi participen.

Espais assignats per a les extraescolars amb les
respectives mesures de seguretat.

Propostes de millora durant tot el curs:

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES Dada final

Nombre d’activitats complementàries realitzades:
- Activitats complementàries.
- Sortides i colònies.

Percentatge de participació de l’alumnat:
- Activitats complementàries.
- Sortides i colònies.

Propostes de millora:

SALUT, HIGIENE I NETEJA Dada Inicial Dada Final

Percentatge d’alumnes que venen al centre en
mascareta.

Percentatge d’alumnes que es mostra responsable i
autònom en el seguiment de les normes de
seguretat i higiene derivades de la COVID 19.

Grau de satisfacció en relació al pla de neteja.

Nombre de casos confirmats en alumnes.

Nombre de casos confirmats en docents.

Nombre de casos confirmats en personal PAS.

Nombre d’alumnes confinats.
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Nombre de docents confinats.

Nombre de personal PAS confinats.

Nombre de brots detectats.

Mitjana de casos per brot.

Nombre d’aules en quarantena.

Propostes de millora durant el curs:

EN CAS DE CONFINAMENT TOTAL De Progrés Dada final

Percentatge de famílies en que s’estableix
comunicació ( Whatsapp, Classdojo).

Nombre de tutories individualitzades.

Percentatge d’ús de les plataformes digitals i entorns
virtuals d’aprenentatge.

Nombre de dispositius digitals i connectivitat a
internet que s’ha facilitat al centre.

Percentatge de participació en les activitats
educatives.

Nombre d’alumnes amb seguiment per part de la
mestra d’EE.

Valoració del grau de satisfacció de les famílies en
relació a la resposta del centre davant el
confinament.

Nombre de reunions telemàtiques:
- Equip directiu.
- Equip docent.
- Claustre.
- Coordinacions i comissions.
- Consell Escolar.
- AMPA.
- Agents externs (EAP, centres educatius …).

Propostes de millora:
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EN CAS DE QUARANTENA De Progrés Dada final

Nombre de tutories individualitzades en quarantena.

Percentatge de participació en les activitats durant la
quarantena (classroom,quaderns, llibretes...).

Nombre d’alumnes amb seguiment per part de la
mestra d’EE.

Propostes de millora:
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