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Contingut del pla d’obertura:
Pròleg
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12. Protocol d’actuació en cas de detectar un possible cas de covid-19
13. Concrecions per a l’educació infantil:
a. Pla d’acollida de l’alumnat
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14. Concrecions per a l’educació primària:
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15. ACTUALITZACIÓ 1- Temps lectiu
ANNEX: Protocol de neteja i desinfecció de l’empresa FCC /
Carta Departament Salut enviada a famílies i mestres
El present Pla es complementa amb les Informacions d’Inici de curs i els vídeos informatius
enviats a les famílies.

PRÒLEG:
Per poder elaborar el present Pla s’han tingut en compte diferents documents i
normatives que s’ han anat publicant des del juny fins al setembre. Ha calgut equilibrar la
Normativa amb el nostre Projecte Pedagògic i amb els Recursos humans i físics disponibles .
Caldrà preveure que el context actual és canviant, i per tant, caldrà anar adaptant i modificant
alguns aspectes del Pla. El Pla provisional del juny ha tingut el vistiplau de Consorci i Inspecció, i
el present Pla ha estat aprovat al Consell Escolar del 9 de setembre de 2020, amb l’única
abstenció de la representant de l’AFA com a queixa davant l’actuació de Departament i
Consorci en la gestió de la situació, deixant clar el reconeixement cap a la feina del claustre i
l’Equip Directiu.
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RECURSOS HUMANS:
EQUIP 
2020-21:
-

Mestres: 24’5 (augmentem 1’5) + 2 suports Covid = 26’5 “dotacions”
+

-

3 terços = 30 mestres al claustre

PAS:
Cristina - Administrativa: primer curs a Jornada sencera!
Maite (Conserge) + Conserges monitors
Bàrbara - TEI

-

Vetlladores: Anna Soto (25 hores ) + Clara Roche (17 hores)
-

-

Moltes mestres noves: prioritzem l’Acollida inicial.

Equip Monitoratge

NORMATIVA 20-21:
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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 estanqueïtat possible, per
prevenció i per garantir una bona traçabilitat en cas necessari. L’estanqueïtat l’assolim a tres
nivells:
- grup estable = grup classe + tutora + 1-2 mestres
- nivell estanc = grups paral.lels amb els mateixos reforços
- comunitat estanca (Petits, Mitjans i Grans) = de persones i d’espais. Creem quasi bé tres
“Universos” paral.lels.
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1. DIAGNOSI
Durant el confinament hem anat fent, tal com és línia d’escola, un treball de reflexió i acció que
segueix tot un PROCÉS:

a) EINES UTILITZADES PER A LA COMUNICACIÓ I PER A L’APRENENTATGE durant el confinamen
t
Drive: al final del 2n trimestre es va seguir utilitzant les carpetes compartides amb adreça
de tutoria i alumnat, per compartir diferents tasques i activitats per fer a casa,
organitzada en carpetes per àrees, amb diferents tipus de presentacions i propostes.
Correu electrònic tutories: per consultes bidireccionals, comunicació directa amb les
famílies i infants a través de l’adreça de correu de tutoria i l’adreça de les famílies ( no les
de l’infant, encara) .
Correu electrònic escola: a través del correu corporatiu de l’escola enviem informacions
a les tres comunitats (P, M i G) i s’estableix contacte amb les famílies que ho necessiten.
Classroom: es va fer una formació i s’ha aplicat durant tot el 3r trimestre a la comunitat
dels grans
Web site: a les comunitats de petits i de mitjans durant tot el 3r trimestre s’hi ha anat
penjant les propostes i vídeos per les diferents comunitats, organitzades en diferents
àmbits i ambients.
Pàgina web, hi ha el vídeo de tot el claustre.
Telèfon corporatiu: hem posat a disposició de les famílies el nou mòbil corporatiu per estar
en contacte amb l’escola, i l’hem utilitzat durant tot el confinament per estar en
contacte amb les famílies en situació de més vulnerabilitat. Ha continuat sent el contacte
al 3r trimestre. Força famílies l’estan utilitzant per enviar missatges i vídeos a les tutores
(sobretot Petits i Mitjans) a través del WhatsApp.
Telèfon particular mestres: (amb número ocult) per fer acompanyament emocional,
sobretot a les famílies que més ho necessitaven per diferents motius. A Grans no hi ha
tanta urgència com a Petits i Mitjans, ja que ja hi ha molt contacte amb correu o
missatges al drive, i en casos puntuals sí que cal trucar per telèfon.
Meet i Zoom:per fer videoconferències, cada comunitat amb una periodicitat diferent.
Mòbil - AFA: l’AFA pot reenviar via grups de classe algun missatge puntual que demani
l’escola.
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b) COORDINACIÓ DE TOT L’EQUIP
● REUNIONS DE CICLE:
Dues reunions setmanals on line. L’ordre del dia de la reunió està al drive compartit amb l’equip,
com habitualment fem a l’escola, que cadascú ha llegit prèviament. Aquest document és el
guió que s’utilitza per abordar els temes. En aquesta compartim les situacions i processos i
consensuem quin és el pas següent.
● EQUIP DIRECTIU / COORDINACIÓ
La coordinadora de cada cicle passa les propostes a Coordinació/Equip directiu i es comprova
que les propostes dels diferents cicles tinguin una coherència i una graduació. També es
confirmen les dates per enviar les tasques. Les reunions de Coordinació en el temps de
confinament s'han integrat en alguna de les reunions d’Equip Directiu.
S’ha fet una reunió de coordinació per a tancar temes engegats i per engegar , decidir línea de
treball confinament, dates entrega informes…
S'ha establert coordinació amb la comissió de mestres TIC de l'escola per si cal emprendre noves
mesures. Restem a l'espera del que proposi el CEB.
Equip directiu fem dues reunions setmanals i múltiples trobades urgents quan ha calgut abordar
algun tema sorgit fora de les reunions prèviament pactades. També ens dividim tasques a fer i
ho compartim al drive d’equip directiu. S'aborden temes generals d'escola, els ajuts menjador, el
seguiment de la situació de temps de migdia, casos d'infants concrets, equip de mestres i
personal d'escola. S'estableix relació directe amb Inspecció i EAP per compartir dubtes, línia de
treball i comunicació fluida.
● DOCUMENT DRIVE DE CICLE:
Es retorna als cicles la confirmació de les propostes fetes, però amb alguna variant, potser noves
idees i matisos que venen dels altres cicles o de l’equip directiu.
Esdevé l'eina habitual on es penja l'ordre del dia de la reunió, és el mateix format que fèiem
previ al confinament, serveix de guió durant la reunió i és on s'anoten els acords presos. Totes les
mestres de l'equip hi tenen accés. S'inclouen informacions generals d'escola i propostes pròpies
de cada cicle de la mà de la coordinadora o mestra d'equip directiu. Es comparteixen recursos
pedagògics, articles interessants i propostes online de conferències i xerrades virtuals. L'acta es
penja amb anterioritat per a facilitar que tot l'equip de cicle la pugui llegir abans fet que
rendibilitza el temps de reunió doncs les informacions les podem passar i dedicar al debat
l'estona de cicle. També hi poden fer aportacions.
● CLAUSTRE:
Es va fer un claustre per Zoom on tothom va poder expressar com se sentia, com era la seva
situació o vivència o el que volgués compartir. L’acompanyament emocional dels docents
també creiem que és molt necessari, donat que la situació és nova per tothom i les mestres
contacten amb totes les famílies.
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● WHATSAPP:
Una eina més de comunicació entre mestres, tenim diferents grups: el d’escola, el de cicles, les
comissions, d’Equip Directiu, Coordinació, el de Vida d’escola, el de Substitucions ( quan som a
l’escola hi ha el compromís de mirar-lo cada dia abans d’arribar), Univers TIC…

c) VALORACIÓ DEL PERÍODE FETA PER TOT L’EQUIP:

Ens va caldre un temps d’adaptació a la situació i trobar les eines i plataformes online que millor
s’adapten a l’equip. Estem aprenent al mateix temps noves eines tecnològiques i formats
diferents de comunicació.
Anem a poc a poc a prendre decisions de com hem de comunicar-nos, de quin tipus de
propostes són adequades, de quin seguiment volem fer i quin podem fer realment, perquè
valorem molt els pros i els contres, escoltem la veu de totes les mestres, volem anar tots a una,
volem assegurar-nos que sigui factible allò que decidim i que tothom s’hi vegi amb cor.
Estem molt contentes del procés que hem fet d’adaptació a les noves circumstàncies. Estem
molt obertes a propostes que ens vinguin del Departament, del Consorci, dels experts, d’altres
escoles o de les famílies.
Estem aprenent molt. Molt bona rebuda per part de l’equip de mestres, es manté la implicació
en el projecte d’escola i la voluntat de treballar conjuntament pel benestar dels infants i famílies.
A la Memòria 2019-20 hem reflectit quines millores incorporaríem a cada comunitat si ens
tornéssim a confinar.
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2. ORGANITZACIÓ DELS GRUPS ESTABLES
Determinació de Havent llegit a fons la normativa i contemplant les característiques de la
grups. Criteris de
nostra escola veiem que fer els grups estables que coincideixin amb el
configuració dels grup-classe de 25és el millor criteri, primerament per dues raons de pes:
grups.
- si fèiem ràtio de 20 alumnes per classe passàvem a tenir 
de 16
grups-classe a 24.
- amb 26 mestresi mitja jornada, no podem tutoritzar 24 grups.
També hi ha moltes altres raons que fan que el curs es presenti molt més
segur, acollidor i sostenible mantenint ràtio 25:
- facilitar els vincles que ja existeixen,
- poder utilitzar altres espais fora de l’aula,
- poder partir el grup en molts moments gràcies als reforços,
- conservar al màxim les especialitats,
- tenir prou 
espai exterior en el moment dels patis de manera
sectoritzada.
- tenir prou mestres per a tenir cura dels possibles casos sospitosos 
de
COVID
- tenir mestres del mateix grup estable per a substituir quan calgui,
- mantenir al màxim el projecte pedagògic,
- per tenir espais suficients en l’estona de migdia,
- per poder entrar a l’escola esglaonadament d’una manera més
àgil.
- En cas d’algun positiu creiem que no caldria tancar tota l’escola, hi
ha opcions de tancar grup, nivell o tot el cicle.
- També creiem que aquest tipus d’agrupació assegura
l'heterogeneïtat i la inclusió
.
- Les famílies d’Infantil poden acompanyar l’infant fins a la seva aula
per la terrassa exterior.
Resumint, tenim un bon equilibri entre SEGURETAT i PROJECTE EDUCATIU
. I
gràcies a la SECTORITZACIÓ contem amb tres nivells d’estanqueïtat:
. Grup estanc + tutor + 1 o 2 mestres
. Nivell estanc: amb reforços i substitucions dins el mateix nivell.
. Comunitat estanca: cada cicle (Petits, Mitjans i Grans) estan ubicats en
sol pis de l’edifici i té els seus propis referents educatius.
Mesures
flexibilitzadores

Les mesures flexibilitzadores que de moment veiem possibles 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.
Es faran les particions quan hi hagi espais desinfectats lliures.
Cada cicle té adjudicades unes aules complementàries.
Aquestes mesures podrien variar si canviés la normativa pel COVID19.
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Per nivells, s’enumeren els grups estables que es mantindran durant el curs 2020-2021.
GRUP-CLASSE NOMBRE
D’ALUMNES

PROFESSORAT
ESTABLE

ALTRES
DOCENTS
que
intervenen
(amb
mesures de
seguretat)

P3 A

25

Cris
+ Mercè

+ Bàrbara

Personal
d’atenció
educativa,
que intervé
en aquest
grup(TIS,
educador/a
EE, TIE,
Aux d’EE,
monitors...

Monitor
migdia

Personal
d’atenció
eductiva
que intervé
puntualment
en aquest
grup
(amb

ESPAI
estable
d’aquest
grup

Dades
internes
d’escola

Aula Sols

mesures de
seguretaT:
monitors...)

( no
publicables a
la web)

P3 B

25

Anna V
+ Bàrbara

+ Mercè

Monitor
migdia

P4 A

25

Rodrigo

Anna Q

Monitor
migdia

Aula P4A

P4 B

25

Pepa
Anna Q

Monitor
migdia

Aula P4 B

P5 A

25

Lurdes

Monitor
migdia

Aula P5 A

P5 B

25

Eli
Marta G

Monitor
migdia

Aula P5 B

1r A

25

Clara
Anna P

M. Mercè

Monitor
migdia

Aula 1r A

1r B

25

Melania
M. Mercè

Agnès

Monitor
migdia

Aula 1r B

2n A

25

Gemma
Mireia

Monitor
migdia

Aula 2n A

2n B

25

Patrícia

Mireia

Monitor
migdia

Aula 2n B

3r A

25

Marta P.
Helena

Carol

Monitor
migdia

Aula 3r A

3r B

25

Toni
Carol

Monitor
migdia

Aula 3r B

Marta G

Aula Llunes
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3r C

25

Ema
Ger

Belén
Marta R

Monitor
migdia

Aula 3r C

4t

25

Guio

Neus

Monitor
migdia

Aula 4t

5è

25

Raquel P
Neus

Marta R

Monitor
migdia

Aula 5è

6è

25

Carme C
Belén

Carme R

Monitor
migdia

Aula 6è

Equip de PETITS
Coordinadora: Lurdes Quer
P3A

P3B

P4A

P4B

P5A

P5B

Cris
Garcia

Anna
Valls

Rodrigo
Miranda

Pepa
Espinosa

Eli
Meseguer

Lurdes Quer

Mercè Polo
Bàrbara Valdívia

Anna
Queralt

Marta
González

Equip de MITJANS
Coordinadora: Gemma García
1rA

1rB

2nA

2nB

3rA

3rB

3rC

Clara
Guàrdia

Melània
Mayor

Gemma
García

Patrícia
Palacín

Marta
Pongilupp
i

Toni
Martorell

Ema
Villanueva

Anna
Pascual
M. Mercè Arimany
Agnès Vallvé (1r )

Helena
Matas
Mireia Bernadó

Carol Marí
Ger Pons

Per poder mantenir l’estanqueitat de Mitjans hem desmuntat l’ambient Simbòlic convertint-lo en
una aula de 2n, així les 7 classes de Mitjans estan al mateix pis. Algunes de les propostes s’han
traslladat al 4t pis.
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Equip de GRANS
Coordinadora: Guiomar Manrique
4t

5è

6è

Guiomar
Manrique

Raquel Peña

Carme Cuberes

Neus Jorge
Marta Rodoreda (5è)

Belén Jorques
Carme del Río

Resta de l’equip de l’escola:
M. Mercè Arimany
Anna Soto
Clara Roche
Olga Otero

Especialista d’Educació Especial
Vetlladora
Vetlladora
EAP

PLA D’ESPECIALITATS
Amb l’objectiu de mantenir la màxima estanquitat possible i que entrin el menor nombre
d’adults possible a cada grup hem plantejat les especialitats de la següent manera:
La psicomotricitat i l’Educació física la fa la tutora del grup. De P3 a 2n ja ho fèiem així, i a partir
de 3r estaran tutoritzades per en Toni, el nostre especialista.
Les músiques queden repartides, tenim quatre especialistes, i algunes d’elles fan de tutores. En
els cursos que la música la fa la tutora hi ha alguna especialista que la tutoritza i ofereix recursos.
De 2n a 6è l’anglès el fan especialistes i a 1r les tutores.

MÚSICA
Qui fa la música

PETITS

Mestre no
especialista
P3 A

Cris

P3 B

*

Assessorament

Especialista
Anna V.
*Anna V

P4A

Anna Q

P4 B

Anna Q
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P5 A

Marta G

P5 B

MartaG

Anna Q

Qui fa la música

MITJANS

Mestre no
especialista

Assessorament

Especialista

1r A

Anna P

1r B

*

2n A

Gemma

Melania

2n B

Patrícia

Melania

3r A

*

3r B

Toni

*Melania

*Marta P

3r C

Marta R/ P
Marta R

Qui fa la música

GRANS

Mestre no
especialista
4t

Melania

Assessorament

Especialista

Guio

Marta R

5è

Marta R

6è

Carme C

Marta R

ANGLÈS
MITJANS

Tutora

1r A

Anna P

1r B

Melania

Especialista

Assessorament
Mireia

2n A

Mireia

2n B

Mireia
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3r A

Carol

3r B

Carol

3r C

Belén

GRANS

Tutora

Especialista

4t

Neus

5è

Neus

6è

Belén

COS I MOVIMENT
MITJANS

Tutora

Especialista

3r A

Marta P

3r B
3r C

Assessorament
TONI

TONI
Ema

TONI

GRANS

Tutora

Assessorament

4t

Guio

TONI

5è

Raquel

TONI

6è

Carme C

TONI

Pel principi d’inclusivitat i també de mantenir el grup estable, es faran els suports dintre de l’aula
(2 professionals estables del grups, docent + PAE, o utilitzant la distància o mascareta per
poder fer l’atenció educativa dins l’aula).
No es faran grups amb alumnes de diferents grups estables per a mantenir l’estabilitat dels
mateixos alumnes.
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Des del primer dia, es farà 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 el confinament. 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)
Un dels recursos que utilitzarem (tan bon punt ens arribin) és l’ús demascaretes de teixit
transparent, per tal de facilitar la comunicació no verbal, almenys les primeres setmanes de curs.

Quan es facin subgrups dins del mateix grup estable (desdoblament, etc.), es mantindran les
mateixes mesures d’higiene. La distància i la mascareta seran necessàries obligatòriament si el o
la docent no fos del grup estable.

PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS
Maite Rajo
Cristina Salvà
Empresa Fomento
Feineres:

Conserge
Auxiliar administrativa
Neteja
Cleo, Lídia, Paqui, Feli, Lali.

Equip de MIGDIA

VIU

Empresa de Temps de migdia
Ramon Fernández i Pau Plana

Natural Cuina
Montse Vidal
Ajudants de cuina:

Empresa de cuina
Cap de cuina
Magda, Merche, Mari.
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MONITORATGE DEL TEMPS DE MIGDIA:
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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’exposem 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.
Aquest curs estrenem la jornada sencera de la mestra d’Educació Especial, amb un nou perfil
de Metodologies Globalitzades.
Comptem amb una dotació de 42 hores de vetlladora per atendre tots els infants que
necessiten aquest acompanyament. Seguim comptant amb l’Ana Soto i incorporem la Clara
Roche, coneixedora ja dels infants i funcionament de l’escola i monitora del Temps de Migdia.

Alumne
que
rep
Vetlladora:
(Anna Soto i Clara
Roche)

GRUP
ESTABLE DEL QUAL
PROVENEN
ELS ALUMNES

DOCENT

HORARI
(NOMBRE
D’HORES O
SESSIONS
SETMANALS)

Anna Soto

Dades internes d’escola ( no publicables a la web)

Clara Roche
Continuem amb la mateixa referent de l’ Equip d’Assessorament i Orientació Psicopedagògica
(
EAP), amb presència al centre un matí a la setmana.
Seguim amb l’acompanyament de l’equip de l’ONCE i també del CRETDIC.
I continuem les coordinacions amb múltiples serveis i especialistes externs que atenen infants de
l’escola.
Un dels recursos que utilitzarem (tan bon punt ens arribin) és l’ús demascaretes de teixit
transparent, per tal de facilitar la comunicació no verbal, almenys les primeres setmanes de curs.
Seguirem sempre els criteris establerts en el Pla d’actuació en el marc de la pandèmia
elaborat amb el Departament de Salut.
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4. ORGANITZACIÓ DE LES ENTRADES I SORTIDES
Hem adequat 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.
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: hem habilitat 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 seguretat. Informarem de
l’organització a l’exterior de l’edifici. Per fer la sortida esglaonada les tutores aniran
avisant els infants quan vegin la família al carrer.
De cara aquest punt és important tenir pacificat l’entorn de l’escola. En aquest sentit el
Districte ens ha informat que les obres estaran acabades quan comenci l’escola.
Per facilitar els fluxes de persones, cada grup entrarà i sortirà sempre per la mateixa porta.
Hem contemplat 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.
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ENTRADES I SORTIDES AGRUPADES PER GRUPS-CLASSE:
ACCÉS

GRUP

HORARI ENTRADA

HORARI SORTIDA

ENTRADA PRINCIPAL

P3

9:10h

16:20h

CARRER QUEVEDO
ACCÉS A LA TERRASSA (1

P4

9:10h

16:20h

Acompanyament i
recollida porta de vidre
aula (sense entrar)

P5

9h

16:15h

ENTRADA PRINCIPAL

1r

9h

16:25h

CARRER BAILÈN
(porta de sortida
d’emergència)

2n

9:10h

16:30h

3r

9h

16:20h

ENTRADA PRINCIPAL

4t

9:10h

16:30h

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

5è

9:05h

16:25h

6è

9h

16:20h

Acompanyament i
recollida a l’aula (1
familiar)

familiar)

Rebuda i recollida al sorral
(1 familiar)

Fila per grups al carrer per
facilitar l’entrada. Les
mestres recullen infants a
baix per pujar (escala de
Mar)
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CLASSIFICADES PELS 3 ACCESSOS:
ENTRADA PRINCIPAL

Accés a l’aula

Rebuda
familiar)

(1 familiar)

GRUP

HORARI ENTRADA

HORARI SORTIDA

P3 A

9:10h

16:20h

P3 B

9:10h

16:20h

1r A

9h

16:25h

1r B

9h

16:25h

4t

9:10h

16:30h

5è

9:05h

16:25h

6è

9h

16:20h

P4 A

9:10h

16:20h

P4 B

9:10h

16:20h

P5 A

9h

16:15h

P5 B

9h

16:15h

2n A

9:10h

16:30h

2n B

9:10h

16:30h

3r A

9h

16:20h

3r B

9h

16:20h

3r C

9h

16:20h

i recollida al sorral (1

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

CARRER QUEVEDO
Accés a la
familiar)

TERRASSA (1

Acompanyament i recollida
porta de vidre aula (sense
entrar)

CARRER BAILÈN

Fila per grups al carrer per
facilitar l’entrada. Les mestres
recullen infants a baix per pujar
(escala de Mar)
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PER ACCEDIR A L’ESCOLA :
La 
situació epidemiològica ens determina que cal prendre les mesures següents:
●
●
●
●
●

●

Entrades 
esglaonades i dividides en tres portes diferents.
Prendre la temperatura als infants a la porta d’entrada ( i als adults que hagin d’accedir a
l’interior per algun motiu).
Netejar-nos les mans amb gel hidroalcohòlic als dispensadors que trobareu.
Adults i infants a partir de 1r: Portar la mascareta posada.
Mantenir la distància de seguretat amb la resta d’adults i infants.
(per exemple: intenteu deixar dos esglaons de separació a les escales, intenteu no
avançar, mantenir distància al carrer fent files endreçades i evitant aglomeracions ( com
al super)….
Seguir les indicacions que us indiquin les conserges.

Si un infant o adult té més de 37’5º de temperatura se li demanarà discretament que s’esperi un
moment perquè acabin d’entrar els companys i se li tornarà a prendre la temperatura. Si
realment té febre no podrà accedir dins l’escola. Demanem discreció en aquests casos.
Pel que fa als germans que accediu per portes diferents a la mateixa hora estem estudiant les
coincidències i mirant solucions.
Al matí faran de conserges dos monitors a les dues entrades laterals de l’escola, dels que fan
l’acollida matinal i també un membre de l’equip directiu reforçarà a la conserge de l’entrada
principal. A la tarda mestres de suport faran portes laterals i un monitor estarà a Quevedo.
Conserges Quevedo: matí: Rosa monitora, tarda: Ferran
Passatge: Maite i un membre de l’ED
Bailèn matí: Ferran monitor i tarda: tutores.
PUNTUALITAT:
Aquest any necessitem més que mai la puntualitat, imprescindible per un bon funcionament i
per mantenir la seguretat de tothom. Us demanem 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.
A l’hora d’entrada: Per tal de respectar l'estanqueïtat 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.

Tarda: Els infants que pels motius que sigui no els vénen a buscar a l’hora pertinent i no en
sabem el motiu aniran al Servei d’acollida de tarda.
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5. ORGANITZACIÓ DE L’ESPAI D’ESBARJO
A l’escola tenim prou espais diferenciats per poder mantenir els grups estables durant els
esbarjos. Però no prous per poder-hi estar tots els grups alhora.
Per poder organitzar el temps d’esbarjo, durant aquest curs hem decidit que a Primària
organitzarem dos torns de pati. I no podran ser torns per comunitats perquè tenim 3 grups de 3r.
Els mitjans són 7 grups-classe i només disposem de 6 espais diferenciats. Farem un primer torn de
4 grups de 1r i 2n, un segon torn de 6 grups de 3r fins a 6è.
A Infantil faran un sol torn en el mateix horari que feien habitualment.

PETITS

1r

i 2n

3r

i GRANS

9h -10h

10h - 10:30h
10.30h -11h
11h -11:45h

PATI
Esmorzar

Esmorzar

PATI

MIGDIA

MIGDIA

PATI

11:45h - 12:30h
MIGDIA
15h - 16:30h
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MITJANS 
BAIXEN
10h - 10:25h

PER MAR esmorzar al tornar

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

PISTA

1r A

1r B

2n A

2n B

2n ALTERN

ARMARI DELS
SOMNIS

1r B

1r A

2n B

2n A

1r ALTERN

ROCÒDROM

2n A

2n B

1r A

1r B

2n ALTERN

PÈRGOLA

2n B

2n A

1r B

1r A

1r ALTERN

PUGEN PER MUNTANYA


3r i GRANS BAIXEN PER MAR esmorzar abans
10:35h - 11h

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRE
S

ÀGORA

3r A

3r B

3r C

4t

5è/6è
ALTERN

PISTA 1 MAR

3r C

4t

5è

6è

3r A / 3r B
ALTERN

4t

3r C

6è

5è

3r B/ 3r A
ALTERN

ARMARI DELS
SOMNIS

3r B

3r A

4t

3r C

5è /6è
ALTERN

ROCÒDROM

5è

6è

3r A

3r B

3r C /4t
ALTERN

PÈRGOLA

6è

5è

3r B

3r A

3r C/ 4t
ALTERN

PISTA 2 MUNTANYA

PUGEN PER MUNTANYA
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PETITS 
PUGEN PER MAR esmorzar abans
11:05h 11:45h

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

ÀGORA

P3A

P3 B

P4 A

P4 B

P5 ALTERN

TERRASSA 1

P3 B

P3 A

P4 B

P4 A

P5 ALTERN

PISTA

P4 A

P4 B

P5A

P5 B

P3 ALTERN

TERRASSA 2

P4 B

P4 A

P5 B

P5 A

P3 ALTERN

PORXO

P5 A

P5 B

P3 B

P3 A

P4 ALTERN

PÈRGOLA

P5 B

P5 A

P3 A

P3 B

P3 ALTERN

BAIXEN PER MUNTANYA I MAR
La rotació de PETITS començarà quan els infants de P3 ja estiguin ben adaptats. De moment P3
jugaran a terrassa 1 i 2. Els infants de P4 i P5 rotaran: pista, pèrgola, porxo, àgora. Els dies
d'adaptació no hi haurà ningú a l’àgora i es partirà la pista en dos.

6. RELACIÓ AMB LA COMUNITAT EDUCATIVA
- Consell Escolar: E
 stà 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.
- 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, així com també penjarem cartells informatius dels canvis d’entrades i
sortides.
- 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. D
 e 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 tutoria ( de moment a partir de 1r) per poder comunicar-nos allò que no
sigui tan urgent.
A grans disposen d’una llibreta de comunicació família escola.
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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.
- Reunions individuals de seguiment:
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. En
funció de la situació de pandèmia i si la família pot es podran fer per videoconferència.
- 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 poca formació, pocs recursos i
poques eines. Aquest coneixement i el contacte que hem tingut amb totes elles ens facilita que
ja sabem quines seran les tasques d préstec i acompanyament que haurem de fer en cas de
confinament.
COMUNICACIÓ I PARTICIPACIÓ: P
 er tal de construïr 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.

7. 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
- Torn 2: P4 + 1r
(d'aquesta manera P5 i 1r dinaran a les taules grans, i P3 i P4 a les taules petites. Els infants
de P4 menjaran la fruita a les 12.30h, abans de l'àpat.)
Aules:
La resta de nivells dinaran a les aules, de 2n a 6è, tots cap a les 13:30h.
Per poder dur a terme aquest canvi s’han hagut de comprar uns carros i es pujarà tant el
parament com el menjar a cada aula.
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Grups de convivència que dinen al Menjador (2 torns):
Tenint en compte les mesures de seguretat i el nombre d’alumnes que es queden a dinar el
menjador quedaria així:

1r tornal menjador (P3 i P5): Comença a les 12’30 i acaba a les 13’20h.

2n tornal menjador (P4 i 1r): Comença a les 13’40 i acaba a les 14’30h.
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MIGDIADA P3: Cal un espai nou per tenir 2 espais: aula de psicomotricitat + aula de música (s’ha
habilitat per deixar-hi els llitets de migdiada)
- muntatge llitets: 12:30h
- arribada infants: 13:20h
- despertar-se: 14:30h

NOVES MESURES SOBRE PITETS I TOVALLONS:
Els petits abans d’anar al menjador treuran el pitet de la motxilla i se’l posaran i en tornar el
guardaran.
Els de 1r faran servir tovalló de paper per no haver d’utilitzar la capsa dels tovallons.
De 2n a 6è el trauran de la motxilla just abans de dinar i el tornaran a guardar en acabar.
Els infants de P3 duran el llençol i cada setmana anirà i tornarà de casa.

8. 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.
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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.

El CEB ha dotat amb un reforç extra de personal de neteja a l’escola, comptant així amb 8
hores diàries més de neteja, amb l’especificitat que són 
dins 
l’horari lectiu.
Aquest reforç es destinarà a netejar i desinfectar lavabos, baranes, poms i manetes, zones de
pas i ajudar a la neteja a les aules de després de dinar.
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.”
Cal garantir la desinfecció freqüent d’aquelles superfícies d’ús més comú com el poms de les
portes, les baranes de les escales, etc. Les taules de les aules i del menjador s’han de netejar i
desinfectar després de les activitats i dels àpats, respectivament.
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.”

Veure ANNEX 1, sobre protocol de neteja concret.
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+ = ventilació

x= neteja i desinfecció n = neteja
Abans
de
cada
ús

Ventilació de
l’espai

Després
de
cada
ús
+

Diari
Horari

≥ 1 vegada
al dia

Setmana

ESPAIS COMUNS I
EQUIPAMENTS
+

Manetes i poms
de portes i
finestres

x

Baranes i
passamans,
d’escales i
ascensors

x

Taules i
cadires
Materials i jocs
d’aula

x

Aixetes i aigüeres

x

Botoneres dels
ascensors
Ordinadors,
teclats i ratolins

x

Telèfons i
materials de
despatx

x

Interruptors
d’aparell
electrònics

x

Fotocopiadores

x

Llibres i contes

x

Comentaris

Mínim 10 minuts 3
vegades/dia

x

Especialment en les
zones que
contacten
amb les mans

x
Material electrònic:
netejar amb un
drap humit amb
alcohol propílic 70º

AULES I ESPAIS DE JOC INTERIORS

Ventilació de
l’espai

Abans
de
cada
ús

Després
de
cada
ús

Diari
Horari

≥ 1 vegada
al dia
+

Superficies o
punts de
contacte
freqüent amb
les mans

x

Terra

x

Setmana

Comentaris

Mínim 10 minuts 3
vegades/dia
37
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Materials de
jocs

x

x

També si hi ha un canvi
De grup d’infants

MENJADOR

Ventilació de
l’espai
Superfícies
on es
prepara el
menjar
Plats,
gots,
coberts..
.

Abans
de cada
ús

x

Després de
cada ús

Diari
Horari

Comentaris
Mínim 10
minuts 3
vegades/dia

x

x

Amb aigua
calenta:
rentats a
elevada
temperatura
Sense aigua
calenta:
desinfecció en
dilució de
lleixiu al 0,1 %.

x
x
x

x

Taulells

x

Utensilis
de cuina

x

Taules per
a usos
diversos
Terra

Setmana

+

Pitets,
tovallons
Fonts
d’aigua
Taules,
safates

≥ 1 vegada
al dia

x

x
x

Aixetes i
aigüeres

x

LAVABOS
Abans
de cada
ús
Ventilació
de l’espai

Després de
cada ús

Diari
Horari

≥ 1 vegada
al dia
+

Setmana

Comentaris

Mínim 10
minuts 3
vegades/dia
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Rentamans

x

Inodors

x

Aixetes i
aigüeres

x

Manetes i
poms de
portes
Terra i
altres
superfícies
Cubells de
brossa,
bolquers o
compreses

x

Ventilació
de l’espai
Llitets
Fundes de
matalàs i
de coixí
Terra
Altres
superfícies

Especialment després
de l’ús massiu
(després del pati,
després de dinar) i
sempre al final de la
jornada.

x
x

ZONES DE DESCANS DE P3
Abans
de cada
ús

Després de
cada ús

Diari
Horari

≥ 1 vegada
al dia

Setmana

+

Mínim 10 minuts
3 vegades/dia

x
Rentat a
≥60ºC
x
x

Comentaris

També quan canvia
l’infant que l’utilitza
També si hi ha un
canvi de
grup d’infants

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
.
Per rentar mans tenen una pica a totes les aulesmenys a 2n A que té el lavabo al davant.
S’ha demanat a cada família de Mitjans i Grans que portin una ampolleta de gel hidroalcohòlic
per tenir-ne una a cada taula quan s’ha de compartir algun material.
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.
A Mitjans guardaran el material d'ús més personal dins un estoig individual (llapis, goma…) (a
Grans ja ho feien)
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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Contarem amb reforç de netejadurant la jornada lectiva, i aquesta persona es centrarà en:
-

neteja de lavabos
passamans i manetes
Reforç de neteja a les aules on es dina.
Aules on hi ha d’haver un canvi de grup.

9. EXTRAESCOLARS I ACOLLIDA
Les activitats extraescolars i l’espai d’acollida, quan suposin una barreja d’alumnes dels
diferents grups estables, caldrà fer-les aplicant la distància de seguretat i utilitzant la
mascareta. Com que dinant s’organitzen en 16 taules és senzill, després de la desinfecció, que
cada taula sigui per un sol grup estable en les estones d’acollida.
Aspectes a tenir en compte:
- Monitoratge: amb mascareta
- Activitats exclusives d’un sol grup classe: no és viable.
- Qui es fa càrrec de la desinfecció d’espais: previ a l’activitat, l’empresa, i la desinfecció
posterior: les feineres, com habitualment.
- Trasllat d’infants de les aules a la zona de berenar (durant aquests trasllats sempre caldrà
portar mascareta si no es pot assegurar el manteniment de la distància de seguretat.)
- Trasllat de la zona de berenar a les activitats.
- Sortida al finalitzar l’activitat
Quan les activitats estiguin tancades s’omplirà el quadre següent:
ACTIVITAT

NOMBRE
D’ALUMNES

GRUPS DELS
QUALS
PROVENEN ELS
ALUMNES

PROFESSIONAL
RESPONSABLE

ESPAI ON ES
REALITZA
L’ACTIVITAT
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10. ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES
De moment hem pres la decisió de reservar només aquelles sortides que fem a la natura i/o a
l’aire lliure i també les de música i cultura, en general. A mesura que avancem anirem veient si
és adient oferir-ne en llocs tancats.
De totes maneres sempre serien sortides amb el grup estable, el seu tutor referent i el mestre de
suport del grup i sempre que es pugui el seu monitor/a de menjador. En cas que siguin altres
monitors/es se seguiran totes les mesures de seguretat de mascareta i distància.
Com a mesura preventiva optem per no agafar el transport públic mentre hi hagi situació de
risc.

11. 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

A la Sala gran per
mantenir la distància
de seguretat

Esporàdic

Telemàticament
connectats per cicles.
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12. PROTOCOL D’ACTUACIÓ EN CAS DE DETECTAR UN POSSIBLE CAS DE
COVID-19
El responsable de la coordinació i la gestió de la COVID-19 a
 l 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: “Si es produeix un positiu, tot el seu grup estable de convivència haurà de fer
aïllament preventiu a casa durant 14 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 14 dies,
atès que és el període màxim d’incubació del virus.”

Vam compartir amb les famílies la carta del Departament de Salut a
 mb unes
indicacions molt clares sobre prevenció i actuació. També se’ls fa arribar la Declaració
juradadel Departament per tal que es retorni signada.

De manera orientativa, els e
 lements de decisió per a establir quarantenes i/o, si escau,
tancaments parcials o total del centre serien:
● Cas positiu en un o més membres d’un grup de convivència estable: tot el grup
de convivència estable té consideració de contacte estret, per tant s’hauria de
plantejar la quarantena de tot el grup de convivència, durant 14 dies després del
darrer contacte amb el cas, amb vigilància d’aparició de nous casos. Per tant,
interrupció de l’activitat lectiva presencial per a aquest grup.
● Cas positiu en dos membres no convivents que pertanyen a dos grups de
convivència diferents d’un mateix espai(un edifici, un torn, una ala d’un edifici...):
tot el grup de convivència estable pot tenir consideració de contacte estret, per
tant, i depenent de la valoració de vigilància epidemiològica, es podria plantejar la
quarantena dels grups de convivència d’aquell espai, durant 14 dies després del
darrer contacte amb el cas, amb vigilància d’aparició de nous casos. Per tant,
interrupció de l’activitat lectiva presencial en l’espai afectat, també durant 14 dies.
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● Cas positiu en dos o més membres no convivents que pertanyen a grups de
convivència en diferents espais: tot el grup de convivència estable té consideració
de contacte estret, per tant s’hauria de plantejar la quarantena dels grups de
convivència afectats, durant 14 dies després del darrer contacte amb el cas, amb
vigilància d’aparició de nous casos. A més, és podria plantejar la interrupció de
l’activitat presencial del centre educatiu, també durant 14 dies.
Els equips d’atenció primària de referència dels centres educatius estaran a disposició
dels equips directius dels centres per a mesures de consell sanitari sobre la COVID-19.
Per tant, els equips d’atenció primària han d’identificar una o diverses persones, segons
correspongui, responsables d’aquesta interlocució amb els centres educatius que,
preferiblement, podran ser les infermeres del Programa salut i escola. En el cas que el
centre no en tingui, ho serà la direcció.

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

Infantil o Primària

Aula EE 1r pis

Docent del grup Direcció
estable o docent
que el té a l’aula
en el moment
de
la detecció.

PERSONA
RESPONSABLE
DE
COMUNICAR
EL CAS ALS
SERVEIS
TERRITORIALS
(Inspecció)
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: e
 s portarà un seguiment dels casos amb el registre corresponent

VEURE annex 2 - INFOGRAFIA COVID
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13. CONCRECIONS PER A L’EDUCACIÓ INFANTIL
a. Pla d’acollida de l’alumnat
DIES D’ADAPTACIÓ per P3
●

Des del dilluns 14 de setembre fins el divendres 18 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 11:10h a 12:40.

●

Dilluns 21, ja vindran tots els nens i nenes al llarg de tot el matí. És a dir, de 9:10 a 12:40. Ja
caldrà portar l’esmorzar.

●

A partir de dimarts 22, ja comença l’horari habitual de matí i tarda. Es recomana, per
això, que els infants no comencin el servei de menjador fins a l’octubre.

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 14 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 14 dies.
Persones de risc: aquelles persones acompanyants que pateixin una malaltia de risc davant de
la COVID-19 (diabetis, malaltia cardiovascular -inclosa la hipertensió-, malaltia hepàtica crònica,
malaltia pulmonar crònica, malaltia renal crònica, immunodeficiència, càncer en fase activa,
obesitat mòrbida) així com dones embarassades, 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 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.
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DIES D’ADAPTACIÓ per P4
Enguany farem una adaptació horària breu per als infants de P4.
● Dilluns 14 de setembre els infants vindran al primer torn o al segon, segons se’ls assignarà.
El primer torn es de 9:10h a 10:40 i el segon 11:10h a 12:40.
● Dimarts 15 de setembre ja vindran tots els nens i nenes al llarg de tot el matí. És a dir, de
9:10 a 12:40. Ja caldrà portar l’esmorzar.
● A partir de dimecres 16 ja comença l’horari habitual de matí i tarda.

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.

b. 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

Propostes d’ambients i
d’aprenentatge a partir
de videos:
SITE PETITS

Videoconferènci
es `quinzenals
en petits grups

Videoconferènci
es i trucades
telefòniques
quan es vegi la
necessitat i
cada quatre
setmanes es farà
una roda.

Videoconferènci
es i trucades
telefòniques
quan es vegi la
necessitat i
cada quatre
setmanes es farà
una roda.

L’inci d’aquest curs estarà enfocat a l’acollida, sobretot a nivell emocional dels infants de
l’escola, així com de les noves famílies que entren a formar part de la nostra comunitat.
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14. CONCRECIONS PER A L’EDUCACIÓ PRIMÀRIA
Famílies de 1r i 2n

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.
Al no poder fer la reunió de benvinguda a Primària a les famílies que passen de P5 a 1r, s’ha
preparat unvídeo explicatiu de les principals novetats de la Comunitat de Mitjans.

Famílies de 3r

Sabem que hi ha inquietud per saber els components de cada grup classe després de la
barreja, després del 1r dia s’enviaran a les famílies. Hem preparat una bona rebuda i una bonica
dinàmica per presentar els grups als infants de 3r.
Pla de treball del centre educatiu e
 n confinament
NIVELL
EDUCATIU

MÈTODE DE
TREBALL I
RECURSOS
DIDÀCTICS
PREVISTOS

MITJÀ I
PERIODICITAT
DEL
CONTACTE
AMB EL GRUP

Mitjans 1r, 2n i 3r

Propostes
Videoconferènci
d’aprenentatge i es setmanals en
d’ambients al
petits grups
Site Mitjans
ELS MITJANS DE
L'UNIVERS

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

MITJÀ I
PERIODICITAT
DE CONTACTE
AMB LA
FAMÍLIA

Videoconferènci
es i trucades
telefòniques
quan es vegi la
necessitat i cada
quatre setmanes
es farà una roda.

Videoconferènci
es i trucades
telefòniques
quan es vegi la
necessitat i cada
quatre setmanes
es farà una roda.

Videoconferènci
es i trucades
telefòniques
quan es vegi la
necessitat i cada
quatre setmanes
es farà una roda.

Videoconferènci
es i trucades
telefòniques
quan es vegi la
necessitat i cada
quatre setmanes
es farà una roda.

Padlet per
compartir en
grup algunes
propostes dels
inf:
COMPARTIM AL
PADLED
Grans 4t, 5è i 6è

Propostes
d’aprenentatge
al Classroom

Videoconferènci
es `quinzenals en
petits grups
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15. ACTUALITZACIÓ 1- Temps lectiu
La present actualització queda aprovada pel Consell Escolar en la sessió extraordinària del 27
d’octubre de 2020.
Després de la lectura del procés dut a terme i el posterior i ric debat, queda aprovat i acordat
que:
- Tots els grups de l’escola recuperaran els 10 minuts lectius que quedaven retallats a
causa de les entrades esglaonades, a excepció de P3.
- La recuperació del temps lectiu es farà en Temps de Migdia, de 14:50h a 15:00h
- Els grups de P3 no faran aquesta recuperació lectiva donat que implicaria retallar el seu
temps de descans a la migdiada.
- A la tarda, els grups de P4 i P5 (que els hi mancaria recuperar 10 i 5 minuts
respectivament) sortiran a la mateixa hora que apareix al Pla, ja que:
- si es modifiqués hi hauria moltes coincidències de germans que surten a la mateixa
hora per portes diferents.
- es segueix garantint el contacte diari amb la tutora de manera relaxada, a peu
d’aula, per nosaltres molt important a aquestes edats.
- les mestres no baixen els infants a acollida fins les 16:35h , per tant els infants estan
encara atesos per la mestra en aquesta franja.
- Un cop informades les famílies es començarà a aplicar aquesta modificació a partir del
mes de novembre ( dilluns 2 de novembre de 2020)

TOT ANIRÀ BÉ
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ANNEX 1- Protocol de neteja i desinfecció de l’empresa FCC
Adjunto el protocolo que tenemos en FCC para el servicio de limpieza frente el Covid-19, este es
sencillo , siendo lo más efectivo, la dilución de lejía.
Tenemos desinfectante Bac 23 , adjunto ficha , también efectivo , pero quizá, más sensible en la
proporción de la dilución, pudiendo dejar mayor residuo químico en la zona aplicada.
Para mayor comprensión , la supervisora puede pasar por el centro, y explicaros como
realizamos la limpieza y el material que utilizamos con el material que ya proporcionamos al
equipo de limpieza.
· Las indicaciones a día de hoy, desde el Ceb, son de planificar servicio en turno de mañana y
turno de tarde para el próximo curso , como hasta ahora, desviando parte del equipo del turno
de tarde, aun pendiente de constatar.

TÍTULO:

PROTOCOLO LIMPIEZA FRENTE A ENFERMEDAD COVID-19

CÓDIGO:

IT-07

FECHA APROBACIÓN:

16.03.2020

DELEGACIÓN: TODAS
PLAN DE CONTRATO: LIMPIEZA DE EDIFICIOS (CLIENTES)
Alcance:
En esta instrucción operativa establece las medidas preventivas y organizativas en las labores de limpieza
en contratos de clientes con el objeto de prevenir la propagación de la enfermedad COVID-19 entre los
trabajadores y asegurar la efectividad de los servicios de limpieza a clientes y usuarios en relación al
SARS-CoV-2.
Cualquier edificio, colegio, recinto, instalación pública o privada donde FCC Medio Ambiente o cualquier
empresa de su área de negocio realice actividades relacionadas con la limpieza de edificios.
Herramientas y productos
Hipoclorito sódico en dilución1:50 con concentración 40-50 gr/l (lejía).
Agua.
Producto desinfectante bactericida-fungicida.
Bayetas.
Fregonas, cubos de limpieza.

Referencias:
Web Ministerio Sanidad, Consumo y Bienestar social (www.mscbs.gob.es)
European Centre for Disease Prevention and Control (https://www.ecdc.europa.eu/en)
Centros para el control y la prevención de enfermedades (https://www.cdc.gov/spanish/)
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TÍTULO:
CÓDIGO:

PROTOCOLO LIMPIEZA FRENTE A ENFERMEDAD COVID-19

IT-07

FECHA APROBACIÓN:

16.03.2020

Procedimiento de actuación:
1. DEFINICIONES (Fuente: Mº SCBS)
Los coronavirus son una familia de virus que normalmente afectan solo a animales, aunque en
ocasiones pueden transmitirse a personas.
El SARS-CoV-2 es un nuevo tipo de coronavirus detectado en diciembre de 2019. Puede afectar
las personas y produce la enfermedad COVID-19.
Hasta el momento, se desconoce la fuente de infección y hay incertidumbre respecto a la gravedad
y a la capacidad de transmisión.
Por similitud con otros coronavirus conocidos se piensa que el SARS-CoV-2 se transmite a través
de las secreciones (tos o estornudo) de personas infectadas, principalmente por contacto directo
con gotas respiratorias de más de 5 micras (capaces de transmitirse a distancias de hasta 2
metros) y las manos o los fómites contaminados con estas secreciones seguido del contacto con la
mucosa de la boca, nariz u ojos.
Es poco probable la transmisión por el aire a distancias mayores de 1 o 2 metros.
Se están valorando otras posibles vías de transmisión.
El periodo de incubación medio de la enfermedad es de 5-6 días, con un rango entre 1 y 14 días. La
evidencia sobre la transmisión del virus antes del comienzo de los síntomas no se ha podido verificar
hasta la fecha.
Los síntomas más comunes de la nueva enfermedad por coronavirus (COVID-19) son fiebre, tos y
sensación de falta de aire.
Aunque no está confirmado, se cree que la transmisión de la enfermedad no se produce en personas
infectadas pero asintomáticas.
La población general sana no necesita utilizar mascarillas, éstas ayudan a prevenir la transmisión del
virus si las llevan quienes están enfermos.
2. MEDIDAS OBLIGATORIAS PARA TRABAJADORES DE LA LIMPIEZA
●

Mantener una buena higiene personal: lavado frecuente de manos con agua y jabón
(antiséptico si es posible) durante al menos durante 20-30 segundos. Cuando no sea posible el
uso de agua y jabón, se usará preparado de geles hidroalcohólicos.

●

Antes y después de acceder a los vestuarios, los trabajadores harán uso de productos
higienizantes de manos. (agua y jabón y/o solución hidroalcohólica)

●

Se regulará el acceso a los vestuarios para permitir que quede un espacio de seguridad
(mínimo 1-1,5 m) entre los trabajadores mientras se cambian de ropa.

●

Se establecerá la misma regulación en el acceso a almacenes para permitir el espacio de
seguridad (mínimo 1-1,5 m) entre trabajadores.

●

Evitar el contacto cercano con animales vivos o muertos, domésticos o salvajes y sus
secreciones o excrementos en mercados o granjas.

●

Taparse la boca y nariz al toser o estornudar con pañuelos desechables (que se tirarán a la
basura) o sobre el ángulo interior del codo.

●

Uso obligatorio de los EPIS de acuerdo con lo establecido en la Evaluación de Riesgos,
durante el desarrollo del trabajo.

●

Se debe evitar tocar la cara con las manos, aunque se lleven puestos los guantes. El uso de
guantes no evita el contagio si con ellos puestos el trabajador se toca la cara.

●

Los EPIs deben retirarse de acuerdo con lo indicado en el apartado 3 de esta IT.

●

Evitar viajar a zonas de riesgos (China, Italia, Corea del Sur, Singapur, Japón o Irán) e informar
a nuestros Responsables en el caso de que se haya viajado o se tenga necesidad de viajar a
estas zonas.

●

Comunicar al Responsable del Centro de trabajo en caso de que se presenten síntomas
respiratorios (tos, dolor de garganta, fiebre, sensación de falta de aire).

●

Cualquier otra medida impuesta por la Administración competente a la población en general.

3. PROCEDIMIENTO DE RETIRADA DE EPIS
●

Recordar que para retirar los EPI´S en 1º LUGAR DEBEN RETIRARSE LOS GUANTES, a
continuación se indica la forma correcta de retirada de los mismos.

1. Pellizque y sujete la parte exterior del guante cerca del área de la muñeca.
2. Despegue hacia abajo lejos de la muñeca girando el guante al revés.
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3. Saque el guante hasta que se quite de la mano, sosteniendo el guante de adentro hacia
afuera con la mano enguantada.
4. Con tu mano sin guantes, deslizar tus dedos debajo de las faldas del guante colocado. No
toque la superficie exterior del guante.
5. Tirar hacia abajo lejos de la muñeca, girando el guante de adentro hacia afuera.
6. Continúe tirando del guante hacia abajo y sobre el guante de adentro hacia afuera que se
sostiene en la mano enguantada.
●

Una vez retirados los guantes, ya pueden retirarse con normalidad el resto de EPIS.

●

A continuacion deben lavarse adecuadamente las manos con jabon y agua:

Lavarse las manos después del los trabajos con agua y jabón durante al menos 20 segundos.
Usar un desinfectante para manos a base de alcohol si no hay agua y jabón disponibles.

4. SISTEMÁTICA ESPECÍFICA DE LA LIMPIEZA PARA AUMENTAR LA DESINFECCIÓN EN LAS
INSTALACIONES DE CLIENTES
Se incrementarán las labores de limpieza en las zonas en las que puede haber un mayor contacto
personal: pomos, tiradores, pasamanos, barandillas, botoneras de ascensores, interruptores,
mandos, teléfonos, impresoras, grifos, etc.
●

Utilización de desinfectantes de uso general, como hipoclorito sódico en dilución1:50 con
concentración 40-50 gr/l (lejía) o bien otros productos de mercado con propiedades
desinfectantes.

●

Uso de bayetas para uso exclusivo de esos productos desinfectantes.

●

Pulverización del producto desinfectante, actuación durante 5 minutos en las superficies,
posterior retirada mediante aclarado con agua.

●

Aumento de la frecuencia del cambio de agua para la limpieza de suelos, especialmente en
aseos, vestuarios, cafeterías y zonas de mayor concentración de personas.

●

Mantener abiertas las ventanas de las estancias durante la actividad de limpieza para contribuir
a la ventilación de la zona.

●

Al finalizar la jornada, limpieza de los utensilios utilizados no desechables

(asas cubos,

mangos, etc.) con agua y jabón y desinfectar con el mismo producto utilizado previamente.
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