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PRÒLEG:

Per poder elaborar el present Pla d’actuació per al curs 2021-2022, l’experiència del
passat curs i la valoració feta per l’equip de mestres.
Com el curs passat, ha calgut equilibrar la Normativa amb el nostre Projecte
Pedagògic i amb els Recursos humans i físics disponibles. Caldrà preveure que el
context és canviant, i per tant, caldrà anar adaptant i modificant alguns aspectes
del Pla.
Aquest Pla d’Organització, amb els elements de Pla General Anual (PGA) s’han
presentat al Consell Escolar, per a la seva aplicació.

NORMATIVA 21-22:

https://govern.cat/govern/docs/2021/05/20/15/13/1a5993db-0432-42b3-a600-75f8a
12fea88.pdf
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RESUM  NORMATIVA  D’HIGIENE I SEGURETAT:

Les nostres màximes han estat trobar el màxim equilibri entre SEGURETAT i PROJECTE
PEDAGÒGIC.

Vetllem per la seguretat d’infants i mestres buscant la màxima estanquitat possible,
per prevenció i per garantir una bona traçabilitat en cas necessari.
L’estanquitat l’assolim a dos nivells:

- Grup estable = grup classe + tutora + especialistes
- Comunitat estanca (Petits, Mitjans i Grans) = de persones i d’espais. Creem
gairebé tres “Universos” paral·lels.
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1. ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA EN UNA SITUACIÓ DE PANDÈMIA
COM L’ACTUAL I EN CAS DE CONFINAMENT PARCIAL O TANCAMENT DEL
CENTRE.

RECURSOS HUMANS:

EQUIP 2021-22:

-Mestres: 26 (augmentem 1’5) + 1 suports Covid = 27 “dotacions”

+ 6 terços =  33  mestres al claustre

-PAS:

Administrativa

Conserge + una conserge extra

TEI

-Vetlladores

-De moment 9  mestres noves: prioritzem l’Acollida inicial.

-Equip Monitoratge

1.1. VALORACIÓ DE LES MESURES INTRODUÏDES EN EL PLA D’ACTUACIÓ DEL
CURS 2020-2021

Des de mig curs 2020-2021 fins al final, als equips de cicle de les tres comunitats s’ha
estat fent un debat per valorar cadascun dels aspectes i canvis que s’han introduït
durant el darrer curs escolar. Hem elaborat un document on s’ha exposat els
avantatges, els inconvenients de cada canvi i l’opinió de les mestres sobre si
recomanen que aquest canvi s’incorpori en l’organització habitual del centre.

Tenint en compte aquest document i la normativa per al curs 2021-2022, s’han pres
les decisions oportunes per elaborar el següent Pla d’organització.

El curs 21-22 serà un curs especial perquè encara es mantindran tant els grups
estables amb la persona tutora, així com la majoria de mesures d’higiene i
ventilació. Però la normativa ja permet que els mestres especialistes puguin entrar en
diversos grups estables, tot i que vetllarem per tenir el mínim de mestres per
grup-classe.
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1.2. ACOMPANYAMENT EMOCIONAL

Des del primer dia, se seguirà fent molt acompanyament emocional i es generarà
espais i dinàmiques per tal que vagi sortint i puguin expressar i compartir lliurement
en el grup estable com estan i com han viscut l’estiu en la situació de pandèmia.
Cada cicle ha preparat activitats adreçades a cada franja d’edat, posant l’accent
aquest inici de curs en el benestar emocional i el relacional (dos dels focus d’aquest
curs).

1.3. CRITERIS ORGANITZATIUS DELS RECURSOS PER A L’ATENCIÓ DE
L’ALUMNAT AMB NECESSITAT ESPECÍFICA DE SUPORT EDUCATIU

Valorant les conseqüències del confinament en el desenvolupament cognitiu,
afectiu i social de l’alumnat vulnerable, en aquest apartat s’exposen breument els
recursos que utilitzem per poder organitzar l’acompanyament, seguiment i atenció
directa de l’alumnat amb especials dificultats.

Mantindrem el treball d’ambients, sense fer barreja dels grups estables, que
permeten una atenció més individualitzada.
Cada grup-classe també tindrà mestra de suport de matemàtiques i de llengua, que
permetrà treballar en grups de ràtios reduïdes.
També rebran suport de lectura.
Aquest curs estrenem mestra d’Educació Especial, amb un nou perfil de
Metodologies Globalitzades, que podrà atendre als infants amb necessitats
específiques.

Seguirem sempre els criteris establerts en el Pla d’actuació en el marc de la
pandèmia elaborat amb el Departament de Salut.

1.4. RELACIÓ AMB LA COMUNITAT EDUCATIVA

- Consell Escolar: Està previst fer les reunions habituals i prescriptives així com
extraordinàries si fes falta en qualsevol moment del curs. La modalitat seria mixta,
afavorint que hi pugui haver les distàncies i les mesures de seguretat. Si la situació
d’emergència ho permet, tornarem a fer les reunions presencials.
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- Procediment de difusió i informació del pla d’organització a les famílies: per
informar d’aquest pla utilitzarem el mail, i també el penjarem al web per tal que la
informació arribi a tota la comunitat educativa.

- Reunions de famílies dels grup estables: les reunions de famílies que es duen a
terme durant el mes d’octubre i novembre, tenim dues opcions possibles depenent
de la situació de la pandèmia en aquell moment. Si es creu necessari i convenient
per la seguretat de tots es faria virtual i, si la situació ho permet, es podria fer a la
Sala gran mantenint les distàncies i les mesures de seguretat o en un espai exterior.

- Procediments de comunicació amb les famílies. De la manera que tenim previstes
les entrades i sortides podrem tenir contacte directe diàriament amb les famílies des
de P3 fins a 1r. També disposem del mail de cada mestra amb el domini
@escolaunivers.cat, per poder comunicar-nos allò que no sigui tan urgent.
A grans disposen d’una llibreta de comunicació família-escola.
A mitjans i petits seguirem fent servir els fulls d’avisos per a les informacions pràctiques
del dia a dia, però la novetat és que els fulls es podran descarregar de la web i
també es podrà utilitzar un paper de casa. No deixarem bolígrafs a l’abast com
fèiem sempre.
A tots els grups s’utilitzarà el correu de la tutora, que continua la via de comunicació
directa família- tutora que ja vam iniciar el curs passat. Les normes pel seu ús
s’elaboraran i compartiran durant les primeres setmanes del curs.

- Reunions individuals de seguiment, entrevistes:
El seguiment amb les famílies el farem preferentment per telèfon i correu electrònic.
En cas de fer una trobada presencial, es farà mantenint les mesures de seguretat.
Les entrevistes es faran preferentment per videoconferència i en cas que es vegi
necessari es faran de forma presencial. D’aquestes reunions se’n farà un breu resum
per ús escolar (assistents, temes tractats i acords presos), que pot ser conegut i signat
per les famílies, si així ho desitgen.

- Formació adreçada a les famílies respecte a l’ús de les eines de comunicació
escollides pel centre, així com les plataformes digitals que utilitza el centre i tenint en
compte les eines que pugui tenir la família i, sobretot, les persones de referència al
centre que els pugui ajudar en un moment determinat: tenim detectades les famílies
que tenen més necessitat de formació, recursos i eines per a gestionar l’educació
des de casa. Aquest coneixement i el contacte que hem tingut amb totes elles ens
facilita que ja sabem quines seran les tasques de préstec i acompanyament que
haurem de fer en cas de confinament.
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- Comunicació i participació: Per tal de construir conjuntament i comunicar-nos
millor seguim treballant per reforçar el vincle amb l’AFA i les famílies, a través dels
referents de l’AFA i les diferents comissions.

2. ORGANITZACIÓ DE GRUPS D’ALUMNES, DE PROFESSIONALS I
D’ESPAIS.

2.1. GRUPS ESTABLES

Determinació
de grups.
Criteris de
configuració
dels grups.

Havent llegit a fons la normativa i contemplant les característiques
de la nostra escola aquest curs seguirem amb els grups estables
que coincideixin amb el grup-classe de 25

Mesures
flexibilitzadores

Seguirem duent a terme les mesures flexibilitzadores com el darrer
curs, que són la partició del grup estable en dos, per a fer:
- grups reduïts de matemàtiques
- grups reduïts de llengua
- mitjos grups per a fer propostes d’ambients o espais en dues
aules sense barrejar grups.
Cada cicle té adjudicades unes aules complementàries.
Aquestes mesures podrien variar si canviés la normativa pel
COVID19.

2.2. ESPAIS I AULES

Cada grup tindrà una aula de referència. Per a fer els ambients i espais es partirà el
grup i la meitat faran l’ambient a dins l’aula i l’altra meitat a una aula exterior. Per
nivells, s’enumeren els grups estables que es mantindran durant el curs 2021-2022.
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GRUP-CLASSE NOMBRE
D’ALUMNES

ESPAI
estable
d’aquest
grup

PIS

P3 A 25 Aula Sols PLANTA 1

P3 B 25 Aula Llunes

P4 A 25 Aula P4 A

P4 B 25 Aula P4 B

P5 A 25 Aula P5 A

P5 B 25 Aula  P5 B

1r A 25 Aula 1r A PLANTA 3

1r B 25 Aula 1r B

2n A 25 Aula 2n A

2n B 25 Aula 2n B

3r A 25 Aula 3r A

3r B 25 Aula 3r B

4t A 25 Aula 4t A PLANTA 4

4t B 25 Aula 4t B

4t C 25 Aula 4t C

5è 25 Aula 5è

6è 25 Aula 6è

Per poder acollir a la comunitat de grans els tres grups de 4t i tenint en compte el
futur de l’escola, durant el mes de juny hem hagut de fer canvis de 5 aules:
l’ambient simbòlic, l’ambient de l’atelier, l’ambient de l'artístic, l’aula de 5è, l’aula de
2n A.
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2.3. PLA D’ESPECIALITATS

Tal com marca la normativa, per al curs 21-22 els mestres especialistes de música,
educació física, anglès i educació especial podran entrar a diferents grups seguint
les normes d’higiene, amb mascareta i distàncies. D’aquesta manera a tots els grups
tindran els mestres especialistes com en un curs normal.

2.4. ORGANITZACIÓ DE L’ESPAI D’ESBARJO

La novetat d’aquest curs, seguint la normativa vigent, serà que a l’estona d’esbarjo
podran barrejar-se amb altres grups amb mascareta.
A Primària anirem alternant:

- alguns patis amb mascareta compartint espai amb la classe del mateix nivell
- alguns patis sense mascareta només el grup bombolla.

A l’escola tenim prou espais diferenciats per poder mantenir els grups estables
durant els esbarjos. Però per poder-hi estar tota la primària en un mateix horari cada
grup de la comunitat de grans es quedarà un dia a l’aula, fent jocs de taula. I dos
grups sortiran a fer pati al passatge de davant de l’escola.

A Infantil faran un sol torn en el mateix horari que feien habitualment. I seguiran fent
els patis com el curs passat: en espais diferenciats per a cada grup bombolla.

PETITS MITJANS   i   GRANS

9h -10h

10.30h -11h Esmorzar PATI

11h -11:45h PATI

11:45h - 12:30h

MIGDIA MIGDIA

15h - 16:30h
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2.5. CONCRECIONS PER A L’EDUCACIÓ INFANTIL

a. Pla d’acollida de l’alumnat
DIES D’ADAPTACIÓ per P3 ( aprovats pel Consell Escolar del juliol)

● Des del dilluns 13 de setembre fins el dijous 16 els infants vindran al primer torn
o al segon, segons se’ls ha assignat el dia de la reunió de setembre. El primer torn es
de 9:10h a 10:40 i el segon 11:00h a 12:30.

● Divendres 17, ja vindran tots els nens i nenes al llarg de tot el matí. És a dir, de
9:10  a 12:30. Ja caldrà portar l’esmorzar.

● A partir de dilluns 20, ja comença el servei de menjador fins les 15h per a qui
ho vulgui iniciar. Es recomana, per això, que els infants no comencin el servei de
menjador fins a l’octubre.

● Dimarts 21 horari normal.

NORMATIVA COVID PER L’ACOMPANYANT FAMILIAR A L’ESCOLA

Requisits d’accés: la persona acompanyant no pot participar en el període
d’acollida si presenta símptomes compatibles amb la COVID-19 o els ha presentat
en els darrers 10 dies. Tampoc no hi podrà participar si ha tingut contacte estret amb
una persona amb la COVID-19 confirmada o amb simptomatologia compatible en
els darrers 10 dies.

Persones de risc: D’acord amb les directriu rebudes en cada moment, aquelles
persones acompanyants que pateixin una malaltia de risc davant de la COVID-19
(diabetis, malaltia cardiovascular -inclosa la hipertensió-, malaltia hepàtica crònica,
malaltia pulmonar crònica, malaltia renal crònica, immunodeficiència, càncer en
fase activa, obesitat mòrbida) així com dones embarassades, hauran d’avaluar la
conveniència de participar en el període d’acollida amb el seu equip mèdic de
referència.

Nombre d’acompanyants: cada infant només podrà ser acompanyat per una sola
persona (que pot canviar durant el període d’adaptació). Els germans/es que es
trobin simultàniament en el període d’acollida podran ser acompanyats per una o
dues persones. En aquest cas, sí que hi podrà haver contacte amb la resta de
membres de la unitat familiar.

Contacte i distància: la persona acompanyant només podrà tenir contacte amb el
seu infant i haurà de mantenir la distància de seguretat (1,5 metres) amb la resta de
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persones de l’aula (inclosos infants, persones acompanyants i persones educadores).

Rentat de mans: la persona acompanyant s’haurà de rentar les mans amb aigua i
sabó o gel hidroalcohòlic abans d’accedir al centre educatiu i també abans
d’entrar a l’aula.

També es recomana rentat de mans a la sortida del centre educatiu.

Mascareta: la persona acompanyant ha d’accedir al centre educatiu amb una
mascareta higiènica o quirúrgica correcta.

FAMÍLIES DE P4 i P5
Aquest curs, com a mesura de seguretat les famílies d’aquests cursos no entraran a
les aules de l’escola. Només tindran accés als espais exteriors de l’escola.

A P4, seguint la normativa sobre l’adaptació, els 3 primers dies de curs es permetrà
d’entrar a un familiar a l’aula a les 9:05h del matí.

2.6. CONCRECIONS PER A L’EDUCACIÓ PRIMÀRIA

Famílies de 1r  i 2n
Aquest curs, com a mesura de seguretat les famílies d’aquests cursos tampoc no
entraran a les aules de l’escola. Només tindran accés als espais exteriors de l’escola
(1r veuen a la tutora al sorral, on ella fa la rebuda).

Famílies de 3r
Hem preparat una bona rebuda i una bonica dinàmica per presentar els nous grups
als infants de 3r després d’haver fet la barreja.
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2.7. PLA DE TREBALL DEL CENTRE EDUCATIU EN CONFINAMENT

NIVELL
EDUCATIU

MÈTODE DE
TREBALL I
RECURSOS
DIDÀCTICS
PREVISTOS

MITJÀ I
PERIODICITAT
DEL
CONTACTE
AMB EL GRUP

MITJÀ I
PERIODICITAT
DEL
CONTACTE
INDIVIDUAL
AMB
L’ALUMNE/A

MITJÀ I
PERIODICITAT
DE CONTACTE
AMB LA
FAMÍLIA

Petits:
P3, P4 i P5

Video diari de
les tutores.
P4 i P5
s’emporten
una carpeta
amb tasques

Reben cada
dia un correu
amb el vídeo i
l’orientació
de les
tasques.

Trucades
amb els més
vulnerables.

Trucades
telefòniques
amb les
famílies més
vulnerables.

Mitjans:
1r, 2n i 3r

s’emporten
una carpeta
amb treballs i
material.
També un
horari i
planing de
quan han de
fer cada
tasca.

Videoconferè
ncia cada
dia en mitjos
grups.
La mestra de
suport en fa
alguns grups.

Videoconferè
ncies i
trucades amb
els més
vulnerables.

Videoconferè
ncies i
trucades
telefòniques
amb les
famílies més
vulnerables.

Grans:
4t, 5è i 6è

Propostes
d’aprenentat
ge  al
Classroom.
Amb un horari
i
seqüenciació
de les tasques

Videoconferè
ncies diària
en mitjos
grups per
orientar i
explicar les
feines.
Resoldre
dubtes.

Videoconferè
ncies i
trucades
telefòniques
quan es vegi
la necessitat.

Videoconferè
ncies i
trucades
telefòniques
quan es vegi
la necessitat.
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2.8. REUNIONS DELS ÒRGANS UNIPERSONALS I COL·LECTIUS DE
COORDINACIÓ I GOVERN

ÒRGANS TIPUS DE REUNIÓ FORMAT DE LA
REUNIÓ

PERIODICITAT/
TEMPORITZACIÓ

Equip directiu Debat pedagògic
i planificació

Presencial Dues per setmana

Equips de cicle Debat pedagògic
i planificació

Presencial Dues per setmana

Coordinació Planificació Presencial Una per setmana

Claustre Debat
pedagògic, presa
de decisions

Telemàticament
connectats per
cicles.

Esporàdic

2.9. TEMPS DE MIGDIA: SERVEI DE MENJADOR

A l’espai de menjador els grups estables han de mantenir-se i garantir que hi hagi
una distància de seguretat respecte altres grups estables. Quan això no sigui
possible, caldrà mantenir la distància de seguretat entre tots els comensals.

Menjador: 2 torns al menjador:
- Torn 1: P3 + P5 + 2n
- Torn 2: P4 + 1r + 3r
(d'aquesta manera 2n i 3r dinaran a les taules grans, i P3, P4, P5 i 1r a les taules
petites. Els infants de P4 menjaran la fruita a les 12.30h, abans de l'àpat.)
S’organitzarà tenint en compte les mesures de seguretat i el nombre d’alumnes que
es queden a dinar el menjador.

Aules:
La resta de nivells dinaran a les aules, de 4t a 6è, tots cap a les 13:30h.
Per poder dur a terme aquesta organització s’utilitzen uns carros i es pujarà tant el
parament com el menjar a cada aula.
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MIGDIADA P3: es farà en 2 espais: aula de psicomotricitat + aula de música
- muntatge llitets: 12:30h
- arribada infants: 13:20h
- despertar-se: 14:30h

Els infants de P3 duran el llençol i cada setmana anirà i tornarà de casa.

3. ORGANITZACIÓ D’HORARIS I GESTIÓ D’ENTRADES I DE SORTIDES.

Continuarem utilitzant els tres accessos adequats per a fer l’entrada i la sortida a
l’escola:

1. L’entrada principal (Passatge Isabel Vicente) : té una porta molt ample que
s’obre de bat a bat i que permet dividir la circulació en dos recorreguts
diferents:

a) Els Grans (4t, 5è i 6è) van per l’esquerra, entren per la primera porta del
menjador i pugen directament per l’escala de muntanya fins a l’aula del seu
grup estable, en entrada esglaonada.

b) Els de 1r van per la dreta, acompanyats per un sol adult, cap al punt de
trobada al costat del sorral (aire lliure) i després pugen per l’escala de Mar
amb la tutora cap a l’aula del seu grup estable. L’acompanyant ha d’agilitzar
la sortida per tal de facilitar la següent entrada.

c) Més tard els grups de P3, amb un familiar, entren pel passadís dret i pugen per
les escales del vestíbul cap a l’aula del seu grup estable, Sols o Llunes, amb un
acompanyant. Baixaran per la mateixa escala però per l’altre carril de
circulació.

2. Entrada pel carrer Quevedo: el curs passat es va habilitar la sortida
d’emergència com una entrada. Aquesta, té accés a una escala ample i
amb molta ventilació que surt directament a la terrassa que tenen davant les
aules dels Petits. Tota l’estona és un camí a l’aire lliure. Els grups de P5 i
després els de P4 pujaran amb un acompanyant i accediran a l’aula per la
porta de vidre que dóna a la terrassa. La família podrà veure l’aula i la tutora
sense haver d’entrar a l’edifici. Un cop tancada la porta es torna a habilitar
com a Sortida d’emergència del centre.

3. Entrada pel carrer Bailèn, a prop de l’entrada del pàrquing hi ha una altra
sortida d’emergència que aquest curs s’habilita per fer l’entrada dels grups de
3r i 2n. És una porta molt ample que permetrà mantenir bé les distàncies de
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seguretat. L’Afa ha col.laborat en la bona organització a l’exterior de l’edifici.
Per fer la sortida esglaonada les tutores aniran avisant els infants quan vegin la
família al carrer.

Per facilitar el flux de persones, cada grup entrarà i sortirà sempre per la mateixa
porta.

Contemplarem les casuístiques de famílies amb germans que coincideixen de porta i
horari i se’ls informa específicament.

Tenim la possibilitat d’entrar per 3 portes, però només tenim una conserge, això ens
complica molt les obertures d’aquestes portes. Per aquest motiu no podem allargar
gaire el temps d’entrades. Així doncs, ens convé fer una entrada lleugera i tancar les
portes d’emergència tan aviat com es pugui.

3.1. ENTRADES I SORTIDES AGRUPADES PER GRUPS-CLASSE:

ACCÉS GRUP ENTRADA:

HORARI D’ACCÉS

SORTIDA:

HORARI D’ACCÉS

ENTRADA PRINCIPAL
Acompanyament i
recollida a l’aula (1
familiar)

P3 9:10h 16:20h

CARRER QUEVEDO
ACCÉS A LA TERRASSA
(1 familiar)

Acompanyament i
recollida porta de vidre
aula (sense entrar)

La porta s’obrirà a les
16:20h

P4 9:05h 16:30h

P5 9h 16:25h

ENTRADA PRINCIPAL
Rebuda i recollida al
sorral (1 familiar)

1r 9h 16:25h
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CARRER BAILÈN
(porta de sortida
d’emergència)

Fila per grups al carrer
per facilitar l’entrada.
Les mestres recullen
infants a baix per pujar
(escala de Mar)

2n 9:05h 16:30h

3r 9h 16:25h

ENTRADA PRINCIPAL

Pugen sols, i baixen
amb tutora per l’escala
de Muntanya (
menjador)

4t 9:05h 16:30h

5è 9h 16:25h

6è 9h 16:25h

PER ACCEDIR A L’ESCOLA :

La situació epidemiològica sostinguda en el temps ens determina que cal prendre
les  mesures següents:

● Entrades esglaonades i dividides en tres portes diferents.
● Aquest curs no es prendrà la temperatura als infants a la porta d’entrada, però

estarem atentes a la situació d’emergència de la nostra zona.
● Netejar-nos les mans amb gel hidroalcohòlic.
● Adults i infants a partir de 1r: Portar la mascareta posada.
● Mantenir la distància de seguretat amb la resta d’adults i infants.
● Seguir les indicacions que us indiquin les conserges.

Al matí faran de conserges dues mestres i una monitora de les que fan l’acollida
matinal reforçaran a la conserge. A la tarda mestres de suport faran portes laterals i
una monitora estarà a Quevedo.

PUNTUALITAT:
Aquest any necessitem més que mai la puntualitat, imprescindible per un bon
funcionament i per mantenir la seguretat de tothom. Demanem a les famílies de ser
rigorosos amb els horaris d’entrada i sortida de l’escola, és un tema de salut i ens
cal ser molt estrictes, si no tota l’organització no serviria de res.
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Per les famílies:

A l’hora d’entrada: Per tal de respectar l'estanquitat de grups, si el vostre grup ja ha
entrat per la porta que sigui, caldrà que espereu al Passatge fins que hagin entrat els
altres grups que els hi toca (en el seu horari corresponent) per poder entrar més
tard per la porta principal.

Migdia: els infants que vagin a dinar a casa sortiran i entraran per la porta principal
mantenint les distàncies de seguretat i portant la mascareta posada, anirem fent-los
sortir quan us veiem.
Horari:

- sortida: 12:30h per la porta principal
- entrada: 14:55h per la porta principal

Tarda: Els infants que pels motius que sigui no els venen a buscar a l’hora pertinent i
no en sabem el motiu aniran al Servei d’acollida de tarda.
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ANNEX 1.  PLA DE NETEJA

RENTAT DE MANS

Es tracta de la mesura més efectiva per a preservar la salut dels infants així com del

personal docent i no docent.

En infants, es requerirà rentat de
mans:

▪ A l’arribada i a la sortida del centre educatiu.

▪ Abans i després dels àpats.

▪ Abans i després d’anar al WC.

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

Combinarem rentat de mans amb aigua amb sabó i rentat de mans amb gel
hidroalcohòlic.

En el cas del personal que treballa al centre educatiu, el rentat de mans es durà a
terme:

▪ A l’arribada al centre, abans del contacte amb els infants.

▪ Abans i després d’entrar en contacte amb els aliments, dels àpats dels infants i dels

propis.

▪ Abans i després d’acompanyar un infant al WC.

▪ Abans i després d’anar al WC.

▪ Abans i després de mocar un infant (amb mocadors d’un sol ús).

▪ Com a mínim una vegada cada 2 hores.

La ventilació és una de les principals mesures de prevenció de contagis en un espais
interiors. És necessari ventilar les instal·lacions interiors com a mínim abans de
l’entrada i la sortida dels alumnes i 3 vegades més durant el dia durant, almenys, 10
minuts cada vegada.

Totes les aules han de poder ser adequadament ventilades. Si és possible, es
deixaran les finestres obertes durant les classes.

La neteja i la posterior desinfecció d’espais s’ha de realitzar amb una periodicitat
almenys diària. S’han de seguir les recomanacions del document “Neteja i
desinfecció en establiments i locals de concurrència humana.”
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Es recomana, sempre que sigui possible, mantenir les portes obertes, evitant així més
contacte en les manetes de les portes.

Les zones exteriors són espais de baix risc de transmissió del coronavirus. Per aquest
motiu, s’aconsella utilitzar espais com el pati per a la realització d’aquelles activitats
puguin fer-se a l’aire lliure. Per a la seva neteja i desinfecció s’han de seguir les
indicacions establertes en el document “Neteja i desinfecció en espais exteriors de
concurrència humana.”

MESURES ACORDADES PER A LA NOSTRA ESCOLA:
Pel que fa als WC, tant a Mitjans com a Grans s’han distribuït un WC fixe per a cada
grup-classe. En casos que es necessiti, quan hi ha d’anar tot el grup alhora, es
podran utilitzar els altres.
Per rentar mans tenen una pica a totes les aules.
Cada infant des de Petits a grans portarà la seva cantimplora i la tindrà a la seva
motxilla perquè no es barregin.
A Grans tindran cadascú les seves coses en una petita motxilla que penjaran a la
seva cadira per tenir-les a mà i protegides.
Al principi de curs es farà un treball sobre la higiene i la seguretat de manera
participativa, agradable, engrescadora i tranquil·litzadora.
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ANNEX 2 PROTOCOL D’ACTUACIÓ EN CAS DE DETECTAR UN POSSIBLE CAS
DE COVID-19*

*Aquest apartat recull la normativa a data 12 de juliol 2021, i s’anirà actualitzant
d’acord amb les orientacions de les  institucions competents.

El responsable de la coordinació i la gestió de la COVID-19 al centre és el director o
directora.

No han d’assistir al centre l’alumnat, les persones docents i altres professionals que
tinguin símptomes compatibles amb la COVID-19, així com aquelles persones que es
troben en aïllament per diagnòstic de COVID-19 o en període de quarantena
domiciliària per haver tingut contacte estret amb alguna persona amb símptomes o
diagnosticada de COVID-19.

En un entorn de convivència com és un centre escolar, la detecció precoç de casos
i el seu aïllament, així com dels seus contactes més estrets, és una de les mesures més
rellevants per mantenir entorns de seguretat i preservar al màxim l’assoliment dels
objectius educatius i pedagògics. Per tant, tenim un protocol molt clar d’actuació
en cas de detectar una sospita de cas que ha d’incloure la ràpida coordinació
entre els serveis territorials d’Educació i de salut pública.

La família o la persona amb símptomes ha de contactar 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-ne el resultat. En cas que finalment es
confirmi el cas, Salut Pública serà l'encarregada de la identificació, aïllament i
seguiment dels contactes estrets.

La comunicació entre els serveis territorials d’Educació i Salut pública garantirà la
coordinació fluïda, en última instància, entre el centre educatiu i els serveis territorials
de vigilància epidemiològica encarregats de l’estratègia de control de brot que pot
incloure, en determinats casos, el tancament total o parcial del centre educatiu. En
qualsevol cas, l’escalada de decisions en relació amb el tancament de l’activitat
presencial del centre educatiu serà el resultat de la valoració, sobre el terreny, per
part de l’autoritat sanitària. Si hi ha un cas positiu se’n farà la comunicació a
l’Ajuntament a través dels Serveis Territorials (inspector).
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DETECCIÓ DE POSSIBLES CASOS PER SIMPTOMATOLOGIA COMPATIBLE AMB LA
COVID-19

. Si un infant té símptomes compatibles:
Normativa: “Si els símptomes apareixen dins l’escola: Des del centre, si és el vostre
fill/a, se us truca perquè el/la vingueu a buscar i us poseu en contacte, al més aviat
possible, amb el vostre CAP. Si els símptomes són greus des del centre es truca al 061
i se us avisa d’aquest fet”.

. Si un infant espera resultats de PCR:
Normativa: “... si hi ha sospita de COVID-19 a l’alumne/a o docent se li fa una prova
PCR al més aviat possible.
Fins que s’obtinguin els resultats de la prova, l’alumne/a o docent i els seus
convivents han de fer l’aïllament domiciliari.
El grup no ha de fer aïllament preventiu mentre s’estigui a l’espera del resultat de la
prova. Tampoc els familiars amb qui convisquin els membres del grup (inclosos els
germans)”.

. Si un infant o mestra del grup estanc és positiu:
Normativa (Juliol 2021, a determinar en cada situació, si hi ha canvis normatius): “Si
es produeix un positiu, tot el seu grup estable de convivència haurà de fer aïllament
preventiu a casa durant 10 dies. A tots se’ls farà una prova PCR el més aviat possible.
El resultat negatiu en aquesta prova als membres del grup no eximeix la necessitat
de mantenir l’aïllament domiciliari durant 10 dies, atès que és el període màxim
d’incubació del virus.”

Per tal d’establir quarantenes i/o, si escau, tancaments parcials o total del centre la
direcció de l’escola està en contacte amb la gestora Covid i l’ASPB.
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CASOS
POTENCIALS

ESPAI
HABILITAT PER
A
L’AÏLLAMENT

PERSONA
RESPONSABLE
DE REUBICAR
L’ALUMNE/A I
CUSTODIARLO
FINS QUE
EL VINGUIN A
BUSCAR

PERSONA
RESPONSABLE
DE TRUCAR A
LA FAMÍLIA

PERSONA
RESPONSABLE
DE
COMUNICAR
EL CAS ALS
SERVEIS
TERRITORIALS
(Inspecció)

Infantil o
Primària

Aula EE 1r pis Docent del
grup
estable o
docent
que el té a
l’aula
en el moment
de
la detecció.

Direcció Direcció

En tots els casos es tindrà cura de com es fan les comunicacions i de protegir la
intimitat de la família.

SEGUIMENT DE CASOS: es portarà un seguiment dels casos amb el registre
corresponent al Traçacovid, i se’n farà la gestió de dades que determini la
normativa en cada cas.
Totes aquestes orientacions i mesures organitzatives estan subjectes als canvis que
indiquin les autoritats competents de sanitat i salut ciutadana, i el Departament
d’educació, en funció de la situació sanitària del país.
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