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1-Introducció.

Aquest document té com a finalitat facilitar la tasca organitzativa i pedagògica de l’escola i orientar en la presa de decisions per
preparar el nou curs escolar, d’acord amb uns criteris concrets:

- Vetllar per una acció educativa de qualitat i equitat.
- Garantir la màxima presencialitat de tot l’alumnat.

- L’acompanyament tutorial i emocional de tot l’alumnat.
- Garantir l’escola com a entorn segur d’aprenentatge.

L’Escola Sant Sadurní, per respondre a aquesta situació, estableix aquest Pla d’Organització de Centre , atenent als documents
del Departament d’Educació i del Departament de Salut:

-Pla d’actuació per al curs 2021-2022 per a centres educatius en el marc de la pandèmia.

-Procediment d’actuació enfront de casos d’infecció del nou coronavirus SARS-CoV-2.

Atenent a la situació permanentment canviant, aquesta llista de documents ( instruccions, decrets, recomanacions, orientacions )
pot ésser ampliada.
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https://educacio.gencat.cat/web/shared/continguts_per_compartir/ENS/salut-escola/documentacio/escoles/2021-2022/20210830-pla-actuacio-centres-2021-2022.pdf
https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/procediment-actuacio-coronavirus.pdf


2- Contingut del Pla d’Organització de Centre.

2.1 Organització grups estables per al curs 2021-2022  .

Des de l’inici d’aquest curs 2021-22, proposarem grups de convivència estables respectant les ràtios establertes pel

Departament d’Educació amb l’objectiu de reconèixer de forma fàcil la traçabilitat de possibles casos que es puguin

donar al llarg del curs. Poden formar part d’aquest grup estable altres docents o personal de suport educatiu si la major

part de la seva jornada transcorre en aquest grup.

A partir del nombre d’alumnes, del nombre de docents i personal de suport educatiu del centre, hem organitzat diferents

grups estables de convivència d’alumnes amb un tutor i un espai referent.

En el grup estable d’alumnat més tutor, no caldrà l’ús de mascareta i la distància de seguretat serà d’un metre. D’altra

banda, quan entri un altre docent o personal de suport, aquest haurà de mantenir la distància de 1’5m o utilitzar

mascareta si no es pot garantir.

L’organització de l’espai de l’aula d’un grup estable assegura una distància interpersonal mínima d’1 metre.

Aquest curs 2021-22 tindrem 9 grups estables:
1 grup de 20
3 grups de 24
1 grups de 25
4 grups de 26
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Grups Alumnes Docents PAE Espai

Estable Temporal Estable Temporal Estable Temporal

P3 24 Soledad Diaz Mestra  Ped. Terapèutica
(especialista 1)
Mestra d’Educació Musical
(especialista 1)

Mainadera Aula P3 Pati

P4 25 Carme Torcal Mestra Ped. Terapèutica
(especialista 1)
Mestra d’Educació Musical
Mestra Especialista anglès

TEEI
Aula P4 Pati

P5 26 Montse Bonet Mestra Ped. Terapèutica
(especialista 1)
Mestra d’Educació Musical
Mestra Especialista anglès
Mestra lectoescriptura

TEEI Vetlladora Aula P5 Pati

1r 25 Cristóbal
Martín

Mestra  Ped. Terapèutica
(especialista 2)
Mestra Especialista
d’Anglès (especialista 1).
Mestra d’Educació Musical
(especialista 1)
Mestre d’Educació Física
Mestra informàtica

Aula 1r Pati

2n 20 Cristina Martín Mestra  Ped. Terapèutica
(especialista 2)
Mestra Especialista
d’Anglès (especialista 1).
Mestra d’Educació Musical
(especialista 1)

Aula 2n Pati

3r 26 Vanessa
Reboreda

Mestra  Ped. Terapèutica
(especialista 2)

Aula 3r Pati
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Mestra Especialista
d’Anglès (especialista 2)
Mestre d’Educació Física
Mestra d’Educació Musical
(especialista 2)

4t 24 Meritxell
Sánchez

Mestra  Ped. Terapèutica
(especialista 2)
Mestre d’Educació Física
Mestra d’Educació Musical
Mestre i mestra de reforç

Aula 4t Pati

5è 25 Alejandra Ruiz Mestra  Ped. Terapèutica
(especialista 2)
Mestra Especialista
d’Anglès (especialista 3)
Mestra d’Educació Musical
Mestre d’Educació Física
Mestre i mestra de reforç

Aula 5è Pati

6è 26 Joan
Cervantes

Mestra  Ped. Terapèutica
(especialista 2)
Mestra Especialista
d’Anglès (especialista 3).
Mestre d’Educació Física
Mestra d’Educació Musical
Mestra de reforç

Aula 6è Pati

2.2 Criteris organitzatius dels recursos per a l’atenció de l’alumnat amb necessitat específica de suport
educatiu.
Tenint en compte les conseqüències del confinament en el desenvolupament cognitiu, afectiu i social de l’alumnat

vulnerable,l’escola aplicarà les següents mesures universals, addicionals i intensius en funció de les necessitats dels alumnes i dels

recursos de l’escola. És necessari donar resposta a la diversitat i més tenint en compte els moments que estem vivint.
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Per tal d’ajustar la programació d’aula a les necessitats de l'alumnat, a l’inici del curs 2021-2022, es passaran unes proves

d’avaluació inicial a tots els cursos.

Mesures universals - Flexibilitzar el context d'aprenentatge en el seu conjunt.
- Garantir l’aprenentatge significatiu.
- Fomentar les metodologies que possibiliten les formes
flexibles de treball dins d’un mateix grup estable( en parelles,
petits grups, racons…).
- Donar importància als avenços personals i en l’evidència que
mostren els resultats de les activitats desenvolupades.
- Garantir la convivència i el benestar, sobretot emocional, de
l’alumne/a.
- Fomentar l’acció tutorial individualitzada.

Mesures addicionals - Suport del mestre de pedagogia terapèutica.
- Suport escolar personalitzat ( mantenint el grup estable al
qual pertany l’alumne/a) dins l’horari lectiu. No es realitzarà
SEP fora de l’horari lectiu però es tindrà en compte l’alumnat
més vulnerable a l’hora de programar els reforços dins de
l’aula.
-Aplicar mesures d’acció tutorial específiques.

Mesures intensives -Ajustar la resposta educativa a l’alumne/a que necessiti unes
actuacions educatives extraordinàries adaptades a la seva
singularitat. Aquestes comportaran l’elaboració o modificació
del seu PI amb les adaptacions metodològiques que calguin.
-Les persones de reforç a l’aula s’encarregaran de donar
suport a l’alumnat amb NESE de manera prioritària.
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2.3 Organització de les entrades i sortides
El nostre centre està dividit en dos edificis ( infantil i primària ) separats per un carrer amb circulació. Disposem de dues

entrades per a l’alumnat.

Les entrades i sortides del centre es faran de manera esglaonada, tenint en compte el nombre d’accessos i el nombre de grups

estables.

A cada un dels accessos, l’entrada i la sortida es farà per un o diversos grups estables en intervals de 10 minuts cadascun. Els

alumnes hauran de portar la mascareta fins que accedeixin a l’aula del seu grup estable, excepte infantil.

L’accés dels alumnes de primària es farà esglaonadament i per cicles en intervals de 10 minuts per la mateixa porta i amb

distanciament físic ( cada grup entra pels extrems de la porta d’accés, es marcarà una línia a terra per separar els grups ).

Cada grup tindrà el seu punt de trobada ( PT ) al pati on l’esperarà el tutor/a.

Els pares i mares només accediran a l’interior del recinte escolar en el cas que ho indiqui el personal del centre seguint totes

les mesures de protecció establertes, utilitzant mascareta i sempre mantenint la distància de seguretat.

En qualsevol cas, els adults que acompanyin els infants o joves han de ser els mínims possibles per a cadascun d’ells i han de

complir rigorosament les mesures de distanciament físic de seguretat i ús de mascareta, limitant tant com sigui possible la

seva estada als accessos al centre educatiu. En cas de no complir aquestes normes de seguretat el centre pot denegar l’accés

al centre.
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Accés Grups Horari entrada matí Horari sortida
migdia

Horari entrada
tarda

Horari sortida
tarda

Edifici
infantil
(porta
pral. pati)

P3 9.10h 12.40h 15.10h 16.40h

P4 9.00h 12.30h 15h 16.30h

P5 8.50h 12.20h 14.50h 16.20h

Edifici
primària
( porta
pati)

1r 9.10h 12.40h 15.10h 16.40h

2n 9.10h 12.40h 15.10h 16.40h

3r 9.00h 12.30h 15h 16.30h

4t 9.00h 12.30h 15h 16.30h

5è 8.50h 12.20h 14.50h 16.20h

6è 8.50h 12.20h 14.50h 16.20h

2.4 Fluxos de circulació

Els docents hauran de vetllar perquè els diferents grups no coincideixin en els passadissos i els lavabos a fi d’evitar

aglomeracions i mantenir la distància física.

En els passadissos i els lavabos s’ha de vetllar perquè no coincideixin més d’un grup estable. Quan coincideixin més d’un grup

estable caldrà mantenir la distància interpersonal d’1,5 metres i portar mascareta.
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2.5 Organització de l’espai d’esbarjo

Per afavorir el manteniment de les mesures de seguretat, atès que disposem d’espais reduïts farem torns tant en els grup

d’infantil com de primària.

En el cas dels alumnes d’infantil farem torns i cap grup coincidirà a l’hora del pati ( espai A ). En el cas de primària farem torns

de pati per cicles separant el pati en dos espais ( espais B i C ).Es prioritzarà la vigilància de pati per part dels docents estables

de cada grup. Els nens i nenes podran anar sense mascareta al estar amb el seu grup estable, només en el cas d’anar al lavabo

se l’hauran de posar.

Torns de pati Espais

Educació Infantil

P3 11.30h a 12h Tot el pati

P4 11h a 11.30h Tot el pati

P5 10.30h a 11h Tot el pati

Educació
Primària

Cicle Inicial 11.15h a 11.45h Els grups de 1r i 2n aniran alternant els dos espais.

Cicle Mitjà 10.45h a 11.15h Els grups de 3r i 4t aniran alternant els dos espais.

Cicle Superior 10.15h a 10.45h Els grups de 5è i 6è aniran alternant els dos espais.

8



9



10



2.6 Relació amb la comunitat educativa.

- Consell Escolar: les reunions es faran de manera telemàtica sempre que sigui necessari.

- Difusió del pla d’organització a les famílies: el pla serà aprovat per Consell Escolar la primera setmana de setembre i es publicarà a

la web de l’escola.

- Comunicació amb les famílies: s’establirà la comunicació amb les famílies a partir de diferents mitjans ( web de l’escola, correu

electrònic, telèfon, agenda escolar a partir de cicle mitjà…).

Les reunions d’inici de curs es faran durant la segona setmana de setembre ( del 6 al 10 de setembre ) de forma telemàtica i amb les

famílies que no sigui possible les organitzarem de manera presencial amb grups estables i mantenint totes les mesures de seguretat

( distanciament, mascaretes, rentat de mans… ).

El seguiment amb les famílies el farem preferentment per telèfon i correu electrònic. En cas de fer una trobada presencial, es farà

mantenint les mesures de seguretat. En funció de la situació de pandèmia i si la família pot es podran fer per videoconferència.

2.7 Servei de menjador.

A l’espai de menjador els grups estables es mantindran i es garantirà que hi hagi una distància de seguretat respecte altres

grups estables. Quan això no sigui possible, es mantindrà la distància de seguretat entre tots els comensals. A la taula següent

s’indiquen els grups estables, horaris i espais utilitzats durant aquest servei. La recollida dels infants es farà a les aules o als

espais assignats per l’escola.
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Curs- nivell - grup Hora de dinar Espai Monitors per grup

P3 12:40 Aula polivalent 1         Rosa Maria Rubio

P4 12:30 Aula polivalent 1         Carla Molina

P5 12:20 Aula polivalent 1         Carla López

1r 12:20 Aula polivalent
1        Mercè Cervera

2n 12:20 Aula polivalent

3r 12:30 Menjador
1         Noemí Martínez

4t 12:30 Menjador

5è 12:40 Menjador
1         Albert Porcar

6è 12:40 Menjador

• L’estona del migdia quedarà dividida en diferents torns d’àpats, en funció dels espais i les ràtios de les que disposem.

• Després de cada torn, hi haurà neteja i ventilació l’espai de menjador (durant 10 minuts) abans de l’entrada del següent grup.

• Els infants estaran a la cadira i taula assignada a cada grup estable. Es mantindran les distàncies de seguretat establertes pel

departament d’Educació i Salut entre infants del mateix grup estable, així com amb els altres grups, en el cas que es comparteixi

un mateix espai.

• Segons el projecte pedagògic d’autonomia dels infants que realitzen tasques al menjador, com parar i desparar taules, es

treballarà en funció de l’espai que disposem i serà una tasca que l’infant realitzarà únicament dins del seu grup estable. En el cas

que no sigui possible, serà l’equip de monitoratge qui assumeixi aquesta tasca.
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• L’alumnat que reculli el menjar a la línia d’autoservei, mantindrà sempre la distància de seguretat entre iguals.

• Finalitzat l’àpat, les sortides al pati es faran de forma esglaonada i en funció de que els infants de cada grup hagin acabat en

conjunt.

• L’equip de monitoratge portarà la mascareta durant tot el servei. De la mateixa manera i sempre que circulin per dins de les

instal·lacions del centre, també l’hauran de dur posada els infants.

• Les activitats posteriors als àpats es faran sempre que sigui possible en espais exteriors, amb separació d’espais per a cada

grup i amb la possibilitat de no fer ús de la mascareta.

MIGDIADA ALUMNES P3

• Un cop finalitzat l’àpat, els infants de P3 es dirigiran a l’espai assignat pel centre per fer l’estona de migdiada (aula de música) .

• Cada infant tindrà un llitet assignat durant tot el curs marcat amb una foto o nom i cognom.

• Els llitets es desinfectaran cada dia després del seu ús.

• Les famílies hauran de dur en una bossa de PLÀSTIC uns llençols i un coixinet (opcional). L’últim dia de la setmana es

retornaran a les famílies, per tal que facin la neteja i ho tornin a portar el dilluns següent o el pròxim dia hàbil d’escola.

HÀBITS HIGIÈNICS

• Es rentaran les mans abans i després de cada àpat i a la tornada de l’estona d’esbarjo.

• Es farà sempre ús dels mateixos lavabos que ens assigni el centre.
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PATIS I ACTIVITATS

• Les activitats posteriors als àpats es realitzaran (sempre que les condicions meteorològiques ho permetin) preferiblement a

l’aire lliure amb ocupació diferenciada per cada grup estable.

• Si és necessari fer ús d’un espai dins del centre (sempre amb el vistiplau de l’escola) es farà la posterior desinfecció i

ventilació.

• Es garanteix la desinfecció posterior del material específic del que se’n faci ús.

• En el cas que l’espai no ens doni la possibilitat de fraccionar espais, caldrà l’ús de la mascareta.

ATENCIÓ FAMÍLIES

• Per minimitzar al màxim les entrades i sortides de famílies del centre, els infants fixes i EVENTUALS, hauran de fer la inscripció

via web (tresmes.com) i domiciliació bancària del servei.

• Qualsevol canvi de dies, absències o notificacions referents al servei de menjador que les famílies necessitin cal comunicar a

coordinació, s’haurà de fer via telefònica/WhatsApp durant l’horari d’atenció.
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2.8 Principis bàsics de prevenció i higiene

S'adopten mesures bàsiques de protecció i organitzatives per prevenir el risc de transmissió i afavorir la contenció de la infecció

per SARS-CoV-2 els dos pilars en el moment actual de control de la pandèmia són la disminució de la transmissió del virus i

l’augment de la traçabilitat dels casos.

Mesures de prevenció personal:
Els grups estables no serà necessari requerir la distància física interpersonal de seguretat establerta en 1,5 metres (o la

superfície equivalent de seguretat de 2m2.

Higiene de mans:

Els infants hauran de rentar-se les mans:

▪ A l’arribada i a la sortida del centre educatiu.

▪ Abans i després dels àpats.

▪ Abans i després d’anar al WC.

*Abans i després de les diferents activitats (també de la sortida al pati).

En el cas del personal que treballa al centre, el rentat de mans s’ha de dur a terme:

▪ A l’arribada al centre, abans del contacte amb els infants,

▪ Abans i després d’entrar en contacte amb els aliments, dels àpats dels infants i

dels propis.

▪ Abans i després d’acompanyar un infant al WC.

▪ Abans i després d’anar al WC.

▪ Abans i després de mocar un infant (amb mocadors d’un sol ús).

▪ Com a mínim una vegada cada 2 hores.
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Ús de la mascareta:

Els alumnes i les seves famílies són els responsables de portar la seva mascareta de casa, degudament personalitzada o

marcada amb el nom.

Col·lectiu Indicació Tipus de mascareta

Educació infantil No obligatòria Higiènica amb
compliment de la
norma UNE

Educació Primària Obligatòria en l’entrada al centre fins
l’arribada a la seva aula, i en els
passadissos i lavabos si coincideixen
puntualment amb altres grups estables.

Higiènica amb
compliment de la
norma UNE

Personal docent Recomanable en els grups estables.
Obligatòria per al personal quan
imparteix classes a diferents grups,
quan no forma part del grup de
convivència estable i no es pugui
mantenir la distància d’1,5 metres.

Higiènica amb
compliment de la
norma UNE

Material d’aula:

Els alumnes d’infantil i fins a 2n de primària  tindran el material fungible d'ús compartit amb el grup estable.

A partir de 3r de primaria i fins a 6è l’escola facilitarà als alumnes el material fungible necessari per tal de fer-ne un ús únicament

individual.
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Requisits per accedir a l’escola per part de l’alumnat.

● Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol

altre quadre infecciós.

● No convivents o contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia compatible en els 10 dies anteriors.

En cas que l’infant 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 l’evidència és escassa, es consideren malalties de risc per complicacions de la COVID-19:

● Malalties respiratòries greus que precisen medicació o dispositius de suport ventilatori.

● Malalties cardíaques greus.

● Malalties que afecten al sistema immunitari (per exemple aquells infants que precisen tractaments immunosupressors).

● Diabetis mal controlada.

● Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus.

Control de la simptomatologia

Les famílies han de fer-se responsables de l’estat de salut dels seus fills i filles. A l’inici d’aquest curs 2021-2022, signaran una

Declaració responsable facilitada  pel Departament d’Educació 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 o adolescent al centre educatiu en cas que presenti simptomatologia compatible amb la
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COVID-19 o l’hagi presentat en els darrers 10 dies i a comunicar-ho immediatament als responsables del centre educatiu per tal

de poder prendre les mesures oportunes. A l’inici d’aquest curs, totes les famílies del centre disposaran d’un llista de comprovació

de símptomes que hauran de comprovar cada dia, abans de dur a l’alumne a l’escola.

● La família i/ o l’alumne/a ha de comunicar al centre si ha presentat febre o algun altre símptoma.

● Les famílies són les responsables de vigilar diàriament l’estat de salut dels seus fills i filles prenent-los la temperatura abans de

sortir de casa per anar al centre educatiu. En el cas que el fill o filla tingui febre o presenti algun dels símptomes compatibles amb

la COVID-19, no podrà assistir al centre.

Requisits per accedir a l’escola per part del professorat i PAS

Tots els treballadors i treballadores han de declarar les condicions de vulnerabilitat, casos, contactes estrets i simptomatologia de

COVID19.

Els grups d’especial vulnerabilitat segons el que ha establert l’autoritat sanitària són: persones amb diabetis, malaltia cardiovascular,

inclosa la hipertensió, malaltia hepàtica crònica, malaltia pulmonar crònica, malaltia renal crònica, immunodeficiència, càncer, dones

embarassades i més grans de 60 anys.

El servei sanitari del servei de prevenció de riscos laborals de la titularitat del centre, haurà d’avaluar la presència de personal

treballador especialment sensible a la COVID- 19, en el marc de referència vigent a cada moment, i en base a aquest coneixement

establir, si s’escau, mesures específiques de protecció.

En el cas del personal que treballa al centre el rentat de mans es durà a terme:

● A l’arribada al centre, abans del contacte amb els infants.

● Abans i després d’entrar en contacte amb els aliments, dels àpats dels infants i dels propis.

● Abans i després d’acompanyar un infant al WC.
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● Abans i després d’anar al WC.

● Abans i després de mocar un infant (amb mocadors d’un sol ús).

Totes les aules disposaran d’un dispensador manual de gel hidroalcohòlic per al personal docent que accedeixi a l’aula així com a la

sala de mestres, consergeria, lavabo dels docents i zona de despatxos.

Perquè l’equip docent i PAS pugui entrar a l’escola caldrà complir els següents requisits:

● Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea...) o amb

qualsevol altre quadre infecciós.

● No convivents o contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia compatible en els 10 dies anteriors.

2.9 Neteja, ventilació i desinfecció
El pla de neteja, desinfecció i ventilació de que l’escola seguirà per aquest curs 2021-22 ha estat adaptat a les característiques i

recursos dels que disposa el centre. La ventilació és una de les principals mesures de prevenció de contagis en espais interiors. Per

això l’escola seguirà les orientacions de ventilació marcades per a aquest curs.

V VENTILACIÓ

N NETEJA

N/D NETEJA I DESINFECCIÓ

Abans
de

cada

Després
de cada

ús

Diàriament ≥ 1 vegada al
dia

Setmanalment Responsable Comentaris
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ús

ESPAIS COMUNS I EQUIPAMENT DEL CENTRE

Ventilació de
l’edifici

V
-Conserge i mestre
que estigui a l’aula en
aquell moment.

1- Abans d’entrar al matí.
2- Després de la primera sessió.
3- Durant l’estona d’esbarjo
4- L’hora de menjador
5- Sortida dels nens/es a les 16:30h

Manetes i
poms de
portes i
finestres

N/D -Empresa neteja

Cadires i
taules.

N/D -Empresa de neteja -En finalitzar l’horari lectiu.

Material
fungible aula

N/D -Mestre/a -En finalitzar l’horari lectiu.

Grapadores i
utensilis
d’oficina a
l’aula o
despatx

N/D -Empresa neteja i mestre
que estigui a l’aula.

-Quan s'utilitza algú que no és el
propietari.

-Després de l’horari lectiu.

Aixetes N/D -Empresa de neteja -Després de l’horari lectiu.

Ordinadors
aula
informàtica

N/D N/D -Empresa de neteja -Abans de ser utilitzats per un altre grup.
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Ordinadors
aula i
despatxos

N/D -Persona que l’utilitza. -Abans i després de cada ús.

-Cada tarda, fora d’horari lectiu.

Tauletes N/D -Alumnat que les ha
utilitzat.

-Després de cada ús.

Fotocopiadora N/D -Persona que l’utilitza. -Després de cada ús.

GIMNÀS

Ventilació de
l’espai

V V -Conserge

-Persona que l’utilitza.

-Després de cada ús deixar els finestrals
oberts.

Superfícies i
mobiliari

N/D -Empresa de neteja -Després de cada ús.

Terra N/D -Empresa de neteja -Després de cada ús.

Materials de
joc

N/D -Empresa de neteja.

-Mestre que utilitza el
material amb l’ajuda de
l’alumnat.

-Després de cada ús.

LAVABOS
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Lavabos
comuns

N/D -Empresa de neteja

Terra i
superfícies

N/D -Empresa de neteja

Cubells de
brossa

N/D -Empresa de neteja

2.10 Gestió de residus.
Els mocadors i tovalloletes de paper d’un sol ús es llençaran als contenidors blancs amb tapa de les aules o dels

lavabos.

Les mascaretes, guants i altres residus personals d'higiene s’han de llençar al contenidor de rebuig.

En cas d’una persona que presenti símptomes, cal tancar en una bossa tot el material d’ús individual on s’ha aïllat a la

persona i introduir aquesta bossa en una altra bossa de plàstic i llençar-la a la fracció de rebuig.

Paral·lelament a aquest pla de neteja, l’escola portarà a terme un conjunt d’actuacions de sensibilització a l’alumnat i professorat
sobre les mesures higièniques davant la prevenció de contagi de la covid-19 (per exemple: cartells informatius).

2.11 Protocol d’actuació en cas de detectar un possible cas de Covid

Davant la presència de simptomatologia compatible amb COVID-19, se seguiran les indicacions sanitàries vigents en aquell
moment.
Protocol d’actuació en cas d’aparició de símptomes en un alumne/a durant la seva presència al centre. En línies generals
seguirem els següents passos:
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1. Se’l portarà a un espai separat d'ús individual. En el cas d’infantil a l’aula de material i en el cas de primària aula de reforç 2a

planta.

2.Tant la persona que ha iniciat símptomes com a la persona que quedi al seu càrrec portaran mascareta.

3.Es contactarà amb la família per tal que vingui a buscar l’infant.

4. La família informarà al CAP de referència per tal que activi els protocols previstos.

5. Procedir a la desinfecció i a la neteja dels espais del centre.

6. En cas de presentar símptomes de gravetat es trucarà també al 061.

7.El centre contactarà amb el servei territorial d’Educació per informar de la situació i a través d’ells amb el servei de salut
pública.

8. Serà CatSalut qui determinarà si s’ha de confinar o no.

Els elements de decisió per a establir quarantenes i/o, si escau, tancaments parcials o total del centre serien:

1. Cas positiu en un o més membres d’un grup de convivència estable à tot el grup de convivència estable té consideració de

contacte estret, per tant s’hauria de plantejar la quarantena de tot el grup de convivència, durant 10 dies després del darrer

contacte amb el cas, amb vigilància d’aparició de nous casos. Per tant, interrupció de l’activitat lectiva presencial per a aquest

grup.

2. Cas positiu en dos membres no convivents que pertanyen a dos grups de convivència diferents d’un mateix espai (un edifici,

un torn, una ala d’un edifici...) à tot el grup de convivència estable pot tenir consideració de contacte estret, per tant, i depenent

de la valoració de vigilància epidemiològica, es podria plantejar la quarantena dels grups de convivència d’aquell espai, durant

10 dies després del darrer contacte amb el cas, amb vigilància d’aparició de nous casos. Per tant, interrupció de l’activitat lectiva

presencial en l’espai afectat, també durant 10 dies.
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3. Cas positiu en dos o més membres no convivents que pertanyen a grups de convivència en diferents espais a tot el grup de

convivència estable té consideració de contacte estret, per tant s’hauria de plantejar la quarantena dels grups de convivència

afectats, durant 10 dies després del darrer contacte amb el cas, amb vigilància d’aparició de nous casos. A més, és podria

plantejar la interrupció de l’activitat presencial del centre educatiu, també durant 10 dies.

DETECCIÓ DE POSSIBLES CASOS PER SIMPTOMATOLOGIA COMPATIBLE AMB LA COVID-19

Casos
potencials

Espai
habilitat per a
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 a serveis
territorials

P3 Aula material

Docent del grup
estable,docent que el
té a l’aula en el
moment de la
detecció o persona de

Responsable Covid
(Director)

Director

P4 Aula material

P5 Aula material

Despatx
d’entrevistes (al
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reforç del grup
estable.

1r, 2n, 3r, 4t, 5è i
6è

costat del Despatx
de Direcció).

SEGUIMENT DE CASOS

Aquesta graella estarà a disposició del professorat per tal de fer el seguiment dels casos. ( exemple de graella).

Alumne/a Dia i hora de la detecció Explicació del protocol
seguit i les observacions
( nom de la persona que
ha fet les primeres
actuacions i ha informat
a la família i nom del
familiar que recull
l’alumne/a)

Persona de salut amb qui
es manté el contacte i
centre d’atenció Primària

Persona referent del
centre pels contacte
amb salut (persona que
fa el seguiment del cas)
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2.12 Extraescolars i acollida.

Es podran dur terme les extraescolars previstes.

En la mesura del possible es formaran grups estables de participants.

Caldrà seguir les recomanacions específiques recollides en el Pla d’actuació per al curs 2021-2022 per a centres educatius en el
marc de la pandèmia per COVID-19

Activitats extraescolars ( organitzat per l’AMPA)

Activitat Nombre d’alumnes Grups dels quals
provenen els

alumnes

Professional
responsable

Espai on es realitza
l’activitat

Belluga`t 8/10 de P3 a P5 David Perea gimnàs/pati

Gimnàstica rítmica 8/10 de 1r a 6è Irene Crespo gimnàs/pati

Multisport 8/10 de 1r a 6è David Perera gimnàs/patí

Karate 8/10 de P3 a 6è Elena gimnàs/pati

Anglès 8/10 de P3 a P5 ? aula a determinar

Anglès 8/10 de 1r a 6è Mar Bailón aules de 1r i 2n

Comercial dance 8/10 de P3 a 1r Mar Bailón gimnàs/pati

Experimenta /maskchef 8/10 de P3 a P5 Miriam González aula a determinar

Zumba en família de P3 a 6è ? Gimnàs/pati

Futbol 8/10 de 1r a 6è Jorge Mesas pati

Iniciació esportiva 8/10 de P3 a P5 David Perera Gimnàs/pati
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Art attack 8/10 de 1r a 6è ? aula a determinar

Taller d’estimulació de
parla

6/7 de P4 a 1r Marina Aula a determinar

Acollida servei Bon dia ( organitzat empresa Tresmes ecoactiva ).
• Les famílies podran acompanyar els alumnes d’infantil fins a la porta d’entrada a l’aula on es farà el servei de bon dia. Pel que fa
als alumnes de primària, seran els mateixos infants que des de la porta d’entrada hi aniran de forma autònoma.

• L’ús de la mascareta serà obligatori per circular pels passadissos.

• Els/les monitors/es del servei, hauran de dur sempre la mascareta.

• Abans d’entrar a l’espai de bon dia, el/la monitor/a posarà gel hidroalcohòlic a les mans de cada infant.

• S’establiran espais/taules fixes pels grups estables d’infants que facin ús del servei mantenint sempre la distància de seguretat
entre iguals i amb els altres grups.

• Els infants que portin esmorzar, hauran de ser ells mateixos els encarregats de preparar-s’ho sempre amb la supervisió del/la
monitor/a.

• L’entrega dels infants del servei de bon dia, es farà de forma esglaonada tal i com ens indiqui l’escola als espais destinats.

• Posterior desinfecció i ventilació de l’espai.
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2.13 Activitats complementàries
Al llarg d’aquest curs tenim programades les sortides escolars i colònies dins la Programació General Anual, s’aplicarà la

normativa vigent respecte les mesures preventives davant la Covid-19.

2.14 Festes escolars

La celebració de les diferents festes escolars s’adaptarà a la situació d’emergència sanitària i es considerarà la seva celebració

emprant les mesures de seguretat fixades pel Departament de Salut en aquell instant.

2.15 Reunions dels òrgans unipersonals i col·lectius de coordinació i govern.
Tenint en compte que som una escola d’una línia i amb nombre poc elevat de professorat considerem que tenim els espais

necessaris i adequats per dur a terme les reunions establertes de forma presencial, complint les mesures de distanciament

establertes en la normativa vigent.

Les reunions es regiran pels principis bàsics de seguretat i higiene de l’escola i es podran fer, sempre que es respectin aquestes,

presencialment en espais prèviament ventilats i desinfectats.

Si les reunions no es poden fer presencialment, l’eina de comunicació serà via Meet vinculat a la Gsuite corporativa del centre

atenent a que és un entorn fiable, segur i s’ajusta a les normes de ciberseguretat per a la prestació de serveis en la modalitat de

teletreball.
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L’equip directiu fixarà al calendari les reunions i, si s’escau, l’enllaç d’accés a les mateixes.

ÒRGANS TIPUS DE REUNIÓ FORMAT DE LA
REUNIÓ

ESPAI PERIODICITAT

Equip directiu Planificació Presencial Despatx direcció Dues a la setmana i/o
les que siguin
necessàries

Coordinació Coordinació
infantil-primària-equip
directiu

Presencial Despatx direcció Una a la setmana

Cicles Planificació,
organització

Presencial Una aula ordinària Una a la setmana

Comissions Planificació,
organització

Presencial Una aula ordinària Una a la setmana

Claustre Planificació,
organització

Presencial Sala de mestres Un al mes o sempre
que es cregui
convenient.

CAD Planificació,
organització i
coordinació

Telemàtica/presencial Sala de mestres Mínim una per trimestre

CS Planificació,
organització i
coordinació

Telemàtica/presencial Sala de mestres Mínim una per trimestre

FIC Formació Presencial Sala de mestres Segons calendari de
formació.
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2.16 Seguiment del pla

Responsables - Tota la comunitat educativa ( professorat, famílies,
monitoratge…).

Indicadors -Existència de coordinació entre tots els membres de la
comunitat educativa.
-Aplicació del pla de reobertura de l’escola.
-Actualització freqüent de la web de l’escola i assegurar que
proporciona la informació necessària de manera  àgil.
- Coneixement i consulta de l'EVA (Classroom) del centre per
part de les famílies.
- Ús de l'EVA del centre per part del professorat com eina en el
procés d'ensenyament-aprenentatge ( de 4r a 6è de primària i
desde P3 en cas de confinament).
-Grau de compliment de les mesures preventives establertes
per la Covid 19.
- Grau de participació de les famílies en les reunions en format
telemàtic.
- Grau de responsabilitat de les famílies per dur a terme
correctament aquest pla ( puntualitat en les entrades i sortides,
temperatura, mascaretes…).

Propostes de millora Es valoraran cada trimestre les propostes de millora d’aquest
pla i que seran aprovades en Consell Escolar.
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3. Concrecions per a l’educació infantil

3.1 Pla d’acollida de l’alumnat
El pla d’acollida es farà garantint el manteniment de  les mesures de seguretat. El pla a l’educació infantil es desenvoluparà de la
següent manera.

P3 - Un progenitor/a podrà  accedir al centre (pati) per
acompanyar i recollir a l’alumne/a durant els períodes
d’entrades.
- Rentat de mans amb gel hidroalcohòlic a l’arribada i sortida
de l’escola.

P4 - Els i les alumnes accedeixen al pati on els espera el tutor/a a
la porta d'accés de l’aula.
- Rentat de mans amb gel hidroalcohòlic a l’arribada i sortida
de l’escola.

P5 - Els i les alumnes accedeixen al pati on els espera el tutor/a a
la porta d’accés a l’aula.
- Rentat de mans amb gel hidroalcohòlic a l’arribada i sortida
de l’escola.

En el cas que una persona acompanyant hagi d’accedir dins del centre educatiu haurà de complir les mesures especificades a
continuació.

Requisits d’accés: la persona acompanyant no pot participar en el període d’acollida si presenta símptomes compatibles amb
la COVID-19 o els ha presentat en els darrers 10 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 10 dies.

Persones de risc: aquelles persones acompanyants que pateixin una malaltia de risc davant de la COVID-19 (diabetis,
malaltia cardiovascular -inclosa la hipertensió-,malaltia hepàtica crònica, malaltia pulmonar crònica, malaltia renal crònica,
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immunodeficiència, càncer en fase activa, obesitat mòrbida) així com dones embarassades, hauran d’avaluar la conveniència
de participar en el període d’acollida amb el seu equip mèdic de referència.

Nombre d’acompanyants: cada infant només podrà ser acompanyat per una sola persona (que pot canviar durant el període
d’adaptació). Els germans que es trobin simultàniament en el període d’acollida podran ser acompanyats per una o dues
persones. En aquest cas, sí que hi podrà haver contacte amb la resta de membres de la unitat familiar.

Contacte i distància: la persona acompanyant només podrà tenir contacte amb el seu infant i haurà de mantenir la distància
de seguretat (1,5 metres) amb la resta de persones de l’aula (inclosos infants, persones acompanyants i persones educadores).

Rentat de mans: la persona acompanyant s’haurà de rentar les mans amb aigua i sabó o gel hidroalcohòlic abans d’accedir al
centre educatiu i també abans d’entrar a l’aula. També es recomana rentat de mans a la sortida del centre educatiu.

Mascareta: la persona acompanyant ha d’accedir al centre educatiu amb una mascareta higiènica o quirúrgica correctament
posada.

Període d’adaptació de P3

Durant aquest període d’adaptació es faran tres subgrups del grup estable amb horaris diferenciats entre ells.

HORARI DILLUNS 13 DIMARTS 14 DIMECRES 15 DIJOUS 16 DIVENDRES 17

9:10h a

10:40h

A C B A B

11:10h a

12.40h

B A C B C

15:10h a

16:40h

C B A C A
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L’espai d’adaptació de P3 es farà entre el pati i l’aula per tal d’assegurar la distància de seguretat entre alumnes, acompanyants i

professorat. Es netejarà i desinfectarà l’espai utilitzat entre grup i grup. Hi haurà ventilació de l’aula com a mínim 10 minuts 3

vegades al dia i cada vegada que hi hagi canvi de grup que fa l’adaptació.

3.2 Pla de treball del centre educatiu en confinament.
Les famílies es podran comunicar amb la direcció del centre mitjançant el correu santsadurnifamílies@gmail.com i amb els tutors i
tutores amb els correus de les classes.

Les informacions s’enviaran mitjançant correu electrònic a les famílies i es publicaran a la web del centre.

D’altra banda, també farem ús de l’Instagram del centre com a eina de comunicació.

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 del
contacte amb la família

P3

Tasques setmanals a
través del Classroom,
llicències de material
digital i lliurament de
material.

dues videoconferències
setmanals mitjançant
Meet ( google ) amb el
tutor/a.

Videoconferència
mitjançant Meet. La
periodicitat es
determinarà en funció
de la durada del
confinament i segons
necessitats dels
alumnes.

Videoconferència
mitjançant Meet. La
periodicitat es
determinarà en funció
de la durada del
confinament i segons
necessitats dels
alumnes.

Les famílies es podran
comunicar amb el
tutor/a  i especialistes a
través del correu
corporatiu del centre de

P4

P5
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cada curs.

4. Concrecions per a l’educació primària

4.1 Pla de treball del centre educatiu en confinament

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 del
contacte amb la família

1r

Tasques setmanals a
través del Classroom,
llicències de material
digital i lliurament de
material.

Dues videoconferències
setmanals mitjançant
Meet ( google ) amb el
tutor/a.

Videoconferència
mitjançant Meet. La
periodicitat es
determinarà en funció
de la durada del
confinament i segons
necessitats dels
alumnes.

Videoconferència
mitjançant Meet. La
periodicitat es
determinarà en funció
de la durada del
confinament i segons
necessitats dels
alumnes.

Les famílies es podran
comunicar amb el
tutor/a  i especialistes
a través del correu
corporatiu del centre
de cada curs.

2n

3r

4t

5è

6è
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Especificacions:

- S’oferiran tasques per matèria setmanals de repàs o aprofundiment dels aprenentatges realitzats a l’aula. Aquestes seran de

caràcter obligatori a Primària. Cada mestre/a assumirà les àrees que imparteix, poguent repartir-se la feina amb els mestres amb

menys càrrega.

- Es podran avançar nous continguts sempre que el o la mestra realitzi un videotutorial o una explicació per videoconferència.

-  Es farà un seguiment més intensiu de l’alumnat més vulnerable, ja sigui per situació desafavorida o per NESE.

-  En el cas que algun mestre/a es trobi contagiat, se n’ocuparà el seu substitut/a.

- L’alumnat, abans de confinar-se, s’endurà el seu estoig, els quaderns i els llibre a casa per assegurar-nos que

disposen del material per realitzar les tasques.

- Caldrà informar sobre aquest protocol a les famílies durant la reunió d’inici de curs i transmetre’ls la importància del

mateix.

-   Els i les mestres participaran a les reunions marcades de manera telemàtica.
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Resolució del Director de l’Escola Sant Sadurní de Montornès del Vallès, per la qual aprova el Pla
d’organització de centre per al curs 21-22.

Com a director de l’Escola Sant Sadurní de Montornès del Vallès i, en aplicació de les competències que estableix
l’article 132 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació, modificada per la Llei orgànica 8/2013 de 9 de
desembre, per a la millora de la qualitat educativa, i d’acord amb el parer del Consell Escolar, segons consta a l’acta
de la sessió del 10 de setembre de 2021.

RESOLC:

1.    Aprovar el Pla d’organització del centre per al curs 21-22.

2. Comunicar aquesta resolució al Consell Escolar del centre i donar-la a conèixer a tota la comunitat educativa. Així mateix,
aquest pla estarà a disposició de l’Administració Educativa.

Montornès del Vallès, 10 de setembre de 2021

Mari Carmen Martínez Martínez                                                                        David Manzanares García

Secretària                                                                                                           Director
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Annexos
Annex 1

LLISTA DE COMPROVACIÓ DE SÍMPTOMES PER A LES FAMÍLIES
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Annex 2

Declaració responsable Ed. Infantil

Declaració responsable Ed. Primària
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https://documents.espai.educacio.gencat.cat/FormularisModels/CentresGestioAdministrativa/A819.pdf
https://documents.espai.educacio.gencat.cat/FormularisModels/CentresGestioAdministrativa/A818.pdf
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