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1. INTRODUCCIÓ
Aquest pla segueix les Instruccions per al curs 2021-2022 dels centres educatius de Catalunya de juliol de
2021 i les directrius aprovades pels Departaments de Salut i d’Educació en el Pla d’actuació per al curs
2021-2022 per a centres educatius en el marc de la pandèmia per Covid 19 de maig de 2021 i de l’agost del
2021.
Aquest pla ha estat aprovat per Consell Escolar amb data del 6 de setembre de 2021 i forma part de la
Programació General Anual de centre i està disponible al web del centre.
La nostra prioritat és l’obertura del centre amb la màxima normalitat possible. Amb tot, la situació
d’incertesa continua i per això es fa necessària l’aplicació continuada d’una sèrie de mesures que
comporten canviar de manera notable el funcionament del centre.
Des de l’escola, amb aquesta idea de màxima normalitat possible, vetllarem perquè:
●
Tots els infants puguin seguir els seus aprenentatges de manera presencial. En cas que no es puguin
seguir de manera presencial si hi hagués confinaments que puguin seguir els aprenentatges de manera
virtual.
●
Se segueixin les instruccions sanitàries per tal que l’escola pugui ser un entorn segur, amb el risc
mínim assumible i, entre tots, contribuïm al control de l’epidèmia i, quan escaigui, a la ràpida identificació
de casos i de contactes.
●
Tots els infants puguin ser acompanyats emocionalment en la mesura del que les condicions ens ho
permetin.
En aquest sentit, caldrà que famílies, mestres i tot el personal del centre ens involucrem i comprometem
per a garantir els dos grans pilars per fer front la pandèmia: les mesures de protecció i la traçabilitat.
Els pares i mares o tutors legals rebreu la informació de les mesures adoptades a l’escola en relació amb la
prevenció i control de la COVID-19.
Totes les mesures proposades seran vigents al llarg del curs escolar 21-22 i en coherència amb la realitat del
centre i l’evolució del context epidemiològic.

2. OBJECTIU DEL PLA
Aquest Pla d'actuació estableix les bases per tal que el curs 2021-2022 es pugui dur a terme amb les
màximes garanties, que busquen l'equilibri entre la protecció de la salut de les persones als centres
educatius, la gestió correcta de la pandèmia i el dret de tots infants i joves a una educació de qualitat.
En una societat amb grans incerteses, cal que l'escola pugui treballar amb la màxima normalitat possible.
Cal donar continuïtat a l'aprenentatge, aplicant les mesures sanitàries de protecció que siguin necessàries.
●
Malgrat la pandèmia, tots els infants i adolescents han de tenir accés a l'educació en condicions
d'equitat.
●
L'aprenentatge als centres educatius ha de poder continuar amb la màxima normalitat, seguint les
instruccions sanitàries i garantint la funció social de l'educació.
●
L'escola ha de ser un entorn segur, amb el risc mínim assumible.
●
A través de les mesures proposades, els centres educatius han d'estar en condicions de contribuir al
control de l'epidèmia i a la ràpida identificació de casos i de contactes.
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3. 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.

3.1.

Grups de convivència i socialització estables

El centre s’ha organitzat entorn a grups de convivència el màxim d’estables possible. 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, 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 estable.
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.

Mesures de prevenció personal
Distanciament físic
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).
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, es requerirà 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’haurà 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.
Hi haurà diversos punts de rentat de mans, amb disponibilitat de sabó amb dosificador i tovalloles d’un sol
ús. A les aules, als lavabos, al menjador i als lavabos del pati.
En punts estratègics (menjador, zona d’aules, lavabos...) es col·locaran dispensadors de sabó i solució
hidroalcohòlica hi haurà en totes les aules i en totes les portes d’accés al centre per a ús del personal de
l’escola.
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Veure Annex 5 Protocol rentat de mans.
S’afavoriran mesures adaptades a l’edat de l’infant (vídeos, cançons...) per promoure el rentat de mans
correcte i la seva importància, així com cartells informatius explicant els passos per a un correcte rentat de
mans en els diversos punts de rentat de mans. S´han creat diferents cartells que estan penjats per tot el
centre.

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.
Col·lectiu
2n cicle d’educació infantil
(3-6 anys)
De 1r a 6è de primària

Indicació
No obligatòria

Personal docent i no docent

Obligatòria

Obligatòria

La mascareta indicada en l'àmbit educatiu és de tipus higiènic en compliment de la norma UNE.
Requisits per a l’accés al centre
●
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.
* Com que el mal de coll i el refredat nasal (amb o sense mocs) són molt habituals en els infants, només
s'haurien de considerar símptomes potencials de covid-19 si també hi ha febre o altres manifestacions de la
llista de símptomes.
●
No convivents o contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia compatible en els 10 dies
anteriors.

En cas que l'alumne o alumna 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, en infants i joves,
es consideren malalties o condicions de risc per a complicacions de la covid-19:
●
malalties que afecten el sistema immunitari (per exemple aquells infants que requereixen
tractaments immunosupressors);
●

malalties respiratòries greus (fibrosi quística, displàsia broncopulmonar, asma greu...);

●

malalties cardíaques greus (amb repercussió hemodinàmica i/o que necessiten tractament mèdic);

●
altres: diabetis tipus 1 amb mal control metabòlic, diàlisi, drepanocitosi, obesitat greu en
adolescents...).
La situació de pandèmia demana una proposta educativa personalitzada per a l'alumnat que no s'ha
reincorporat als centres educatius. Així s'estableixen aquests criteris* per a l'atenció personalitzada de
l'alumnat en temps de situació de pandèmia de la covid-19:
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a) Alumnat amb malalties cròniques complexes d'elevada vulnerabilitat enfront de la covid-19.
b) Alumnat que conviu amb una persona que presenta una malaltia molt greu i d'elevada vulnerabilitat
enfront de la covid-19.
* En ambdós supòsits l'estat de vacunació de les persones vulnerables pot fer variar el tipus d'atenció a
aquest alumnat.

En el cas del personal docent i no docent de l'escola que tingui contacte amb els infants i que tingui risc
elevat de malaltia greu per coronavirus, seran avaluades pel servei de prevenció de riscos laborals de
titularitat del centre per valorar si poden estar en contacte amb els infants. Les condicions de risc engloben
les malalties cròniques, diabetis, hipertensió, obesitat mòrbida o alguna malaltia crònica, com ara una
malaltia cardiovascular, malaltia hepàtica crònica, malaltia pulmonar crònica, malaltia renal crònica,
malaltia neurològica o neuromuscular crònica, immunodeficiència congènita o adquirida (incloent-hi el
VIH), o càncer. Les dones embarassades es consideren un col·lectiu d'especial consideració. Les persones del
grup de risc han de ser valorades pel servei de prevenció de riscos laborals propi o extern de cada titularitat.
També caldrà preveure els requisits d'accés als centres educatius de persones pertanyents a altres entitats o
empreses de cara a la gestió de vulnerabilitats i/o contactes.
En tots aquests casos, la vacunació completa pot fer variar la decisió que s'ha de prendre

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'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 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.

DEFINICIONS (veure Procediment d'actuació enfront d´infeccions per nou
coronavirus Sars-CoV-2)
• Cas sospitós: persona amb simptomatologia compatible amb la COVID-19 a qui s’ha fet una PCR i encara
no té el resultat.
• Cas confirmat (actiu): persona amb simptomatologia compatible amb la COVID-19 i amb PCR positiva per
a SARS-CoV-2. Pot establir-se la condició de cas confirmat actiu en altres casos (veure Classificació dels
casos del Procediment d'actuació enfront d´infeccions per nou coronavirus Sars-CoV-2).
• Contacte estret: en l’àmbit els centres educatius són aquelles persones que formen part del grup de
convivència estable a l’aula.
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• Grup de convivència estable (GCE): es tracta d’un grup estable d'alumnes, amb el seu tutor o tutora, i en
el marc dels qual es produeix la socialització de les persones que l'integren. Poden formar part d'aquest
grup estable altres docents o personal de suport educatiu a l'educació inclusiva, si la major part de la seva
jornada laboral transcorre en aquest grup. Un docent i un professional o una professional de suport
educatiu només pot formar part d'un únic grup estable. 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 l'ús de la mascareta.
Igualment, fora del grup de convivència estable, quan coincideixen persones de diferents grups
(desplaçaments pel centre, aules d’acollida, transport escolar, claustre del professorat, etc.) cal extremar les
mesures de protecció (distància, mascareta, rentat de mans, ventilació,..) per tal d’evitar que si es dona un
cas positiu els contactes esporàdics també hagin d’aïllar-se. Es poden definir altres contactes estrets en
l'àmbit familiar o del centre educatiu segons indicacions dels Serveis de Vigilància Epidemiològica.
• Gestor COVID: és un professional no sanitari d’un equip d’atenció primària o d’un servei de vigilància
epidemiològica territorial que juga un paper clau per contenir i identificar els brots de la infecció. És qui es
posa en contacte amb una persona sospitosa d'estar infectada per COVID-19 a qui un professional sanitari
prescriu o fa una prova PCR. La seva tasca consisteix a informar-la (per telèfon o personalment) sobre el
procediment que s’ha de seguir i iniciar el procés d’identificació de contactes estrets.
• Infermeres de referència: són infermeres de l’equip d’atenció primària de l’àrea on es troba el centre
educatiu que ja són referents als centres educatius per a temes de salut, ja sigui en el marc del programa
Salut i Escola, en el programa de vacunacions o similars.

3.2.

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 pandèmia poden 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.

3.4. Gestió de possibles casos
Cal aplicar el protocol vigent de Gestió de casos covid-19 als centres educatius , quan es detecti
un cas positiu o simptomatologia susceptible de ser covid-19 en un centre educatiu.
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COM FUNCIONA EL TRAÇACOVID?
En el següent enllaç podreu veure com funciona l’aplicació del Traçacovid, les dades del covid en els
centres educatius i altres informacions relacionades.

4.

PRIORITATS EDUCATIVES

●
Acompanyament emocional de l’alumnat (activitats orientades al retrobament, l’intercanvi de
situacions viscudes...)
●
Acció tutorial i orientació en col·laboració amb les famílies, amb la incorporació d’estratègies
per abordar les necessitats educatives específiques de suport educatiu.
●
Impuls a l’aprenentatge autònom i creatiu per part dels alumnes, amb propostes que
aprofundeixin en la competència d’aprendre a aprendre, per tal de capacitar l’alumne a autoregular-se,
incidint tant en els processos cognitius com en els factors socioemocionals de l’aprenentatge.
●
L’impuls a la cultura digital, garantint la incorporació d’estratègies per a fomentar la
competència digital dels docents i dels alumnes.
●
Col·laboració i compromís a tots els nivells: entre els docents, amb les famílies i altres agents.
Valors que suposen una riquesa que cal mantenir i desenvolupar.
●
Oportunitat per d’avançar en la transformació educativa al servei de l’èxit del nostre alumnat.
De repensar què fem i com ho fem, de dissenyar unes estratègies educatives que donin resposta a les
necessitats del moment, per aconseguir una educació més competencial.

5. ORGANITZACIÓ DEL CENTRE
El curs començarà de manera presencial el 13 de setembre de 2021.

Alumnes
L'ensenyament serà presencial per a tot l'alumnat de tots els ensenyaments des d'educació infantil fins
als ensenyaments postobligatoris. En el cas de la incorporació d'un nou alumne o alumna al centre, se
l'assignarà a un grup estable existent.

Personal dels centres: docent, d'atenció educativa i d'administració i serveis
El Departament d'Educació determinarà i comunicarà la plantilla de personal docent, de suport educatiu
i d'administració i serveis assignada a cada centre finançat amb fons públics, tenint en compte les
directrius del Departament en el marc de la covid-19. El servei sanitari del servei de prevenció de riscos
laborals de la titularitat del centre ha d'avaluar la presència de personal treballador especialment
sensible a la covid-19, en el marc de referència vigent en cada moment, i d'acord amb aquest
coneixement establir, si escau, mesures específiques de protecció.
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5.1.

Organització dels grups estables d’alumnes, professionals i espais

Grups de convivència estable
A partir del nombre d'alumnes, del nombre de docents i personal de suport educatiu, el centre ha
d'organitzar els grups de convivència estable d'alumnes amb un tutor o tutora i un espai referent.
Es considera grup de convivència estable, el grup classe de referència de l'alumnat. Per tant, el nombre
màxim d'alumnes d'un grup estable de convivència és el d'alumnat matriculat per a aquell grup classe.
En el cas del professorat de primària s'assigna la persona tutora al seu grup de referència estable. Poden
formar part d'aquest grup estable altres docents o personal de suport educatiu i d'educació inclusiva si la
major part de la seva jornada laboral transcorre en aquest grup. Un docent o una docent i un
professional o una professional de suport educatiu només pot formar part d'un únic grup estable.
A l'educació infantil i primària, aquest grup s'ha de mantenir junt en el màxim d'activitats al llarg de la
jornada lectiva. A l'interior de l'edifici el grup ha d'ocupar, de manera general, el mateix espai físic. El
grup d'alumnes ha de ser sempre el mateix. Es recomana reduir al màxim el nombre de docents de cada
grup i el nombre de grups que hagi d'atendre cada docent o professional de suport educatiu i d'educació
inclusiva.
El suport específic personalitzat normalment no es porta a terme en el grup estable de convivència. Per
tant, per poder-ho fer dins i fora l'horari lectiu s'hi han de garantir les mesures sanitàries establertes en
cada moment tenint en compte la ventilació de l'espai, així com també la distància entre alumnat i l'ús
de la mascareta.
Pel que fa als grups SIEI i les aules d'acollida dels centres, tenint en compte que s'organitzen en funció de
les característiques de l'alumnat, el centre educatiu ha de valorar, en funció del nombre d'hores que
l'alumne o alumna passa amb el grup classe de referència o dins la SIEI o aula d'acollida, si considera que
el seu grup estable és el grup de referència o el grup de SIEI o aula d'acollida.
Els grups de matèries optatives d'educació secundària i postobligatòria i l'ensenyament de la religió no
es poden considerar grup de convivència estable. Per aquest motiu cal garantir la distància, la ventilació i
l'ús de mascareta quan s'imparteixin aquestes matèries.

Organització dels espais
El centre ha d'identificar tots els espais susceptibles d'acollir un grup de convivència estable.
Espais docents per a grups estables
A les escoles es podran utilitzar, com a espais docents per a un grup d'alumnes, les aules de grup i també
les aules o espais específics: aula de psicomotricitat, aula de música, aula d'informàtica, biblioteca,
gimnàs, etc.
En tots els centres es podran utilitzar com a aula de grup tots els espais clarament sectoritzats.
En funció de cada centre, l'ús dels espais per a un grup poden ser diferents. Es recomana que cada grup
tingui un únic espai de referència. Tot i això, de forma excepcional a l'educació a primària i
particularment a secundària, si l'ocupació dels espais ho permet, es poden utilitzar les diferents aules
específiques: els laboratoris, les aules tallers, música, dibuix, etc.

Espai 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.
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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.
Els infants que facin tasques com les de parar i desparar taula, o d'altres, les han de fer exclusivament
per al seu grup de convivència. Si l'alumnat recull el menjar en una línia d'autoservei, cal que mantingui
la distància en la filera.
El personal docent i el personal d'administració i serveis del centre podran 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 menjant.
Les activitats posteriors als àpats s'han de realitzar, 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.
També es poden utilitzar espais interiors, preferiblement per a infants pertanyents a un mateix grup
estable. En aquest cas cal garantir-ne la ventilació. Quan no sigui possible la utilització d'un espai per a
infants d'un mateix grup estable, cal garantir la separació entre els alumnes de grups diferents, així com
organitzar separadament l'entrada i la sortida dels infants dels diferents grups.
Espai de gimnàs
Es recomana que l'educació física es faci a l'aire lliure -a l'espai del pati- sempre que sigui possible,
evitant la franja horària de més exposició solar durant els mesos de calor. Si l'activitat té lloc a l'exterior
i/o es mantenen els grups estables no serà necessari l'ús de mascareta. L'espai del gimnàs pot ser
utilitzat per a altres activitats lectives.
Patis
La sortida al pati quan l'espai ho requereixi ha de ser esglaonada. A l'organització horària del centre cal
establir els torns d'esbarjo en funció de la dimensió del pati i les possibilitats de sectoritzar-lo, tenint en
compte que hi pot haver a la vegada més d'un grup estable.
A l'espai del pati s'hi pot permetre la interacció de diferents grups de convivència estable, fent ús de la
mascareta. Durant l'esbarjo a l'exterior, si es manté el grup de convivència estable, no és necessari l'ús
de la mascareta. Els infants han de portar la mascareta posada fins al pati i, per tant, se l'han de treure
un cop a l'exterior i desar-la adequadament.

Espais de reunió i treball per al personal
En els espais de reunió i treball per al personal s'han d'establir les mesures necessàries per garantir el
distanciament físic de seguretat d'1,5 metres, i és obligatori l'ús de la mascareta. S'ha de prestar especial
atenció a la ventilació correcta de l'espai.
Quan no sigui possible mantenir les mesures necessàries, les reunions han de ser telemàtiques.
Els claustres es poden fer en espais exteriors vetllant per mantenir la distància i l'ús de mascareta.
Pel que fa a la formació del professorat en el centre es pot fer de manera presencial sempre que es
mantinguin les mesures sanitàries establertes per Salut en cada moment, amb ventilació i ús de la
mascareta; en cas de fer-ho en espais exteriors es pot fer formació amb tot el claustre mantenint les
distàncies i fent ús de mascareta.

Fluxos de circulació
Per evitar l'aglomeració de persones en un lloc del centre cal establir circuits i organitzar la circulació dels
diferents membres de la comunitat educativa en llocs i moments determinats.
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5.2.

Organització d’horaris i gestió d’entrades i sortides

Per evitar l’aglomeració de persones en un lloc del centre caldrà establir circuits i organitzar la circulació
dels diferents membres de la comunitat educativa en llocs i moments determinats.
El centre identificarà tots els accessos possibles. Establirà els punts d’entrada i sortida, i marcarà quins
grups accediran per cada punt. A cada un dels accessos, l’entrada i la sortida es farà per un o diversos
grups estables en intervals de 10 minuts cadascun. Els alumnes hauran de portar la mascareta fins que
accedeixin a l’aula del seu grup estable (primària de manera obligatòria i educació infantil es
recomanable però no obligatori.)
Es recomana que pares i mares només accedeixin a l’interior del recinte escolar en el cas que ho indiqui
el personal del centre seguint totes les mesures de protecció establertes, utilitzant mascareta i sempre
mantenint la distància de seguretat. En qualsevol cas, els adults que acompanyin els infants o joves han
de ser els mínims possibles per a cadascun d’ells i han de complir rigorosament les mesures de
distanciament físic de seguretat i ús de mascareta, limitant tant com sigui possible la seva estada als
accessos al centre educatiu.
S’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 sobre la mobilitat.
En entrar al centre els alumnes s’han de rentar les mans amb gel hidroalcohòlic, mantenir la distància
sanitària i han de portar la mascareta fins a la seva aula.
Organització de les entrades i sortides
En el nostre centre tenim cinc accessos d’entrada i sortida en horari d’entrada al matí i sortida a la tarda
i deu grups estables.
En horari de migdia només sobren tres accessos tenint en compte que el volum d’alumnes i famílies és
inferior. Dividim els alumnes de forma que tenen accessos diferents en funció del grups estables i la
traçabilitat.
En relació als referents que hi ha a les portes són dos persones de l’equip directiu, el conserge, la mestra
tutora de 6è i un especialista o personal PAS. A la pista hi haurà els tutors dels grups de P5, 3r i 4t per a
esperar als alumnes. Aquests grups pujaran a les seves aules de forma regulada amb els seves tutores.
Cal garantir que a secretaria sempre hi hagi algú d’atenció, així que en cas que falti algun mestre caldrà
posar un altre especialista en lloc d’un membre de l’equip directiu. Els referents de les portes vetllen per
a que en entrar al centre els alumnes es rentin les mans amb gel hidroalcohòlic, mantinguin la distància
sanitària i portin la mascareta.
ENTRADES:
-

Els infantis de P3 entraran al centre per la porta del carrer Santa Anna i accediran al pati
d'Infantil. Aniran fins a la porta de l’aula on els esperarà la seva tutora.

-

El infants de P4 la tutora els esperarà a la porta d´accés a Educació Infantil al carrer Santa Anna.

La tutora de 1r, 2nA i 2nB espera als alumnes a la Terrassa.
Les Mestres de P5, 3r i 4t a la pista.
Les mestres de 5èA i 5èB regularan les dues files a l’entrada principal de l’escola i pujaran a les
aules de forma ordenada.
La mestra de 6è estarà a la porta de la biblioteca.
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S’enviarà informació en relació a les entrades i sortides a les famílies per a comunicar que només pot
venir a l’escola un adult per evitar aglomeracions al carrer i als accessos de l’escola. També per què
mantinguin les distàncies fora del centre abans de que els alumnes entrin.
Per garantir les mesures de prevenció a les entrades i sortides del centre, així com en els passadissos i
llocs de concurrència els alumnes i el personal del centre educatiu han de portar la mascareta fins
arribar a l’aula del grup estable, a banda de procurar mantenir el 1,5 metres de distància de seguretat.
Els alumnes d’educació infantil P3 (en horari de familiarització) els espera la seva tutora a la porta del
pati de l’aula. Durant el període de familiarització de P3 les famílies dels infants poden acompanyar-los a
l’aula seguint les mesures de prevenció i seguretat establertes:
-

1 adult per infant

-

Mascareta

-

Distància de la resta de famílies d´1,5m

En el cas dels germans, per una qüestió de seguretat cadascú ha d’accedir per la porta que li correspon
per respectar la traçabilitat a l’interior de l’edifici.
RETARDS: Els alumnes que arribin tard s’hauran d’esperar amb mascareta i respectant la distància de
seguretat amb el responsable referent de cada porta que els acompanyarà a l’aula respectant la
traçabilitat corresponent de cada grup estable. En cas d´arribar a l´escola quan els accessos estan tancats
l´accés d´entrada serà la porta principal del carrer Santa Anna.
SORTIDES: A la sortida els mestres de primària i educació infantil acompanyen fins la porta de sortida
corresponent i fan l’entrega a la família. En el cas d’alumnes grans que marxen sols a casa surten amb la
resta de grup per la porta de sortida corresponent al seu grup estable.
P4 la tutora entrega als alumnes a la porta d´infantil del carrer Santa Anna a les 16:30h i les famílies de
P3 podran accedir al pati d’infantil per tal de recollir als seus fills i filles per la porta de l’aula.
Les famílies de 1r i 2n podran accedir a la Terrassa per tal de recollir als nens i nenes .
Les famílies de P5, 3r i 4t podran accedir a la pista per recollir els infants.
Es recomana que les famílies només accedeixin a l’interior del recinte escolar en el cas que ho indiquem
el personal del centre seguint totes les mesures de protecció establertes, utilitzant mascareta i sempre
mantenint la distància de seguretat. En qualsevol cas, els adults que acompanyin els infants o joves han
de ser els mínims possibles per a cadascun d’ells i han de complir rigorosament les mesures de
distanciament físic de seguretat i ús de mascareta, limitant tant com sigui possible la seva estada als
accessos al centre educatiu. Recordem que cal demanar cita prèvia per a mantenir una entrevista o
reunió presencial.
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Proposta d’horaris i d’accessos per les entrades i sortides
L’horari marc del centre, de forma general, és l’establert per normativa i aprovat per Consell Escolar.
Les excepcionals circumstàncies derivades de la pandèmia determinen la necessitat d’incorporar alguns
ajustaments.
Per a configurar-la, s’ha tingut en compte:
●
Tots els accessos disponibles: accés vestíbul principal, accés d’infantil, accés al pati, accés per la
terrassa, porta d'emergència de la biblioteca
●

El nombre de grups entraran i sortiran per a cada accés

ACCÉS

RESPONSABLE

GRUP

Porta de la pista
Porta d´infantil
Porta de la
terrassa
Porta principal

Conserge
Itinerant
Itinerant

P5-3r-4t
P3-P4
1r-2nA – 2nB

Mestra
responsable de
5èA i 5èB
Mestra
responsable de
6è

5èA-5èB

Porta de la
biblioteca

HORARI
D´ENTRADA
Tothom entrarà a
les 9:00h

HORARI DE
SORTIDA
Tothom sortirà a
les 16:30h

6è

Les entrades i sortides es fan per grups estables. Tots els grups entraran a la mateixa hora. L’ordre
d’entrada serà el següent:
Totes les portes i passadissos estaran marcats amb elements de senyalització.

GRUP

PORTA D’ENTRADA I SORTIDA

HORA
D’ENTRADA

HORA DE
SORTIDA

EDUCACIÓ INFANTIL

P3 i P4 (recomanem
mascareta )

Porta Educació Infantil C/ Santa Anna i accés a l’aula des
de la porta del pati. A l’entrada el grup de P3 esperarà
en un espai separat a que la tutora de P4 entri primer
amb el seu grup. A la sortida cal respectar els espais
separats entre P4 i P3.
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9:00h

16:30h

HORA
D’ENTRADA
GRUP

HORA DE
SORTIDA

PORTA D’ENTRADA I SORTIDA
TERRASSA

2n A (amb mascareta)
2n B (amb mascareta)

Porta terrassa C/ Font de la Flàvia

9:00h

16:30h

1r (amb mascareta)

HORA
D’ENTRADA
GRUP

HORA DE
SORTIDA

PORTA D’ENTRADA I SORTIDA
PISTA PATI

3r (amb mascareta)
4t (amb mascareta)

Porta gran pista pati C/ Font de Can Esteve

9:00h

16:30h

P5
(recomanem
mascareta )

HORA
D’ENTRADA
GRUP

HORA DE
SORTIDA

PORTA D’ENTRADA I SORTIDA
PRINCIPAL

5èA (amb mascareta)

Porta principal C/ Santa Anna
9:00h

5èB (amb mascareta)

HORA
D’ENTRADA
GRUP

16:30h

HORA DE
SORTIDA

PORTA D’ENTRADA I SORTIDA
EMERGÈNCIA BIBLIOTECA

6è (amb mascareta)

Porta d'emergència biblioteca C/Font de la Flàvia
9:00h

15

16:30h
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Accés d’entrada i sortida migdia
GRUP

PORTA D’ENTRADA I SORTIDA

HORA DE
SORTIDA

HORA
D’ENTRADA

12:30h

15h

HORA DE
SORTIDA

HORA
D’ENTRADA

12:30h

15h

PRINCIPAL
5èA (amb mascareta)
5èB (amb mascareta)

GRUP

Porta principal C/ Santa Anna

PORTA D’ENTRADA I SORTIDA
EMERGÈNCIA BIBLIOTECA

6è (amb mascareta)

Porta d'emergència biblioteca C/Font de la Flàvia

L’espai de la terrassa té espais assignats amb rètols dels grups estables.

GRUP

PORTA D’ENTRADA I SORTIDA TERRASSA

P3
(recomanem
mascareta )

Porta terrassa C/ Font de la Flàvia
(recorregut intern escala interior)
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HORA DE
SORTIDA

HORA
D’ENTRADA

P4
(recomanem
mascareta )

Porta terrassa C/ Font de la Flàvia
(recorregut intern escala exterior metàl·lica)

1r (amb mascareta)

12:25h

14:55h

12:35h

15:05h

Porta terrassa C/ Font de la Flàvia

3r (amb mascareta)
P5
(recomanem
mascareta )
2n A (amb mascareta)
Porta terrassa C/ Font de la Flàvia
2n B (amb mascareta)
4t (amb mascareta)
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En cas de pluja tots els infants vindran a l´escola amb paraigües i el procediment d´entrades i sortides
serà el mateix que els dies de no pluja. S´intentarà fer les entrades de forma més àgil per a que els
infants es mullin el mínim possible. En el cas d’educació Infantil es recomana portar impermeable en
comptes de paraigües.

Entrades i sortides d’activitats extraescolars
Entrades a l’activitat. Les monitores de l´activitat extraescolars recolliran als infants al pati i a la Terrassa
a l´hora de la sortida i es quedaran al pati.
La sortida de l’activitat d’extraescolar es farà per la porta de la terrassa. En cap moment s´accedirà a
l´edifici. En cas de pluja l´activitat es desenvoluparà a la terrassa i com a última opció al gimnàs sempre
que puguem garantir la seva desinfecció.
En funció de la demanda de les activitats extraescolars acabarem de concretar l’organització de les
entrades i sortides.
Amb l’aprovació d’aquest document en Consell Escolar l’Ajuntament queda informat sobre l’horari
d’entrades i sortides i els diferents accessos per tal que les policies locals puguin planificar les seves
actuacions sobre la mobilitat.
Circulació dins del centre
En els passadissos i els lavabos es vetllarà perquè no coincideixin més d’un grup estable. Quan
coincideixin més d’un grup estable caldrà mantenir la distància interpersonal d’1,5 metres i portar
mascareta.
Aula d’anglès primer pis ( Novetat novembre 2021)
Els alumnes de 3r, 4t, 5è i 6è faran ús de la nova aula d’anglès situada al primer pis. Els alumnes de sisè
hauran de fer servir els seus lavabos de la planta baixa per preservar la traçabilitat.
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Ús d’ascensors
Es reservaran els ascensors per a les persones que presenten dificultats per a la mobilitat i el seu
personal de suport, si s’escau. L’ús serà esporàdic.

5.3.

Organització de l’espai d’esbarjo

Tots els grups, d'infantil a primària esmorzaran dins l’aula abans de sortir al pati.
La sortida al pati es farà esglaonada, cada grup estanc tindrà el seu recorregut establert tal com.
Hi hauran diferents torns dels espais de pati perquè tothom pugui passar per tots els espais. Les zones
de pati estaran sectoritzades.
Si en algun moment puntual ha d’haver dos grups estables en un espai els infants aniran amb la
mascareta
Cada grup estable estarà junt i quan comparteixin l’espai amb altres grups, han de mantenir entre ells la
distància sanitària. Quan no es mantingui la distància interpersonal de 1’5 metres caldrà l’ús de
mascaretes. En cas de que la situació de pandèmia estigui en franja vermella tot i mantenir les distàncies
portaran la mascareta.
INFANTIL
10:30h a 11h P3 i P4 el pati estarà sectoritzat en dos parts. Cada grup anirà al lavabo de la seva aula.
11h-11:30h P5 sortirà al pati a les 11h i disposarà de tot el pati d´infantil.
Al pati d´infantil hi haurà la tutora de cada grup més un mestre de suport en cada sector, es a dir, en P4
estarà la tutora més un mestre, en P5 estarà la tutora més un mestre. En el cas de P3 hi haurà la tutora
més la tutora SIEI i l´educador.
Caldrà establir de cada grup quin mestre s´encarrega de la higiene dels lavabos durant l´estona de pati.
De recordar als alumnes que cal rentar-se les mans abans i després, de netejar el lavabo si s´ha mullat,
les aixetes després de veure aigua, …
Els nens i nenes esmorzaran dins l´aula abans de sortir al pati.

PRIMÀRIA
10:30h a 11h de 1r a 6è
ZONES DE PATI
-

Terrassa (1 mestre). 1r, 2n, 3r, 4t, 5éA, 5èB, 6è torns rotatius.

-

Estructura i sorral (1 mestre) 1r, 2n, 3r, 4t, 5éA, 5èB, 6è torns rotatius.

-

Pista 1 (més propera al gimnàs) (1 mestre) 1r, 2n, 3r, 4t, 5éA, 5èB, 6è torns rotatius.

-

Pista 2 (1 mestre) 1r, 2n, 3r, 4t, 5éA, 5èB, 6è torns rotatius.

23

-

Gimnàs (1 mestre) 1r, 2n, 3r, 4t, 6è torns rotatius.

-

Zona ping-pong ( 1 mestre ) 3r, 4t, 5éA, 5èB, 6è

LAVABOS

Lavabos del pati: hi haurà un mestre encarregat de gestionar la higiene dels lavabos.
Cada cop que un nen vagi al lavabo s´haurà de rentar les mans abans d'entrar i al sortir també.
Caldrà netejar també les aixetes d'aigua.
Hall de secretaria (1 mestre) ja que els alumnes que fan pati a la Terrassa aniran al seu
lavabo i caldrà que el mestre que està al hall supervisa la higiene d´aquests alumnes.

PATIS INFANTIL 1r TORN 10:30 A 11:00
P3-P4
ZONA SORRAL I CASETA
P4
zona tobogan i construccions
P3
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PATIS INFANTIL 2N TORN 11:00 A 11:30
P5
TOT EL PATI
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5.4.

Organització de familiarització de P3

En els centres on es fa un procés d'adaptació a I3 o d'educació infantil de primer cicle, durant aquest
període les famílies dels infants poden acompanyar-los a l'aula seguint les mesures de prevenció i
seguretat següents:
Requisits d’accés
La persona acompanyant no pot participar en el període d'acollida si presenta símptomes compatibles
amb la covid-19 o els ha presentat en els darrers 10 dies. Tampoc no hi pot participar si ha tingut
contacte estret amb una persona amb la covid-19 confirmada o amb simptomatologia compatible en els
darrers 10 dies. Es recomana que aquestes persones estiguin vacunades amb la pauta completa.
Persones de risc
Aquelles persones acompanyants que pateixin una malaltia de risc davant de la covid-19 (diabetis,
malaltia cardiovascular —inclosa la hipertensió—, malaltia hepàtica crònica, malaltia pulmonar crònica,
malaltia renal crònica, immunodeficiència, càncer en fase activa, obesitat mòrbida), així com dones
embarassades, han d'avaluar la conveniència de participar en el període d'acollida amb el seu equip
mèdic de referència, depenent del seu estat vacunal.
Nombre d’acompanyants
Cada infant només pot ser acompanyat per una sola persona (que pot canviar durant el període
d'adaptació). Els germans o germanes que es trobin simultàniament en el període d'acollida poden ser
acompanyats per una o dues persones. En aquest cas, sí que hi pot haver contacte amb la resta de
membres de la unitat familiar.
Contacte i distància
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La persona acompanyant només pot tenir contacte amb el seu infant i ha de mantenir la distància de
seguretat (1,5 metres) amb la resta de persones de l'aula (inclosos infants, persones acompanyants i
persones educadores).
Rentat de mans
La persona acompanyant s'ha de rentar les mans amb aigua i sabó o gel hidroalcohòlic abans d'accedir al
centre educatiu i també abans d'entrar a l'aula. També es recomana el rentat de mans a la sortida del
centre educatiu.
Mascareta
La persona acompanyant ha d'accedir al centre educatiu amb una mascareta higiènica o quirúrgica
col·locada correctament.
Ventilació
És important que durant aquests períodes els espais estiguin ben ventilats seguint les instruccions.
Atès que el curs passat l'alumnat d'I4 no va poder fer adaptació i que en alguns centres s'han modificat
els grups estables de convivència, es permet fer adaptació a I3, I4 i I5 seguint les mesures sanitàries
esmentades anteriorment

5.5.

Ús de l’espai del gimnàs

Es recomana que l'educació física es faci a l'aire lliure —a l'espai del pati— sempre que sigui possible,
evitant la franja horària de major exposició solar durant els mesos de calor. Si l'activitat té lloc a l'exterior
i/o es mantenen els grups estables no serà necessari l'ús de mascareta.
L'espai del gimnàs pot ser utilitzat per a altres activitats lectives.
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ORGANITZACIÓ D’ESPAIS D’HIGIENE PER EDUCACIÓ FÍSICA
Donada la situació d’alerta per la pandèmia del Covid-19, s’ha hagut d’organitzar l’ús d’espais per realitzar els hàbits d’higiene posteriors a les sessions de E.
Física. Considerem que la higiene és un aspecte molt important i que no podem deixar de costat, tot i que la pandèmia ens complica la manera de fer servir
aquests espais així com la pràctica de l’educació física.

CICLE
INFANTIL

CLASSE
P-3
P-4
P-5
1r

CICLE
INICIAL

2n-A

2n-B
CICLE
MITJA
CICLE
SUPERIOR

ESPAI PER HIGIENE
Aula
Lavabos vestidors (rentat de
mans) i aula (Canvi de
samarreta).
Lavabos vestidors (rentat de
mans) i Vestidors(Canvi de
samarreta).
Lavabos vestidors (rentat de
mans) i Vestidors(Canvi de
samarreta).

3r
4t
5è-A
5è-B
6è

Lavabos vestidors (rentat de
mans) i Vestidors(Canvi de
samarreta).

DIA DE LA SETMANA
Dimarts i dijous
Dimecres i divendres
Dilluns i dimecres
Divendres

HÀBITS

Necesser (Què han de portar?)

Rentat de mans amb
aigua i sabó.

No cal portar necesser.

Dimarts

Rentat de mans amb
aigua i sabó i canvi de
samarreta.

Han de portar el necesser obligatòriament amb:
-Samarreta de recanvi.

Rentat de mans amb
aigua i sabó i canvi de
samarreta.

Han de portar el necesser obligatòriament amb:
-Samarreta.
-Colònia i/o desodorant roll-on opcional

Dijous

Dimecres
Dimarts
Divendres
Dilluns
Dijous

Els vestidors es desinfecten i ventilen després de l´ús de cada grup.
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5.6.

Organització dels serveis

Servei de menjador
El servei de menjador escolar, que inclou l’àpat i les activitats posteriors fins a la represa de l’activitat
lectiva, s’organitza en els espais habilitats a tal efecte:
- Menjador de l´escola
- Aula de P3 per als infants de P3
- Espai creatiu infantil, que durant aquest curs serà el menjador dels alumnes de P4.

El menjador escolar és un espai on coincideixen diversos grups estables. Els integrants d’un mateix grup
estable seuran junts en una o més taules. La separació entre les taules de grups diferents serà d´un 1,5m
com a mínim. En cas que en una mateixa taula hi hagi alumnes de més d’un grup caldrà deixar una cadira
buida entre ells per garantir la distància.
Sempre que sigui possible les finestres del menjador estaran obertes. Abans i després de cada torn es
realitzarà la ventilació de 10 min ( si les finestres no poden estar obertes pel fred) i la desinfecció de
taules i cadires.
Els/les monitors/es de menjador arribaran a l’aula entre les 12:25h i les 12:35 en funció del grup. Les
tutores sortiran amb els alumnes que van a casa i les monitores es quedaran a l’aula fins que sigui el
moment de sortir de l’aula. A l’espai del pati cal que un/a monitor/a supervisi l’espai del lavabo, que els
nens i nenes es posin la mascareta per accedir i anar supervisant que estiguin nets i desinfectant.

Proposta de torns i/o espais
Horari
1r torn: 12:25h a 13:15h (de P3 a 3r)
2n torn: 13:30h a 14:15h (de 4t a 6è)

Mesures preventives
·

Es realitzarà el rentat de mans abans d´entrar al menjador.

·

El menjar es servirà en plats individuals, evitant compartir-lo (no es posaran amanides, ni setrilleres,
ni cistelles del pa al centre de la taula). L’aigua estarà en una gerra i la servirà el monitor/a o en el cas
dels grups d´alumnes més grans la servirà un únic infant encarregat durant tot l’àpat.

·

El professorat i el personal d’administració i serveis del centre podrà fer ús del servei de menjador
escolar i s´ubicaran 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.
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Horari de menjador entrades i sortides al pati
Els monitors de menjador arribaran a l’aula entre les 12:25h i les 12:35 en funció del grup. Les
tutores sortiran amb els alumnes que van a casa i les monitores es quedaran a l’aula fins que
sigui el moment de sortir de l’aula. A l’espai del pati cal que un/a monitor/a supervisi l’espai del
lavabo, que els nens i nenes es posin la mascareta per accedir i anar supervisant que estiguin
nets i desinfectant.
Horari
●
●

1r torn: 12:25h a 13:15h.
2n torn: 13:30h a 14:15h

1r Torn:
●

P3 dinarà a la seva aula. Es rentaran les mans a l´aula. Faran la migdiada a la classe més
una activitat (conte, titelles,...). Tindran la possibilitat de sortir al seu sector de pati a les 15h
amb la tutora.
●
P4 dinarà a l´espai creatiu i utilitzarà el lavabo de la seva classe. Es renten les mans a
l´aula abans d´anar a dinar. Sortiran al seu sector de pati.
●
P5, 1r, 2n A, 2n B i 3r dinaran en el menjador. P5 es renten les mans a la classe. 1r es
rentaran les mans al seu lavabo i 2nA i 2n B i 3r es rentaran les mans a la pica del menjador.
Cada grup accedeix al menjador per una porta diferent i amb un marge de 5 o 10 minuts entre
un grup i l´altre (excepte 2n A i 2n B que accediran per la mateixa porta els dos grups estables
separats perquè van amb un sol monitor de menjador).

2n Torn
●

4t, 5è A, 5è B i 6è dinaran en el menjador. 4t entrarà al menjador per la porta de les
arrels (accediran per la mateixa porta els dos grups estables separats perquè van amb un sol
monitor de menjador) i 5è A i B per la porta del menjador propera a la pica. Els nens i nenes de
6è es rentaran les mans als lavabos del pati.
●
Els alumnes del 1r torn no sortiran del menjador fins que tot el grup estable no hagi
acabat de dinar. Sortiran per les portes per on han entrat i P5 va a la seva classe i d´allà va al
pati. 3r va per la porta de les arrels al pati i a la zona assignada, 2n A i 2n B i 3r surten per les
portes de menjador (ping-pong) i van cap al pati pel passadís del túnel .

Els alumnes del 2n torn accedeixen al menjador pel passadís d´acollida i no es creuaran amb la
resta de grups que surten del menjador.
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MATERIALS DE PATI
JOGUINES DE PATI: cada grup disposarà de les seves joguines de pati (pales, galledes, estris de la
cuineta,...) i cada grup d´alumnes s´encarrega de la neteja de les seves joguines.
Bicicletes infantil: Cada grup disposarà de 3 i cada grup s´encarregarà de netejar-les.
Pilotes: cada monitor s´encarrega de netejar la pilota abans i després d´utilitzar-la.
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1r Torn ( 5è i 6è) de pati de menjador (12:30h a 13:15h).

DIES

PISTA 1

PISTA 2

TERRA/SORRAL

DILLUNS

6è

5è A i 5è B separats

4t

DIMARTS

4t

6è

5èA i 5èB separats

DIMECRES

5èA i 5èB separats

4t

6è

DIJOUS

6è

5èA i 5èB separats

4t

DIVENDRES

4t

6è

5èA i 5èB separats

En aquest torn es disposa de dos espais més fins les 13:15h en cas de necessitat pel sol (terrassa
i gimnàs).
2n Torn ( de 1r a 3r) de pati de menjador( 13:30h a 14:15h)

DIES

PISTA 1

PISTA 2

TERRA/SORRAL

DILLUNS

1r

2n A i 2n B separats

3r

DIMARTS

3r

1r

2n A i 2n B separats

DIMECRES

2n A i 2n B separats

3r

1r

DIJOUS

1r

2n A i 2n B separats

3r

DIVENDRES

2n A i 2n B separats

3r

1r
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En aquest torn es disposa de dos espais més fins les 13:15h en cas de necessitat pel sol (terrassa
i gimnàs). Cal tenir present però que hi ha un 3r torn de pati. En cas de voler utilitzar aquests
espais s’encarregarà l’empresa de menjador d’organitzar els torns i explicar-ho a l’Equip Directiu
abans de fer qualsevol canvi.
3r torn de pati a la franja del menjador de 14:15h a 14:45h.
DIES

PISTA
1

PISTA
2

TERRA/SORRAL

TERRASSA

PATI
ADDICIONAL
INSTITUT

GIMNÀS

(2 grups)

DILLUNS

1r

2n A i 3r
2n B
separa
ts

DIMARTS

3r

1r

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

4t

6è

5èA i
5èB
separats

5èA i 5èB
separats

4t

6è

1r

6è

5è A i 5èB
separats

4t

2n A i 3r
2n B
separa
ts

4t

6è

5èA i 5è
B
separats

5èA i 5èB
separats

4t

6è

2n A i 3r
2n B
separa
ts

1r

2n A i 3r
2n B
separa
ts

2n A i 2n B
separats

1r
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Per aquesta graella no hi ha plano però queda molt definit en aquesta taula. En cas de voler
altres rotacions s’encarregarà l’empresa de menjador d’organitzar els torns i explicar-ho a
l’Equip Directiu abans de fer qualsevol canvi. L’espai pati addicional (institut) cal que vagi més
d’un monitor.
Retorn a les aules:

Hora d’arribada
al pati

Hora que
marxa del pati

Espai on renta mans
abans d’entrar a l’aula

Per on puja per a
anar a l’aula

1r

13:15h

14:40h

Lavabos davant aula 1r

Escala exterior
terrassa

2n A i
2n B

13:15h

14:50h

Lavabos pati

Escala exterior
terrassa

3r

13:15h

14:40h

Lavabos pati

Escala Infantil

4t

14:15h

14:50h

Lavabos passadís 4t

Escala de les
arrels

5è A i
5è B

14:15h

14:45h

Lavabos passadís 5è

Escala de les
arrels

6è

14:15h

14:45h

Lavabos passadís 6è

Escala exterior
terrassa

Les activitats posteriors als àpats es realitzaran, preferiblement, a l’aire lliure, amb ocupació diferenciada
d’espais per a cada grup estable. Quan això no sigui possible es farà ús de la mascareta.
També es podran utilitzar espais interiors els dies de pluja, preferiblement per a infants pertanyents a un
mateix grup estable. En aquest cas es garantirà la ventilació després de l’activitat.
Quan no sigui possible la utilització d’un espai per a infants d’un mateix grup estable, es garantirà la
separació entre els alumnes de grups diferents, així com organitzar separadament l’entrada i la sortida
dels infants dels diferents grups. També es garanteix la neteja, la desinfecció i ventilació dels espais
abans i després de la seva utilització.
En cas de tancament dels centres per a les activitats docents, la cuina podrà romandre oberta per fer els
menús per l'alumnat amb ajut de menjador.
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Activitats complementàries
Acollida matinal

Quan finalitzi el període d’acollida, els infants de primària seran acompanyats a la zona del pati on estigui
la seva tutora i els infants d´infantil a les aules. Tant els responsables com els infants han de portar les
mascaretes.
Acabat l’horari d’acollida es ventilarà, netejar i desinfectar l’espai.

Sortides i colònies
El centre durà a terme les activitats previstes en la programació general anual, pel que fa a sortides i
colònies, amb les adaptacions que calgui, ateses les mesures de prevenció i seguretat sanitàries, d'acord
amb el pla sectorial vigent.
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Extraescolars
Recomanem en la mesura que sigui possible no fer ús de les activitats extraescolars per a vetllar el
màxim per la traçabilitat i la protecció dels grups estables.
L’AFA s’encarrega de gestionar les activitats extraescolars.
Durant el mes de setembre es duran a terme activitats extraescolars que es desenvolupen fora del
centre escolar.
A partir del mes d’octubre es faran activitats extraescolars que es desenvoluparan al pati de l´escola i en
alguna aula de suport dins de l’edifici tant en horari de migdia com en horari de tarda.
Es duran a terme les extraescolars previstes i gestionades per l’AFA mantenint la distància interpersonal
d’1,5 metres i sempre portaran mascareta excepte quan siguin alumnes del mateix grup de convivència
estable.
Els alumnes d’educació infantil hauran de portar la mascareta en el cas que hi participin infants de
diferents edats i grups estables.
Es vetllarà perquè la composició del grup de participants sigui el més constant possible per facilitar la
traçabilitat.
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5.7.

Organització en cas d’un hipotètic nou escenari de confinament parcial o total

EN CAS DE CONFINAMENT D´UN GRUP ESTABLE (i si la mestra està bé de salut per poder gestionar la
tutoria)
Les tutores es connectaran durant el matí en dos moments diferents 1h per a explicar les tasques del
dia, fer alguna activitat on-line, explicar el Moodle,... La resta de propostes d´activitats estaran penjades
al Moodle. Els infants s´emportaran de l´aula els quaderns, pla lector i altres materials.
En el cas de grups de 25 alumnes, es valorarà si es fan dos torns de connexió amb el grup dividit (12
alumnes ) per poder fer una atenció més individualitzada. La tutora enviarà un correu amb el grup i
l´horari de connexió en cas de treballar amb dos grups.
S´establirà 1 hora a la setmana per resoldre dubtes dels infants. La tutora estarà connectada i els infants
que ho necessitin es podran connectar (no és obligatori).
Un cop a la setmana també es farà una videotrucada amb cada grup de tutoria/educació emocional,
gestió de grup,….
S´intentarà respectar al màxim les especialitats, sobretot l’anglès.
Els alumnes de Necessitats Educatives especials rebran una trucada de la tutora o correu electrònic amb
les propostes per als vostres fills i filles. Si son alumnes atesos per les mestres d'atenció a la diversitats,
aquestes es posaran en contacte amb vosaltres i establireu un horari de videotrucades i de seguiment.
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6. PARTICIPACIÓ DE LA COMUNITAT EDUCATIVA
6.1. Reunions
Les reunions de més de 10 persones es realitzaran en format virtual. En el cas de fer reunions presencials
es respectaran totes les mesures higièniques i de seguretat (mascareta, distància, ventilació,...).
Les reunions de cicle es faran els dimecres al migdia.
Les reunions de coordinació és faran els dimecres de les 11h a les 12:30h.
Les reunions de Claustre es faran els dijous al migdia.
Els Consells Escolars es faran els dimecres a la tarda.
Aquest curs no es podran cedir espais de l'escola per desenvolupar reunions de famílies, per fer
treballs.
6.2. Relació família escola:

Cal que tinguem molt present que aquest curs no es podrà accedir al centre presencialment a les
entrades i sortides fet que afavoria molt la comunicació amb els mestres o a secretaria. Caldrà fer un
esforç tots plegats per continuar comunicant-nos a través dels diferents canals, correu electrònic del
centre o de tutoria, telèfon,... o demanant cita prèvia.
És important que tots plegats mantinguem una bona relació i comunicació i per això no hem de dubtar a
fer servir els diferents canals:
●

Reunions d’inici de curs. Aquestes reunions se celebren a començament de curs (octubre) per parlar

de temes pedagògics i organitzatius. Durant aquest curs les realitzem de forma virtual a través de la
plataforma MEET.
●

Entrevistes amb les famílies i les tutores o tutor del seu fill o filla. Aquestes entrevistes,

normalment les convoca la tutora o el tutor, tanmateix qualsevol pare o mare la pot sol·licitar a través
del correu electrònic, per telèfon o a mitjançant l’agenda. El dia de les entrevistes és els dilluns. Les
entrevistes seran preferiblement en format virtual.
Durant el primer trimestre, cada tutora convocarà de forma virtual a totes les famílies per tal de fer una
primera entrevista de contacte.
●

Entrevistes amb direcció. Cal demanar cita prèvia per l’entrevista via correu electrònic o

telefònicament.
●

Notes i circulars informatives adreçades a les famílies per correu electrònic coorporatiu.

●

Notes adreçades a la tutora mitjançant l’agenda. En cas que hi hagi una nota, el nen o nena porta

l’agenda a la mà per donar-li a la mestra tutora o, en cas que es quedi a acollida, a la monitora. Els nens i
nenes portaran l’agenda oberta per la plana on hi ha l’escrit.
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●

Notes adreçades a les famílies mitjançant l’agenda. En cas que hi hagi una nota a l’agenda adreçada

a les famílies, cal que signar-la per tal d’assegurar que ha estat llegida per part d’un membre de la
família.
●

Notes adreçades a la tutora o a les famílies a través del correu electrònic d’aula.

●

Notes adreçades a direcció o administració mitjançant l’agenda o correu electrònic

(a8063710@xtec.cat).
●

Per telèfon ( 93.684.02.57) via de comunicació més directe, encara que hagueu d’ insistir una mica

en molts moments perquè només tenim una línia telefònica.
●

Mitjançant la pàgina web de l’escola (www.escolanova.cat)

●

Al vidre de les dues portes d’accés principal es pengen algunes informacions rellevants.

●

Al taulell d’anuncis taronja que hi ha al costat de la finestreta de secretaria és el taulell oficial

d’informacions per exemple preinscripcions, matrícules, calendari...
●

INFORMES A Educació Infantil es lliuren dos informes, un a mig curs (gener) i l’altre a final de

curs (juny). A Educació Primària es lliuren tres informes: un a final de cada avaluació.

6.3. Festes i celebracions:
Des d’un punt de vista tradicional, cultural i laic tenim previst fer les següents festes: Castanyada, Dia de
la Música, Festa d’hivern, Carnestoltes, Festa de la primavera, Sant Jordi, Final de Curs i totes aquelles
relacionades amb la diversitat dels nostres alumnes i que ens ajuden a conèixer-nos més i millor.
Durant aquest curs us anirem informant de com desenvoluparem les diferents festes ja que segurament
no es podran fer com s´estava fent fins ara.
En cas que siguin celebracions que es puguin fer en espais exteriors, es pot valorar la participació de
famílies evitant al màxim aglomeracions. Es pot organitzar amb diferents grups de convivència estable
sempre que es garanteixi la distància entre grups.
En qualsevol cas, cal vetllar sempre per l'acompliment de les mesures sanitàries establertes per al
moment pel que fa a la distància, l'ús de mascareta i les mesures d'higiene i prevenció. No s'hi pot
menjar ni beure. Es recomana que les persones participants estiguin vacunades amb la pauta completa.
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7. PLA DE VENTILACIÓ, NETEJA I DESINFECCIÓ DEL CENTRE
7.1.La ventilació
Pla de Ventilació
Aula
Si no fa fred a l’escola mantindrem totes les finestres obertes i totes les portes obertes.
Quan comenci a fer una mica de fred es mantindran obertes 10-20 cm les finestres. Les portes
totalment obertes, d’aquesta manera es mantenen uns nivells adequats de ventilació i les pèrdues
energètiques no són elevades.
A l´estona de pati s’obriran les dues finestres de l’aula totalment.
Mig dia: a les aules s’obriran les dues finestres durant 30 minuts i 10 minuts abans de que arribin els
infants a les 15h.
Quan comenci a fer molt de fred s’obriran abans de que arribin els nens 10 minuts i 15 minuts cada hora.
Pati: Es deixaran obertes durant els 30 minuts de pati.
Mig dia: a les aules s’obriran les dues finestres durant 30 minuts i 10 minuts abans de que arribin els
infants a les 15h.
Les portes totalment obertes, d’aquesta manera es mantenen uns nivells adequats de ventilació i les
pèrdues energètiques no són elevades.

La porta del hall principal (terrassa) s’obrirà sencera a les entrades i les sortides (9h, patis, 12:30h, 15h i
16:30h) en les estones que no hi ha circulació d’infants es tancaran.

L’Equip Directiu informarà cada matí a les 9h al claustre quan calgui aplicar la mesura 2 o 3.

Menjador:

Si no fa fred tindrem totes les finestres obertes i totes les portes obertes.

Quan faci molt de fred. Durant l’espai de temps que els infants estiguin asseguts per dinar es mantindran
obertes les finestres 20 centímetres i la porta del hall (arbre).

En els canvis de torn (15minuts) s´obriran totes les finestres i totes les portes del menjador garantint una
ventilació òptima.

L’Equip Directiu consensuarà amb l’empresa de menjador quan aplicar la mesura 1 o 2.

Acollida: quan arriba la monitora farà una ventilació de 10 minuts. Durant l’estona d’acollida es
mantindrà oberta la porta del hall (arbre) i una finestra del menjador 20 centímetres. Quan marxin els
infants de l’acollida s’obriran totes les finestres i portes durant 30minuts. Després només es deixarà
oberta una finestra (20 cm) i la porta del hall de l’arbre. Quan arribin els monitors per a preparar taules
(12:00h) cal tornar a ventilar tot l’espai amb totes les finestres obertes i portes.
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Recomanem a totes les famílies que els nens i nenes vinguin a l’escola amb diferents capes de roba
(samarreta fina, forro polar, jersei, jaqueta gruixuda per anar al pati) i que els nens i nenes se les puguin
posar i treure amb facilitat en funció de la temperatura.

7.2.Neteja i posterior desinfecció d’espais
La nova evidència mostra que la via de transmissió a través de les superfícies és molt menys rellevant del
que s'havia considerat inicialment. Per aquest motiu, durant el curs 2021-2022 no serà necessària
l'aplicació dels protocols de neteja establerts per al curs 2020-2021.
La neteja i la posterior desinfecció d'espais s'ha de fer amb una periodicitat diària al final de la jornada,
procurant incidir més en aquelles superfícies de contacte habitual.
No és necessària la desinfecció d'espais dins l'horari lectiu tot i que es valora la importància d'incloure-la
dins l'aprenentatge pedagògic d'ordre i neteja d'espais.
Es permet que els alumnes comparteixin materials portats de casa sempre que compleixin condicions
d'higiene.
Les zones exteriors són espais de baix risc de transmissió del coronavirus. Per aquest motiu, s'aconsella
utilitzar espais com el pati per a la realització d'aquelles activitats puguin fer-se a l'aire lliure.

7.3 Gestió de residus
Els mocadors i tovalloles d'un sol ús utilitzats per a l'assecat de mans o per a la higiene respiratòria es
llençaran en contenidors amb bosses, preferiblement amb tapa i pedal.
El material d’higiene personal, com mascaretes, guants i altres residus personals d’higiene, són
considerats com a fracció resta i, per tant, s’hauran de llençar al contenidor de rebuig (contenidor gris).
En el cas que alguna persona presenti símptomes mentre està al centre, caldrà tancar en una bossa tot el
material utilitzat a l'espai d'ús individual on s'ha aïllat la persona i introduir aquesta bossa tancada en
una segona bossa abans de dipositar-la amb la resta de residus tal com s’ha indicat al paràgraf anterior
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ANNEXOS
Annex 1: Llista de comprovació de símptomes per a les famílies

46

Annex 2: llista de comprovació per al pla de ventilació, neteja, desinfecció
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Annex 3: Llista de comprovació per a l’obertura diària dels centres educatius

Annex 4: Llista de comprovació per a l’obertura de centres educatius a l’inici de curs
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Annex 5: Protocol rentat de mans
RENTAT DE MANS:
A les 9h.: (la tutora porta a la porta on els recull l'hidrogel)
-

Educació Infantil: Amb hidrogel

-

Educació Primària: Amb hidrogel

Abans d’esmorzar:
-

E.I: amb aigua i sabó

-

E.P:

o

1r Lavabo amb aigua i sabó

o

2n A Hidrogel

o

2n B Pica aula amb aigua i sabó

o

3er Lavabo amb aigua i sabó

o

4t Pica aula amb aigua i sabó

o

5èA i 5èB Pica aula amb aigua i sabó

o

6è Pica aula amb aigua i sabó

Després d’esmorzar:
●

Tots amb hidrogel.

Després del pati:
-

E.I: amb aigua i sabó
E.P:

o

1r HIDROGEL

o

2n A Lavabo de la planta

o

2n B Pica aula amb aigua i sabó

o

3er hidrogel

o

4t Pica aula amb aigua i sabó

o

5èA i 5èB Pica aula amb aigua i sabó

o

6è Pica aula amb aigua i sabó

Abans de dinar:
-

E.I: amb aigua i sabó
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-

E.P:

o

1r Lavabo amb aigua i sabó

o

2n A i B Pica del menjador (amb la monitora) amb aigua i sabó. Els de casa amb hidrogel.

o

3r Lavabo amb aigua i sabó

o

4t Hidrogel

o

5è A i B Hidrogel

o

6è Hidrogel

A les 15h. i a les 16:30h: TOTS/ES amb hidrogel. Infantil si vol amb aigua i sabó
Educació física: Entrada i sortida amb hidrogel
Graella de control que hi ha a les a les aules.
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