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1 Diagnosi
L’escola Comtes de Torregrossa és una escola d’Educació Infantil i Primària de dues línies,
amb quatre grups triplicats. Les actuals previsions indiquen que al setembre es
començarà amb una matrícula de 514 alumnes. La plantilla assignada per aquest curs
escolar és de 38,5 mestres.
A la nostra escola, la situació derivada de la pandèmia per COVID-19 ha tingut un impacte
bastant gran en l’alumnat. Malgrat en un nombre significatiu de casos s’ha constatat una
continuïtat de les tasques formatives per mitjà de la via telemàtica (amb un nombre
significatiu de retorns, verificacions i correccions), s’ha detectat un cert gruix d’alumnes
que no han disposat de dispositius ni tampoc de connexió per a poder realitzar les
tasques que es han estat proposades des de l’escola. En alguns casos, els tutors no han
pogut establir contacte amb les famílies per cap via, ni telefònica, ni a través del correu
electrònic.
També hi ha hagut alumnes que, malgrat tenir a prop i a l’abast totes les facilitats
tecnològiques de comunicació, han participat molt poc de les activitats que han estat
plantejades, i un gruix de nens i nenes que no han realitzat o no han fet el retorn
corresponent als tutors i tutores.
El canal de comunicació amb les famílies i de transmissió de les orientacions de treball ha
estat l’adequat. Cada setmana es penjaven a la pàgina web de l’escola les tasques
seqüenciades per nivell, les quals totes les mestres i tots els mestres preparaven durant la
setmana anterior.
Vam penjar també a la pàgina web el llistat de correus electrònics de tot el claustre per
tal que les famílies poguessin fer arribar qualsevol dubte o informació als i a les docents.
Els tutors i les tutores van establir contacte telefònic amb les famílies amb la finalitat de
poder explicar-los el pla d’actuació durant els dies de confinament i d’informar-los de
com es podien posar en contacte amb ells. Es van fer vàries trucades de seguiment proper
al llarg dels mesos de confinament. També es van fer videoconferències amb els infants,
però també va costar que participessin tots, en determinats casos.

2 Organització de grups d’alumnes, professionals i espais
Degut a les actuals circumstàncies provocades per la COVID19 i seguint les instruccions
relacionades, aquest curs s’opta per desdoblar aquells grups més nombrosos, tenint en
compte els recursos físics i de professorat dels que disposa l’escola.
 Tota l’organització queda recollida a la següent taula:

4

EDUCACIÓ INFANTIL
NOMBRE
DE GRUPS
ESTABLES

ALUMNES

1r
(3 grups)

DOCENTS

PAE

ESPAI

Estable

Temporal

Estable

Temporal

Estable

Nombre

Nombre i
nom

Nombre

Nombre i
suport

Nombre i
suport

Nom

P3A

22

1 mestre

1 SIEI

1 TEI

Aula 29

P3B

22

1 mestre

1 TEI

Aula 27

Temporal
Nom
(horari)
Psico.
Aula22
(Dm. 10.55
-12.30)
Psico.
Aula22
(Dc. 11.30
-12.30)

P4 (2 grups)
P4A

23

1 mestre

P4B

22

1 mestre

1 SIEI

Aula 25

1 SIEI

Aula 23

Psico.
Aula22 (Dj.
15 - 16:30)
Psico.
Aula22
(Dv.15 16.30)

P5 (3 grups)

P5A

17

1 mestre

1 ALL

Aula 21

P5B

17

1 mestre

1 ALL

Aula 19

P5C

16

1 mestre

1 ALL

Aula 20

Psico.
Aula22
(Dll.15 16.30)
Psico.
Aula22
(Dm.15 16.30)
Psico.
Aula22
(Dc.15 16.30)

CICLE INICIAL
NOMBRE
DE GRUPS
ESTABLES
1r
(3 grups)
1A

ALUMNES
Nombre
17

DOCENTS

PAE

ESPAI

Estable

Temporal

Estable

Temporal

Estable

Temporal

Nombre i
nom

Nombre

Nombre i
suport

Nombre i
suport

Nom

Nom
(horari)

1 mestre

1 REFORÇ
½ ANG
½ EF

1

5

1B

17

1 mestre

1C

17

1 mestre

1 REFORÇ
½ ANG
½ EF
1 REFORÇ
½ ANG
½ EF

3

5

2n (4 grups)
2A

17

1 mestre

2B

18

1 mestre

2C

18

1 mestre

2D

18

1 mestre

1 REFORÇ
½ ANG
½ EF
1 REFORÇ
½ ANG
½ EF
1 REFORÇ
½ ANG
½ EF
1 REFORÇ
½ ANG
½ EF

1 SIEI

2

4

6
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CICLE MITJÀ
NOMBRE
DE GRUPS
ESTABLES
3r
(3 grups)

ALUMNES

DOCENTS

PAE

ESPAI

Estable

Temporal

Estable

Temporal

Estable

Temporal

Nombre

Nombre i
nom

Nombre

Nombre i
suport

Nombre i
suport

Nom

Nom
(horari)

3A

23

1 mestre

3B

22

1 mestre

3C

23

1 mestre

1 MUS
1 ANG
1 MUS
1 ANG
1 MUS
1 ANG

10
12
14

4t (3 grups)
4A

21

1 mestre

4B

21

1 mestre

4C

21

1 mestre

1 MUS
1 ANG
1 MUS
1 ANG
1 MUS
1 ANG

9
11
13

CICLE MITJÀ
NOMBRE
DE GRUPS
ESTABLES

ALUMNES

DOCENTS
Estable

Temporal

PAE
Estable

Temporal

ESPAI
Estable

Temporal

5è (3 grups)

6

5A

17

1 mestre

5B

17

1 mestre

5C

17

1 mestre

½ EF
1 ANG
1 TAC
½ EF
1 ANG
1 TAC
½ EF
1 ANG
1 TAC

Aula 17

Aula 7
Aula 18

6è (4 grups)
6A

18

1 mestre

6B

18

1 mestre

6C

18

1 mestre

6D

17

1 mestre

½ EF
1 ANG
1 TAC
½ EF
1 ANG
1 TAC
½ EF
1 ANG
1 TAC
½ EF
1 ANG
1 TAC

XALET 3

XALET 4

XALET 5

XALET 6

-

Tots els cicles disposaran d’una o més persones de reforç, les quals hauran de
repartir-se per tot el cicle.

-

A l’escola tenim 2,5 mestres d’anglès. Aquests es distribuiran per cicles per poder
fer les hores d’anglès corresponents a tots els nivells.

-

A Educació Infantil farà l’anglès la mestra d’Audició i llenguatge.

-

El mestre TAC s’encarregarà durant les primeres setmanes de realitzar les
formacions a alumnes, famílies, i mestres, així com de donar assessorament i
suport constant al llarg del curs.

2.1

Lavabos
-

L’empresa que realitzi la neteja haurà de netejar i desinfectar sovint els lavabos.

-

S’elaborarà una graella amb els horaris de neteja pels diferents lavabos per
entregar al personal de neteja.

-

Els mestres portaran un control dels alumnes de l’aula que van al lavabo. (Veure
ANNEX 1 –Graella de control assistència lavabo alumnat)

-

Els monitors i personal del menjador tindran assignada, al seu càrrec, l’anotació de
l’alumnat que accedeixi als serveis dintre de la franja de guàrdia i custòdia que els
correspon.

7

 PLANTA BAIXA
(Veure ANNEX 2 - Plànol distribució planta baixa)
Les aules d’Educació Infantil tenen totes un lavabo a dins. Els alumnes hauran d’utilitzar
només aquest lavabo, tant durant les estones que estiguin a l’aula com les que estiguin al
pati. Cada mestre haurà de vetllar per a que l’alumnat de la seva aula vagi al lavabo
corresponent.
WC 1-> aula informàtica, Alumnes de menjador i acollida i nens de 5è
WC 2-> aula informàtica, Alumnes de menjador i acollida i nenes de 5è
WC 3-> aula informàtica, Alumnes de menjador i acollida i nenes de 5è
WC 4-> P5C
WC 5 -> Mestres
WC Cuina -> personal del menjador (cuineres, monitors, etc…)
Hi ha una classe de P5 que no té lavabo dins de l’aula. Aquests alumnes utilitzaran el
lavabo que hi ha a la planta baixa (sota de les escales) que queda més a prop de la seva
aula, i aquest només podrà ser utilitzat pels alumnes d’aquella aula.
Menjador: Utilitzaran els lavabos de davant l’aula d’informàtica.
Mestres, PAS,...: Utilitzaran els lavabos dels mestres.
Monitors i personal de menjador: Utilitzaran els lavabos de la cuina. En cas que no
estiguin finalitzats per tema obres utilitzaran el lavabo de mestres.

 PLANTA SUPERIOR (Veure ANNEX 3 - Plànol distribució planta superior)
Els alumnes de 1r, 2n i un grup de 5è estaran ubicats a la part esquerra de la primera
planta de l’escola (correspon a la part nova). Aquests alumnes hauran d’utilitzar els dos
lavabos que els queden més a prop de les seves aules. Els alumnes de 5è aniran als
lavabos de la planta baixa.
WC 6-> 1A, 1B, 1C (nens i nenes)
WC 7-> 2A, 2B, 2C, 2D (nens i nenes)
Els alumnes de 3r i 4t i dos grups de 5è estaran ubicats a la part dreta de la primera
planta de l’escola (correspon a l’edifici antic). Aquests alumnes hauran d’utilitzar els
lavabos que queden davant de les tutories de cicle mitjà i superior. Els alumnes de 5è
aniran als lavabos de la planta baixa.
Distingirem entre nens i nenes, i mestres.
WC 8 (nenes) -> 3A i 3B
WC 9 (nenes) -> 3C i 4A
WC 10 (nenes) -> 4B i 4C
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WC 11 (nens) -> 3A, 3B i 3C
WC 12 (nens) -> 4A, 4B i 4C
WC 13 ->mestres

 BARRACONS
(Veure ANNEX 4 - Plànols distribució barracons antics / nous)
L’edifici de barracons antics s’utilitzarà com a sales de mestres de cicle mitjà i cicle
superior. Els lavabos dels barracons seran utilitzats pels docents.
WC 14 -> mestres
WC 15 -> mestres
Els alumnes de 6è estaran ubicats a l’edifici de barracons nous. Aquests hauran
d’utilitzar els dos lavabos que hi haurà, extremant les precaucions i evitant coincidir amb
alumnes de diferents grups estables.
WC 17->nenes
WC 18->nens

A L’HORA DEL PATI
El personal de neteja desinfectarà els lavabos després de cada torn de pati.
Infantil: aniran cadascú a la seva aula.
Cicle inicial: podran utilitzar els lavabos del pati.
Cicle mitjà: podran utilitzar els lavabos del Parc Magalàs.
Cicle superior: 5è podran utilitzar els lavabos del pati
6è aniran als WC dels seus barracons.

3 Criteris organitzatius dels recursos per a l’atenció de l’alumnat amb
necessitat específica de suport educatiu
L’assignació dels recursos d’atenció a la diversitat es faran tenint en compte els grups
estables i procurant el mínim moviment del personal docent entre aquests grups.
Serà la comissió d’atenció a la diversitat l’encarregada d’assessorar al personal del
centre sobre aquesta matèria.
Educació Infantil:
 (1 TEI, 1 mestra de reforç (ALL), 1 SIEI i educadora).
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-

La TEI farà el reforç als dos grups de P3.

-

La mestra d’audició i llenguatge farà el reforç al cicle i l’anglès.

La SIEI i l’educadora estaran ubicades a Cicle Inicial i a Educació Infantil per atendre
aquells alumnes que ho necessitin.
Cicle Inicial:
-

1 mestra de reforç per a tot el cicle (es repartiran les hores entre 1r i 2n per
atendre la diversitat).

-

1 mestra especialista d’anglès que farà també l’educació física.

La SIEI i l’educadora estaran ubicades a Cicle Inicial i a Educació Infantil per atendre
aquells alumnes que ho necessitin.
Cicle Mitjà:
-

1 mestra especialista de música i reforç per a tot el cicle (es repartiran les hores
entre 3r i 4t per atendre la diversitat).

-

1 mestra especialista d’anglès.

Cicle Superior:

3.1

-

½ mestre especialista d’EF.

-

1 mestre especialista d’anglès.

-

1 mestre TAC i especialista de música (el primer i/o segon mes farà la formació
TAC a tots els grups classe de primària, la resta de mesos serà un reforç més per
atendre la diversitat).
Servei escolar personalitzat SEP

Aquest curs escolar 2020-2021 no es durà a terme el SEP fora de l’horari escolar.
Aquesta mesura es pren per tal de tenir una millor organització d’horaris tant a nivell de
mestres com d’alumnat.
A més a més, s’intentarà atendre la diversitat dins de l’aula amb els mestres de reforç que
estaran repartits per tots els cicles, també amb l’ajut de la SIEI, l’educadora i la figura de
la TIS.
3.2

Practicants

Els practicants assignats per aquest curs escolar formaran part d’un únic grup estable i
reforçaran tant al docent com a l’alumnat del seu grup.
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4 Organització de les entrades i sortides
IMPORTANT!!: Tota persona que entra al recinte escolar NO pot presentar símptomes
compatibles amb la COVID 19, tampoc podrà accedir al recinte si els ha presentat
durant els darrers 14 dies ni si ha estat en contacte estret amb una persona amb COVID
19 o simptomatologia en els darrers 14 dies.

Les entrades i sortides es faran en dos horaris diferenciats per evitar que coincideixin
molts alumnes i famílies a les mateixes hores.
Els horaris s’han fixat per cicles, avançant un quart d’hora l’horari d’inici de les classes i
començant pels grups d’alumnes més grans.
En primer lloc entrarà a l’escola l’alumnat de cicle superior i cicle mitjà i en segon lloc,
amb una diferència de 15 minuts, entrarà l’alumnat de cicle inicial i educació infantil. Les
sortides es faran de la mateixa manera.
4.1

Horaris d’entrada i sortida per grups-classe

Els horaris d’entrades i sortides queden recollits a la següent taula:

CICLE SUPERIOR
ACCÉS AL
CENTRE

Entren per la
pista de
bàsquet

ACCÉS A
L'EDIFICI

GRUP

HORARI
ENTRADA

HORARI
SORTIDA

Entrada
principal

5A

8.45 / 14.45

12.15 / 16.15

Escales del mig

5B

8.45 / 14.45

12.15 / 16.15

Entrada
principal

5C

8.45 / 14.45

12.15 / 16.15

6A

8.45 / 14.45

12.15 / 16.15

6B

8.45 / 14.45

12.15 / 16.15

6C

8.45 / 14.45

12.15 / 16.15

6D

8.45 / 14.45

12.15 / 16.15

Entren per la pista de bàsquet

CICLE MITJÀ
ACCÉS AL
CENTRE

ACCÉS A
L'EDIFICI

GRUP

HORARI
ENTRADA

HORARI
SORTIDA

Principal

Escales del mig

3A

8.45 / 14.45

12.15 / 16.15
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Pista de
bàsquet

3B

8.45 / 14.45

12.15 / 16.15

3C

8.45 / 14.45

12.15 / 16.15

4A

8.45 / 14.45

12.15 / 16.15

4B

8.45 / 14.45

12.15 / 16.15

4C

8.45 / 14.45

12.15 / 16.15

GRUP

HORARI
ENTRADA

HORARI
SORTIDA

1A

9.00 / 15.00

12.30 / 16.30

1B

9.00 / 15.00

12.30 / 16.30

1C

9.00 / 15.00

12.30 / 16.30

2A

9.00 / 15.00

12.30 / 16.30

2B

9.00 / 15.00

12.30 / 16.30

2C

9.00 / 15.00

12.30 / 16.30

2D

9.00 / 15.00

12.30 / 16.30

GRUP

HORARI
ENTRADA

HORARI
SORTIDA

P4A

9.00 / 15.00

12.30 / 16.30

P4B

9.00 / 15.00

12.30 / 16.30

Pati educació
infantil part
dreta

P3A

9.00 / 15.00

12.30 / 16.30

P3B

9.00 / 15.00

12.30 / 16.30

Pati educació
infantil part
esquerra

P5A

9.00 / 15.00

12.30 / 16.30

P5B

9.00 / 15.00

12.30 / 16.30

Entrada porxo

P5C

9.00 / 15.00

12.30 / 16.30

Entrada
principal

CICLE INICIAL
ACCÉS AL
CENTRE
Entren per la
pista de
bàsquet

Entren per la
pista de
bàsquet

ACCÉS A
L’EDIFICI

Entrada porxo

Escales del mig

EDUCACIÓ INFANTIL
ACCÉS AL
CENTRE

ACCÉS A
L’EDIFICI
Entrada
principal

Principal

Principal
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4.2

Procediment d’entrada alumnes de PRIMÀRIA
1. Tots els/les alumnes de primària i mestres hauran de portar mascareta en les
entrades fins que arribin a la seva aula. A les sortides també se l’hauran de posar
abans de sortir de l’aula. Aquest ús es pot veure modificat segons les instruccions
sanitàries del moment.
2. Hi haurà un mestre a cada porta d’entrada (principal, pista de bàsquet, escales)
per controlar l'accés (caminant, sense córrer, sense aglomeracions,...).
3. Els alumnes aniran caminant fins a la seva fila, la qual es farà al pati de l’escola,
allà es trobaran amb el seu tutor i aquest els posarà gel hidroalcohòlic a les mans.
4. El/la tutor/a i el seu grup classe aniran a la seva respectiva aula.

4.3

Procediment d’entrada alumnes d’INFANTIL
1. Tots els mestres i acompanyats hauran de portar mascareta en les entrades i les
sortides fins, que arribin a la seva aula. A les sortides també se l’hauran de posar
abans de sortir de l’aula. Aquest ús es pot veure modificat segons les instruccions
sanitàries del moment.
2. Cada tutora anirà a rebre el seu alumnat a la porta d’entrada que tenen assignada
(principal).
3. Quan estiguin a la fila les tutores i les mestres de reforç posaran gel hidroalcohòlic
als nens i nenes.
4. Els alumnes de P3 aniran a la seva aula entrant per la banda dreta del pati
d’educació infantil, els alumnes de P4 entraran per la porta principal de l’edifici i
aniran a les seves aules, els alumnes de P5 aniran a la seva aula entrant per la
banda esquerra del pati d’educació infantil.

En el cas que un nen o nena arribi tard a l’escola, se’l portarà directament a la seva aula
seguint el protocol d’entrada de neteja de mans. D’aquesta manera evitarem que els
alumnes de diferents grups estables es barregin en un espai del centre.
Es parlarà amb les famílies dels alumnes que fan tard periòdicament i se’ls demanarà que
siguin puntuals. Si aquest fet persisteix s’hauran de prendre mesures més estrictes.
Els mestres hauran de ser molt puntuals tant a l’hora d’anar a rebre els seus alumnes a
les entrades com a l’hora de recollir, per vetllar que l’alumnat surti en l’horari establert i
així evitar que es trobin al mateix temps alumnes que tenen entrades i sortides en
diferents horaris.
4.4

Adaptació a P3

Durant els dos primers dies d’escola, els alumnes de P3 faran el procés d’adaptació
esglaonat. Durant aquests dies tant al matí com a la tarda només assistiran a l’escola la
meitat dels alumnes. En aquests primers dies, i durant les dos primeres setmanes, la mare
o el pare, només un membre de la família, podrà entrar dins del recinte escolar i
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acompanyar el seu fill o filla fins a la porta de la seva classe (porta del pati d’educació
infantil), sempre amb mascareta i mantenint la distància de seguretat amb la resta de
famílies.
-

Si alguna família té més d’un fill que es troba en període d’acollida podran
acompanyar un membre de la família a cada infant. Quan el seu fill o filla ja estigui
dins de l’aula haurà de sortir del recinte escolar.

La persona acompanyant no pot presentar símptomes compatibles amb la COVID 19,
tampoc podrà accedir al recinte escolar si els ha presentat durant els darrers 14 dies ni si
ha estat en contacte estret amb una persona amb COVID 19 o simptomatologia en els
darrers 14 dies.
Les persones considerades de risc davant de la COVID 19 hauran de parlar amb el metge
per tal que els digui si poden o no participar en el període d’adaptació.

5 Organització de l’espai de l’esbarjo
L’esbarjo es farà en horari esglaonat, es dividirà el pati en zones ben diferenciades i
cada setmana s’anirà variant de zona de joc.
-

Es delimitaran les zones de joc amb cintes adhesives al terra. Es deixarà un espai
de separació d’1m entre zones de joc contigües.

-

Els tutors i mestres de reforç hauran d’estar amb el seu grup estable o al cicle on
estiguin assignats per tal de controlar i vigilar que es respectin les mesures de
protecció. Es faran torns i s’assignarà un docent a les zones següents: pista de
bàsquet, pista de futbol i tennis taula.

-

L’alumnat de primària sortirà per cicles: primer cicle mitjà i cicle superior, que ho
faran a la mateixa hora i en diferents espais (pati de l’escola i Parc de Magalàs) i
després cicle inicial.

-

L’alumnat d’infantil de P3 i P4 sortirà en un horari i els de P5 en un horari diferent.

En finalitzar el pati els/les mestres hauran de vetllar per desinfectar les superfícies de
les casetes o elements que es troben a la seva zona després de cada torn.
A l’hora del menjador seran els monitors els encarregats d’aquesta neteja de
superfícies. En finalitzar la jornada ho farà el servei de neteja.
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Pati de primària
Exemple d’una setmana:
CURS

HORARI

ZONA

6A

10.40 – 11.05

Zona 1: pista de bàsquet 1

6B

10.40 – 11.05

Zona 2: pista de bàsquet 2

6C

10.40 – 11.05

Zona 3: aula externa

6D

10.40 – 11.05

Zona 4: pista de futbol (part 1)

5A

10.40 – 11.05

Zona 5: pista de futbol (part 2)

5B

10.40 – 11.05

Zona 6: zona tennis taula

5C

10.40 – 11.05

Zona 7: esplanada entrada escola

4A

10.40 – 11.05

Parc Magalàs

4B

10.40 – 11.05

Parc Magalàs

4C

10.40 – 11.05

Parc Magalàs

3A

10.40 – 11.05

Parc Magalàs

3B

10.40 – 11.05

Parc Magalàs

3C

10.40 – 11.05

Parc Magalàs

2A

11.10 – 11.40

Zona 1: pista de bàsquet 1

2B

11.10 – 11.40

Zona 2: pista de bàsquet 2

2C

11.10 – 11.40

Zona 3: aula externa

2D

11.10 – 11.40

Zona 4: pista de futbol (part 1)

1A

11.10 – 11.40

Zona 5: pista de futbol (part 2)

1B

11.10 – 11.40

Zona 6: tennis taula

1C

11.10 – 11.40

Zona 7: esplanada entrada escola

(Veure ANNEX 5 - Plànol distribució del pati de primària)
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Pati d’Infantil
Exemple d’una setmana:
CURS

HORARI

ZONA

P3A

10.30 – 10.55

Zona 1: sorral de p3

P3B

10.30 – 10.55

Zona 2: caseta de p3

P4A

10.30 – 10.55

Zona 3: castell gran

P4B

10.30 – 10.55

Zona 4: sorral de p5

P5A

11.00 – 11.25

Zona 1: sorral de p3

P5B

11.00 – 11.25

Zona 2: castell gran

P5C

11.00 – 11.25

Zona 3: sorral de p5

Si es vol mantenir el bibliopati es pot fer per aula. Cada tutora haurà de gestionar els
contes del seu grup estable de manera que no podran barrejar-se els contes de dues
aules diferents. S’haurà d’establir un horari per a que cada grup-classe de cada nivell
gaudeixi d’aquesta activitat en dies diferents. El dia que el grup estable estigui ubicat a la
zona de davant de les aules de P5, on hi ha les tauletes d’aula externa, serà el destinat a
fer l’activitat de bibliopati. (Veure ANNEX 6 - Plànol distribució del pati d’infantil)

6 Relació amb la comunitat educativa
Degut a la situació actual, derivada de la ja molt estesa pandèmia per la COVID-19,
aquest proper curs escolar, i molt al nostre pesar, les famílies no podran entrar a l’escola
per tal de col·laborar tal i com ho feien fins ara. Només es permetrà l’accés dins del
recinte escolar en casos excepcionals i sempre amb cita prèvia.
Qualsevol persona que necessiti fer alguna gestió (tutories, direcció, menjador, AMPA,
etc…) ho farà de manera telemàtica o per telèfon. Excepcionalment s’autoritzarà
l’entrada al recinte escolar amb cita prèvia.
6.1

Consell escolar

Les sessions/reunions de consell escolar es faran de manera telemàtica. Si les
circumstàncies ho permeten es farà de manera presencial.
6.2

Difusió del pla d’actuació a les famílies

Es penjarà el Pla al web de l’escola. Complementàriament s’informarà a les famílies
delegades de cada grup classe quan l’esmentat pla estigui penjat. També s’elaborarà una
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infografia o presentació resumint tota la informació de manera més senzilla i visual i
també serà consultable al web.
6.3

Procediment de comunicació amb les famílies
-

Reunions inici de curs: es realitzaran de manera telemàtica o es gravarà un vídeo
informatiu per nivells que s’enviarà a les famílies i/o es penjarà al web de l’escola.
Si les circumstàncies ho permeten es faria presencial.
S’informarà a les famílies a través de la web de l’escola o famílies delegades.

-

Tutories individuals de P3 (setembre): 20 minuts, de manera presencial complint
totes les mesures de seguretat i higiene establertes (mascareta, distància de
seguretat, desinfecció, rentat de mans,...

-

Tutories individuals mestres-família: es faran via telemàtica amb cita prèvia. De
manera presencial per aquelles famílies que no tinguin l’opció de fer-ho telemàtic.

-

Comunicacions vàries i puntuals: a través del correu electrònic, trucada de
telèfon, grups de difusió de Whatsapp (famílies delegades), i en paper si és
necessari.

-

Formació per a les famílies: Es farà un tutorial sobre l'ús de les plataformes
virtuals que utilitzarem a l’escola. De manera presencial per aquelles famílies amb
un nivell tecnològic molt baix.

Totes les comunicacions presencials es faran seguint les mesures de seguretat
establertes (mascareta, distància de seguretat, desinfecció, rentat de mans,...)
En cas de confinament total o parcial totes les comunicacions es faran de manera
telemàtica.

7 Servei de menjador
Tota persona que dugui a terme el servei de menjador (cuineres, monitors,
administració, etc…) ha de seguir els protocols de seguretat establerts (rentat de mans, ús
de la mascareta, distància de seguretat,....)
L’empresa encarregada ha d’elaborar un protocol d’actuació per si es detecta un
possible cas de COVID19 i tenir en compte els protocols de Neteja i desinfecció del
menjador i la cuina. (Veure ANNEX 7 - Planificació de neteja i desinfecció)
-

Per la gran afluència d’alumnat que fan ús del servei de menjador, aquest espai es
queda petit per poder assumir els torns i les mesures de seguretat. És per aquest
motiu que es veu necessari el fet de que els alumnes d’infantil dinin a les seves
aules amb el seu grup estable i tinguin un monitor de referència.

-

Els alumnes de 1r i 2n dinaran en un primer torn al menjador de l’escola.

-

Els alumnes de 3r i 4t dinaran en un segon torn al menjador de l’escola.
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-

Els alumnes de 5è i 6èdinaran en un segon torn al gimnàs de l’escola.

-

El personal de menjador / monitors s’hauran de fer càrrec del seu grup estable fins
que aquests entrin a l’aula amb el seu tutor/a, sempre complint els protocols de
seguretat establerts.

-

Entre l’alumnat del mateix grup estable ha d’haver 1m de separació.

-

Entre 2 grups estables ha d’haver una distància d’1’5m / 2m de separació de grup
a grup.

8 Pla de ventilació, neteja i desinfecció
La competència de la contractació de la neteja de la nostra escola correspon a
l’ajuntament, aquest pla de neteja l’ha de definir l’ajuntament i fer-lo arribar al centre per
tal que l’incorpori al pla d’organització.
En tot cas haurà de contemplar les següents mesures:
(Veure ANNEX 7 - Planificació de neteja i desinfecció)
-

Personal de neteja: haurà d’haver personal de neteja suficient per atendre totes
les necessitats higièniques mentre el centre estigui obert, al llarg de tota la
jornada.

-

Ventilació: Les aules es ventilaran cada dia abans i després de l’entrada i sortida
dels alumnes. Durant el dia també s’han de ventilar totes les aules almenys un cop
al matí i un cop a la tarda. Al matí es pot deixar obertes les finestres durant
l’estona d’esbarjo.

-

Material de neteja i gestió de residus: Cada aula disposarà d’un rotlle de paper en
porta-rotlles enganxat a la paret i un polvoritzador amb líquid desinfectant, per
dur a terme la neteja de les superfícies i la higiene personal de l’alumnat i dels
mestres, i un dosificador de gel hidroalcohòlic. A banda d’aquests dosificadors,
se’n distribuiran en punts estratègics en tot el recinte escolar. També hi haurà una
paperera amb bossa, tapa i pedal per dipositar els residus de neteja personal i de
desinfecció de les aules.

-

Espais compartits: En el cas de que dos grups estables comparteixin un espai en
un mateix dia, s’haurà de fer la neteja i desinfecció després de que el primer grup
surti i abans de que entri el segon.
Es recomana que el mateix alumnat, quan estigui utilitzant un espai que no és el
del seu grup estable, col·labori en les actuacions de neteja de superfícies i estris
utilitzats abans d’abandonar l’espai i possibilitar el seu nou ús en bones
condicions.

-

Material d’aula: El material de les aules que siguin compartits pels alumnes,
hauran de ser desinfectats després de cada ús. Tot aquell material que s'utilitza
dins les aules, i que per les seves característiques sigui complexa la seva neteja i
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desinfecció, s’haurà d’optar per no utilitzar-lo o deixar-lo en quarantena almenys
una setmana després del seu ús.
-

Lavabos: s’hauran de netejar periòdicament al llarg del dia, per garantir les
mesures sanitàries. S’elaborarà un horari per tal que la persona encarregada de la
neteja tingui una guia clara per poder fer aquesta tasca.
S’ha de contemplar la neteja dels lavabos del pati durant i després dels diferents
torns d’esbarjo.

-

Menjador: haurà de ser desinfectat i netejat abans i després de cada torn de
menjador. (ja que en faran ús diferents grups estables).

-

Supervisió de les tasques realitzades:(Veure “ANNEX 8. LLista de comprovació
per a l’obertura diària i d’inici de curs)

9 Extraescolars i acollida
Les empreses o AMPA encarregades de proporcionar aquest servei hauran d’organitzar
les activitats tenint en compte els protocols de seguretat i vetllant per a que aquests es
compleixin.
9.1

Extraescolars

Degut a les noves circumstàncies produïdes per la COVID19, es valorarà l’organització
de les activitats extraescolars i de música.
En el cas que es duguin a terme el funcionament serà el següent:
El responsable / monitor de l’activitat extraescolar haurà de recollir a tots els/les
alumnes en les seves aules / menjador / pati / o zona designada per tal d’acompanyar-los
a l’espai on es realitzi l’activitat i igualment quan finalitzi l’activitat haurà d’acompanyar
als alumnes altre cop al seu espai. Aquesta persona haurà de preveure el temps que
necessita per fer-ho.
(Veure ANNEX 9- Recomanacions per a les activitats extraescolars)
Acabat l’horari d’activitats extraescolars cal ventilar, netejar i desinfectar l’espai.
La realització de les activitats extraescolars quedarà condicionada al nombre d’aules
disponibles i la quantitat d’alumnat que manifesti intenció d’apuntar-s’hi.
Un cop es determinin quines seran les activitats extraescolars que es podran fer, caldrà
omplir la següent graella:
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ACTIVITAT

9.2

NOMBRE
ALUMNES

GRUPS DELS
PROFESSIONA
QUALS
L
PROVENEN ELS
RESPONSABLE
ALUMNES

ESPAI ON ES
REALITZA
L’ACTIVITAT

Acollida matinal

(Veure ANNEX 9- Recomanacions per a les activitats extraescolars)
S'habilitaran el menjador i el gimnàs per a fer l’acollida matinal.
-

Si no es pot mantenir la distància interpersonal d’1,5 metres tant els responsables
de l’acollida com els infants han de portar mascareta.

-

Cada infant ha d’anar acompanyat per un únic familiar. Els nens i nenes seran
recollits per les monitores d’acollida a la porta del recinte escolar, per tal que les
famílies no hagin d’entrar a l’escola.

-

Quan finalitzi el període d’acollida, els infants seran acompanyats al pati on aniran
a la fila on hi haurà el seu tutor o tutora. Tant els responsables com els infants han
de portar les mascaretes. Acabat l’horari d’acollida cal ventilar, netejar i
desinfectar l’espai.

L’AMPA haurà de preveure les entrades i sortides esglaonades dels diferents cicles per
tal de poder fer l’acollida matinal i tenir en compte a aquells germans que entren en
diferents horaris.

10 Activitats complementàries
Degut a les noves circumstàncies produïdes per la COVID19, es valorarà l’organització
de les activitats complementàries.
Durant el primer trimestre no es preveu fer cap sortida fora del poble. Les sortides de
l’entorn proper es podran fer amb el grup estable i, tant l’alumnat com els docents,
hauran de portar mascareta.
En funció de l’evolució de la pandèmia, si les circumstàncies ho permeten, es
concretaran sortides d’un dia fora del municipi o bé les colònies.
En les sortides que sigui necessari la utilització de transport públic i que a més estigui
compartit per dos o més grups estables, caldrà tenir en compte les mesures de seguretat.
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11 Reunions dels òrgans unipersonals i col·lectius de coordinació i
govern
Si el nombre d’assistent no és elevat i es poden garantir les mesures de seguretat i
higiene es realitzaran presencialment.
Si es realitza presencialment s’han de seguir els protocols de seguretat establerts
(rentat de mans, ús de la mascareta, distància de seguretat,....)
-

Reunions de claustre: si es faran telemàticament, per videoconferència, cada cicle
s’agruparà en una aula.

-

Reunions de cicle: es faran presencialment a l’aula que tenen assignada.

-

Reunions de nivell: es faran presencialment a l’aula que tenen assignada de cicle i
dins de l’aula estaran les mestres dels dos o tres nivells.

-

Consell de direcció: es faran presencialment a l’aula de mestres.

-

Comissions: es faran presencialment a les aules que tinguin assignades.

-

Equip directiu: Es faran presencialment al despatx de direcció.

En cas de situació de confinament total o parcial, els mestres confinats mantindran
l’horari establert per a les reunions fent teletreball.

12 Protocol d’actuació en cas de detectar un possible cas de COVID-19
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.
Si es dona el cas que es detecta un possible cas de COVID-19 es seguirà el protocol
següent:
PASSOS A SEGUIR

PERSONA RESPONSABLE

1. 1. Col·locar una mascareta quirúrgica a l’alumne. Tutor / Mestre que estigui a càrrec
del grup
Posar gel hidroalcohòlic a les mans.
Prendre la temperatura i anotar-la.
2. Avisar a la persona que quedarà a càrrec de
l’alumne.

Tutor / Mestre que estigui a càrrec
del grup

3. La persona que es faci càrrec de l’alumne/a es

Mestre que es queda a càrrec de
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posarà mascareta.

l’alumne

4. Aïllar l’alumne/a junt amb un responsable.

Mestre de reforç de l’aula.
Si no pot ser, avisar a direcció.
(Es pot trucar per telèfon mòbil.)

5. Comunicar la situació a l’equip directiu.

Mestre que es queda a càrrec de
l’alumne

6. S’ha de contactar amb la família per tal que
vingui a buscar l’infant.

Tutor / Mestre que estigui a càrrec
del grup.

7. En cas de presentar símptomes de gravetat
s’ha de trucar també al 061.

Equip directiu

8. 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.

Equip directiu

9. Quan l’infant hagi marxat de l’escola, es
dipositarà tot el material d’ús d’higiene personal
(mocadors, mascareta,....) que hagi pogut
utilitzar durant el temps d’aïllament en una
bossa de plàstic lligada, i aquesta dins d’una
altra bossa lligada que es dipositarà en el
contenidor de fracció resta.

Tutor / Mestre que estigui a càrrec
del grup (a la seva aula)
Mestre que es queda a càrrec de
l’alumne (a la zona d’aïllament)

10. La persona de manteniment de neteja durà a Servei de neteja
terme la neteja i desinfecció de l’espai ocupat
per l’alumne/a (a aula i a zona d’aïllament)
11. En cas que el possible COVID sigui d’algú del
personal del centre també es contactarà amb el
servei territorial d’Educació per informar del cas
i aquest es posarà en contacte amb Salut qui
s’encarregarà de fer el seguiment dels casos.

Equip directiu

És molt important que les famílies estiguin localitzables en tot moment. En el cas de
canviar de número de telèfon, correu electrònic o bé de domicili, hauran de comunicar-ho
al seu tutor.
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Zona d’aïllament
1. Tutoria d’educació infantil. (ubicació propera als despatxos i perquè està a la planta
baixa)
2. Tutoria de cicle inicial, en el cas que en la tutoria d’educació infantil no es puguin
garantir els protocols de seguretat.
3.Si hi hagués més casos es buscaria una altra aula o tutoria que es pugui utilitzar.

13 Principis bàsics de prevenció, higiene i promoció de la salut
Els dos pilars en el moment actual de control de la pandèmia són la disminució de la
transmissió del virus i l’augment de la traçabilitat dels casos.
13.1 Requisit indispensable d’accés al centre
Per a poder accedir al centre serà un requisit indispensable, tant per l’alumnat,
personal del centre i les famílies, tenir absència de simptomatologia compatible amb la
COVID-19 i no ser convivents o tenir contacte amb un positiu confirmat o amb
simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors.
A més les famílies hauran de fer-se responsables de l’estat de salut dels seus fills i filles i
se’ls farà omplir una declaració responsable, on es comprometran a no portar al seu fill/a
en cas de presentar simptomatologia compatible amb COVID-19 o l’hagi presentat en els
darrers 14 dies. Si es donés aquest cas, haurien de comunicar-ho al centre per tal de
poder prendre les mesures oportunes.
A les famílies se’ls facilitarà una llista de comprovació de símptomes.(Veure ANNEX 10 Llista de comprovació de símptomes per a les famílies)
13.2 Grups de convivència i socialització molt estables
Al nostre centre s’han format 27 grups estables: 7 d’Educació Infantil i 20 de primària.
L'organització s’ha dut a terme partint de grups de convivència estables, que tenen una
relació propera i molt quotidiana. No serà necessari requerir la distància física
interpersonal de seguretat establerta en 1,5 metres (o la superfície equivalent de
seguretat de 2,5 m2), ni l’ús de la mascareta, en aquests grups de convivència estables. En
el cas que terceres persones s’hagin de relacionar amb aquests grups (docents i altres
professionals de suport educatiu) o en cas que diferents grups s’hagin de relacionar entre
si, s’han de complir rigorosament les mesures de protecció individual, especialment el
manteniment de la distància física de seguretat d’1,5 metres i, quan no sigui possible, l’ús
de la mascareta.
En la mesura del possible no es barrejarà l’alumnat de diferents grups estables.
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13.3 Mesures de prevenció personal: Distanciament físic
L’organització de l’espai de cada aula del centre assegura, en la distribució de l’alumnat,
una distància interpersonal mínima d’1 metre.
En el cas que, per diferents circumstàncies, hagin de coincidir en el mateix espai
alumnes de diferents grups estable s’aplicaran les mesures de seguretat i higiene.
Tant l’especialista d’anglès com el personal de reforç que atengui a diferents grups
estables hauran de mantenir la distància de seguretat d’1’5 metres amb l’alumnat o
portar la mascareta.
13.4 Fluxos de circulació
L’alumnat romandrà sempre a l’aula i només podrà sortir per anar al pati amb el seu grup
estable, per anar al lavabo, o per necessitats d’organització i funcionament. Sempre ho
faran pel passadís corresponent a la seva ala de l’edifici i extremant les precaucions (1,5
metres i portar mascareta)
13.5 Ascensor
Només es podrà utilitzar per les persones que presenten dificultats per a la mobilitat i el
seu personal de suport, si s’escau.
13.6 Higiene de mans
En infants s’ha de requerir el rentat de mans:
-

A l’arribada i a la sortida del centre educatiu (el tutor posarà gel hidroalcohòlic en
el moment de la fila).

-

Abans i després dels àpats (en el cas de l’esmorzar hi haurà un responsable de
cada grup estable, de primària, de baixar l’ampolla de gel per netejar-se les mans
després d’esmorzar al pati). Els alumnes d’educació infantil ho faran a les piques
que tenen a la classe amb aigua i sabó.

-

Abans i després d’anar al WC (infants continents).

-

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

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).
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-

Com a mínim una vegada cada 2 hores.

S’afavoriran mesures adaptades a l’edat de l’infant (vídeos, cançons...) per promoure el
rentat de mans correcte i la seva importància.
Es col·locaran pòsters i cartells informatius explicant els passos per a un correcte rentat
de mans en els diversos punts de rentat de mans.

13.7 Ús de mascareta
L’ús de mascareta serà obligatori, tant pel personal del centre com per l’alumnat, en les
entrades i sortides, en la circulació pels passadissos del centre, quan es surti al pati, quan
s’hagi d’anar al lavabo, sempre i quan s’hagi de sortir de l’aula, …
Aquest ús es pot veure modificat segons les instruccions sanitàries del moment.

14 Organització pedagògica a l’escola
Per poder dur a terme aquest pla d’actuació i organització per al curs 2020-2021, de
manera adequada i respectant les mesures de prevenció i de seguretat, s’han hagut de fer
més desdoblaments, quedant d’aquesta manera més grups-classe dels que normalment
es destinaven a l’escola. (Veure quadre del punt 2)
També s’han vist modificats els horaris tant d’entrades i sortides com de l’hora
d’esbarjo. (Veure punt 4 i 5 del document)
Aquest fet també afecta l’horari del personal del centre, donat que els/les mestres
hauran d'estar presents al seu lloc de treball en el moment en què entrin els seus
alumnes.
Tots els mestres de l’escola tindran un compte de correu amb domini
comtesdetorregrossa.cat el qual s’utilitzarà per a la comunicació amb les famílies.
Tots els alumnes tindran un email creat per l’escola amb el que es comunicaran amb els
mestres.
14.1 Professorat especialista:
-

Les especialitats d’Educació Física i Música, les faran els tutors o especialistes que
hi ha en cada cicle. A cicle inicial la mestra d’anglès farà l’Educació Física i la
Música la farà l’especialista de música de l’escola que també serà tutora. A cicle
mitjà l’Educació Física la farà l’especialista d’educació física de l’escola que també
serà tutora i la música la mestra de reforç. A cicle superior l’Educació Física la farà
el mestre que ocupa una mitja plaça d’educació física i la Música, la farà el mestre
d’informàtica i de reforç.
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La Religió (i Valors), la faran els tutors amb l’assessorament i suport de la mestra
de religió. A cicle inicial podran fer la Religió i valors, la mestra especialista
juntament amb les tutores.
En funció de l’espai i recursos de professorat s’organitzaran els espais al pati per a
la realització de l’educació física.
-

Especialistes d'Anglès faran l’anglès al cicle on estiguin assignats.

-

Especialistes d’Educació Especial faran de tutors. Hauran d’assessorar i donar
suport a la resta de mestres en relació a l’educació especial.

14.2 Ús de les TAC:
Aquest curs, i en previsió de possibles situacions de confinament, s'incorporarà un ús més
intensiu de les TAC respecte el curs anterior.
Com en el passat curs, la Cultura Digital i l’ús de les TAC seran presents en les activitats
docents de les diferents àrees. A més, aquest curs s’introduirà i fomentarà l’ús de l’Entorn
Virtual d’Aprenentatge G-SUITE. També la utilització dels llibres digitals.
El treball principal es durà a terme amb ordinadors i tauletes digitals. També
s’utilitzaran altres dispositius com pantalles digitals interactives, robots, càmeres de vídeo
i fotogràfiques, microscopis digitals...
Les aules ordinàries estaran equipades com a mínim amb un equip de projecció
audiovisual i 1 ordinador de sobretaula amb connexió a Internet. En algunes aules també
disposaran de PDI. A més, es podrà disposar de la resta d’equipament TAC del centre citat
anteriorment.
En relació als mestres:
-

Formar el professorat en relació a l’ús de les TAC com a eines pedagògiques, amb
especial atenció a l’EVA G-Suite.

-

Millorar / incrementar l’ús i implementació de les TAC en l’acció docent.

-

Informar / assessorar sobre l’ús de les plataformes digitals que s’utilitzaran a
l’escola.

En relació a les famílies:
-

Informar / assessorar sobre l’ús de l’EVA G-Suite i altres aspectes fonamentals en
l’ús de les TAC.

-

Informar / assessorar sobre l’ús de les plataformes digitals que s’utilitzaran a
l’escola.

En relació als alumnes:
-

Cada alumne tindrà un compte d’usuari a través de l’EVA G-Suite. Gestionat per
l’escola. Es formarà als alumnes sobre l’ús de l’EVA G-Suite i altres aspectes
fonamentals en l’ús de les TAC.

-

Informar / assessorar sobre l’ús de les plataformes digitals que s’utilitzaran a
l’escola.
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14.3 Pla d’acollida de l’alumnat
Durant les dues primeres setmanes es duran a terme activitats específiques
d’acompanyament emocional i per donar a conèixer el nou funcionament de l’escola.
-

Presentar i explicar el pla d’actuació a través d’una presentació visual: S’haurà de
passar el primer dia.

-

Elaboració de cartells: cada grup estable elaboraran els cartells que considerin
necessaris per a penjar a l’aula o en espais compartits com poden ser els lavabos
per afavorir les mesures d’higiene i neteja.

-

Petites trobades: la tutora durant una estona al dia s’endurà una part reduïda del
grup i en aquest espai de temps els nens i nenes podran expressar-se i explicar
com s’han sentit i quins neguits han tingut durant tot aquest temps de
confinament.

-

Dibuix “Com m’he sentit”: dibuix que expressi com s’han sentit durant el
confinament.

-

Parlem del Covid-19, amb coneixement de causa: un espai on els infants puguin
explicar, compartir o expressar els seus dubtes respecte al virus.

-

Diferents activitats sobre el llibre “Los días en casa” (per a EI i CI).

-

Videotrucades entre dos grups estables per a donar-se la benvinguda.

15 Organització pedagògica en confinament
L’aprenentatge i utilització de l’EVA G-Suite ens ajudarà a seguir amb la tasca docent i
permetre el seguiment del curs.
A l’inici del primer trimestre s’explicarà als alumnes com utilitzar l’EVA G-Suite. Es
normalitzarà el seu ús com a eina d’aprenentatge en situació de normalitat, i
especialment en situació de confinament.
Es vetllarà per a que tots els alumnes en confinament disposin d’un dispositiu portàtil
amb connexió a Internet.
15.1 Situació de confinament parcial i total
Tots els alumnes disposaran d’un correu electrònic gestionat per cada tutora i els
especialistes que hi treballen, amb la finalitat de mantenir la comunicació i poder donar
informacions i encomanar tasques als alumnes amb periodicitat setmanal.
També es mantindrà contacte amb les famílies a través del correu electrònic que hagin
facilitat. (Veure ANNEX 11 - Previsió d’ensenyament aprenentatge online)
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Especialistes i mestres de reforç:
-

En situació de confinament parcial: Continuaran anant a l’escola. Els especialistes
seguiran donant suport telemàtic al grup classe i tutora dedicant el mateix nombre
d’hores que tenien assignades al grup. Es coordinaran amb els tutors/es.

-

En situació de confinament total: Seguiran fent la seva tasca docent de manera
telemàtica i en coordinació amb els tutors/es.

16 Seguiment del pla
-

Responsables:
Els responsables del pla d’actuació i organització per a l’obertura del centre en el
curs 2020-2021 seran l’equip directiu. La resta de mestres de l’escola també
podran fer les seves aportacions abans de dur-lo a terme i durant el temps de
pandèmia en que es realitzin totes aquestes actuacions, per tal d’anar valorant i
modificant, si és el cas, les propostes que s’han fet inicialment.

-

Possibles indicadors: S’ha creat un document amb uns indicadors clars per a que
els cicles puguin valorar i modificar, si és el cas, cada punt del pla d’organització.
(Veure ANNEX 12 –Graella valoració del pla d’actuació)

-

Propostes de millora trimestrals: Aquest pla d’obertura serà un document viu i en
constant revisió i avaluació. Per cicles s’aniran valorant mensualment les
actuacions derivades d’aquest pla d’obertura i cada coordinador serà l’encarregat,
en les reunions de consell de direcció, de transmetre els possibles canvis o
propostes que es valorin al seu cicle.
Es farà la primera valoració passats els primers 15 dies per veure com ha estat la
posada en marxa del pla d’obertura.
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ANNEXOS
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ANNEX 1 – Graella de control assistència lavabo alumnat
AULA: ………………….
NOM ALUMNE

MESTRE/A: …………………
HORA

DIA: …………………
OBSERVACIONS
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ANNEX 2 –Plànol distribució planta baixa

Lavabos educació infantil

Dispensadors de gel hidroalcohòlic

Lavabo 5è i menjador i acollida

Lavabo mestres

ANNEX 3 –Plànol distribució planta superior

Lavabo 1r

Dispensadors de gel hidroalcohòlic

Lavabo 2n

Lavabos 3r i 4t
Lavabo mestres

ANNEX 4 – Plànols distribució barracons antics / nous

Lavabos mestres

Dispensadors de gel hidroalcohòlic

Lavabos mestres

Lavabos 6è

ANNEX 5 –Plànol distribució primària

ANNEX 6–Plànol distribució pati d’infantil
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ANNEX 7 - Planificació de neteja i desinfecció









Es recomana disposar d’un Pla de neteja i desinfecció adaptat a cada centre educatiu en funció dels diferents espais i
la seva ocupació i concurrència.
Utilitzeunoméselsdesinfectantsapropiatsiambmesura,l’excésilabarrejadeproductesincompatiblespotprovocar
intoxicacions. Veure enllaç 1 al final del document.
La neteja s’ha de fer de forma prèvia a les actuacions de desinfecció per garantir l’eficàcia dels desinfectants.
Els productes s’han d’utilitzar seguint les indicacions de les etiquetes i adoptant les mesures de precaució indicades.
Cal fer neteja i desinfecció més d’una vegada al dia en espais utilitzats successivament per persones/grups diferents
amb més freqüència com lavabos, espais multi activitats, sales de reunions amb reunions successives, menjadors amb
diferents torns, zones d’elevada freqüència de pas i recepció, etc.
La ventilació es tant important com la neteja en especial on hi ha presència continuada de persones.

+=ventilació
Abans
de cada
ús

Ventilació de
l’espai

= neteja i desinfecció
Després
de cada
ús

n =neteja

Diàriament ≥ 1 vegada Setmanalment
al dia
ESPAIS COMUNS I
EQUIPAMENTS
+

Manetes i
poms de
portes i
finestres
Baranes i
passaman
s,
d’escalesi
ascensors
Superfície
de taulells i
mostradors



Cadires i bancs



Grapadores i
altres
utensilis
d’oficina
Aixetes
Botoneres
dels
ascensors



Comentaris

Mínim 10
minuts 3
vegades/dia





Especialment en
les zones que
contacten
amb les mans
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Ordinadors,
sobretot
teclats i
ratolins
Telèfons i
comandamen
ts a distància
Interruptors
d’aparell
electrònics
Fotocopiadore
s





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


Abans
de cada
ús

Després
de cada
ús

Diàriament

≥ 1 vegada Setmanalment
al dia

Comentaris

AULES I ESPAIS DE JOC INTERIORS
Ventilació de
l’espai

+

Superficies o
punts de
contacte
freqüent
amb
les mans
Terra
Materials
de jocs
Joguines
de plàstic









n





n









Joguines o
peces de
roba

Mínim 10
minuts 3
vegades/dia

També si hi ha un
canvi
de grup d’infants
Les joguines de
plàstic dur poden
rentar-se
al
rentaplats
Rentadora (≥60ºC)

MENJADOR
Ventilació de
l’espai
Superfícies
on es
prepara el
menjar
Plats,

+





Mínim 10
minuts 3
vegades/dia





Amb aigua
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gots,
coberts...

Taules
Taulells
Utensilis
de cuina
Taules per a
usos
diversos
Terra



























Abans de
cada ús



Després
Diàriament
de cada ús

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


≥1

Setmanalment

Comentaris

vegad
a al
dia

LAVABOS
Rentamans
Inodors
Terra i altres
superfícies

















Cubells de
brossa,
bolquers o
compreses





Abans de
cada ús

Després
Diàriament
de cada ús



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



≥1

Setmanalment

vegad
a al
dia
ZONES DE DESCANS
+

Ventilació
de l’espai

Mínim 10
minuts 3
vegades/dia
També quan canvia
l’infant que l’utilitza



Hamaques





Fundes de
matalàs i
de coixí
Mantes







Rentat a
≥60ºC







Rentat a
≥60ºC

Terra
Altres
superfícies










Comentaris

També si hi ha un canvi
de
grup d’infants
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ANNEX 8 -LLista de comprovació per a l’obertura d’inici de curs i diària

 Llista de comprovació per a l’obertura de centres educatius a l’inici de curs

ACCIÓ

EN
FET
CURS

Es disposa d’un pla de ventilació, neteja i desinfecció?
Es disposa del pla d’actuació davant d’un cas sospitós?
S’ha demanat a totes les persones treballadores del centre educatiu
que les que presentin condicions considerades de risc o que estiguin
embarassades es posin en contacte amb el Servei de Prevenció de
Riscos Laborals?
El personal docent i no docent del centre ha rebut els equips de
protecció (mascaretes)?
Tots els espais habilitats per a les activitats lectives disposen de
ventilació?
S’ha realitzat la neteja i manteniment dels equips de climatització?
El personal docent i no docent ha rebut tota la informació necessària
respecte de les mesures de protecció i prevenció?
Les famílies han rebut tota la informació necessària respecte de les
mesures de protecció i prevenció?
Totes les famílies han signat la declaració responsable?
S’ha organitzat un pla per evitar les aglomeracions de famílies durant
les entrades i les sortides del centre educatiu?
Es disposa d’un pla alternatiu davant d’un hipotètic canvi d’escenari
epidemiològic?
Es disposa de material educatiu suficient per a poder garantir l’educació
a distància en cas d’un nou confinament?
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 Llista de comprovació per a l’obertura diària dels centres educatius

ACCIÓ

EN
FET
CURS

S’ha efectuat la ventilació de totes les aules i espais de l’escola durant
un mínim de 10 minuts?
Tots els dispensadors de sabó de lavabos, cuina i aules disposen de
sabó suficient?
Hi ha tovalloles d’un sol ús a tots els rentamans?
Tots els dispensadors de gel hidroalcohòlic disposen de gel suficient?
S’ha dut a terme la neteja i desinfecció de les superfícies de major
contacte (poms de les portes, baranes, interruptors, bancs, polsadors
ascensor, etc.)?
S’ha dut a terme la neteja i desinfecció de totes les aules i espais
docents?
S’ha dut a terme la neteja i desinfecció dels lavabos?
S’ha realitzat la neteja i desinfecció de les fonts d’aigua?
S’ha realitzat la neteja i desinfecció dels equips informàtics?
S’ha realitzat la neteja i desinfecció del material escolar?
S’ha realitzat la neteja i desinfecció de jocs i joguines?
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ANNEX 9- Recomanacions per a les activitats extraescolars.
A les activitats extraescolars del centre hi podran participar infants de diferents edats i
grups estables. Es recomanable que en el marc de l’extraescolar la composició del grup
de participants sigui el més constant possible per facilitar la traçabilitat.


























Dansa, gimnàstica artística i esportiva, teatre, circ, dansa aèria, ioga...
Cal garantir que cada infant disposa d’una superfície mínima de 2,5m².
Cal rentar-se les mans abans i després de l’activitat.
Neteja i desinfecció de barres, anelles i altres equipaments entre els diferents grups.
Ús dels vestuaris per part del grup estable.
Dins de l’aula, mantenir la distància d’1,5 metres (marques a les barres i al terra).
Garantir la ventilació dels espais (almenys abans i després de la classe i de manera
addicional en classes de llarga durada, ≥ 1,5hores).
Els vestuaris només seran utilitzats de manera simultània per infants i adolescents d’un
mateix grup. Tant als vestuaris com a les dutxes comunitàries caldrà mantenir la
distància de seguretat.
Música (coral, orquestra, llenguatge musical...)
Cal garantir que cada infant disposa d’una superfície mínima de 2,5m².
Cal rentar-se les mans abans i després de l’activitat.
Procurar que els instruments siguin d’ús exclusiu.
Si no és possible, en instruments de vent cal disposar d’embocadura pròpia.
Caldrà neteja i desinfecció dels instruments compartits entre usos.
Els espais d’assaig (grup instrumental, orquestra, coral…) hauran de tenir una correcta
ventilació (almenys abans i després de l’assaig i de manera addicional si es tracta d’un
assaig de llarga durada (≥ 1,5hores).
Esports amb pilota (futbol, bàsquet, voleibol, handbol...)
Cal garantir que cada infant disposa d’una superfície mínima de 2,5m².
Cal rentar-se les mans abans i després de l’entrenament i quan s’accedeix al pavelló, si
és el cas.
Cal netejar i desinfectar les pilotes després de cada entrenament.
Es prioritzaran els entrenaments a l’aire lliure.
En espais interiors: caldrà garantir la ventilació de l’espai. Si és possible, mantenir les
finestres obertes durant tot l’entrenament.
Els vestuaris només seran utilitzats de manera simultània per infants i adolescents d’un
mateix grup. Tant als vestuaris com a les dutxes comunitàries caldrà mantenir la
distància de seguretat.
Arts marcials (taekwondo, judo, karate...)
Cal garantir que cada infant disposa d’una superfície mínima de 2,5m².
Cal rentar-se les mans abans i després de l’entrenament i quan s’accedeixi al centre.
Quan es treballi per parelles, es procurarà que es mantinguin estables durant tot
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l’entrenament.
Caldrà garantir la ventilació de l’espai. Si és possible, mantenir les finestres obertes
durant tot l’entrenament.
Els vestuaris només seran utilitzats de manera simultània per infants i adolescents d’un
mateix grup. Tant als vestuaris com a les dutxes comunitàries caldrà mantenir la
distància de seguretat.
Atletisme
Cal garantir que cada infant disposa d’una superfície mínima de 2,5m².
Cal rentar-se les mans abans i després de l’entrenament i quan s’accedeix al pavelló, si
és el cas.
Cal netejar i desinfectar els materials utilitzats després de cada entrenament.
Es prioritzaran els entrenaments a l’aire lliure.
En espais interiors: caldrà garantir la ventilació de l’espai. Si és possible, mantenir
les finestres obertes durant tot l’entrenament.
Els vestuaris només seran utilitzats de manera simultània per infants i adolescents d’un
mateix grup. Tant als vestuaris com a les dutxes comunitàries caldrà mantenir la
distància de seguretat.
Esports de raqueta (tennis, ping-pong, bàdminton...)
Cal garantir que cada infant disposa d’una superfície mínima de 2,5m².
Cal rentar-se les mans abans i després de l’entrenament i quan s’accedeix al pavelló, si
és el cas.
Es prioritzaran les raquetes d’ús exclusiu per part de l’infant i adolescent. En cas
contrari, caldrà netejar i desinfectar les superfícies de contacte (mànecs) entre infants i
adolescents.
Cal netejar i desinfectar els materials utilitzats després de cada entrenament.
Es prioritzaran els entrenaments a l’aire lliure.
En espais interiors: cal garantir la ventilació de l’espai. Si és possible, mantenir les
finestres obertes durant tot l’entrenament.
Els vestuaris només seran utilitzats de manera simultània per infants i adolescents d’un
mateix grup. Tant als vestuaris com a les dutxes comunitàries caldrà mantenir la
distància de seguretat.
Arts plàstiques (dibuix, pintura, ceràmica...)
Cal garantir que cada infant disposa d’una superfície mínima de 2,5m².
Cal rentar-se les mans abans i després de l’activitat.
Caldrà garantir la ventilació de l’espai. Si és possible, mantenir les finestres obertes
durant tota l’activitat.
Es recomana que el material sigui d’ús individual quan sigui possible.
Caldrà netejar i desinfectar el material que sigui d’ús compartit quan hi hagi canvi de
grup.
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Teatre
Cal garantir que cada infant disposa d’una superfície mínima de 2,5m².
Cal rentar-se les mans abans i després de l’activitat.
Dins de l’aula d’assaig, mantenir la distància d’1,5 metres (es poden posar marques
aterra).
Garantir la ventilació dels espais (almenys abans i després de la classe i
de manera addicional en classes de llarga durada, ≥ 1,5 hores).
Els vestuaris només seran utilitzats de manera simultània per infants i
adolescents d’un mateix grup. Tant als vestuaris com a les dutxes
comunitàries caldrà mantenir la distància de seguretat.
La roba només podrà ser utilitzada per un infant i adolescent a cada
assaig. Un cop feta servir, caldria rentar-la a elevada temperatura, si el
teixit ho permet.
Escacs
Cal garantir que cada infant disposa d’una superfície mínima de 2,5m².
Cal rentar-se les mans abans i després de l’activitat.
Dins de l’aula, mantenir la distància mínima d’1 metre. Si no és possible, cal utilitzar
mascareta.
Caldrà desinfectar les superfícies de les taules després de cada grup.
Garantir la ventilació dels espais (almenys abans i després de la classe i de manera
addicional en classes de llarga durada, ≥ 1,5hores).
Robòtica i TIC
Cal garantir que cada infant disposa d’una superfície mínima de 2,5m².
Cal rentar-se les mans abans i després de l’activitat.
Dins de l’aula, mantenir la distància mínima d’1 metre. Si no és possible, cal utilitzar
mascareta.
Caldrà desinfectar les superfícies de les taules després de cada grup.
Per desinfectar el material es pot utilitzar alcohol de70º.
Garantir la ventilació dels espais (almenys abans i després de la classe i de manera
addicional en classes de llarga durada, ≥ 1,5hores).

43

ANNEX 10 - Llista de comprovació de símptomes per a les famílies
Si el vostre fill, filla o infant o adolescent tutelat no es troba bé, marqueu amb una
creu quins d’aquests símptomes presenta:






Febre o febrícula
Tos
Dificultat per respirar
Congestió nasal
Mal de coll







Mal de panxa
Vòmits
Diarrea
Malestar
Dolor muscular

Si a casa hi ha alguna persona adulta(2) que no es troba bé, marqueu amb una creu
quins d’aquests símptomes presenta:






Febre o febrícula
Tos
Dificultat per respirar
Congestió nasal
Mal de coll







Mal de panxa
Vòmits
Diarrea
Malestar
Dolor muscular

*Si heu marcat una o diverses caselles cal que eviteu portar l’infant a l’activitat i que
us poseu en contacte amb els responsables de l’activitat per comunicar-ho.
En horari d’atenció del vostre centre d’atenció primària, poseu-vos en contacte
telefònic amb el vostre equip de pediatria o de capçalera. En cas contrari, truqueu al
061.

(2) Si es tracta d’un altre infant o adolescent de la unitat familiar utilitzeu la primera
llista.
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P3
P4
P5

1r

MÈTODE DE TREBALL I
RECURSOS DIDÀCTICS
PREVISTOS

MITJÀ I PERIODICITAT DEL
CONTACTE AMB EL GRUP

MITJÀ I PERIODICITAT DEL
CONTACTE INDIVIDUAL
AMB L’ALUMNE

MITJÀ I PERIODICITAT DE
CONTACTE AMB LA FAMÍLIA

Es treballaria a través de la S’hauria d’establir contacte un Es podrien fer videoconferències Es podria utilitzar el mateix
plataforma Classroom, on es cop per setmana amb el grup- individuals
o
trucades funcionament que amb el
penjarien les diferents activitats classe,
a
través
de telefòniques. Si el confinament contacte
individual
amb
que els alumnes haurien de fer videoconferències
amb
la és només de 15 dies no caldria l’alumne.
durant els dies de confinament. plataforma Meet de Google. fer aquest contacte individual
S’intentaria fer activitats que no Com els alumnes són molt petits amb l’alumne, si haguéssim A més a més, a través del correu
fos necessari fer-les en format es podria fer una trobada cada d’estar molt temps confinats es electrònic poden tenir contacte
digital i poguessin fer-les més a dia de la setmana amb un grup podria establir un contacte diari amb el/la tutora per
resoldre qualsevol dubte que
nivell manipulatiu.
petit per tal d’evitar que individual un cop al mes.
tinguin les famílies.
s’avorreixin i que puguin estar
Per tal que tots els infants atents durant l’estona que
disposin de material fungible per estiguessin reunits. La durada de
treballa a casa, s’enduran el que les videoconferències hauria de
utilitzen individualment, cada ser d’una mitja hora i s’hauria
dia a l’escola.
de pensar diferents activitats
motivadores que es poguessin
fer durant aquestes trobades.
Es treballaria a través de la Establir contacte dos cops per Es podrien fer videoconferències Es podria utilitzar el mateix
plataforma Classroom, on es setmana per poder anar individuals
o
trucades funcionament que amb el

2n

3r
4t

penjarien les diferents activitats assessorant sobre les tasques
que els alumnes haurien de fer que s’han de realitzar (tasques
durant els dies de confinament.
amb els llibres en paper, llibre
digital i reptes).
Aquest curs s’ha optat per
obtenir llibres que tenen Es podrien fer trobades en petits
llicència digital, això també grups per tal d’atendre millor les
facilitarà la tasca en una situació necessitats dels alumnes i que
de confinament.
tots poguessin expressar els
seus dubtes o problemes.
Per tal que les activitats no
siguin sempre en format digital,
s’enduran altres materials en
paper, ja siguin quaderns,
llibretes o els llibres.

telefòniques. Si el confinament
és només de 15 dies no caldria
fer aquest contacte individual
amb l’alumne, si haguéssim
d’estar molt temps confinats es
podria establir un contacte
individual un cop al mes.

contacte
l’alumne.

individual

amb

Es treballaria a través de la Els tutors haurien de dedicar
plataforma Classroom, on es dues hores cada dia (proposta
penjarien les diferents activitats de 9 a 11), una hora per a fer
que els alumnes haurien de fer una videoconferència amb mig
durant els dies de confinament.
grup i l’altra amb l’altre mig
grup, donant així continuïtat als
Aquest curs s’ha optat per continguts treballats (tasques
obtenir llibres que tenen amb els llibres en paper i
llicència digital, això també digitals). El dia que es designés
facilitarà la tasca en una situació que
fes
la
intervenció
de confinament.
l’especialista d’anglès, el tutor
només faria una hora de classe.
Per tal que les activitats no

Es podrien fer videoconferències
individuals
o
trucades
telefòniques. Si el confinament
és només de 15 dies no caldria
fer aquest contacte individual
amb l’alumne, si haguéssim
d’estar molt temps confinats es
podria establir un contacte
individual un cop al mes.

Es podria utilitzar el mateix
funcionament que amb el
contacte
individual
amb
l’alumne.

A més a més, a través del correu
electrònic poden tenir contacte
diari amb el/la tutora per
resoldre qualsevol dubte que
tinguin les famílies.

A més a més, a través del correu
electrònic poden tenir contacte
diari amb el/la tutora per
resoldre qualsevol dubte que
tinguin les famílies.
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siguin sempre en format digital,
s’enduran altres materials en
paper, ja siguin quaderns,
llibretes o els llibres.

5è
6è

Es treballaria a través de la Els tutors haurien de dedicar
plataforma Classroom, on es dues hores cada dia (proposta
penjarien les diferents activitats de 9 a 11) per a fer una
que els alumnes haurien de fer videoconferència amb l’alumnat
durant els dies de confinament.
de tot el grup, donant així
continuïtat
als
continguts
Aquest curs s’ha optat per treballats (tasques amb els
obtenir llibres que tenen llibres en paper i digitals). El dia
llicència digital, això també que es designés que fes la
facilitarà la tasca en una situació intervenció
l’especialista
de confinament.
d’anglès, el tutor només faria
una hora de classe.
Per tal que les activitats no
siguin sempre en format digital,
s’enduran altres materials en
paper, ja siguin quaderns,
llibretes o els llibres.

Es podrien fer videoconferències
individuals
o
trucades
telefòniques. Si el confinament
és només de 15 dies no caldria
fer aquest contacte individual
amb l’alumne, si haguéssim
d’estar molt temps confinats es
podria establir un contacte
individual un cop al mes.

Es podria utilitzar el mateix
funcionament que amb el
contacte
individual
amb
l’alumne.
A més a més, a través del correu
electrònic poden tenir contacte
diari amb el/la tutora per
resoldre qualsevol dubte que
tinguin les famílies.
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ANNEX 12 –Graella valoració del pla d’actuació
INDICADORS
Organització dels grups estables
Fluxos de circulació
Entrades i sortides
Esbarjo
Relació amb la comunitat educativa
Menjador
Pla de neteja
Acollida matinal
Activitats extraescolars
Sortides
Reunions d’escola
Protocol actuació possible COVID-19
Atenció a la diversitat
Organització pedagògica en cas
d’escola presencial
Organització pedagògica en cas de
confinament parcial
Organització pedagògica en cas de
confinament total
Atenció a la diversitat i reforços
Formació TAC

OBSERVACIONS

