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1. INTRODUCCIÓ

La continuïtat de la situació de crisi sanitària ha fet necessària l'aplicació continuada d'una sèrie

de mesures que canvien de manera notable el funcionament de la societat i també del sistema

educatiu. Responsables, famílies, persones educadores i la resta del personal de les escoles

s'han involucrat i s'han compromès per garantir els dos grans pilars per fer front a la pandèmia:

les mesures de protecció i la traçabilitat. El sistema de salut s'ha bolcat en el diagnòstic precoç

de la malaltia i l'àgil estudi dels contactes estrets, aplicant totes les mesures epidemiològiques

que han estat necessàries.

L'obertura d'escoles s'ha fet tenint en compte les dades d'incidència de la malaltia i sempre

d'acord amb les activitats permeses segons la situació sanitària de la pandèmia i la normativa

existent. Les famílies i l'alumnat han rebut informació de les mesures adoptades a l'escola en

relació amb la prevenció i control de la covid-19. La inesperada expansió del SARS-CoV-2 arreu

del món i les enormes conseqüències que deixa al seu pas obren un nou escenari on s'acumulen

els aprenentatges i les incerteses. S'ha après el comportament d'aquest virus setmana a

setmana i ha calgut posar en pràctica mesures que, fins fa un temps, ni tan sols s'haurien

imaginat.

Així doncs, aquest pla d’obertura pretén posar fil a l’agulla amb les noves directrius del

Departament d’educació per aquest curs que inicia. L’objectiu d’aquest document és reprendre el

ritme escolar amb tota la normalitat possible dins les màximes garanties, buscant l’equilibri entre

protecció de la salut dels membres de la nostra comunitat educativa, la correcta gestió de la

pandèmia i el dret de tots els nostres alumnes a una educació de qualitat.

2. MARC LEGISLATIU

El pla d’organització de centre pel curs 2021-22 està subjecte a les indicacions que es rebin des

del Departament d’Educació pels seus diversos canals.

Tenint en compte la situació permanentment canviant, aquesta llista de comunicats, instruccions,

decrets, recomanacions i orientacions pot ser ampliada i modificada.

● Segons la RESOLUCIÓ SLT/1429/2020, de 18 de juny, per la qual s'adopten

mesures bàsiques de protecció i organitzatives per prevenir el risc de transmissió i

afavorir la contenció de la infecció.

● Instruccions per al curs 2021-2022 dels centres educatius de Catalunya.

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

pandèmia per COVID-19.
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3. MESURES QUE CANVIEN PER AL CURS 21-22

● No hi ha distància mínima dins el mateix grup estable.

● La neteja i desinfecció es fa un cop al dia al final de la jornada.

● No es pren la temperatura a l’entrada.

● Entrades i sortides esglaonades sense mínim temps entre grups.

● Es poden compartir el material escolar i els estris.

● Es permet la interacció de diferents grups estables al pati, sempre amb mascareta.

4. NOVES DISPOSICIONS (fins Nadal)

● No es confinaran grups ja vacunats amb pauta completa encara que siguin

contacte estret d’un positiu.

● Les zones comunes es poden compartir entre diferents grups.

● Si en un espai exterior o al pati només hi ha un grup de convivència, no caldrà dur

mascareta.

● Les reunions de famílies seran principalment virtuals tot i que segons el context es

poden fer híbrides.

● Es recomana iniciar les extraescolars a l’octubre amb un nombre recomanat de 10

alumnes, màxim 15 si es poden garantir les mesures sanitàries en l’espai.

● Les festes escolars poden comptar amb la presència de les famílies, sempre en

espais exteriors, sense aglomeracions, mantenint la distància, mascareta i amb

recomanació que les persones estiguin vacunades.

5. ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA

El Departament d’Educació fixa que, atès que el curs anterior va ser programat en el marc

de la pandèmia de la Covid-19, la Programació General Anual (PGA) del curs 2021-22 ha

de contemplar en els següents aspectes:

● Educació i acompanyament emocional de l’alumnat (activitats orientades al

retrobament, l’intercanvi de situacions viscudes...)

● Acció tutorial i orientació en col·laboració amb les famílies, amb la incorporació

d’estratègies per compensar les desigualtats dels entorns familiars, més enllà de
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la bretxa digital, i abordar les necessitats educatives i les dificultats

d’aprenentatge.

● Impuls a l’aprenentatge autònom i creatiu per part dels alumnes, amb propostes

que aprofundeixin en la competència d’aprendre a aprendre, per tal de capacitar

l’alumne a autoregular-se. Tot això incidint tant en els processos cognitius com

en els factors socioemocionals de l’aprenentatge.

● L’impuls a la cultura digital. Incorporar l’aprenentatge telemàtic i garantir la

incorporació d’estratègies per a fomentar la competència digital dels docents i

dels alumnes, prioritzant aquells amb una baixa capacitació digital.

● Impulsar les xarxes de col·laboració entre docents i centres com un element clau

per l’intercanvi d’experiències innovadores i avançar vers la transformació del

sistema.

5.1 Activitat lectiva de l’alumnat

Es concreten tres possibles realitats que engloben: activitat educativa presencial, activitat

educativa híbrid, activitat educativa confinada.

Activitat educativa presencial

L’activitat presencial es durà a terme durant el curs 21-22 sempre que sigui possible.

El/la tutor/a de cada grup és el/la responsable de centralitzar tota la informació de cada alumne.

La comunicació es farà principalment per correu electrònic, l’agenda d’aula, entrevistes

presencials.

El/la tutor/a haurà d’aportar les informacions generals del grup via correu electrònic, web i pares i

mares delegats.

La primera setmanes de curs, el/la tutor/a haurà de contactar amb les famílies per recollir

informació rellevant cara a una possible situació de confinament o semiconfinament:

● Disponibilitat d’un dispositiu digital per el treball a casa.

● Disponibilitat d’una connexió a internet estable i de bona qualitat que permeti el treball a

casa.

● Disponibilitat d’un espai adequat per treballar i concentrar-se.
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● Disponibilitat d’un suport mínim d’una hora diària per part d’un adult.

● Situació laboral de la família per mirar de conciliar família i teletreball.

El tutor/a haurà d’establir canals de comunicació fluids amb les famílies per tal de guiar-les,

acompanyar-les i assessorar-les en aspectes acadèmics i emocionals.

Activitat educativa parcial o en confinament

En cas d’un confinament parcial o total identifiquem i proposem mesures per els diferents

col·lectius educatius, gestió de l’equip, comunicació i seguiment de l’activitat amb l’alumnat i

comunicació i seguiment amb les famílies.

5.2 Organització dels grups estables: Distribució i espais

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 i el/la seu/va tutor/a.

Aquest curs els docents no han de formar part d’un sol grup estable i podran impartir classe en

diferents grups sempre amb mascareta mantenint la distància. Igualment, en el cas que terceres

persones s'han de relacionar amb els grups escolars, (docents i altres professionals de suport

educatiu), o en cas que diferents grups s'han de relacionar entre si, s’han de complir

rigorosament les mesures de protecció individual, especialment el manteniment de la distància

física de seguretat d’1,5 metres i l’ús de la mascareta.

La mesura més efectiva per a preservar la salut dels infants així com del personal docent

d’aquests grups estables és la higiene de mans. Per aquest motiu es requerirà que tots els

membres del grup es renti les mans en diversos moments de la jornada. L’escola vetllarà per

l’existència de punts de rentat de mans amb el material necessari (aula i lavabos). En el cas dels

infants serà sabó neutre i tovalloletes de paper d’un sòl ús. Totes les aules disposaran d’un

dispensador manual de gel hidroalcohòlic per al personal docent i alumnat que accedeix a l’aula.

Seran 23 grups estables:

- Ed. Infantil: 6

- Ed. Primària: 12

- Ed. Secundària: 5
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L’ensenyament serà presencial per a tots els alumnes de l’etapa d’educació infantil, primària i

secundària i la direcció del centre vetllarà perquè es pugui seguir el curs de manera presencial

sempre que la situació sanitària no obligui a un confinament parcial o total.

Per aquest curs 2021-22 seguint les instruccions del Departament d’Educació per la reobertura

de centres, la distribució de l’alumnat, docents i espais serà:

- Edifici Cajal (Carrer Mare de Déu de Lorda): Infantil i cicle inicial

- Edifici Berenguer (Via Barcino): Cicle mitjà, superior i primer cicle de la ESO.

Grups Alumne
s

Professora
t estable

Altres
docents

PAE
estable

Espai

Estable Temporal

P3 (A) 25 1 TEI Aula P3
Informàtica

Biblioteca Sala
Psicomotricitat

P3 (B) 25 1 TEI /
Música Aula P3

Informàtica
Biblioteca Sala
Psicomotricitat

P4 (A) 25 1
Reforç /
Anglès /
Música

Aula P4
Informàtica

Biblioteca Sala
Psicomotricitat

P4 (B) 25 1
Reforç /
Anglès /
Música

Aula P4
Informàtica

Biblioteca Sala
Psicomotricitat

P5 (A) 25 1
Reforç /
Anglès /
Música

Aula P5
Informàtica

Biblioteca Sala
Psicomotricitat

P5 (B) 21 1
Reforç /
Anglès /
Música

Aula P5
Informàtica

Biblioteca Sala
Psicomotricitat

1r (A) 22 1
Anglès/Re

forç/ EF
/Música

Vetlladora Aula 1r
Biblioteca

Informàtica
Menjador

1r (B) 25 1
Anglès/Re

forç/ EF
/Música

Vetlladora Aula 1r
Biblioteca

Informàtica
Menjador

2n (A) 26 1
Anglès/Re

forç/ EF
/Música

Aula 2n
Biblioteca

Informàtica
Menjador

2n (B) 24 1
Anglès/Re

forç/ EF
/Música

Aula 2n
Biblioteca

Informàtica
Menjador

3r (A) 21 1
Anglès/Re

forç/ EF
/Música

Aula 3è
Biblioteca

Informàtica
Menjador
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3r (B) 21 1
Anglès/Re

forç/ EF
/Música

Aula 3è
Biblioteca

Informàtica
Menjador

4t (A) 25 1
Anglès/Re

forç/ EF
/Música

Aula 4t
Biblioteca

Informàtica
Menjador

4t (B) 25 1
Anglès/Re

forç/ EF
/Música

Vetlladora Aula 4t
Biblioteca

Informàtica
Menjador

5è (A) 25 1
Anglès/Re

forç/ EF
/Música

1
Orientado

ra/TIS
Aula 5è

Biblioteca
Informàtica
Menjador

5è (B) 25 1
Anglès/Re

forç/ EF
/Música

1
Orientado

ra/TIS
Aula 5è

Biblioteca
Informàtica
Menjador

6è (A) 24 1
Anglès/Re

forç/ EF
/Música

1
Orientado

ra/TIS
Aula 6è

Biblioteca
Informàtica
Menjador

6è (B) 22 1
Anglès/Re

forç/ EF
/Música

1
Orientado

ra/TIS
Aula 6è

Biblioteca
Informàtica
Menjador

1r ESO (A) 24 4 3 Orientado
ra/TIS

Aula 1r
ESO Menjador

1r ESO (B) 23 4 3
1

Orientado
ra/TIS

Aula 1r
ESO Menjador

2n ESO (A) 23 4 3
1

Orientado
ra/TIS

Aula 2n
ESO Menjador

2n ESO (B) 24 4 3 Orientado
ra/TIS

Aula 2n
ESO Menjador

2n ESO (C) 25 4 3
1

Orientado
ra/TIS

Aula 2n
ESO Menjador

6. ENTRADES I SORTIDES

Aquest curs escolar l’IE Rec Comtal compta amb dos edificis separats.

Dividim els grups de forma que tenen accessos diferents en funció dels curs. Hi haurà unes

marques que delimiten els llocs on l’alumnat ha d’esperar per entrar.

En les hores d’inici i final de les activitats educatives, les entrades i sortides del centre s’han de

fer en diferents horaris i de forma esglaonada per evitar aglomeracions i sempre mantenint la

distància de seguretat i aprofitant els possibles diferents accessos a la instal·lació.
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Tot i que no hi ha marcat un temps límit entre grups, serà el responsable de l’entrada i sortida del

centre qui dirigeix els alumnes i en gestioni el flux de circulació per evitar aglomeracions.

A l’edifici Cajal (C/ Mare de Déu de Lorda) els grups d'Infantil i cicle inicial tenen tres accessos

d’entrada i de sortida (porta principal, porta de servei i porta vado).

CURS-NIVELL-GRUP TIPUS
D'ACCÉS

Entrada Sortida

matí tarda matí tarda

P3 (amb mascareta) Porta vado 9h 14’30h 12’30h 16h

P4 (amb mascareta) Porta vado 9h 14’30h 12’30h 16h

P5 (amb mascareta) Porta
principal 9h 14’30h 12’30h 16h

1r (amb mascareta) Porta
principal 9h 14’30h 12’30h 16h

2n (amb mascareta) Porta de
servei 9h 14’30h 12’30h 16h

A l’edifici Berenguer (Via Barcino) els grups de cicle mitjà, superior i la ESO tenen dos accessos

d’entrada i de sortida (porta del pati i entrada de Via Barcino).

CURS-NIVELL-GRUP TIPUS
D'ACCÉS

Entrada Sortida

matí tarda matí tarda

3r (amb mascareta) Porta pati 9h 14’30h 12’30h 16h

4t (amb mascareta) Porta pati 9h 14’30h 12’30h 16h

5è (amb mascareta) Entrada Via
Barcino 9h 14’30h 12’30h 16h

6è (amb mascareta) Entrada Via
Barcino 9h 14’30h 12’30h 16h

1r ESO (amb mascareta) Entrada Via
Barcino 8h 14’30h 13h 16h

2n ESO (amb mascareta) Entrada Via
Barcino 8h 14’30h 13h 16h

* Aquest és l’horari marc. Les entrades i sortides l’ESO varien segon el dia depenent de si tenen classe a la tarda o no.
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7. PATIS

La sortida al pati es farà esglaonada i en diferents franges horàries. Cada grup ha d’ubicar-se al

seu espai marcat i diferenciat.

Aquest curs, depenent de l’evolució de la pandèmia i sempre mantenint les normes sanitàries

vigents, els alumnes podran estar al pati amb grup bombolla i així no hauran de dur mascareta, o

bé barrejar-se amb altres grups estables, essen llavors obligatori l’ús de la mascareta.

A l’Edifici Cajal el pati el faran els grups d’Infantil i cicle inicial, la vigilància de pati la faran els

docents estables i especialistes de cada grup.

Pati d’Infantil Sorra Pista

10’30h 1r 2n

11h P3 P4 P5

A l’Edifici Berenguer el pati el faran els grups de cicle mitjà, superior i la ESO la vigilància de pati

la faran els docents estables i especialistes de cada grup.

En els diferents torns els alumnes es podran moure lliurement per tot l’espai i barrejant-se amb

alumnes d’altres grups estables i sempre ho hauran de fer amb mascareta.

A més a més es programarà que un dia a la setmana cada curs pugui anar al Parc de la Trinitat

per descongestionar l’espai d’esbarjo.

Pista esportiva

10’30h Cicle mitjà

Cicle superior

11h 1r ESo

2n ESO
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8. ALTRES INFORMACIONS RELLEVANTS

La resta d’actuacions que es descriuen al pla d’obertura general del Departament d’Educació, que

és el document marc per al desenvolupament del nostre pla d’obertura. Així mateix, hi ha

actuacions que no han canviat respecte el curs passat es poden consultar als diferents

documents ja presentats anteriorment:

- Pla d’ obertura de centre de l’escola Ramon Berenguer III (20-21)

- Pla d'obertura de centre de L’IE Rec Comtal (20-21)

En aquests documents es descriuen les actuacions en cas de casos positius de Covid-19, el pla

de neteja del centre i altres informacions de caràcter més general.

9. SEGUIMENT DEL PLA

Aquest pla queda subjecte a revisió constant atenent que les circumstàncies en les que ens

trobem fan que cada dia hi hagi novetats respecte a com s’ha de gestionar el centre segons el

moment en què es troba la pandèmia.

RESPONSABLES:

L’equip directiu i l'equip docent.

POSSIBLES INDICADORS

Canvis en les directrius generals del Departament, Salut publica o autoritats.

PROPOSTES DE MILLORA TRIMESTRALS

Es revisarà el pla quan sigui necessari per anar adaptant-lo a l’actualitat.
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