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Introducció
Aquest Pla d’organització de l’escola del curs 2021-2022 té com a objectius:


Malgrat la pandèmia, tots els infants i adolescents de la nostra escola tindran
accés a l’educació en condicions d’equitat.



El procés d’ensenyament/aprenentatge educatiu continuarà amb la màxima
normalitat, seguint les instruccions sanitàries, garantint la funció social de
l’educació.



Apoderar-nos que l’escola ha de ser un entorn segur, amb el risc mínim
assumible.



A través de les mesures proposades, l’escola assumeix el compromís de
contribuir al control de l’epidèmia i a la ràpida identificació de casos i de
contactes.



Buscar l’equilibri entre protecció de la salut de tota la Comunitat Educativa i la
correcta gestió de la pandèmia i el dret de tot l’alumnat a una educació de
qualitat.



En el cas de confinament parcial o sectorial garantir el procés d’ensenyamentaprenentatge a través del Teletreball.

Aquest Pla és tranversal i afecta de manera global la dinàmica d’organització de la
nostra escola.
Pel seu compliment es requereix la coresponsabilitat de tots els estaments de la
Comunitat Educativa en un procés d’adaptació a les circumstàncies que determina la
Covi-19.
En l’elaboració d’aquest Pla d’organització de l’escola durant el curs 2021-2022 s’ha
tingut present les disposicions del Departament d’Educació, les directrius de l’Inspector
i de la Institució com així també les indicacions del Departament de Salut.
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1. Organització pedagògica en cas de confinament parcial o tancament
del Centre
Som conscients que, en l’ensenyament online, l’atenció als alumnes requereix més
temps. Cal fer activitats d’ensenyament, fer el seguiment i atendre casos individualment.
1. Activitats d’ensenyament:
a) Prioritzarem el currículum seleccionant aquelles parts més adequades per ser
treballades mitjançant activitats competencials i treball per projectes.
b) Cal mirar de manera vertical que les tasques siguin diversificades (diferents
produccions).
2. Seguiment dels alumnes:
Aquest curs tenint en compte que els alumnes de secundària ja han començat a
vacunar-se el funcionament serà diferent a aquesta etapa respecte a les d’infantil i
primària.
Infantil i Primària
a) A través del TEAMS.
b) Allà els alumnes tindran dintre la carpeta del seu grup l’horari de connexió així
com les tasques a fer.
ESO
a) A través del TEAMS.
b) Allà els alumnes tindran dintre la carpeta del seu grup l’horari del curs.
c) Caldrà que els alumnes confinats temporalment per compliment de
quarantena es connectin a les classes que s’estaran fent a l’escola.
d) Els alumnes no confinats seguiran les classes des de l’escola.
Avaluació ESO
Criteris d’avaluació penjats a la Pàgina Web del Centre
Per dissenyar aquests criteris s’han tingut en compte els punts següents:
a) Adaptació dels criteris d’avaluació a la situació d’ensenyament a distància:
alumnes i famílies han de saber sobre què, com i quan seran avaluats.
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b) Nous instruments com les connexions online, les observacions de les famílies,
etc. També altres instruments clàssics com les tasques realitzades i
retornades, qüestionaris, etc. Cal fer servir tots els recursos.
c) També seran elements d’avaluació aspectes com la puntualitat en les
connexions, el compromís, l’autonomia mostrada, etc.
d) Cal fer un retorn personalitzat de les tasques avaluades, amb l’alumne i per
escrit a les famílies dels alumnes que no presenten tasques
e) Totes les activitats realitzades poden ser elements d’avaluació i poden ajudar
a l’alumne.

2. Organització de grups d’alumnes, docents i espais

1. Ambients d’aprenentatge a infantil.
Es deixen de fer ambient d’aprenentatge barrejant grups de P3, P4 i P5. Els
ambients es continuaran fent cada dimarts i dijous a la tarda però sense barrejar
grups. Els ambients es faran per cursos. Cada curs farà un ambient diferent.
2. Distribució professors i cursos
Primària i Infantil:
Grups

Alumnes

P3 A

18

1

P3 B

18

1

P4 A

14

1

P4 B

15

1

Estable

P5 A

25

1

P5 B

26

1

Docents
Temporal
3
Psicomotricitat
TIC
Religió
3
Psicomotricitat
TIC
Religió
3
Psicomotricitat
Coteaching
Religió
3
Psicomotricitat
Coteaching
Religió
3
Psicomotricitat
Coteaching
religió
3
Psicomotricitat
Coteaching
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Estable

PAE
Temporal

Estable

1 suport

P3 A

1 suport

P3 B

1 suport

P4 A

1 suport

P4 B

1 suport

P5 A

1 suport

P5 B

Espai
Temporal

1rA

24

1

1r B

23

1

2n A

23

1

2n B

18

1

3r A

26

1

3r B

26

1

4t A

24

1

4t B

27

1

5è A

26

1

5è B

24

1

6è A

17

1

religió
4
Música
Anglès
E. Física
Art i GF
5
Música
Anglès
E. Física
Art i GF
Religió
4
Música
GF
E. Física
Art
4
Música
GF
E. Física
Art
3
Música
E. Física
Art
3
Música
Anglès
Art
5
Anglès
Música
E. Física
TIC
GF
5
Art
TIC
Música
E. Física
GF
5
Anglès
E. Física
Música
T. Expressió
Francès
6
Anglès
E. Física
Música
T. Expressió
Francès
Art
5
Música
E. Física
Francès
T. Expressió
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1 suport

1r A

1 suport

1r B

1 suport

2n A

1 suport

2n B

1 suport

3r A

1 suport

3r B

1 suport

4t A

1suport

4t B

2 suport

5è A

1 suport

5è B

1 suport

6è A

6è B

17

1

17
6è c

1

Anglès
5
Música
E. Física
Francès
T. Expressió
Anglès
Música
E. Física
Francès
T. Expressió
Anglès

1 suport

6è B

1 suport

6èC



La Música es farà a l’aula de música i en alguna ocasió a l’aula ordinària.



L’Educació física es farà al patí o al gimnàs



L’Art es farà a l’aula d’art o a l’aula ordinària.



El Francès i Anglès es farà a l’aula
Secundària
1r ESO A = 28alumnes

1r ESO B = 30 alumnes

Català

Quim Ortiz

Quim Ortiz

Castellà

Joan Ramon Saavedra

Joan Ramon Saavedra

Anglès

Giulia Mearelli

Giulia Mearelli

Matemàtiques

Xevi Miralles / Marc
Collell

Giulia Mearelli / Xevi
Miralles

Naturals

Marc Collell

Ester Triadú

Socials

Jordi Hernández

Jordi Hernández

Tecnologia

Dharma Pinós

Dharma Pinós

Música

Sílvia Martí

Sílvia Martí

Educació Física

Eva Torrelles

Eva Torrelles

Religió

Lídia Jiménez

Lídia Jiménez

Hora complementària

Lídia Jiménez/ Arantxa
Prat (suport aula 1.1)

Dharma Pinós/Arantxa
Prat (suport aula 1.1)

Faig

Marc Collell

Dharma Pinós/Giulia
Mearelli

Tutoria

Marc Collell

Dharma Pinós

2n ESO A = 30 alumnes

2n ESO B = 30 alumnes

Català

Quim Ortiz

Quim Ortiz

Castellà

Joan Ramon Saavedra

Joan Ramon Saavedra

Anglès

Sandra Sellabona

Sandra Sellabona

Matemàtiques

Giulia Mearelli/ Xevi
Miralles

Guim Torres / Xevi
Miralles

Naturals

Ester Triadú

Ester Triadú

Socials

Miquel Casagran

Miquel Casagran
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Tecnologia

Núria Duran

Núria Duran

Art

Dharma Pinós

Dharma Pinós

Educació Física

Eva Torrelles

Eva Torrelles

Religió

Lídia Jiménez

Lídia Jiménez

Hora
complementària

Lídia Jiménez/ Arantxa
Prat (Suport aula 1.1)

Dharma Pinós/Arantxa
Prat (Suport aula 1.1)

Faig

Sandra Sellabona/Eva
Torrelles

Guim Torres

Tutoria

Sandra Sellabona

Guim Torres

3r ESO A = 28
alumnes

3r ESO B = 30 alumnes

Català

Jordi Hernández

Jordi Hernández

Castellà

Joan Ramon Saavedra

Joan Ramon Saavedra

Anglès

Sandra Sellabona

Sandra Sellabona

Matemàtiques

GuimTorres

Física i química

Ester Triadú

Ester Triadú

Biologia

Guim Torres

Guim Torres

Socials

Miquel Casagran

Miquel Casagran

Tecnologia

Núria Duran

Núria Duran

Música

Miquel Casagran

Miquel Casagran

Educació Física

Eva Torrelles

Eva Torrelles

Ed. Visual i Plàstica

Dharma Pinós

Dharma Pinós

Religió

Lídia Jiménez

Lídia Jiménez

Hora complementària

Lídia Jiménez/ Arantxa
Prat (Suport aula 1.1)

Dharma Pinós/Arantxa
Prat (Suport aula 1.1)

Faig

Lídia Jiménez

Jordi Hernández/Núria
Duran

Tutoria

Lídia Jiménez

Jordi Hernández

Xevi Miralles

4t ESO A = 29 alumnes

Marc Collell

4t ESO B = 25 alumnes

Català

Jordi Hernández

Sílvia Martí

Castellà

Joan Ramon Saavedra

Joan Ramon Saavedra

Anglès

Sandra Sellabona

Sandra Sellabona

Socials

Miquel Casagran

Miquel Casagran

Educació Física

Eva Torrelles

Eva Torrelles

Religió

Miquel Casagran

Miquel Casagran

Faig

Ester Triadú

Miquel Casagran/Quim Ortiz

Tutoria

Ester Triadú

Miquel Casagran

*Matemàtiques
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**Franges 1, 2 i 3
Projecte Singular

* Els alumnes que fan l’itinerari científic fan matemàtiques amb en Marc Collell.
La resta, fan matemàtiques amb en Guim Torres i la Giulia Mearelli.
Franja 1:
Biologia i ciències aplicades: Guim Torres (aula 4t ESO A / Laboratori)
Economia i emprenedoria: Quim Ortiz (aula 4t ESO B)
Tecnologia i TIC: Núria Duran (Aula tecnologia / Informàtica)
Franja 2:
Física i química: Ester Triadú (aula 4t ESO A / Laboratori)
Llatí: Lídia Jiménez (aula 4t ESO B
Ciències aplicades: Marc Collell (Aula 1.2 / Laboratori)
Franja 3:
Tecnologia: Núria Duran (Aula tecnologia)
Francès: Sílvia Martí (Aula 1.2)
Filosofia: Quim Ortiz (Aula 4t ESO B)
TIC: Jordi Hernández (Aula informàtica)
Art: Dharma Pinós (Aula 4t ESO A)
Laboratori: S’utilitzarà en funció de les necessitat de les assignatures.
Projecte Singular

Alumnes 4t (9)

Alumnes 3r (1)

Català

Silvia Martí

Castellà

Arantxa Prats

Anglès

Guillem

Matemàtiques

Ester Triadú

TEC_TIC

Núria Duran

Faig

Ester Triadú/Miquel
Casagran

Lídia Jiménez

Tutoria

Ester Triadú/Miquel
Casagran

Lídia Jiménez

 Agrupaments hora complementària i itineraris 4t ESO
Durant aquest curs 2021-2022 es mantindrà l’hora complementària de francès,
ja que no implica la barreja de grups estables.
Els itineraris previstos per a 4t d’ESO es mantindran, ja que l’escola només té
dues línies i com que es diversifica l’alumnat entre les diverses opcions,
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disminuirà la ràtio per grup. Tot i que es barrejaran alguns alumnes de les dues
classes, farem separació de taules i ús de mascareta.


Treball per Projectes (FAIG)
Es segueixen treball per projectes (FAIG) dins el grup de referència i sense sortir
de l’espai assignat a cada grup estable.



Suport
Es mantenen les hores de suport dins l’aula, amb grups estables, a les hores de
matemàtiques de 1r a 3r d’ESO. Fora de l’aula es realitzarà igualment 2 hores
de suport pels alumnes que no fan francès de 1r a 3r d’ESO. Aquest fet implica
la barreja de grups estables del mateix curs fent servir separació de taules i/o
mascaretes.



Reunions de famílies d’inici de curs
Les reunions de principi de curs amb els tutors i tutores es faran de forma
telemàtica mitjançant l’aplicació Teams. Els dies previs a la reunió s’enviaran els
enllaços pertinents al correu electrònic de contacte dels pares. Per aquest motiu
és molt important que les dades que té l’escola de les famílies siguin el més
actualitzades possible. Principalment correu electrònic de contacte i telèfons.
Curs

Data i hora

P3

29/06/2021 - 20:30

P4

04/10/2021 – 20:30

P5

04/10/2021 – 20:30

1r EP

02/09/2021 – 19:30

2n EP

02/09/2021 -20:00

3r EP

05/10/2021 -20:00

4t EP

05/10/2021 -20:00

5è EP

06/10/2021 -20:00

6è EP

06/10/2021 -20:00

1r ESO A

30/09/2021 – 20:00

1r ESO B

30/09/2021 – 20:00

2n ESO A

30/09/2021 – 20:00

2n ESO B

30/09/2021 – 20:00

3r ESO A

30/09/2021 – 20:00
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3r ESO B

30/09/2021 – 20:00

4t ESO A

30/09/2021 – 20:00

4t ESO B

30/09/2021 – 20:00

3. Zones treball professorat:
Arran de la situació generada pel COVID-19, les sales de professors i l’aula taula
rodona no podran acollir un aforament molt gran de gent. L’aforament màxim
serà el següent:


Sala professors infantil: 5 persones màxim.



Sala professors edifici serveis: 15 persones màxim.



Sala taula rodona: 9 persones màxim.

Aquesta limitació en l’aforament implica que hi hagi un canvi en l’ús d’aquestes
sales, que només es podran utilitzar per treballar. S’evitarà utilitzar-les com a
zones d’esbarjo. No s’hi podrà menjar (es podrà esmorzar a les diferents aules,
patis i terrassa) per evitar riscos.
A l’hora de treballar, s’haurà de respectar el 1’5 metres de distància de seguretat,
portar mascareta si no es pot garantir el metre i mig, seguir les indicacions de
desinfecció i ser molt responsables dels nostres actes.
4. Comunitat educativa:
Les reunions del professorat seran normalment presencials seguint les
distancies recomanades i ús de mascareta en cas de no poder-les mantenir.

3. Organització d’horaris i gestió d’entrades i sortides


L’ús de la mascareta per part dels alumnes és obligatòria des de 1r d’EP fins a 4t
d’ESO en tot moment. En el cas d’EI és obligatòria en els moments que no es troben
dins el grup bombolla



L’ús de la mascareta és obligatòria en tot moment per part dels professors i personal
de servei (PAS).



Els pares NO poden entrar dins del recinte escolar però els pares de 3r a 6è poden
entrar al pati gran a deixar i a recollir el seu fill/a al lloc establert.



És important que els pares un cop han deixat o recollit el seu fill/a vagin marxant del
recinte escolar per tal d’evitar aglomeracions.



El professorat començarà la seva jornada a les 8:55 del matí i a les 14:55 de la tarda
al pati de l’escola. Pel que fa al professorat d’ESO, els dimecres i divendres, l’hora
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d’inici de la tarda és a les 14:25. Això permetrà una entrada ordenada i esglaonada
de l’alumnat.
1. Organització de les entrades


Infantil:
Els alumnes d’infantil entraran per l’Auditori Gmà. Salvador Coma i es distribuiran
per grups estables. A les 9h, acompanyats per les corresponents tutores aniran
entrant de manera ordenada a les aules: en primer lloc P3A, seguidament P3B
i així successivament fins arribar a P5B.



Primària CI
Els alumnes de 1r i 2n entraran per la porta del Germà Agustí fins arribar al pati
petit, on una monitora els distribuirà. Allà es faran 4 files (1rA, 1rB, 2nA, 2nB) i
amb els respectius professors de 1a hora del matí i 1a hora de la tarda aniran
pujant a l’aula. Abans de l’entrada d’aquest cicle, passaran els alumnes de 4t.
EP.



Primària CM i CS
Els alumnes de 3r a 6è entraran per la porta del Carrer Ample i hauran d’anar
directament al lloc assignat dins del pati gran. El lloc assignat és sobre
l’estrella del pati. Hauran d’esperar que el professor que imparteix la primera
hora del matí o primera hora de la tarda els vagi a buscar 5 minuts abans de
l’hora d’entrada establerta. En primer lloc pujaran amb ordre els alumnes de 3rA,
seguidament 3rB que pujaran per l’escala principal. Els alumnes de 4t accediran
a les classes per la rampa del pati petit i 5è i 6è aniran per l’escala d’emergències.



Primària i ESO
Tots els alumnes entraran per la porta del Carrer Ample i hauran d’anar
directament al lloc assignat dins del pati gran. Hauran d’esperar que el
professor que imparteix la primera hora del matí o primera hora de la tarda els
vagi a buscar 5 minuts abans de l’hora d’entrada establerta. Els alumnes de 2n
ESO pujaran per l’escala de la terrassa i entraran per la porta que dona accés al
passadís de davant de les seves aules. Els alumnes de 1r ESO B i 3r ESO B
pujaran per l’escala de la terrassa i entraran per la porta que comunica amb
l’edifici Gavarres. Els alumnes de 3r ESO A esperaran que les classes de 5è i 6è
de EP hagin pujat per l’escala d’emergència i llavors hi pujaran ells. Finalment
els alumnes de 1r ESO A i 4t ESO A i B entraran per l’escala de l’edifici Gavarres.
En l’Annex 2 podeu veure la distribució dels llocs d’agrupament de les diferents
classes al pati gran.
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2. Organització de les sortides del migdia i de la tarda


Infantil
- Sortida esglaonada per cursos
- S’entreguen els nens a la porta de l’auditori
- Migdia: Ordre: 12:50 – 13:00 amb mascareta van a l’auditori.
-

Tarda: Ordre: P3 (16:45); P4 (16:50) i P5 (17:00).

 Primària CI
- Els pares s’esperen al carrer Germà Agustí
- Els professors acompanyen els alumnes fins a la porta de sortida de
l’Escola per ordre i segons horari establert:
- Al migdia a l’hora de dinar, les monitores aniran a recollir els alumnes que
van a menjador. Les mestres baixaran als alumnes que van a casa fins la
porta del carrer Germà Agustí.
- A les 15:00h els alumnes entraran a l’escola de la mateixa manera que ho
han fet a les 9:00h. Entraran pel carrer Germà Agustí i pujaran per la
rampa fins arribar al pati petit.
- 1r EP 16:50 2n EP 17:00 Els alumnes aniran sortint amb la companyia de
les seves tutores fins arribar a la porta del carrer Germà Agustí.


Primària CM i CS
- Els pares podran entrar al pati gran amb mascareta per recollir els fills/es.
- Els professors acompanyen els alumnes per ordre al punt de recollida
establert en el pati gran on els pares els recullen tant a la 13:00 com a les
17:00h.
- Per sortir es segueixen els mateixos itineraris que a les entrades.



ESO
- Els professors acompanyen els alumnes per ordre al pati evitant les
aglomeracions.
- Segueixen els mateixos itineraris que a les entrades.

Cal tenir present que durant la sortida dels alumnes a la tarda tant el carrer del Germà
Agustí com el carrer Ample estaran tancats a la circulació dels vehicles per facilitar la
recollida dels alumnes per part de les famílies.
Taula resum de les entrades i sortides de l’escola
ACCÈS
Porta de l’Auditori

GRUP

HORA ENTRADA
8:55
8:55
8:55

P3A
P3 B
P4 A
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HORA SORTIDA
16:45
16:45
16:50

Porta Germà Agustí

Porta Carrer Ample

P4 B
P4 C
P5 A
P5 B
P5 C
1r A EP
1r B EP
1r C EP
2n A EP
2n B EP
2n C EP
3rA EP (pati gran
zona estrella)
3rB EP (pati gran
zona estrella)
3rC EP (pati gran
zona estrella)
4t A EP (pati gran
zona estrella)
4t B EP (pati gran
zona estrella)
4t C EP (pati gran
zona estrella)
5è A EP (pati gran
zona estrella)
5è B EP (pati gran
zona estrella)
5è C EP (pati gran
zona estrella)
6è A EP (pati gran
zona estrella)
6è B EP (pati gran
zona estrella)
6è C EP (pati gran
zona estrella)
1rESOA (pati gran)

8:55
8:55
8:55
8:55
8:55
8:55 (pati petit)
8:55 (pati petit)
8:55 (pati petit)
8:55 (patit petit)
8:55 (pati petit)
8:55 (pati petit)
8:55 (escala interior)

16:50
16:50
17:00
17:00
17:00
16:50
16:50 (després de 1r A)
16:50 (després de 1r B)
17:00
17:00 (després de 2n A)
17:00 (després de 2n B)
16:55

8:55 (escala interior)

16:55

8:55 (escala interior)

16:55

8:55 (rampa pati petit)

16:55

8:55 (rampa pati petit)

16:55

8:55 (rampa pati petit)

16:55

8:55 (escala emer.)

16:55

8:55 (escala emer.)

16:55

8:55 (escala emer.)

16:55

8:55 (escala emer.)

16:55

8:55 (escala emer.)

16:55

8:55 (pati gran)

16:55

8:55 (escala del mig)

16:50

1rESOB (pati gran)

8:55 (escala del fons)

16:50

2nESOA (pati gran)

8:55 (escala del fonsque dona a les aules de
2n ESO)

16:50

2nESOB (pati gran)

8:55 (escala del fonsque dona a les aules de
2n ESO)

16:50

3rESOA (pati gran)

8:55 (escala emer.)

16:50

3rESOB (pati gran)

8:55 (escala del fons)

16:50

4tESOA (pati gran)

8:55 (escala del mig)

16:50

4tESOB (pati gran)

8:55 (escala del mig)

16:50

Porta Carrer Ample

3. Patis


Després d’esmorzar cal que els alumnes vagin amb mascareta.
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Infantil:
Esmorzen a classe i llavors surten al pati.
-

P3 i P4 10:00-10:30 (P3 Sorrera i P4 Pati)

-

P5 10:30 - 11:00 Sorrera

Primària:
El professor que hi ha a l’aula acompanya els alumnes fins al pati. Allà esmorzen
agrupats per classes prop de la zona de l’estrella. Els professors que vigilen el
pati hauran de vetllar perquè els alumnes de diferents classes no es barregin
entre ells, ja que esmorzaran sense mascareta, esdevenint un moment de risc.
Un cop han esmorzat, s’han de posar la mascareta i llavors poden jugar amb
components d’altres grups a la zona de joc. Allà podran utilitzar les pilotes de
classe. Cada tutor assignarà un responsable que baixarà i pujarà les dues pilotes
de classe (bàsquet i futbol) i, un cop arribin a classe després de gaudir de l’estona
d’esbarjo, serà el responsable de desinfectar ambdues pilotes.
Dels tres professors designats per vigilar el pati, un d’ells (pot ser rotatiu) haurà
d’estar pendent que no es generin aglomeracions als lavabos.
ESO:
El professor que hi ha a l’aula acompanya els alumnes fins al pati. Allà esmorzen
agrupats per classes segons distribució establerta. Els professors que vigilen el
pati hauran de vetllar per tal que els alumnes de diferents classes no es barregin
entre ells, ja que esmorzaran sense mascareta, esdevenint un moment de risc.
Un cop han esmorzat, s’han de posar la mascareta i llavors poden jugar amb
alumnes d’altres grups a la zona de joc. Allà podran utilitzar les pilotes de classe.
Cada tutor assignarà un responsable que baixarà i pujarà les dues pilotes de
classe (bàsquet i futbol) i, un cop arribin a classe després de gaudir de l’estona
d’esbarjo, serà el responsable de desinfectar ambdues pilotes.
Dels tres professors designats per vigilar el pati, un d’ells (pot ser rotatiu) haurà
d’estar pendent que no es generin aglomeracions als lavabos.
Distribució de zones ho trobareu a l’Annex 2
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4. Menjador


Mentre els alumnes no estan asseguts a taula es feina dels responsables de
menjador vetllar que tots els alumnes portin la mascareta.



Els espais de menjador seran dos: el d’infantil (al hall d’infantil) i el menjador
escolar per la resta d’alumnes.



De CM a ESO, els alumnes s’esperen just abans de la porta de les piques i
allà van rentant-se les mans i tornen a sortir per anar a buscar les safates,
sempre segons grup classe.



Abans de sortir del menjador, un cop acaben de dinar, s’han de tornar a
rentar les mans.

Infantil:


12:30 els de P3 renten mans i fan pipi al lavabo interior. Els que no es
queden al menjador romanen a la classe fins a l’hora d’anar a l’Auditori
per la recollida.



12:45 els de P4 renten mans i fan pipi al lavabo interior un cop hagin
acabat els de P3. Els que no es queden al menjador romanen a la classe
fins a l’hora d’anar a l’Auditori per la recollida.



12:45 els de P5 renten mans i fan pipi al lavabo exterior. Els que no es
queden al menjador romanen a la classe fins a l’hora d’anar a l’Auditori
per la recollida.

Primària:


CI: Una monitora de menjador recull els alumnes a la classe i els baixa al
menjador, passant primer, a rentar les mans.



CM i CS: els alumnes baixen amb el professor fins al pati amb els que
marxen a casa, i allà esperen que se’ls cridi des del menjador.

ESO


Els alumnes s’esperen al pati com fins ara, en grups estables que els
cridin des del menjador

5. Fonts d’aigua de l’escola
Com el curs passat les fonts de l’escola es mantindran tancades. Cal que els
alumnes portin aigua de casa. Sempre que sigui possible en un envàs reutilitzable
i identificat de forma clara, com la resta de material de l’alumne.
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6. Transport escolar
S’ha enviat informació dels horaris de les entrades i sortides de l’escola així com
dels dies de festa local i de lliure elecció al Consell Comarcal del Gironès.
7. Extraescolars
Les activitats extraescolars quan suposin una barreja d’alumnes dels diferents grups
estables, caldrà fer-les aplicant la distància de seguretat o utilitzant la mascareta.
La informació de les extraescolars d’enguany estarà disponible a partir del 20 de
setembre (s’enviarà un correu informatiu)
Funcionament
El monitor responsable de l’activitat és qui recollirà els alumnes en el punt establert.
En tot cas, durant aquests trasllats sempre caldrà portar mascareta si no es pot
assegurar el manteniment de la distància de seguretat.

4. Pla d’actuació COVID
Davant d'una persona que comença a desenvolupar símptomes compatibles amb la
COVID-19 a l’escola:
a)

S’aïllarà l’alumne a l’Aula Speaking Class. La resta del grup treballarà de forma
normal fins a noves indicacions.

b) Es col·locarà una mascareta quirúrgica tant a la persona que ha iniciat símptomes
com a la persona que quedi al seu càrrec, el Resp. Covid, una persona No
vulnerable i amb pauta completa de vacunació.
c)

Es contactarà amb la família per tal que vingui a buscar l’infant.

d) La direcció del centre contactarà amb el servei territorial d’Educació per informar
de la situació i a través d’ells amb el servei de salut pública.
e)

La família o la persona amb símptomes contactarà amb el seu CAP de referència
per valorar la situació i fer les actuacions necessàries. Si es decideix realitzar una
PCR per a SARS-CoV-2, l’infant i la família amb qui conviu hauran d’estar en
aïllament al domicili fins conèixer el resultat.

f)

En cas que, finalment, es confirmi el cas, Salut Pública serà l'encarregada de la
identificació, aïllament i seguiment dels contactes estrets.
A nivell d’informació saber que:
•

Si es tracta d’un alumne d’infantil o primària i es confirma que és positiu, tot
el grup (incloent el docent) quedarà en quarantena 10 dies. I es farà prova
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PCR com es feia l’any passat.
•

Si es tracta d’un alumne d’ESO, ja no es confina tot el grup:
i No Vacunats: es confinen els 10 dies i es fa la PCR, tal i com es feia.
ii Vacunats: han de fer una prova d’antígens a una Farmàcia (l’escola
indicarà als pares quines farmàcies estan al programa).
a

Si el test surt negatiu, l’alumne continua a classe presencial.

b

Si surt positiu, s’ha de confinar.

5. Pla de ventilació, neteja i desinfecció. Ús de mascareta.
a) Ventilació


Es recomana, sempre que la meteorologia ho permeti, realitzar les classes amb
les finestres obertes, de tal manera que faciliti la circulació de l’aire a la classe i
la seva renovació.



En el cas que no s’hagin tingut obertes les finestres de forma constant, la
ventilació de les aules es durà a terme obligatòriament tres vegades al dia: durant
l’esbarjo, al migdia i a les cinc de la tarda. El responsable de deixar obertes les
finestres serà el professor que ocupi l’aula a les hores anteriors als períodes de
ventilació previstos.

b) Neteja


L’empresa de neteja serà la responsable de la neteja i desinfecció diària de les
aules. També es rentaran els passamans, manetes, baranes i interruptors de tota
l’escola.



L’escola ja disposa del certificat de coordinació d’activitats empresarials de
l’empresa de neteja CapGir.



L’escola disposarà d’una persona que netejarà els lavabos de tota l’escola durant
el migdia. D’aquesta manera, els lavabos es netejaran dues vegades al dia.



L’empresa de neteja portarà un control exhaustiu del registre de zones de neteja
i desinfecció.

c)

Desinfecció


Aules comunes: La desinfecció la durà a terme diàriament el personal de neteja



Aules de tutoria: no caldrà desinfectar-les completament cada vegada, ja que
sempre és utilitzada pel mateix grup de convivència. Aquestes seran
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desinfectades en detall per l’equip de neteja a partir de les cinc. A tenir en
compte, però:


Profilaxis dels alumnes:
o

Caldrà rentar-se les mans amb solucions hidroalcohòliques a l’arribada a
l’escola, utilitzant els dispensadors col·locats a les entrades. Hi haurà un
dosificador a l’entrada de cada classe.

o

Caldrà rentar-se les mans per anar al pati, utilitzant la solució
hidroalcohòlica que hi haurà a cadascuna de les aules del centre.

o

Caldrà rentar-se les mans amb sabó i aigua abans i després d’utilitzar el
lavabo.

o


Ser curosos a l’hora d’esternudar i tossir.

Profilaxis del personal que treballa al centre:
o

Caldrà rentar-se les mans amb solució hidroalcohòlica a l’arribada i
sortida del centre educatiu, utilitzant els dispensadors col·locats a les
entrades.



o

A l’entrar i sortir de zones comunes.

o

Rentar-se les mans com a mínim una vegada cada dues hores.

o

Abans i després d’anar al lavabo.

A cada aula hi haurà disponible el material necessari per dur a terme la neteja
de les mans i la desinfecció del material. En cas que un professor detecti que
s’han acabat aquests productes serà el responsable d’anar a consergeria a
buscar-ne.



Consergeria serà la responsable de mantenir el control de tot l’estoc d’aquests
productes, sent molt previsores amb les quantitats a fi d’evitar que l’escola es
quedi sense material desinfectant.

d) Ús de mascareta


L’ús de mascareta serà obligatori en tots els espais del centre i en tots els
desplaçaments pel centre, tant per personal com per l’alumnat. Només es podrà
treure la mascareta en les següents situacions:
o

Per dinar i esmorzar

o

En casos on la mascareta estigui contraindicada i nens de menys de 6
anys.
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L’ús de mascareta també serà obligatori en totes les sortides que faci el centre,
com ara excursions, visites o activitats lúdiques



Tots els alumnes hauran de portar dues mascaretes de casa, una posada, i l’altra
ben guardada. Aquesta segona mascareta s’utilitzarà només en cas que es
trenqui la primera.



L’escola disposarà de mascaretes d’emergència.



La mascareta s’haurà d’utilitzar correctament, tapant el nas i la boca.



Els EPIS del professorat els proporcionarà la institució.

6. Certificats que cal omplir.


Personal del centre:
o



Declaració responsable personal

Pares alumnes:
o

Declaració responsable famílies

o

Autorització per al procediment de gestió de casos i contactes de la
COVID-19 als centres educatius

o

En el cas dels alumnes d’ESO el certificat de pauta complerta de
vacunació de COVID-19 si el tenen.

(Podeu trobar-los en l’Annex 1)

Un cop aprovat aquest pla per Inspecció d’Educació s’informarà al Consell Escolar del
Centre divendres 10 de setembre a les 18h de 2021.
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