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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 els 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, Totes les mesures proposades seran vigents al llarg del curs escolar 2021-2022.
No obstant això, aquestes mesures s'avaluaran i s’adaptaran en funció de l’evolució del context
epidemiològic i dels avenços en el Pla de vacunació i en la immunitat de grup.

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, i un nombre reduït de docents.
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.

2. CONTINGUT DEL PLA D’ORGANITZACIÓ
PRINCIPIS BÀSICS DE PREVENCIÓ, HIGIENE I PROMOCIÓ DE LA SALUT
Els dos pilars en el moment actual de control de la pandèmia, i mentre no s’assoleixi la
immunitat de grup continuen sent la disminució de la transmissió del virus i l’augment de la
traçabilitat dels casos.
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a. Grups de convivència estables
Es manté la proposta de l’organització a l’entorn de grups de convivència
estable. El seu principal valor, tal com s’ha demostrat durant el curs 2020-2021,
és la facilitat que ofereixen la traçabilitat dels possibles casos que s’hi donin,
atès que permet una identificació i gestió precoç dels casos i dels seus
contactes.
L'organització del centre s'ha efectuat entorn de grups de convivència estables,
amb el seu tutor o tutora, i en el marc dels quals es produeix la socialització de
les persones que els integren. Es tracta, per tant, d’un grup de persones que
tenen una relació propera i molt quotidiana. Això permet que no sigui necessari
requerir la distància física interpersonal de seguretat establerta en 1,5
metres (o la superfície equivalent de seguretat de 2,5 m2) en aquests grups de
convivència estables.
En aquestes condicions, des d’un punt de vista de salut, té molta més
importància centrar els esforços organitzatius a garantir l’estabilitat i
l’estanqueïtat d’aquest grup, amb la finalitat de preservar la capacitat de
traçabilitat, que no pas a fixar el nombre d’integrants del grup.
En el cas que terceres persones s’hagin de relacionar amb aquests grups
(docents i altres professionals de suport educatiu) o en cas que diferents grups
s’hagin de relacionar entre si, s’han de complir rigorosament les mesures de
protecció individual, especialment la ventilació i l’ús de la mascareta.
Per tal de poder atendre les diferents necessitats del nostre alumnat en algunes
matèries hi haurà un segon mestre, afavorint 2 grups més petits , es prioritzarà
realitzar les activitats a l’exterior. I vetllant sempre per l’estabilitat I l’estanquitat
del grup de convivència.
S’han suprimit tots els desdoblaments a l’ESO excepte les optatives , el
Programa Intensiu de Millora (PIM) i el Programa de Diversificació Curricular
(PDC).
b. 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
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c. 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 de forma esglaonada:
Carrer Gasela
Rambla Caçador nº12
Porta Principal (Rambla Caçador)
Accès cuina (Rambla Caçador nº 6)
ENTRADES I SORTIDES
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c.1.Protocol entrades i sortides.
c.1.1 Alumnes:
- Serà obligatori l’ús de mascareta per entrar i sortir del centre. 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.

c.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 exceptuant les
famílies de P-3 i P-4. Famílies de P-3: Els alumnes de P-3 podran ser
acompanyats fins a l’aula per un membre de la seva família i també ser
recollits a les 17h.
Les famílies de P-4 podran entrar a l’escola per a recollir
als seus fills/es a la 17h de la tarda.
- Es recomana que un únic adult que acompanyin els infants i que respectin
les mesures de seguretat als accessos del centre. 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.
c.1.3. Personal del centre:
- Serà obligatori l’ús de mascareta durant tota la jornada.
- 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.
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c.1.4. Adaptació alumnes INFANTIL
-

-

Adaptació P-3
El període d’adaptació dels infants de P3 anirà del 13 al 15 de setembre,
ambdós inclosos.
- El dilluns 13 de setembre horari de 9,30 a 13h, 14 i 15 setembre de 9,10
a 13,h. (no es quedaran al menjador ni la tarda)
16 i 17 setembre es prioritzarà horari matí, però les famílies podran
escollir començar la jornada sencera i menjador.
A partir del dilluns 20 de setembre tots els alumnes de P-3 faran 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.

d. Organització de l’espai d’esbarjo
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Protocol de patis:
-

La sortida al pati serà de forma esglaonada.

-

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.
Es permetrà la interacció de diferents grups de convivència estable si es
fa ús de la mascareta.
Els desplaçaments fins al pati seran amb mascareta.
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.

-
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e. 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.
Reunions:
− Les reunions, amb caràcter general, seràn telemàtiques.
-

-

-

-

-

I. Inici de curs
Totes les reunions es faran de manera telemàtica.
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 la sala segons protocol.
III.
Claustre d’etapa: infantil, primària i Secundària
Infantil: de forma telemàtica o en una aula mantenint les mesures de
seguretat. Després de cada ús es ventilarà la sala segons protocol.
IV.
Claustres generals:
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 ventilarà 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 la sala segons protocol.
A una aula mantenint les mesures de seguretat. Després de cada ús es
ventilarà la sala segons protocol.
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.
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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 al màxim possible l’ús de paper, només en casos
imprescindibles.

f. Servei de menjador
Davant la nova evidència que la transmissió del virus és molt poc probable a
través de les superfícies, les recomanacions principals al menjador consisteixen
en la ventilació, el rentat de mans i la disposició de l’alumnat per grups de
convivència estable.
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

−
−

-

* Alumnes:
Es faran dos torns. 12,45 h i 13,45h
Entre torn i torn es farà la ventilació del menjador i de les sales
habilitades.
Els alumnes de P-3, P-4 i P-5 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
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 es podrà servir en l’autoservei mantenint la distància en la filera.
L’alumnat podrà realitzar tasques de parar i desparar la taula, o d’altres,
exclusivament per al seu grup de convivència.
Les activitats posteriors als àpats dels alumnes de P-5, 1r primària a 4t
ESO es realitzaran, preferiblement, a l’aire lliure. A l’espai del pati es pot
permetre la interacció de diferents grups de convivència estable, si es fa
ús de la 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.
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 la sala
segons protocol.
* Personal del centre:
El personal farà servir el menjador de professors (aula 31), mantenint la
distància i es faran torns.
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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 la sala segons protocol.

g. Pla de neteja
g.1.Neteja i desinfecció:
La neteja i la posterior desinfecció d’espais es farà amb una periodicitat diària al
final de la jornada, incidint més en aquelles superfícies de contacte habitual.
-

Protocol de neteja i desinfecció:
El PAS serà el principal responsable de la neteja al finalitzar el dia
El personal de l’escola haurà de ser molt curos 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.
- 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
- La ventilació és una de les principals mesures de prevenció de contagis en
espais interiors. Per això seguirem curosament les orientacions de ventilació. La
ventilació dels espais serà creuada i continua.
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h. 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 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 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 la sala segons
protocol.

Biblioteca tarda
-

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

Activitats extraescolars:
-

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 la sala segons protocol.
Es comunicarà a les empreses encarregades de les activitats extraescolars
d’aquests protocols i normes a seguir.

i. Activitats complementàries
Les activitats complementàries a Infantil :
Jocs per pensar
Contes
Investiguem
English Corner (2 hores)
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Les activitats complementàries a PRIMÀRIA:
Cicle Inicial: Racons de treball
Jocs matemàtics
Tallers (2 hores)
Project
Cicle Mitjà: Tallers (2 hores)
Activitats lectores
Project
Jocs matemàtics
Cicle Superior: Assemblea
Project
Tallers (2 hores)
Jocs matemàtics
Les activitats complementàries a ESO:
Francès 1r
Francès 2n
Activitats pastorals 3r
Orientació Acadèmica 4t
j.Promoció de la salut i suport emocional
L’impacte en salut, econòmic i social de la pandèmia pot haver tingut conseqüències
emocionals per a molts infants i adolescents. Així, el dol per la pèrdua d’un
familiar,l’angoixa per la situació viscuda o l’impacte socioeconòmic causat per la
pandèmiapoden estar presents en un nombre significatiu d’infants i adolescents. La
pandèmia actual brinda una oportunitat única per consolidar alguns hàbits i
conductes que són imprescindibles en qualsevol context:
• Tenir cura d’un mateix i de les persones que l’envolten.
• Actuar amb responsabilitat per protegir els més vulnerables.
• Aplicar les mesures de protecció i prevenció de manera sistemàtica.
k.Gestió de casos
S’aplicarà el protocol vigent de Gestió de casos covid-19 als centres
educatius
k.1. Alumnes
-En cas de símptomes, el mestre que estigui a l’aula ha d’aïllar l’alumne en un
espai: sala de suport (aula 18). I avisar a la directora de l’escola.
-Posar-li la mascareta quirúrgica tant a l’alumne com a l’acompanyant.
-El referent avisarà a la família.
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-Si hi ha símptomes de gravetat, avisar al sistema sanitari (telf. 061) i seguir les
seves indicacions.
-La directora es posarà en contacte amb el CAP de referència i amb els SSTT i
el Gestor Covid de referència.
-Fer llistat de les persones amb les que ha tingut contacte directe i proper
l’alumne.
k.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 suport.
2. Posar-li la mascareta, prendre la temperatura.
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.
Control de símptomes
Les famílies, o directament l’alumne o alumna si és major de 16 anys, 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’atindran 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.
Les famílies disposaran d’una llista de comprovació de símptomes (vegeu l’annex 1).
La família o, si escau, el mateix alumne o alumna, ha de comunicar al centre si ha
presentat febre o algun altre símptoma. En cas que la situació epidemiològica ho
requereixi es pot considerar la implementació d’altres mesures addicionals com la
presa de temperatura a l’arribada a l’escola.
Els centres disposen de termòmetres de distància incorporats a la farmaciola per si un
alumne o alumna es troba malament durant la jornada lectiva, però no es considera
necessari prendre la temperatura diàriament en el moment de l’accés al centre.
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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l. Seguiment del Pla
RESPONSABLES
Equip Directiu

Nombre d’incidències a les entrades i sortides.

POSSIBLES INDICADORS

PROPOSTES DE MILLORA
PERIÒDICA

Nombre d'incidències respecte a la distribució dels
espais sectoritzats al pati.
Nombre d’incidències respecte als diferents
recorreguts fe l’alumnat per l’escola.
Nombre d'incidències en el temps de menjador.
Nombre d'incidències respecte a l’atenció a les
famílies (entrevistes, reunions de pares…)
Nombre de casos registrats al Traçacovid
Avaluació periòdica per poder reajustar el pla
d’organització de centre.

3.Organització d’alumnes, docents i espais:
El curs comença de manera presencial el 13 de setembre de 2021
-

-

-

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.
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 ho hauran de fer amb mascareta.
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, aula de música, aules 27 i 28, aula capella i aula 31 i,
excepcionalment, el saló d’actes. Sempre que es faci servir algun d’aquests
espais es realitzarà la ventilació posterior.
Es prioritzarà, sempre que sigui possible l’ús dels espais exteriors. Per facilitar
més espais hem gestionat la demanda amb l'Ajuntament de Nou Barris per la
cessió d'espais exteriors (jardins interiors del carrer Gasela), I així assegurar un
nombre més gran d'activitats lectives a l'aire lliure.
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La psicomotricitat d'Educació Infantil es realitzarà preferentment al pati. Només
si les condicions meteorològiques no ho permeten, mantenint totes les mesures
de seguretat, s’utilitzarà el saló d’actes.
Es marcaran al terra els itineraris de desplaçaments interns: lavabos, entrades i
sortides i patis.

4.Concrecions per a l’educació infantil i primària
GRAELLA D’ORGANITZACIÓ
ORGANITZACIÓ ALUMNES, DOCENTS I ESPAIS: EDUCACIÓ INFANTIL
Gru
p

Alumne
s

Docents
Estable

Compl
ement
àries

Espais
Altres

Aula

Altres

P3A

23

1 Tutora:
Eva Bravo

3

Vetlladora o
mestra de
suport

Aula P3A
Aula 1

Pati infantil

P3B

23

1 Tutora:
Ana Barangé

3

Vetlladora o
mestra de
suport

Aula P3B
Aula 2

Pati infantil

P4A

18

1 Tutora:
Carme
Heredia

3

Vetlladora,
mestra de
suport

Aula P4A
Aula 3

Pati infantil

P4B

19

1 Tutora:
Asun
Vicente

3

Vetlladora o
mestra de
suport

Aula P4B
Aula 4

Pati infantil

P5A

24

1 Tutora:
Rosa Gomez

3

Vetlladora o
mestra de
suport

Aula P5A
Aula 30

Pati de dalt i
terrassa P-5

P5B

25

1 Tutora:
Montse
Abella

3

Vetlladora o
mestra de
suport

Aula P5B
Aula 29

Pati de dalt i
terrassa P-5
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ORGANITZACIÓ ALUMNES, DOCENTS I ESPAIS: EDUCACIÓ PRIMÀRIA
Grup

Alumnes

Docents
Estable

Especialistes
complementàries

Espais
Altres

Aula

Altres

1rA

25

1 Tutora:
Elena Baños

4

mestre de
suport

Aula 1rA
Aula 8

Patis

1rB

26

1 Tutora:
T. Maria Colominas

4

mestre de
suport

Aula 1rB
Aula 7

Patis

2nA

25

1 Tutora:
Miriam Alen

4

mestre de
suport

Aula 2nA
Aula 5

Patis

2nB

24

1 Tutora:
Lourdes López

4

mestre de
suport

Aula 2nB
Aula 6

Patis

3rA

25

1 Tutor:
Flori Botías

4

mestre de
suport

Aula 3rA
Aula 15

Patis

3rB

24

1 Tutora:
Cristina Montesinos

4

mestre de
suport

Aula 3rB
Aula 16

Patis

4tA

26

1 Tutora:
Claudia Esteve

5

mestre de
suport

Aula 4tA
Aula 17

Patis

4tB

25

1 Tutora:
Inma Martin

5

mestre de
suport

Aula 4tB
Aula 19

Patis

5èA

27

1 Tutor:
Sara Romero

5

mestre de
suport

Aula 5èA
Aula 12

Patis

5èB

25

1 Tutora:
Montse Manso

5

mestre de
suport

Aula 5èB
Aula 11

Patis

6èA

26

1 Tutora:
Mauro Cantera

5

mestre de
suport

Aula 6èA
Aula 9

Patis

6èB

27

1 Tutor:
Eva López

5

mestre de
suport

Aula 6èB
Aula 10

Patis
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a. Pla d’acollida de l’alumnat infantil
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’entrada serà a les 9,10h un cop finalitzada l’entrada de la
resta d’alumnes de l’escola.
Durant els tres primers dies (13, 14 i 15 de setembre) només faran torn de matí I fins al
17 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 .Infantil I Primària
- En el moment en que es notifica el confinament es lliura el material que
necessitaran durant els dies que han de fer quarentena (llibres, fitxes, etc). Si
aquest confinament es notifica mentre els alumnes no es troben a l’escola recolliran
les coses el dia que vinguin a fer-se la prova PCR.
Un cop comença el confinament el professor/tutor convoca una videotrucada per
donar les pautes de treball durant els dies següents. Dependrà de l’edat de
l’alumnat, si aquesta videotrucada es convoca per a pares/mares o pels alumnes.
Etapa/Cicle
Infantil/Inicial

Tasques
Notifica els horaris de treball (intentant mantenir rutines)
− Especifica on trobar les tasques que hauran de realitzar i
explica amb quina regularitat es va actualitzant el document.
− Explica les condicions de les connexions a les videotrucades
i com es distribuiran al llarg dels dies.
− En cas que detectem que algun alumne no està seguint el
ritme tant de les tasques com de les connexions el tutor es
posa en contacte amb la família per poder fer el seguiment i
buscar sol·lucions.
− Respecte al professorat.
− Des del moment que es notifica el confinament d’un grup
cada professor accedeix a la graella de tasques (padlet) que
el tutor ha preparat per “penjar” les activitats que els
alumnes han de realitzar durant la quarentena.
− Totes les matèries han d’aportar alguna activitat en la pròpia
graella. També es poden posar activitats interdisciplinars que
englobin diferents matèries.
− El tutor farà una connexió diària per explicar les activitats
proposades per aquell dia i resoldre dubtes del funcionament
general de la taula de tasques. Es mirarà de fer les
connexions en horaris en què els alumnes puguin esta
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acompanyats dels pares.
− S’alternaran les connexions en horaris de matí i tarda per
facilitar l’accés a totes les famílies sense perjudici dels seus
horaris de treball.
− Des de cada matèria que tingui un mínim setmanal de 2
hores es farà una connexió setmanal que pot servir per
explicar algun concepte per realitzar alguna de les activitats
proposades, com per resoldre dubtes derivats de la
realització de les esmentades activitats.
− En cas que un professor detecti que algun alumne no està
seguint el ritme de treball en alguna matèria li notificarà al
tutor per tal que aquest faci la intervenció necessària amb
l’alumne.
Notifica els horaris de treball (intentant mantenir rutines)
− Especifica on trobar les tasques que hauran de realitzar i
explica amb quina regularitat es va actualitzant el document.
− Explica les condicions de les connexions a les videotrucades
i com es distribuiran al llarg dels dies.
− En cas que detectem que algun alumne no està seguint el
ritme tant de les tasques com de les connexions el tutor es
posa en contacte amb l’alumne per fer el seguiment i buscar
solucions. Si no és possible contactar amb l’alumne o no se
soluciona el problema es contacta amb la família.
− Respecte al professorat.
− Des del moment que es notifica el confinament d’un grup
cada professor accedeix a la graella de tasques que el tutor
ha preparat per “penjar” les activitats que els alumnes han
de realitzar durant la quarantena.
− Totes les matèries han d’aportar alguna activitat en la pròpia
graella. També es poden posar activitats interdisciplinars que
englobin diferents matèries.
− El tutor farà una connexió diària per explicar les activitats
proposades per aquell dia i resoldre dubtes del funcionament
general de la taula de tasques.
− Des de cada matèria que tingui un mínim setmanal de 2
hores es farà una connexió setmanal que pot servir per
explicar algun concepte per realitzar alguna de les activitats
proposades, com per resoldre dubtes derivats de la
realització de les esmentades activitats.
− En cas que un professor detecti que algun alumne no està
seguint el ritme de treball en alguna matèria li notificarà al
tutor per tal que aquest faci la intervenció necessària amb
l’alumne.

Sobre la docència híbrida. Un alumne a casa en quarantena i la resta a l’escola.
Els professors enviaran tasques a l’alumne per ajudar-lo a seguir el ritme de
treball que s’està seguint a la classe. També li farà un seguiment de la realització de
les tasques, ja sigui amb el lliurament de les mateixes o bé amb les activitats digitals
que ho permetin.
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Durant la jornada escolar, si s’està desenvolupant alguna activitat que l’alumne
pugui seguir des de casa per videotrucada s’establirà la connexió amb aquell o
aquells alumnes.
Els professors s’asseguraran de que l’alumne pot seguir les activitats que se li
proposen, si detecten alguna dificultat li notificaran al tutor per tal que faci la
intervenció necessària.
El tutor estableix un torn de connexions amb l’alumne per tal d’ajudar-lo en allò
que pugui necessitar.

5.Concrecions per l’ESO. GRAELLES D’ORGANITZACIÓ
ORGANITZACIÓ ALUMNES, DOCENTS I ESPAIS: EDUCACIÓ SECUNDÀRIA
Grup

Alumnes

Docents
Estable

Espais

Especialistes

Comple
mentàri
es

Aula

Altres

1r ESO A

29

1 Tutora:
Olga Lamela

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:
Lidia Haro

9

1

Aula 2n ESO A
Aula 21

2n ESO B

28

1 Tutora:
Rocío Jiménez

8

1

Aula 2n ESO B
Aula 20

1r ESO PIM aula
34 (biblioteca)

3r ESO A

30

1 Tutora:
Olga
Valdellou

10

1

Aula 3r ESO A
Aula 26

Aula 25 i aula 31
(OPTATIVES)

3r ESO B

29

1 Tutora:
Marçal
Aragay

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:
Neus Cunill

10

1

Aula 4t ESO A
Aula 33

Optatives 4t ESO
B (aula 35 i 27)

4t ESO B

29

1 Tutora:
Patricia Segú

10

1

Aula 4t ESO B
Aula 35

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

2º ESO PIM aula
34 (Biblioteca)
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a. Pla de treball del centre educatiu en confinament. Educació Secundària
En el moment en que es notifica el confinament l’alumnat agafa el material que
necessitarà durant els dies que han de fer quarantena (llibres, ordinador, fitxes, etc).
Si aquest confinament es notifica mentre els alumnes no es troben a l’escola recolliran
les coses el dia que vinguin a fer-se la prova PCR.
Un cop comença el confinament la Direcció Pedagògica comparteix una taula-horari a
mode de resum, amb les tasques i connexions via Meet que l’alumnat haurà de
realitzar i també s'explicarà la manera en que rebran les pautes de treball per part de
l’equip docent durant la quarantena.
Etapa/Cicle
Tasques
Respecte a l’alumnat.
Educació
− Se li notifica l’horari de treball (intentant mantenir rutines)
Secundària
− Especifica on trobar les tasques que hauran de realitzar i
explica com poden rebre les informacions per part del
professorat.
− Explica les condicions de les connexions a les videotrucades
via Meet.
− En cas que detectem que algun alumne no està seguint el
ritme tant de les tasques com de les connexions el tutor es
posa en contacte amb la família per poder fer el seguiment i
buscar sol·lucions.
Respecte al professorat.
− Des del moment que es notifica el confinament d’un grup
cada professor accedeix a la graella de tasques compartida
de manera virtual que la Direcció Pedagògica ha preparat
per tal que el professorat pugui programar les activitats que
l’alumnat haurà de realitzar durant els dies que resti confinat.
− Totes les matèries han d’aportar alguna activitat en la pròpia
graella. També es poden posar activitats inter disciplinars
que englobin diferents matèries.
− El tutor-a farà una connexió setmanal per resoldre dubtes del
funcionament general de la taula de tasques i poder fer
l’acompanyament de l’alumnat.
− S’alternaran les connexions en horaris de matí i tarda, per no
saturar de connexions el matí i fer-ho així d'una manera més
equitativa i compensada.
− Des de cada matèria que tingui un mínim setmanal de 3
hores es farà una connexió setmanal que pot servir per
explicar algun concepte per realitzar alguna de les activitats
proposades, com per resoldre dubtes derivats de la
realització de les esmentades activitats.
− En cas que un professor detecti que algun alumne no està
seguint el ritme de treball en alguna matèria li notificarà al
tutor per tal que aquest faci la intervenció necessària amb
l’alumne.
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Sobre la docència híbrida. Un alumne a casa en quarantena i la resta a l’escola.
− Els professorat enviarà tasques a l’alumnat per ajudar-lo a seguir el ritme de
treball que s’està seguint a la classe. També li farà un seguiment de la realització
d’aquestes tasques, ja sigui amb el lliurament de les mateixes o bé amb les
activitats digitals que ho permetin.
− Durant la jornada escolar, si s’està desenvolupant alguna activitat que l’alumnat
pugui seguir des de casa per videotrucada, s’establirà la connexió amb aquell o
aquells alumnes.
− Els professorat s’assegurarà de que l’alumnat pot seguir les activitats que se li
proposen, si detecten alguna dificultat li notificaran al tutor per tal que faci la
intervenció necessària.
− El tutor-a estableix un torn de connexions amb l’alumne-a per tal d’ajudar-lo/a en
tot allò que pugui necessitar.
b. Matèries optatives i altres activitats a l’ESO
Quan fem subgrups, per a optatives o suports educatius fora de l’aula, si aquest fet
comporta la barreja d’alumnes de diferents grups estables, caldrà mantenir la distància
de seguretat o, quan no sigui possible, utilitzar la mascareta. Enumerem les activitats o
matèries que estan subjectes a aquesta circumstància.
Grup PIM (Programa Intensiu de millora)

Grup PDC (Programa de diversificació curricular)
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6.Ús de mascaretes.
En funció de la immunitat assolida amb la vacunació, el context epidemiològic i la
normativa vigent, l’ús de la mascareta és susceptible de patir variacions de cara al nou
curs escolar 2021-2022.
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7.Requisits d’accés als centres educatius
•

•

Absència de simptomatologia compatible amb la covid-19 (febre o febrícula per
sobre de 37,5 ºC, 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 grans i adolescents) o amb qualsevol altre quadre
infecciós.
No convivents o contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia
compatible en els 10 dies anteriors.

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

Aprovat pel Consell Escolar

A Barcelona, 12 juliol de 2021
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