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1.Introducció
En aquest Pla d'organització de centre s'estableixen una sèrie de previsions per garantir la
seguretat d'alumnes i treballadors, i per establir mesures de protecció i en el seu cas, la
traçabilitat.
Aquest document s'ha elaborat seguint les directrius dels documents publicats per
l'Administració. Té per objectiu buscar un equilibri entre la protecció de la salut de les persones
al centre educatiu i el dret de tots els infants i joves a una educació de qualitat.
Aquest document es basa en el valors de:
● Seguretat per tal que els centres educatius siguin espais on l'activitat educativa es pugui
desenvolupar de manera segura i confortable.
● Salut, d'alumnes i treballadors per reduir la transmissió i millorar la traçabilitat.
● Equitat, per afavorir la presencialitat dels alumnes amb més necessitats educatives, sense
renunciar a la seguretat.
● Vigència, d'aquestes previsions, per a tot el curs 2020-2021, en coherència amb la realitat
dels centres i del seu entorn, seguint en tot cas les instruccions de l'Administració.

L’Administració de sanitat i d’educació han establert una sèrie de mesures que el centre ha
adaptat a la seva situació tenint en compte els recursos dels que es disposen i després d’haver
mantingut una reunió de l’ED amb l’inspector de zona.
Això es concreta en el Pla d’organització. Es tracta de preveure com podran ser atesos els
alumnes amb les condicions que l’Administració ha establert.
En l’elaboració d'aquest Pla s’han tingut en compte els criteris de l’Administració per l’obertura
de les escoles, per reduir les possibilitats de contagi i per dificultar la propagació del virus.
Està centrat en el manteniment de la distància social i en la neteja i desinfecció. Evitant, tant
com sigui possible, les aglomeracions d’alumnes, de personal, de famílies i altres.

En cas que es detecti una sospita de contagi o un contagi, s'elaborarà un informe de traçabilitat
d'aquella persona, és a dir, una llista dels contactes estrets que ha tingut dins l'escola durant
els darrers 15 dies, per poder-los aïllar i observar, en cas que Sanitat ho consideri necessari.
Els grups "bombolla", Grups de convivència i relació, estan delimitats i especificats. Aquests
grups d'alumnes comparteixen una hora d'entrada i sortida diferent, un horari i espai de pati
exclusiu, uns itineraris per dins de l'escola determinats, un material propi i un nombre reduït de
docents. Els alumnes d'aquest grup, entre ells, poden interactuar, però s'evitarà (tant com sigui
possible) que interactuïn dos grups de convivència, dues bombolles.
Si en algun cas és necessària la interacció, sempre serà fent ús de la mascareta i seguint totes
les normes d'higiene i seguretat especificades en aquest Pla.
Aquest pla es complementa amb el document Pla d'ensenyament online, on s'estableixen les
directrius per explicar als equips docents i famílies com es treballarà online en cas que l'escola
o uns grups d'alumnes hagin de tornar al confinament.
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Els tres principis que són claus en la prevenció del contagi i que estan presents en tots els
punts d'aquest Pla d'organització són els següents:
1. Màxim de recursos. S'ha comptat amb tots els espais (aules i altres, de l'escola i de
l'entorn) i amb tota la força laboral: el màxim de jornada, intentant minimitzar altres
consideracions, en principi ara secundàries.
2. Neteja i desinfecció: S'assignen tasques i horaris de neteja i desinfecció al PAS, els
docents i els alumnes col·laboren en la neteja i desinfecció de les seves taules, ordinadors i
material.
3. El grup de convivència o bombolla: S'han creat "bombolles", grups d'alumnes que
comparteixen un docent, un espai, un horari, un torn de pati, uns desplaçaments per dins
l'escola, un material escolar i mobiliari, una entrada i sortida, etc. Sempre que sigui possible i
sense anul·lar la finalitat educativa i el currículum, es funcionarà amb bombolles.

2. Contingut del pla d’obertura
a. Diagnosi
El dia 13 de març es decreta l'estat d'alarma a tota Espanya.
Aquesta situació excepcional fa que les escoles tanquin I que alumnes I professorat passin a
treballar aquestes darreres setmanes del segon trimestre de manera telemàtica.
Una situació nova que ningú imaginava que tinguis una durada tan llarga.
Durant aquest temps de confinament, les circumstàncies han anat canviant I això a què les
instruccions I orientacions del departament d'Educació, I les indicacions de l'Equip Titularitat de
la Congregació Jesús Maria també han anat adaptant–se a les noves situacions. I tant les
famílies, com el professorat , alumnat I personal del centre, tota la comunitat educativa s'hi ha
adaptat de manera positiva aquesta nova manera de treballar de forma telemàtica.
Les incidències i problemàtiques han estat diferents segons les etapes educatives I els
diferents llocs de treball del personal de l'escola.
Durant el confinament el nostre objectiu prioritari ha estat l'acompanyament emocional a les
nostres famílies I alumnat I als treballadors del centre. Hem estat en contacte amb totes les
famílies a través de la plataforma Educamos, telefònicament I amb videoconferències.
Després de Setmana Santa i veiem que el tercer trimestre es faria de manera confinada van
dissenyar el nou pla d'organització i planificació tercer trimestre confinat.
Després del buidatge d'una enquesta realitzada a les famílies i alumnat on es preguntava per
les hores dedicades, volum de feina, dificultats d'aquesta, nivell d'autonomia i els hàbits de
treball van decidir elaborar el nou horari de treball d'aquest darrer trimestre. Es va valorar el
treball competencial, prioritzant les competències, habilitats i continguts claus de cada matèria.
Seguint les directrius que ens va donar Ensenyament per treballar de manera telemàtica
aquesta tercera avaluació, la Direcció de l'escola reunida amb els departaments acadèmics i
l'equip docent , va dissenyar una proposta per poder dur a terme el seguiment acadèmic i
emocional del nostre alumnat de la millor manera possible.
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En la confecció d'aquests nous horaris de les assignatures es va reduir la càrrega lectiva del
currículum en més d'un 20%. Vam poder treballar reformulant les hores lectives sense
perjudicar el procés d'aprenentatge de l'alumnat tenint en compte el canvi de format del procés
d'aprenentatge i la reformulació d'alguns dels objectius.
Es va considerar molt important que l'alumnat pogués seguir també des de casa un horari de
treball per mantenir els hàbits i per continuar amb bones garanties el seguiment de les tasques
acadèmiques així com, no menys important, tenir certa rutina establerta i garantir un benestar
emocional.
Des de l'escola vam demanar a les famílies que, sempre en la mesura del possible i tenint en
compte les vostres situacions personals i familiars, vetllaren pel compliment d'aquest horari de
treball. Tenint presents les respostes al formulari abans esmentat i també les opinions i punts
de vista de l'alumnat ens van fer arribar a través de l'equip docent, vam veure que molts dels
nois i noies han trobat bones fórmules per organitzar-se i per seguir endavant amb el curs.
Un sector important va treballar seguint bones rutines i bones eines de planificació i estratègies
de comunicació molt positives amb el professorat. Estem molt satisfets de veure la seva
capacitat d'adaptació i ganes de seguir pel bon camí. Som conscients, però, que també hi ha
alumnat que no treballa amb una bona planificació i organització setmanal o que les opcions
que han intentat posar en pràctica no els han funcionat de manera òptima. Es va oferir un
exemple d'horari: un recurs per tal que puguin dissenyar el seu pla de treball a partir de veure
clarament quantes hores creiem que han de dedicar a casa assignatura. A més, com que tenir
una bona planificació i també disposar de temps per fer balanç o autoavaluació setmanal del
treball realitzat és també imprescindible per avançar, veureu que en l'exemple d'horari que es
va oferir teníem previst que les primeres hores de l'inici de la setmana i també les del final de la
jornada del divendres siguin estones pensades per poder dedicar-les a treballar aquestes
qüestions amb el seguiment, suport i assessorament virtual per part de la tutoria. Una altra
qüestió que urgia millorar era procurar garantir algun moment de la setmana en què l'alumnat
pogués treballar amb el professorat tenint-lo segur a la seva disposició.
A partir d'aquest moment va ser molt més fàcil poder consultar els dubtes que sorgien i que
eren necessaris de resoldre a temps real per poder avançar les tasques i el procés
d'aprenentatge. Cada docent va decidir si calia o no fer alguna classe virtual, utilitzant el vídeotrobada per resoldre dubtes i d'altres qüestions.
Evidentment, el professorat treballa moltes hores més i podia respondre qüestions i fer el retorn
de les tasques i l'avaluació corresponent en molts altres moments però fixar un parell d'hores
de manera específica.
Els horaris van ser compartits amb l'alumnat i les famílies dels diferents grups-classe. El
professorat enviava les tasques a realitzar de manera setmanal, tenint en compte la reducció
de la càrrega lectiva abans comentada i vetllant sempre, des que va començar aquest
confinament, per prioritzar les competències, continguts i habilitats de treball clau de cada
matèria.
En conclusió davant l'ampliació del confinament es va donar continuïtat a l'activitat formativa
per ajudar a mantenir els hàbits i el procés d'aprenentatge amb propostes educatives que van
arribar a tot l'alumnat.
Les activitats dissenyades pels equips docents es van orientar a desenvolupar les
competències bàsiques. La interacció entre l'alumnat i el professorat ha permès facilitar
l'avaluació en el vessant formador. Així mateix, el seguiment tutorial i el suport emocional a
l'alumnat i a les famílies ha tingut, en aquest context més rellevància i, molt especialment, en el
cas de l'alumnat que té més dificultats a l'hora de participar en les activitats proposades.
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Es va prioritzar les tasques globalitzades en els diferents àmbits curriculars, defugint la
necessitat i la pressió d'acabar els programes.
Es va recomanar fer propostes setmanals, des de diferents àmbits curriculars, amb calendari de
lliurament i amb l'obligatorietat de fer un retorn de les activitats realitzades a l'alumnat per
afavorir la millora dels aprenentatges.
Aquesta interacció es va garantir a través de diversos mitjans, sigui el correu electrònic o altres
entorns virtuals, que permetin enviar documents digitals o fotografies d'aquestes activitats.
Les tasques, els projectes, reptes, encàrrecs... van ser significatius i motivadors, tot evitant les
feines mecàniques o repetitives i sempre comptar amb l'acompanyament del professorat.
La docència es va fer de forma virtual i l'avaluació ha estat qualificadora, de manera es va fer
necessari revisar els criteris d'avaluació de principi de curs i adaptar-los. En aquest sentit, es va
determinar les observacions, registres i anàlisis del procés seguit i de les produccions de cada
estudiant es van tenir en compte.
En general, s'ha garantit, com ja s'ha fet esment anteriorment, la comunicació i el suport
regular amb l'alumnat i les famílies mitjançant la figura dels tutors i tutores. D'acord amb la
situació excepcional, l'equip directiu ha vetllat perquè els criteris d'avaluació decidits
s'ajustessin a les noves circumstàncies.
En qualsevol cas, les tasques realitzades durant el confinament han donat un valor afegit en
l'avaluació de l'alumne, i no una penalització, atès que no es podia garantir que tots els
alumnes disposessin de les condicions materials adequades per a portar-les a terme a
distància.
Les tasques que s'estan realitzant durant el confinament, ajudaran a l'alumnat a millorar la seva
avaluació, i s'ha tingut en compte per l'avaluació de final de curs. Tots aquells alumnes que
tenien alguna matèria suspesa, han aprofitat aquest nou escenari, com una oportunitat per
poder treballar de cara a la recuperació d'aquestes matèries.
Els criteris d'avaluació de cada departament s'han adaptat a aquesta nova situació. El fet que la
repetició de curs sigui una excepció, no és diferent del que ha estat sempre, ja que la repetició
de curs és una mesura excepcional i no la norma .la valoració de les possibles repeticions ha
estat decidida per part dels docents, tenint en compte la seva evolució prèvia a la suspensió de
les classes, davant el confinament per la Covid-19.
La direcció de l'escola ha facilitat les eines digitals necessàries a tots aquells alumnes que
estaven en situació desfavorida.
Estem molt satisfets amb els resultats obtinguts en aquesta situació de COVID 19.
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b. Organització dels grups estables:
Es mantenen els grups classe com fins ara, grups de 25 alumnes a infantil
i primària i 30 a secundària.
S’han suprimit tots els desdoblaments excepte les optatives , el Programa
Intensiu de Millora (PIM) i el Programa de Diversificació Curricular (PDC)
de l’ESO.
C. Criteris organitzatius dels recursos per a l’atenció de l’alumnat amb
necessitats específica de suport educatiu:
Els alumnes amb dictamen de l’EAP que els hi corresponen hores de vetlladora
comptaran amb el suport de la vetlladora dins de l’aula i sense desplaçar-se del
seu grup estable.
Els altres alumnes amb NEE tindran un mestra de suport puntualment dins de la
seva aula del grup estable.
El personal de suport extern a l’escola hauran d’estar dins del grup estable
atenent a l’alumne amb NEE sempre amb mascareta

d. Organització de les entrades i sortides
Horaris Generals i entrades i sortides
L’horari marc del Centre serà el següent:
- Infantil i Primària:
Matins de 9 a 13h
Tardes de 15 a 17h
ESO:
Dilluns, dimarts i dijous:
Matins de 8 a 13’30h
Tardes de 15 a 17h
Dimecres i divendres:
Matins de 8 a 13,30 h

S’utilitzaran les 4 portes de l’escola per a realitzar les entrades i sortides dels
alumnes: Carrer Gasela
Rambla Caçador nº12
Porteria
Accès cuina (Rambla Caçador nº 6)
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Hi hauran docents responsables controlant els itineraris dels alumnes.

d.1.Protocol entrades i sortides.
d.1.1 Alumnes:
- Serà obligatori l’ús de mascareta per entrar i sortir del centre. Se la
podran treure dins l’aula sempre que es mantinguin les distàncies de
seguretat. En inici de curs, la mascareta serà obligatòria durant tot el
dia fins que Sanitat indiqui el contrari.
- En cas de tenir febre (37,5º), no podran accedir a l’escola.
- Abans d’entrar a l’aula i a la sortida es desinfectaran les mans amb gel
hidroalcohòlic.
- És obligatori que totes les famílies prenguin la temperatura dels
alumnes tots els matins abans d’entrar al centre.
- Cap alumne que no tingui signada la declaració responsable per part de
la família podrà accedir al centre.
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d.1.2. Famílies:
- És obligatori que totes les famílies hagin signat prèviament la declaració
responsable, a l’inici de curs.
- A les entrades i sortides cap familiar podrà entrar al centre.
- Es recomana que un únic adult que acompanyin els infants i que respectin
les mesures de seguretat als accessos del centre. Els alumnes de P-3
podran ser acompanyats fins a l’aula per un membre de la seva família.
- Es demana que es respectin els horaris establerts per les entrades i
sortides, i es prega puntualitat per evitar aglomeracions.
- El centre informarà a l’Ajuntament sobre l’horari d’entrades i sortides i els
diferents accessos per tal que les policies locals puguin planificar les
seves actuacions
- Es necessària la cita prèvia per accedir al centre a realitzar diferents
gestions dins del centre, i respectar l’horari d’atenció a les famílies.
- Serà obligatori l’ús de mascareta per entrar i sortir del centre.
- A l’entrar al centre i a la sortida es desinfectaran les mans amb gel
hidroalcohòlic.
d.1.3. Personal del centre:
- Serà obligatori l’ús de mascareta per entrar i sortir del centre. Se la podran
treure dins l’aula sempre que es mantinguin les distàncies de seguretat i sigui
mestre del grup estable.
A l’inici del curs escolar i mentre duri la situació de rebrots caldrà portar
la mascareta tot el dia.
- A l’entrar al centre i a la sortida es desinfectaran les mans amb gel
hidroalcohòlic.
- Es rentaran les mans amb aigua i sabó amb freqüència.
d.1.4. Adaptació alumnes INFANTIL
-

-

Adaptació P-3
El període d’adaptació dels infants de P3 anirà del 14 al 18 de setembre,
ambdós inclosos.
- El dilluns 14 de setembre horari de 9,30 a 13h, 15 setembre de 9,10 a
13,10h. (no es quedaran al menjador ni la tarda)
16, 17 i 18 setembre es prioritzarà horari matí, però les famílies
podran escollir començar la jornada sencera i menjador.
A partir del dilluns 21 de setembre tots tota la jornada, respectant els
horaris d’entrada i sortides establerts.
Durant les primeres setmanes d’adaptació estaran a l’aula les tutores
i 2 persones de suport. Aquestes dues persones formaran part del
grup estable de convivència durant aquest període, per tal de
millorar l’atenció als nous alumnes.
Les famílies podran entrar a acompanyar als infants (un membre per
família seguint les mesures de seguretat establertes.
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Adaptació P-4
- La primera setmana de setembre els grups de P-4 tindran 2 persones de
suport per a facilitar l’adaptació.
d. Organització de l’espai d’esbarjo
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e.1. Protocol de patis:
-

Els alumnes s’hauran de rentar les mans abans i després del pati.

-

Es sectoritzarà cada pati amb diverses zones, una per cada grup estable.
Els desplaçaments fins al pati seran amb mascareta.
Les joguines i material de joc, no es podran compartir entre grups
estables.
Es desinfectarà el material de joc diàriament.
Els mestres vetllaran perquè es respectin els sectors i les normes de
seguretat.
Es rotaran els grups pels diferents sectors, per anar variant l’espai
d’esbarjo.

-

f. Relació amb la comunitat educativa
Aquest Pla es comunicarà a tota la comunitat educativa tant per perfeccionar-lo
com per fer-los partícips de la importància del compliment de les mesures que
s’hi proposen
- Equips docents
- PAS
- AMPA
- Consell escolar
- Comitè d’empresa
- La persona referent Covid és la directora general del centre, i compartida la
tasca amb un referent mestre de primària i un professor de l’ESO.
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Reunions:
- Es prioritzaran les reunions telemàtiques, sempre que sigui possible.
-

-

-

-

-

-

-

I. Inici de curs
Totes les reunions es faran de manera telemàtica, seguint les
instruccions que ens ha donat Salut degut a la situació de risc actual.
II. Entrevistes de seguiment amb les famílies
El seguiment amb les famílies el farem preferentment per telèfon i correu
electrònic o per videoconferència.
En cas de fer una trobada presencial, es farà mantenint les mesures de
seguretat i es faran a les sales destinades per visites. Després de cada ús
es ventilarà i desinfectarà la sala segons protocol.
III.
Tutories individualitzades tutor/alumne
Es faran a l’aire lliure respectant les mesures de seguretat.
En cas que sigui necessari la intervenció de caps d’estudi o direcció, es
faran servir els despatxos corresponent mantenint les mesures de
seguretat. Després de cada ús es ventilarà i desinfectarà la sala segons
protocol.
IV.
Claustre d’etapa
Infantil: a una aula mantenint les mesures de seguretat. Després de cada
ús es ventilarà i desinfectarà la sala segons protocol.
Primària: a una aula mantenint les mesures de seguretat. Després de
cada ús es ventilarà i desinfectarà la sala segons protocol.
Secundària: a una aula mantenint les mesures de seguretat. Després de
cada ús es ventilarà i desinfectarà la sala segons protocol.
V.
Claustres generals:
Es faran el mínims possibles de forma presencial. Prioritzarem fer els
claustres generals de forma virtual.
VI. Consell escolar
Es prioritzaran les reunions del consell escolar telemàtiques.
En el cas de ser necessari fer-la de manera presencial, es realitzaran al
pati o al saló d’actes mantenint les mesures de seguretat. Després de
cada ús es desinfectarà la sala segons protocol.
VII. Comissions de treball i departaments:
Equip directiu: despatx direcció.
Comissions de treball i departaments:
A la sala professorat de primer pis , mantenint les mesures de seguretat.
Després de cada ús es ventilarà i desinfectarà la sala segons protocol.
A una aula mantenint les mesures de seguretat. Després de cada ús es
ventilarà i desinfectarà la sala segons protocol.
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VIII. Participació de les famílies a les activitats de l’escola
A la PGA es detallaran les activitats que es mantenen, les que es poden
conservar de manera presencial i les que s’adaptaran a nous formats
telemàtics.
Difusió d’informació
Continuarem utilitzant la plataforma i la web de l’escola per informar a les
famílies, a més de les xarxes socials.
S’evitarà a màxim possible l’ús de paper, només en casos
imprescindibles.
Docents i alumnes:
En funció de l’edat i del que sigui possible, caldrà intentar respectar la
distància de seguretat i fer ús de la neteja sempre que sigui possible.
Evitar salutacions que impliquin contacte: petons, abraçades, encaixades
de mans. També entre docents.

g. Servei de menjador
-

-

* Alumnes:
Es faran dos torns. 12,45 h i 13,45h
Entre torn i torn cal fer la neteja, desinfecció i ventilació del menjador i de
les sales habilitades.
Els alumnes de P-3 dinaran a les seva aula respectant així el grup
estable.
S'utilitzarà el menjador i l’aula 31 i aula capella per ampliar l’espai.
Els infants d’un mateix grup estable podran compartir taula.
Les taules dels diferents grups estables hauran de mantenir la distància
de seguretat.
En cas excepcional que en una mateixa taula hi hagi alumnes de més
d’un grup caldrà deixar una cadira buida entre ells per garantir la distància
Es complirà el protocol de neteja.
Cal garantir el rentat de mans abans i després de l’àpat.
Els monitors sempre utilitzaran la mascareta.
La migdiada de P3 es farà a l’aula de referència, respectant els grups
estables.
El menjar s’ha de servir en plats individuals, evitant compartir-lo.
Els monitors seran els encarregats de parar la taula, servir el menjar a les
safates i retirar-les.
L’aigua la serviran els monitors.
Les activitats posteriors als àpats dels alumnes de P-5, 1r primària a 4t
ESO es realitzaran, preferiblement, a l’aire lliure, i sempre amb
mascareta.
Els alumnes de P-4 faran el pati dins la tanca, pati infantil amb espai
diferenciat per cada grup i no caldrà que portin mascareta.
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-

En el cas excepcional d’utilitzar espais interiors, es farà al saló d’actes. I a
les aules de cada grup classe. Després de cada ús es ventilarà i
desinfectarà la sala segons protocol.
* Personal del centre:
- El personal farà servir el menjador de professors (aula 31), mantenint la
distància i es faran torns.
- El professorat i el personal d’administració i serveis han d’utilitzar
obligatòriament la mascareta en el menjador excepte quan estiguin
asseguts a la taula fent l’àpat.
- Després de cada ús es ventilarà i desinfectarà la sala segons protocol.
h. Pla de neteja
h.1.Neteja i desinfecció:
Per evitar la propagació del virus, cal augmentar la freqüència de la neteja i
desinfecció, farem servir productes i estris que puguin utilitzar també els alumnes, ja
que ells podran col·laborar en la neteja, tant per fer-se conscients de la importància
com per ajudar. Posarem èmfasi en la neteja de les zones més proclius al contagi:
zones no poroses, baranes, manetes de portes, etc. Evitarem aquelles en que els
alumnes toquin més amb mans i cara.
h.1.1.Protocol de neteja i desinfecció:
- El PAS serà el principal responsable de la neteja al finalitzar el dia
- Els personal de l’escola haurà de ser molt curosos amb la neteja de mans i
seguir el protocol establert.
- 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.
- Els alumnes hauran de rentar les mans
- A l’arribada i a la sortida del centre educatiu,
- Abans i després dels àpats,
- Abans i després d’anar al WC (infants continents)
-0Abans i després de les diferents activitats (també de la sortida al pati).
- Al lavabos hi haurà pòsters i cartells informatius explicant els passos per a un
correcte rentat de mans.
- A cada classe i als passadissos hi hauran dispensadors de gel hidroalcohòlic,
sabó de mans.
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- Els docents hauran de rentar la seva zona de treball abans de marxar o canviar
d’espai (taula, ordinador, cadira, poms, comandament, etc.)
- A les aules i els espais comuns hi haurà solucions desinfectants per ús
freqüent.
- Els alumnes hauran de col·laborar en la neteja del seu entorn. Desinfectaran
les seves taules i material compartit en finalitzar la jornada escolar amb solució
desinfectant i paper d’un sol ús.
- Les famílies que acudeixin al centre ho han de fer amb mascareta i es
desinfectaran les mans a l’entrada i sortida amb gel hidroalcohòlic. Es rebran en
espais amb ventilació freqüent i es realitzarà la desinfecció de l’espai en finalitzar
la visita.
- La ventilació de les aules es realitzarà un mínim de 3 vegades al dia un mínim
de 10 minuts i a l’entrada i sortida dels alumnes. Es prioritzarà tenir les finestres
obertes sempre que sigui possible. Els alumnes netejaran la seva taula i cadira
abans de marxar.
ESPAIS COMUNS I EQUIPAMENTS
Espai, superfície o
material
Aula o sala

Mesura/Acció

Ventilació

Responsable

Docents

Horari

A l’hora del pati
A la sortida del migdia
Sempre que sigui
possible

Personal
neteja/PAS

Abans de l’entrada del
matí.
A la sortida de la tarda

Manetes i poms de
portes i finestres

Neteja i desinfecció

Baranes i passamans,
d’escales i
ascensors

Neteja i desinfecció

Docents
Al marxar o fer canvi
d’espai.

Personal
neteja/PAS

A la tarda
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Superfície de taulells i
mostradors

Cadires i bancs

Neteja i desinfecció

Neteja i desinfecció:
Especialment en les
zones que contacten
amb les mans.

Persona que
utilitza
cadascun
d’aquests
espais

Persona que
utilitza
cadascun
d’aquests
espais
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A l’entrar a l’espai

Al marxar o fer canvi
d’espai

Al marxar o fer canvi
d’espai

Grapadores i altres
utensilis d’oficina

Neteja i desinfecció

Personal de
l’escola

A l’acabar d’utilitzar.

Botoneres dels
ascensors

Neteja i desinfecció:

PAS (recepció
Chesco))

Al migdia

PAS (recepció
Isa)

A la tarda

Amb un drap humit
amb alcohol propílic
70º
Ordinadors, sobretot
teclats i ratolins

Neteja i desinfecció:

Personal de
l’escola

Amb un drap humit
amb alcohol propílic
70º

Telèfons i
comandaments a
distància

Neteja i desinfecció:

Interruptors
d’aparell electrònics

Neteja i desinfecció:

Al marxar o fer canvi
d’espai.

Personal de
l’escola

Amb un drap humit
amb alcohol propílic
70º
Personal de
l’escola

Amb un drap humit
amb alcohol propílic
70º
Fotocopiadores

Neteja i desinfecció:
Amb un drap humit
amb alcohol propílic
70º

Abans de fer-ne ús

PAS

Al marxar o fer canvi
d’espai.

Al marxar o fer canvi
d’espai.

A la tarda
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AULES I ESPAIS DE JOC INTERIOR
Espai, superfície o
material
Aula o sala

Mesura/Acció

Ventilació

Responsable

Docents

Horari

A l’hora del pati
A la sortida del migdia
Sempre que sigui
possible

Personal
neteja/PAS

Abans de l’entrada del
matí.
A la sortida de la tarda

Taules i cadires

Neteja i desinfecció

Docents
Alumnes

A la tarda

Terra

Neteja i desinfecció

Personal neteja

A la tarda

Materials de jocs

Neteja

Docents

Després de cada ús

Personal de
neteja

Joguines de plàstic

Neteja i desinfecció

Personal de
neteja

Diàriament

Neteja

Docents

Després de cada ús

Personal de
neteja
Neteja i desinfecció

Personal de
neteja

Diàriament

MENJADOR
Espai, superfície o
material
Aula o sala

Mesura/Acció

Ventilació

Responsable

Monitors

Horari

Abans del servei
Després del servei
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Sempre que sigui
possible
Superfícies on es
prepara el menjar

Neteja i desinfecció

Equip cuina

Abans de cada ús
Després de cada ús

Plats, gots,
coberts...

Neteja i desinfecció:

Equip cuina

Amb aigua calenta:
rentat a elevada
temperatura.

Monitors

Després de cada ús

Sense aigua calenta:
desinfecció en dilució
de lleixiu al 0,1%
Taules

Neteja i desinfecció

Monitors

Abans de cada ús
Després de cada ús

Taulells

Neteja i desinfecció

Monitors

Després de cada ús

Utensilis de cuina

Neteja i desinfecció

Equips de cuina

Després de cada ús

Terra

Neteja i desinfecció

Monitors

Després del servei

Personal de
neteja

LAVABOS I VESTUARIS
Espai, superfície o
material
Aula o sala

Mesura/Acció

Ventilació

Responsable

Docents

Horari

A l’hora del pati
A la sortida del migdia
Sempre que sigui
possible

Personal
neteja/PAS

Abans de l’entrada del
matí.
A la sortida de la tarda
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Rentamans

Neteja i desinfecció

Personal
neteja/PAS
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Després del pati

A la sortida de la tarda
Inodors

Neteja i desinfecció

Personal
neteja/PAS

Després del pati

A la sortida de la tarda
Terra i altres
superfícies

Neteja i desinfecció

Personal
neteja/PAS

Després del pati
A la sortida de la tarda

Cubells de brossa,
bolquers o compreses

Neteja i desinfecció

Personal
neteja/PAS

Diàriament

ZONES DE DESCANS del MIGDIA
Espai, superfície o
material
Aula o sala

Mesura/Acció

Ventilació

Responsable

Monitor

Horari

Abans de la migdiada
Després de la migdiada

Roba de llit

Rentar >60ºC

Servei de neteja

Setmanal

Llitets

Neteja i desinfecció

Servei de neteja

Setmanal

Neteja

Monitora

Setmanal

Terra

Neteja i desinfecció

Personal de
neteja

1 vegada al dia

Altres superfícies

Neteja i desinfecció

Monitor

Després de la migdiada
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i. Extraescolars i acollida
Acollida matinal:
-

Es prioritzarà donar aquest servei al pati, sempre que sigui possible.
L’acollida es farà al saló d’actes amb les portes obertes d’accés al pati.,
mantenint les mesures de seguretat: distància de seguretat i mascareta.
Després de cada ús es ventilarà i desinfectarà la sala segons protocol.

Grups d’amistat (pans & friends) al migdia
-

Es prioritzarà donar aquest servei al pati, sempre que sigui possible.
A una aula de primària i una aula de l’ESO mantenint les mesures de
seguretat: distància de seguretat i mascareta. Després de cada ús es
ventilarà i desinfectarà la sala segons protocol.

Musiquem al migdia
-

A l’aula de música, mantenint les mesures de seguretat: distància de
seguretat i mascareta. Després de cada ús es ventilarà i desinfectarà la
sala segons protocol.

Biblioteca migdia i tarda
-

A la Biblioteca, mantenint les mesures de seguretat: distància de
seguretat i mascareta.
Després de cada ús es ventilarà i desinfectarà la sala segons protocol.

Activitats extraescolars:
AQUEST PUNT ENCARA ESTÀ PER ACABAR DE FER LES ÚLTIMES
CONCRECIONS EN FUNCIÓ DELS ALUMNES QUE TINGUEM. QUAN
SAPIGUEM EL NOMBRE D’ALUMNES I LES ACTITITATS A LES QUE S’HAN
APUNTAT US PASSAREM UN PROTOCOL MOLT MÉS AJUSTAT.
-

-

Mateix tractament que en altres activitats.
A unes aules a determinar, mantenint les mesures de seguretat: distància de
seguretat i mascareta. Després de cada ús es ventilarà i desinfectarà la sala
segons protocol.
Es comunicarà a les empreses encarregades de les activitats extraescolars
d’aquests protocols i normes a seguir.
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B. Activitats complementàries
Les activitats complementàries a Infantil :
Jocs per pensar
Contes
Investiguem
English Corner (2 hores)
Les activitats complementàries a PRIMÀRIA:
Cicle Inicial: Racons de treball
Jocs matemàtics
Tallers (2 hores)
Project
Cicle Mitjà: Tallers (2 hores)
Biblioteca
Project
Jocs matemàtics
Cicle Superior: Tutoria
Project
Tallers (2 hores)
Biblioteca 6è Jocs matemàtics 5è
Les activitats complementàries a ESO:
Francès 1r
Francès 2n
Activitats pastorals 3r
Orientació tutorial 4t
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k. Reunions dels òrgans unipersonals i col·lectius de coordinació i govern
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l. Protocol a seguir en el cas de que es produeixi un contagi o hagi una
sospita d’ell
I.1. Alumnes
-En cas de símptomes, el mestre que estigui a l’aula ha d’aïllar l’alumne en un
espai: sala de primària (aula14) i sala de suport (aula 18). I avisar al referent
COVID de l’escola.
-Posar-li la mascareta, prendre la temperatura i evitar que toqui altres objectes,
com joguines, baranes, manetes de portes, etc.
-Desinfectar el seu lloc de treball prenent les precaucions adequades.
-El referent avisarà a la família.
-Si hi ha símptomes i es troba malament, avisar al sistema sanitari (telf. 061) i
seguir les seves indicacions.
-El referent es posarà en contacte amb el CAP de referència i amb els SSTT
-Fer llistat de les persones amb les que ha tingut contacte directe i proper
l’alumne.
I.2. Personal
En cas de símptomes, si pot marxar sol/a a casa, abandonarà el centre, trucarà
al 061, segurià el protocol que el dictin i mantindrà informada a la Directora
General.
- Si no té possibilitat d’abandonar el centre, o no està en condicions de fer-ho:
1. Aïllar a una de les sales covid: sala de Primària o sala de support.
2. Posar-li la mascareta, prendre la temperatura.
3. Desinfectar el seu lloc de treball prenent les precaucions adequades.
4. Avisar a un familiar perquè acudeixi al centre a recollir-lo.
5. Si es troba molt malament, avisar al sistema sanitari (telf. 061) i seguir les
seves indicacions.
6. Avisar al CAP i als SSTT.
7. Fer llistat de les persones (personal, alumnes i famílies) amb les que ha tingut
contacte directe i proper.
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Graella de detecció:
GRAELLA DE DETECCIÓ

CASOS

ESPAI
HABILITAT PER
L'AÏLLAMENT

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

PERSONA
RESPONSABLE
DE TRUCAR A
LA FAMILIA

PERSONA
RESPONSABLE
DE
COMUNICAR EL
CAS ALS
SERVEIS
TERRITORIALS

Grup

Infantil i
primària i ESO:
Aula 14

Docent del grup
estable
o que està amb
el grup en
aquell moment

Tutor/a o
membre de
l’equip directiu

Equip directiu

-

Graella seguiment de casos:
GRAELLA DE SEGUIMENT DE CASOS

ALUMNE/A

DIA I HORA DE
LA DETECCIÓ

EXPLICACIÓ DEL
PROTOCOL
SEGUIT I
OBSERVAT
(incloure nom
del responsable
i del familiar)

PERSONA DE
SALUT AMB EL
QUE ES MANTÉ
EL CONTACTE I
EL CENTRE
D’ATENCIÓ
PRIMÀRIA

PERSONA
REFERENT DEL
CENTRE ELS
CONTACTES AMB
SALUT (contacte i
seguiment del
cas)
Directora general

.
La valoració dels casos la farà Salut, que serà qui prengui les decisions de si cal
tancar el centre de manera parcial, total o aplicar una quarantena
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m. Seguiment del Pla

3. Organització d’alumnes, docents i espais:
3.1 . Alumnes
-

-

L’ensenyament serà presencial per totes les etapes.
En cas de nova incorporació d’un alumnes s’assignarà un grup estable.
Els grups de convivència seran els grups classe.
La disposició de l’aula respectarà la distància mínima d’un metre entre alumnes,
sempre que sigui possible
Cap grup de convivència podrà interactuar amb altres grups. Si en algun
moment és necessària la interacció sempre serà mantenint la distància de
seguretat i fent ús de la mascareta.
El material comú que es comparteixi s’haurà de desinfectar cada dia.
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3.2 .Docents
-

-

Cada grup classe tindrà un tutor estable i el mínim número possible
d’especialistes que entren a impartir classe. L’organització dels docents s’ha fet
tenint en compte una distribució horitzontal i intentant que entrin en el mínim
nombre de mestres per grup estable.
Tots els docents que entrin en un grup classe, tret del tutor, ho hauran de fer
amb mascareta.
Es farà un registre setmanal amb les persones que entren en cada grup estable.

3.3 . Espais
-

-

-

Cada grup de convivència tindrà una aula assignada.
S’evitarà utilitzar espais comuns tret de l’aula de tecnologia, el laboratori,
biblioteca i, excepcionalment, el saló d’actes. Sempre que es faci servir algun
d’aquests espais es realitzarà la ventilació i desinfecció posterior.
La psicomotricitat d'Educació Infantil es realitzarà preferentment al pati. Només
si les condicions meteorològiques no ho permeten, mantenint totes les mesures
de seguretat i neteja, s’utilitzarà l’aula ordinària.
Es marcaran al terra els itineraris de desplaçaments interns: lavabos, entrades i
sortides i patis.
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4. Concrecions per a l’educació infantil. GRAELLA D’ORGANITZACIÓ
ORGANITZACIÓ ALUMNES, DOCENTS I ESPAIS: EDUCACIÓ INFANTIL
Grup

Alumnes

Docents
Estable

Compleme
ntàries

Espais
Altres

Aula

Altres

P3B

19

1 Tutora:
3
Ana Barangé

Vetlladora o
mestra de
suport

Aula P3A
Aula 1

Pati infantil

P3A

20

1 Tutora:
Eva Bravo

2

Vetlladora o
mestra de
suport

Aula P3B
Aula 2

Pati infantil

P4B

24

1 Tutora:
Montse
Márquez

3

Vetlladora,
mestra de
suport

Aula P4A
Aula 3

Pati infantil

P4A

24

1 Tutora:
Asun
Vicente

3

Vetlladora o
mestra de
suport

Aula P4B
Aula 4

Pati infantil

P5A

25

1 Tutora:
Carme
Heredia

3

Vetlladora o
mestra de
suport

Aula P5A
Aula 30

Pati del mig i terrassa
P-5

P5B

25

1 Tutora:
Montse
Abella

3

Vetlladora o
mestra de
suport

Aula P5B
Aula 29

Pati del mig i terrassa
P-5
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a.Pla d’acollida de l’alumnat
L’alumnat de P-3 entrarà a l’escola acompanyat d’un dels seus tutors I podran arribar
fins a l’aula. El seu horari d’entrda serà a les 9,10h un cop finalitzada l’entrada de la
resta d’alumnes de l’escola.
Durant els dos primers dies (14 I 15 de setembre) només faran torn de matí I fins al 21
de setembre les families podran escollir portar als seus fills tot el dia o només la franja
de matí.
P-4 I P-5 entraran a les 9h I aniran sols fins a les seves classes, sense
acompanyament de la familia. La tutora sera l’encarregada de recollir-los a la porta de
l’escola I portar-los fins a l’aula.
b. Pla de treball del centre educatiu en confinament
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5. Concrecions per a l’educació primària i l’ESO. GRAELLES
D’ORGANITZACIÓ
ORGANITZACIÓ ALUMNES, DOCENTS I ESPAIS: EDUCACIÓ PRIMÀRIA
Grup

Alumnes

Docents
Estable

Especialistes
complementàries

Espais
Altres

Aula

Altres

1rA

23

1 Tutora:
Teresa Mª
Colominas

4

mestre de
suport

Aula
1rA
Aula 7

1rB

23

1 Tutora:
Mª Antònia
Bordoy

4

mestre de
suport

Aula 1rB Patis
Aula 8

2nA

25

1 Tutora:
Lourdes
López

3

mestre de
suport

Aula
2nA
Aula 6

Patis

2nB

25

1 Tutora:
Rosa
Gómez

4

mestre de
suport

Aula
2nB
Aula 5

Patis

3rB

26

1 Tutor:
Cristina
Montesinos

2

mestre de
suport

Aula
3rA
Aula 16

Patis

3rA

26

1 Tutora:
Mauro
Cantera

4

mestre de
suport

Aula 3rB Patis
Aula 15

4tA

25

1 Tutora:
Ana Garcia

5

mestre de
suport

Aula
4tA
Aula 17

4tB

25

1 Tutora:
Inma
Martin

3

mestre de
suport

Aula 4tB Patis
Aula 19

5èA

27

1 Tutor:
Montserrat
Manso

3

mestre de
suport

Aula
5èA
Aula 11

Patis

Patis

Patis
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5èB

27

1 Tutora:
Sara
Romero

0

mestre de
suport

Aula
5èB
Aula 12

Patis

6èA

25

1 Tutora:
Eva López

4

mestre de
suport

Aula
6èA
Aula 10

Patis

6èB

27

1 Tutor:
Flora Botias

5

mestre de
suport

Aula
6èB
Aula 9

Patis
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ORGANITZACIÓ ALUMNES, DOCENTS I ESPAIS: EDUCACIÓ SECUNDÀRIA
Grup

Alumnes

Docents
Estable

Espais

Especialistes

Compleme
ntàries

Aula

Altres

1r ESO A

29

1 Tutora:
Lidia Haro

8

1

Aula 1r
ESO A
Aula 24

1r ESO B

29

1 Tutor:
Daniel
López

8

1

Aula 1r
ESO B
Aula 22

2n ESO A

30

1 Tutora:
Mercedes
Mañas

8

1

Aula 2n
ESO A
Aula 21

2n ESO B

28

1 Tutora:
Olga
lamel·la

7

1

Aula 2n
ESO B
Aula 20

1r ESO PIM
aula 34
(biblioteca)

3r ESO A

30

1 Tutora:
Neus Cunill

10

1

Aula 3r
ESO A
Aula 26

Aula 25 i aula
31
(OPTATIVES)

3r ESO B

29

1 Tutora:
Rocio
Jiménez

10

1

Aula 3r
ESO B
Aula 25

Aula 26 i aula
31
(OPTATIVES)
4t PDC Aula
32 (aula
Tecnologia ) i
Laboratori

4t ESO A

30

1 Tutora:
Olga
Valdellou

8

1

Aula 4t
ESO A
Aula 33

3r PDC Aula
32 (aula
Tecnologia ) i
Laboratori
Optatives 4t
ESO B (aula
35 i 27)

4t ESO B

29

1 Tutora:
Patricia
Segú

8

1

Aula 4t
ESO B
Aula 35

Optatives 4t
ESO B (aula
33 i 27)

2º ESO PIM
aula 34
(Biblioteca)
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6. El currículum.
Amb el nou plantejament s’ha flexibilitzat el currículum tenint en compte els
criteris mínims que s’han de treballar a cada cicle i etapa, vetllant sempre per la
màxima qualitat educativa, donant prioritat als aprenentatges competencials.
Durant el primer trimestre es farà una avaluació inicial de tot l'alumnat i
s'adaptaran les programacions per impartir aquells continguts que van quedar
pendents a causa del confinament.
Les hores dedicades a les diferents matèries continua sent adient amb la
normativa vigent, però s’han ajustat en funció dels nous horaris afectats pels
intervals d’entrades i sortides.
S’ha intentat respectar al màxim que els especialistes puguin impartir la seva
matèria. En alguns casos, per mantenir la distribució horitzontal per plantes,
s’han hagut d’assignar algunes especialitats a altres docents amb competències
per impartir-les.
Continuem fent les mateixes activitats complementàries, hem seguit el mateix
criteri d’horitzontalitat i els mínims docents per grup estable.
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7. Metodologies
- Es mantindran les metodologies actives, però es buscaran altres maneres
d’organitzar l’aula on es puguin mantenir les mesures de seguretat (per exemple,
mig grup estable a les taules, mantenint la distància de seguretat i l’altre meitat
fent altres dinàmiques, sempre amb la supervisió dels docents).
- La disposició del mobiliari i del material, sempre estarà adaptat a les activitats
que es facin dintre de l’aula per garantir el distanciament suficient.
- Els docents que estiguin a l’aula vigilaran els intercanvis de material entre
alumnes.
8. Ús de mascaretes.
ACTUALMENT L’ÚS DE MASCARETA ÉS OBLIGATORI PER TOTS ELS ALUMNES
MAJORS DE 6 ANYS I TOT EL PERSONAL DURANT TOT EL DIA, AMB EXCEPCIÓ
DE LES CLASSES D’EDUCACIÓ FÍSICA. AQUESTA SITUACIÓ DURARÀ FINS QUE
SANITAT AIXEQUI AQUESTA MESURA.
8.1 Alumnes:
- A partir de 6 anys, és obligatori l’ús de mascareta.
- Els menors de 6 anys a les entrades i sortides.
3.1 Personal
-

És obligatori l’ús de mascareta en tot moment.

-

3.1 Famílies
Imprescindible sempre que entrin al centre.

En cas que alguna família no vulgui portar al seu fill o filla a l’escola, es parlarà
amb ella per fer entendre que l’escolaritat és obligatòria. Si continuen sense
portar al seu fill o filla, s’aplicarà el protocol d’absentisme i es posarà en
coneixement dels assistents socials i d’inspecció.

Aquest Pla està subjecte a les modificacions que calgui segons les instruccions
que ens vagi dictant el Departament d’Educació i Salut.
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