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1. Organització pedagògica en situació de pandèmia com l’actual
Aquest Pla d’actuació pretén establir les bases per tal que el curs 2020-2021 es pugui
reprendre amb les màximes garanties, buscant l’equilibri entre protecció de la salut tant dels
alumnes com del personal de l’Escola, la correcta gestió de la pandèmia i el dret de tots els
nens i nenes a una educació de qualitat. En una societat amb grans incerteses, cal que
l’Escola pugui treballar amb la màxima normalitat possible. Per tant, cal donar continuïtat a
l’aprenentatge tal com el feien, però aplicant les mesures sanitàries de protecció necessàries.
El PAC (Pla d’Actuació de Centre), elaborat en el marc de l’autonomia de Centre i amb
l’aprovació de la inspecció educativa, tindrà una primera versió (provisional) al mes de juliol i
una segona versió (deﬁnitiva) en començar setembre; la qual ja incorporarà els canvis segons
la situació epidemiològica. La versió deﬁnitiva haurà de ser aprovada pel Consell Escolar i
serà un element clau de la PGAC
Per tant, garantint les mesures de seguretat i higiene establertes pel Departament de Salut, i
complint la normativa del Departament d’Educació, es seguirà amb la màxima normalitat el
projecte educatiu de l’Escola.
●

●
●

Totes les activitats es programaran per ser realitzades a l’aula ordinària. El gimnàs i la
sala polivalent només es faran servir en casos excepcionals. Es prioritzaran les classes
a l’aula del grup estable.
Els projectes, i les matèries complementàries d’arts escèniques, “espais” i les optatives
de 1r, 2n i 3r ESO no es realitzaran en grups mixtes com ﬁns aquest curs.
A Ed. Infantil es faran els ambients i experiments per cursos sense barrejar classes.
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2. Organització de grups d’alumnes, docents i espais:
S'estableixen com a grups estables els grups classe habituals i el seu tutor. El seu principal
valor és la facilitat que dona en la traçabilitat de possibles casos que s’hi donin: permetent una
identiﬁcació i gestió precoç dels casos i dels seus contactes. Es tracta, en general, d’un grup
d’alumnes que tenen una relació propera i molt quotidiana. Això permet que no sigui necessari
requerir la distància física interpersonal de seguretat establerta en 1,5 metres però tot i així, per
minimitzar riscos, s’utilitzarà sempre la mascareta.
L’ús de mascareta serà obligatori per a tot el personal de l’escola, així com pels alumnes de
Primària i ESO. Els alumnes d’Ed. Infantil només caldrà que utilitzin la mascareta en les entrades i
sortides de l’Escola, en canvis d’espai o en les zones comunes. Els alumnes hauran de portar una
mascareta de recanvi a la motxilla.

GRUP

Alumn

Docents

Nº

Estable

E.I 3 A

22

E.I 3 B

E.I 4 A

Temporal

PAE
Estable

Temporal

Dàmaris V.
Xènia P.

Aula

Gimnàs
segons
climatologia

22

Meritxell S.
Anna R.

Aula

Gimnàs
segons
climatologia

24

Carme O.

1
vetllador

Aula

Gimnàs
segons
climatologia

1
vetllador

Aula

Gimnàs
segons
climatologia

Joana
Carme M.

Estable

Temporal

Espai

E.I 4 B

24

Mireia A.

E.I 5 A

24

Anna M.

Aula

Gimnàs
segons
climatologia

E.I 5 B

24

Àngels O.

Aula

Gimnàs
segons
climatologia

1r Prim. A

17

Judit X

Joana
Sergi R

Aula

Gimnàs
segons
climatologia

1r Prim. B

17

Montse H.

Joana
Sergi R.

Aula

Gimnàs
segons
climatologia

1r Prim C

17

Joan

Joana
Sergi R.

1
vetllador

Gimnàs
segons

3

climatologia

2n Prim. A

23

Alba S.

Gina S.
Sergi R

2n Prim. B

25

Clara R.

Gina S.
Sergi R.

3r Prim. A

19

Gemma A.

3r Prim. B

19

Cristina No.

3r prim C

18

4t Prim. A

28

Aula

Gimnàs
segons
climatologia

Aula

Gimnàs
segons
climatologia

Aula

Gimnàs
segons
climatologia

Aula

Gimnàs
segons
climatologia

Ivet

Aula

Gimnàs
segons
climatologia

Ivan P.

Aula

Gimnàs
segons
climatologia

Aula

Gimnàs
segons
climatologia

Aula

Gimnàs
segons
climatologia

Aula

Gimnàs
segons
climatologia

4t Prim. B

28

Marta F.

5è Prim. A

19

Marta G.

5è Prim. B

18

Raquel V.

5è Prim. C

18

Òscar R.

6è Prim. A

28

Visi Romero
Cristina Na.

6è Prim. B

28

Felip E.
Òscar R.

1r ESO A

32

Anna Badia

1
vetllador

Gina S.
Sergi R.

Gina S.
Mireia C.

Visi R.
Òscar R.
Raquel V.
Cristina Na.

1
vetllador

1
vetllador

Gimnàs
segons
climatologia

Visi R.
Felip E.
Alba R.
Cristina N.

Alba C.
Romina
Maria
Judit
Pau
Imma

1
vetllador

Aula

Gimnàs
segons
climatologia

Aula

Gimnàs
segons
climatologia

Aula 1r
ESO A

Gimnàs
segons
climatologia
Laboratori
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M.Àngels
Pep
Martí
1r ESO B

31

Maria

Maria
Eudald
Anna Bret
Romina
Jordi
Judit
Isabel
Imma
M.Àngels
Alba C.
Martí
Mercè

Aula 1r
ESO B

Gimnàs
segons
climatologia
Laboratori

2n ESO A

32

Romina

Alba C.
Anna Bret
Judit
Joel
Imma
M.Àngels

Aula 2n
ESO B

Gimnàs
segons
climatologia
Laboratori

2n ESO B

32

Anna Bret

Maria
Alba C.
Romina
Jordi
Joel
Isabel
Judit
Pau
Imma
M.Àngels

Aula 2n
ESO A

Gimnàs
segons
climatologia
Laboratori

3r ESO A

29

Eudald

Romina
Anna Badia
Pep
Joel
Judit
Pau
Imma

Aula 3r
ESO A

Gimnàs
segons
climatologia
Laboratori

3r ESO B

30

Martí

Maria
Eudald
Romina
Anna Badia
Joel
Judit
Imma

Aula 3r
ESO B

Gimnàs
segons
climatologia
Laboratori
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4t ESO A

31

Josep

Eudald
Anna Bret
Anna Badia
Martí
Joel
Imma

Aula 4t
ESO A

Gimnàs
segons
climatologia
Laboratori

4t ESO B

30

Pau

Maria
Eudald
Anna Bret
Anna Badia
Joel
Imma

Aula 4t
ESO B

Gimnàs
segons
climatologia
Laboratori

DETALL ESPECIALISTES E.I i PRIMÀRIA:
MATÈRIA

GRUPS ESTABLE

DOCENT

HORES SET.

OBSERVACIONS

Anglès

E.I 3, 4 i 5 + 1r

Joana López

3

A l’aula

Hora del conte
Jocs
matemàtics

E.I 3, 4 i 5

Carme Miró

1

A l’aula

Robòtica

1r i 2n, 3r

Sergi Roman

1

A l’aula

Anglès

2n, 3r i 4t

Gina Santiago

3

A l’aula

Valors

3r i 4t

Mireia Casas

1

A l’aula

Valors

5è i 6è

Alba Real
Cristina Navarro

1

A l’aula

Socials

3r i 4t

Mireia Casas

1

A l’aula

Ciències

3r i 4t

Mireia Casas

1

A l’aula

Ed. Física

3r i 4t

Mireia Casas

1

Pati

Robòtica

6è

Felip Echarri

1

A l’aula

Mates

5è i 6è

Visi Romero

3

A l’aula

Castellà

6è

Cristina Na

3

A l’aula

Plàstica

5è i 6è Prim.

Cristina Navarro

1

Aula de plàstica
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DETALL MATÈRIES OPTATIVES ESO:
MATÈRIA

GRUPS
ESTABLES
DELS QUALS
PROVENEN
ELS ALUMNES

DOCENT

HORES
SETMANALS

OBSERVACIONS
(Espais)

Francès

1r ESO A o B

Alba C.

2 hores

Aula 1r ESO A o B

Robòtica

1r ESO A o B

Pep

2 hores

PFC 2

Fem un conte
il lustrat

1r ESO A o B

Maria

2 hores

Aula 1r ESO A o B

Pensament
computacional i
bases de dades

2n ESO A o B

Pau

2 hores

PFC 2

Healthy Lifestyle

2n ESO A o B

Anna Badia/
Cristina

2 hores

Aula 2n ESO A o B

Francès

2n ESO A o B

Alba C.

2 hores

Aula 2n ESO A o B

Creació d’apps

3r ESO A o B

Pau

2 hores

PFC 2

It’s music time

3r ESO A o B

Romina

2 hores

Aula 3r ESO A o B

Francès

3r ESO A o B

Alba C.

2 hores

Aula 3r ESO A o B

Biologia

4t ESO A i B

Isabel

3 hores

BIBLIOTECA

Física i Química

4t ESO A i B

Pep

3 hores

BIBLIOTECA

Tecnologia

4t ESO A i B

Pau

3 hores

PFC 1

Plàstica

4t ESO A i B

Pep

3 hores

PFC 2

Informàtica

4t ESO A i B

Josep/Martí

3 hores

PFC 2

Economia

4t ESO A i B

Josep

3 hores

PFC 1

Criteris organitzatius dels recursos per a l’atenció de l’alumnat amb necessitat
especíﬁca de suport educatiu:
A ESO disposaran d’una aula on faran el reforç els alumnes PI de matemàtiques i català del mateix
grup estable. Els reforços de matemàtiques els realitzarà la Mercè i els de català la M. Alba. Els
reforços de projectes es realitzaran a l’aula del grup estable.
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Horaris d’atenció a la diversitat:
Reforços Educació Infantil
Dilluns
9.00-9.45

Dimarts

Dimecres

Dijous

REFORÇ EI 4 A

REFORÇ EI 5 B

9.45-10.30

REFORÇ EI 5 B

REFORÇ. EI 4 B

11.00-12.00

REFORÇ EI 4 A

REFORÇ. EI 5 A

12.00-13.00

Divendres

REFORÇ EI 5 A

REFORÇ EI 4 B

15.30-16.30

16.30-17.30

Reforços a cicle Inicial
Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

9.00-9.45

REFORÇ 1rB

REFORÇ 1r A

REFORÇ. 2n B

REFORÇ 1r A

REFORÇ 1r C

9.45-10.30

REFORÇ 1rC

REFORÇ 1r B

REFORÇ 1r C

REFORÇ 1r B

REFORÇ 2n A

11.00-12.00

REFORÇ 2n B

REFORÇ 1r C

REFORÇ 2n B

REFORÇ 1r A

REFORÇ 1r A

12.00-13.00

REFORÇ 2n A

REFORÇ 1r A

REFORÇ 2n A

REFORÇ 2n A

REFORÇ 1rB

15.30-16.30

REFORÇ 2n A

REFORÇ 2n B

REFORÇ 1r C

REFORÇ 1r B

REFORÇ 2n B

16.30-17.30
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Reforços a Cicle Mitjà
Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

9.00-9.45

REFORÇ 4t B

REFORÇ 4t B

REFORÇ 4t B

REFORÇ 4t B

REFORÇ 4t B

9.45-10.30

REFORÇ 3r B

REFORÇ 3r A

REFORÇ 4t B

11.00-12.00

12.00-13.00

REFORÇ 3r A

15.30-16.30

16.30-17.30

Reforços a Cicle Superior
Dilluns
9.00-9.45
9.45-10.30

REFORÇ 6è A

11.00-12.00

REFORÇ 6è A

Dimarts

Dimecres

Dijous

REFORÇ 6è B

REFORÇ 5è C

REFORÇ 6è A

REFORÇ 6è B

REFORÇ 6è B

Divendres

REFORÇ 5è A i B
REFORÇ 5è C

12.00-13.00

15.30-16.30
16.30-17.30
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Reforços ESO

8.00-9.00

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Reforç mates 4t ESO B

Reforç mates 4t ESO A

Reforç mates 4t ESO A

Reforç català 3r ESO A

Altes capacitats ESO
Reforç català 2n ESO B

9.00-10.00
1r-2n ESO (Maria)

Dijous

Divendres
Reforç mates 4t ESO B
Reforç català 4t ESO A

Reforç català 1r ESO B
10.00-11.00

Reforç català 4t ESO B

Reforç català 3r ESO B
3r-4t ESO (Eudald)

1r-2n ESO
(Joel)
Reforç mates 1r ESO B

11.30-12.30

Reforç mates 1r ESO B
3r-4t ESO (Joel)
Reforç mates 2n ESO B

12.30-13.30

Reforç mates 2n ESO B
3r-4t ESO (Maria)

Reforç català 1r ESO
A

15.30-16.30

Organització de l’esbarjo:
GRUP

HORA

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

EI 3 A i B

11.00
Pati infantil

11:00
Pati infantil

10.30
Pati infantil

10:30
Pati infantil

11.00h
Pati infantil

EI 4 A i B

10.30
Pati infantil

10.30
Pati infantil

11.00
Pati infantil

11.00
Pati infantil

10.30
Pati infantil

E.I 5 A i B

10.30
Pati infantil

11.00
Pati infantil

11:00
Pati infantil

10.30
Pati infantil

11:00
Pati infantil

1r Prim. A, B,
C

10:30

Bosquet

Pista Nova
Pista
Zona
vermella
camps Volei

Pista
coberta

Camp de
terra

2n Prim. A i B

10:30

Pista Nova
Zona
camps
Futbol

Bosquet

Camp de
terra

Pista
vermella

Pista coberta

3r Prim. A, B i
C

10:30

Pista
coberta

Pista Nova
Zona
camps
Futbol

Bosquet

Pista Nova
Zona
camps
Volei

Pista
vermella
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4t Prim. A i B

10:30

Pista
vermella

5è Prim. A, B
iC

10:30

6è Prim. A i B

1r ESO A i B

Camp de
terra

Pista Nova
Zona
camps
Futbol

Bosquet

Pista Nova
Zona camps
Volei

Pista Nova
Pista
Zona
vermella
camps Volei

Pista
coberta

Pista Nova
Zona
camps
Futbol

Bosquet

10:30

Camp de
terra

Pista
coberta

Pista Nova
Camp de
Zona
terra
camps Volei

Pista Nova
Zona camps
Futbol

11:00

Camp
terra/ pista
coberta

Camp
terra/ pista
coberta

Camp
terra/ pista
coberta

Camp
terra/
pista
coberta

Camp terra/
pista coberta

2n ESO A i B 11:00

Camp
terra/Pista
vermella

Camp
terra/Pista
vermella

Camp
terra/Pista
vermella

Camp
terra/Pista
vermella

Camp
terra/Pista
vermella

3r ESO A i B

11:00

Pista
supernova

Pista
supernova,
només cap
de futbol

Pista
supernova,
només
camp de
futbol

Pista
supernova

Pista
supernova

4t ESO A i B

11:00

Pista
supernova

Pista
supernova

Pista
supernova

Pista
supernova

Pista
supernova
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Caldrà que els alumnes baixin per ordre de proximitat a les portes, tenint en compte que cal
controlar el passadís perquè no s’ajuntin grups. Es podran treure la mascareta al pati per esmorzar i
sempre i quan no surtin de la seva zona establerta. Per anar al lavabo i per pujar i baixar del pati
caldrà també l’ús de la mascareta.
A primària, després de pati, el mestre que té classe amb el grup els baixa a buscar a l’espai
corresponent.
A ESO, els alumnes de 1r i 2n ESO pujaran per l’escala d’emergència d’ESO i els de 3r i 4t per l’escala
d’emergència de l’ediﬁci nou.
LAVABOS: 1 persona vigilant els lavabos.
CANTINA PRIMÀRIA:
Horari: 10.30 a 10.50 h
Organització: Hi haurà un circuit d’entra i sortida. Els alumnes no podran romandre a l’espai dedicat a
la cantina. És un lloc dedicat exclusivament a comprar l’esmorzar.
Neteja: Un cop ﬁnalitzat l’horari de la cantina es ventilarà i desinfectarà.
CANTINA ESO:
Horari: 11. oo a 11.30 h
Organització: Els alumnes de 1r i 2n d’ESO no podran romandre a l’espai dedicat a la cantina. Hi
haurà un circuit d’entrada i sortida. És un lloc dedicat a comprar l’esmorzar. Els alumnes de 3r i 4t
d’ESO, i en grups estables, podran romandre a les taules habilitades de la cantina.
Sala de mestres: Cal tenir en compte que no es podrà esmorzar a les sales de mestres. S’haurà de
fer a l’exterior, a la cantina o les aules en grups reduïts.
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3. Organització d’horaris i gestió d’entrades i sortides
MATÍ:
El personal de secretaria obrirà les portes d’accés al pati a les 7.50h i 8.50h.
Els alumnes d’E.I podran accedir per la porta principal, per la porta d’accés nova o per la porta
vermella del menjador a les 8.55h. Caldrà que les mestres d’E.I3 obrin la porta del menjador.
Els alumnes de la Llar entraran per la porta de la pista coberta ﬁns a dins a la Llar.
Cal posar una alfombra per desinfectar sabates a la porta d’entrada de la Llar i d’Ed. Infantil
TARDA:
A la tarda, les monitores del menjador obriran els accessos a les 15.20h (els alumnes d’E.I podran
accedir a les classe a les 17.25h, les mestre d’E.I 3 hauran d’obrir la porta del menjador.
Els pares, a partir de 3r de Primària, no podran accedir al recinte escolar.

Grup

Accés

Llar

Per la porta pista coberta.
Quan es tanquin les portes per
la porta principal.

E.I 3
(amb mascareta)

Porta vermella del menjador.

8.55/15.25 h

13.00 (porta vermella
pati) /17.25h

E.I 4
(amb mascareta)

Porta principal. Una de les
tutores haurà d’estar a la porta.

8.55/15.25 h

13.00/17.25h

E. I 5
(amb mascareta)

Porta de la classe del pati.

8.55/15.25 h

13.00/17.25h

Porta pista coberta.

9.00/15.20 h
Les famílies els
acompanyaran ﬁns a
la pista on faran 4
ﬁles.

13.00/17.30 h
Les famílies els
recolliran a les
mateixes ﬁles de
l’entrada.

9.00/15.20 h
Les famílies no
poden entrar.
3r: ﬁles sota l’escala
d’emergència.
4t: ﬁles davant pati
petits

13.00/17.30 h
Els alumnes no
podran fer ﬁles al
passadís. Baixaran
per ordre
descendent.

9.00/15.20 h
Les famílies no poden
entrar.

13.00/17.30 h
Els alumnes no
podran fer ﬁles al

1r i 2n de
Primària
(amb mascareta)

3r i 4t Primària
(amb mascareta)

Porta gran dels autobusos.

5ì i 6è Primaria
(amb mascareta)

Porta de la rampa pista
supernova

Horari entrada

Horari sortida

Entrades i sortides ﬂexibles
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Faran les ﬁles als 4
pals de les xarxes de
volei.

passadís. Baixaran
per ordre
descendent.

1r i 2n E.S.O
(amb mascareta)

Porta gran dels busos

9.00/15.20 h

13.30/17.30h

3r i 4t E.S.O
(amb mascareta)

Porta gran dels busos

7.50h i
15.20 h (dill i dim)

13.30/14.30 h (div)
17.30h (dill i dim)

ORDRE D’ENTRADA i SORTIDA:
Pujada: 3r, 2n, 1r primària (per la porta d’emergència de l’Ed. nou) i 4t, 5è i 6è per la porta
d’emergència de CS.
1r, 2n, 3r i 4t ESO per la porta d’emergència de l’ESO.
Sortida: 1r, 2n i 3r primària (per la porta d’emergència de l’Ed. nou) i 6è, 5è i 4t per la porta
d’emergència de CS.
1r, 2n, 3r i 4t ESO per la porta d’emergència de l’ESO.
TEMPERATURA:
Tal i com s’ha signat en la carta Declaració de responsabilitat, les famílies es comprometen a
prendre la temperatura als seus ﬁlls/es i no es poden portar a l’escola amb més de 37,5º C, i a no
dur-los amb símptomes de covid’19.
El/la mestre/a de 1a hora prendrà la temperatura un cop s’arriba a l’aula.
En cas de pluja:
Al matí, excepte Ed. Infantil, Llar i CI els alumnes pujaran directament a la classe.
En cas de pluja al migdia o tarda caldrà baixar per l’escala principal per ordre i sense acumular-nos.
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4. Pla d’actuació en cas de detectar un possible cas de COVID-19
Protocol en cas de tenir un possible cas:
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.
Davant d'una persona que comença a desenvolupar símptomes compatibles amb la COVID-19 al
centre educatiu:
1.
2.
3.
4.
5.

Es portarà al despatx BISEL. L’Òscar Miralpeix / Anna de Miquelet seran els responsables
d’acompanyar l’alumne. Durant el període del migdia la persona responsable serà la Yolanda.
Es collocarà una mascareta nova quirúrgica (tant a la persona que ha iniciat símptomes com
a la persona que quedi al seu càrrec).
El tutor/a o el personal de secretaria contactarà amb la família per tal que vingui a buscar
l’infant o jove.
En cas de presentar símptomes de gravetat es contactarà amb el 061.
El director recomanarà a la persona o a la família (en el cas d’un/a menor) que es traslladin al
domicili i, des d’allí, contactin telefònicament amb el seu centre d’atenció primària de
referència. Es recomana que sigui el CAP de referència de la persona, del sistema públic de
salut, per tal de facilitar la traçabilitat del contagi i el seguiment epidemiològic.

La família o la persona amb símptomes contactarà amb el seu CAP de referència per valorar la
situació i fer les actuacions necessàries. Si es decideix realitzar una PCR per a SARS-CoV-2,
l’infant i la família amb qui conviu hauran d’estar en aïllament al domicili ﬁns conèixer el resultat.
En cas que ﬁnalment es conﬁrmi el cas, Salut Pública serà l'encarregada de la identiﬁcació,
aïllament i seguiment dels contactes estrets.
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5. Relació amb les famílies:
●
●
●

El Pla d’actuació del curs 20-21 ha estat aprovat pel consell escolar i enviat a Inspecció. Un
cop aprovat s’ha enviat a l’AMPA i s’ha penjat a la web de l’Escola i a Clickedu.
Les tres reunions del consell escolar previstes pel proper curs es faran en format telemàtic.
Les reunions individuals amb les famílies es faran totes telemàticament.
Reunions d’inici de curs:
Inicialment s’havien previst algunes reunions telemàtiques amb les famílies de canvi d’etapa
però donada la situació actual de la pandèmia totes les reunions seran telemàtiques.
L’entrevista inicial amb els alumnes nouvinguts i les seves famílies es durà a termes
presencialment amb cita prèvia.
Els tutors us faran arribar, a través de clickedu, l’enllaç i les instruccions per la reunió
Dijous 3 de setembre a les 20.00h
●

Llar d’Infants REUNIÓ TELEMÀTICA. (Es durà a terme una entrevista presencial amb
les famílies noves amb cita prèvia)
Dilluns 7 de setembre a les 20.00h:

●

E.I 3 A i B REUNIÓ TELEMÀTICA. (Es durà a terme una entrevista presencial amb les
famílies noves amb cita prèvia)

●

E.I 4 i E.I 5 - REUNIÓ TELEMÀTICA

Dimarts 8 de setembre a les 20.00h:
●

1r de Primària: REUNIÓ TELEMÀTICA

●

2n, 3r, 4t, 5è i 6è de Primària - REUNIÓ TELEMÀTICA.
En funció de la situació de la pandèmia l’escola podrà modiﬁcar el format de les
reunions.
Dimecres 9 de setembre a les 20.00h:

●

1r ESO - REUNIÓ TELEMÀTICA (Es durà a terme una entrevista presencial amb les
famílies noves amb cita prèvia)

●

2n ESO, 3r ESO i 4t ESO - REUNIÓ TELEMÀTICA. Els tutors us faran arribar, a través de
clickedu, l’enllaç i les instruccions per la reunió.

Procediments de comunicació amb les famílies: El seguiment amb les famílies el farem
preferentment per telèfon i a través de clickedu. En cas de fer una trobada presencial, es farà
mantenint les mesures de seguretat.

16

Durant el mes de setembre es farà formació adreçada a les famílies respecte a l’ús de les
eines de comunicació i de treball, així com les plataformes digitals que utilitza el centre
(sempre des de la perspectiva de l’usuari bàsic), i tenint en compte les eines que pugi tenir la
família (mòbil, ordinador, tauleta,..) i, sobretot, les persones de referència al centre que els
pugui ajudar en un moment determinat (especialment si es produeix algun període de
conﬁnament).
El Departament TIC de l’’Escola ha creat una adreça de correu electrònic perquè les famílies
puguin adreçar-hi dubtes o incidències informàtiques: suportit@escolapaidos.cat
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6. Servei de menjador:
A l’espai de menjador els grups estables tindran una taula ﬁxe. Doblarem l’espai del menjador,
reconvertint la sala polivalent, això ens permetrà augmentar la distància entre taules i fer més torns.
Quan això no sigui possible, caldrà mantenir la distància de seguretat entre tots els comensals.
Tots els utensilis necessaris (safata, coberts, gots…) els repartiran directament des de cuina a la línia.
Caldrà fer desinfecció de mans abans d’entrar al menjador.
Els espais de distribució al pati seran els mateixos que en les hores d’esbarjo.
Per afavorir el manteniment de les mesures de seguretat farem torns:
CURS

HORARI

ESPAI

E. Infantil

12.45h

Menjador

1r, 2n i 3r

13.00h

Sala Polivalent

4t, 5è i 6è

13.45 h

Menjador

ESO

13.45 h

Sala Polivalent

Els alumnes que fan extraescolars al migdia i no poden dinar amb el seu grup estable els col.locaran
en una taula a part, mantenint la distància de seguretat.
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7. Pla de ventilació, neteja i desinfecció
La neteja i la posterior desinfecció d’espais es realitzarà amb una periodicitat almenys diària. També
garantirem 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 de la cantina s’hauran de netejar i
desinfectar en acabar les activitats escolars i els àpats, respectivament. Sempre que sigui possible,
mantindrem les portes obertes d’aules i despatxos, per evitar així més contacte amb les manetes de
les portes. Les zones exteriors són espais de baix risc de transmissió del coronavirus. Per aquest
motiu, mirarem de potenciar el pati per fer aquelles activitats escolars que puguin fer-se a l’aire lliure
v= ventilació
Abans
de
cada ús

nd= neteja i desinfecció
Després
de
cada ús

Diàri

n= neteja

≥1
vegada
al dia

Setmanal

Comentaris

SECRETARIA I DESPATXOS
v

Ventilació de
l’espai

Mínim 10 minuts 4
vegades/dia

Manetes i poms
de portes i
ﬁnestres.

nd

Mínim 4 vegades/dia
secretaria i despatxos 2
vegades /dia.

Superfície de
taulells i
mostradors

nd

Mínim 4 vegades/dia i
especialment cada vegada
que contacten amb les
mans

Taules, cadires i
bancs

nd

Mínim 2 vegades/dia i
especialment cada vegada
que contacten amb les
mans de persones alienes
al lloc

Grapadores i
altres utensilis
d’oﬁcina

nd

Seran d’ús individual.

Ordinadors,
sobretot teclats
i ratolins

nd

Mínim 2 vegades/dia i
especialment cada vegada
que contacten amb les
mans de persones alienes
al lloc

Telèfons i
comandaments
a distància

nd

Mínim 2 vegades/dia i
especialment cada vegada
que contacten amb les
mans de persones alienes
al lloc
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nd

Interruptors
d’aparells
electrònics

nd

Fotocopiadores,
impressores,
maquina de
plastiﬁcar,
guillotina
Cubells de
brossa

nd

Terra

nd

v= ventilació
Abans
de
cada ús

nd= neteja i desinfecció
Després
de
cada ús

Diàri

≥1
vegada
al dia

Mínim 2 vegades/dia i
especialment cada vegada
que contacten amb les
mans de persones alienes
al lloc

n= neteja
Setmanal

Comentaris

ESPAIS COMUNS I EQUIPAMENTS
Ventilació de
l’espai

v

Mínim 10 minuts 4
vegades/dia

Manetes i
poms de
portes i
ﬁnestres.

nd

Mínim 4 vegades/dia

Baranes i
passamans,
d’escales i
ascensors.

nd

Mínim 4 vegades/dia

Superfície
de taulells i
mostradors

nd

Mínim 4 vegades/dia i
especialment cada vegada
que contacten amb les
mans

Taules,
cadires i
bancs

nd

Mínim 4 vegades/dia

Ordinadors,
sobretot
teclats i
ratolins

nd

Mínim 2 vegades/dia i
especialment cada vegada
que contacten amb les
mans de persones alienes al
lloc

comandame
nts a

nd

Mínim 2 vegades/dia i
especialment cada vegada
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que contacten amb les
mans de persones alienes al
lloc

distància

nd

Interruptors
d’aparells
electrònics

nd

Impressores

Cubells de
brossa

nd

Terra

nd

v= ventilació
Abans
de
cada ús

Mínim 2 vegades/dia i
especialment cada vegada
que contacten amb les
mans de persones alienes al
lloc

nd= neteja i desinfecció
Després
de
cada ús

Diària

≥1
vegada
al dia

n= neteja
Setmanal

Comentaris

AULES (Primària i ESO)
Ventilació de
l’espai

v

Superﬁcies o
punts de
contacte
freqüent
amb les
mans

nd

Mínim 4 vegades/dia

Taules,
cadires i
bancs

nd

Mínim 4 vegades/dia i
especialment cada vegada
que contacten amb les
mans de persones alienes al
lloc

nd

Material de
classe
Materials de
jocs
Ordinadors,
sobretot

nd

Mínim 10 minuts 4
vegades/dia, sempre que
sigui possible les ﬁnestres
estaran obertes

Seran d’ús individual.

nd

També si hi ha un canvi de
grup d’infants
nd

Mínim 2 vegades/dia seran
d’ús individual
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teclats i
ratolins
Cubells de
brossa

nd

Terra

nd

Protocol d’higiene i salut a les aules
Cada aula disposarà de gel hidroalchòlic, líquid de desinfecció, paper, pala i escombra. S’establiran
càrrecs d’higiene i salut per grups taula. Caldrà fer desinfecció de mans a cada canvi de classe.
9.00h: Desinfecció de mans i prendre temperatura a l’entrada.
10.25h: Primària i E. I: Obrir totes les ﬁnestres per ventilar 5’-10’. Desinfecció de mans abans de baixar
al pati.
10.55h: ESO i E.I: Obrir totes les ﬁnestres per ventilar 5’-10’. Desinfecció de mans abans de baixar al
pati.
11.00h: Primària i E.I: Desinfecció de mans a la pujada del pati.
11.30h: ESO i E.I: Desinfecció de mans a la pujada del pati.
12:45h: Endreçar tot el material, desinfecció de taules i cadires (alumnes), obrir ﬁnestres per ventilar
5’-10’.
12.55h: Desinfecció de mans per sortir.
13.15h: ESO: Endreçar tot el material, desinfecció de taules i cadires (alumnes), obrir ﬁnestres per
ventilar 5’-10’.
15.30h: Desinfecció de mans a l’entrada.
17.15h: Endreçar tot el material, escombrar la brossa grossa, desinfecció de taules i cadires
(alumnes), obrir ﬁnestres per ventilar.

22

8. Altres
Transport
No hi haurà cap modiﬁcació de les rutes habituals de transport. Els alumnes utilitzaran mascareta i
s’asseuran en seients alterns i per ordre de grups estables.
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.
L’espai d’acollida s’organitzarà per cicles i només hi podran assistir les famílies que necessitin aquest
servei per força major.
E.I: En funció del nombre d’alumnes inscrits es buscarà un espai a la planta baixa (Mireia P. i Anna R.).
Cal que els alumnes portin la mascareta posada.
Primària: Cadascú estarà a la seva classe (Xènia Pozo). Cal que els alumnes portin la mascareta
posada.
ESO: Cadascú a la seva classe (Isabel i Jordi). Cal que els alumnes portin la mascareta posada.
-

Les activitats extraescolars començaran totes a l’octubre, excepte l’acollida i les activitats
esportives. L’activitat de NAT’s queda anulada.
El trasllat dels alumnes des del lloc de l’activitat extraordinària a l’aula del grup estable, es
farà abans de l’entrada de la resta dels alumnes. Sobretot en el cas dels alumnes més petits
que hauran d’anar acompanyats. En tot cas, durant aquests trasllats sempre caldrà portar
mascareta si no es pot assegurar el manteniment de la distància de seguretat.

Activitats complementàries
Caldrà tenir en compte les mesures de seguretat quan fem sortides i altres activitats
complementàries, tant les del mateix centre com les del lloc on es fa l’activitat i en el transport, quan
aquest sigui necessari. Les sortides sempre que sigui possible seran pròximes a l’escola i el màxim
de competencials possible. Sempre que calgui utilitzar el transport es farà seguint les mesures
descrites en el seu apartat.
Reunions dels òrgans unipersonals i col lectius de coordinació i govern
Recomanem la modalitat telemàtica quan siguin reunions amb un nombre elevat de persones.
ÒRGANS

TIPUS DE REUNIÓ

FORMAT DE LA REUNIÓ

PERIODICITAT/
TEMPORITZACIÓ

Equip directiu

Planiﬁcació

Presencial (Sala de juntes)

Dilluns 16.30-17.30h

Coordinadors

Organització

Presencial i/o telemàtica
(Espai 1971)

Dimecres 12.00-13.00h

Cicle

Planiﬁcació

Presencial

Comissions i Dep.

Telemàtica i/o presencial

Etapa o claustre

Telemàtica i/o presencial

Intercicles

Telemàtica i/o presencial

Dilluns i dimarts al
migdia.
Segons el calendari de
reunions.
23

Intermatèries
Amb famílies

Telemàtica i/o presencial
entrevistes
individuals

Sempre que sigui possible
es faran telemàtiques.
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9. Organització pedagògica en cas de conﬁnament parcial o tancament del centre:
En cas de conﬁnament parcial:
A E.I i 1r i 2n de Primària: seguiran el protocol del conﬁnament total (veure horari).
De 3r de Primària a 4t d’ESO es seguirà l’horari habitual del grup estable a través de
videoconferències. El mestre responsable del grup, seguirà telemàticament les classes del grup i els
especialistes faran la classe des del centre.
En cas de conﬁnament total:
Amb la voluntat que els alumnes no perdin els hàbits de treball i el contacte amb els mestres,
durant les setmanes que el Departament pugui suspendre les activitats lectives, hem decidit
adoptar les següents mesures:
●

●
●

Els tutors enviaran les feines setmanals programades al classroom per a tota la setmana, a
través d’un horari de 9.00 a 13.00 i de 15.30 a 17.30h. Dins de l’horari hi haurà establertes
franges de classe per videoconferències (Meet) segons el nivell i l’etapa.
Els mestres estarem a la disposició de les famílies, per tots aquells dubtes que puguin anar
sorgint, a través del clickedu.
En cas de detectar diﬁcultats per seguir les videoconferències o els continguts
d’aprenentatge s’enviarà un missatge a les famílies per tal de trobar solució més idònia. A
secundària s’enviarà un informe de seguiment setmanal a totes les famílies.

Ed. Infantil

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

9.00 - 10.00h

Treball personal que s’enviarà a les famílies a través de clickedu.

10.00 - 10.30h

descans

10.30 - 11.00h

videoc. Grup 1

videoc. Grup 1

videoc. Grup 1

videoc. Grup 1

videoc. Grup 1

11.00 - 11.30h

videoc. Grup 2

videoc. Grup 2

videoc. Grup 2

videoc. Grup 2

videoc. Grup 2

videoc. Grup 3

videoc. Grup 3

11.30 - 12.00h
12.00 - 12.30 h

descans
videoc. Grup 3

videoc. Grup 3

videoc. Grup 3
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Primària:
1r i 2n de Primària: 30 min de videoconferència diària + treball personal.
3r i 4t de Primària: 2 hores i 15 min. de videoconferència diària + treball personal.
5è i 6è de Primària: 2 hores i 15 min. de videoconferència diària + treball personal.
1r de Primària

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

9.00 - 10.00h

Treball personal programat al classroom

10.00 - 10.30h

descans

Divendres

10.30 - 11.00h

videoc. Grup 1

videoc. Grup 1

videoc. Grup 1

videoc. Grup 1

videoc. Grup 1

11.00 - 11.30h

videoc. Grup 2

videoc. Grup 2

videoc. Grup 2

videoc. Grup 2

videoc. Grup 2

videoc. Grup 3

videoc. Grup 3

Dijous

Divendres

11.30 - 12.00h
12.00 - 12.30 h

descans
videoc. Grup 3

videoc. Grup 3

videoc. Grup 3

15.30 - 16.30h

Treball personal programat al classroom - activitat 1

16.30 - 17.30h

Treball personal programat al classroom - activitat 2

2n Primària

Dilluns

Dimarts

Dimecres

9.00 - 10.00h

Treball personal programat al classroom

10.00 - 10.30h

descans

10.30 - 11.00h

videoc. Grup 1

videoc. Grup 1

videoc. Grup 1

videoc. Grup 1

videoc. Grup 1

11.00 - 11.30h

videoc. Grup 2

videoc. Grup 2

videoc. Grup 2

videoc. Grup 2

videoc. Grup 2

videoc. Grup
sencer - Esp.

videoc. Grup
sencer - Esp.

11.30 - 12.00h
12.00 - 12.45h

descans
videoc. Grup
sencer - Esp.

videoc. Grup
sencer - Esp.

videoc. Grup
sencer - Esp.

15.30 - 16.30h

Treball personal programat al classroom - activitat 1

16.30 - 17.30h

Treball personal programat al classroom - activitat 2
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3r i 4t/5è i 6è
Primària

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

9.00 - 10.00h

Treball personal programat al classroom

10.00 - 10.15h

descans

Divendres

10.15 - 11.00h

videoconf. 1

videoconf. 1

videoconf. 1

videoconf. 1

videoconf. 1

11.00 - 11.45h

videoconf. 2

videoconf. 2

videoconf. 2

videoconf. 2

videoconf. 2

videoconf. 3

videoconf. 3

11.45 - 12.15h

descans

12.15 - 13.00h

videoconf. 3

videoconf. 3
Videoconf.
Gestió
emocional

videoconf. 3

15.30 - 16.30h

Treball
personal

Treball
personal

Treball
personal

16.30 - 17.30h

Treball personal programat al classroom - activitat 2

Treball
personal

E.S.O:
Els alumnes realitzaran sessions de 50 minuts amb el professor de la matèria segons horari
de cada curs per videoconferència; dues hores setmanals de projectes, dues hores de treball
personal/per equips i una hora de tutoria.

dilluns

dimarts

dimecres

dijous

divendres

9.00-9.50

Videoconferència

Videoconferència

Videoconferència

Videoconferència

Videoconferència

10.00-10.50

Videoconferència

Videoconferència

Videoconferència

Videoconferència

Videoconferència

Descans

10.50-11.10
11.10-12.00

Videoconferència

Videoconferència

Videoconferència

Videoconferència

Videoconferència

12.10-13.00

Videoconferència

Videoconferència

Videoconferència

Videoconferència

Videoconferència

15.30-16.20

Treball
personal

Treball
personal

Tutoria

Projecte

Treball
personal

16.30-17.20

Treball
personal

Treball
personal

Tutoria

Projecte

Treball
personal
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