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Pla d’obertura CURS 2020-2021
1. Objectius del document
Aquest Pla d’actuació pretén establir les bases per tal que el curs 2020-2021 es pugui
reprendre amb les màximes garanties, buscant l’equilibri entre protecció de la salut de les
persones als centres educatius, la correcta gestió de la pandèmia i el dret de tots infants i
joves a una educació de qualitat. El Pla d’actuació de les Escola Mare de Déu la Salut de
Sabadell es complementa amb les Instruccions per al curs 2020-2021 de la Secretaria de
Polítiques Educatives. En una societat amb grans incerteses, cal que l’escola pugui
treballar amb la màxima normalitat possible. Cal donar continuïtat a l’aprenentatge tal
com el feien aplicant les mesures sanitàries de protecció.

2. Diagnosi en funció de l’experiència del curs 19-20
A Infantil i Primària durant el període de confinament a l’escola es va preparar un Pla
Estratègic per tal d’atendre a l’alumnat i a les famílies a nivell emocional, realitzant un
acompanyament mitjançant via telefònica i per videoconferència amb el grupclasse. Els
alumnes van marxar a casa amb un dossier de material elaborat pel tutor per tal que
pogués repassar aspectes que ja s’havien treballat a l’aula durant les primeres dues
setmanes. Un cop ens van arribar les recomanacions del Departament d’Educació i veient
que el confinament s’allargaria també durant el tercer trimestre es va canviar el model
d’intervenció i es va iniciar el contacte per videoconferència tant del tutor com dels
mestres especialistes amb els alumnes amb un mínim de tres connexions setmanals a
Infantil i cicle inicial i un mínim de cinc a cicle mitjà i superior. Es va utilitzar el Zoom com
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a aplicació per fer les videoconferències. Atenent també per aquesta via les necessitats
individuals d’aquells alumnes i/o famílies que ho requerien. El Departament d’Orientació
també va fer un seguiment dels casos amb NEE que necessitaven un acompanyament
extra i una adaptació. Paral·lelament es va crear un horari setmanal on s’entregava als
alumnes la proposta de tres tasques diàries de tres àrees diferents per tal que anessin
treballant els aspectes que podien anar desenvolupant de manera autònoma o amb
l’ajuda de les famílies. Els continguts de les connexions van ser variats des d’explicacions
de contes, expressió oral en anglès, dictats, sessions de psicomotricitat o educació física,
fins a classes amb explicació de continguts mitjançant recursos digitals per fer vídeos,
presentacions o activitats interactives. A cicle superior els alumnes ja utilitzaven a l’aula el
Kahoot i l’EDPuzzle per fer activitats de flypeed-classroom, per tant amb ells també va ser
més fàcil seguir emprant aquesta metodologia a distància.
La gran majoria d’alumnes van seguir la proposta sense dificultats per connectar-se i a les
famílies que els mancaven recursos l’escola els va oferir un servei de préstec de material
digital i telemàtic i/o connexió a internet. Hem detectat que hi ha hagut un 20%
aproximadament de famílies a infantil i cicle inicial que no han seguit la proposta però ha
estat per manca de possibilitats d’organització a nivell familiar. En canvi a cicle mitjà i
superior ha estat d’un 5%.

A secundària i batxillerat el període de confinament del curs passat va implicar un canvi
en el model pedagògic del centre. La presencialitat es va veure substituïda per les classes
telemàtiques fent servir la plataforma Zoom. Durant el període març-juny es van fer
aproximadament el 60% de les classes a l’ESO i el 80% a Batxillerat, reforçant els
continguts amb materials mitjançant la plataforma clickedu. L’acció tutorial es va veure
reforçada augmentant el contacte directe amb les famílies i alumnes (trucades
periòdiques a les famílies, missatges de seguiment mitjançant clickedu o mail, tutories
virtuals grupals i individuals amb els alumnes amb zoom, seguiment personalitzat per
part del Departament d’Orientació de l’escola dels alumnes amb necessitats educatives
específiques...). Es va mantenir el contacte i l’acció educativa en la pràctica totalitat dels
alumnes. A més a més, es lliurava setmanalment un butlletí a totes les famílies informant
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de tots els aspectes destacats de l’evolució de la pandèmia i de les mesures que s’anaven
prenent. La valoració de totes aquestes mesures va ser bona, tal i com es desprèn de les
enquestes que es van realitzar un cop acabat el curs amb pares i alumnes i de les
entrevistes que els tutors van mantenir amb les famílies.
A un nombre reduït d’alumnes que tenien dificultats per la manca de dispositius se’ls hi
van subministrar equips de l’escola i van poder seguir les classes sense cap dificultat. No
hi va haver problemes apreciables de connectivitat ni de necessitat de formació en les
diferents plataformes digitals per part de les famílies.
Les úniques queixes que vam tenir va ser l’excés de feina (per part dels alumnes, no dels
pares) i la manca de coordinació de les feines a lliurar en els primers dies del
confinament, cosa que es va modificar de forma ràpida. Els equips pedagògics de l’escola
van coordinar la feina que es posava a cada curs i informava setmanalment als pares de
les activitats que es farien durant aquella setmana.

3. Calendari escolar
Apertura del centre: Dia 1 de setembre, per al Professorat i Personal no docent.
Horari: 9h a 14h
Calendari per als alumnes, Segons l’ORDRE EDU/119/2020, de 8 de juliol.
Data d’inici (INF-PRIM-ESO- BATX): 14 de setembre de 2020
Data de finalització: 22 de juny de 2021
Vacances de Nadal: del 22 de desembre de 2020 al 7 de gener de 2021, ambdós inclosos.
Vacances de Setmana Santa: del 27 de març al 5 d'abril de 2021, ambdós inclosos.
Dies de lliure disposició: 9/10/20, 7/12/20 ; 15/2/21; 24/5/21 (s/ consell escolar municipal)
Jornada intensiva (fins les 13h): 21 de desembre de 2020 i el 22 de juny de 2021
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4. Valors en què es basa la proposta
Seguretat
Amb les mesures que es proposen i la col·laboració imprescindible de tots els integrants de
la comunitat educativa –incloses les famílies–, els centres educatius han de continuar sent
espais on l’activitat educativa es pugui dur a terme d’una manera segura i confortable. Cal
recordar que, segons el coneixement actual, infants i adolescents són un col·lectiu de risc
molt baix respecte la COVID-19, tant pel que fa a l’afectació clínica que desenvolupen, com
el seu paper poc important en la dinàmica epidèmica d’aquest coronavirus.

Salut
La salut dels alumnes, docents i altres persones treballadores dels centres educatius és una
prioritat per als Departaments d’Educació i de Salut. Totes les mesures estan adreçades a
reduir la transmissió del virus i a millorar la traçabilitat de casos i contactes.

Equitat
El període de confinament ha tingut efectes desiguals en els diferents grups de població.
Sovint, aquelles persones pertanyents a col·lectius de major vulnerabilitat, n’han patit -o
n’estan patint-les conseqüències d’una manera més acusada. L’assistència als centres
permet una socialització dels infants i adolescents que té un gran valor. El tancament de les
escoles ha fet palesa la bretxa digital i cognitiva existent entre alumnes. Al mateix temps
l‘afrontament de la pandèmia ha requerit la discontinuació d’uns serveis presencials
d’atenció a les dificultats d’aprenentatge i desenvolupament.
Per tot plegat, la proposta actual vol afavorir la presencialitat sense renunciar a la seguretat
d’alumnes i personal docent i no docent dels centres educatius.

Vigència
Totes les mesures proposades seran vigents al llarg del curs escolar i en coherència amb la
realitat dels centres educatius del seu entorn. El marc que es proposa s’adaptarà si es canvia
el context epidemiològic.
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5. Principis bàsics de prevenció, higiene i promoció de la salut
Els dos pilars en el moment actual de control de la pandèmia són la disminució de la
transmissió del virus i l’augment de la traçabilitat dels casos.
Aquests principis s’han actualitzat segons ACUERDO DEL CONSEJO INTERTERRITORIAL DEL
SISTEMA NACIONAL DE SALUD, ADOPTADO EN COORDINACIÓN CON LA CONFERENCIA
SECTORIAL DE EDUCACIÓN, SOBRE LA DECLARACIÓN DE ACTUACIONES COORDINADAS
EN SALUD PÚBLICA FRENTE AL COVID-19 PARA CENTROS EDUCATIVOS DURANTE EL
CURSO 2020-21 (amb data 27/8/20)
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/educacion/Documents/2020/270
82020_Acuerdo.pdf

5.1 Organització en grups de convivència i socialització molt
estables
Es proposa l’organització entorn a grups de convivència estables. El seu principal valor és la
facilitat que dona en la traçabilitat de possibles casos que s’hi donin: permetent una
identificació i gestió precoç dels casos i dels seus contactes. 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. 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.

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 (o la superfície equivalent de seguretat de 2,5 m2), ni l’ús
de la mascareta, 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 en
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garantir l’estabilitat i l’estanqueïtat d’aquest grup, amb la finalitat de preservar la capacitat
de traçabilitat, que no pas en 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 el
manteniment de la distància física de seguretat d’1,5 metres i, quan no sigui possible, l’ús
de la mascareta.

L’ensenyament serà presencial per a tots els alumnes de tots els ensenyaments des
d’educació infantil fins a la post obligatòria. En el cas de la incorporació d’un nou
alumne al centre, se l’assignarà a un grup estable existent.

INF-PRIM
P3 i P4: es faran dos grups estables i heterogenis i se suprimeixen els agrupaments flexibles.

De P5 a 6è s'aprofitaran els espais de l'escola, s’ampliaran els mestres i es faran tres grups
estables i heterogenis amb una ràtio de menys de 20 alumnes. S'eliminen els grups flexibles.

ESO-BATX
1R-2N-3R. Donat que tenim tres línies es fan tres grups heterogenis intentant distribuir
equitativament els alumnes amb necessitats educatives específiques. S’eliminen tots els
agrupaments flexibles amb excepció de la matèria d’anglès on es faran subgrups estables a tots
els cursos. A 1r d’ESO, amb una forta incorporació de nous alumnes a l’escola, les orientadores
faran reforç específic de les matèries instrumentals en funció de les necessitats de l’alumnat
mantenint els subgrups estables i sense barrejar els grups estables.
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Tot i tenir dues línies d’ESO es faran tres grups. A i B composats per alumnes de l’itinerari
científic-tecnològic (15 i 15) i C composat pels alumnes dels itineraris social-humanístic i tècnic
formatiu (30).

1R BATX. Hi ha un únic grup d’alumnes (30), que es separaran per fer les optatives.

2N BATX. Hi ha dos grups: A de modalitat científica (23) i B de modalitat social (23).

Per nivells, s’enumeren els grups estables que es mantindran durant el curs 2020-2021:

INF_PRIM:
Grups

Docents
Alumnes

P3 A

15

Estable
1
Tutor/a

P3 B

14

1
Tutor/a

PAE

Temporal

Estable

1

Temporal

Espai
Estable

Temporal

Orientadora Aula P3

Biblioteca-

Especialista

A

Terrassa

Orientadora Aula P3 B

1
Especialista

BibliotecaTerrassa

P4 A

22

1
Tutor/a

Orientadora

2
Especialista

Aula
P4 A

BibliotecaTerrassa

P4 B

22

1
Tutor/a

Orientadora

2
Especialista

8

Aula

Biblioteca-

P4 B

Terrassa

P5 A

17

1
Tutor/a

P5 B

17

1
Tutor/a

P5 C

16

1
Tutor/a

1r A

17

1
Tutor/a

Orientadora

1
Especialista

Orientadora

1
Especialista

Orientadora

1
Especialista

Orientadora

1
Especialista

Aula

Biblioteca-

P5 A

Terrassa

Aula

Biblioteca-

P5 B

Terrassa

Aula

Biblioteca-

P5 C

Terrassa

Aula

Aula informàtica

1r A

Dimarts de 15.0016:00

1r B

17

1
Tutor/a

Orientadora

1
Especialista

Aula

Aula informàtica

1r B

dimecres de 12.0013.00

1r C

16

1
Tutor/a

Orientadora

1
Especialista

Aula

Aula informàtica

1r B

dilluns de 15.0016.00

2n A

17

1
Tutor/a

Orientadora

1
Especialista

Aula

Aula informàtica

2n A

Dimecres de 15:0016.00

2n B

17

1
Tutor/a

Orientadora

1
Especialista

Aula

Aula informàtica

2n B

Dijous de 15:0016.00

2n C

17

1
Tutor/a

Orientadora

1
Especialista

9

Aula

Aula informàtica

2n C

dilluns de 10:0011.00

3r A

19

1
Tutor/a

Orientadora

2
Especialista

Aula

Aula informàtica

3r A

Dimarts de 10.0011.00

3r B

19

1
Tutor/a

Orientadora

2
Especialista

Aula

Aula informàtica

3r B

Dimecres de 10.0011.00

3r C

18

1
Tutor/a

Orientadora

2
Especialista

Aula

Aula informàtica

3r B

Dilluns de 12.0013.00

4t A

19

1
Tutor/a

4t B

19

1
Tutor/a

4t C

19

1
Tutor/a

5è A

18

1
Tutor/a

5è B

19

1
Tutor/a

5è C

19

1
Tutor/a

6è A

18

1
Tutor/a

Orientadora

2
Especialista

Aula
4t A

Orientadora

2
Especialista

Aula
4t B

Orientadora

2
Especialista

Aula
4t C

Orientadora

1
Especialista

Aula
5è A

Orientadora

1
Especialista

Aula
5è B

Orientadora

1
Especialista

Aula
5è C

Orientadora

1
Especialista

Aula
6è A

10

6è B

18

Especialista

Tutor/a

6è C

18

Orientadora

1

1

6è B

Orientadora

1

1

Especialista

Tutor/a

Aula

Aula
6è C

ESO_BATX:
Grups

Alumnes

Docents
Estable

1 ESO A

26

1

PAE

Espai

Temporal

Temporal

Estable

Estable

Temporal

4

1

---

Aula 1A

Aula DESD4

Especialistes

Orientad

de matèries

ora

(atenció
Tutor/a

pedagògica)
Aula TORRE2

comunes i

(dimecres 15-

optatives

16, dijous 8:309:30, divendres
16-17)
Pati
(dilluns 15-16)
1 ESO B

26

1

4

1

---

Aula 1B

Aula DESD4
(atenció

Tutor/a

Especialistes Orientadora

pedagògica)

de matèries

Aula TORRE2

comunes i

(dimarts 16-17,

optatives

dimecres 8:30-9:30,
divendres 15-16)
Pati
(dijous 15-16)
1 ESO C

26

1

4

1

---

Aula 1C

Aula DESD4
(atenció

Tutor/a

Especialistes Orientadora

11

de matèries

pedagògica)

comunes i

Aula TORRE2

optatives

(dilluns 12-13,
dimecres 12-13,
dijous 11-12)
Pati
(dilluns 16-17)

2 ESO A

27

1

4

1

---

Aula 2A

Aula TORRE2
(dilluns15-16,

Tutor/a

Especialistes Orientadora

dimecres 16-17,

de matèries

dijous 15-16,

comunes i

divendres 8:30-

optatives

9:30)
Pati
(dimarts 16-17)
2 ESO B

27

1

4

1

---

Aula 2B

Aula TORRE2
(dilluns16-17,

Tutor/a

Especialistes Orientadora

dimarts 15-16,

de matèries

dijous 16-17

comunes i

divendres 11-12)

optatives

Pati
(dimecres 15-16)
2 ESO C

27

1

4

1

---

Aula 2C

Aula TORRE2
(dimarts 8:30-9:30,

Tutor/a

Especialistes Orientadora

dimecres9:30-

de matèries

10:30, dijous 9:30-

comunes i

10:30, divendres

optatives

9:30-10:30)
Pati
(dimecres 16-17)
3 ESO A

29

1

4

1

---

Aula 3A

Aula TORRE2
(dilluns 13-14,

Tutor/a

Especialistes Orientadora

12

de matèries

dimecres 13-14

comunes i

dijous 13-14)

optatives

Pati
(dilluns 8-9)

3 ESO B

29

1

4

1

---

Aula 3B

Aula TORRE2
(dilluns 8-9,

Tutor/a

Especialistes Orientadora

dimarts 10-11,

de matèries

divendres 12-13)

comunes i

Pati

optatives

(dilluns 9-10)
3 ESO C

29

1

4

1

---

Aula 3C

Aula TORRE2
(dilluns 9-10,

Tutor/a

Especialistes Orientadora

dimarts 11-12,

de matèries

dimecres 11-12)

comunes i

Pati

optatives

(dimarts 8-9)
4 ESO A

15

1

4

1

---

Aula 4A

Aula DESD4
(dilluns 13-14,

Tutor/a

Especialistes Orientadora

dimecres 10-11,

de matèries

dijous 8-9)

comunes i

Pati

optatives

(dimarts 9-10)
4 ESO B

15

1

4

1

---

Aula 4B

Aula DESD4
(dilluns 8-10,

Tutor/a

Especialistes Orientadora
de matèries
comunes i
optatives

dimarts 8-10,
dimecres 8-11,
dijous 8-10,
divendres 13-14)
Informàtica
Dilluns (11-12),
dimarts (11-12),
dimecres (12-13)

13

Pati
(dimecres 8-9)
4 ESO C

30

4

1

1

---

Aula 4C

Aula DESD4
(dilluns 8-10,

Tutor/a

Especialistes Orientadora

dimarts 8-10,

de matèries

dimecres 8-11,

comunes i

dijous 8-10,

optatives

divendres 13-14)
Informàtica
Dilluns (11-12),
dimarts (11-12),
dimecres (12-13)
Pati
(dimecres 8-9)
1 BATX

30

2

12

---

Tutor/a

Especialistes de

---

Aula 1r

Pati

BATXA

(dimecres 13:30-

matèries

14:30)

comunes i

Aula 1r BATXB

optatives

(dilluns 8-10/11:3014:30, dimarts 811/12:30-14:30,
dimecres 8-12:30,
dijous 8-10/11:3012:30, divendres 811)
Aula DESDBATX
(dilluns 9-10/12:3013:30), dimarts (910/12:30-13:30),
dimecres (9-10),
dijous (9-10),
divendres (9-11)

14

2 BATX A

23

1

9

---

Tutor/a

Especialistes de

2

Aula 2n

---

BATX A

matèries
comunes i
optatives
2 BATX B

23

1

8

---

Tutor/a

Especialistes de

2

Aula 2n

Aula DESDBATX

BATX B

(Dilluns (8-9/10-

matèries

12:30), dimarts (8-

comunes i

9/10-12:30),

optatives

dimecres (8-9/1012:30) dijous (8-9)
divendres (8-9)

Els 2 grups autoritzats de 4t d’ESO es desdoblen en 3 per tal de reduir la ràtio. Tots els
subgrups, tant a ESO com a BATX, són estables. Els diferents agrupaments mai barregen
alumnes de diferents grups estables amb l’excepció d’alguna matèria de 2n de Batxillerat en el
que es mantindran les mesures de seguretat especificades. S’enumeren les activitats o matèries
que estan subjectes a aquesta circumstància:

ACTIVITAT

GRUPS ESTABLES

DOCENT

O MATÈRIA

DELS QUALS

D’HORES O SESSIONS

PROVENEN ELS

SETMANALS)

15

HORARI (NOMBRE

ALUMNES

Matemàtiques

2n BATX A, 2n BATX B

1

4

Biologia

2n BATX A, 2n BATX B

1

4

Economia de

2n BATX A, 2n BATX B

1

4

l’Empresa
Literatura

2n BATX A, 2n BATX B

1

4

Catalana

5.2 Mesures de prevenció personal
La titularitat de l’escola en coordinació amb el servei de prevenció de riscos laborals
realitza una serologia en sang al personal del centre amb l’objectiu d’oferir un inici de curs
amb el màxim de garanties per tothom.

Mesures higièniques generals


Desinfecció i neteja del centre.



Guants per a cada setmana, per tots aquells que ho necessitin.



Mascaretes necessàries al dia per a cada professor i personal de secretaria.



2 termòmetres a cada punt d’entrada.



5 Unitats de gel hidroalcohòlic per setmana i dispensadors.



Dispensadors automàtics de gel hidroalcohòlic a cada punt d’entrada.



Per accedir a l’escola és obligatori l’ús de la mascareta per a tothom (a partir de primària,
nascuts a partir del 2014). Accés restringit a les famílies.



Ventilació de totes les aules de forma molt regular.
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Higiene de mans


Es tracta d’una de les mesures més efectives per preservar la salut dels alumnes així com
la del personal docent i no docent. En infants i adolescents, s’ha de requerir el rentat de
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).



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



En el cas del personal que treballa al centre, el rentat de mans s’ha de dur a terme:



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. Disposem de diversos punts de rentat de mans,
amb disponibilitat de sabó amb dosificador i tovalloles d’un sol ús. En punts estratègics
(menjador, zona d’aules...) disposem de dispensadors de solució hidroalcohòlica per a ús
del personal de l’escola.



Proposem afavorir mesures adaptades a l’edat de l’infant per promoure el rentat de
mans correcte i la seva importància. Col·locarem pòsters i cartells informatius explicant
els passos per a un correcte rentat de mans en els diversos punts de rentat de mans.

Ús de mascareta:
La recomanació d´ús de mascaretes està subjecta a les normes establertes per cada país.
Considerant els diferents grups d’edat, les recomanacions serien les següents:
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COL·LECTIU

INFANTIL (3-6 anys)

INDICACIÓ

TIPUS DE MASCARETA

No indicada en general. A

Higiènica amb compliment

partir de 5 anys i si hi ha

norma UNE15

dificultat per fer complir
les mesures de
PRIMÀRIA (6-12 anys)

distanciament, sí caldria
Indicada.
caldria indicar-la.

Higiènica amb compliment
norma UNE 15

ESO (12-16 anys)

Indicada.

Higiènica amb compliment
norma UNE 15

Batxillerat (16-18 anys)

Personal docent i no docent

Indicada. Obligatòria per al

Higiènica amb compliment

personal quan imparteix

norma UNE 15

classes a diferents grups,
quan no forma part del grup
de convivència estable i no
es pugui mantenir la
distància d’1,5 metres.

En els desplaçaments fins al centre es seguiran les normatives de les autoritats sanitàries. Aquest
material es portarà directament des de casa. Dins de l’escola, en el cas que hi hagi moments en
què es faci difícil complir la mesura de distanciament cal que els alumnes assisteixin al centre amb
mascareta higiènica. Igualment l’escola disposarà de mascaretes de recanvi per a tots aquells que
ho necessitin. Caldrà seguir les normes per a la seva correcta col·locació i retirada.

https://www.youtube.com/watch?v=EKGO6SRjJWU&feature=youtu.be
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En entrar al centre, els alumnes i el personal del centre han de portar la mascareta fins a la
seva aula. A la sortida de l’escola, els alumnes i el personal del centre han portar la
mascareta fins a la sortida al carrer. En els passadissos i als lavabos hauran de portar
mascareta si coincideixen puntualment amb altres grups estables.
En el moment d’aprovar aquest protocol la instrucció de les autoritats sanitàries i dels Serveis
Territorials d’educació del Vallès Occidental és que els alumnes i professors han de portar
mascareta de 1r de primària a 2n de Batxillerat fins i tot a dins de l’aula. Aquesta mesura serà
revisable en funció de l’evolució de la pandèmia a cada territori i es podrà anar adaptant.
El primer dia d’escola el centre subministrarà de forma gratuïta a tots els alumnes una mascareta.
Les característiques d’aquesta MASCARA REVER són:
https://www.tiendacolex.es/productos.php?&id=MSK-298RE68#mz-expanded-view1563701774774

Filtro integrado (una de las capas que la componen)
Tejido bicapa
Antibacteriana, hidrófuga y transpirable
Respetuosa con el medio ambiente
Hasta 50 lavados: Cumplen con la norma UNE 0065:2020 y la norma europea CWA17553:2020
Level 90% con eficacia de filtración bacteriana superior al 90% y respetabilidad de 13.
La mascarilla se ajusta completamente a nariz, boca y barbilla.
Orientación de tallas: Talla S, percentil 47 a 52 cm o niños de 3 a 6 años. Talla M, indicada para
percentil de 50 a 58 cm, tanto niños de 7 a 12 años o adultos con medidas de cabeza pequeña.
Talla L, indicada para adultos con percentiles de 54 a 62cm.
Las gomas van sujetadas en las orejas.
No se admiten cambios por razones de seguridad e higiene.
RESULTADOS TEST LABORATORIO (AMSLAB)
ORIGINAL: BFE. 95,48 RES. 17,2, 5 LAVADOS: BFE. 95,26 RES. 21, 10 LAVADOS: BFE. 91,45 RES.
23,5, 50 LAVADOS: BFE. 90,6 RES. 19,2.
Tejido: 80% POLIESTER 20% POLIAMIDA
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Distanciament físic
Segons la Resolució SLT/1429/2020, de 18 de juny, per la qual s'adopten mesures bàsiques de
protecció i organitzatives per prevenir el risc de transmissió i afavorir la contenció de la infecció per
SARS-CoV-2, la distància física interpersonal de seguretat, tant en espais tancats com a l'aire lliure,
s'estableix en 1,5 metres en general, amb l'equivalent a un espai de seguretat de 2,5 m2 per
persona, i és exigible en qualsevol cas excepte entre persones que tinguin un contacte proper molt
habitual, com és el cas dels grups de convivència estables.
Per tant, en els grups estables no és necessari requerir la distància física interpersonal de seguretat
establerta en 1,5 metres (o la superfície equivalent de seguretat de 2,5 m2). L’organització de
l’espai de l’aula d’un grup estable ha d’assegurar, en la distribució de l’alumnat, una distància
interpersonal mínima d’1 metre.
Caldrà en tot moment respectar les distàncies marcades per normativa entre la interrelació
d’alumnes, i intentar que no es trobin pels passadissos ni als lavabos, ni als patis, ni a les entrades i
sortides.
Cada grup-classe quedarà fixat a la seva aula (i una segona aula per desdoblar en casos molt
puntuals), sense poder fer treball cooperatiu amb la resta de grups, amb lo qual, en inici, no es
podrà fer apadrinament lector. Podrem dur a terme sortides i teatres, amb les adaptacions que
calgui ateses les mesures de prevenció i seguretat sanitària i sempre que la situació per la
infecció per SARS-CoV-2 ens ho permeti (en funció de l’evolució de la situació d’emergència).
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6. Criteris organitzatius dels recursos per a l’atenció de l’alumnat
amb necessitat específica de suport educatiu
La situació de confinament i la pandèmia poden haver tingut conseqüències emocionals per a
molts infants i adolescents. El dol per la pèrdua d’un familiar o l’angoixa per la situació viscuda
poden estar presents en un nombre significatiu d’infants i adolescents.

També pot ser necessari adaptar-se a les diferents situacions de l’alumnat en relació amb els
aprenentatges adquirits durant els mesos de confinament. La tornada a l’escola representa una
bona oportunitat per detectar i abordar situacions no resoltes.

Durant les primeres setmanes es realitzaran activitats que permetin adaptació progressiva de
l’alumnat al nou curs i als canvis en el centre educatiu. D’altra banda, la pandèmia actual fa més
palès la necessitat de consolidar alguns hàbits i conductes que són imprescindibles en qualsevol
context:

• Tenir cura d’un mateix i de les persones que envolten.
• Actuar amb responsabilitat per protegir els més vulnerables.
• Rentar-se les mans de manera freqüent i sistemàtica.
Tenint en compte la realitat del nostre alumnat i les circumstàncies que ens envolten després
d’un confinament, i seguint els criteris establerts en el Pla d’actuació en el marc de la pandèmia
elaborat pel Departament de Salut, l’esquema general de la organització de l'atenció a la
diversitat i als alumnes amb NESE en el nostre centre pel curs 20-21, quedaria de la següent
manera:
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ETAPA INFANTIL - PRIMÀRIA

ACTUACIONS GENERALS AL LLARG DEL CURS

1. Registre d’alumnes NESE: actualització de diagnòstics, recull i traspàs d’informació i
documentació.
2. Detecció, avaluació, derivació i seguiment d’alumnes amb NESE.
3. Atenció personalitzada alumnes NESE.
4. Coordinació amb mestres i especialistes del centre.
5. Coordinació amb l’equip d’orientació.
6. Coordinació amb vetlladores (funcions d’educació especials grups reduïts).
7. Entrevistes i coordinació amb famílies.
8. Coordinació amb serveis externs: psicòlegs, logopedes, CDIAP, CSMIJ, Serveis Socials,
EAP, CREDA, serveis de neurologia i psiquiatria, pediatres…
9. Col·laboració en l’elaboració de plans individualitzats.
10. Gestió de documents (PSI, informes,...).
11. Proves grupals.
12. Proves individuals detecció de necessitats educatives: administració, correcció i revisió de
resultats.
13. Elaboració d’informes de derivació.
14. Elaboració de recomanacions i recursos.
15. Logopèdia: racons d’estimulació de la parla i el llenguatge (infantil).
16. Gestió de beques.
17. Grups d’altes capacitats.
18. Glifing: grups reduïts.
19. Col·laboració Programa Kiva.
20. Elaboració de materials orientats a treballar l’estat emocional dels alumnes.
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ETAPA SECUNDÀRIA
Atenció directa:
Donar suport acadèmic i emocional als alumnes amb dificultats d’aprenentatges, amb altres
trastorns i amb Altes Capacitats.
Mesures universals que podem fer servir durant el curs 20-21:
1. Personalització dels aprenentatges
●

Docència compartida

●

Classe inversa

●

Suport digital

2. Organització flexible del centre (dins del marc i els criteris establerts pel pla d’actuació i
les directrius proposades)
●

Grup reduït de reforç a les matèries instrumentals al primer cicle de secundària
amb els alumnes amb Pla de Suport Individualitzat.

●

Grup flexible en alguna matèria instrumental

3. Avaluació formativa i formadora
●

Autoavaluació i coavaluació

●

Compartir objectius

●

Rúbrica

4. Processos d’acció tutorial i orientació. Suport d’orientació en l’Acció Tutorial i assistència
als equips de nivell. Acompanyament a famílies, tutors i alumnes:
●

Entrevistes amb la família

●

Entrevistes tutor-alumne
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●

La tutoria entre iguals

●

La carta de compromís

●

L'acció de la docència i de la tutoria exercides en conjunt i de forma
complementària

1r i 2n d’ESO: Acció tutorial individualitzada i cohesió de grup
3r i 4t d’ESO: Acció tutorial individualitzada i cohesió de grup. Orientació acadèmica i
professional

Mesures addicionals que contribueixen a l’escolarització i l’educació dels alumnes:

1. Suport Escolar Personalitzat. Realització de Plans de Suport Individualitzat per
l’adaptació curricular i Plans Individualitzats Metodològics (els que abans anomenàvem
Pla Personalitzat), per aquells alumnes que necessiten adaptacions metodològiques per
poder seguir el ritme de classe.

2. Suport del professor d’orientació educativa. Reforç a l’aula a les matèries instrumentals
(2 professors) en alguna de les hores. (Tots els cursos, per atendre als alumnes amb PI o
PP greus).

3. Mesures d’acció tutorial específiques. Educació i acompanyament emocional de l’alumne.

-

Material i activitats orientades al retrobament, intercanvi de situacions viscudes,...
per a treballar en les tutories grupals (afegir al PAT)

-

Acompanyament en el dol i en la pèrdua en aquelles famílies i/o alumnes que ho
requereixin (preparar material per poder compartir amb els tutors perquè, a més
d’orientació, ells també ho puguin treballar arribat el cas).

24

-

Entrevistes de seguiment en iniciar el curs:
●

Alumnes nous (primera entrevista. Detecció)

●

Alumnes amb NESE (seguiment personal i acadèmic)

4. Detecció i seguiment de possibles trastorns emocionals i/o depressius en alumnes
afectats per la pandèmia i/o el confinament. Per aquesta qüestió seran necessàries les
entrevistes inicials i poder participar d’algunes de les tutories grupals durant el primer
trimestre.
Mesures intensives:
1.

Reducció de la durada d’alguna etapa educativa per als alumnes amb altes capacitats, si
escau.

Atenció indirecta:
1. Acollida d’alumnes nous a l’etapa i a l’escola. Traspàs d’informació i registre d’alumnes
amb NESE.
2. Actualitzar tots els Plans Individualitzats Metodològics (Dislèxia i TDAH) i els Plans de
Suport Individualitzat per als alumnes amb NESE.
3. Proposar activitats perquè els diferents professors puguin treballar el tema de l’estat
emocional dels alumnes i d’aquesta manera obtenir una visió més transversal de la
situació real i, per tant, es pot tractar d’una forma més globalitzada. Probablement
aquestes propostes aniran enfocades a les classes de llengües o religió, però si s’escau,
també a altres àrees.
4. Preparar material per a treballar la diversitat de forma telemàtica (suport digital), en cas
de possible confinament parcial i/o total de l’escola.
5. Preparar la forma de poder seguir fent l’acompanyament personal i acadèmic de forma
telemàtica (per si fos el cas) amb els alumnes amb NESE.
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6. La coordinació d'equips (interns i externs al centre) basada en la transferència dels
aprenentatges de l'alumnat. Coordinacions amb l’EAP (seguiment de casos), Serveis
Socials i Servei Salut i Escola.

7. Organització de les entrades i sortides
Aquest curs s’han de fer uns petits ajustaments a les entrades i sortides per tal de seqüenciar
l’accés i el control de temperatura (si fos el cas, segons les indicacions de de les autoritats).
Important per accedir al centre:
-

Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, dificultat
respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós.

-

No convivents o contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia compatible en
els 14 dies anteriors.

En cas que l’alumne presenti una malaltia crònica d’elevada complexitat que pugui augmentar el
risc de gravetat en cas de contraure la infecció per SARS-CoV2, es valorarà de manera conjunta
–amb la família o persones tutores i el seu equip mèdic de referència–, les implicacions a l’hora
de reprendre l’activitat educativa presencialment al centre educatiu. Malgrat que l’evidència és
escassa, es consideren malalties de risc per a complicacions de la COVID-19:
- Malalties respiratòries greus que necessiten medicació o dispositius de suport respiratori.
- Malalties cardíaques greus.
- Malalties que afecten el sistema immunitari (per exemple aquells infants que requereixen
tractaments immunosupressors).
- Diabetis mal controlada.
- Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus.
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Control de símptomes
Les famílies, han de fer-se responsables de l’estat de salut dels seus fills i filles. A l’inici del curs,
signaran una declaració responsable a través de la qual:
- Faran constar que són coneixedores de la situació actual de pandèmia amb el risc que això
comporta i que, per tant, s’atendran a les mesures que puguin ser necessàries en cada moment.
- Es comprometen a no portar l’infant o adolescent al centre educatiu en cas que presenti
simptomatologia compatible amb la COVID-19 o l’hagi presentat en els darrers 14 dies i a
comunicar-ho immediatament als responsables del centre educatiu per tal de poder prendre les
mesures oportunes.
Adjuntem model validat pel departament d’educació:
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A nivell d’accessos tenim tres accessos d’entrada i de sortida (1, 2 i 3) i cinc escales diferenciades
(A, B, C, D, E, F i G). Dividim els alumnes de forma que tenen accessos diferents en funció del
curs. Hi haurà unes marques que delimitaran els llocs on l’alumnat ha d’esperar per entrar.
L’alumnat de transport entrarà per la porta que li pertoca en funció de la seva etapa, en un
horari concret a partir de les 8:25. Adjuntem plànol:
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Accés

Accés 1. Escala A

Accés 2. Escala B

Grup

Horari

Horari

Mesures

entrada

sortida

4t ESO

7:50-8:00

14:00-14:10

Mascareta

1r ESO

8:20-8:30

12:55-13:00

Mascareta

14:50-15:00

16:50-17:00

Mascareta

3r ESO

7:50-8:00

13:50-14:00

Mascareta

2n ESO

8:20-8:30

12:50-12:55

Mascareta

14:50-15:00

16:50-17:00

Mascareta

Accés 2. Escala E

1r BATX

7:50-8:00

14:30-14:40

Mascareta

Accés 2. Escala D

2n BATX

7:50-8:00

14:30-14:40

Mascareta

Accés 3

P3

8.55-9.05

12.55-13.05

15.05-15.15

17.05-17.15

8.45-8.55

12.45-12.55

Passadís Infantil
(F)

P4

(files porxo)
14.55-15.05

16.55-17.05
(files porxo)

P5

8.45-8.55

12.45-12.55
(files fora)

14.55-15.05

16.55-17.05
(files fora)

Accés 2

1r

8.55-9.05

Escala C

12.45-12.55

Mascareta

(files fora)
14.55-15.05

16.55-17.05

Mascareta

(files fora)
4t

8.45-8.55

12.55-13.00

Mascareta

15.05-15.10

17.05-17.10

Mascareta
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Accés 2

2n

8.55-9.05

Escala D

13.00-13.05

Mascareta

(files fora)
15.10-15.15

17.10-17.15

Mascareta

(files fora)
5è

Accés 2

3r

8.45-8.55

12.55-13.00

Mascareta

15.05-15.10

17.05-17.10

Mascareta

8.55-9.05

12.55-13.00

Mascareta

Pati

(files fora)

(G)

15.10-15.15

17.05-17.10

Mascareta

(files fora)
6è

8.45-8.55

12.55-13.00

Mascareta

15.05-15.10

17.05-17.10

Mascareta

Al nostre centre només tenim una elevada densitat d’alumnes a les entrades i sortides, és per
això que tot l’alumnat haurà d’anar amb mascareta i l’entrada i sortida es farà per torns. Per a
evitar les aglomeracions i no moure molt els horaris, especialment a la tarda, el segon cicle
d’ESO (3r i 4t d’ESO) farà, excepcionalment, jornada compactada de 8h a 14h.

8. Organització de l’espai d’esbarjo
Cal procurar que els grups estables es mantinguin durant l’espai d’esbarjo. Quan això no sigui
possible o sigui convenient poder relacionar-se amb d’altres grups, caldrà mantenir la distància
de seguretat o portar mascareta.
Per afavorir el manteniment de les mesures de seguretat, atès que disposem d’un espai reduït
de pati, farem torns:
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CURS-NIVELL-GRUP

HORA D’ESBARJO

INFANTIL

P3:10:00-10:30

(pati infantil)

P4: 10:30-11:00
P5: 11:00-11:30
P3: 12:00-12:30

1r, 2n i 3r PRIM

11:00-11:30 - Pati SECTORITZAT

4t, 5è i 6è PRIM

11:30-11:55 - Pati SECTORITZAT

1r ESO, 2n ESO

Pati SECTORITZAT en horari habitual (10:30-11)

3r ESO, 4t ESO

Pati SECTORITZAT en horari específic. Dos intervals: 9:50-10:10 i 11:55-12:10

1r BATX, 2n BATX

Fora del centre en horari habitual (11h-11:30)

9. Organització pedagògica, en una situació de pandèmia com l’actual
i en cas de confinament parcial o tancament del centre
Tenint en compte la situació viscuda pensem que el proper curs els alumnes d’infantil i primària
tindran unes mancances que caldrà resoldre amb activitats específiques de reforç i atenció
individualitzada per part del Departament d’Orientació. Es farà una avaluació inicial a principi de
curs en les àrees instrumentals per tal de fer un diagnosi real del punt en què es troben tots els
alumnes i a partir d’aquí es faran les adaptacions i ajudes que calgui.

D’altra banda i per tothom, s’ha elaborat un registre amb aquells continguts que no s’han pogut
dur a terme durant el tercer trimestre per tal de reajustar la programació del primer trimestre
del proper curs, prioritzant els continguts clau de cada curs i assegurant-ne l’aprenentatge.

De cara al proper curs s’ha preparat un Pla d’Actuació en cas d’un nou confinament incorporant
els recursos i les eines digitals a les diferents unitats didàctiques per tal que s’utilitzin des d’un
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inici i els alumnes ja sàpiguen com funcionen si les han d’utilitzar de manera autònoma. També
s’han canviat els llibres de llengua catalana i castellana i matemàtiques per uns programes
preparats amb recursos digitals i amb activitats interactives a través d’unes plataformes que
facilitaran la continuïtat de les tasques a distància si és necessari (InnovaMat i Pictoescriptura).
Paral·lelament les connexions amb els alumnes s’incrementaran amb un mínim d’una connexió
diària per part del tutor a infantil i cicle inicial i més d’una si cal a cicle mitjà i superior.
A secundària i batxillerat s’aplicaran les mateixes mesures que s’han descrit en el primer apartat
tot garantint el 100% de classes virtuals a tots els nivells afegint mesures concretes per a
afavorir la conciliació familiar del personal docent i de les famílies de l’escola. Aquest curs en lloc
de zoom farem servir Microsoft Teams el que ens permetrà donar un e-mail corporatiu a tots els
alumnes i millorar el seguiment de les tasques.

10.
-

Relació amb la comunitat educativa
Sessions del consell escolar:
Es faran les habituals en modalitat telemàtica i presencial sempre que sigui possible.

-

Procediment de difusió i informació del pla d’organització a les famílies.
S’elaborarà un document de referència per a totes les famílies amb el conjunt
d’informacions que cal tenir en consideració per al curs 2020-21 a finals de juliol.
S’explicaran el conjunt de mesures en les reunions d’inici de curs. D’altra banda,
s’enviaran butlletins periòdics a les famílies amb tota la informació rellevant que vagi
sorgint.

-

Previsions respecte a l’organització de les reunions de tutoria amb les famílies:
Es prioritzaran les trobades telemàtiques i/o telefòniques mantenint un nombre mínim
de 2 o 3 reunions del tutor amb la família. En cas de fer una trobada presencial, es farà
mantenint les mesures de seguretat.
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-

Procediments de comunicació amb les famílies:
Es prioritzarà el contacte mitjançant e-mail, telèfon i/o la plataforma virtual de l’escola.

-

Eines virtuals:
Per als pocs casos que siguin necessaris es garantirà una formació per a les famílies en
la plataforma virtual clickedu i Microsoft Teams. Les persones de referència seran els
tutors del curs.

-

Reunions de pares:

Davant la situació excepcional que estem vivint i per evitar el màxim de riscos hem acordat
reduir la presència de grups i famílies a l’escola a les reunions d’inici de curs. Fer reunions
presencials cada dia, com estàvem fent, amb el context actual és complicat. Per això el
departament d’educació recomana en la mesura que sigui possible reunions telemàtiques.
Tot i que al juliol sí que veiem important oferir la presencialitat en els grups que comencen
etapa: P3, 1r ESO i Batxillerat, donat el context actual de la pandèmia no es recomanen reunions
presencials amb la qual cosa haurem de canviar el format a reunions telemàtiques i oferint, si
fos el cas, alternatives a aquelles famílies que no poden tenir accés on-line.
En el cas que la situació de pandèmia millorés i es permetessin reunions presencials a aquestes
reunions sols podrà assistir un sol membre de la família i es controlarà l’accés amb les màximes
mesures de seguretat. Les reunions presencials també podran ser seguides on-line. Les trobades
seran per grups classe i es faran en els espais de màxima capacitat de l’escola.
La resta de cursos faran les reunions on-line. I tindran una durada aproximada d’una hora.
Aquelles persones que no puguin connectar-se a les reunions rebran la informació per correu
electrònic i clickedu.
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El calendari de reunions serà el següent:

Hora

Dimarts 8/9/20

Dimecres 9/9/20

Dijous 10/9/20

17h

P4-P5 INFANTIL

C.Mitjà

C.Superior

18h

C.INICIAL

P3 INFANTIL

1ESO

19h

2ESO

3ESO

4ESO

1-Batx

2-Batx

19:30h

11.

Servei de menjador

El servei de menjador escolar, que inclou l’àpat i les activitats posteriors fins a la represa de
l’activitat lectiva o la finalització de la jornada escolar segons els casos, s’organitza en els espais
habilitats a tal efecte. El menjar es fa, preferiblement, a l’espai habitual del menjador escolar. En
aquest cas, cal tenir en compte que el menjador escolar és un espai on podran coincidir diversos
grups estables.

separació entre les taules de grups diferents.

buida entre ells per garantir la distància.
a coincidència d’un
gran nombre d’infants en un mateix espai.
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Cal garantir el rentat de mans abans i després de l’àpat.
-lo (no es posaran amanides, ni
setrilleres, ni cistelles del pa al centre de la taula).

qui la serveixi o bé un únic infant encarregat durant tot l’àpat.

utilitzar elements isotèrmics.
tre podrà fer ús del servei de
menjador escolar sempre que sigui possible la seva ubicació en un espai clarament diferenciat
de l’ocupat per l’alumnat i mantenint en tot moment la distància de seguretat d’1,5 metres entre
els adults i amb l’alumnat. 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, els quals intentaran no barrejar-se amb altres docents d’altres etapes.
es realitzaran, preferiblement, a l’aire lliure, amb ocupació
diferenciada d’espais per a cada grup estable. Quan això no sigui possible cal fer ús de la
mascareta.

garantir la separació entre els alumnes de grups diferents, així com organitzar separadament
l’entrada i la sortida dels infants dels diferents grups. També cal garantir la neteja, la desinfecció
i ventilació dels espais abans i després de la seva utilització.

Torns de menjador
En aquests moments amb les dades d’inscrits, es confirma una reducció del nombre total
d’alumnes que es quedaran al menjador respecte al curs 19-20.

Tot i això per una millor

sectorització habilitarem un nou espai de menjador a la planta baixa de l’edifici nou, en concret
davant de les aules d’infantil seqüenciant els torns d’INFANTIL per grups.
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Al menjador habitual llavors quedarien primària i ESO, amb espai i més seqüenciació dels torns.

CURS-NIVELL-

Previsió

HORA DE

GRUP

alumnes

DINAR

P3

10

RESPOSABLES

Responsables

ESPAI

de Suport

12:45

Monitor/a

2 Monitor/a

MENJADOR
INFANTIL

P4

16

12:45

Monitor/a

MENJADOR
INFANTIL

P5

20

12:45

Monitor/a

MENJADOR
INFANTIL

1r Prim

22

13.05

Monitor/a

2 Monitor/a

2n Prim

19

13.05

Monitor/a

MENJADOR

3r Prim

21

13.15

Monitor/a

MENJADOR

4t Prim

18

13.15

Monitor/a

MENJADOR

5è Prim

14

13:30

Monitor/a

6è Prim

10

13:30

1r d’ESO

20

14h

Monitor/a

MENJADOR

MENJADOR
MENJADOR

Monitor/a

2n d’ESO

MENJADOR
MENJADOR

3r i 4t d’ESO, no farà menjador (jornada intensiva fins les 14h)

Així mateix amb l’empresa responsable del servei de menjador s’ha treballat el següent pla de
reobertura del servei:
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A la nostra escola habilitarem un nou espai de menjador a la planta baixa de l’edifici nou, en
concret davant de les aules d’infantil seqüenciant els torns per grups. Al menjador habitual
llavors quedarien primària i ESO, amb espai i més seqüenciació dels torns.
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12.

Pla de neteja

En aquest punt s’exposaran les mesures de neteja d’espais després del seu ús quan siguin
utilitzats per diversos grups estables. També la neteja de l’espai del menjador, en cas que es
facin torns. També hi haurà la periodicitat de la neteja dels espais compartits, així com la dels
lavabos.
A partir del document de Salut i la llista de comprovació del Pla d’actuació en el marc de la
pandèmia elaborat amb el Departament de Salut, el centre ha contactat amb l’empresa de
neteja la qual ens facilitarà la documentació i establir les noves necessitats, procurant reordenar
el servei de neteja. A partir d’aquí l’empresa de neteja presenta el nou pla de neteja que la
l’equip directiu del centre ha de validar.
El Departament ha elaborat un document per marcar unes orientacions per acotar la informació
i les condicions que cal transmetre a les empreses de neteja per cercar la màxima efectivitat i
eficiència.
En qualsevol cas, i dins del conjunt d’actuacions de sensibilització que el centre portarà a terme
amb l’alumnat sobre mesures higièniques davant la prevenció de contagi per la covid- 19, es
recomana que el mateix alumnat, quan estigui utilitzant un espai que no és el del seu grup
estable (cas d’un laboratori, per exemple), aquest col·labori en les actuacions de neteja de
superfícies i estris utilitzats abans d’abonar l’espai i possibilitar el seu nou ús en bones
condicions.
El pla de neteja haurà de desplegar també la gestió dels residus.
Per elaborar aquest pla de ventilació, neteja i desinfecció l’empresa de serveis proposa un
quadre amb tots els aspectes a tenir en compte, basat en les recomanacions del Departament
de Salut. En el cas d’un ús temporal d’algun espai de manera compartida entre diferents grups
cal preveure que en cada canvi de grup cal fer una neteja i desinfecció i la ventilació abans de
l’ocupació de l’espai per un altre grup.
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A la nostra escola està previst fer un ajustament en els horaris del personal de LUNET
per tal de tenir disposició d’aquest personal durant l’horari lectiu per treballar en els
espais més sensibles, com els lavabos i WC. Així mateix es reforça aquest pla de neteja
amb una dotació extraordinària de 120h/setmanals de personal que desenvoluparà la
funció de responsables d’higiene per vetllar que els espais més sensibles estiguin nets
després de cada ús, garantir la correcta circulació d’alumnes i que tothom disposi dels
materials de protecció i neteja necessaris en cada moment.
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13.

Transport

Es mantenen les rutes de transport del curs anterior.

En aquest servei s’haurà de complir la normativa de transports que determini l’autoritat
competent.
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14.

Extraescolars i acollida (pendent de concretar)

Els centres poden dur terme les extraescolars previstes en la seva programació general anual,
sempre caldrà mantenir la distància interpersonal d’1,5 metres i portar mascareta quan no es
pugui preservar la distància i això sigui possible per la naturalesa de l’activitat realitzada. En la
mesura del possible es formaran grups estables de participants.
Així mateix encara resta pendent de conèixer els protocols d’aquelles activitats esportives que
impliquen competició amb altres centres. Tan aviat es concreti s’informarà a les famílies i es
realitzaran aquelles que disposin de suficients inscrits per realitzar-la.
A continuació es detallen les activitats que proposa el centre i on encara no s’han inscrit tots els
alumnes.

etapa N.

1
2
3

INFANTIL

4
5

6

7

ACTIVITAT

ANGLÈS FIAC P4 i P5– Dimarts i
Dijous de 13:50 a 14:50
DANSA - Dimarts de 17:00 a 18:15h
ESCOLA ESPORTIVA_ P3-P4-P5 Dilluns 17:00 a 18:15h ESCOLA ESPORTIVA MÉS FUTBET
P5 - Dilluns i Dimarts 17:00 a
18:15h LOGOPÈDIA –Horari a determinar
per
NINUS P3 (Psicomotricitat,
continguts interactius i l'anglès
com a eix conductor de
l’aprenentatge) - Dimarts de 17:00
a 18:15_
NINUS P4-P5 (Psicomotricitat,
continguts interactius i l'anglès
com a eix conductor de
l’aprenentatge) - Divendres de
13:50 a 14:50 -

GRUPS DELS
QUALS
NOMBRE
PROVENEN
D’ALUMNES
ELS
ALUMNES

3i9
4

Academia FIAC
P4 i P5

6

PROFESSIONA L
RESPONSABLE

Laura Jurado
Natalia/Àlex
Gómez
Àlex Gómez_

-

Audry Prior,

-

Pend. Determinar

-

Pend. Determinar
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ESPAI ON
ES
REALITZA
L’ACTIVITAT

Aula
Anglès INF

etap N
.
a

1

2
3
4

CICLE INICIAL

5

6

7

8

9
1
0
1
1

1
2

NOMBRE
D’ALUMNES

ACTIVITAT

ANGLÈS FIAC –
Dimarts i Dijous de
13:50 a 14:50
BÀSQUET - Dilluns
i Dimecres 17:00 a
18:15 –
CORAL - Dimecres
de 13:15 a 14:00
CUINA SENSE
FOC_Divendres de
13 a 14h. DANSA - Dijous de
17:00 a 18:15h ESCOLA
ESPORTIVA Dimecres 17:00 a
18:15h
FUTBET - Dijous i
Divendres 17:00 a
18:15
GUITARRA Dilluns o Dimarts
13:10 a 14:10h LOGOPÈDIA –
Horari a
determinar
NATACIÓ- Dijous
17:00 a 19:00h –
PATINATGE_Diven
dres 1r-2n
any_17:00 a
18:15h.PIANO – Dilluns o
Dimecres 13:10 a
14:10

GRUPS DELS
QUALS
PROVENEN ELS
ALUMNES

PROFESSIONA L
RESPONSABLE

9 i 12

(1P) i (2P)

Academia FIAC

19

(de 1r a
6è...caldrà
esperar)

Pend. Determinar

-

Pend. Determinar

1

2n

centre L’EINA- L’APUNT

1

1r

Laura Jurado

-

13

Pend. Determinar

1r i 2n

Cristina Martínez

-

Per determinar

-

Audry Prior,

9

1r

Elena Lanzas/Vanessa
Tomás

5

1r i 2n

Agnès i/o Marina

3

1r i 2n

Per determinar
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ESPAI ON
ES
REALITZA
L’ACTIVIT
AT

etapa

N.

1
2

3
4
5

CICLE MITJÀ

6
7
8
9
10
11

12
13
14
15

ACTIVITAT

ANGLÈS FIAC –Dimarts i
Dijous de 13:50 a 14:50 .
BÀSQUET - Dilluns i
Dimecres de 17:00 a
18:15 –
CATEQUESIS 1ªCOMUNIÓ
(1r i 2n curs) - Divendres
de 13:45 a 14:45
CORAL - Dimecres de
13:15 a 14:00 CUINA SENSE
FOC_Divendres de 13 a
14h. DANSA - Dijous de 17:00
a 18:15h - Responsable
FUTBET - Dimarts i Dijous
17:15 a 18:15 –
GUITARRA - Dilluns o
Dimarts 13:10 a 14:10h LOGOPÈDIA –Horari a
determinar per
NATACIÓ- Dijous 17:00 a
19:00h –
PATINATGE_ 1r-2n any:
Divendres 17:00 a 18:15h
PATINATGE_ 3r any:
Divendres de 18:15h a
19:15h.PIANO – Dilluns o
Dimecres 13:10 a 14:10 –
TEATRE EN ANGLÈS –
Dijous 17:15 a 18:15 –
VOLLEY - Dilluns i
Dimecres de 18:15 a
19:15 –

GRUPS
DELS
NOMBRE
QUALS
D’ALUMN
PROVENEN
ES
ELS
ALUMNES

PROFESSIONA L RESPONSABLE

15 i 9

3r i 4t

Academia FIAC

4

3r i 4t

Maria Marroco

4i7

3r i 4t

Anna Vives i Remei Cano
Per determinar

1

3r

11

centre L’EINA- L’APUNT
Laura Jurado

3r i 4t

Marc Carnero
Per determinar

-

Audry Prior,

6i2

3r i 4t

Elena Lanzas/Vanessa Tomás

5i2

3r i 4t

Agnès i/o Marina

5i2

3r i 4t

Agnès i/o Marina

-

Per determinar

-

Per determinar

-

Per determinar
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ESPAI ON
ES
REALITZA
L’ACTIVITA
T

etap
a

N.

1
2
3
4

CICLE SUPERIOR

5
6
7
8
9
1
0
1
1
1
2
1
3
1
4

ACTIVITAT

ANGLÈS FIAC – Dimarts i
Dijous de 13:50 a 14:50
BÀSQUET - Dilluns i
Dimecres de 18:15 a 19:15
CORAL - Dimecres de
13:15 a 14:00 CUINA SENSE
FOC_Divendres de 13 a
14h. DANSA - Dijous de 17:00 a
18:15h FUTBET - Dimarts i Dijous
18:15 a 19:15 –
GUITARRA - Dilluns o
Dimarts 13:10 a 14:10h LOGOPÈDIA –Horari a
determinar per
MECANOGRAFIA_Dimecre
s de 13 a 14h. NATACIÓ- Dijous 17:00 a
19:00h –
PATINATGE_ 1r-2n any:
Divendres 17:00 a 18:15h
PATINATGE_ 3r any:
Divendres de 18:15h a
19:15h.PIANO – Dilluns o
Dimecres 13:10 a 14:10 –
TEATRE EN ANGLÈS –
Dijous 17:15 a 18:15 –

NOMBRE
D’ALUMNE
S

GRUPS
DELS
QUALS
PROVENE
N ELS
ALUMNES

14 i 10

5è i 6è

Academia FIAC

3

5è

Víctor Martínez

PROFESSIONA L
RESPONSABLE

Per determinar
1

6è

-

centre L’EINA- L’APUNT
Laura Jurado

6

5è i 6è

Víctor Jurado -

1

6è

Per determinar
Audry Prior,

4i1

5è i 6è

centre L’EINA- L’APUNT

2

5è

Elena Lanzas/Vanessa
Tomás

2

5è

Agnès i/o Marina
Agnès i/o Marina

1

6è

Per determinar
Per determinar
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ESPAI ON
ES
REALITZA
L’ACTIVITA
T

etapa N.

1

2

ESO

3
4
5
6
7
8
9

ACTIVITAT

ANGLÈS FIAC_1r-2n ESO –
Dimarts i Dijous de 13:50 a
14:50_
ANGLÈS FIAC_3r-4t ESO Dilluns i Dimecres de _3r-4t
ESO-Dilluns i Dimecres de de
13:50 a 14:50
BÀSQUET ESO - Dilluns i
Dimecres de 19:15 a 20:15 –
CATEQUESIS CONFIRMACIÓ:
Dimarts de 13:10 a 14:10 CORAL - Dimecres de 13:50 a
14:50 FUTBET 1r-2n ESO - Dimarts i
Dijous 18:15 a 19:15 –
GUITARRA - Dilluns o Dimarts
13:10 a 14:10h MECANOGRAFIA_Dimecres de
13 a 14h. PIANO – Dilluns o Dimecres
13:10 a 14:10 –

GRUPS
DELS
NOMBRE
QUALS
D’ALUMNES PROVENEN
ELS
ALUMNES

PROFESSIONA L
RESPONSABLE

12

1r

Academia FIAC

1

3r

Academia FIAC

4

1r

Víctor Martínez

ESPAI ON
ES
REALITZA
L’ACTIVITAT

Per determinar
Per determinar
6

1r i 2n

Jordi Fernández

1

1r

Per determinar

2

1r

centre L’EINA- L’APUNT
Per determinar

Les dades d’inscrits són provisionals a 3/9/20 i durant els primeres setmanes de curs s’aniran
concretant els grups. També caldrà esperar a veure els protocols específics per extraescolars així
com els de competició, si es fan. En el cas que nos facin competicions es podrien fer activitats de
tecnificació a l’escola. Es preveurà el trasllat dels alumnes des del lloc de l’activitat extraordinària
a l’aula del grup estable, sobretot en el cas dels alumnes més petits que hauran d’anar
acompanyats. En tot cas, durant aquests trasllats sempre caldrà portar mascareta si no es pot
assegurar el manteniment de la distància de seguretat.
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15.

Activitats complementàries

Caldrà tenir en compte les mesures de seguretat quan fem sortides i altres activitats
complementàries, tant les del mateix centre com les del lloc on es fa l’activitat i en el transport,
quan aquest sigui necessari. No cal enumerar totes les sortides que es faran, només el criteri
d’organització de les sortides, si escau.
Aquestes quedaran reflectides com cada curs en el pla anual de centre. Les sortides es podran
realitzar sempre amb el grup-classe, l’autocar es podria compartir respectant les distàncies de
seguretat tal i com indica la normativa de transports. Es fomentaran les sortides i dinàmiques a
l’aire lliure. També en la mesura que sigui possible s’intentarà que algunes activitats exteriors es
puguin fer en el centre, portant els grups o ponents necessaris.

16.

Reunions dels òrgans unipersonals i col·lectius de coordinació

ÒRGANS

TIPUS DE REUNIÓ

FORMAT DE

PERIODICITAT/

LA REUNIÓ
TEMPORITZACIÓ
Equip directiu

Planificació

Presencial

Una per setmana

Equip docent de P3

Planificació

Presencial

Una per setmana

Equip docent de P4

Planificació

Presencial

Una per setmana

Equip docent de P5

Planificació

Presencial

Una per setmana

Equip docent d’

Coordinació

Videoconferència

Una per setmana

Equip docent de 1r

Planificació

Presencial

Una per setmana

Equip docent de 2n

Planificació

Presencial

Una per setmana

Equip docent de Cicle

Coordinació

Videoconferència

Una per setmana

Infantil

Inicial
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Equip docent de 3r

Planificació

Presencial

Una per setmana

Equip docent de 4t

Planificació

Presencial

Una per setmana

Equip docent de Cicle

Coordinació

Videoconferència

Una per setmana

Equip docent de 5è

Planificació

Presencial

Una per setmana

Equip docent de 6è

Planificació

Presencial

Una per setmana

Equip docent de Cicle

Coordinació

Videoconferència

Una per setmana

Coordinació

Videoconferència

Una per mes

Videoconferència

Una per setmana

Coordinació

Videoconferència

Una per setmana

Coordinació

Videoconferència

Una per setmana

Coordinació

Videoconferència

Una per setmana

Coordinació

Videoconferència

Una per setmana

Equip docent ESO-

Coordinació/

Videoconferència

Una per setmana

BATX

Planificació
Videoconferència

Una per setmana

Videoconferència

Una per mes

Videoconferència

Una per setmana

Presencial

Tres cops l’any

Mitjà

Superior
Claustre
Equip docent de 1r

Coordinació

ESO
Equip docent de 2n
ESO
Equip docent de 3r
ESO
Equip docent de 4t
ESO
Equip docent de
BATX

Equip pedagògic ESO

Planificació

Comissió Atenció a la

Coordinació/

diversitat

Planificació

Equip d’orientació

Coordinació/
Planificació

Equip pedagògic de
centre

Coordinació/
Planificació/Revisió
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17.

Protocol d’actuació en cas de detectar un possible cas de covid-19

Aquest protocol s’ha actualitzat amb el document marc de referència: GESTIO DE CASOS
COVID-19 ALS CENTRES EDUCATIUS, del 13/8/20
https://govern.cat/govern/docs/2020/08/13/14/34/a52240dc-5aa8-4846-b19f8dd91e9fd796.pdf

A més de les formacions que es desenvolupen a través del servei de prevenció de riscos
laborals de l’escola, QuironPrevencioon, tot el personal el centre faran diverses formacions del
departament d’educació durant el curs. En concret la primera es programa pel dilluns 7/9/20.
Els directors faran una formació específica del departament d’educació el dimecres 9/9/20.

Davant d'una persona que comença a desenvolupar símptomes compatibles amb la COVID-19
al centre educatiu:
1) Se’l portarà a un espai separat d'ús individual.
2) Se li col·locarà una mascareta quirúrgica (tant a la persona que ha iniciat símptomes com a
la persona que quedi al seu càrrec).
3) Es contactarà amb la família per tal que vingui a buscar l’infant o adolescent. En cas de
presentar símptomes de gravetat es trucarà també al 061. S’informarà a la família de la
necessitat de de contactar amb el seu CAP de referència per valorar la situació i fer les
actuacions necessàries.
4) Es tancarà en una bossa tot el material utilitzat a l'espai d'ús individual on s'ha aïllat la
persona i s’introduirà aquesta bossa tancada en una segona bossa abans de dipositar-la
amb la resta de residus
5) Es contactarà amb el servei territorial d’Educació per informar de la situació i a través d’ells
amb el servei de salut pública.

57

DETECCIÓ DE POSSIBLES CASOS PER SIMPTOMATOLOGIA COMPATIBLE AMB
LA COVID-19
CASOS

ESPAI

PERSONA

PERSONA

PERSONA

POTENCIALS

HABILITAT

RESPONSABLE

RESPONSABLE

RESPONSABLE

PER A

DE REUBICAR

DE TRUCAR A

DE

L’AÏLLAMENT

L’ALUMNE/A I

LA FAMÍLIA

COMUNICAR

CUSTODIAR-

EL CAS ALS

LO FINS QUE

SERVEIS

EL VINGUIN A

TERRITORIALS

BUSCAR
INFANTIL

Aula d’acollida

Anna Vives

Tutor/a

Director

PRIMÀRIA

Desdoblament 2n

Anna Vives

Tutor/a

Director

pis primària

ESO

BATX

Tutoria 1-2-3-4

Docent que el

en funció de la

té a l’aula en el

seva

moment de la

disponibilitat

detecció.

Tutoria 1-2-3-4 en

Docent que el té a

funció de la seva

l’aula en el

disponibilitat

moment de la
detecció.
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Tutor/a

Tutor/a

Director

Director

El cap d’estudis de l’etapa farà el seguiment dels possibles casos d’acord a la següent plantilla:
ALUMNE/A

DIA I HORA DE

EXPLICACIÓ

PERSONA DE

PERSONA

LA DETECCIÓ

DEL

SALUT AMB

REFERENT

PROTOCOL

QUI ES MANTÉ

DEL CENTRE

SEGUIT I

EL CONTACTE

PELS

OBSERVACIONS

I CENTRE

CONTACTES

(incloure el

D’ATENCIÓ

AMB SALUT

nom de la

PRIMÀRIA

(mantindrà el

persona que ha

contacte amb

fet les

salut i farà

actuacions i el

seguiment del

nom del familiar

cas)

que l’ha vingut a
buscar)

18.

Seguiment del pla

RESPONSABLES: Equips pedagògics sota coordinació directa de l’equip directiu.
POSSIBLES INDICADORS: Funcionament de les entrades i sortides, funcionament dels patis, grau de
satisfacció de les famílies, alumnes i personal docent i de serveis, nombre de casos detectats, revisió dels
fluxos de comunicació establerts...
PROPOSTES DE MILLORA TRIMESTRALS o MENSUALS: S’avaluarà en funció de les circumstàncies segons
l’evolució de la pandèmia.

19.

Publicació del document

Aquest Pla d’Obertura queda a disposició de la Inspecció, es presenta al Consell Escolar de
l’escola el qual l’aprova amb data 3/9/20, i es publica a la pàgina web de l’escola, per a
coneixement de totes les famílies.
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