1. Organització pedagògica, en una situació de pandèmia com l’actual i
en cas de confinament parcial o tancament del centre.
En el cas d’una situació de confinament i sempre que sigui possible, es facilitarà material
en paper abans del confinament i s’entregaran els quaderns de càlcul a cicle inicial i cicle
mitjà. Paral·lelament des de l’escola s’establiran espais i horaris perquè les famílies
puguin venir a buscar material en format paper. Als alumnes de secundària se’ls donarà
la placa Arduino perquè treballin des de casa.
Es crearà una xarxa entre el professorat per compartir recursos i estratègies per poder
aplicar amb l’alumnat. Els docents amb més habilitats tecnològiques vetllaran perquè la
resta del claustre es mantingui al dia de recursos i eines tecnològiques.

Infantil
Els alumnes d’infantil utilitzaran la plataforma de Google Classroom per comunicar-se i
accedir al seguiment escolar durant el període de confinament. Al setembre caldrà
assignar correus electrònics a cada alumne per tal de tenir-lo disponible en cas de ser
necessari. A les reunions de pares s’explicarà a les famílies el funcionament d’aquest
entorn.
Els dilluns s’enviaran les tasques i s’informarà a les famílies de les connexions setmanals
amb una planificació. Les activitats que hauran de fer els infants combinaran el format
digital i el format paper de manera equitativa.
Durant la setmana es faran 2 connexions setmanals i l'especialista també es connectarà 1
cop a la setmana. S’aniran avançant continguts d’acord amb la programació d’aula. Es farà
una devolució constructiva i formadora de la presentació de treballs per tal d’ajudar els
alumnes en el seu procés d’EA.

Cicle Inicial
Per poder treballar de manera telemàtica, els infants disposaran de carpetes compartides
al Google Drive associat al correu electrònic de l’escola.
Cada tutor/a farà 5 connexions setmanals de les quals, quatre seran en grup reduït -per
poder treballar els continguts que, prèviament s’hauran fet arribar per mitjà d’un vídeo
explicatiu- i una, amb el grup sencer, els divendres.
Els especialistes faran 1 connexió a la setmana.
El mestre de suport farà una connexió a la setmana amb els alumnes NEE.
Es farà un bon retorn de les feines rebudes, amb correccions i valoracions extenses de les
parts positives.
Enviar el dilluns al matí la planificació setmanal amb connexions i tasques a fer.
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Cicle Mitjà
Carpetes compartides al drive.
Dues connexions setmanals en grups reduïts per treballar els continguts que prèviament
s’hauran fet arribar per mitjà d’un vídeo explicatiu.
Cada divendres una connexió amb el grup sencer.
Cada tutor/a farà 5 connexions setmanals (dues per alumne).
Els especialistes faran 1 connexió a la setmana.
El mestre de suport farà una connexió a la setmana amb els alumnes NEE.
Fer un bon retorn de les feines rebudes. Amb correccions i valoracions extenses de les
parts positives.
Enviar el dilluns al matí la planificació setmanal amb connexions i tasques a fer.

Cicle Superior
Classroom.
Una connexió al dia amb la tutora per treballar els continguts que prèviament s’hauran
fet arribar per mitjà d’un vídeo explicatiu.
Cada tutor/a farà 5 connexions setmanals amb el grup sencer.
Els especialistes faran 1 connexió a la setmana.
El mestre de suport farà una connexió a la setmana amb els alumnes NEE.
Fer un bon retorn de les feines rebudes. Amb correccions i valoracions extenses de les
parts positives.
Enviar el dilluns al matí la planificació setmanal amb connexions i tasques a fer.

ESO
Les sessions de connexió tindran una durada d’entre 45 i 60 minuts.
Setmanalment es farà una connexió per àrea, una per projecte i una per tutoria.
Fer un bon retorn de les feines rebudes. Amb correccions i valoracions extenses de les
parts positives.
Tenir la planificació setmanal amb connexions i tasques a fer (estarà al Clickedu).

2. Organització de grups d’alumnes, professionals i espais.
La nostra escola és d’una sola línia, cal remarcar que en aquest cas es fa molt complicat
poder establir horaris per tal de mantenir l’estabilitat dels grups i facilitar la traçabilitat.
La mobilitat del professorat és molt reduïda i tenim poc marge de mobilitat.
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» Alumnat i professorat

Infantil
Es faran 3 grups estables. Per una banda l'alumnat de P3 i per l'altre, 2 grups
internivell formats per alumnes de P4 i P5. Hi haurà una tutora per cada grup i
2 persones especialistes que entraran als 3 grups.

Primària
• A Cicle inicial (1r i 2n de Primària) 2 grups estables amb el seu tutor de referència.
• A Cicle mitjà (3r i 4t de Primària) es faran 3 grups estables amb el seu tutor de
referència.
• A Cicle superior es mantindrà la distribució de 2 grups per cicle, cadascun amb el
respectiu tutor de referència.
A Primària entraran els especialistes d’educació física, anglès, plàstica i mestre de suport.
Si la pandèmia ens ho permet, l'alumnat dels grups de CI i CM es podran interrelacionar
amb la seva promoció.
» Espais:
Cada grup estable tindrà la seva aula com a espai de referència, que serà d’ús exclusiu del
grup. Cap altre grup podrà entrar a aquesta aula.
Les aules específiques seran:
• Sala d’usos múltiples
• Biblioteca
• Aula de plàstica
• Laboratori
• Aula de tecnologia
• Pavelló esportiu (extern a l’escola)
Espai menjador
Es farà a l’espai habitual del menjador escolar. Els integrants d’un mateix grup estable
han de seure junts en una o més taules. Es mantindrà separació entre les taules de grups
diferents. En cas que en una mateixa taula hi hagi alumnes de més d’un grup, es deixarà
una cadira buida entre ells per garantir la distància de seguretat. Entre torn i torn es farà
la neteja, desinfecció i ventilació del menjador. Es garantirà el rentat de mans abans i
després de l’àpat.
El menjar se servirà en plats individuals als alumnes d’infantil i a partir de Primària en
una safata, per evitar compartir-lo (no es posaran amanides, ni setrilleres, ni cistelles del
pa al centre de la taula). L’aigua estarà en una gerra i serà un monitor qui la serveixi.
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La gestió del funcionament del menjador està a càrrec de l’empresa de servei extern
Fundesplai que aplicarà el protocol establert.
Patis
La sortida al pati ha de ser esglaonada.
Establim l’horari d’esbarjo de manera que cada grup estable disposi del seu espai. Cada
grup estable estarà junt i quan comparteixin l’espai amb altres grups, hauran de mantenir
entre ells la distància de seguretat. Si no es manté la distància interpersonal d’1’5 metres,
caldrà l’ús de mascaretes.
Espais de reunió i treball per al personal
La sala de mestres d’Infantil i Primària podran ser-hi 3 mestres per garantir les mesures
necessàries de seguretat. En el cas que hagués d'entrar, de manera esporàdica, algun altre
docent o no docent, caldrà posar-se la mascareta.
En el despatxos per a entrevistes personals, podran ser-hi dues persones com a màxim.
A les sales de mestres hi podrà haver fins a 6 professors en funció de les dimensions, per
complir les mesures necessàries de seguretat. En el cas que hagués d'entrar de manera
esporàdica algun altre docent o no docent es posarà la mascareta.
Circulació dins del centre
Es farà la circulació de l’alumnat amb mascareta. Es garantirà que el flux de circulació
sigui per la dreta.

3. Organització d’horaris i gestió d’entrades i sortides
» Entrades:
L'escola disposa només d’una entrada a infantil i primària. A fi i efecte de poder fer una entrada
esglaonada, els alumnes d’Educació Infantil entraran a l’escola a les 8.50. A primària s’agruparan
per cursos al carrer amb el mestre referent. Els alumnes de 1r a 3r de primària entraran a les 9:00
i els de 4rt a 6è, a les 9:10h.
L’edifici de secundària disposa també d’una sola entrada i els alumnes hi accediran amb
mascareta i mantindran la distància de seguretat preceptiva. Disposaran de peluts desinfectants
i hi haurà dos dispensadors de sabó situats a banda i banda de la porta d’entrada.
Les portes de l’escola han de quedar lliures, per tant les famílies no podran concentrar-s’hi
al davant, i només un membre de la família podrà acompanyar els infants.
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Els acompanyants hauran d'utilitzar mascareta i sempre mantenint la distància de
seguretat.
Els alumnes d’ESO no podran fer grups davant de l’escola i hauran d’entrar a l’escola així
que arribin al centre, sense esperar-se al carrer.
Totes les gestions de secretaria començaran a les 9 hores 30 minuts a l’edifici del carrer Biscaia i
a les 8 hores 30 minuts a l’edifici d’ESO. Prioritzarem les gestions de manera telemàtica per tal
d’evitar al màxim haver d’entrar a l’escola.

» Sortides:
• Els alumnes d’infantil sortiran a les 12:50 i a les 16:50 i sempre amb la mascareta posada.
• Els alumnes de CI sortiran a les 12:55 i a les 16:55 i sempre amb la mascareta posada.
• Els alumnes de CM sortiran a les 13:00 i a les 17:00 i sempre amb la mascareta posada.
• Els alumnes de CS sortiran a les 13:00 i a les 17:05 i sempre amb la mascareta posada.
• Els alumnes de 1r i 2n d’ESO sortiran a les 13:30 i a les 17:00 i sempre amb la mascareta posada.
• Els alumnes de 3r i 4t de l’ESO sortiran a les 13:25 i a les 16:55 i sempre amb la mascareta
posada.
Els alumnes d’ESO, en sortir de l’escola, no podran fer grups davant de l’edifici. Sortiran de
forma esglaonada i deixaran lliure l’espai de davant de la porta.

4. Pla d’actuació en cas de detectar un possible cas de COVID-19.
S’organitzaran els alumnes en grups de convivència estables amb el seu tutor/a i amb un espai de
referència. Qualsevol altre docent que entri al grup complirà de forma rigorosa les mesures de
protecció fent ús de la mascareta.
En cas de detectar que un alumne desenvolupa símptomes compatibles amb la covid, es procedirà
de la següent manera:
1. Se l’ha de portar a un espai separat d'ús individual.
2. S’ha de col·locar una mascareta quirúrgica (tant a la persona que ha iniciat símptomes com a la
persona que quedi al seu càrrec).
3. S’ha de contactar amb la família per tal que vingui a buscar l’infant o adolescent.
4. En cas de presentar símptomes de gravetat s’ha de trucar també al 061.
5. El centre ha de contactar amb el servei territorial d’Educació per informar de la situació i a
través d’ells amb el servei de salut pública.
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Seguidament es procedirà a l’aplicació del protocol establert pel Pla d'Actuació per al curs 20212022 per a centres educatius en el marc de la pandèmia per COVID-19, a la vegada que ens
posarem amb contacte amb el Centre d’atenció primària de referència.

» Famílies
En el cas que es pugui detectar des de casa que un nen o nena pugui tenir símptomes de possible
contagi, el nen/a no podrà assistir a l’escola. Els símptomes que alerten d’un possible cas són:
febre, tos, dificultats per respirar, congestió nasal, mal de coll, vòmits, diarrea i dolor muscular.
Si es tenen una o diversos d’aquests símptomes cal que eviteu portar l’infant a l’escola i avisar
immediatament a l’escola. La família s’ha de posar en contacte amb el seu equip de pediatria o de
capçalera.

5. Pla de ventilació, neteja i desinfecció
Protocol higiene
» Higiene de mans
• Tot l’alumnat i el personal del centre realitzaran la higiene de mans amb gel hidroalcohòlic en
accedir a l’escola, així com la neteja de les sabates a les catifes desinfectants.
• Abans i després dels àpats.
• Abans i després d’anar al WC.
• Abans i després de les diferents activitats (També de la sortida del pati).
• Com a mínim una vegada cada 2h.
En el cas del personal que treballa al centre, el rentat de mans s’ha de dur a terme:
• A l’arribada al centre, abans del contacte amb els infants.
• Abans i després d’entrar en contacte amb els aliments, dels àpats dels infants i dels propis,
• Abans i després d’acompanyar un infant al WC
• Abans i després d’anar al WC
• Abans i després de mocar un infant (amb mocadors d’un sol ús)
• Com a mínim una vegada cada 2 hores.
Es garantirà l’existència de diversos punts de rentat de mans, amb disponibilitat de sabó amb
dosificador i tovalloles d’un sol ús.

» Ús de mascaretes
• A Infantil la mascareta no serà obligatòria.
• De 1r a 6è de primària els alumnes utilitzaran la mascareta quan no estiguin amb el seu grup
estable, quan surtin de la seva aula i quan no puguin mantenir la distància de seguretat d’1,5m.
• A l’ESO l’ús de la mascareta serà obligatòria.
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• Per al personal docent i no docent la mascareta serà recomanable amb els grups estables; serà
obligatòria per al professorat que imparteixi classes a diferents grups, quan no forma part del
grup de convivència estable i no pugui mantenir la distància d’1,5m.
• Els alumnes i el personal del centre han de portar la mascareta fins a la seva aula i en els espais
comuns.

» Neteja, desinfecció i ventilació
Es ventilaran les instal·lacions interiors 3 vegades al dia durant, almenys, 10 minuts cada
vegada. Si és possible, es deixaran les finestres obertes durant les classes. La neteja i
posterior desinfecció d’espais es realitzarà diàriament. Els espais comuns es netejaran
cada cop que s’utilitzin. El mestre i grup que l’han utilitzat seran els encarregats de netejar
taules i cadires. Cada aula disposarà del dispensador de neteja i del rotllo de paper.
Diàriament, el servei de neteja de l’escola desinfectarà i ventilarà tots els espais (incloenthi el menjador), el mobiliari i els equipaments (telèfons, ordinadors,...).
Les joguines, material de joc i material tecnològic es desinfectaran també cada dia.
L’espai del menjador estarà obert d’11 a 17 per tal de dur a terme una ventilació
complerta i tots els estris es netejaran al rentavaixelles a alta temperatura.
Els lavabos es desinfectaran de forma diària al final de la jornada i després de dinar també
se’n farà un desinfecció.

6. Altres activitats
» Acollida matinal
Els alumnes que utilitzen aquest servei hauran de dur mascareta fins arribar a les 9h a la
seva aula. Hauran d’haver esmorzat a casa abans d’entrar a l’escola.
Un cop acabat el servei d’acollida es ventilarà, netejarà i desinfectarà l’espai.
» Adaptació P3
Durant el període d’adaptació un familiar per alumne podrà acompanyar a l’alumne/a a
l’aula sense interactuar amb altres infants.
Els adults hauran de dur la mascareta.
» Sortides i colònies
Es realitzaran les activitats proposades de seguiment les mesures higièniques amb les
adaptacions que calgui ateses les mesures de prevenció i seguretat sanitària. Així, serà
obligatori l’ús de mascareta i la la mesura de distanciament segur.
A les colònies es mantindran els grups estables. Es prioritzaran activitats a l’aire lliure i
se seguirà el protocol de seguretat.
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» Extraescolars
Les activitats extraescolars es duran a terme mantenint les distància de seguretat i en cas
que no sigui possible caldrà dur la mascareta.
» Dansa, divertardes i bàsquet
Es garantirà la distància mínima de seguretat i se seguiran les mesures higièniques
establertes. El canvi de vestuari es farà a la mateixa sala en què es fa l’activitat.
Els alumnes de bàsquet faran els entrenaments a l’aire lliure i vindran vestits de casa per
a l’activitat, de manera que no caldrà canvi de vestuari.
» Anglès
Els alumnes que formen part dels grups d’anglès extraescolars són petites agrupacions
derivades dels grups estables de l’escola. Les classes es faran a la mateixa aula de
referència dels alumnes.
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