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Context curs 20-21: Diagnosi
La millor definició del curs 20-21 és que ha estat un curs excepcional i ple de reptes.
Podem dir que ens n'hem ensortit molt bé, malgrat les pors inicials i tot el que hem viscut.
Tot ha estat diferent, iniciàvem el curs elaborant i explicant a les famílies el Pla
d'organització tenint en compte la normativa COVID. Cal dir que s'ha complert bé durant el
curs, tota la comunitat educativa ho ha posat fàcil, l'alumnat ho han fet molt bé en general i
la col·laboració de les famílies ha sigut positiva.

S'han mantingut tot el curs les tres entrades, els grups bombolla, la presa de temperatura i
tota la normativa sanitària. Hem aconseguit fer de l’escola un entorn i espai segur.
Al llarg del curs hem confinat 19 cursos, s’han confinat 68 alumnes i 14 mestres. Hem tingut
40 casos positius d’alumnes, 6 casos positius de mestres i 1 alumne crònic, a qui se li ha
fet escolarització a casa.

El 1r trimestre va ser el més complicat, pels confinaments i baixes dels mestres

i

substitucions a què vàrem haver de fer front, tot un gran repte.
En tot moment ho hem tingut tot a punt per passar d'un ensenyament presencial a un virtual,
seguint l'estructura del Sites, creat pel confinament el curs passat.

Pel que fa a Vedruna Cat, tots els claustres de les escoles vàrem fer una formació TAC dins
el 1r Trimestre de 30h.

Hem treballat tot el curs amb grups bombolla, hem compartit pati amb les zones delimitades,
que han respectat molt bé l'alumnat i fent diferents horaris.
Hem utilitzat més que mai el Jardinet de P3 a 6è de Primària.
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No hem pogut utilitzar la sala d’actes Guillem de Pou com a espai polivalent, perquè ha
estat un espai de menjador, però hem sigut creatius i no ha estat un problema greu no
utilitzar-la.

Hem fet torns a l'hora del menjador, tant a nivell alumnat com professorat.

Hem fet la majoria de reunions amb les famílies i mestres virtuals. No hem tingut problemes
greus al llarg del curs.
S’ha estat tot el curs molt pendent a nivell alumnat, de la seva part emocional. Hem detectat
problemes, en aquest aspecte, que s’han anat treballant conjuntament al llarg del curs.
Ha estat molt, molt positiu poder comptar amb l’increment d’hores COVID, que ha suposat
una persona més per Primària i una per ESO. També amb l’increment de la dotació de la
SIEI (Suport intensiu escolarització inclusiva). Tota aquesta ajuda ens ha permès poder
atendre millor a l’alumnat tant de necessitats educatives, com l’alumnat en general, ha estat
realment una gran ajuda. El Departament ja ens ha comunicat que tindrem SIEI un curs més
i ens donaran les mateixes hores extra de docents COVID pel nou curs.

Hem intentat seguir el curs amb la màxima normalitat possible. Hem continuat fent
projectes, racons i espais d’aprenentatge, seguim tirant endavant la transformació educativa
ja iniciada de fa uns cursos, no exactament com ens hagués agradat, però no hem aturat la
maquinària iniciada, ens hem adaptat i continuem tenint posada la mirada en avançar i
millorar dia a dia.

No hem pogut ser sortides fins aquest 3r Trimestre, hem intentat que totes les classes hagin
pogut fer almenys una sortida, de la que hem pogut reduir el preu gràcies a l’ajuda de
l’Ajuntament, que vàrem demanar enlloc de l’ajuda que normalment demanàvem per les
colònies i hem potenciat gràcies al Pla PMOE sortides de cara al final d’etapa a P5, 6è de P
i 4t d’ESO.
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1. Objectiu del document
L’objectiu d’aquest Pla d’actuació és establir les bases per tal que el curs 2021-2022 es
pugui desenvolupar amb les màximes garanties, buscant l’equilibri entre protecció de la
salut de les persones als centres educatius i el dret de tots els infants i joves a una educació
de qualitat.
L’escola, de la mateixa manera que en el curs 20-21, ha de seguir sent, gràcies a l’ajut de
les famílies, alumnes, docents i personal no docent i sense oblidar-nos de les autoritats
sanitàries, un entorn segur, amb el risc mínim assumible.
El Pla té present una situació que pot ser canviant. Tots confiem i esperem que aquesta
situació anirà a millor com es pot intuir gràcies a l’augment de la vacunació entre la població
i en concret en els nostres infants en els propers mesos. Seguirem buscant en tot moment
un equilibri entre la normalitat del funcionament de l’escola amb les mesures pertinents i
minimitzant tant com es pugui els possibles riscos.
Garantirem que tot l’alumnat pugui seguir el curs de manera presencial sempre que la
situació no obligui a un confinament parcial o total de l’alumnat i del professorat del centre o
bé de la població. I tenint en compte que en el moment d’un possible confinament hi hagi
una continuïtat del treball de l’escola a casa.

Es basa en aquests valors:
●

Seguretat per tal que els centres educatius siguin espais on l’activitat educativa es
pugui desenvolupar de manera segura i confortable.

●

Salut, totes les mesures estan adreçades a reduir la transmissió del virus i a millorar
la traçabilitat de casos i de contactes.
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●

Equitat, per afavorir la presencialitat dels alumnes amb més necessitats educatives,
sense renunciar a la seguretat de l’alumnat, personal docent i no docent dels
centres educatius.

●

Vigència, totes les mesures proposades seran vigents al llarg del curs escolar
2021-2022, en coherència amb la realitat dels centres i del seu entorn, seguint les
instruccions de l’Administració.

2. Contingut del pla d’obertura
Organització pedagògica del centre i grups estables

Aquest curs es realitzaran de nou les especialitats amb els mestres especialistes i
rependrem amb les mesures pertinents la metodologia de projectes, racons i espais
d’aprenentatge permetent, en alguns casos, la interacció d’alumnes de diferents cursos,
amb mascareta.

No volem oblidar-nos del suport emocional, i en funció de les seves capacitats i necessitats,
i seguirem treballant la competència digital per tal que l’alumnat consolidi les destreses
necessàries per desenvolupar l’activitat acadèmica en un entorn virtual. El 100% del
professorat va realitzar durant el 1r trimestre del curs passat una formació de 30h d’àmbit
digital per tal de millorar en aquesta competència i treure més profit de les eines digitals que
utilitzem.
Actuacions concretes de caràcter excepcional pel curs 21-22 amb l’alumnat:

-

Apostar des de les tutories i el DOIP per un acompanyament emocional de tot
l’alumnat del centre.

-

Continuar treballant la competència digital de manera transversal i intensiva des de
3r de Primària.
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-

A Infantil, es continuen les entrades i sortides com el curs 20-21:
1. L’alumnat entrarà acompanyat per un familiar fins a la porta de l’aula
per la porta de fusta passant per consergeria i el passadís de les
escales que donen el pati. Les sortides es faran per la porta de ferro.
L’horari no es veurà modificat.

-

A Primària:
1. Per tal de descongestionar les sortides al migdia continuarem
avançant la franja horària de les sortides del matí de dilluns a
divendres: l’horari serà de 9.00 h a 12.50 h.

-

A Secundària:
1. Seguim avançant la franja horària de la tarda de dilluns a dijous: serà
de 14.30 h a 16.30 h per tal de descongestionar entrades i sortides.
2. A 1r d’ESO seguirem oferint 1h setmanal de treball exclusiu la
competència digital.
3. A 1r d’ESO seguirem oferint també 1h setmanal d’acompanyament i
educació emocional (hora complementària).

-

En el cas de la incorporació d’un nou alumne al centre, s’explicarà a ell i a la família
la normativa vigent pel que fa a la prevenció.

-

SORTIDES, COLÒNIES I CAMPS D’APRENENTATGE: Es faran les activitats i
sortides que es prevegin a la Programació Anual amb les adaptacions i mesures de
prevenció i seguretat sanitària que siguin necessàries en cada moment. Es
prioritzaran activitats a l’aire lliure i es seguiran totes les mesures higièniques
corresponents. Esperem poder recuperar les pernoctacions en colònies i camps
d’aprenentatge.
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Actuacions concretes de caràcter excepcional pel curs 21-22 amb les famílies:

-

Els primers dies de setembre (entre el 6 i el 8) s’informarà les famílies en reunió per
cursos de les instruccions de funcionament del curs per tal que les puguin seguir des
del 13 de setembre (entrada a l’escola, mascareta, mesures higièniques, etc.)

-

La reunió amb les famílies de P3 la farem presencial amb les mesures sanitàries
corresponents sempre que el PROCICAT ens ho permeti.

-

La resta de reunions amb les famílies seran virtuals i les farem abans del 14 de
setembre.

-

S’informarà les famílies, en aquesta primera reunió de curs, de quines actuacions
durem a terme en cas d’un possible confinament i de la importància d’establir un
horari i uns bons hàbits organitzatius a casa.

-

A les reunions de famílies s’explicarà com es treballarà i les instruccions sobre les
eines digitals bàsiques per tenir un feedback més directe entre les famílies i l’escola.

-

També s’haurà informat prèviament i aprovat en consell escolar i informat a la junta
de l’AFA (associació de famílies)

Organització pedagògica en cas de confinament parcial o tancament del
centre:
Tot l’alumnat tindrà el correu gmail de l’escola activat des del primer dia de curs.
En cas de tancament del centre, es garantirà que tot l’alumnat conegut amb mancances de
dispositius informàtics a casa (ho tenim mapejat) marxi a casa amb un dispositiu
chromebook o tauleta digital.

Per això, durant la primera setmana de curs, es farà signar un document intern de
responsabilitat (per si és necessari un nou confinament) on les famílies que ho necessitin,
es comprometin a fer un bon ús dels dispositius digitals cedits per l’escola, i a retornar-los
en bones condicions quan acabi el confinament.
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Per tal d’actualitzar la graella dels dispositius digitals que les famílies tenen a casa, els
primers dies de curs, es demanarà de nou a les famílies quina és la connectivitat que tenen i
de quins dispositius digitals disposen.
En cas de confinament de grups, mantindrem l’organització de la docència virtual amb les
graelles de tasques, l’organització i calendarització de videoconferències amb alumnat i
entre professorat i el seguiment intensiu de l’alumnat vulnerable. En cas d’un alumne positiu
possiblement l’alumnat amb dosi de vacunació completa, i segons la darrera informació
rebuda pel Departament d’Educació, no caldrà que es confini i podrà seguir fent classe
presencial.

-

Elaboració setmanal de graelles de tasques.

-

Els tutors/es envien un correu al seu alumnat explicant l’organització de la setmana
que comença.

-

Tancament de la setmana amb una sessió de tutoria de forma virtual amb el tutor/a
del grup.

-

Planificació setmanal dels meets previstos de les matèries, sempre que sigui
necessari. (sobretot amb l’alumnat de CS i ESO)

-

Ús de graelles de seguiment de tasques realitzades per l’alumnat compartides amb
tot el professorat dels 3 equips docents per tal de compartir informació.

-

Ús de graelles de seguiment de l’alumnat vulnerable entre el professorat dels 3
equips docents.

-

Trucades i/o videoconferències puntuals i personalitzades quan l’alumnat i/o família
ho necessiti per poder aprofitar al màxim l’acompanyament que es farà.

-

Planificació de reunions de professorat en funció de les necessitats de cada equip.
Poden ser reunions generals d’equip d’etapa, reunions de professorat de
departaments, reunió de professorat de projectes, reunió de tutors amb DOIP per fer
seguiment d’alumnat vulnerable, etc.

-

Coordinació amb les entitats externes del centre.
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Organització de grups d’alumnes, professorat i espais

-

Es proposa d’entrada una educació presencial a les 3 etapes educatives.

-

La neteja i desinfecció d’espais es farà un cop al dia, al final de la jornada laboral.

-

Organització de grups de convivència estables i que es mantindrà durant tot el curs
2021-2022 donat que facilita la traçabilitat de possibles casos que s’hi donin,
permetent una identificació i gestió precoç dels casos i dels seus contactes.

-

No hi haurà una distància mínima entre membres d’un mateix grup de convivència
estable. Es tracta de grups estables d’alumnes, amb el seu tutor o tutora, i en el
marc dels quals es produeix la socialització de les persones que l’integren. Es tracta,
per tant, d’un grup de persones que tenen una relació propera i molt quotidiana. Això
permet que, junt amb les evidències creixents sobre el poc paper d’infants i joves en
la propagació de l’epidèmia, no sigui necessari requerir la distància física
interpersonal de seguretat establerta en 1,5 metres en aquests grups de convivència
estables. Així i tot seguirem i ens adaptarem als possibles canvis que ens puguin
arribar des del Departament de Salut i Ensenyament.

-

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.

-

Caldrà fer ús de la mascareta tot i que es revisarà si l’evolució de la pandèmia i el
pla de vacunació ho permeten.

-

Es pot intercanviar i compartir material.

-

A Infantil, Primària i Secundària aquest grup el mantindrem junt en el màxim
d’activitats al llarg de la jornada lectiva tot i que es podrà interactuar amb alumnes
d’altres grups amb mascareta.

-

Per aquest curs 2021-2022 el Departament ens ha dotat de nou hores COVID, que
es tradueixen en tenir d’una mestra per Infantil i Primària i una altra per Secundària
per tal de donar suport a tot l’alumnat.
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-

També ens ha atorgat de cara al curs 2021-2022 la continuació de la SIEI per poder
atendre millor a l’alumnat amb NEE específiques, amb dos professionals, 1 mestre
amb especialitat atenció a la diversitat o educació especial i 1 educadora social.

L’organització dels grups estables i el professorat que hi intervindrà és la següent:

Docents
Grups

Espai

Alumnat
Estable

P3

PAE

25

Mar i Maite

Temporal
Antònia, Marta P.
i Ana V.

Estable

Temporal

Estable

Miriam

Aula P3

Temporal
Sala de
psicomotricitat
Jardinet
Patis
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P4

25

Marta P. i

Maite, Antònia,

Logopeda

Carla

Marta C., Mar i

SIEI

Miriam

Aula P4

Sala de
psicomotricitat

Ana V.

Jardinet
Patis

P5

1r Prim

25

24

Ana i

Maite, Mar,

CEEPSIR

Antònia

Marta, Marta C. i

Logopeda

psicomotricitat

Eulàlia

Vetlladora

Jardinet, patis i

SIEI

aula música

Núria i

Marta C, Sergi,

Gemma

Rosa, Eulàlia,

Miriam

Aula P5

Aula 1r prim

Sala de

Aula Reforç 1
Aula Reforç 4

Maria T, Guillem i
Maite.
2n Prim

3r Prim

4t Prim

25

23

23

Rosa,

Marta C, Sergi,

Gemma i

Eulàlia, Carla i

Aula Reforç 1

Montse

Maria T.

Aula Reforç 2

Naza,

Marta C, Eulàlia,

Referent de

Sergi, Maria T,

Aula Reforç 1

4t

Carla i Montse.

Aula Reforç 2

Eulàlia,

Marta C, Sergi,

Referent de

Maria T.

Aula 2n prim

SIEI

Logopeda

Vetllador

Aula 3r prim

Aula 4t prim

Aula Reforç 4

Aula Reforç 4

Aula Reforç 2
Aula d’anglès

4t i Naza

Menjador
Aula robòtica

5è Prim

24

Mònica i

Marta C, Eulàlia,

Fisioterap

Patrícia

Guillem, Sergi i

euta

Aula 5è prim

Aula anglès
Biblioteca

Maria T.

Aula Reforç 4
Menjador
Aula Reforç ESO

6è Prim

25

Guillem i

Mònica, Eulàlia,

SIEI

Aula 6è prim

Aula anglès
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Patrícia

Marta C, Maria .

Biblioteca
Aula Reforç 4
Menjador
Aula Reforç ESO

1r d’ESO

30

Jordi

Jordi

Helena

Inma

Alfons

(AA)

Ana

Ana

Biblioteca

Conxa/ Efrén

Aula taller

Maria G

Aula Robòtica

Inma

Aula d’acollida

Aula 1r ESO

Pati
Aula reforç ESO

Eduard
Núria
Anna F
2n d’ESO

30

Xavier

Josep

Helena

Efrén/ Conxa

Jordi

(AA)

Aula 3r ESO

Pati
Aula reforç ESO

Anna F

Biblioteca

Eduard

Aula taller

Ana

Aula robòtica

Núria

Aula d’acollida

Maria G
Inma
3r d’ESO

25

Josep

Núria

Helena

Helena

Josep

(AA)

Aula 2n ESO

Pati
Aula reforç ESO

Jordi

Biblioteca

Eduard

Aula taller

Xavier

Aula robòtica

Lluïsa

Aula anglès

Efrén /Conxa

Laboratori

Ana

Aula d’acollida

Maria G
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Inma
4t d’ESO

Alfons

32

Núria

Ana

Helena

Josep

(AA)

Aula 4t ESO

Pati
Aula reforç ESO

Anna F

Biblioteca

Ana

Aula taller

Conxa/ Efrén

Aula robòtica

Helena

Aula anglès

Eduard

Laboratori

Maria G

Aula d’acollida

Inma

INFANTIL
P3

P4

P5

Mar i Maite

Marta P. i Carla

Ana V. i Antònia

Antònia, Marta P. i Ana V.

Maite, Antònia, Marta C., Mar i

Maite, Mar, Marta, Marta C. i

Ana V.

Eulàlia

PRIMÀRIA
1r
Núria i

2n
Rosa i

3r
Naza

4t

5è

Eulàlia,

Mònica i

6è
Guillem i
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Gemma

Gemma.

Daniel

Daniel

Patrícia

Patrícia

Marta C,

Marta C,

Marta C,

Naza, Marta

Marta C,

Mònica,

Sergi,

Montse, Carla,

Eulàlia, Sergi,

C, Sergi,

Eulàlia,

Eulàlia, Marta

Rosa, Eulàlia,

Sergi, Eulàlia i

Maria T i

Maria T.

Guillem, Sergi

C, Sergi i

Maria T,

Maria T.

Carla.

i Maria T.

Maria T.

Guillem i
Maite.

SECUNDÀRIA
Hores que cada tutor d’ESO entra a cada curs:
1r

2n

3r

4t

Jordi

5 + TUTO

6

3

6

Ana

3 + TUTO

1

4

6

Conxa/Efren

6

6 + TUTO

6

4

Xavier

2

4 + TUTO

8

7

Josep

4

6

5 + TUTO

6

Helena

1

3

5 + TUTO

1

Alfons

6

7

2

4 + TUTO

Núria

5

3

5

3 + TUTO

1r

2n

3r

4t

Maria G

6

6

--

3

Anna F

3

2

--

3

Altres profes d’ESO que no són tutors:
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Eduard

2

Lluïsa

2

Miriam

1

2

2

2

2
1

1

1

Professorat estable de cada grup:
1r

2n

3r

4t

Jordi
Ana
Inma

Xavier
Conxa
Efren

Josep
Helena

Núria
Alfons

Organitzacions dels docents a les aules i els altres espais:
●

A les aules:
Es mantindrà un protocol de ventilació
Es pot intercanviar i compartir material

●

Distribució d’espais:
S’utilitzarà la sala de professorat amb mesures de seguretat i mascareta sempre,
tenint en compte que normalment, en tenir horaris diferents, l’ús de la sala queda
esponjada. Durant les NL l’utilitzaran els docents d’Infantil i Primària.
Aula de treball de l’ESO serà pel professorat de Secundària i Cicle Superior de
Primària.

●

Fluxos de circulació de l’alumnat:
S’establiran circuits i senyalitzacions als diferents accessos i passadissos de
l’escola.
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Als passadissos i lavabos es vetllarà perquè no hi coincideixin grups estables
diferents.
●

Servei d’acollida matinal

Es prioritzarà quan el temps ho permeti el joc a l'aire lliure i conjuntament es
garantirà un espai (menjador gran) per poder mantenir la distància de seguretat de
l’alumnat usuari del servei. Quan acabi l’acollida es ventilarà l’espai utilitzat.
Tant l’alumnat com el responsable del servei han de fer servir la mascareta en tot
moment. Els adults acompanyants deixaran l’alumne/a a l’espai de Consergeria.
NO es prendrà la temperatura a l'alumnat quan arribi a l’escola, ni abans d’entrar a
l’espai del servei d’acollida.

●

Extraescolars
Durant el mes de setembre s’elaborarà un pla d’extraescolars amb l’AFA i l’AECV
per tal de garantir les mesures de sanitat necessàries, seguint les instruccions
oportunes.

Organització de l’espai d’esbarjo
Les 3 etapes educatives del centre faran pati en franges horàries diferents, com en el curs
20-21
Primària i Infantil esmorzaran a l’aula. Quan els grups estables vagin al pati ho faran amb
mascareta. A diferència del curs passat al pati es permet la interacció entre diversos grups
de convivència estable si bé cal que facin ús de la mascareta, això es permetrà 2 dies a la
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setmana a Primària. Hi haurà algun grup que utilitzarà el jardinet per fer pati de forma
rotatòria

ESO esmorzarà al pati als espais de les moreres i de les arcades. Un cop asseguts a terra
amb distància de seguretat, es podran treure la mascareta per seure a terra fent rotllana,
aleshores un professor/a els posarà gel hidroalcohòlic a les mans i ja podran esmorzar.
Quan hagi acabat el període destinat a l’esmorzar, es tornaran a posar la mascareta per
poder moure’s cap a la zona de la pista, permetent-se la interacció entre diversos grups de
convivència estable si bé cal que facin ús de la mascareta. Els cursos tindran un alumne/a
encarregat d’agafar les papereres de brossa de l’aula pel seu grup. Aquesta dinàmica, els
primers dies de curs es farà amb un tutor/a de cada curs fins que el grup estable hagi
interioritzat aquest funcionament i sigui factible fer-la amb només el professorat vigilant de
pati.

Aquest curs es recupera el joc de pilotes i la taula de ping-pong per jugar durant les hores
de pati (2 dies a primària) tot i que es decidirà en cada etapa si es fan torns. També podran
accedir a material de joc com cordes per saltar, gomes elàstiques i jocs de taula de cada
grup estable. Es potenciaran dinàmiques de joc tradicional sense material.

Organització d’horaris i gestió d’entrades i sortides.
Tindrem 3 accessos d’entrades i sortides:
●

Porta de fusta (Plaça dels Àngels, consergeria), per aquí hi entraran i sortiran
(sortien per la porta de ferro i quan aquesta es tancava per la de fusta ) l’alumnat de
P3, P4 i P5 acompanyats d’un membre de la família. Aniran fins la porta de l’aula pel
passadís de les escales de secretaria i creuaran el pati fins les aules.
No es prendrà la temperatura a l’alumnat i la família.

●

Porta principal (Plaça dels Àngels, porta principal)
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Per aquí entraran i sortiran l’alumnat de 1r, 2n i 3r de primària. No es prendrà la
temperatura a l’alumnat i quan entrin pujaran a les aules.
L’alumnat d’ESO entrarà per aquesta porta i sortirà al migdia. A les entrades No es
prendrà la temperatura a l’alumnat i pujaran a les aules.
●

Entrada pel carrer Elisabets (menjador petit) per aquí entraran i sortiran l’alumnat
de 4t, 5è i 6è i utilitzaran l’escala del costat menjador per pujar i baixar de les aules.
A les entrades no es prendrà la temperatura a l’alumnat i a mesura que entrin
pujaran a les aules.
Els alumnes d’ESO sortiran esglaonadament i per cursos a les 16.30 per aquesta
porta.

Els horaris d’entrades, sortides i accessos són els següents:
Grup

Accés

Horari

Accés

Horari de sortida

d’entrada

P3
P4

9h - 15h
Porta de fusta

9h - 15h

13h - 17h
Porta de fusta

13h - 17h

P5

9h - 15h

13h - 17h

1r

9h - 15h

12.50h - 17h

2n

Porta principal

9h - 15h

Pl/Àngels
3r
4t
5è

Porta principal

9h - 15h

Porta
c/Elisabets

12.50h - 17h

Pl/Àngels

9h - 15h
9h - 15h

12.50h - 17h

Porta
c/Elisabets

12.50h - 17h
12.50h - 17h
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6è

9h - 15h

12.50h - 17h

1r ESO

8h - 13- 14.30

16.30h

2n ESO
3r ESO

Porta principal
Pl/Àngels

4t ESO

8h -13- 14.30
8h -13- 14.30

Porta
c/Elisabets

8h -13- 14.30

16.30h
16.30h
16.30h

Horaris d’atenció a les famílies a Secretaria:
●

MATINS: 9.30 h a 11.00 h

●

TARDES: atenció telefònica o presencial amb cita prèvia.

Sempre que sigui possible es prioritzarà l’atenció telefònica o per correu electrònic.

Servei de menjador
El menjador s’organitzarà en grups de convivència estable i s’hi poden compartir estris com
les gerres d’aigua i setrilleres.

Els espais de menjador seran:
●

Sala Guillem de Pou - Alumnat d’Infantil i 1r i 2n de Primària

●

Espai de menjador gran - Alumnat de 3r, 4t, 5è i 6è de Primària i Secundària

Quan l’alumnat acabi de dinar es netejaran les superfícies utilitzades de la sala Guillem de
Pou perquè en pugui fer ús el professorat.
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Pla de neteja, ventilació i desinfecció.
●

Referent a la ventilació dels espais:
Es ventilaran les aules 10 minuts:
-

abans de l’entrada

-

a l’hora del pati

-

al migdia (quan l’alumnat marxa a dinar)

-

a la sortida

Sempre que el temps ho permeti es deixaran les finestres de les aules obertes.
●

Referent a la neteja i desinfecció en el centre:
El centre compta amb una empresa de neteja externa. Durant els primers dies
de setembre s’elaborarà un pla específic juntament amb l’empresa DEYSE,
sobre els espais a netejar, que garantirà tots els requisits establerts.
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.

●

Referent a la neteja de mans de l’alumnat:
Caldrà netejar les mans als alumnes durant els següents moments:
-

Arribada al centre (a l’aula) - GEL HIDROALCOHÒLIC

-

Abans i després d’esmorzar - GEL HIDROALCOHÒLIC

-

Tornant del pati - amb SABÓ o GEL HIDROALCOHÒLIC

-

Abans de dinar - SABÓ (per als que es queden al menjador) i GEL
HIDROALCOHÒLIC (per als que marxen a casa)

-

Entrada i sortida de la tarda - GEL HIDROALCOHÒLIC

-

Cada vegada que un alumne vagi al lavabo s’ha de rentar les mans
abans i després d’anar-hi - SABÓ o GEL HIDROALCOHÒLIC.
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●

Referent a l'ús de mascaretes de l’alumnat:
L’alumnat haurà de portar mascareta al centre fins a nou avís de les autoritats

-

que puguin flexibilitzar la norma en els grups estables. També l’haurà de dur
sempre quan hagin d’anar a un altre espai (per sortir i entrar dels patis,
passadís, lavabos, menjador, recepció…). L’alumnat d’infantil no s’ha de posar
la mascareta dins de l’aula amb el grup bombolla.
L’alumnat no l’haurà de dur a les hores d’EF i de Psicomotricitat i en el moment

-

de l’esmorzar i de dinar.
L’alumnat haurà de portar dues mascaretes, una de posada i una altra neta a

-

la motxilla dins d’una bosseta. També hauran de portar una bossa de roba per
guardar la mascareta quan se la treguin. L’alumnat d’infantil tindrà aquestes
bosses de roba, que posarà l’escola, dins de l’aula.
●

●

Referent a la neteja de mans del personal que treballa al centre:
-

A l’arribada del centre

-

Abans i després d’entrar en contacte amb els aliments

-

Abans i després d’acompanyar un infant al lavabo

-

Abans i després d’anar al lavabo

-

Abans i després de mocar un infant (mocador d’un sol ús)

-

En cada canvi d’aula

-

I sempre que es cregui convenient

Referent a l'ús de mascaretes pel personal que treballa al centre:
Tot el professorat del centre anirà sempre i en tot lloc amb mascareta.

Pla d’actuació en cas de detectar un possible cas de COVID-19.
Davant d’una persona que comença a desenvolupar símptomes compatibles amb la COVID19 a l’escola:
●

Qui ho detecta:
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Docent del grup estable o docent que el té a l’aula en el moment de la detecció.
●

Espais habilitats per a l’aïllament:
Sala destinada només a possibles casos COVID. Serà la sala del costat de les
escales que pugen a secretaria. Se’ls ha de posar una mascareta higiènica nova i
ventilar bé la sala.

●

Persones responsables de reubicar l’alumne/a fins que el vinguin a buscar:
Conserge / professorat que no estigui fent classe.

●

Responsable de trucar a la família:
Conserge / professorat acompanyant de l’alumne/ tutor / qualsevol altre mestre.

●

Persona responsable de comunicar el cas als serveis territorials (SSTT):
Equip Directiu / Recepció

La família o la persona amb símptomes ha de contactar amb el seu CAP de referència per
valorar la situació i fer les actuacions necessàries. Si es decideix realitzar una PCR per a
SARS-CoV-2, l’infant i la família amb qui conviu hauran d’estar en aïllament domiciliari fins
conèixer-ne el resultat. En cas que finalment es confirmi el cas, Salut Pública serà
l’encarregada de la identificació, l’aïllament i el seguiment dels contactes estrets.

Seguiment del pla
Breu planificació de l’avaluació i seguiment d’aquest pla de reobertura del setembre.

RESPONSABLES: Equip directiu
POSSIBLES INDICADORS: Contacte de grups estables, seguiment de protocol de
control.

PROPOSTES DE MILLORA TRIMESTRALS: Cada trimestre es valorarà el procés
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i s’ajustaran aquelles mesures que calguin
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Concrecions per a l’educació Infantil
Pla d’adaptació a l’escola per l’alumnat de P3
Com a escola creiem que és convenient fer el procés d’adaptació per l’alumnat de P3.
L’hem modificat i adaptat seguint les instruccions de seguretat del Departament d’Educació.
Les famílies hauran de seguir la normativa de seguretat de l’escola:
●
●
●
●
●
●
●

Els infants vindran amb un sol acompanyant.
Hauran de portar posada la mascareta per entrar a l’escola i durant tota l’estada al
centre.
S’hauran de posar gel desinfectant abans d’entrar a l’escola i a l’aula.
Només podran tenir contacte amb el seu fill/a.
Hauran de mantenir la distància d’1,5 m amb la resta d'infants i adults.
No es permetran les aglomeracions, caldrà sortir al pati en cas que a l’aula no es
pugui mantenir la distància de seguretat.
Caldrà ser àgils en les entrades i sortides.

Primera setmana de curs
Dilluns 13, dimarts 14 i dimecres 15 de setembre l'adaptació serà:
L’alumnat vindrà en tres torns: 1r torn de 9:30h a 11h, 2n torn d’11:30 h a 13 h o 3r torn 15h
a 16.30h. L’alumnat vindrà acompanyat d’un familiar que estarà amb ells junt amb les
mestres.
Dijous 16 i divendres 17 de setembre l'adaptació serà:
L’horari serà de 9h a 13h. L’entrada a l’escola serà flexible de 9h a 10h i durant aquesta
estona les famílies podran entrar i estar a l'aula segons les necessitats.
Si és necessari per a la família, s’oferirà el servei de menjador només a aquells infants que
ja estiguin preparats per estar a la tarda a l’escola. L’equip de mestres valorarà i informarà a
les famílies del procés d’adaptació del seu fill o filla.
Segona setmana de curs
Dilluns 20 al dijous 23 (divendres 24 és festiu a Barcelona)
L’horari serà de 9h a 13h. L’entrada a l’escola serà flexible de 9h a 10h i durant aquesta
estona les famílies podran entrar i estar a l'aula segons les necessitats. S’oferirà el servei
de menjador només a aquells infants que ja estiguin preparats per estar a la tarda a
l’escola. L’equip de mestres valorarà i informarà a les famílies del procés d’adaptació del
seu fill o filla.
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Tercera setmana de curs
Dilluns 27 al divendres 1 d’octubre.
L’horari serà de 9h a 13h i de 15h a 17h. Aquesta setmana les famílies no entraran a l'aula.
L’equip de mestres valorarà i informarà a les famílies del procés d’adaptació del seu fill o
filla.
A partir del 4 d’octubre l’horari escolar per a tothom serà de 9 h a 13 h i de 15 h a 17 h. No
es farà l’entrada amb famílies de 9h a 10h.

