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1. Introducció

Aquest pla d’actuació estableix les bases per tal que el curs 2021-2022 es pugui dur

a terme amb les màximes garanties, que busquen l’equilibri entre la protecció de la

salut de les persones als centres educatius, la gestió correcta de la pandemia i el dret

de tots infants i joves a una educació de qualitat.

En una societat amb grans incerteses, cal que l’escola pugui treballar amb la

màxima normalitat possible. Cal donar continuïtat a l’aprenentatge, aplicant les

mesures sanitàries de protecció que siguin necessàries.

El Pla d’organització per a l’obertura de l’Escola Santa Maria del Mar es construeix

sobre els pilars següents:

• Malgrat la pandèmia, tots els infants i adolescents han de tenir accés a

l’educació en condicions d’equitat.

• L’aprenentatge als centres educatius ha de poder continuar amb la màxima

normalitat, seguint les instruccions sanitàries i garantint la funció social de

l’educació.

• L’escola ha de ser un entorn segur, amb el risc mínim assumible.

• A través de les mesures proposades, els centres educatius han d’estar en

condicions de contribuir al control de l’epidèmia i a la identificació ràpida de

casos i de contactes.

2. Diagnosi

Sota el lema Escoles obertes, escoles segures, els departaments d’Educació i

Salut van aplicar amb un seguit de protocols, que han donat com a resultat un

balanç positiu de l’impacte que ha tingut la covid-19 als centres educatius.

El curs escolar 2020-2021 va començar amb el 100 % de presencialitat en totes

les seves etapes educatives i ha acabat de la mateixa manera. La plena
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presencialitat només ha estat reduïda parcialment en l’etapa postobligatòria, entre

els mesos de novembre i abril.

Les mesures implementades durant el curs 2020-2021 han donat un resultat molt

satisfactori. L’organització en grups estables i les mesures de protecció i higiene

(presa de temperatura, higiene de mans i mascareta) han fet possible la

presencialitat de l’ensenyament al centre. Tot i això, l’impacte de la pandèmia en el

municipi i en les famílies de l’escola ha estat molt gran en l’àmbit econòmic, ja que

el sector serveis s’ha vist molt afectat i és el que ocupa gran part de la població

activa.

Valorem molt positivament les entrades i sortides esglaonades, ja que ens han

permès evitar aglomeracions. També fem una valoració molt positiva de la sortida al

pati en dos torns i la sectorització dels espais.

Tota la comunitat educativa (famílies, mestres i alumnes) han fet un gran esforç

conjunt, aconseguint que l’escola hagi estat en funcionament durant tot el curs tot i

l’excepcionalitat de la situació.

Quan algun grup ha estat confinat s’han realitzat tasques online a través de les

següents plataformes:

- De P3 a 3r: Liveworksheets

- De 4t a 6è: Google Classroom

Per tal de garantir el contacte amb les famílies, fet que considerem molt

important,  hem obert els següents canals de comunicació:

- Correu electrònic dels mestres amb el domini @santamariadelmar.cat

- L’aplicació Tok App School

- Videoconferències amb Google Meet

- Trucades telefòniques

- Xarxes socials del centre (Facebook, Twitter i Instagram)
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3. Mesures de prevenció, higiene i promoció de la salut

3.1. Distància física

Els grups-classe es consideren grups de persones que tenen una relació propera i

quotidiana. Això permet que no sigui necessària requerir la distància física interpersonal

de seguretat (establerta en 1,5 metres) dins de l’aula, al considerar-se grups estables

de convivència.

Els grups d’ensenyament de religió, d’aula d’acollida i de Suport Escolar

Personalitzat postlectiu no es poden considerar grups de convivència estable. Per

aquest motiu caldrà garantir la distància, la ventilació i l’ús de mascareta quan

s'imparteixin aquestes matèries.

3.2. Higiene de mans

L’entrada de secretaria, així com cadascuna de les aules del centre, disposen de

dispensadors de solució hidroalcohòlica. Els diferents espais polivalents també

disposen d’un dispensador. El lavabos disposen de dispensador de sabó i rotlles de

paper eixugamans. El rentat de mans en infants es realitzarà:

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

● Abans i després dels àpats.

● Abans i després d’anar al lavabo.

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

En el cas del personal que treballa al centre:

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

● Abans i després d’entrar en contacte amb els aliments.

● Abans i després d’acompanyar a un infant al lavabo.

● Abans i després de mocar un infant.

● Com a mínim una vegada cada 2 hores.

3.3. Ús de la mascareta

● Educació infantil (3-6 anys): No obligatòria.

5



● Educació primària: Obligatòria, susceptible de canvis segons situació

epidemiològica.

● Personal docent i no docent: obligatòria.

● A educació física, si la classe té lloc a l’exterior i es mantenen els grups estables,

no serà necessari l’ús de mascareta.

3.4. Requisits d'accés al centre

● Absència de simptomatologia compatible amb la covid-19 (febre o febrícula per

sobre de 37,5, tos, dificultat per respirar, mal de coll*, refredat nasal*, fatiga,

dolors musculars i/o mal de cap, mal de panxa amb vòmits o diarrea, pèrdua

d’olfacte o gust en infants i adolescents) o amb qualsevol altre quadre infecciós.

*Com que mal de coll i refredat nasal (amb o sense mocs) són molt habituals en els infants,

només s’han de considerar símptomes potencials de covid-19 si també hi ha febre o altres

manifestacions de la llista de símptomes.

● No convivents o contacte estret amb positius confirmats o simptomatologia

compatible en els 10 dies anteriors (excepte alumnes que hagin tingut una

infecció per SARS-CoV-2 confirmada en els darrers sis mesos).

En cas que l’alumne o alumna 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, en

infants i joves, es consideren malalties o condicions de risc per a complicacions de la

covid-19:

● Malalties que afecten el sistema immunitari (per exemple aquells infants que

requereixen tractaments immunosupressors).

● Malalties respiratòries greus (fibrosi quística, displàsia broncopulmonar, asma

greu...).

● Malalties cardíaques greus (amb repercussió hemodinàmica i/o que necessiten

tractament mèdic).
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● Altres: diabetis tipus 1 amb mal control metabòlic, diàlisi, drepanocitosi, obesitat

greu en adolescents...

3.5. Control de símptomes

Les famílies han de fer-se responsables de l’estat de salut dels fills i filles o de si

mateixos. A l’inici del curs, han de signar una declaració responsable a través de la

qual:

● Fan constar que són coneixedores de la situació actual de la 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 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.

Si un alumne/a es troba malament al llarg de la jornada lectiva se li prendrà la

temperatura. Durant el curs 2021-2022 no es prendrà la temperatura a l’alumnat a

l’accedir al centre.

3.6. Ventilació, neteja i desinfecció

La ventilació és una de les principals mesures de prevenció de contagis en els

espais interiors, per això caldrà seguir les orientacions de ventilació:

● Ventilació creuada i continua, mantenint portes obertes i les finestres uns 20 cm

(el màxim de temps possible en funció de la climatologia).

● Ventilar aules a partir que arribin els alumnes, durant les classe i al final de la

jornada escolar.

● Durant els descansos i quan l’aula estigui buida cal fer ventilacions totals de 10

min.
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● Sense detriment de les anteriors indicacions cal mantenir una ventilació

continuada, tenint portes i finestres obertes un mínim de 20 cm, entre 10 i 15

minuts cada hora lectiva.

La nova evidència mostra que la via de transmissió a través de les superfícies és

molt menys rellevant del que s’havia considerat inicialment. Per aquest motiu, durant el

curs 2021-2022 no serà necessària l’aplicació dels protocols de neteja establerts per al

curs 2020-2021. La neteja i desinfecció dels diferents espais de l’escola es realitzarà

diàriament al finalitzar la jornada lectiva.

3.7. Gestió de casos

S’aplicarà el protocol vigent de gestió de casos quan es detecti un cas positiu o

simptomatologia susceptible de ser Covid-19 en un centre educatiu.

Les famílies han de fer-se responsables de l’estat de salut dels seus fills i filles. A

l’inici del curs, signaran una declaració responsable.

Les famílies disposaran d’una llista de comprovació de símptomes a la web del

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

altre símptoma. En 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.

3.7.1. Protocol

En cas que un alumne comenci a desenvolupar símptomes compatibles amb la

COVID-19 al centre educatiu:

1. Se l’ha de portar a un espai separat d'ús individual (aula covid, planta baixa).

2. S’ha de col·locar una mascareta quirúrgica (tant la persona que ha iniciat

símptomes com la persona que quedi al seu càrrec).

3. S’ha de prendre la temperatura a l’alumne/a.
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4. S’ha de contactar amb la família per tal que vingui a buscar l’infant

(administrativa). Si no es localitza a la família s’haurà de romandre amb

l’alumne al centre.

5. En cas de presentar símptomes de gravetat s’ha de trucar també al 061.

6. Es recomanarà a la família que contacti amb el seu centre d’atenció primària

de referència.

3.7.2. Gestió de casos positius

En el cas que es produeixi un cas positiu en un o més membres d’un grup estable,

tot el grup 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 i amb vigilància d’aparició de nous casos. Per tant, es produirà la

interrupció de l’activitat lectiva presencial per a aquest grup i es farà un test PCR a

tots els membres del grup de convivència estable.

Sempre que sigui possible, aquestes proves PCR es faran a la mateixa escola,

per facilitar la recollida de mostres i evitar desplaçaments als centres d’atenció

primària. Aquestes proves es portaran a terme als 4-6 dies de la detecció del cas

positiu. Per tal de realitzar aquestes proves a l’alumnat, caldrà que les famílies hagin

autoritzat prèviament per escrit.

Un resultat negatiu d’aquest test als contactes no eximeix de la necessitat de

mantenir la quarentena durant el període establert de 10 dies.

En cas de produir-se un nombre elevat de casos al centre, les autoritats

competents podrien determinar la interrupció de l’activitat lectiva presencial en una

zona de l'escola o en tot el centre educatiu.

3.7.3. Actuació en cas de germans i/o altres contactes estrets

Els alumnes que hagin estat contactes estrets d’un cas positiu hauran de fer una

quarantena de 10 dies. Les persones de l’àmbit educatiu (alumnes o professionals) que

són contactes estrets i que estan correctament vacunades o han passat la malaltia

(amb una prova diagnòstica que així ho confirmi TAR o PCR) en els 180 dies anteriors
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a l’últim contacte amb el cas, no cal que facin quarantena (tot i que sí que caldrà que

segueixin escrupolosament les mesures de seguretat).

Els germans convivents d’un cas sospitós (presenta símptomes, s’ha realitzat PCR i

està a l’espera de resultats), han de quedar-se a casa fins conèixer el resultat. Si el

resultat és negatiu, poden reincorporar-se al centre educatiu. En el cas de confirmació

d’infecció (PCR positiva), els germans i familiars que són contactes estrets han de fer

quarantena durant 10 dies i, en el marc de la cerca activa de casos, es realitzarà una

PCR a aquests germans i altres familiars convivents. Un resultat negatiu d’aquest test

als contactes no eximeix de la necessitat de mantenir la quarantena en els convivents

durant els 10 dies que dura el període màxim d’incubació.

3.7.4. En cas d’aparició de símptomes en un treballador/a:

● Avisar al director i no assistir al centre.

● Posar-se en contacte amb el seu metge de capçalera.

● En cas de PCR positiva, seguir el protocol i la quarantena establerta.

Els equips d’atenció primària de referència dels centres educatius estaran a

disposició dels equips directius dels centres per a mesures de consell sanitari sobre la

COVID-19. Per tant, els equips d’atenció primària han d’identificar una o diverses

persones, segons correspongui, responsables d’aquesta interlocució amb els centres

educatius que, preferiblement, podran ser les infermeres del Programa salut i escola.

En el cas que el centre no en tingui, ho serà la direcció. L’equip directiu té contacte

directe amb la responsable d’aquesta interlocució, la referent COVID-19 de l’escola i

amb el Servei de Vigilància Epidemiològica.

4. Organització de centre

4.1. Organització dels grups estables

Els nivells que tenien grups triplicats tornen a tenir dues línies, redistribuint

l’alumnat a fi d’intentar tenir grups heterogenis tenint en compte diferents aspectes:
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nivell d’aprenentatge, nivell maduratiu, aspectes actitudinals i de comportament,

sexe, relacions interpersonals, temps de residència a Catalunya, etc. A 4t s’ha

ampliat amb un tercer grup de manera ordinària.

S’enumeren els grups estables per nivells que es mantindran durant el curs

2021-2022:

CURS NOMBRE
D’ALUMNE

S

DOCENTS
ESTABLE

ALTRES
DOCENTS

PERSONAL
AT. EDUC

ALTRES
PERSONAL
AT. EDUC.

ESPAI
ESTABLE

P3 A 21 M. F. A. M.
D. R.

C. V. (TEI) E. V. (TIS) P3 A

P3 B 20 C. G. A. M.
D. R.

C. V. (TEI) E. V. (TIS) P3 B

P4 A 24 S. R. A. M.
A. A.
S. A.
D. R.
S. X.

E. V. (TIS)
M. A. (vet.)

P4 A

P4 B 24 S. X. A. M.
A. A.
S. A
D. R.
S. R.

E. V. (TIS)
M. A.(vet.)

P4 B

P5 A 23 M. P. A. M.
A. A.
N. Ll.
A. M. M.
G. L.
D. R.

E. V. (TIS)
M. A. (vet.)

P5 A

P5 B 23 G. L. A. M.
A. A.
N. Ll.
A. M. M.
D. R.

E. V. (TIS)
M. A. (vet.)

P5 B

1r A 27 M. M. I. P.
A. A.
A. M.
R. F.
D. R.
C. P.

E. V. (TIS)
M. S. (vet.)

1r A
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1r B 27 C. P. I. P.
A. A.
A. M.
R. F.
D. R.
M. M.
M. B.

E. V. (TIS)
M. S. (vet.)

1r B

2n A 25 A. Q. I. P.
A. A.
R. F.
M. A.
M. B.
Y. C.

E. V. (TIS)
M. S. (vet.)

2n A

2n B 25 Y. C. A. Q.
I. P.
A. A.
R. F.
M. A.
M. B.

E. V. (TIS)
M. S. (vet.)

2n B

3r A 24 C. L. I. P.
A. A.
A. M.
R. F.
M. A.
D. A.
L. R.
M. Q.
M. C.

E. V. (TIS)
M. S. (vet.)

3r A

3r B 25 L. R. I. P.
A. A.
A. M.
R. F.
M. A.
D. A.
C. L.
D. R.
M. Q.

E. V. (TIS)
M. S. (vet.)

3r B

4t A 20 C. M. I. P.
A. A.
C. M.
R. F.
L. C.
D. A.
I. T.
G. G.

E. V. (TIS)
M. S. (vet.)

4t A
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M. Q.
4t B 19 G. G. I. P.

A. A.
C. M.
R. F.
L. C.
D. A:
C. M.
I. T.
M. Q.

E. V. (TIS)
M. S. (vet.)

4t B

4t C 19 Imma I. P.
A. A.
C. M.
R. F.
L. C.
D. A.
G. G.
C. M.
M. Q.

E. V. (TIS)
M. S. (vet.)

4t C

5è A 26 Neus P. I. P.
A. A.
C. M.
R. F.
L. C.
D. A.
N. F.
M. Q.

E. V. (TIS)
M. S. (vet.)

5è A

5è B 27 Noelia I. P.
A. A.
C. M.
R. F.
L. C.
D. A.
N. P.
D. R.
M. Q.
L. M.

E. V. (TIS)
M. S. (vet.)

5è B

6è A 26 Régine D. R.
A. A.
C. M.
R. F.
C. Ch.
M. Q.
D. A.

E. V. (TIS)
M. S. (vet.)

6è A
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6è B 27 Carlos D. R.
A. A.
C. M.
R. F.
R. R.
M. Q.
D. A.

E. V. (TIS)
M. S. (vet.)

6è B

Si es fan subgrups dins del mateix grup estable (desdoblaments), es mantenen les

mateixes mesures del grup estable.

En el cas de fer subgrups que comportin la barreja d’alumnes de diferents grups

estables (Religió, Aula d’Acollida i SEP), caldrà mantenir la distància de seguretat,

ventilació i utilitzar la mascareta.
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4.2. Espais
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4.2.1. Lavabos

Els lavabos es distribueixen en funció de la proximitat de les aules:

- P3: a les aules

- P4 i P5: edifici auxiliar

- 1r i 2n: WC davant sala de mestres

- 3r, 4t A i C: WC 2a planta

- 5è, 4t B i 6è A: WC 2a planta (ala nova)

- 6è B, Aula Ciències, Aula de Música i Biblioteca: WC 1a planta (ala nova)

En el cas que es puguin utilitzar els lavabos del pati, només es farà ús com a lavabo,

no com a vestuari, a les hores de pati.

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

17



Tenint en compte l’alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu de

l’escola, aquest curs s’ha incrementat el nombre de mestres d’educació especial (2

mestres més), per tal atendre les necessitats dels alumnes i donar suport i

orientacions als tutors/es. També disposem de vetlladora per atendre els alumnes

amb necessitats educatives especials.

Una vegada iniciat el curs, podrem observar les necessitats dels alumnes. Si es

creu convenient, es crearà una nova organització de les mesures universals,

addicionals i intensives que porti a terme el centre. Aquesta organització tindrà en

compte el treball en el grup estable i el treball personalitzat, centrat en l’alumnat més

vulnerable, a càrrec dels especialistes del centre (mestre/a d’EE, TIS, vetlladora,

monitors...) o de fora del centre (EAP, CREDA, CREDV, CRETDIC, CEEPSIR...).

4.4. Horaris i organització de les entrades i sortides

S’han habilitat 3 entrades per poder accedir al centre en dos torns d’entrada.

S’han distribuït els cursos de la següent manera:

ENTRADES

BCN CARRERÓ SECRETARIA

9.00

15.00

2n (escala rocòdrom)

1r (escala piràmide)

P4 i P5 (pati infantil) 3r (escala AMPA)

9.05

15.05

5è (escala piràmide)

6è (porta piràmide)

P3 (porta aula) 4t (escala AMPA)

SORTIDES

BCN CARRERÓ SECRETARIA

12.30

16.30

2n (fila pista esportiva)

1r (fila pista esportiva)

P4 i P5 (fila pati infantil) 3r (fila porta

secretaria)

12.35

16.35

5è (pista esportiva)

6è (pista esportiva)

P3 (porta aula) 4t (fila porta

secretaria)
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Tots els alumnes hauran d’anar a la fila o accedir a l’aula en l’horari establert.

En qualsevol cas, per garantir les mesures de prevenció a les entrades i sortides del

centre, així com en els passadissos i llocs de concurrència, cal evitar aglomeracions i

procurar mantenir el 1,5 metres de distància de seguretat. Els alumnes de primària i el

personal del centre educatiu han de portar la mascareta en tot moment. En les sessions

d’educació física els alumnes podran treure’s la mascareta.

A l’entrada, els alumnes de P3 accediran directament a la seva classe i a la sortida

seran recollits a la porta de l’aula. Els alumnes de P4 i P5 faran fileres al pati d’infantil a

les entrades i les sortides.

A l’entrada (a excepció dels dos primers dies) els alumnes de Primària accediran a

l’aula sense fer filera, per evitar aglomeracions. A la sortida, es realitzaran fileres a fi de

controlar amb qui marxen els alumnes.

Les famílies dels alumnes no podran accedir a l’interior de l’edifici de l’escola,

només es permetrà l’entrada en casos excepcionals. Les famílies podran contactar

amb l’escola per telèfon o al correu electrònic (al del centre totes les famílies, a

l’@santamariadelmar.cat en el cas de la Comunitat de Grans).

EN CAS DE PLUJA

En cas de pluja, l’entrada i la recollida dels alumnes de P4 i P5 es farà directament a

les aules. En el cas de P3 es farà de la manera habitual (entrada i recollida a la porta

de l’aula).

En cas de pluja, els alumnes de Primària entraran directament a les classes, per la

qual cosa hauran de portar paraigües. A la sortida, les fileres per a la recollida dels

alumnes de 1r i 2n es faran a la piràmide.

4.5. Organització de l’esbarjo

La sortida al pati es farà en dos torns dividits en diferents zones per nivells. Els grups

d’un mateix nivell podran interactuar fent ús de la mascareta. En el cas d’educació
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infantil, els espais de pati seran utilitzats per un sol grup-classe i els alumnes no

portaran mascareta.

Els espais del pati seran rotatius. Sempre hi haurà, com a mínim, un docent en cada

zona garantint que es compleixen les mesures sanitàries corresponents.

Tots els alumnes del centre esmorzaran a les seves aules.

PATIS EDUCACIÓ INFANTIL

PATI INF. 1 PATI INF. 2 PATI INF 3

TORN 1

10.25 – 10.55

P3 A P3 B P4 A

TORN 2

11.05-11.35

P4 B P5 A P5 B

PATIS EDUCACIÓ PRIMÀRIA (ROTATIU CADA DOS SETMANES)
PISTA

ESPORTIVA

PATI SORRA PISTA HORT SORRA P3/

PIRÀMIDE

TORN 1

10.25-10.55 1r 2n 3r

TORN 2

11.05-11.35 4t 5è 6è 6è

4.6. Relació amb la comunitat educativa

● Les sessions del Consell Escolar es faran preferentment de manera

telemàtica. Si la situació epidemiològica ho permet, es realitzaran

presencialment mantenint les mesures de seguretat.

● La difusió i informació del pla d’organització a les famílies es farà

mitjançant la web, les xarxes socials del centre i l’APP Tokapp School que

les famílies tenen descarregada al seu mòbil.
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● Reunions de grups: farem les reunions d’inici de curs amb les famílies

durant la segona setmana de setembre (del 6 al 10 de setembre) de forma

telemàtica.

● Reunions individuals de seguiment: el seguiment amb les famílies el farem

preferentment per videoconferència, telèfon i correu electrònic. En cas de

fer una trobada presencial, es farà mantenint les mesures de seguretat

(distància, mascareta i ventilació).

4.7. Menjador, extraescolars i acollida

A l’espai de menjador els grups estables se situaran garantint una distància de

seguretat respecte altres grups i sense barreja de grups estables.

Els grups estables es dividiran en dos torns (12.30h i 13.30h). S’utilitzarà l’espai del

menjador sempre que sigui possible. Els alumnes de P3 dinaran i faran la migdiada a la

seva aula. Entre els dos torns d’ús del menjador es desinfectarà l’espai.

Restem a l’espera de més informació a fi de concretar l’oferta i organització de les

activitats extraescolars pel curs 2021-2022. L’organització de les activitats extraescolars

per part de l’AMPA dependrà de les indicacions donades pel Departament d’Educació

(document pendent de publicació).

A l’espai d’acollida, quan facin ús del servei alumnes de diferents grups estables, es

respectarà la distància de seguretat i/o s’utilitzarà la mascareta.

4.8. Transport

En el transport s’aplicarà la normativa vigent respecte a les mesures preventives

davant la covid-19. Les recomanacions sobre el transport en autocar són les següents:

● Durant els trajectes en autocar cal garantir la ventilació i la resta de mesures

de seguretat.
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● L’ús de mascareta és obligatori a partir de 6 anys i recomanable en infants a

partir de 3 anys, exceptuant aquells per als quals l’ús de la mascareta està

contraindicada.

● No es pot menjar ni beure durant el trajecte.

● S’ha de facilitar el rentat de mans previ i posterior a l’ús del transport amb

solució hidroalcohòlica.

● Es pot utilitzar la totalitat dels seients i, quan el nivell d’ocupació ho permeti,

s’ha de procurar la màxima separació entre els usuaris.

● Cal distribuir els infants per grups de convivència estable i, si és possible,

deixar un espai de separació entre els diferents grups.

● Cal mantenir una mateixa distribució de seients en els trajectes habituals

durant el trimestre. A les sortides i colònies s’ha de mantenir la mateixa

distribució a l’anada i la tornada quan aquests trajectes es facin en un termini

de 48 hores.

● Per tal de poder determinar els contactes estrets d’un cas positiu, cal

disposar d’un registre de l’ocupació dels seients, identificant la posició de

cada infant o jove dins el vehicle.

● A les parades de bus escolar, quan es recullen i deixen als infants i

adolescents, és molt important que entre les unitats familiars es mantingui

una distància física adequada i es portin posades les mascaretes. Cal evitar

l’acumulació de famílies en un espai reduït.

● El centre habilitarà un espai on els alumnes usuaris del transport escolar

esperaran seguint les indicacions sanitàries fins l’hora d’accedir a l’aula amb

la resta de companys del seu grup-classe. El mateix es farà a les sortides

fins que arribi el seu autobús per anar a casa.

4.9. Activitats complementàries

Per organitzar les sortides que es realitzaran al curs 2021/2022 es tindran en compte

les indicacions del Departament de Salut i del Departament d’Ensenyament.
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4.10. Coordinació dels òrgans unipersonals i col·lectius de coordinació i govern

Les reunions es faran de la següent manera:

ORGAN O COL·LECTIU DIA SETMANA HORA MODE

CONSELL DE DIRECCIÓ (4

persones)

Divendres 15.10-16.30 Presencial

COORDINADORES (6

persones)

Dilluns 10.00 – 11.00 Presencial

CLAUSTRE 1 dimecres al mes 12.40-14.00 Virtual/Presencial

CONSELL ESCOLAR Mínim 1 al trimestre - Virtual/Presencial

CAD (reduïda, 8 persones) 1 dilluns al mes 12.35-13.30 Presencial

CAD (ampliada) 1 al trimestre Virtual

COMUNITAT (màxim 15

persones)

Dimarts 12.35-13.30 Presencial

NIVELL/ESPECIALISTES Dilluns 12.35-13.30 Presencial

JUNTES D’AVALUACIÓ 1 per grup i trimestre 12.35-13.30 Presencial

*Les reunions presencials es faran si la situació epidemiològica ho permet en el

moment de la reunió.

En cas de confinament, es distribuiran les reunions d’organització i gestió de

centre de la següent manera:

- Dilluns: reunió virtual de COORDINADORES

- Dimarts: reunió virtual de COMUNITAT

- Dimecres: reunió virtual de CLAUSTRE
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4.1.1. Pla de treball en cas de confinament

Educació Infantil

NIVELL
EDUCATIU

MÈTODE DE
TREBALL I
RECURSOS
DIDÀCTICS

CONTACTE
AMB EL GRUP

CONTACTE
INDIVIDUAL
AMB
L’ALUMNE

CONTACTE
AMB LA
FAMÍLIA

P3, P4 i P5

S’utilitzarà la

plataforma

liveworksheets.

Setmanal

mitjançant la

plataforma i/o el

Tokapp.

Quinzenalment

es realitzaran

trucades als

alumnes.

Les famílies

podran escriure

un mail

directament a la

mestra sempre

que ho

necessitin.

Educació Primària

NIVELL
EDUCATIU

MÈTODE DE
TREBALL I
RECURSOS
DIDÀCTICS

CONTACTE AMB
EL GRUP

CONTACTE
INDIVIDUAL
AMB
L’ALUMNE

CONTACTE
AMB LA
FAMÍLIA

1r, 2n i 3r

S’utilitzarà la

plataforma

Liveworksheets.

Setmanal

mitjançant la

plataforma i/o el

Tokapp

Quinzenalment

es realitzaran

trucades als

alumnes

Les famílies

podran escriure

un mail

directament a la

mestra sempre

que ho

necessitin
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4t, 5è i 6è

S’utilitzarà la

plataforma Google

Classroom

Setmanal

mitjançant la

plataforma i/o el

Tokapp.

A través de la

plataforma tres

dies a la setmana.

Quinzenalment

es realitzaran

trucades als

alumnes

Les famílies

podran escriure

un mail

directament a la

mestra sempre

que ho

necessitin

5. Seguiment i avaluació del pla

El responsable de realitzar el seguiment i avaluació del pla d’organització serà

l’equip directiu.

Els indicadors a avaluar seran:

● Valoració de les entrades i sortides dels alumnes: horaris, espais d’entrada i

flux dels alumnes.

● Valoració entrades i sortides dels alumnes usuaris del transport escolar (espai

i temps d’espera).

● Valoració del servei d’acollida matinal (espai, nombre d’alumnes i incorporació

al grup-classe).

● Anàlisi dels patis, espais, horaris i compliment de les rotacions establertes.

● Valoració del compliment de les indicacions de ventilació, neteja i desinfecció.

● Ús de la mascareta per part dels membres de la comunitat educativa.

● Compliment de les indicacions referents a la higiene de mans dels alumnes i

del personal del centre.

● Valoració de la gestió i actuació enfront possibles casos Covid-19.

● Comunicació amb les famílies en cas de confinament.

● Treball i seguiment durant el confinament.
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● Compliment de la normativa i responsabilitat dels pares/mares i tutors legals.

PROPOSTES DE MILLORA TRIMESTRALS

Trimestralment es revisaran els indicadors abans recollits amb la comunitat

educativa i es realitzaran propostes de millora.

6. Annexos

CASOS
POTENCIALS

ESPAI PER
AÏLLAMENT

RESPONSABLE DE
REUBICAR
L’ALUMNE I
CUSTODIAR-LO FINS
QUE EL VINGUIN A
BUSCAR

RESPONSABLE DE
TRUCAR A LA FAMÍLIA

RESPONSABLE
COMUNICAR ALS
SERVEIS
TERRITORIALS

INFANTIL I

PRIMÀRIA

AULA COVID MEMBRE EQUIP

DIRECTIU

ADMINISTRATIVA DEL

CENTRE

DIRECTOR
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SEGUIMENT DE CASOS

ALUMNE/A DIA I HORA
DE LA
DETECCIÓ

PROTOCOL REFERENT
DEPARTAMENT
DE SALUT

REFERENT
DEPARTAMENT
D’EDUCACIÓ
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