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0.Introducció

Aquest Pla està elaborat tenint en compte la Resolució conjunta del

conseller d’Educació i Formació Professional i de la consellera de Salut i

Consum de 4 de juny de 2021 per la qual s’ aproven les mesures excepcionals

de prevenció , contenció, coordinació, organització i funcionament  per fer front a

la crisi sanitària ocasionada per la Covid 19 per als centres educatius no

universitaris de la comunitat autònoma de les Illes Balears durant el curs 2021-22

Els criteris bàsics utilitzats són:

Tal com marca la normativa,  fer grups estables de convivència des d’EI

fins a 6è d’ EP formats pel grup d’ alumnes més el tutor, en el quals s’ ha de

garantir l’ estanquitat en totes les activitats que es duguin a terme al centre

educatiu. S’ ha d’ evitar el contacte amb altres grups i limitar al màxim el nombre

de contactes, tot i que hi podran accedir els professors especialistes i de suport,

així com el personal auxiliar necessari.

En aquests grups no cal guardar la distància estricta, els membres poden

interactuar  amb més normalitat.

Els alumnes de diferents GCE en cas de coincidir han de guardar una
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distància d’ 1,5m entre grups.

L’ús de mascareta és obligatori en tot moment en el cas dels adults i els

alumnes majors de 6 anys, independentment de la distància, excepte en

situacions de consum d’aliments i begudes i durant la pràctica d'activitat física

intensa.

Els alumnes d'educació infantil només han de dur la mascareta durant l’

escola matinera i el menjador (menys al moment estricte de menjar)

Es reiniciaran els espais a Educació infantil i el treball cooperatiu a

Educació primària , que aquest curs passat havia quedat aturat.

Es seguirà amb els projectes de treball a Ciències Naturals i Socials i es

faran  tallers però sense que siguin internivells, hauran de ser respectant els

GCE.

Aquest document s’ anirà revisant , sempre que canviin els criteris

sanitaris i s’adaptarà a la normativa vigent a cada moment.

S'ha de seguir amb les mateixes mesures d'higiene de mans i respiratòria

i neteja dels espais  (rentat de mans, ús de mocadors d’un sol ús, papereres

amb pedal i tapa…) . També s'ha de seguir amb la ventilació freqüent dels

espais.

Aquest pla pretén planificar i organitzar les mesures necessàries per

adaptar l’organització i funcionament de centre a les noves circumstàncies

sanitàries esdevingudes a causa de la covid19 tenint en compte 3 escenaris

diferents que es preveu que puguin succeir durant el curs 2020-21

Aquests 3 escenaris són:

Escenari A: Nova normalitat

Nivell 0
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En aquest escenari les classes són presencials per a tot l'alumnat, amb mesures

més flexibles, però tenint cura de les situacions que poden suposar risc i tenint

en compte  la Resolució conjunta del conseller d’Educació i Formació

Professional i de la consellera de Salut i Consum de 4 de juny de 2021 per la

qual s'aproven les mesures excepcionals  de prevenció , contenció, coordinació,

organització  i funcionament  per fer front a la crisi sanitària ocasionada per la

Covid 19 per als centres educatius no universitaris de la comunitat autònoma de

les Illes Balears durant el curs 2021-22

Aquest escenari es duria a terme igual que en nivell 1 i 2 però es relaxarien les

següents mesures:

Els patis podrien ser compartits per alumnes de fins a 3 GEC amb mascareta

posada

Les entrades i sortides del centre no s’ esglaonarien

Nivell 1 i 2

En aquest escenari les classes són presencials per a tot l'alumnat, amb mesures

més flexibles, però tenint cura de les situacions que poden suposar risc i tenint

en compte  la Resolució conjunta del conseller d’Educació i Formació

Professional i de la consellera de Salut i Consum de 4 de juny de 2021 per la

qual s'aproven les mesures excepcionals  de prevenció , contenció, coordinació,

organització  i funcionament  per fer front a la crisi sanitària ocasionada per la

Covid 19 per als centres educatius no universitaris de la comunitat autònoma de

les Illes Balears durant el curs 2021-22

Aquest nivell serà el que es desenvoluparà amb més detall, ja que és en el qual

ens trobam actualment.

Escenari B (Nivells 3 i 4 ) Amb mesures restrictives

Amb mesures més restrictives pel que fa a la distància recomanada per
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les autoritats sanitàries, que suposarà diferents maneres d'organitzar els

ensenyaments, especialitats , grups, etc..En aquest escenari es contempla la

presencialitat completa en les etapes d’educació infantil i educació primària

Escenari C: Confinament

En aquest escenari es planteja la suspensió de les activitats lectives

presencials i , per això, s’haurà de dur a terme l’ ensenyament a distància.

L’objectiu bàsic en aquest escenari serà mantenir la funció educativa de

l'escola.

El pas d'un escenari a un altre vindrà determinat per l’ evolució de la

pandèmia, d’acord amb el que estableixin les autoritats sanitàries en cada

moment

Així mateix, si les autoritats sanitàries estableixen directrius diferents

que suposin altres escenaris distints d’ aquests tres plantejats, caldrà

adaptar-los i redefinir-los

1. Planificació de les mesures de prevenció, protecció i higiene
enfront de la COVID-19 adaptades a l’etapa educativa.

1.1 Mesures de prevenció als diferents espais

1.1.1Adequació organitzativa als diferents escenaris. Aforament
(ràtios/aula), entrades i sortides (portes i horaris), passadissos, banys.

ESCENARI A

(NOVA

NORMALITAT)

Nivell 0,1 ,2

ESCENARI B

(AGRUPAME
NTS
REDUÏTS)

Nivell 3,4

ESCENARI C

(CONFINAMENT
)
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RÀTIOS/AULA EI 3 anys-

54m2

AFORAMENT 24

ALUMNES 11

EI 3 anys

54m2.

AFORAMENT 14

ALUMNES 11

EI 4-5 anys

36m2.

AFORAMEN

T:  16.

ALUMNES

12

EI 4-5 anys
36m2

AFORAMENT 12

ALUMNES 12

1er i 2on EP

53m2

AFORAMENT 24

ALUMNES 13

1er i 2on EP

53m2

AFORAMENT 14

ALUMNES 13

3er i 4t EP

54m2

AFORAMENT 24

ALUMNES 14

3er i 4t EP

54m2

AFORAMENT 14

ALUMNES 14
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5è i 6è EP

38m2

AFORAMENT 17

ALUMNES 11

5è i 6è EP

38m2

AFORAMENT 11

ALUMNES 11

S’ han organitzat els grups el més equilibrats possible en nombre

d’alumnat i tenint en compte les dimensions de les aules.

ENTRADES I SORTIDES DEL CENTRE

Per tal de no coincidir els diferents GCE en les entrades i sortides del

centre aquestes es faran de manera esglaonada i per 3 portes diferents. El

centre disposa de 30 min. diaris per aquest efecte.

GRUP ENTRADES SORTIDES

3 anys Per la porta n. 55 a

les 9’15h

Per la porta n. 55 a les

13’ 45h

4 i 5 anys Per la porta n. 55 de

les 9’ooh

Per la porta n. 55 a

les 14.00h

1er i 2on Per la porta petita del

pati  a les 9.00h

Per la porta petita

del pati a les

14:00h
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3er i 4t Per la porta n.57 a les

9’00h

Per la porta n.57 a les

13.45h

5è i 6è Per la porta n. 57 a

les 9.15h

Per la porta n.57 a les

14.00h

PASSADISSOS BANYS

Els passadissos estaran marcats

amb camins de dos colors , color verd

d’anada i color taronja de tornada

perquè els alumnes puguin estar

sempre a 1m i mig de distància

interpersonal, es farà amb unes

petjades d’ animal que es trobaran a

metre i mig unes de les altres i

El centre només disposa de 3,
cada bany només té 2 wc així
que la

distribució del bany és
complicada i dur a terme
aquesta rutina durarà molt de
temps.

Banys d’ EI: l’ alumnat de 3 anys
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l’alumnat sabrà que ha d’ anar

sempre damunt les petjades.

A l’ escala es retolarà del mateix color

un circuit de pujada i un de baixada.

accedirà als banys sempre per la

porta interior de l’ aula i utilitzarà

només el wc i el lavabo més proper a

l’ aula.

L’ alumnat de 4-5  anys accedirà als

banys sempre per la porta del pati i

utilitzarà només el wc i el lavabo

més proper a la porta del pati. El wc

que queda enmig quedarà clausurat

per poder mantenir distàncies

Banys 1er i 2on: aniran al bany més

proper a l’ aula i sempre de 1 en 1.

Banys 3er i 4t: aniran al bany més

proper a la seva aula i utilitzaran el

wc més proper a la seva aula(dret)

Només hi poden anar d’ un en un

Banys 5è i 6è: aniran al bany més

proper a la seva aula i utilitzaran

només el wc més proper a la seva

aula

(esquerra).Només poden anar al

bany d’un en un.

Bany mestres: el centre només

disposa d’ un wc per a mestres que

està a un bany que s’ haurà de

compartir amb 1er i 2on...es tancarà

un wc perquè sigui d’ús exclusiu pels

docents

No es permetrà l’ús dels

banys a persones externes

que no siguin alumnes o

mestres.

8



Qualsevol usuari dels banys que trobi

el bany ocupat, ha d’ esperar defora

mantenint la distància de metre i mig

ESPAI RECONVERTIT NOU ÚS

AULA DE PSICO/GIMNÀS S’ ha convertit amb aula de 3er i 4t .

No es podrà utilitzar per fer psico ni

EF. Aquestes activitats s’ hauran de

fer l’ aire lliure i els dies de pluja es

faran sessions teòriques dins l’ aula

i/o teatre municipal

AULA DE 1ER CICLE Aquesta aula ha passat a ser la

segona aula d’ educació infantil

(4-5  anys)

DESPATX DE DIRECCIÓ/SALA DE

MESTRES

Aquest espais s’ha reconvertit

amb només despatx de direcció

BIBLIOTECA DE CENTRE Aquest espai estava montat aprofitant

un hall, lloc de pas, i s’ utilitzarà per

fer desdoblaments durant els tallers i

religió/valors.
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AULA D’INFORMÀTICA Se reconverteix amb sala de mestres.

Cada mestre etiquetarà un ordinador

que no serà compartit. En cas d'haver

de compartir, s'ha de desinfectar

teclat, ratolí i botó d'encendre cada

vegada que s’ usi.

ESPAI D’ ART Aquest espai queda reconvertit amb

menjador 2 per poder mantenir la

distància entre grups

SALA MULTIUSOS Aquest espai s'utilitzava per fer

música, tallers i desdoblaments i se

reconverteix amb aula de 1er i 2on

1.1.2-Sala d’ aïllament:

El centre no disposa de més espais . Tots els espais estan utilitzats al màxim de la

seva capacitat. S'habilitarà un tros de passadís final i es tancarà amb mampares . La

sala està identificada mitjançant cartelleria. Aquest espai es pot ventilar i està

condicionat per poder respectar les distàncies . Hi ha el mínim material possible per

poder facilitar una posterior neteja.

Hi ha tot el material de protecció que ens ha proporcionat Conselleria dins una

capsa estanca :mascaretes quirúrgiques per a l'alumne, mascaretes ffp2 sense

vàlvula per a l’adult, pantalla facial i 2 bates d'un sol ús.(el material que ha arribat

per ara ,no és suficient per tenir-ne a totes les aules per tal que el mestre/a

acompanyant se’l pugui posar per realitzar el trasllat, per tant , només se’l podrà

posar quan hagi d’entrar dins la sala ).També disposa d'una paperera amb tapa i

pedal, on tirar mascaretes d'un sol ús, guants, mocadors, etc..
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1.1.3-Mesures de neteja, desinfecció i ventilació.

1.1.3.1-Neteja

Les pautes de neteja i desinfecció de superfícies i espais del centre s'han de dur a

terme segons la Resolució conjunta del conseller d’Educació, Universitat i Recerca i

de la consellera de Salut i Consum de 4 de juny de 2021  per la qual s’aproven les

mesures excepcionals de prevenció i contenció, coordinació i d’organització i

funcionament per fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 per als

centres educatius no universitaris de la comunitat autònoma de les Illes Balears per

al curs 2021-22

La responsabilitat de la neteja del centre pertany a l'Ajuntament, ja que és un edifici

municipal.

Se li ha fet a l’ Ajuntament una sol.licitud formal acompanyada de la Resolució del

Conseller d'Educació i la Consellera de Sanitat i el Pla de Contingència de l'escola

on s'estableixen les mesures de neteja als centres perquè aquestes siguin tingudes

en compte.

Es planteja a l’Ajuntament que :

● S'ha de realitzar una neteja i desinfecció amb profunditat de tot el centre com

a mínim un cop al dia i es reforçarà en aquells espais que ho necessitin en

funció del seu ús

● Es tindrà especial atenció a les zones d’ús comú i a les superfícies de

contacte més freqüents, com poms de portes, taules, mobles, passamans,

sòls, telèfons, penjadors, teclats, ratolins, etc….

● Es netejaran els banys amb la freqüència necessària per garantir-ne en tot

moment l’estat d’ higiene i com a mínim 3 vegades al dia. A tots els banys

del centre hi haurà dispensadors de sabó i eixugadors de mans, en cap

cas, tovalloles

● Es revisaran diàriament els dispensadors de sabó i de gel hidroalcohòlic i es

procedirà a la seva substitució en cas d’ averia. Es farà la neteja de

papereres.
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● A les 9’00h a l’ entrada al centre tots els espais s'han de trobar nets i

desinfectats.

● Els banys s'han de netejar i desinfectar com a mínim 3 vegades al dia: una

abans i després dels patis, una altra a mig dimatí damunt les 12’30h i una altra

en acabar el servei de menjador i les extraescolars , en cas, que n'hi hagi.

● Després dels patis s'ha de fer una neteja a fons dels banys i s’ han de

desinfectar els materials utilitzats el temps de pati (els tutors ho deixaran

dins cubetes amb aigua i lleixiu i la persona de neteja ho treurà i secarà)

● Tots els espais  s’ hauran de netejar entre ús i ús  per diferents GCE

● Després del menjador a les 15.30h i, en cas que hi hagi extraescolars ,

després de les extraescolars (16.30h),, s'han de netejar els espais i materials

utilitzats en cas que no hi pugui haver servei de neteja a aquesta hora s’

hauran d’habilitar espais municipals per ofertar aquests serveis o reforçar l’

horari del personal de neteja , ja que el dia següent s'ha de garantir que a

l’hora d’entrada de l’alumnat al centre tots els espais estiguin nets i

desinfectats. S'ha acordat al Consell Escolar que no hi haurà oferta

d'activitats extraescolars, perquè resulta impossible crear grups lo

suficientment nombrosos si no se poden juntar els GCE.

● Després de l’ escola matinera, s’han de netejar els espais utilitzats abans de

que comenci la jornada escolar , Per aquest motiu es sol.licitarà fer l’ escola

matinera al Teatre municipal, ja que el centre no disposa d’ espais suficient.

● S’ ha de netejar i desinfectar la sala d’ aïllament, després d’ haver-se aïllat algun

cas amb símptomes compatibles amb la covid19, així com els espais on hagi estat l’

alumne , seguint les pautes de neteja que marca la Resolució.

1.1.3.2- Desinfecció

S’ han d’ utilitzar els productes inclosos dins el llistat dels productes recomanats per

la Conselleria de Salut per a la desinfecció del centre.

El personal del centre disposarà de totes les eines, equips i materials per poder

realitzar la seva tasca sense necessitat de compartir-los. Es repertiran estoigs amb
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material bàsics individual, que es podrà anar reposant quan sigui necessari, la sala

d'informàtica es reconverteix amb sala de mestres i cada mestre disposarà d'un

ordinador que anirà marcat amb el seu nom.En el cas que s'han de compartir

ordinadors, aquests s’ hauran de desinfectar després de cada ús. Quan s'hagi

d'anar a cercar altre tipus de material al quartet de material (cartolines, tisores,

etc…) es tindrà en compte que només hi pot romandre una persona dedins i que

s'ha de rentar les mans abans d’entrar i en sortir. En cas d’ haver d’utilitzar la

fotocopiadora,encuadernadora, guillotina, etc... s’haurà de desinfectar cada vegada

amb una tovalloleta amb alcohol que es troba al costat. Es trobarà una paperera

amb tapa i pedal per dipositar el material no reutilitzable.

Es retiraran tots els elements o objectes decoratius a l’ accés de l'alumnat i famílies i

que puguin sofrir una major manipulació (revistes, fulletons, calendaris….)

1.1.3.3- Ventilació

Diàriament, almenys durant un mínim de 10 minutss, es ventilaran tots els espais del

centre.

Les aules es ventilaran entre classe i classe o sempre que hi hagi un canvi d'ús.

1.1.4- Mesures de protecció als diferents espais: ús de
mascareta, gel hidroalcohòlic…

Hi haurà gel hidroalcohòlic a totes les aules, entrades i sortides, direcció i

sala de mestres.

Es comptarà amb guants de nitril o vinil a totes les aules i direcció. No s’han d’usar

de manera habitual, només en cas d’ haver de netejar,canviar algun alumne i/o

manipular correu, paqueteria , documents que venguin de l'exterior, etc… són d’ un

sol ús i després d’usar-los s'han de llençar a la paperera amb tapa i pedal.

Hi haurà una estora amb líquid desinfectant a totes les entrades i sortides

del centre

Hi haurà mascaretes a disposició per si algun alumne ve sense dur-la de ca

seva L’ús de mascareta ha de ser el següent :
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ED. INFANTIL No és obligatòria a l’ aula amb el grup

estable de convivència ni al pati amb

el grup estable. No se poden mesclar

amb cap altre grup  .Sí als

passadissos, zones comuns, matinet,

menjador (en el moment de menjar

no) i extraescolars

En cas de nivell 3,4 la distància

interpersonal ha de ser més rigorosa

a 1,5m

EDUCACIÓ PRIMÀRIA És obligatòria amb tot moment.

Només se la poden llevar el moment

de menjar, beure i fer exercici físic

d'alta intensitat (en aquest moment

han de mantenir la distància

interpersonal de seguretat)

En cas de nivell 3,4 la distància

interpersonal ha de ser més rigorosa

a 1,5m

Professorat Ús obligatori durant tota la jornada
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En cas de nivell 3,4 la distància de

seguretat amb l’ alumnat haurà de ser

més estricte.

Personal extern ús obligatori

S’ informarà a les famílies que les mascaretes que dugui l’ alumnat han de

ser homologades

Les famílies dels alumnes que no poden dur mascareta, segons els supòsits que

marca la normativa,  han d’informar al centre a principi de curs i ho han de

justificar mèdicament. Es pactaran mesures de protecció alternatives com

mantenir sempre la distància, etc….

1.1.5-Informació necessària a cada espai (direccionalitat, cartells,
infografies…) 1.1.5.1- Cartells i infografies

S’ utilitzaran cartells i infografies i senyalització que faciliti el compliment i la

comprensió de les mesures de prevenció i higiene (cartells de com rentar-se

les mans, d’ higiene respiràtoria, de la norma de les 3M, de l’ús de

mascaretes, indicant l’aforament de cada espai, etc…)

1.1.5.2- Direccionalitat

● El professorat i l'alumnat sempre portaran la mascareta quan es mouen

dins l’edifici .

● Es procurarà que sigui el personal adult el que es desplaci dins

l'edifici, minimitzant el moviment de l'alumnat.

● S’ indicaran als passadissos i escales el sentit de circulació amb
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fletxes i petjades d'animals. Les escales tendran un costat de pujada

i un de baixada

● S’ establirà direccionalitat als passadissos per minimitzar els

encreuaments sempre que sigui possible.

● Les portes de les aules, despatxos i exteriors romandran obertes

per evitar el contacte amb les manetes, sens perdudici de la

normativa sobre incendis

1.2 Mesures d’higiene personal per prevenir el risc de contagi

1.2.1- Mesures de prevenció, protecció, d’higiene i de desinfecció en
l’entorn de treball: en reunions, a les classes, als espais comuns

1.2.1.1 Reunions

● De forma general, es mantindrà una distància interpersonal d’ almenys un

metre i mig a les interaccions entre persones del centre educatiu, com amb

persones externes. Es prioritzaran les reunions online i en cas que siguin

presencials, se prioritzarà fer-les a l’ exterior,en cas de fer-les a un espai

interior, es mantindrà ben ventilati la distància ha de ser com a mínim de

1,5m

1.2.1.2- Classes

● A Educació infantil i a primària s’establiran grups estables de convivència de

l’alumnat fins al màxim de les ràtios legalment establertes vigents. Els membres

d’ aquest grup podran interaccionar entre sí. En cas d’ estar en nivell 3,4 s’ ha

de mantenir la distància interpersonal d’ un metre i mig. Aquests grups de

convivència estable hauran d’ evitar la interacció amb altres grups del centre

educatiu, limitant al màxim el número de contactes. Aquesta alternativa

possibilitarà l’ estudi de

contactes ràpid i més senzill si es donàs algun cas. S’ intentarà que hi intervenguin
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el menor

● Es prioritzarà en la mesura de lo possible la utilització dels espais a l’ aire

lliure per a la realització d’ activitats educatives.

●En les classes d’ EF i psicomotricitat, com a norma general, s'han de seguir

les indicacions de l’ annex 11 de la Resolució conjunta del Conseller

d'Educació i Formació professional  i de la consellera de Salut i Consum

de 4 de juny de 2021.

S'ha de prioritzar realitzar-les a l’ aire lliure, en GCE i amb activitats sense

contacte físic en que es garanteixi la distància de seguretat. També cal

evitar compartir material i equipaments. Sempre que es facin activitats

sense mascareta s’ han d’organitzar en subgrups fàcilment identificables.

Els diferents subgrups n han d’interactuar entre sí.

Durant el temps de les classes s’ han d’ incloure les rutines higièniques

individuals i de desinfecció de materials

S'ha de mantenir la distància d’ 1,5m quan no es realitza activitat o activitat

de baixa intensitat. Com més intensitat tengui l’ activitat més s’ ha d’

incrementar la distància. Veure exemples a l’ annex 11 de la resolució.

La mascareta és d’ús obligatori com a mínim quan: durant els trasllats, al

vestidor, durant les explicacions, durant les activitats d'intensitat baixa, a

la tornada a la calma,

1.2.1.3- Espais comuns

● La secretaria del centre comptarà amb una mampara per

possibilitar l’atenció amb més seguretat. S'ha de prioritzar que tots

els tràmits, consultes, etc… es puguin fer a distància (telèfon,

email,

videoconferència, tràmits telemàtics,....)

● Les persones que hagin de venir al centre perquè no es pugui fer

l’atenció a distància per algun motiu justificat, seran ateses a la

finestra d’atenció al públic de secretaria, no podran accedir al despatx

de l’ equip directiu. Aquest espai serà d’ús exclusiu de la direcció i la
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secretaria per poder mantenir la distància de seguretat.

● A les sales per a ús comú dels treballadors del centre (sala de mestres,

etc…), s’ haurà de mantenir la distància interpersonal d’ almenys un

metre i mig, Els espais s’ han de ventilar.

● A altres espais d’ús comú s’ establiran mesures de control d’ aforament

i mesures de prevenció segons la normativa vigent actual, de manera

que quedi preservada la distància interpersonal de almenys un metre i

mig entre les persones usuàries.

15

1.2.2-Mesures de prevenció per a l’alumnat, el professorat i personal no
docent 1.2.2.1- Higiene de mans

● El rentat de mans amb aigua i sabó és l’acció de prevenció més eficaç i és la

primera opció , en cas que no sigui possible procedir a la neteja freqüent ( per

manca d’espai als banys que han de ser compartits, per estar a un espai que

no disposa de bany a prop, etc…), es disposarà de gel o solució

hidroalcohòlica per mantenir la higiene adequada.

● El rentat de mans es farà amb aigua i sabó entre 40 i 60 segons. Quan es faci

servir una solució hidroalcohòlica es farà durant 20 segons. Les mans

s’eixugaran amb paper assecant. S'ha de tirar el paper assecant a una

paperera amb bossa, tapa i pedal.

● Tots els lavabos del centre comptaran amb aigua corrent, sabó i paper

assecant. Es revisarà, diàriament, el funcionament del dispensador de sabó,

gel desinfectant, paper d'un sol ús, etc...i es procedirà a reparar o substituir

aquells equips que presentin avaries. Es farà un registre d’ aquestes accions

de control, reposició i reparació com a part de les accions preventives.

● S’ assegurarà que hi hagi solució hidroalcohòlica a tots els espais (aules,

sales de reunió, secretaria, despatxos, etc…) on no hi hagi lavabo. En el

18



cas dels infants fins a 6 anys, l’ús de la solució hidroalcohòlica es farà sota

la supervisió d'un adult i es tindrà precaució en l'emmagatzematge per

evitar ingestes accidentals del producte (telèfon del servei d'informació

toxicològica: 915620420)

● L’ higiene de mans es realitzarà , com a mínim , en les següents situacions:

1. En començar i finalitzar la jornada

2. Abans i després d'anar al lavabo

3. Després de tossir, esternudar o mocar-se

4. Abans i després del pati

5. Abans i després de dinar

6. Abans i després de berenar

7. Després de cada contacte amb fluids corporals d’ altres

persones 8. Després de retirar-se els guants
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9. Abans i després de posar-se o llevar-se la mascareta

10. Sempre que les mans estiguin visiblement brutes

11. Després d'usar o compartir espais múltiples o equips (taules, ratolí,

ordinador, etc…)

12. Sempre que s’ hagi rebut documents, paquets o mercaderies de l’ exterior

● Material necessari per a garantir una bona higiene de mans :

1. Gel hidroalcohòlic

2. Sabó

3. Paper assecant

4. Guants d'un sol ús
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5. Contenidor amb bossa,amb tapa i pedal

Hi haurà cartells informatius de la tècnica correcte d'higiene de mans

almenys als lavabos i als llocs on es consideri oportú.

1.2.2.2- Distància social i limitació de contactes

S’ha de garantir la separació mínima d’ un metre i mig entre persones

(professorat, alumnat, equip directiu, serveis, proveïdors i visitants) en totes

les activitats que ho permetin, incloses les entrades i sortides de les aules.

La distància dins el GCE  conformat per alumnes i tutor pot ser menys

estricte en els nivells 0.1.2

S’ establirà un aforament màxim a tots els espais del centre i es garantirà la

distància mínima d'un metre i mig o de 2,25m2 per persona en cas que no estigui

dins el seu grup estable de convivencia, i es retolarà a l’ entrada de cada espai

En tots els nivells educatius es minimitzaran els canvis d’ aula dels

alumnes i professors.

S’ habilitarà l’ entrada i la sortida del recinte per portes diferents i/o

diferents torns per facilitar l’ entrada i sortida esglaonada de l'alumnat.

Els tutors han de rebre i acompanyar el seu alumnat a la porta per garantir

una entrada i sortida segura al centre escolar, supervisant el protocol d’ entrada i

sortida,acompanyant el grup pel seu recorregut d’ entrada i sortida ,per tal de

supervisar que es compleixen les normes .

Es fomentaran, sempre que sigui possible , les activitats exteriors. El gimnàs s’ha

convertit amb aula. L’ EF es farà sempre a l’ exterior. En cas de que hi hagi

condicions meteorològiques adverses, les classes d’EF es faran teòriques dins les

aules.

Es prioritzaran les reunions per videoconferència,

S'organitzaran el temps d'esplai al pati evitant contacte físic, diferenciat per

edats, tenint en compte els grups de convivència estables , en  espais diferents. En
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aquest cas s’han demanat diferents espais municipals per poder fer els patis a

diferents espais , sense mesclar grups estables de convivència.

1.2.3- Mesures i protocol d’actuació en un cas de contagi o sospita de contagi.

En el cas d’ alumant o personal del centre que durant la jornada escolar

presenti un problema de salut compatible amb l’ infecció per SARS-CoV-2, se

seguiran els protocols especificats en els document Protocol d'actuació davant la

detecció de símptomes compatibles amb COVID19 entre l'alumnat dels centres

educatius (annex 4 , referent a l’alumnat) i Protocol d’ actuació davant la detecció de

qualsevol símptoma compatible amb COVID 19 entre els professionals dels centres

educatius (annex 5, referent al personal del centre)

1.2.3.1- Contagi de l’ alumnat

● Per facilitar l'estudi de contactes, el centre disposarà de registres

d’assistència diària a totes les activitats del centre, incloent-hi els

serveis complementaris (escola matinera i menjador) i les activitats

extraescolars (organitzades dins el centre i recollides a la PGA ,

aprovades pel Consell Escolar i que es realitzen fora de l’ horari lectiu)

● També s’ haurà de dur un registre de totes les persones alienes al

centre que hi accedeixin.

● En general, es vigiliarà des dels centre educatiu l'estat de salut de

l'alumnat, així com les possibles situacions d’ absentisme o altres

problemàtiques sociofamiliars, en coordinació amb els equips de salut

de referència l, les famílies, els serveis d’ orientació i el serveis socials

adscrits al centre. S’ han d’ enregistrar les faltes de l’ alumnat de

manera diària al Gestib.

● A l'alumne que durant la jornada escolar presenti algun símptoma

d’infecció COVID19, l'adult que hagi detectat el cas, llevat que sigui

personal sensible a la COVID19 , el conduirà a l'espai que el centre ha

habilitat com a sala d’aïllament , se li posarà mascareta quirúrgica si

té més de 6 anys, l’ adult es posarà una mascareta quirúrgica i
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ambdós es rentaran las mans No s’obligarà a dur mascareta als

infants menors de 6 anys, a l'alumnat amb problemes respiratoris, als

que tenguin dificultat per llevar-se la mascareta per sí sols i als que

tenen alteracions de conducta que facin inviable la seva utilització.

● Si l'alumne que presenta símptomes no es pot posar una mascareta

quirúrgica , l'adult que l’ acompanyarà farà ús d'una mascareta FFP2

sense vàlvula, a més d'una pantalla facial i una bata d'un sol ús

● No es deixarà a l’ alumne sol en cap moment, però es

mantindran sempre les mesures de distànciament físic.

● En el cas de percebre que l'alumne comença a tenir símptomes de que

es troba en una situació de gravetat o té dificultat per respirar, s’

avisarà al 061 i se seguiran les instruccions que indiquin

● L'adult que hagi detectat el cas serà el que quedi amb l’ alumne fins que

un familiar o tutor legal el vagi a recollir. S’ evitarà que altres adults del

centre entrin en contacte amb l'alumne, per evitar possibles contagis

● S'avisarà al pare, mare o tutor legal perquè recullin el seu fill/a i es

posin en contacte el més aviat possible amb el seu equip sanitari

de referència per tal d’avaluar el seu estat de salut i realitzar les

accions oportunes

● El trasllat al domicili es realitzarà sempre que es pugui garantir un

trasllat segur i no en transport públic. Si es tenen dubtes sobre el

trasllat segur s’avisarà al 061 i se seguiran les seves instruccions

● Ll’ equip sanitari de referència de l’ alumne , després de la valoració

clínica,sera el que determinarà quines actuacions s'han de fer.

● Si s'ha de realitzar l'estudi de contactes estrets , les autoritats sanitàries

podran demanar al centre educatiu els llistats de l'alumnat i personal del

centre que ha estat en contacte estret amb el possible cas per indica les

actuacions a dur a terme. Els centres educatius han de disposar de

registres d'assistència diària a totes les activitats del centre (és funció dels

tutors dur el registres de faltes d'assistència al dia i introduït dins el

sistema GESTIB)

● Si el cas es confirma positiu, les autoritats sanitàries indicaran al
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centre educatiu les mesures a prendre.

1.2.3.2- Contagi professorat

L'actuació en el cas que la persona treballadora presenti símptomes

compatibles amb infecció per SARS- CoV-2 al centre educatiu ha de

ser , seguint l’ annex 5

● S’ ha de col.locar una mascareta quirúrgica, s'ha de rentar les mans

amb aigua i sabó durant 40-60 segons o amb solució hidroalcohòlica

durant 20 segons

● S’ ha d’ avisar de la situació a una persona de l'equip directiu, per

via telefònica

● La persona treballadora que comença a tenir símptomes, dins el mateix

centre, compatibles amb aquesta malaltia durant la jornada escolar,

ha d’evitar, tant com sigui possible, passar per zones del centre on hi

hagi concurrència de professors, personal no docent o alumnes.

Aquesta persona deixarà l’ activitat que està realitzant i partirà al seu

domicili, sempre que es pugui garantir un transport segur, i no amb

transport públic.Contactarà amb el Servei de Prevenció de Riscos

Laborals i amb el seu centre de salut. Si es tenen dubtes sobre un

trasllat segur, s’ avisarà al 061 i se seguiran les seves instruccions.

● Una vegada la persona amb símptomes hagi sortit del centre educatiu,

els espais on hagi estat s’ hauran de netejar seguint el protocol descrit a l’

annex 3, Pautes de neteja i desinfecció de superfícies i espais dels

centres educatius enfront de la COVID19. Un cop realitzada la desinfecció

es podrà tornar a emprar.

● Estudi de contactes. El seguiment de contactes estrets laborals d'un

cas es realitzarà des del Servei de Prevenció de Riscos Laborals

respectiu, se seguirà el procediment d’ estudi de contactes estrets del

Ministeri de Sanitat o del Servei d’Epidemiologia de la Direcció

General de Salut Pública i Participació

● El centre educatiu ha de col.laborar quan es requereixi

informació

23



● Una vegada que les mesures preventives s’hagin duit a terme ,

es comunicaran al Servei de Prevenció de Riscs Laborals.

1.3 Formació i sensibilització en mesures de prevenció i higiene

1.3.1-Planificació d’accions informatives sobre els protocols d'actuació als
diferents escenaris i les mesures de prevenció, higiene i promoció de la salut
a la comunitat educativa.

En l'acollida dels primers dies de classe es duran a terme activitats perquè

l’alumnat conegui totes les mesures de protecció, prevenció i higiene que s’ han d’

aplicar, així com els horaris d'entrada i sortida , l'horari, lloc i normes de

funcionament de pati, els circuits d’entrada i sortida que les corresponen , a més de

tots els aspectes que es considerin oportuns, segons el Pla d'acollida , inclòs dins el

Pla de contingència del centre. També s’han d’ informar d’ aquestes mesures a les

famílies abans de començar el curs (reunions inicials)

A principi de curs es penjarà aquest document a la pàgina web del centre perquè les

famílies el puguin consultar i s’ informarà a les reunions d'aula de que el poden

trobar allà, ai´xí com se les farà una explicació resumida sobre els tres escenaris i

les mesures de prevenció (ús de mascaretes, distanciament social i neteja de mans)

Es dedicaran els tres primers dies  per a l'acollida de l'alumnat per grups per tal de

garantir que els alumnes coneixen i entenen bé les mesures contingudes en els

protocols abans d'iniciar les activitats lectives.

1.3.2- Planificació d’accions formatives adreçades a alumnat, famílies i docents.
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ACCIÓ FORMATIVA

ALUMNAT Es demanarà al PAC de

referència que  faci una sessió

informativa a l’alumnat

Els tutors donaran a conéixer el

present protocol

Es dedicaran 10 min diària a l’

educació per a la salut que incloguin

les mesures de promoció ,

prevenció i protecció de la salut

davant la Covid19

FAMÍLIES L'equip directiu donarà a conèixer

el present protocol mitjançant la

pàgina web del centre i els

representants de pares i mares al

Consell Escolar

Els tutors faran un resum a les

reunions d'inici de curs

DOCENTS L'equip directiu donarà a conèixer el

present protocol a Claustre i estarà

penjat al drive compartit perquè es

pugui consultar sempre que faci falta.

Es demanarà al  PAC de referència que

faci una xerrada sobre els protocols

Es lliurarà còpia del present protocol a tot el personal no docent que hagi

d'intervenir dins el centre: ATE, Fisio,Orientadora, Educadora social, personal de

neteja, etc...
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2. Planificació organitzativa

Suspensió temporal, per aquest curs i/o sempre que la situació sanitària ho

requereixi de :

● Programa de Docent Mentor

● Projecte d’ Apadrinament

● Tallers internivells

●Plàstica en anglès

Es reanuden les següents activitats , mantenint el GCE:

● Treball cooperatiu

● Tallers

● Hort

● Especialitats

2.1.2- Planificació de l'actualització de dades referent a la vulnerabilitat social,
de salut i d'especial necessitat de l'alumnat i de les famílies

Alumne Curs Promble
mà tica

Mesures

preses

Seguimen
t

Vulnerab
ilitat
social
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Vulnerab
ilitat de
salut

Especial

necessi
tat de l’
alumne
i de la
familia
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Els mestres aniran emplenant aquesta graella penjada al drive compartit

2.1.3- Control i organització d’accessos i circulació de persones (no
alumnes ni mestres) en el centre.

● Han d’entrar per la porta principal i s’ han de rentar les mans abans d'entrar al

centre, estora desinfectant per les sabates a cada entrada i mascaretes per si

no en duen (han d'entrar al centre amb la mascareta posada)

● El personal s'ha de dirigir a Secretaria i s’ ha de fer un registre amb nom i

DNI (GRAELLA DRIVE)

● Han de respectar els circuits marcats de circulació, en cas d'haver

d'esperar davant secretaria hi haurà 3 punts marcats al terra amb la

distància interpersonal adequada.

2.1.4- Aforament dels espais per a l’organització dels grups

Se retolarà cada espai amb el nombre màxim d’ aforament. Es calcularà
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l'aforament dividint la superfície màxima dividida per 2,25m2 en el cas de nivell

3,4. Amb nivell 0,1,2 no serà tan necessari mantenir la distància dins el GCE

2.1.5- Horaris, agrupaments de l’alumnat, patis, entrades i
sortides. 2.1.5.1- Horaris

S’ informarà a les famílies sobre l’ horari i les zones d’ entrada i sortida a

les reunions d'inici de curs i es retoloran per evitar aglomeracions

S’ ha variat l'horari d'entrada i sortida del centre dels diferents grups, amb un

màxim de 30 minuts dins l'horari general per tal d’ evitar creuaments entre diferents

grups estables.

Les famílies entraran dins el centre només en cas de necessitat que no es pugui

resoldre a distància (telèfon, email, videoconferència….), per indicació del

professorat o de l'equip directiu, complint sempre amb les mesures de prevenció i

higiene, i en cap cas, si presenten qualsevol símptoma compatible amb COVID19 o

es troben en aïllament per diagnòstic o en quarentena per contacte estret amb

alguna persona amb diagnòsitc confirmat.

En els nivells 0,1,2 es podrà ser més flexible. En cas que algun familiar hagi d’

entrar dins el centre per realitzar alguna activitat, ho haurà de fer amb mascareta,

rentat de mans, registre i mantenint la distància en tot moment d’ 1,5m

2.1.6.2-Agrupament de l’ alumnat

Els grups de convivència estable seran els següents:
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EI (3 anys) 11  alumnes

EI (4 i 5 anys) 12 alumnes

1er i 2on EP 13 alumnes

3er i 4t EP 14 alumnes

5è i 6è EP 11 alumnes

Aquests grups poden variar d’ alumnes en cas que hi hagi matrícules fora de

termini, sempre respectant les ràtios màximes establertes per normativa.

S’ afavoreix el criteri de què els grups estables no es moguin del mateix

espai i estiguin el major nombre de sessions amb un sol mestre (el tutor), encara

que també es rebran les sessions d’ especialitat dins els nivells 0.1 i 2. Es sortirà al

pati també amb el grup estable i a diferents espais per minimitzar la interacció entre

grups.

Als esdeveniments esportius o celebracions que es facin al centre en els

quals estigui prevista l'assistència de públic , s’ ha de fer sempre que sigui possible

a l’ aire lliure, i en qualsevol cas, han d’ assegurar que puguin mantenir la distància

interpersonal i l’aforament màxim recollit en les indicacions sanitàries.

2.1.6.3- Organització de les aules.

● Hi haurà una aula d’ infantil de 3 anys, una d’ EI de 4 i 5 anys, una de 1er i 2on de

primària, una de 3er i 4t de primària i una de 5è i 6è de primària.

● Constituiran grups estables de convivència

● . Els membres d’ aquests grups podran socialitzar-se i jugar entre sí sense haver

de mantenir la distància de manera estricte als nivells 0,1 i 2. Aquests grups de

convivència estable hauran d’ evitar la interacció amb altres grups del centre,

29



limitant el nombre de contactes. El personal docent i no docent que no formi part del

grup estable i hi intervengui haurà de portar mascareta higiènica i mantenir la

distància interpersonal d’ un metre i mig.

● Els alumnes no han d’ acudir al centre amb objectes o joguines de casa.

● Es retirarà el mobiliari que no sigui imprescindible.

● Es minimitzaran els desplaçaments pel centre

● L’ús de la mascareta és obligatori sempre a partir dels 6 anys

● Els mestres que hagin d’ anar a diferents espais i amb diferents grups hauran de

dur sempre la mascareta i mantenir la distància de seguretat de un metre i mig, així

com els mestres substituts que venguin i no formin part del grup estable

Aules d’ especialitat

● La música es durà a terme en l’ aula ordinària del grup  Les aules de música i

gimnàs s'han hagut de reconvertir en aules ordinàries.

● L’ EF es durà a terme al pati i7o al Teatre municipal amb els cursos d’ EI i 1er i 2on

d’ EP. Els grups de 3er, 4t, 5è i 6è d’ EP utilitzaran el Poliesportiu muncipal Els dies

que plogui es farà classe teòrica dins l’ aula

● L’ anglès serà impartit per l’ especialista a tots els grups

● Els grups de religió utilitzaran l’ espai de biblioteca per desdoblar el grups en

religió /valors

● Les aules es ventilaran periòdicament. De manera prescriptiva entre 10 i 15 minuts

abans de l'arribada de l'alumnat, durant l’ esplai i en acabar la jornada. Sempre que

sigui possible les finestres i les portes de les aules estaran obertes.

2.1.6.4-Organitació del pati i del temps d'esplai.

A l'hora d’ organitzar el pati i el temps d'esplai s'ha de tenir en compte que cal evitar

l’encreuament entre alumnat de grups diferents , per això:

● S’ utilitzaran espais diferents (del centre i municipals) per a cada grup per

poder quadrar els horaris de sessions d'aula. S’ esglaonada la sortida a

aquests espais per evitar que els grups coincideixin al passadís a l’ hora d’
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entrar o sortir.

● Cada tutor farà la guàrdia de pati amb el seu propi alumnat

● S'ha de garantir que es respecti la distància de seguretat a la sortida i la

tornada de l’aula entre grups ,per això sempre han d'anar acompanyats del

tutor/a

● El berenar s'ha de fer dins les aules i s’ ha de preveure que l’ alumnat vagi

al bany ( de un en un) abans de sortir al pati i després del pati , en cas de

necessitat.

● Tant el personal del centre com l'alumnat a partir d’ Educació primària duran

mascareta en els desplaçaments d'entrada i sortida del pati.

● No es poden dur a terme jocs de contacte ,  així com aquells que suposin un

exercici físic excessiu

● El material s’ ha de desinfectar després del seu ús

● S’eliminaran els bidons d'aigua compartits a disposició de l’alumnat. Només

n’hi haurà un al menjador que només podrà usar el monitor/a per omplir les

gerres d’aigua i l’ haurà de desinfectar després de cada ús. Els alumnes han de

dur de casa una botella individual amb el nom posat amb aigua suficient per a

tota la jornada. Aquesta botella no es podrà compartir .

● Si les condicions meteorològiques no permeten sortir als patis exteriors

els alumnes romandran a classe amb el tutor/a .En aquest cas s'ha de

procurar tenir l’ aula ventilada durant l'esbarjo.

● L’ ús dels patis per part dels grups de convivència estables s’ ha de limitar

a aquests grups , garantint que no hi ha contacte entre els diferents grups.

La distribució d’ hores i espais serà la següent:

L’ esplai serà de les 11:00h a les 11:30h i s’ ha de tenir en compte de no

coincidir en les entrades i sortides dels grups que venen de l’ exterior. En cas

de coincidir, el tutor/a ha de fer esperar el grup a una distància mínima de

1,5m a que passi l’ altra grup
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GRUP ESPAI

EI 3 anys PART

ESQUERRA

PATI BAIX

EI 4 i 5 anys PART DRETA

PATI BAIX

1er i 2on EP PATI ALT

3er i 4t EP PLAÇA

ESGLÈSIA

5è i 6è EP PLACETA

2-1-6.5- Organització de l’ ús dels banys

A l'hora d'organitzar l’ ús dels banys s'ha de tenir en compte que cal :

● limitar el nombre de persones a l’ interior per tal de garantir la distància de

seguretat. L'aforament estarà senyalitzat. Els banys del centre són molt petits,

per tant al bany d’educació infantil hi podran anar només dos alumnes a la

vegada utilitzant els banys laterals, el d'enmig queda clausurat i vigilar que no

es juntin quan utilitzin les piques de rentar mans. Els d'educació primària tenen

un aforment d’ una persona, per tant hauran d'anar al bany d'un en un i en cas

de trobar-se algú altre dins, haurà d'esperar defora mantenint la distància d'un

metre i mig. Els banys del pis dalt només disposen de 2 wc, un serà d’ús

exclusiu del grup de 1er i 2on  i l’ altre d’ús exclusiu del grup de 5è i 6è (hi

haurà retolació a les portes)
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● S’ ha de gestionar el flux d’ alumnes cap els lavabos perquè no hi

hagi encreuaments entre alumnes.

● Les finestres dels banys han de romandre sempre obertes

● Indicar a l’ alumnat sobre l’ obligatorietat de rentar-se les mans abans i

després de l’ús del wc . Cal tenir el pòster sobre el correcte rentat de mans a

cada bany.

● Assegurar la dotació de sabó líquid i paper per eixugar mans . En cap cas se

poden utilitzar tovalloles.

● Garantir que se netegen amb la freqüència necessària per garantir en tot

moment l’ estat d’ higiene, com mínim 3 vegades al dia, i que es buiden

les paperes amb bossa, tapa i pedal.

● Limitar l'ús dels lavabos per a les persones alienes al centre al bany

esquerra de la planta baixa i evitar, en la mesura de lo possible que se’n

faci ús, ja que serà un wc compartit amb l’ alumnat de 3er i 4t
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2.1.6.6- Menjador i escola matinera

Menjador

● De manera general, es mantindran les mesures de prevenció , higiene i

protecció contemplades a la normativa- El consum es farà asseguts a taula.

Es disposarà cada GCE a una taula diferent separades per mampares.  Els

alumnes no es podran mesclar amb diferents GCE i entre grup i grup sempre

hi ha d'haver 1,5m de distància. Tot el temps que no estiguin menjant o

bevent han de dur la mascareta  posada.

● Abans de l'entrada al menjador s'ha de procedir al rentat de mans amb aigua i

sabó . S'ha de posar a disposició dels alumnes dispensadors de gel

hidroalcohòlic a l’entrada i sortida del menjador.

● L’ alumnat no pot passar a recollir el menjar, ha de romandre assegut i ha de

ser el monitor/a el que serveixi els plats per tal d’ evitar desplaçaments en un

espai petit. L'alumnat ha d’ entrar d'un en un , una vegada que un estigui

assegut , podrà passar l’altre i mentre esperen s’ha de mantenir la distància
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de seguretat d'un metre i mig entre diferents GCE  Aquest procés sempre ha

d'estar supervisat pel monitor/a

● S’ ha de tenir cura de diferenciar bé els plats destinats a comensals amb

al.lèrgies alimentàries i intoleràncies. Queda prohibit compartir aliments,

estris i begudes.

● S’ha habilitat un espai de menjador 2.

● Al menjador hi haurà cartells amb l’aforament màxim, normes dels usuaris i

recordatori de mesures d’higiene personal (respiratòria, rentat de mans i ús

de mascaretes)

● En quant a neteja i ventilació es seguiran les normes generals de neteja i

ventilació del centre, posant especial atenció a superfícies de contacte

més freqüents .

● S'haurà de netejar i desinfectar després de cada torn

● Quana a la ventilació es realitzarà igual que als altres espais del centre,

abans i després de cada torn. Les finestres han de romandre obertes el

major temps possible.

● Es posarà aquest document a disposició dels monitors i/o mestres

encarregats del menjador, a l’ amipa, ja que la coordinació del servei és

compartida i a l’empresa adjudicatària del servei.

● Els usuaris no fixes hauran d’ avisar al centre abans de les 9:30h del matí  ,

per tal de poder preveure l’ aforament i els espais necessaris.
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Matinera

Es farà al Teatre municipal, ja que el centre ja no disposa de més espais. S’ hauran d’

agrupar els alumnes per GEC i hauran de dur mascareta de  manera obligatòriia. S'ha

de tenir en compte el rentat de mans abans d'entrar i en sortir . Que la distància entre

els GCE ha de ser d’ 1,5m i la neteja de l'espai s'ha de fer de manera diària després

del servei. La monitora/o serà el responsable de vigilar que això es compleixi.

Es pot veure el Projecte adaptat a la nova situació al document annex. S'ha fet a

part perquè s’ ha de lliurar al Servei de Comunitat Educativa.

2.1.6.7- Transport escolar

El centre no disposa de transport escolar diari. En cas d’ utilitzar transport

escolar per realitzar alguna sortida es seguiran els principis bàsics de prevenció,

higiene i promoció de la salut davant la Covid19 al Servei de Transport escolar.

Aquestes mesures estan subjectes a les modificacions i rectificacions que es

puguin desprendre de les indicacions sanitàries establertes per la Conselleria de

Salut i Consum.

2.1.6.8- Ús de mascaretes al transport escolar

Actualment l'ús de mascareta és obligatori per als usuaris majors de 6 anys i

recomanat per als infants majors de 3 anys, abans de pujar al vehicle i durant el

trajecte.S’ haurà de disposar de mascaretes higièniques per proporcionar-ne a

l’alumnat en cas d’ oblit.

No serà necessari l'ús de mascareta en el cas que hi hagi alumnes amb qualque

dificultat respiratòria que pugui veure-se agreujada per l’ ús de la mascareta 0 que

per la seva situació de discapacitat o dependència no disposin d’ autonomia per

35



llevar-se-la o presentin alteracions de conducta que facin inviable la seva utilització

En aquests casos es poden habilitar les primeres fileres del vehicle per aquests

usuaris, mantenir la distància de seguretat entre seients o qualsevol altra que resulti

viable.

2.1.6.9 Assignació de seients

S’ assignarà i organitzarà la distribució dels alumnes dins els transport, mantenint

els grups estables i limitant les interaccions físiques Es prestarà especial atenció a l’

habilitació d’espais per a les persones amb discapacitat.

Els alumnes esperaran a les parades mantenint la distància de seguretat i en ordre

per accedir al vehicle en fila i per la porta de davant, la baixada es farà en l’ordre

invers, sense aglomeracions, en calma i evitant el contacte.

2.1.6.10- Neteja , desinfecció i ventilació en els vehicles

Els alumnes abans de pujar i baixar del vehicle hauran de rentar-se les mans amb

gel hidroalcohòlic

L'empresa haurà de disposar de gel hidroalcohòlic amb coordinació amb el centre

educatiu i serà l’ encarregada de dur a terme les mesures de seguretat, neteja,

ventilació i desinfecció del vehicle, entre torns i rutes i seguint la normativa vigent.

En el cas que hi hagi qualque cas de covid19 l'empresa haurà d'aplicar les mesures

de desinfecció segons la normativa vigent.

Les empreses seran les encarregades de formar i informar als seus treballadors en

quant al procediment de treball establert per al control de de risc de la infecció per la

Covid19

Davant l’ existència de casos positius de Covid 19 es seguirà la gestió de casos

segons la normativa vigent
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2.1.6.11- Constitució dels equips docents i coordinació del professorat.

Se constituiran els grups d’ alumnes de manera estable i es farà l’

organització del professorat, de manera que es puguin identificar ràpidament els

contactes estrets d’ un positiu

Es prioritzaran el suport de la PT i AL dins l’aula perquè l’ alumnat

no hagi de circular pel centre.

GRUPS MESTRES ESPECIALISTES

EI 3 anys 1 tutor /a anglès, EF, música, PT,
AL

EI 4 i 5 anys 1 tutor /a anglès, EF, música, PT,
AL

1er i 2on EP 1 tutor anglès, EF, música, PT,
AL

3er i 4t 1 tutor anglès, EF, música, PT,
AL

5è i 6è 1 tutor anglès, EF, música, PT,
AL

2.1.6.12- Coordinació entre etapes
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1er cicle EI- 2on cicle EI Al setembre , de forma telefònica ,

si és necessari, ja que no tenim cap

escola adscrita

34

EI-EP S'estableixen reunions de

coordinació abans d'iniciar el curs per

fer traspàs d’informació i per

coordinar el pas d’una etapa a l'altra.

En cas d’ escenari C, aquestes

reunions es realitzaran de manera

telemàtica

EP- ESO S'estableixen reunions de

coordinació durant tot el curs per

pactar aspectes organitzatius i

curriculars.

Durant el 3er trimestre també es fa

una reunió de traspàs d'informació

de l’alumnat que acaba 6è per

facilitar el canvi d'etapa, així com

també es pacten visites i reunions de

famílies.

En cas d’ escenari C aquestes

reunions es realitzaran de manera

telemàtica

3. Planificació curricular

3.1- Avaluació inicial
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Al començament del curs 2021-22  s'ha de dur a terme l'avaluació inicial

amb tot l’alumnat, aquesta avaluació l’ ha d’ organitzar i coordinar el tutor/a de

cada grup

L’ avaluació inicial ha de suposar una anàlisi de les necessitats

(emocionals , curriculars, familiars i relacionals), ha de servir de punt de partida

de l’ estratègia de millora de l'aprenentatge. Cal utilitzar instruments que permetin

la identificació de potencialitats i habilitats de l’ alumnat i han de permetre

identificar què aprèn, com aprèn i com pot millorar. L’ avaluació inicial ha de:

● Aportar evidències sobre alguns indicadors dels eixos transversals de

les competències d'aprendre a aprendre, de la competència d'autonomia i

iniciativa personal i l'educació en valors i de la resta de competències

clau.

● Incloure components qualitatius que permetin valorar l'estat emocional

de l’alumne

● Servir al professorat per prendre decisions relatives al desenvolupament del

currículum, priorització dels aspectes essencials i d’ aquells que caldrà reforçar

● Permetre adoptar mesures de suport per a l'alumnat que ho necessiti

● Prèviament al disseny i la implementació de l’avaluació inicial i com a part

d'aquesta, s'ha de prendre de referent l’ informe individual de cada alumne/a

elaborat el curs 2020-21.

L'avaluació inicial en funció de cada escenari s'enfoca en els següents aspectes:

EDUCACIÓ INFANTIL

ESCENARI A
Nivell 0,1 i 2

ESCENARI B
Nivell 3 i 4

ESCENARI C

39



Tenir en compte la

informació procedent

del 1er cicle i/o de les

famílies

Preveure, si és

possible, un traspàs

d'informació amb l’

escoleta de procedència

Tenir en compte l’

informe individual de

cada alumne i si es el

cas, del Document

individual nese o del

Pla

individual d’AC

Preveure mecanismes

S’ adoptaran les

mateixes mesures que

a l’ escenari A, però

s’hauràn

d’adaptar a les

circumstàncies de

cada situació

Tenir en compte la

informació procedent

del 1er cicle i/o de les

famílies. El traspàs

d’informació s’haurà de

fer únicament a

distància.

Preveure, si és

possible, un traspàs

d'informació a distància

amb l’ escoleta de

procedència.

Tenir en compte l’

informe individual de

cada alumne i si es el

cas, del Document
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d’observació directe

del grau de

desenvolupament de

les capacitats i l'estat

emocional de l'alumne.

individual nese o del

Pla individual d’AC

(aquests documents

es troben al drive per

poder treballar des de

casa en cas

necessari)

S'ha de preveure la

col.laboració amb les

famílies per detectar

aquells

aprenentatges,

aspectes emocionals i

socials que poden

ajudar al

desenvolupament de

l'infant

S'han de recollir

evidències mitjançant

les TAC, tenint en

compte el que ja

s'hagi

desenvolupat als

escenaris A i B

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

ESCENARI A ESCENARI B ESCENARI C
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L’ avaluació inicial serà

el punt de referència

per començar a

desenvolupar el

currículum segons la

línea de centre,

S’ adoptaran les

mateixes mesures que

a l’ escenari A, però

s’haurà

d’adaptar a les

circumstàncies de

cada situació

S’ utilitzaran

mecanismes de

traspàs telemàtic

d’informació entre

nous tutors
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concentrada a les

concrecions curriculars

i a les programacions

didàctiques

Aquesta avaluació ha

de:

Detectar el grau de

desenvolupament de

les competències

bàsiques

Tenir en compte la

informació individual

de cada infant

procedent del curs

2019-20, butlletins de

qualificacions, informes

individuals ,document

individual nese,

documents

individuals d’AC i

actes de la sessió

d’avaluació ordinària

Adoptar les mesures

de reforç

necessàries per a

cada alumne/a

Preveure l'avaluació

L’ avaluació tendrà en

compte la informació

individual de cada nin/a

del curs 2019-20,

butlletins de

qualificacions,docume

nts individuals nese,

documents

individuals d’AC,

actes de sessió

d’avaluació ordinàries.

S’ han de recollir

evidències mitjançant

les TAC per part de

valorar el

desenvolupament dels

alumnes i el seu estat

emocional. Es tindrà en

compte el ja

desenvolupat a

l’escenari A i B
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inicial per a l’ alumnat

d'IT

Decidir com es farà el

registre d'informació

que permet valorar el

desenvolupament i

l'estat emocional de

l'alumnat

Utilitzar les tutories amb

les famílies per

recollir informació

3.2- Previsió de l’adequació de les programacions didàctiques a les exigències
dels diferents escenaris.

A partir de la concreció curricular , de les programacions docents i de la

informació recollida durant el 3er trimestre del curs 2020-21  prioritzarem els

aspectes essencials del currículum que ens permetin adaptar-nos a cada un dels

tres escenaris possibles.

En qualsevol dels tres escenaris la competència d'aprendre a aprendre,

la competència social i cívica i la competència digital esdevenen essencials

Entenem com a elements `bàsics del currículum : els objectius,

continguts i criteris d’ avaluació de cada àrea per a cada cicle. En base a

aquests elements s'estableixen tres nivells de prioritat:
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NIVELL I Elements bàsics, fonamentals i

prioritaris en qualsevol dels tres

escenaris possibles. Es

considera imprescindible

assolir-los i

implementar-los durant el curs

escolar 2020-21

NIVELL II Elements importants que tendran

caràcter prioritari només en els

escenaris A i B que es podrien assolir

i

implementar en 2 cursos acadèmics

NIVELL III Elements que es consideren

menys prioritaris , que es

podrien assolir i

39

implementar durant 3 cursos

escolars.S’han de posar en

pràctica a ‘ escenari A i

posposar-se als cursos següents

en cas de donar-se els

escenaris B i C

L'adequació de les programacions didàctiques als tres nivells es troba feta al drive

del centre i es pot consultar sempre que sigui necessari.

En qualsevol dels escenaris que es puguin donar, el primer trimestre del curs s'ha de
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dedicar al reforç dels aspectes curriculars i afectivoemocionals en els quals l'alumnat

hagi sofert mancances durant el curs anterior.

3.3- Introducció com a tema transversal dins les programacions didàctiques
aspectes relacionats amb: la promoció de la salut, les relacions socials, la
competència digital i la competència d’aprendre a aprendre.

Hi ha tres eixos que resulten fonamentals treballar en qualsevol dels tres escenaris.

Aquests, impregnen tots els àmbits del currículum, de manera que resulten

transversals i no es vinculen en cap àmbit en concret. Els eixos són les relacions

socials, la salut i la competència “d'aprendre a aprendre”

Les relacions socials, al nostre centre , es treballen des de fa un parell d'anys dins

el marc del nostre Projecte de convivència i coeducació. Es fa mitjançant els

programes específics de “Viu i conviu” a EI i 1er cicle d’ EP i el programa “Un tracte

pel bon tracte” a 2on cicle d’EP.Aquests programes treballen aspectes com

regulació, autoestima, habilitats socials, empatia, assertivitat, etc…) Aquest

aspectes es seguiran treballant en els tres escenaris, donant major importància a

estratègies de convivència a través de les xarxes en cas de confinament.

A l’escenari A es treballarà dins les aules, a l’ escenari B s’ adequarà a les

circumstàncies del moment, i a l’ escenari C quedarien suspesos els programes

concrets i es treballaria mitjançant les tutories online..

Salut: la salut esdevé en aquests moments un eix imprescindible que es fa

necessari

treballar. Els aspectes més rellevants a tenir en compte són: els hàbits bàsics de

salut, les rutines d’ higiene, la prevenció de contagis, i el coneixement de la malaltia

en quant a transmissió, efectes, símptomes….

Competència aprendre a aprendre: està relacionada amb l’ autoconeixement

d'un mateix, l'autoconcepte, i el coneixement de les pròpies capacitats

d'aprenentatge.

Treballarem:
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Presa de consciència de les característiques personals respecte a l'aprenentatge i

de les fortaleses i debilitats pròpies

Ser conscient del que se sap i el que s’ ha d’ aprendre

Organitzar el propi procés d'aprenentatge

Motivació per aprendre i per continuar aprenent

Com ho treballaran als diferents cursos queda reflectit a la graella del drive

compartit que es pot consultar sempre que sigui necessari.

3.4 Planificació i organització de tutories

● L’ acció tutorial s’ entén com una labor pedagògica encaminada a la tutela,

l’acompanyament i el seguiment de l'alumnat, amb col.laboració amb les

famílies, amb l’ intenció que el procés educatiu de cada alumne es

desenvolupa en les millors condicions possibles

● Ha de respondre a la necessitat de proporcionar l'alumnat estratègies

d'organització i de planificació de les tasques escolars

● És especialment important l'acollida que es realitzarà per a tot l’

alumnat els 3 primers dies lectius i amb els alumnes nous de 3 anys, es

realitzarà un període d’adaptació d’ una setmana que s’ informarà a les

famílies a les reunions inicials.  i es prioritzaran els següents aspectes:

● Seguiment emocional i vincle amb alumnat i famílies

●  Cal exercitar dinàmiques de cohesió de grup, activitats per restablir el vincle

emocional amb els companys i amb el sistema educatiu.

● Reforçar les tutories individualitzades

● Accions d'acollida i acompanyament de l'alumnat a l’ adaptació a la nova

situació

● Detecció i atenció de les necessitats d’ aprenentatge de l’ alumnat
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ESCENARI A
Nivells 0,1 i 2

ESCENARI B
Nivells 3 i 4

ESCENARI C
Confinament
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Es farà una distribució

de les tutories fent ja

la

previsió de l’escenari

B, sempre que els

recursos humans ho

permetin,

perquè l’ alumnat i el

sistema no hagi de

sofrir tants de canvis.

Els especialistes al

nostre centre sempre

han hagut d’ assumir la

funció de tutoria, al ser

un centre incomplet, i

es seguirà així,

implementant a EP 3

grups diferenciats :

1er i 2on, 3er i 4t, i 5è

i 6è per poder reduir

les ràtios al màxim i

poder utilitar els

espais de que disposa

el centre que ´son

petits , per tant els

grups han de ser

petits també.

El tutor/a haurà

d’engegar vies de

comunicació

telemàtiques des d’un

Si l’ alumnat no pot

compartir més d’ un

mestre dins el seu grup

estable, es

reorganitzaran les

especialitats per tal

que hi hagi el menys

nombre de contactes

possible.

Fer seguiment

emocional i de les

necessitats de

l’alumnat i les

famílies. Reforçar la

figura del

coordinador TAC per tal

de facilitar la tasca a

partir de recursos

tecnològics

disponibles

Assegurar que tot

l’alumnat tengui els

mitjans tecnològis

necessaris perquè el

tutor/a pugui tenir

contacte amb ells

Calendari de reunions

periòdiques de l’ equip

docent per fer

seguiment del procés

d’aprenentatge,

detecció de necessitats,

atenció a la diversitat,

avaluació,etc…

Tutories amb tot

l’alumnat del grup de
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bon principi en previsió

de futurs escenaris de

confinament.

manera

setmanal per

resoldre dubtes i

fer

acompanyament

emocional. (a final de

42

Organitzar l’ acolliment

de les famílies que

presenten més

dificultats i com

s’organtizarà que

tenguin contacte en

una fase de

confinament.

setmana)

Garantir l’ atenció a

les famílies de

manera

telemàtica.

El tutor/a ha de

col.laborar amb el

servei d’ orientació, i

qualsevol servei extern

(ss, etc..) per garantir el

benestar dels alumnes

La concreció de la planificació de les tutories a nivell d’ aula queda

reflectida al document drive compartit que es pot consultar sempre que

sigui necessari.

3.5- En el cas d’ensenyament semipresencial o en línia:
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3.5.1- Planificació de la coordinació curricular

● S’ establiran unes graelles de tasca setmanal que els mestres

hauran d’emplenar i es lliuraran els dilluns de cada setmana. Les

tasques s’hauran de retornar el divendres. Els tutors seran els

encarregats d’administrar les tasques

● Es coordinaran les tasques setmanals per lliurar-les els dilluns

mitjançant el classroom i els blogs d’ aula i fer retorn,

correció i

resolució de dubtes els divendres . Els dubtes es resoldran

mitjançant correu corporatiu i els divendres es realitzaran video

confèrencies per tenir seguiment de l’alumnat

● Els tutors es coordinaran amb els especialistes per unificar el

lliurament de les tasques i amb l’ equip de suport i orientació´´o

per planificar les tasques adaptades a l’ alumnat amb necessitats i el seu seguiment.

Seguiment de l’alumant:

● Hi haurà d’ haver com a mínim, un contacte setmanal amb cada alumne

● S’ hauran de preveure les adaptacions necessàries perquè l’ alumnat pugui seguir

les tasques

● La informació en quant al seguiment de l’ alumnat haurà d’ estar actualitzada

quinzenalment a la graella del drive compartit “Actualització de dades referents a la

vulnerabilitat social, de salut i d’ especial necessitat de l’ alumnat i famílies”
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Consideracions amb el temps de treball:

Per al professorat:

● En escenari de confinament ´s’ ha de seguir treballant amb pautes saludables.

● Cercar un lloc de la casa on la feina es pugui desenvolpar d’ una manera

adequada

● Intentar no barrejar el treball amb les activitats de llar

● Controlar la sobrecàrrega de treball fitxant un horari de feina i controlar el temps.

● Vigilar els bioritmes saludables i evitar alteracions de la son.

● Contactar amb el Servei de Riscos Laborals , si és necessari.

Per a l’ alumnat:

Cal tenir en compte:

● Les tasques s’ han de dissenyar de manera que l’ alumne tengui la major

autonomia possible.

● Han de ser accessibles per a tot l’ alumnat al qual van dirigides, indistintament de

les seves condicions personals i socials.

● Juntament amb les tasques amb un component de reforç i entrenament, se’ n

pautaran d’ altres de caire més motivador i investigador.

● S’ ha de procurar que les tasques serveixin per assolir competències clau 44

● La previsió de temps per realitzar-les ha d’ incloure totes les tasques

que s’encarreguen en el conjunt de les àrees.

● El volum de les tasques ha d’ anar ajustat a l’ edat i circumstàncies

educatives de l’alumnat.

● S’ ha de tenir en compte la preparació de tasques adaptades per

aquells alumnes que treballen amb ACIS.

● En cas de que siguin tasques per avançar matèria, han d’ anar

acompanyades amb una expliació prèvia.
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3.5.3- Pautes per a les reunions de treball.

● En l’ escenari A, les reunions de treball es faran de manera

presencial , mantenint la distància interpersonal de seguretat d’

un metre i mig i sempre es portarà mascareta. Es faran

preferiblement a l’exterior.

● A l’ escenari B, es mantindran seguint les pautes que marqui

sanitat en el moment, i es prioritzaran les reunions amb

grups

petits o per vídeoconferència.

● En cas de confinament, es reduiran a les extrictament

necessàries perquè hi hagi coordinació dels tutors amb els

especialistes i

equip de suport, i, de l’ equip directiu amb el Claustre i equips

d’orientació.

● Es faran preferiblement mitjançant el meet o el hangouts.

● Les reunions de coordinació de l’ equip directiu amb ss i altres

serveis (PTSC, fisio, etc…) també es faran de manera

telemàtica amb la plataforma pactada per ambdues parts

● Les reunions es faran sempre dins l’ horari de feina (a no ser

que totes les persones que s’ han de reunir acordin fer-ho en

un altre horari)

45

4. Pla d’acollida

L’ equip directiu assegurarà que la informació sobre els protocols d’
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actuació i les mesures d’ higiene, prevenció i promoció per a la salut

arriben a tota la comunitat educativa.

4.1- Professorat

Es proporcionaran als treballadors les dades de contacte del Servei de

Riscos Laborals

Preveure temps per a la rebuda del nou professorat, l’ acompanyament

per generar seguretat i cohesió d’ equip

ESCENARI A I B ESCENARI C

Disposar d’ espais de xarxa

compartits on l’ equip educatiu

pugui compartir recursos

Realitzar activitats que permetin

crear i reforçar el vincle entre els

diferents membres del claustre

Realitzar reunions telemàtiques

que afavoreixin el contacte i la

coordinació entre docents

Fer ús de l’ espai virtual per

compartir recursos, tasques,

informació….

4.2 Famílies

● A principi de curs es faran reunions abans de començar les activitats lectives

per informar a totes les famílies sobre com serà el curs 2021-22 , quina és la

normativa, com s’organitzaran els horaris i el centre .En cas d’ escenari A es

farà de manera presencial, mantenint la distància de seguretat i amb

mascareta. Preferiblement a l’ exterior. En cas d’ escenari B, s’adaptarà

segons la normativa del moment. En cas d’escenari C es realitzaran de

manera telemàtica

● Per norma general, es prioritzarà la comunicació mitjançant Gestib, telèfon,

correu electrònic, missatges de mòbil i es facilitaran les gestions

telemàtiques. Les famílies només  poden entrar dins el centre de manera

controlada, passant per registre i complint totes les normes d higiene i

seguratat, sempre que el professorat del centre o la direcció ho trobi

necessari.
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● Es promourà la participació de les famílies per facilitar la transmissió de la

informació mitjançant els representants de famílies i d’ amipa al Consell Escolar.

● Recollir la valoració de les famílies de manera objectiva mitjançant els

representants al Consell Escolar i amb qüestionaris

● Realitzar accions de contacte dels tutors amb el seu grup de famílies

amb l’objectiu d’ establir un vincle de confiança

● Intensificar aquestes mesures amb les famílies que més ho necessitin

4.3- Alumnat

● En l’ acollida del 1er dia de classe es realitzaran diferents activitats

perquè l’alumnat conegui totes les mesures de protecció , prevenció i

higiene que s’ han d’ aplicar, així com els horaris d’ entrada i sortida,

l’horari i el funcionament dels patis, els circuits d’ entrada i sortida, l’

ús dels banys...a més de tots els aspectes que es considerin

oportuns segons el Pla de contingència del centre.

● S’ utilitzaran tres dies per fer l’ acolliment , els dies 10 ,13 i 14 de

setembre,, amb la finalitat d’ evitar aglomeracions i poder fer arribar a

tots els alumnes tota la informació sobre les mesures de seguretat que

s’ hauran d’ aplicar durant el curs i poder fer simulacions de

desplaçaments .

● L’ alumnat de 3 anys realitzarà el període d’ adaptació durant la 1a

setmana del curs. Durant l’ adaptació les famílies podran romandre dins

les aules de manera controlada i respectant l’organitzacio del centre. En

qualsevol moment el centre podrà acordar el cessament d’ aquestes

autoritzacions d’ accés.

● S’ utilitzaran senyalitzacions per facilitar el compliment de les

mesures.

● Cal tenir esment a l’ acollida emocional de tot l’ alumnat, en especial

de l’alumant NESE i preveure el seguiment i la coordinació amb l’ equip

docent, les famílies i els serveis externs

● Es tendran en compte els aspectes socioemocionals, la cohesió de
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grup, el treball sobre l’ adaptació a la nova situació…

● En cas d’ escenari C totes aquestes mesures es faran de

manera telemàtica i s’ haurà de preveure una alternativa per al

període d’adaptació de 4t d’ infantil. S'haurà de cercar estratègies

per

l’establiment del vincle , conéixer el professorat, els companys i

les famílies de manera telemàtica.

● Realitzar videocridades freqüents per afavorir el vincle i la cohesió de

grup. El tutor/a contactarà preferiblement cada setmana, i com a

mínim

quinzenalment, amb tots els alumnes del seu grup per fer seguiment

de la seva situació i detectar possibles necessitats

● Realitzar demandes d’ interenció al sevei d’ orientació, pTSC i/o SS

quan es detecti alumnat amb una situació especialment vulnerable.

5. Coordinació per a la salut

5.1- Planificació del disseny d’activitats d'educació per a la salut que
incloguin les mesures de promoció, prevenció, i protecció de la salut davant
la COVID-19 i del disseny de la inclusió d’aquestes activitats en els
programes i activitats de promoció i educació per a la salut del centre
educatiu.

L’ equip directiu juntament amb la Comissió de Salut farà el seguiment per

al compliment del protocol i assegurarà que tota la comunitat educativa estigui

informada

Es dissenyaran i implementaran activitats d’ educació per a la salut que

icloguin les mesures de promoció, prevenció , i protecció de la salut davant la
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Covid19 com a tema transversal dins el currículum.

Els aspectes bàsics que ha d’ incloure l’ educació per a la salut en relació a

la Covid 19 són la descripció dels símptomes de la malaltia, el protocol de com

actuar davant l'aparició de símptomes, mesures de distància física i limitació de

contactes, higiene de mans, higiene respiratòria i resta de mesures de protecció

individual , ús adequat de mascareta , consciència de la interdependència dels

éssers humans i l’ entorni foment de la corresponsabilitat en la salut pròpia i la

dels altres.

Es pot veure com s'implementarà als diferents grups graella drive compartit, que

es pot consultar sempre que sigui necessari.

5.2.- Coordinació amb serveis externs (sanitat, policia
tutor…) 5,2,1- Amb Sanitat

El centre a través de la Comissió de salut es coordinarà amb el centre de salut de

referència del centre educatiu per a l’ abordatge dels possibles casos de Covid 19,

així com per a l’ atenció de l’ alumnat amb problemes de salut crònics al centre. En

casos d’ especial complexitat es comunicarà amb el Servei d’ Atenció a la Diversitat

per

establir la coordinació segons els protocols que hi hagi vigents , si cal.

La Direcció General de Salut Pública i Participació establirà les mesures

de control oportunes en cas de brot.

5.2.2- Amb els serveis socials.

L’ equip directiu està amb coordinació constant amb els SSMunicipals en el

cas de l’alumnat en situació de vulnerabilitat social , es fa informació i seguiment de

casos. També es coordina una actuació conjunta en quant al treball socioemocional

de l’ alumnat , les relacions socials positives i la cohesió de grup mitjançant els

57



programes “Viu i conviu “ a EI i 1er cicle i “Un tracte pel bon tracte” a 2on cicle.

En cas d’ escenari A els programes es durant a terme , ja que consideram

molt important el treball en aquest sentit. En cas d’ escenari B i C quedarien

suspesos els dos programes i es seguiria amb la coordinació de manera

telemàtica.

5.2.3- Amb les entitats locals

Es preveuen accions referides a:

Espais: per a la recerca conjunta en la recerca d’ espais municipals que es

puguin utilitzar com a ampliació del centre educatiu

Neteja: per a la coordinació d’ una neteja i desinfecció adequades del centre

Policia Tutor: per actuacions relacionades amb la prevenció i/o actuació davant

situacions de risc dels menors. Queda suspès per aquest curs el programa d’

Educació vial

Biblioteca municipal: Hi ha un Pla lector elaborat de manera coordinada que inclou

Conta contes, club de lectura, atrapallibres, tallers...totes aquestes activitats s’

hauran d’organtizar per GCE

6. Pla de contingència digital

Objectius:

Millorar la competència digital de l’ alumne

Reduir la bretxa digital de l’ alumant

Desenvolupar, organitzar i oferir recursos  i estratègies per assolir la competència

digital

58



6. Pla de contingència digital.

1.. Entorn digital

Entorn Elegit Curs/Etapa

GSuite Google Tots els cursos

Responsable de la

consola

Mercedes Vela Lara (coordinadora TAC)/Rosa M.

Antich (directora)

També s’ utilitzarà la pàgina web del centre (wordpress) i els blogs

d’ aula Si sorgeixen problemes

Responsable contactar

amb IBSTEAM

Mercedes Vela Lara

1.2. Usuaris

1.2.a. Usuaris professors

Responsable creació usuaris Mercedes Vela Lara /Coordinadora

TAC

Moment entrega credencials Arribada al centre.

1.2.b. Usuaris alumnes

Responsable creació usuaris Mercedes Vela Lara / coordinadora

TAC
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Recollida autorització menors 14 anys Rosa M. Antich

Moment entrega credencials

(usuari i contrasenya)

Setembre

50

1.3. Aules digitals

Curs/Etapa Aula digital (Teams, Classroom,

Moodle…)

De 1er a 6è d’ EP

EI - Inciar en l’ ús. Seguir amb les

propostes al blog d’ aula.

Classroom

Dedicació d’ una sessió setmanal de

treball amb eines digitals a totes les

àrees curriculars.

S’ ha d’ especificar en les

programacions de les àrees de la

manera com es treballarà a l’ aula el

desenvolupament de la competència

digital mitjançant les graelles

corresponents de la programació

1.4. Activació GestIB famílies

Responsable de l’activació Rosa Antich

Carla Ayuso

Moment Setembre

2. Formació
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2.1. Claustre

Ja s’ han realitzat les següents

formacions durant el curs 2020-21:

● Formació de 6 h adreçada a tot

el claustre del maneig de les

eines bàsiques google (correu

corporatiu, clasroom, drive,

qüestionaris i calendar).

Formació només per al nostre

claustre molt personalitzada.

● Eines pedagògiques del Gestib

● Eines bàsiques per l’

ensenyament en línea

● Cap a la coeducació

● Directori d’ usuaris i estructura

organitzativa de la consola

adminsitrativa de google

workespace

● Configuració avançada

d’aplicacions, auditoriai protecció

de dades. Consola workspace

Per al curs 2021-22 es valorarà a

principi de curs quines són les

necessitats del claustre i

s’incorporaran al Pla de formació

anual del centre.
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2.2- Alumnat
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Planificació activitats inicials formatives per l’adquisició de la competència

digital bàsica

Concepte Responsables Moment en què es farà

Consolidació ús de les

eines google :

Classroom, correu

corporatiu, calendar,

drive i qüestionaris, per

tal que l’alumnat sigui el

màxim d’autònom en

cas de

confinament.

Els tutors amb ajuda

de la coordinadora

TAC

Durant tot el curs.

Dedicació d’ una sessió

setmanal de treball amb

eines digitals a totes les

àrees curriculars.

S’ ha d’ especificar en

les programacions de les

àrees de la manera com

es treballarà a l’ aula el

desenvolupament de la

competència digital

mitjançant les graelles

corresponents de la

programació

2.3. Famílies

Activitats adreçades a l’acompanyament de les famílies en l’adquisició de

competència digital
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Concepte Responsable Moment en què es farà

Adreçar a les famílies

tutorials de com

utilitzar les eines

bàsiques de google

perquè puguin fer un

acompanyament dels

seus fills/es en cas de

confinament

Mercedes Vela Lara

Rosa Antich

Setembre

3. Dispositius i connectivitat

3.1. Dispositiu per l’alumnat

Dispositiu per l’alumnat El centre disposa de 14 chrombooks i 12

notebooks.  En cas d’ escenari A s’ iniciarà en el

seu ús a tots els cursos fent rotar els disposititus.

En cas d’ escenari C, es prioritzarà el prèstec a

l’alumnat de 5è i 6è EP, i en cas que siguin

suficients, s’anirà ampliant el prèstec a cursos

inferiors, segons les necessitats de les famílies.

Tipus de dispositiu Chromebooks/notebooks

3.2. Alumnat amb dificultats per accedir a dispositius

Responsable detecció alumnat

amb problemes econòmics

Rosa M. Antich amb coorinació , si

cal, amb els ssmuncipals

Responsable gestió préstec dispositius Rosa M. Antich /Mercede Vela Lara
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3.2. Inventari

Responsable inventari recursos digitals Coordinació TAC

Llistat de control del pla de contingència

1. Planificació de les mesures de prevenció, protecció i higiene
enfront de la COVID-19 adaptades a l’etapa educativa.

1.1 Mesures de prevenció als diferents espais (Annex
3 de la resolució)

Sí/no

S’han organitzat les entrades i sortides? si

S’ha organitzat la circulació de passadissos, banys? si

S’ha organitzat l’utilització dels diferents espais del centre? si

S’ha organitzat la neteja i desinfecció de les aules? si

S’ha organitzat la ventilació dels espais? si

S’ha previst quin material de protecció serà necessari a cada

espai?

si

S’han rotulat els espais en funció de les necessitats

(aforament, direccionalitat, cartells, infografia)?

si

1.2 Mesures d’higiene personal per prevenir el risc de
contagi (Annex 2 de la resolució)

Sí/no

S’han previst mesures de prevenció, protecció, d’higiene i de

desinfecció en l’entorn de treball: en reunions, a les classes, als

si
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espais comuns ?

S’han mesures de prevenció per a l’alumnat, el professorat i

personal no docent?

si

S’han previst mesures i protocol d’actuació en un cas de

contagi o sospita de contagi?

si
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1.3 Formació i sensibilització en mesures de prevenció i
higiene

Sí/no

S’ha planificat la informació a les famílies? si

S’ha planificat la informació a l’alumnat? si

S’ha planificat la informació al personal docent i no docent? si

S’han planificat accions formatives per a l’alumnat, les

famílies i el personal docent i no docent?

si

2. Planificació organitzativa (Veure resolució) Sí/no

S’ha planificat l’actualització de la informació referent a

famílies i alumnat vulnerable?

si

S’han planificat els accessos al centre per als escenaris A i B? si

S’ha planificat la circulació dins el centre per als escenaris A i B? si
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S’ha planificat l’aforament dels espais per als escenaris A i B? si

S’ha previst l’organització d’horaris, agrupaments, torns de

pati, entrades i sortides per als escenaris A i B?

si

S’ha previst la constitució d’equips docents per als escenaris A i

B?

si

S’ha previst l’organització per canviar d’un escenari a un altre? si

S’ha previst la coordinació entre etapes en els tres escenaris? si
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3. Planificació curricular Sí/no

S’han planificat l’avaluació inicial als tres escenaris? si

S’ha previst com s’adequaran les programacions en els

tres escenaris?

si

S’ha previst dins les programacions el treball dels temes

transversals: relacions socials, salut, competència aprendre a

aprendre i competència digital, en els tres escenaris?

si

S’ha previst l’organització de tutories en els tres escenaris? si

4. Pla d’acollida Sí/no
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S’han planificat l’organització del pla d’acollida de l’alumnat per

als tres escenaris?

si

S’han planificat l’organització del pla d’acollida de les famílies per

als tres escenaris?

si

S’han planificat l’organització del pla d’acollida del personal per

als tres escenaris?

si
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5. Coordinació per a la salut Sí/no

S’ha planificat el disseny d’activitats específiques per a l’educació

per a la salut als tres escenaris?

si

S’ha previst la coordinació amb serveis extern als tres escenaris? si

6. Pla de contingència digital Sí/no

S’ha elaborat el pla? si
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