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1.

JUSTIFICACIÓ

El present document configura el pla específic d’actuació del Col·legi Sant Bonaventura – Franciscans de Vilanova i la
Geltrú per al curs 2020-21 en el marc preventiu de la pandèmia de la COVID-19. Per a la seva redacció s’han tingut en
compte els següents documents orientatius emesos pel Departament d’Educació:
•

Instruccions per al curs 2020-2021 dels centres educatius de Catalunya, document marc emès per la
Secretaria de Polítiques Educatives el 30 de juny de 2020 amb la finalitat facilitar la tasca organitzativa
i pedagògica dels centres educatius i orientar en la presa de decisions per preparar el nou curs escolar.

•

Pla d'actuació per al curs 2020-2021 per a centres educatius en el marc de la pandèmia, aprovat el 3 de
juliol de 2020 pel PROCICAT, on s’estableixen les bases per tal que el curs 2020-2021 es pugui reprendre
amb les màximes garanties, buscant l'equilibri entre protecció de la salut de les persones als centres
educatius, la gestió correcta de la pandèmia i el dret de tots infants i joves a una educació de qualitat.

•

Preguntes freqüents i guia per a l'elaboració del pla d'organització dels centres educatius per al curs
2020-2021. document que respon a moltes qüestions plantejades pels centres educatius i que serveix
de guia per a la planificació del nou curs.

2. INTRODUCCIÓ
2.1. Rellevància de la Pandèmia
L’actual evolució favorable de la pandèmia, així com la importància de garantir el dret a l’educació i a la protecció de
l’infant fan que l’obertura amb la màxima normalitat possible dels centres educatius sigui una prioritat.
L’obertura de les escoles és alhora una necessitat i un repte. Un confinament perllongat pot tenir diversos efectes
sobre la salut dels infants tant física com emocional. Aquests efectes poden ser més grans en aquells de nivell
socioeconòmic més desafavorit o en aquells que tenen una dificultat d’aprenentatge.
Amb tot, continua la situació de crisi sanitària que fa necessària l’aplicació continuada d’una sèrie de mesures que
canvien de manera notable el funcionament del sistema educatiu. Cal que responsables, famílies, persones
educadores i la resta del personal de les escoles s’involucrin i es comprometin per a garantir els dos grans pilars per
fer front la pandèmia: les mesures de protecció i la traçabilitat.
Malgrat que es tracta d’una malaltia nova i encara molt desconeguda, les dades publicades semblen indicar que els
infants no són el vector principal de la pandèmia. La clínica que presenten sovint és lleu i en molts pocs casos
desenvolupen formes greus. El pas de la primera onada epidèmica de COVID-19 a Catalunya ha confirmat que els
infants presenten quadres molt lleus o asimptomàtics amb molta més freqüència que els adults.

COL·LEGI SANT BONAVENTURA
3

CURS 2020-2021

L’obertura d’escoles es farà tenint en compte les dades d’incidència de la malaltia i sempre d’acord amb les activitats
permeses segons la situació sanitària de la pandèmia i seguint la normativa existent.
2.2. Trets diferencials de la COVID en infants
No hi ha dubte que els infants s’infecten pel nou coronavirus i que poden presentar la malaltia. No obstant, s’ha pogut
observar que sovint desenvolupen quadres lleus i, en molts casos, asimptomàtics de la COVID-19. Alguns estudis han
revelat que la càrrega viral (quantitat de virus en sang) dels infants és significativament menor a la de les persones
adultes (Ludvigsson J, 2020). Aquest fet és comú en els infants que tenen malalties cròniques de base, en els quals
també s’han presenciat formes clíniques de més bon pronòstic en relació a les d’altres franges d’edat. La càrrega
viral podria explicar parcialment que nens i nenes desenvolupin aquestes formes més lleus de la COVID-19.
En l’estudi de seroprevalença que s’ha dut a terme recentment a l’estat espanyol, les dades han mostrat una
prevalença en població general del 5,2% i en població infantil d’entre el 2,2 i 3,9% segons les franges d’edat. Segons
dades del Sistema de Vigilància Epidemiològica de Catalunya (SVEC), el 0,23% dels casos notificats a Catalunya
tenien entre 0 i 4 anys, i un 0,35% entre 5 i 14 (informe tècnic de resum dels casos de la COVID- 19 a Catalunya –
13.06.2020, núm. 13).
El coneixement ha anat evolucionant i algunes publicacions recents ja apunten que l’impacte del tancament de les
escoles en el decurs de l’epidèmia hauria estat inferior a l’esperat, si el SARS-CoV-2 es comportés com la grip, o bé
que directament no hauria tingut un impacte significatiu.
2.3. Impacte del confinament en la salut dels infants
La situació actual de pandèmia per coronavirus pot tenir diversos efectes sobre la salut de la infància i l’adolescència.
D’entrada, les conseqüències que pugui tenir la pròpia malaltia en aquestes franges d’edat, malgrat que acostumen
a fer quadres clínics molt lleus o asimptomàtics.
Per altra banda, existeixen altres possibles efectes lligats a la pròpia pandèmia, a les mesures de control i a
l’afectació sobre l’economia i els determinants socials de la salut. Així, les mesures poblacionals que s’han pres en
relació a la COVID-19, han implicat un confinament dels infants, que ha provocat que no poguessin sortir dels seus
domicilis durant setmanes, i que podria tenir conseqüències en la seva salut i desenvolupament.
En infants en edat escolar, la pèrdua de la rutina habitual, la separació dels amics/amigues i els canvis en l’entorn
poden ser de gestió complexa i tenir conseqüències en la seva salut física i emocional, apareixent dificultats en la
regulació emocional i conductual.
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En els adolescents, l’ús abusiu de les noves tecnologies així com l’aïllament social són dos dels riscos més grans que
pot comportar la situació de confinament.
Un dels aspectes que requereixen més atenció és l’efecte de la restricció de totes les sortides a l’exterior de les
cases de la població d’infantil i adolescent.
Alguns dels principals problemes de salut en infants i adolescents que poden agreujar- se a causa d’una situació de
confinament perllongat són els que tenen a veure amb la salut mental, l’excés de pes, el dèficit de vitamina D, la
miopia, entre altres.
Tots aquests efectes són més grans en els infants en situació de vulnerabilitat. El trencament de les rutines
habituals provocat pel confinament pot tenir conseqüències molt més dramàtiques en infants amb trastorns dins
l’espectre autista i altres trastorns de la conducta que en d’altres infants.
Un altre grup d’especial vulnerabilitat són els infants i adolescents amb risc social. Factors com la pobresa, la
precarietat de les condicions de l’habitatge (superfície petita, manca de balcons o terrasses, nombre de persones
per habitatge) o la manca d’accés a les noves tecnologies adquireixen una rellevància especial en el període de
confinament i poden agreujar situacions que ja eren dificultoses per a aquests infants.
Des de l’inici del període de confinament, algunes organitzacions socials han alertat del risc d’augment de casos de
maltractament infantil.

3. OBJECTIU DEL DOCUMENT
El present document pretén establir les bases organitzatives per tal que al nostre centre el curs 2020/21 es pugui
reprendre amb les màximes garanties, buscant l’equilibri entre protecció de la salut de les persones als centres
educatius, la correcta gestió de la pandèmia i el dret de tots infants a una educació de qualitat.
En una societat amb grans incerteses, cal que l’escola pugui treballar amb la màxima normalitat possible. Cal donar
continuïtat a l’aprenentatge tal com el feien aplicant les mesures sanitàries de protecció.
•
•
•
•

Malgrat la pandèmia, tots els infants i adolescents han de tenir accés a l’educació en condicions d’equitat.
L’aprenentatge als centres educatius ha de poder continuar amb la màxima normalitat, seguint les
instruccions sanitàries, i garantint la funció social de l’educació.
L’escola ha de ser un entorn segur, amb el risc mínim assumible.
A través de les mesures proposades, els centres educatius han d’estar en condicions de contribuir al
control de l’epidèmia i a la ràpida identificació de casos i de contactes.
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4. VALORS EN QUÈ ES BASA LA PROPOSTA
Seguretat
Amb les mesures que es proposen i la col·laboració imprescindible de tots/es els/les integrants de la comunitat
educativa –incloses les famílies–, els centres educatius han de continuar sent espais on l’activitat educativa es pugui
dur a terme d’una manera segura i comfortable.
Salut
La salut d’infants, docents i altres persones treballadores dels centres educatius és una prioritat per als
Departaments d’Educació i de Salut. Totes les mesures estan adreçades a reduir la transmissió del virus i a millorar
la traçabilitat de casos i contactes.
Atenció a la diversitat
El període de confinament ha tingut efectes desiguals en els diferents grups de població. Sovint, aquelles persones
pertanyents a col·lectius de majors vulnerabilitat, n’han patit - o n’estan patint- les conseqüències d’una manera
més acusada. L’assistència als centres permet una socialització dels infants que té un gran valor. El tancament de
les escoles ha fet palesa la bretxa digital i cognitiva existent entre alumnes. Al mateix temps l’afrontament de la
pandèmia ha requerit la discontinuació d’uns serveis presencials d’atenció a les dificultats d’aprenentatge i
desenvolupament. Per tot plegat, la proposta actual vol afavorir la presencialitat sense renunciar a la seguretat
d’infants i personal docent i no docent dels centres educatius.
Vigència
Totes les mesures proposades seran vigents al llarg del curs escolar i tindran coherència amb la realitat dels centres
educatius del nostre entorn. El marc que es proposa ha de ser fàcilment adaptable si es canvia el context
epidemiològic.
5. 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.
5.1.

Grups de convivència i socialització molt estables

L’organització es realitzarà entorn a grups de convivència estables. L’equip docent del nostre centre s’organitzarà
de forma preferent amb fins a 2 mestres a infantil i primària. A l’etapa de secundària obligatòria l’organització
preferent amb fins a 5 docents no és possible a fi de poder implementar de forma satisfactòria el projecte educatiu
de centre per a aquesta etapa. El principal valor d’aquests grups estables 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
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tracta de grups estables d’alumnes, amb el seu tutor/a, i en el marc dels quals es produeix la socialització de les
persones que l’integren. Podran formar part d’aquest grup estable altres docents o personal de suport educatiu i a
l’educació inclusiva si la major part de la seva jornada laboral transcorre en aquest grup. Un mestre o un professional
de suport educatiu només podrà formar part d’un únic grup estable.
Es tracta, per tant, d’un grup de persones que tenen una relació propera i molt quotidiana. Això permet que, junt amb
les evidències creixents sobre el poc paper d’infants i joves en la propagació de l’epidèmia, no sigui necessari requerir
la distància física interpersonal de seguretat establerta en 1,5m (o la superfície equivalent de seguretat de 2,5m2),
ni l’ús de la mascareta, en aquests grups de convivència estables. En aquestes condicions, des d’un punt de vista de
salut, té molta més importància centrar els esforços organitzatius en garantir l’estabilitat i l’estanqueïtat d’aquest
grup, amb la finalitat de preservar la capacitat de traçabilitat, que no pas en fixar-ne el nombre d’integrants.
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 sí, es compliran rigorosament les mesures de
protecció individual, especialment el manteniment de la distància física de seguretat de 1,5 metres i, quan no sigui
possible, l’ús de la mascareta.
5.2. Mesures de prevenció personal
Distanciament físic
Segons la RESOLUCIÓ SLT/1429/2020, de 18 de juny, per la qual s'adopten mesures bàsiques de protecció i
organitzatives per prevenir el risc de transmissió i afavorir la contenció de la infecció per SARS-CoV-2, la distància
física interpersonal de seguretat, tant en espais tancats com a l'aire lliure, s'estableix en 1,5 m en general, amb
l'equivalent a un espai de seguretat de 2,5 m2 per persona, i és exigible en qualsevol cas excepte entre persones que
tinguin un contacte proper molt habitual, com és el cas dels grups de convivència estables.
Per tant, en els grups estables no caldrà requerir la distància física interpersonal de seguretat establerta en 1,5m (o
la superfície equivalent de seguretat de 2,5m2).

L’organització de l’espai de l’aula d’un grup estable ha d’assegurar, en la distribució de l’alumnat, una distància
interpersonal mínima d’1 metre.
Higiene de mans
Es tracta d’una de les mesures més efectives per preservar la salut dels infants així com del personal docent i no
docent.
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En infants i adolescents, es requerirà higiene de mans:
•

A l’arribada i a la sortida del centre educatiu

•

Abans i després dels àpats

•

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, la higiene de mans es durà a terme:
•

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

•

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

•

Abans i després d’acompanyar un infant al WC

•

Abans i després d’anar al WC

•

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

•

Com a mínim una vegada cada 2 hores.

Tot l’alumnat portarà al centre una solució hidroalcohòlica en monodosi per a ús personal. Es garantirà l’existència
de diversos punts de rentat de mans, amb disponibilitat de sabó amb dosificador i tovalloles d’un sol ús. En punts
estratègics (menjador, zona d’aules,...) hi haurà dispensadors de solució hidroalcohòlica per a ús del personal del
centre.
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.
Ús de mascareta
COL·LECTIU

Indicació

Tipus de mascareta

2n. cicle d’educació infantil
(3-6 anys)

No obligatòria

Higiènica amb compliment
norma UNE

De 1r a 4t de primària

No obligatòria si s’està amb el grup
de convivència dins de l’aula.
Obligatòria a l’accés i sortida del
centre i indicada fora del grup en
d’altres situacions quan no es pugui
mantenir la distància d’1,5 metres.

Higiènica amb compliment
norma UNE

A partir de 5è de primària i
secundària

No obligatòria si s’està amb el grup
de convivència dins de l’aula.
Obligatòria a l’accés i sortida del
centre i indicada fora del grup en
d’altres situacions quan no es pugui
mantenir la distància d’1,5 metres.

Higiènica amb compliment
norma UNE
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Personal docent i no docent

Recomanable en els grups estables.
Obligatòria pel personal quan
imparteix classes a diferents
grups, quan no formen part del grup
de convivència estable i no es pugui
mantenir la distància d’1,5 metres.

Higiènica amb compliment
norma UNE

El centre disposarà abans de l’inici de curs de mascaretes higièniques per a tots els seus professionals, un estoc de
mascaretes quirúrgiques per a la gestió de la detecció d’un possible cas de COVID-19 durant l’activitat al centre, un
estoc de guants per a activitats concretes, gel hidroalcohòlic i dispensadors, i un termòmetre de distància per a
incorporar-lo a la farmaciola.
També es disposarà de material específic (pantalles de protecció facial, mampares, mascaretes amb visió de llavis,
mascaretes FFP2...) per a situacions específiques.
Requisits d’accés als centres educatius
•

Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar,
diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós.

•

No convivents o contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia compatible en els 14 dies
anteriors.

En cas que l’infant presenti una malaltia crònica d’elevada complexitat que pugui augmentar el risc de gravetat en
cas de contraure la infecció per SARS-CoV2, es valorarà de manera conjunta –amb la família o persones tutores i el
seu equip mèdic de referència–, les implicacions a l’hora de reprendre l’activitat educativa presencialment al centre
educatiu. Malgrat que l’evidència és escassa, es consideren malalties de risc per a complicacions de la COVID-19:
•

Malalties respiratòries greus que precisen medicació o dispositius de suport ventilatori.

•

Malalties cardíaques greus.

•

Malalties que afecten el sistema immunitari (per exemple, aquells infants que precisen tractaments
immunosupressors).

•

Diabetis mal controlada.

•

Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus.
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En el cas del personal docent i no docent del centre que tingui contacte amb els infants, les persones de risc elevat
de malaltia greu per coronavirus rebran una valoració dels serveis mèdics corresponents per valorar si poden estar en
contacte amb els infants. Les condicions de risc engloben les malalties cròniques, com la hipertensió arterial, la
diabetis, els problemes cardíacs o pulmonars i les immunodeficiències, obesitat mòrbida. Les dones embarassades
es consideren un col·lectiu d’especial consideració. Les persones del grup de risc hauran de ser valorades pels serveis
mèdics oportuns.
Control de símptomes
Les famílies han de fer-se responsables de l’estat de salut dels seus fills i filles. A l’inici del curs, signaran una
declaració responsable a través de la qual:
▪ Faran constar que són coneixedores de la situació actual de pandèmia amb el risc que això comporta i que,
per tant, s’atendran a les mesures que puguin ser necessàries en cada moment.
▪ Es comprometen a no portar l’infant o adolescent al centre educatiu en cas que presenti simptomatologia
compatible amb la COVID-19 o l’hagi presentat en els darrers 14 dies i a comunicar-ho immediatament als
responsables del centre educatiu per tal de poder prendre les mesures oportunes.
Les famílies disposaran d’una llista de comprovació de símptomes. La família i/o l’alumne/a ha de comunicar al centre
si ha presentat febre o algun altre símptoma. En cas que la situació epidemiològica ho requerís es podria considerar
la implementació d’altres mesures addicionals com la presa de temperatura a l’arribada a l’escola.
5.3.

Neteja, desinfecció i ventilació

El centre disposa d’una planificació de ventilació, neteja i desinfecció adaptada a les seves característiques. La
ventilació és una de les principals mesures de prevenció de contagis en espais interiors. És necessari ventilar les
instal·lacions interiors com a mínim abans de l’entrada i la sortida dels infants i 3 vegades més durant el dia, almenys
10 minuts cada vegada.
Totes les aules seran adequadament ventilades. Si és possible, es deixaran les finestres obertes durant les classes.
La neteja i la posterior desinfecció d’espais es realitzarà amb una periodicitat almenys diària. Se seguiran les
recomanacions de Neteja i desinfecció en establiments i locals de concurrència humana.
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Es garantirà la desinfecció freqüent d’aquelles superfícies d’ús més comú com el poms de les portes, les baranes de
les escales, etc. Les taules de les aules i del menjador es netejaran i desinfectaran després de les activitats i dels
àpats, respectivament.
Les zones exteriors són espais de baix risc de transmissió del coronavirus. Per aquest motiu, s’aconsella utilitzar
espais com el pati per a la realització d’aquelles activitats que puguin fer-se a l’aire lliure. Per a la seva neteja i
desinfecció se seguiran les indicacions establertes en el document Neteja i desinfecció en espais exteriors de

concurrència humana.
5.4.

Promoció de la salut i suport emocional

La situació de confinament i la pandèmia poden haver tingut conseqüències emocionals per a molts infants i
adolescents. El dol per la pèrdua d’un familiar o l’angoixa per la situació viscuda poden estar presents en un nombre
significatiu d’infants. També pot ser necessari adaptar-se a les diferents situacions de l’alumnat en relació als
aprenentatges adquirits durant els mesos de confinament. La tornada a l’escola representarà una bona oportunitat
per detectar i abordar situacions no resoltes. En aquest sentit, durant les primeres setmanes es realitzaran
activitats que permetin l' adaptació progressiva de l’alumnat al nou curs i als canvis en el centre educatiu.
D’altra banda, la pandèmia actual ens brinda una oportunitat única per a consolidar alguns hàbits i conductes que són
imprescindibles en qualsevol context:
•
•
•
5.5.

Tenir cura d’un mateix i de les persones que envolten.
Actuar amb responsabilitat per a protegir els més vulnerables.
Rentar-se les mans de manera freqüent i sistemàtica.

Gestió de casos

El responsable de la coordinació i la gestió de la COVID-19 al centre és el director titular, en delegació al director
acadèmic, el qual treballarà en coordinació directa amb l’equip directiu.
No assistiran al centre l’alumnat les persones docents i altres professionals que tinguin símptomes compatibles amb
COVID-19, així com aquelles persones que es troben en aïllament per diagnòstic de COVID-19 o en període de
quarantena domiciliària per haver tingut contacte estret amb alguna persona amb símptomes o diagnosticada de
COVID- 19.
En un entorn de convivència com és un centre escolar, la detecció precoç de casos i el seu aïllament, així com dels
seus contactes més estrets, és una de les mesures més rellevants per mantenir entorns de seguretat i preservar al
màxim l’assoliment dels objectius educatius i pedagògics. A aquests efectes, el centre té prevista l’aplicació d’un
protocol per a la gestió dels possibles casos que es puguin detectar al centre.
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6. ORGANITZACIÓ DEL CENTRE
El curs començarà de manera presencial el dia 14 de setembre.
6.1. Diagnosi de centre
La diagnosi del centre parteix dels següents documents de referència del propi centre, que recullen l’experiència i
impacte de la pandèmia en la tasca educativa del centre, així com la resposta adaptativa (en l’àmbit organitzatiu i
pedagògic) que va fer el centre en la situació de confinament durant el tercer trimestre del curs 19-20:
•

Procediment de Riscos i Oportunitats (amb la informació sobre les accions organitzatives
implementades durant el 3r trimestre)

•

Memòries i valoracions (professorat i Caps d’Estudis)

A causa de la situació de confinament provocada per la pandèmia de la Covid-19 i l’Estat d’Alarma decretats per les
autoritats a tot el territori a partir del 14 de març del 2020, el desenvolupament normal de les activitats programades
pel centre es va veure fortament afectat. A partir d’aquest moment, els esforços de la comunitat de professors i
professores i personal del PAS del col·legi van centrar-se en l’organització de la resposta educativa i el seguiment de
l’alumnat per fer front a aquesta situació sobrevinguda i inesperada. Aquesta interrupció va tenir entre altres
conseqüències:
-

Interrupció/suspensió d’activitats educatives ordinàries previstes (sortides, activitats al col·legi,
serveis de menjador i acollida i extraescolars)

-

Reordenació i adequació de la resposta docent i d’acompanyament durant el tercer trimestre
(aspectes recollits al document PR.PE.01.002 Riscos i Oportunitats (confinament), amb implicacions
en organització interna, comunicació interna i externa, acció docent i tutorial, coneixement

d’expectatives, valoració d’activitats, gestió econòmica i laboral, etc.)
-

Suspensió de la Jornada de Portes Obertes i organització d’un acompanyament virtual a les famílies
interessades en fer la preinscripció al nostre centre

-

Impossibilitat de recollir alguns dels indicadors del sistema

-

Modificació dels diversos Qüestionaris de Percepció de Centre

-

Redacció d’un pla d’obertura i de contingència per fer front a l’organització del servei a partir de l’inici
del nou curs escolar, amb implicacions en organització i distribució d’espais, horaris de professorat i

mesures de prevenció.
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-

Realització de l’auditoria interna prevista amb la FECC per al mes de maig en modalitat telemàtica. A
part, es va modificar lleument el contingut previst, centrant-se en aspectes rellevants dels resultats
de la passada auditoria de recertificació (desembre 2019), aspectes organitzatius del 3r trimestre i
qüestions generals relatives a la consolidació del SGQ al col·legi (veure apartat corresponent)

En tot el període de confinament el centre va maldar per rebre retroalimentació de les famílies sobre la gestió que el
centre va dur a terme per fer efectiu el seguiment acadèmic i personal de l’alumnat, a través de la realització de
diversos Qüestionaris de Percepció del Centre (QPC) [vegeu els quadres adjunts]. Des del centre s’ha valorat molt
positivament l’elevada resposta obtinguda en tots els qüestionaris enviats a famílies del centre, cosa que permet
interpretar les diferents opinions de manera molt concreta.
1.
Data
Destinatari
Resultats
Avaluació

Formulació del QPC Gestió Educativa a Distància
Darrera setmana de març
Totes les famílies del col·legi, separades per etapes
Destaca una àmplia resposta (513. 73% aprox.)
L’avaluació és molt positiva. L’estudi dels resultats obtinguts van fer possible l’adaptació de la proposta educativa
a distància del col·legi envers les famílies (veure els diversos documents “3a avaluació en confinament”), tot
mantenint una resposta homogènia.
-

Proposta de millora, si
s’escau

2. Formulació del QPC Seguiment
Data
Destinatari
Resultats
Avaluació

Darrera setmana de maig
Totes les famílies d’Educació infantil
Destaca una àmplia resposta (130. 86% aprox.)
L’anàlisi dels resultats ha donat l’oportunitat al professorat de l’etapa conèixer la impressió de les famílies sobre la
proposta de formació a distància i d’ajustar el seguiment i les activitats en els punts on podria ser necessari

Proposta de millora, si
s’escau

-

3. Formulació del QPC Coavaluació
Data
Destinatari
Resultats
Avaluació

Darrera setmana de maig
Totes les famílies d’Educació Primària
Destaca una àmplia resposta (270. 85% aprox.)
L’anàlisi dels resultats ha donat l’oportunitat al professorat de l’etapa conèixer la impressió de les famílies sobre la
proposta de formació a distància i d’ajustar el seguiment i les activitats en els punts on podria ser necessari
-

Proposta de millora, si
s’escau

4. Adaptació del QPC Famílies (Qüestionari de valoració final de curs)
Data
Destinatari
Resultats
Avaluació

Del 10 al 23 de juny. Inicialment estaven previstos per la darrera setmana d’abril
Totes les famílies del centre
Adaptacions:
-

S’ha dividit en dues parts (Tancament del 3r trimestre i Qüestions generals). La primera part tanca
l’avaluació de l’acció docent i tutorial implementada pel centre al 3r trimestre, després de dues
preses de contacte prèvies. La segona és una versió reduïda del QPC Famílies que conté les
preguntes essencials, aquelles que es constitueixen en indicadors estratègics.
S’ha enviat a totes les famílies del centre excepcionalment. Habitualment els destinataris són P3 P5 - 1EP – 3EP – 6EP – 1ESO – 4ESO. Respostes rebudes 468 (67%)
Endarreriment en les dates d’enviament.
Motius de les adaptacions:
Seguiment acurat de les accions preses durant el 3 trimestre
No perdre la informació més essencial
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-

No construir un qüestionari massa llarg, tenint en compte els anteriors

Proposta de millora, si
s’escau

Durant el curs 2020 – 2021, desenvoluparem l’acció principal del centre en un entorn especialment volàtil, complex i
ambigu, tenint en compte la incertesa que presenta un inici al setembre en què caldrà adaptar-se a les condicions en
què es trobi l’evolució de la pandèmia. El centre tindrà en compte aquesta situació en la previsió i planificació de
l’adaptació als canvis en el document PR.PE.01.002_Procediment.Riscos i Oportunitats, per tal de fer front als riscos
que presenta per al compliment del servei que s’ofereix.
Canvis esperats

Documentació relacionada de suport

Espai de tractament

Indicacions generals del Departament
d’Ensenyament als centres educatius
(publicades el 30 de juny de 2020)
Adaptació del centre a la
situació de “nova
normalitat / fase de
represa” post
confinament (Covid-19)

Procediment de Riscos i Oportunitats (amb
la informació sobre les accions
organitzatives implementades durant el 3r
trimestre)
Memòries i valoracions (professorat i Caps
d’Estudis)
Retroalimentació per part del client (QPC)

Proposta de
calendari/acció
/responsable
Juliol 2020: Redacció del
Pla d’obertura (setembre
2020) / Equip Directiu i de

Coordinació
Reunions presencials i virtuals
d’Equip de Coordinació/ED (creació
del Pla de Reobertura,
implementació de les accions i
seguiment)

Juliol / agost
2020:Implementació de les
adaptacions necessàries
(espais, personal, horaris):

Equip Directiu i de
Coordinació
Setembre 2020: Obertura
de centre
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Curs 2020.2021:
Seguiment de les accions /

Equip Directiu i de
Coordinació
El Pla d’obertura contempla accions en els àmbits següents, en cas de ser necessari i atenent a les recomanacions del Departament:
-

-

Possible adequació i utilització de nous espais educatius: EI (biblioteca, menjador petit i sala de psicomotricitat), EP (aula
d’informàtica, aula de música, aula de guàrdia 1 , aula de guàrdia 2, sala ambients, aula de desdoblament 1 i aula de
desdoblament 2), ESO (laboratori, capella, aula de plàstica i sala de comunitat).
Reordenació de l’organització dels patis: manteniment d’espai i creació de diferents franges per evitar grans coincidències de
grups
Possible desdoblament de grups i noves tutories: Creació d’un tercer grup amb un tutor per a cada nivell
Treball específic en clau Pastoral durant tot el curs
Adaptació de les càrregues lectives dels professors i professores del centre
Activitats i sortides: Durant el 2020 / 2021 no es realitzaran sortides ni viatges que comportin contractació d’autocar. Sortides
exclusivament a Vilanova.
Adaptació dels horaris de reunió de professorat
Comunicació oportunament de les mesures adoptades a la comunitat educativa

6.2. Organització de grups d’alumnes i docents
Tot l’alumnat del centre podrà seguir el curs de manera presencial sempre que la situació sanitària no obligui a un
confinament parcial o total de l’alumnat i del professorat del centre o bé de la població.
A partir del nombre d’alumnes, del nombre de docents i personal de suport educatiu el centre organitzarà els grups
estables d’alumnes amb un tutor i un espai referent.
A infantil i primària, aquest grup es mantindrà junt en totes les activitats al llarg de la jornada lectiva, tant a l’aula
com al pati. A l’interior de l’edifici el grup ocuparà, de manera general el mateix espai físic. Els alumnes seran sempre
els mateixos. Aquells docents i/o personal de suport educatiu que es relacionen amb més d’un grup estable, caldrà
que portin mascareta quan no puguin mantenir una distància d’1,5 metres amb els infants. Es procurarà reduir al
màxim el nombre de mestres de cada grup, i el nombre de grups que atengui cada mestre o professional de suport
educatiu i educació inclusiva.
A secundària, el grup estable. es mantindrà junt en el màxim horari possible. A l’interior de l’edifici es recomana que el
grup ocupi el mateix espai físic, i en cas que ocupi un espai diferent (tallers, laboratoris..) caldrà assegurar que cada
vegada que marxa un grup es procedeix a la neteja i desinfecció de l’espai. Els alumnes seran sempre els mateixos.
Els docents i/o personal de suport educatiu que es relacionen amb més d’un grup estable, caldrà que portin
mascareta quan no puguin mantenir una distància d’1,5 metres amb els alumnes. Es procurarà reduir al màxim el
nombre de professors de cada grup, i el nombre de grups que atengui cada professor o professional de suport
educatiu i educació inclusiva.
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Els professionals dels serveis educatius i dels qui fan assessorament als centres podran entrar al centre i a les aules.
Han de mantenir la distància física recomanada, han de portar mascareta i aplicar les mesures d’higiene i prevenció.
En l’organització de l’espai de l’aula d’un grup estable es mirarà d’assegurar, en la distribució de l’alumnat, una
distància interpersonal mínima d’1 metre. La disposició del mobiliari, ja sigui en files o en petits grups al voltant de la
taula, tindrà en compte aquesta distància.
6.3.

Organització pedagògica en situació presencial de pandèmia

Tenint en compte la plantilla estable del centre i les indicacions de prevenció indicades, en una situació de màxima
presencialitat al centre, l’organització pedagògica quedaria com s’estableix a les taules següents:
Educació Infantil
Grups

Alumnat

Docents

PAE

Espai

Estable (tutor/a)

Temporal

Estable

Temporal

Estable

Temporal

Indicar núm.

Núm. i Nom

Núm.

Núm. i suport

Núm. i suport

Nom

Nom (horari)

P3 A

22

1 (Sònia Martínez)

0

1 (Marta
Martínez)

Aula P3 A

Aula de
psicomotricitat

P3 B

22

1 (Laia Coll)

0

0

Aula P3 B

Aula de
psicomotricitat

P4 A

25

1 (Conxita Alias)

2 (Anna Rosa
Gelabert i Laia
Coll)
1 (Anna Rosa
Gelabert)
2 (Ignasi Estarlich
i Carme Guardiola)

0

0

Aula P4 A

P4 B

25

1 (Ignasi Estarlich)

1 (Carme
Guardiola)

0

0

Aula P4 B

P5 A

24

1 (Montse Rojas)

2 (Montse Rojas i
Marta Martínez)

0

0

Aula P5 A

P5 B

23

1 (Montse
Rodríguez)

2 (Montse Rojas i
Marta Martínez)

0

0

Aula P5 B

Educació Primària
Grups

Alumnat

Docents

PAE

Espai

Estable (tutor/a)

Temporal

Estable

Temporal

Estable

Temporal

Indicar núm.

Núm. i Nom

Núm.

Núm. i suport

Núm. i suport

Nom

Nom (horari)

1r A

25

1 (Cèlia Olivares)

0

0

Aula 1r A

1r B

24

1 (Montse Varela)

0

0

Aula 1r B

2n A

26

1 (Raquel Nogueira)

0

0

Aula 2n A

2n B

26

1 (Natàlia Pérez)

2 (Montse
Varela i Josep
Gomisl)
2 (Cèlia Olivares i
Josep Gomisl)
2 (Natàlia Pérez
i Ariadna
Campamà)
1 (Ariadna
Campamà)

0

0

Aula 2n B

3r A

26

1 (Carme Miró)

2 (Natàlia B. i
Sílvia Serra)

0

0

Aula 3r A
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3r B

25

1 (Cristina Jardón)

1 (Sílvia Serra)

0

0

Aula 3r B

4t A

27

1 (Mireia Boix)

1 (Aitor
Extravizz)

1 (Dolors
Garcia)

0

Aula 4t A

4t B

24

1 (Esteve Albiol)

1 (Aitor
Extravizz)

1 (Dolors
Garcia)

0

Aula 4t B

5è A

27

1 (Assumpta Homs)

1 (Ariadna
Gallego)

0

0

Aula 5è A

Aula
Informàtica

5è B

28

1 (Goretti Salguero)

1 (Ariadna
Gallego)

0

0

Aula 5è B

Aula
Informàtica

6è A

27

1 (Èric Carrera)

1 (Dani Cierto)

1 (Marta
Orozco)

0

Aula 6è A

Aula
Informàtica

6è B

27

1 (Rosa Domènech)

2 (Èric Carrera i
Dani Cierto)

1 (Marta
Orozco)

0

Aula 6è B

Aula
Informàtica

Educació Secundària Obligatòria
Grups

Alumnat

Docents

PAE

Espai

Estable

Temporal

Estable

Estable

Temporal

Indicar núm.

Núm. i Nom

Núm.

Núm. i suport Núm. i suport

Nom

Nom (horari)

1r A

30

2 (Amèlia
Villamayor, tutora, i
Núria Sala)

0

0

Aula 1r A

1r B

30

0

0

Aula 1r B

2n A

29

0

0

Aula 2n A

2n B

29

0

0

Aula 2n B

3r A

29

0

0

Aula 3r A

3r B

30

0

0

Aula 3r B

4t A

30

0

0

Aula 4t A

4t B

28

0

0

Aula 4t B

7 (Albert Callau, Elena
Garcia, Llorenç Garcia,
Eduard Rodríguez Andreu
Roig i Victòria Sabaté,
Sara Valencia)
3 (Victòria Sabaté, 6 (Albert Callau, Elena
tutora, Núria Sala i Garcia, Llorenç Garcia,
Amèlia Villamayor)
Eduard Rodríguez, Andreu
Roig i Sara Valencia)
3 (Sara Valencia,
6 (Elena Garcia, Llorenç
tutora, Albert Callau Garcia, Eduard Rodríguez,
i Andreu Roig)
Victòria Sabaté, Francesc
Tejera i Amèlia Villamayor)
3 (Elena Garcia,
5 (Sara Valencia, Llorenç
Albert Callau i
Garcia, Eduard Rodríguez,
Andreu Roig)
Victòria Sabaté i Francesc
Tejera)
2 (Rosa Ramírez,
7 (Cristina Blanco, Lourdes
tutora, i Joaquim
Lillo, Elena Garcia, Belén
Paretas)
Marcos, Xavier Ortiz,
Victòria Sabaté i Eduard
Rodríguez)
2 (Eduard
7 (Cristina Blanco, Lourdes
Rodríguez, tutor, i
Lillo, Elena Garcia, Belén
Joaquim Paretas)
Marcos, Xavier Ortiz,
Victòria Sabaté i Rosa
Ramírez)
1 (Cristina Blanco)
6 (Elena Garcia, Lourdes
Lillo, Belén Marcos, Xavier
Ortiz, Eduard Rodríguez i
Xavier Soler)
OPT. ESP. (segons tria): 6
1 (Xavier Ortiz)
6 (Cristina Blanco, Elena
Garcia, Lourdes Lillo, Belén
Marcos, Eduard Rodríguez
i Xavier Soler)
OPT. ESP, (segons tria):6

Temporal
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A l’etapa d’Educació Secundària Obligatòria, reduir el nombre de docents que entren per nivell a cinc preferentment
representaria haver de readaptar el projecte educatiu del centre fins a un punt que faria difícil fer un seguiment amb
normalitat dels plans educatius de l’etapa. En les situacions en què l’alumnat no pugui estar en grups homogenis
estables, caldrà que porti mascareta. Tot el professorat d’aquesta etapa s’haurà de moure sempre per les aules amb
mascareta.
Pel principi d’inclusivitat i de mantenir el grup estable, a EI es faran suports preferentment dintre de l’aula (1
professional estable del grup i un docent de suport, amb aquest darrer utilitzant la distància o mascareta per poder
fer l’atenció educativa dins l’aula.
Quan fem subgrups, per a optatives a l’ESO o per a suports educatius fora de l’aula (grups reduïts) a EI, EP i a l’ESO,
amb barreja d’alumnes de diferents grups estables, es mantindrà la distància de seguretat o, quan no sigui possible,
s’utilitzarà la mascareta. En les matèries optatives de 1r a 3r d’ESO, en la mesura del possible, els agrupaments
s’organitzaran per a mantenir l’estabilitat dels mateixos alumnes dels grups estables.
A continuació s’enumeren les activitats o matèries que estan subjectes a aquesta circumstància:
ACTIVITAT O
MATÈRIA

GRUPS ESTABLES
DELS QUALS
PROVENEN ELS
ALUMNES

DOCENT

Adaptació P3

P3A

1 (Marta
Martínez)
1 (Anna Rosa
Gelabert)
1 (Anna Rosa
Gelabert)

P3B
P3A
P3B
P4A
P4B
P5A

HORARI
(NOMBRE
D’HORES O
SESSIONS
SETMANALS)
15 primers dies
lectius de curs
4h.

1 (Carme
Guardiola

4h.

1 (Marta Martínez)

4h.

P5B
Grups reduïts

1r A

1 (Josep Gomis)

4h.

1 (Ariadna
Campamà)

4h.

1r B
2n A
2n B

OBSERVACIONS (si
escau)

Amb inici al mes
d’octubre i
organitzats en grups
estables
heterogenis
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3r A

1 (Sílvia Serra)

4h.

1 (Aitor Extravizz)

4h.

1 (Ariadna Gallego)

4h.

1 (Marta Orozco)

4h.

3r B
4t A
4t B
5è A
5è B
6è A
6è B
1r ESO

4t ESO

2 (Elena Garcia i
6h.
Joaquim Paretas)
2 (Lourdes Lillo i
6h.
Joaquim Paretas)
1 (Francesc Tejera) 2h.

EI

1 (Marta Martínez)

2n ESO

Suport NEE

CI

1h.

CM

1h.

CS

1 (Marta Orozco)

ESO

Optatives 1r a 3r
ESO

3h.

1h.

Amb ús de
mascareta i
respectant
distància de
seguretat

3h.

1r ESO A

1 (Albert Callau)

1r ESO B

1 (Elena Garcia)

1r ESO

1 (Andreu Roig)

2n ESO A

1 (Elena Garcia)

2n ESO B

1 (Andreu Roig)

2n ESO

1 (Francesc Tejera)

3r ESO

1 (Xavier Ortiz)
1 (Rosa Ramírez)

2h. quadrimestrals En grup estable

2h anuals

Amb mascareta i
respectant
distància
2h. quadrimestrals En grup estable

2h anuals

Amb mascareta i
respectant
distància

1 (Lourdes Lillo)

2h. quadrimestrals Amb mascareta i
respectant
distància

1 (Francesc Tejera)

2h anuals
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Optatives
específiques 4t
ESO

4t ESO A i B

BLOC A: 3(Amèlia
Villamayor, Joaquim
Paretas i Victòria
Sabaté)
BLOC B: 3(Joaquim 3h. o 4h
setmanals,
Paretas, Lourdes
Lillo i Xavier Ortiz) segons tria
BLOC C: 3(Rosa
Ramírez, Francesc
Tejera i Victòria
Sabaté)

Amb mascareta i
respectant
distància

Pel que fa a l’equip docent per desplegar aquesta nova organització, comptem amb la plantilla ordinària del centre,
amb 9 docents a Ed. Infantil, 18 a Ed. Primària, 17 a Ed. Secundària i 1 orientadora destinada a l’atenció de l’alumnat
NESE. A data 17 de juliol el Departament d’Educació ha fet una dotació al nostre centre d’un docent per a l’etapa
d’EI/EP. Aquest docent, que tindrà permanència al nostre centre des de l’1 de setembre de 2020 i fins al 31 d’agost
del 2021, ens permetrà flexibilitzar l’organització de la plantilla docent a l’etapa d’Educació Primària.
El servei sanitari del servei de prevenció de riscos laborals de la titularitat del centre haurà d’avaluar la presència de
personal treballador especialment sensible a la COVID-19, en el marc de referència vigent a cada moment, i en base a
aquest coneixement establir, si s’escau, mesures específiques de protecció.
6.4.

Organització pedagògica en cas de confinament parcial o tancament del centre

En trets generals, es mantindrà la mateixa infraestructura que el centre va desplegar durant el període de
confinament del tercer trimestre del curs 2019-20.
Segons les característiques del grup i nivell i del moment en què es doni el confinament, a Educació Infantil
s’organitzarien dues videoconferències a la setmana en petits grups, una sessió individual setmanal i trobades a
demanda amb les famílies, segons l’esquema següent:
NIVELL
EDUCATIU

MÈTODE DE
TREBALL I
RECURSOS
DIDÀCTICS
PREVISTOS

P3

Activitats
globalitzades
Meet, de Gmail, 2
plantejades al
cops a la setmana
voltant d’un centre
d’interès

P4
P5

MITJÀ I
PERIODICITAT
DEL
CONTACTE
AMB EL GRUP

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

MITJÀ I
PERIODICITAT
DE CONTACTE
AMB LA
FAMÍLIA

Meet, de Gmail, 1

Meet, de Gmail, a

cop a la setmana

demanda
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S’intentaria assegurar la mobilitat dels infants en els diferents grups i així garantir que tinguessin contacte amb tots
els companys.
Tanmateix es mantindria relació amb les famílies a través d’entrevistes individuals per acostar-nos afectivament a
les peculiaritats de cada família, tenint en compte la seva situació i fent un acompanyament emocional sempre que
ho necessitessin.
A l’etapa d’Educació Primària s’organitzarien 3 videoconferències grupals al dia, 1 individual a la setmana i
videoconferències a les famílies a demanda en el cicle inicial, i 4 videoconferències grupals al dia, 1 individual a la
setmana i videoconferències a les famílies a demanda en els cicles mitjà i superior, a partir de la següent estructura:
NIVELL
EDUCATIU

MÈTODE DE
TREBALL I
RECURSOS
DIDÀCTICS
PREVISTOS

1r EP

Seguiment per
àrees amb els
materials
establerts i a
través de reptes

2n EP
3r EP
4t EP
5è EP
6è EP

Seguiment per
àrees amb els
materials
establerts i a
través de reptes

MITJÀ I
PERIODICITAT DEL
CONTACTE AMB
EL GRUP

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

MITJÀ I
PERIODICITAT DE
CONTACTE AMB
LA FAMÍLIA

Meet, de Gmail, 3

Meet, de Gmail, 1

Meet, de Gmail, a

cops al dia

cop a la setmana

demanda

Meet, de Gmail, 4

Meet, de Gmail, 1

cops al dia (A CS,
també a través de
correu electrònic
corporatiu i Google
Classroom)

cop a la setmana (A
CS, també a través Meet, de Gmail, a
de correu electrònic demanda
corporatiu i Google
Classroom)

Val a dir que es mantindria relació amb les famílies a través d’entrevistes individuals per acostar-nos afectivament a
les necessitats de cada família, tenint en compte la seva situació i fent un acompanyament emocional sempre que
fos necessari.
A través dels reptes, es prioritzarien tasques globalitzades en els diferents àmbits curriculars, on els continguts no
estarien parcel·lats, sinó que s’estructurarien i es relacionarien entre si.
Les activitats dissenyades estarien orientades a desenvolupar les competències bàsiques.
En una tornada a una situació de confinament, a l’etapa d’Educació Secundària Obligatòria s’anirien realitzant
tasques de les diferents matèries setmanalment. Tot seguint els horaris establerts per a cadascuna de les àrees i
cursos, es realitzarien videoconferències en grups reduïts (de màxim 15 alumnes), amb una durada aproximada de 25
minuts. A diferència del període de confinament del tercer trimestre del curs 2019-20, en el supòsit de possibles nous
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confinaments durant el curs 2020-21, en totes les àrees s’anirien avançant continguts, seguint la següent
estructura.
NIVELL
EDUCATIU

MÈTODE DE
TREBALL I
RECURSOS
DIDÀCTICS
PREVISTOS

MITJÀ I
PERIODICITAT DEL
CONTACTE AMB
EL GRUP

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

MITJÀ I
PERIODICITAT DE
CONTACTE AMB
LA FAMÍLIA

1r a 4t ESO

Seguiment
telemàtic de les
matèries a través
de les tauletes de
l’alumnat

Diari per matèries a Setmanal, a través A demanda, a
través de Google
de Google
través de Meet.
Classroom i Meet
Classroom i Meet

Cada dijous es programaria una sessió de 25 minuts de seguiment tutorial en dos grups de fins a 15 alumnes.
6.5. Organització d’espais
El centre té identificats tots els espais susceptibles d’acollir un grup d’alumnes estable.
6.5.1. Espais per a grups estables
L’acció docent amb els grups estables es realitzarà preferentment en les aules ordinàries. Segons l’evolució de la
pandèmia i per a d’altres usos, s’han previst els següents espais alternatius, que seran ocupats en funció de la
necessitat d’espais i les distàncies interpersonals que calgui respectar: biblioteca, sala de psicomotricitat, aula
d’informàtica, aula de música, aula de guàrdia 1 , aula de guàrdia 2, sala ambients, aula de desdoblament 1, aula de
desdoblament, laboratori, capella, aula de plàstica i sala de comunitat. Amb aquesta previsió d’espais propis, el centre
no preveu la necessitat d’espais fora del centre.
Es procurarà que cada grup tingui un únic espai de referència. Tot i això, de forma excepcional a la primària i
particularment a secundària, si l’ocupació dels espais ho permet (i no és necessari la utilització de tots els espais
com a aules-grup) s’utilitzaran com a aules específiques els laboratoris i les aules tallers. En aquest cas es procurarà
que la rotació de diversos grups en un mateix dia sigui la mínima i cada cop que hi hagi un canvi de grup es procedirà a
la neteja i desinfecció de l’espai i del material d’ús comú.
6.5.2. Espai menjador
El servei de menjador escolar, que inclou l’àpat i les activitats posteriors fins a la represa de l’activitat lectiva,
s’organitzarà en els espais que el centre té habilitats a tal efecte. Així doncs, el menjar es farà, preferiblement, a
l’espai habitual dels nostres menjadors escolars (petit i gran). En la mesura que el menjador escolar és un espai on
poden coincidir diversos grups estables, s’ha previst que els integrants d’un mateix grup estable s’asseuran junts en
una o més taules. Es mantindrà la separació entre les taules de grups diferents. En cas que en una mateixa taula hi
hagi alumnes de més d’un grup es deixarà una cadira buida entre ells per garantir la distància.
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En dies de màxima concurrència, es valorarà la realització de més torns dels habituals per evitar la coincidència d’un
gran nombre d’infants en un mateix espai. Entre torn i torn es farà la neteja, desinfecció i ventilació del menjador.
Es garantirà la higiene de mans abans i després de l’àpat.
El menjar se servirà en plats individuals, evitant compartir-lo (no es posaran amanides, ni setrilleres, ni cistelles del
pa al centre de la taula). L’aigua, si està en una gerra, serà servida per una persona adulta responsable. En el moment
en què l’alumnat reculli el menjar a la línia d’autoservei, es mantindrà la distància a la filera.
Quan no sigui possible la utilització d’un espai per infants d’un mateix grup estable, es garantirà la separació entre
els alumnes de grups diferents, així com s’organitzarà separadament l’entrada i la sortida dels infants dels diferents
grups. També es garantirà la neteja, la desinfecció i ventilació dels espais abans i després de la seva utilització.
Les activitats posteriors als àpats es realitzaran a l’aire lliure, amb ocupació diferenciada d’espais per a cada grup
estable. Quan això no sigui possible es farà ús de la mascareta.
Atès que disposem d’un espai ampli de menjador en relació amb el nombre d’alumnes usuaris, es mantindran els
horaris i espais de menjador del curs passat, amb els dos torns assignats.
El professorat i el personal d’administració i serveis del centre farà ús del servei de menjador escolar en la seva
ubicació habitual en el menjador propi i separat del de l’alumnat, tot mantenint la distància de seguretat d’1,5 metres
entre els adults. El professorat i el personal d’administració i serveis utilitzarà obligatòriament la mascareta en el
menjador excepte quan estiguin asseguts a la taula fent l’àpat.
6.5.3. Espai gimnàs
L’educació física es realitzarà preferentment a l’aire lliure i mantenint els grups estables, per la qual cosa no caldrà
l’ús de mascareta.
L’espai del gimnàs, si és el cas, podrà ser utilitzat per a altres activitats lectives.
Els vestidors en què es pugui garantir que hi ha neteja i desinfecció entre grups i amb bona ventilació es podran
utilitzar.
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6.5.4.. Patis
La sortida al pati es farà de forma esglaonada. En l’organització horària del centre s’establiran els torns d'esbarjo,
tenint en compte que hi pot haver a la vegada més d’un grup estable. Cada grup estable estarà junt i quan
comparteixin l’espai amb altres grups, han de mantenir entre ells la distància sanitària. Quan no es mantingui la
distància interpersonal de 1’5m caldrà l’ús de mascaretes.
Atès que disposem d’espais amplis de pati, tot l’alumnat sortirà a l’hora establerta garantint l’agrupament per grups
estables. L’alumnat d’EI i EP avançarà els patis un quart d’hora, i els farà de les 10.30 a les 10.55h. L’alumnat de l’ESO
farà el pati habitual d’11.00h. a 11.25h.
CURS-NIVELL-GRUP

HORA DE PATI

P3

Pati interior i pati exterior (en alternança setmanal)

P4-P5
1r de primària

Esplanada garrofer i bosc dels pins (en alternança
setmanal)
Camp de futbol petit

2n i 3r de primària

Espai pista semicoberta

4t, 5è i 6è de primària
1r d’ESO

Bosc de les cabres i pistes de bàsquet i camp de
futbol gran
Camp de futbol petit

2n d’ESO

Pista semicoberta

3r i 4t d’ESO

Camp de futbol gran i pistes de bàsquet

6.5.5. Espais de treball per al professorat
En els espais comuns de treball del professorat es procurarà mantenir el distanciament físic de seguretat de 1,5m,
essent obligatori l’ús de mascareta si això no pot garantir-se. S’evitarà en la mesura del possible que es comparteixin
equips, dispositius, utensilis o d’altres instruments o accessoris i es prestarà especial atenció a la correcta ventilació
de l’espai. Pel que fa a la neteja, desinfecció i ventilació d’aquests espais es seguirà l’establert en l’apartat 5.3.
En la mesura del possible, es prioritzaran les reunions de professorat en la modalitat telemàtica.
ÒRGANS

TIPUS DE REUNIÓ

FORMAT DE LA REUNIÓ

PERIODICITAT/
TEMPORITZACIÓ

Equip directiu

Planificació

Presencial

Una per setmana

Equip de coordinació
d’etapa

Coordinació

Presencial

Dues per setmana
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6.6.

Equip de coordinació de
centre
Cicle/etapa

Planificació

Videoconferència

Una al mes

Coordinació i treball

Videoconferència

Una a la setmana

Equips de millora

Treball

Videoconferència

Dues trimestrals

Claustre

Cohesió

Presencial/videoconferència Quatre durant el curs

Organització d’horaris i gestió d’entrades i sortides

6.6.1. Entrades i sortides
Per evitar l’aglomeració de persones dins del recinte escolar, a les entrades i sortides, només podran accedir fins a
peu d’aula les famílies de P3, amb un adult per infant i seguint totes les mesures de protecció establertes, amb
mascareta i respectant la distància de seguretat. Les famílies de P4 i P5 tindran accés de forma exclusiva al camp
de futbol gran per l’entrada del carrer Pardals, on deixaran els infants a l’entrada i els recolliran a la sortida des de les
fileres respectives. L’alumnat d’EP farà les entrades i les sortides amb mascareta. L’alumnat d’ESO, amb un horari
diferenciat, farà igualment les entrades i sortides amb mascareta.
En les entrades, l’alumnat d’EP i ESO farà fileres en les zones indicades dels patis abans d’accedir a les aules. Abans
d’entrar se’ls demanarà la higiene de mans amb el gel hidroalcohòlic d’ús individual. L’entrada es farà de manera
esglaonada per grups estables i controlada pel professorat de referència. A EP, l’alumnat de 2n, 3r i 4t utilitzarà com
a accés exclusiu al pavelló blau la porta sector mar, l’alumnat de 1r, 5è i 6è B, la porta sector muntanya i l’alumnat de
6è A, l’escala metàl·lica.
Les sortides de l’aula es faran de manera esglaonada i per grups estables per evitar la confluència de diversos grups
estables pels passadissos. La recollida de l’alumnat de cicle inicial es farà amb les fileres a l’esplanada del garrofer
d’entrada, amb les famílies esperant fora del recinte.
L’accés prioritari serà el de la plaça dels franciscans. L’alumnat d’EP i ESO i les famílies d’EI accediran al recinte amb
mascareta fins arribar a l’aula i mantindran la distància sanitària de seguretat. L’alumnat de P3 acompanyat per
l’adult de referència tindrà accés per la porta de la Rambla Arnau (el personal del centre no podrà accedir al centre a
partir de les 8.50h.). L’alumnat de P4 i P5 tindrà accés per la porta del carrer pardals. Els dilluns i dimarts a la tarda
aquest serà també l’accés per a l’alumnat de l’ESO.
CURS-NIVELL-GRUP

TIPUS D’ACCÉS

P3

Porta Rambla Arnau

Entrada 8.50 h - Sortida 12.50 h
Entrada 14.50h.-Sortida 16.50h.

P4 i P5

Porta carrer pardals

Entrada 8.50 h - Sortida 12.50 h
Entrada 14.50h.-Sortida 16.50h.

HORA D’ENTRADA I DE SORTIDA
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Primària

Porta plaça dels franciscans

Secundària

Porta plaça dels franciscans
Porta carrer pardals

Entrada 8.55 h - Sortida 12.55 h
Entrada 14.55h.-Sortida 16.55h.
Entrada 7.55h-Sortida 13.25h
(dl i dm) i 14.25h. (dc, dj i dv)
Entrada 14.55h.- Sortida 16.55h.
(dl i dm)

6.6.2. Circulació pels passadissos
En els passadissos i els lavabos es vetllarà perquè no coincideixin més d’un grup estable. Quan coincideixin més d’un
grup estable caldrà mantenir la distància interpersonal d’1,5 metres i portar mascareta.
6.6.3. Relació amb la comunitat educativa
Com a mesura preventiva, el centre garantirà la presencialitat mínima de les famílies dintre del recinte escolar. En
aquest sentit, només tindran accés al centre a les hores d’entrada i sortida les famílies d’Educació Infantil (amb un
sol adult, amb mascareta i respectant la distància de seguretat). La resta de famílies haurà de romandre fora del
recinte a l’hora de l’entrada i la recollida de l’alumnat.
Les sessions de Consell Escolar es realitzaran prioritàriament en format telemàtic. Només es realitzaran
presencialment les reunions d’inici de curs amb les famílies de P3, 1r d’EP i 1r d’ESO, en grups estables i amb la
presència d’un adult per alumne/a, amb mascareta i respectant la distància de seguretat. La resta de reunions es
realitzaran en format telemàtic.
Les reunions individuals de seguiment es faran preferentment per videoconferència (a través de Meet) o per via
telefònica si la família no disposa de dispositius mòbils. En cas de necessitat, les trobades presencials es faran al
centre mantenint les mesures de seguretat (mascareta i distància interpersonal de 2m).
La comunicació amb les famílies es realitzarà per mitjans telemàtics (correu electrònic, Meet i plataforma Educamos)
o per via telefònica.
6.6.4.

Horaris

Per les característiques dels accessos al nostre centre, es mirarà de mantenir els horaris habituals del centre. Amb
tot, les excepcionals circumstàncies derivades de la pandèmia poden determinar la necessitat d’incorporar canvis en
l’horari, que es notificarien oportunament.
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6.7. Organització d’altres activitats
6.7.1. Acollida matinal
L’acollida matinal es traslladarà al menjador gran. L’acollida és un servei amb força variabilitat en l’assistència de
l’alumnat, per la qual cosa no es podrà disposar de dades organitzatives fins al seu inici. Com a mesures preventives
de caràcter general, l’alumnat s’organitzarà en la mesura del possible per grups estables. Els diferents grups estables
estaran separats amb una distància interpersonal d’1,5 m. L’accés a l’acollida de l’alumnat d’EP s’haurà de fer amb
mascareta.
Els infants d’EI seran acompanyats per un únic familiar. Abans d’entrar al centre es rentaran les mans amb gel
hidroalcohòlic i un cop dins hauran de mantenir la distància de seguretat de 1,5 metres amb la resta de persones que
estiguin a l’espai d’acollida. L’acompanyant ha d’accedir al centre amb mascareta.
Quan finalitzi el període d’acollida, els infants seran acompanyats a la seva aula de referència, i tant els responsables
com els infants portaran les mascaretes. Acabat l’horari d’acollida caldrà ventilar, netejar i desinfectar l’espai.
6.7.2.

Adaptació de P3

L’adaptació de P3 al nostre centre es realitzarà durant la primera setmana de curs i tenint en compte les següents
recomanacions:
ESPAI
•

Aire lliure: El primer dia d’acollida amb famílies es realitzarà al pati interior d’EI.

•

Ventilació: les aules es ventilaran adequadament, almenys durant 10 minuts 3 vegades al dia.

•

Ocupació: les persones acompanyants no tindran accés a l’interior de l’aula.

•

Neteja i desinfecció: es netejaran i desinfectaran els espais segons el pla de neteja i desinfecció del centre i
quan hi hagi un canvi de grup dins la mateixa aula.

PERSONA ACOMPANYANT
•

Requisits d’accés: la persona acompanyant no pot participar en el període d’acollida si presenta símptomes
compatibles amb la COVID-19 o els ha presentat en els darrers 14 dies. Tampoc no hi podrà participar si ha
tingut contacte estret amb una persona amb la COVID-19 confirmada o amb simptomatologia compatible en
els darrers 14 dies.

•

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

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

•

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

•

Rentat de mans: la persona acompanyant s’haurà de rentar les mans amb gel hidroalcohòlic abans d’accedir
al centre educatiu. També es recomana rentat de mans a la sortida del centre educatiu.

•

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

6.7.3.

Sortides i colònies

Atesa la incertesa de l’impacte de la pandèmia durant el curs 2020-21, el centre ha acordat de no realitzar sortides,
colònies ni viatges fora del municipi durant tot el període del curs vinent.
En el cas de les sortides que es facin al municipi, sempre caldrà mantenir la distància interpersonal d’1,5 metres i
portar mascareta quan no es pugui preservar la distància.
6.7.4.

Extraescolars

El centre preveu iniciar les activitats extraescolars a partir del 5 d’octubre. No es disposarà de tota l’organització
dels grups fins a final del mes de setembre. Com a mesures preventives generals, caldrà mantenir la distància
interpersonal d’1,5 metres i portar mascareta quan no es pugui preservar la distància i això sigui possible per la
naturalesa de l’activitat realitzada. En la mesura del possible es formaran grups estables de participants, tot seguint
les següents recomanacions específiques.
Anglès
•

Cal garantir que cada infant disposa d’una superfície mínima de 2,5 m².

•

Rentat de mans abans i després de l’activitat.

•

Caldrà garantir la ventilació de l’espai. Si és possible, mantenir les finestres obertes durant tot
l’entrenament.

•

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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Escacs
•

Cal garantir que cada infant disposa d’una superfície mínima de 2,5 m².

•

Rentat de mans abans i després de l’activitat.

•

Dins de l’aula, mantenir la distància mínima d’1 metres. 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, ≥ 1,5 hores).

Esports amb pilota
•

Cal garantir que cada infant disposa d’una superfície mínima de 2,5 m².

•

Rentat de 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.

Hip-hop
•

Cal garantir que cada infant disposa d’una superfície mínima de 2,5 m².

•

Rentat de mans abans i després de l’activitat.

•

Neteja i desinfecció dels equipaments en finalitzar l’activitat.

•

Dins de l’aula, mantenir la distància d’1,5 metres (marques a les barres i al terra).

•

Garantir la ventilació dels espais.

Multiesport
•

Cal garantir que cada infant disposa d’una superfície mínima de 2,5 m².

•

Rentat de mans abans i després de l’entrenament i quan s’accedeix al gimnàs, 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 d’un mateix grup. Tant als vestuaris
com a les dutxes comunitàries caldrà mantenir la distància de seguretat.
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Robòtica
•

Cal garantir que cada infant disposa d’una superfície mínima de 2,5 m².

•

Rentat de mans abans i després de l’activitat.

•

Caldrà garantir la ventilació de l’espai. Si és possible, mantenir les finestres obertes durant tot
l’entrenament.

•

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.

Taekwondo
•

Cal garantir que cada infant disposa d’una superfície mínima de 2,5 m².

•

Rentat de 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 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.

Teatre
•

Cal garantir que cada infant disposa d’una superfície mínima de 2,5 m².

•

Rentat de mans abans i després de l’activitat.

•

Dins de l’aula d’assaig, mantenir la distància d’1,5 metres (es poden posar marques a terra).

•

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.

•

La roba només podrà ser utilitzada per un infant i adolescent a cada assaig. Un cop feta servir, caldria rentarla a elevada temperatura, si el teixit ho permet.

7. Pla d’actuació en cas de detectar un possible cas de COVID-19
El nostre centre aplicarà un protocol d’actuació estricte en cas de detectar una sospita de cas, que inclourà la ràpida
coordinació entre els serveis territorials d’Educació i de Salut Pública.
En essència, davant d'una persona que comença a desenvolupar símptomes compatibles amb la COVID-19 al centre
educatiu:
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1.

Es portarà a un espai separat d'ús individual.

2. Es col·locarà una mascareta quirúrgica (tant a la persona que ha iniciat símptomes com a la persona
que quedi al seu càrrec).
3. Es contactarà amb la família per tal que vingui a buscar l’infant o jove.
4. En cas de presentar símptomes de gravetat es trucarà també al 061.
5. El centre contactarà amb el servei territorial d’Educació per informar de la situació i a través d’ells
amb el servei de salut pública.
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.
La comunicació entre els serveis territorials d’Educació i Salut Pública garantirà la coordinació fluïda, en última
instància, entre el centre educatiu i els serveis territorials de vigilància epidemiològica encarregats de l’estratègia de
control de brot que pot incloure, en determinats casos, el tancament total o parcial del centre educatiu. En qualsevol
cas, l’escalada de decisions en relació al tancament de l’activitat presencial del centre educatiu serà el resultat de la
valoració, sobre el terreny, per part de l’autoritat sanitària. De manera orientativa, els elements de decisió per a
establir quarantenes i /o si s’escau tancaments parcials o total del centre serien:
•

Cas positiu en un o més membres d’un grup de convivència estable

tot el grup de convivència estable té

consideració de contacte estret, per tant s’hauria de plantejar la quarantena de tot el grup de convivència,
durant 14 dies després del darrer contacte amb el cas, amb vigilància d’aparició de nous casos. Per tant,
interrupció de l’activitat lectiva presencial per aquest grup.
•

Cas positiu en dos membres no convivents que pertanyen a dos grups de convivència diferents d’un mateix
espai (un edifici, un torn, una ala d’un edifici ..)

tot el grup de convivència estable pot tenir consideració

de contacte estret, per tant, i depenent de la valoració de vigilància epidemiològica, es podria plantejar la
quarantena dels grups de convivència d’aquell espai, durant 14 dies després del darrer contacte amb el cas,
amb vigilància d’aparició de nous casos. Per tant, interrupció de l’activitat lectiva presencial en l’espai
afectat, també durant 14 dies.
•

Cas positiu en dos o més membres no convivents que pertanyen a grups de convivència en diferents espais
tot el grup de convivència estable té consideració de contacte estret, per tant s’hauria de plantejar la
quarantena dels grups de convivència afectats, durant 14 dies després del darrer contacte amb el cas, amb
vigilància d’aparició de nous casos. A més, és podria plantejar la interrupció de l’activitat presencial del centre
educatiu, també durant 14 dies.
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El centre estarà en contacte amb l’Equip d’Atenció Primària de referència per a mesures de consell sanitari sobre la
COVID-19. Per tant, l’Equip d’Atenció Primària identificarà una o diverses persones, segons correspongui,
responsables d’aquesta interlocució amb el centre educatiu que, preferiblement, podran ser les infermeres del
programa Salut i Escola.
DETECCIÓ DE POSSIBLES CASOS PER SIMPTOMATOLOGIA COMPATIBLE AMB LA COVID-19
CASOS
POTENCIALS

ESPAI HABILITAT
PER A
L’AÏLLAMENT

EI/EP

Despatx
entrevistes EI

ESO

Despatx
entrevistes arxiu

PERSONA
RESPONSABLE DE
REUBICAR
L’ALUMNE/A I
CUSTODIAR- LO
FINS QUE EL
VINGUIN A BUSCAR
Tutor/a del grup
estable o docent
que el té a l’aula en
el moment de la
detecció.

PERSONA
RESPONSABLE DE
TRUCAR A LA
FAMÍLIA

PERSONA
RESPONSABLE DE
COMUNICAR EL
CAS ALS SERVEIS
TERRITORIALS

Tutor/a del grup
estable.

Direcció o
subdirecció
pedagògiques

Per al seguiment de casos es consignarà la informació continguda en la següent taula:
ALUMNE/A

DIA I HORA DE
LA DETECCIÓ

EXPLICACIÓ
DEL
PROTOCOL
SEGUIT I
OBSERVACIONS
(incloure el
nom de la
persona que ha
fet les
actuacions i el
nom del familiar
que l’ha vingut a
buscar)

PERSONA DE
SALUT AMB
QUI ES MANTÉ
EL CONTACTE
I CENTRE
D’ATENCIÓ
PRIMÀRIA

PERSONA
REFERENT
DEL CENTRE
PELS
CONTACTES
AMB SALUT
(mantindrà el
contacte amb
salut i farà
seguiment del
cas)

8. Pla de ventilació, neteja i desinfecció
8.1. Pautes de ventilació
Es ventilaran les instal·lacions interiors com a mínim abans de l’entrada i la sortida de l’alumnat i 3 vegades al dia,
almenys 10 minuts cada vegada.
Totes les aules seran adequadament ventilades. Si pot ser, es deixaran les finestres obertes.
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8.2. Neteja i desinfecció
La neteja i la posterior desinfecció d’espais es realitzarà amb una periodicitat almenys diària. Se seguiran les
recomanacions establertes i amb els productes que s’utilitzen habitualment, que s’hauran d’aplicar en la
concentració i condicions d’ús que indiqui l’etiqueta de cada producte.
Es farà un mínim de dues neteges al dia, una de les quals serà al final de la jornada.
Neteja: es farà amb aigua o sabó o amb els detergents d’ús habitual en l’àmbit domèstic, que s’aplicaran en la
concentració i condicions d’ús que indiqui l’etiqueta de cada producte.
Desinfecció: hi ha evidència que els coronavirus s’inactiven en contacte amb diferents tipus de desinfectants, com
poden ser:
•

Lleixiu: es recomana fer una dilució 1:50 del lleixiu habitual que té una concentració al voltant del 5%,
barrejant 20 ml de lleixiu en 1 litre d’aigua, o bé posant 1 part de lleixiu i 49 parts d’aigua, especialment per a
la desinfecció dels lavabos. Per a la resta de superfícies és suficient amb una barreja de 1 part de lleixiu i 99
parts d’aigua. Aquestes solucions s’han de preparar diàriament i s’han de deixar actuar durant uns minuts per
assegurar una desinfecció eficaç.

•

Alcohol etílic entre el 62-71%: es pot obtenir directament o a partir de l’alcohol etílic habitual que és del 96
%, barrejant 70 ml de l’alcohol amb 30 ml aigua (s’obté un alcohol del 69%) o bé barrejant 5 parts de l'alcohol
etílic de 96º amb 2 part d'aigua (s’obté un alcohol del 70,6 %)

•

Peròxid d’hidrogen al 0,5%: es pot obtenir diluint l’aigua oxigenada habitual que és del 3% de peròxid
d'hidrogen amb aigua, barrejant 1 part d'aigua oxigenada i 5 parts d'aigua.

Es poden utilitzar també altres productes desinfectants amb finalitat viricida autoritzats per a ús pel públic en
general i ús ambiental.
Per a la desinfecció del material informàtic (teclat, ratolins...) s’utilitzaran tovalloletes impregnades amb alcohol
propílic de 70% o un drap net humitejat amb alcohol de 70%. Se’n garantirà la desinfecció del material com a mínim 1
vegada al dia.
Zones i punts on intensificar la neteja i desinfecció
Les actuacions de neteja i desinfecció hauran d’incidir especialment en tots aquells elements, superfícies o zones
d’ús més comú que poden tenir més contacte amb les mans. El material emprat en les diferents activitats no podrà
ser compartit entre diferents infants i, per tant, cada infant i adolescent utilitzarà el seu propi material.
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Les zones i punts on s’intensificarà la neteja i desinfecció són:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Interruptors i timbres (aparell electrònic)
Manetes i poms de portes, finestres, armaris i arxivadors
Baranes i passamans, d’escales i ascensors
Taules
Cadires
Ordinadors, sobretot teclats i ratolins
Aixetes
Lavabos
Altres superfícies o punts de contacte freqüent

Dins del conjunt d’actuacions de sensibilització que el centre portarà a terme amb l’alumnat sobre mesures higièniques
davant la prevenció de contagi per la covid-19, es procurarà 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 per tal de possibilitar el seu nou ús en bones condicions.
9.

TANCAMENT: SEGUIMENT DEL PLA

L’equip directiu serà el responsable de fer el seguiment del present pla, fent-ne una avaluació trimestral i establintne els indicadors més adients (percentatge d’assistència per etapes i percentatge d’alumnat confinat per
quarantena).
Aquest document és una primera versió del pla específic per a l’obertura del centre durant el curs 2020-21 i presenta,
per tant, encara un caràcter provisional. Al mes de setembre se’n completaran més detalls sobre l’horari docent. El
pla d’obertura del centre estarà a disposició de la Inspecció d’Educació, es presentarà al Consell Escolar del Centre a
principi de setembre i es publicarà a l’espai web del centre.
10. ANNEX: PREGUNTES MÉS FREQÜENTS PER A L’ORGANITZACIÓ DELS CENTRES PER AL CURS 2020-2021
Grups estables
• Quan es parla de grup estable, hi ha un nombre màxim d'alumnes? Sí, el nombre d’alumnes per un grup
classe segons el que està establert en la normativa.
• Es demana que els nous grups que es formin siguin heterogenis. Es poden mantenir, si ja es tenen,
grups per nivell? No, cal que els grups estables siguin heterogenis.
• A un grup estable hi pot anar més d’un docent? Sí, i el o la docent que no forma part del grup estable
s’ha de posar la mascareta si no pot mantenir la distància de 1,5 metres.
• Quins docents formen part d’un grup estable? Poden formar part d’aquest grup estable altres docents
o personal de suport educatiu i a l’educació inclusiva si la major part de la seva jornada laboral transcorre
en aquest grup. Un docent i un o una professional de suport educatiu només pot formar part d’un únic
grup estable.
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• Es mantenen les especialitats per actuar en els diferents grups? Sí, es mantenen. Pot haver-hi
atenció de professorat especialista en més d’un grup, respectant sempre les mesures de protecció
establertes.
• El personal de referència al menjador d’un grup estable, pot dinar amb el seu grup? No, perquè no
forma part del grup estable.
• Es poden fer grups estables que tinguin alumnes de diferents cursos? Sí, es poden fer grups estables
amb alumnes de diferents nivells educatius per criteris pedagògics o d’organització.
• El mestre tutor o mestra tutora sempre ha d'estar a l'aula amb el seu grup estable encara que entri
un especialista? No necessàriament, només en el cas que l’activitat educativa programada ho
requereixi.
• És viable una organització de centre en què una persona especialista pugui desenvolupar la seva
activitat en dos o tres cursos diferents, cosa que implicaria participar en 7 o 8 grups estables? És
viable, però poc recomanable; cal concentrar sempre que sigui possible la dedicació lectiva del
professorat especialista en el mínim nombre de cursos diferents.
Mesures de protecció
• Les mesures de protecció seran sempre les mateixes? S’adaptaran a les normes i criteris adoptades pel
Govern, amb caràcter general o territorial. Per exemple, si en l’àmbit general el Departament de Salut
marca que les mascaretes són obligatòries fins i tot en cas de poder mantenir la distància de seguretat,
aquesta mesura afectarà també als centres educatius.
• Quin és el distanciament físic interpersonal establert de manera general? La distància física
interpersonal de seguretat, tant en espais tancats com a l'aire lliure, s'estableix en 1,5 metres, en
general, amb l'equivalent a un espai de seguretat de 2,5 m2 per persona, i és exigible en qualsevol cas
excepte entre persones que tinguin un contacte proper molt habitual, com és el cas dels grups de
convivència estables.
• Quan parlem de l’ús de la mascareta quan no es pot mantenir la distància de seguretat, ens referim
al professorat o a l’alumnat, o tots? Les mesures de protecció fan referència a totes les persones
que comparteixen un espai, per tant, ens referim als docents i alumnes.
• Cal mantenir una distància interpersonal en el cas d’un grup estable? A efectes d’organització de l’espai
d’aula d’un grup estable s’ha d’assegurar, en la distribució de l’alumnat, una distància interpersonal
mínima d’1 metre entre cadira i cadira. En la dinàmica de l’aula, els grups estables no requeriran mantenir
aquesta distància física.
• Quines mesures de prevenció cal aplicar quan coincideixen en un lloc alumnes i personal de més d’un grup
estable? Cal mantenir la distància física interpersonal de seguretat d’1,5 metres i si no es pot assegurar
aquesta distància cal portar mascareta.
• En el cas del menjador, si coincideixen més d’un grup estable, s’ha de mantenir la distància d’1,5 metres
entre alumnes i personal? No. Cada grup estable ha de seure junt, i no és necessari que mantinguin 1,5
metres de distància entre ells. Els diferents grups estables han d’estar clarament separats, ja sigui
deixant una cadira buida o mesurant la distància entre ells, i no s’han de barrejar.
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• Cal portar mascareta al centre educatiu? En un grup estable no és necessari l’ús de mascareta. Quan
un docent o un professional de suport educatiu interactua en diferents grups i no es pot mantenir la
distància d’1,5 m cal que utilitzi mascareta. Alumnes i personal ha d’utilitzar mascaretes en els espais
comuns si no es pot assegurar la distància d’1,5 metres.
• Quin tipus de mascareta han de portar el personal i l’alumnat? La mascareta higiènica és la indicada.
• Qui facilitarà les mascaretes? Els alumnes han de portar les mascaretes de casa.
• Què passa si un alumne o alumna no porta mascareta? No podrà accedir al centre fins que no en porti.
• Qui ha de fer la neteja i desinfecció, si s’escau, dels espais i materials? Cal establir, amb l’empresa de
neteja, un pla de neteja i desinfecció d’espais que s’ha de fer un cop al dia. Dins d’aquest pla, cal garantir
la neteja i desinfecció durant la jornada d’aquelles superfícies i espais d’ús comú (per exemple lavabos),
Si es preveu l’ocupació compartida en diferents horaris d’una mateixa aula cal preveure la neteja i
desinfecció d’aquell espai (és recomanable que ho facin els mateixos alumnes dins del propi marc de
l’aprenentatge).
• L’alumnat pot col·laborar en la neteja de material i d’espais d’ús comú durant la jornada lectiva? Sí. Dins
del conjunt d’actuacions de sensibilització que el centre portarà a terme amb l’alumnat sobre mesures
higièniques davant la prevenció de contagi per la covid-19, es recomana que el mateix alumnat, quan
estigui utilitzant un espai que no és el del seu grup estable, aquesta col·laboració en les actuacions de
neteja de superfícies i estris utilitzats abans d’abandonar l’espai per tal de possibilitar el seu nou ús en
bones condicions.
• Es pot compartir el material pedagògic i/o escolar? Sí, però és recomanable que sempre que sigui
possible el material sigui d’ús individual.
• El material dintre d'un grup estable es pot compartir sense desinfectar dintre d'aquest grup o s'ha de
desinfectar? És recomanable que sempre que sigui possible el material sigui d’ús individual.
Gestió de casos
• Què cal fer si se sospita que un alumne o alumna té símptomes de covid-19? Se l’ha de portar a un espai
separat d'ús individual.
S’ha de col·locar una mascareta quirúrgica (tant a la persona que ha iniciat símptomes com a la
persona que quedi al seu càrrec). Es pren la temperatura.
S’ha de contactar amb la família per tal que vingui a buscar l’infant o adolescent. Si no es localitza a
la família, caldrà romandre amb l’infant al centre. Si presenta símptomes de gravetat s’ha de trucar
al 061.
• Davant d’un cas d’un alumne o personal del centre sospitós de covid-19 que roman al seu domicili, què
cal fer mentre no es confirmi si és positiu? L’activitat del centre continuarà amb normalitat a l’espera
del resultat.
• Què cal fer si es dona un cas de covid-19 al centre? Cal comunicar-ho al servei territorial, que ho
comunicarà a Salut pública, que donarà les instruccions sobre les mesures de quarantena que cal
prendre.
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• Qui decideix les mesures que cal prendre en un centre davant d’un cas positiu de covid-19? Les
autoritats sanitàries competents.

Espais
• Quins espais es poden ocupar per grups? Les aules ordinàries i específiques i tots aquells espais d’ús
educatiu (biblioteca, laboratoris, tallers, gimnàs…)
• Els grups han d’estar sempre a la mateixa aula/espai? De manera general sí. Cal evitar el màxim la
circulació dels grups dins el centre.
• Els diferents grups poden utilitzar els mateixos espais, per exemple una aula de música? No és
aconsellable. En casos excepcionals es poden fer servir espais específics de manera temporal, però cada
vegada que marxa un grup, cal que es porti a terme la neteja i desinfecció d’aquella aula o espai (és
recomanable que ho facin els mateixos alumnes dins del propi marc de l’aprenentatge).
• On es pot oferir el servei de menjador? Al menjador respectant la separació entre els grups estables.
• On es pot fer l’educació física? Sempre que sigui possible a l’aire lliure i de manera excepcional al gimnàs
o en pavellons municipals; en aquest cas, caldrà garantir que hi ha neteja i desinfecció entre grups i amb
bona ventilació.
• Es poden utilitzar els vestidors dels gimnasos? Sí, els vestidors en què es pugui garantir que hi ha neteja
i desinfecció entre grups i amb bona ventilació es podran utilitzar.
• Poden coincidir més d’un grup estable al pati? Sí. Quan hi hagi més d’un grup estable al pati es procurarà
que cada grup es mantingui estanc. Si no es pot mantenir l’estanquitat dels grups caldrà mantenir la
distància interpersonal d’1,5 metres i quan no es mantingui caldrà utilitzar mascareta.
Personal del centre
•

Els docents especialistes poden entrar a totes les aules? Sí amb totes les mesures de prevenció
establertes, però l’organització del centre ha de procurar que el nombre de grups al qual accedeixen
sigui el mínim possible.

Fluxos de circulació i altres activitats
•

Quants punts d’entrada i sortida hi ha d’haver en un centre? Cal habilitar el major nombre d’accessos
possibles per evitar aglomeracions i agilitzar les entrades i sortides.

•

Quants grups estables poden accedir al mateix moment en un centre? El nombre de grups estables que
accedeixen alhora variarà en funció de la disponibilitat d'accessos, i de la capacitat d’organitzar les
entrades i sortides en un temps raonable. Els alumnes i el personal han de portar mascareta i mantenir
la distància de seguretat fins que hagin arribat a l’aula.

•

Com es gestionarà la circulació pels passadissos i els accessos als serveis? Als passadissos i als
lavabos s’ha de vetllar perquè no coincideixin alumnes de més d’un grup estable. Quan coincideixin
alumnes de més d’un grup estable caldrà mantenir la distància interpersonal d’1,5 metres i portar
mascareta.

COL·LEGI SANT BONAVENTURA
37

CURS 2020-2021

•

Es poden dur a terme activitats amb la participació de persones externes? Sí. Els centres poden dur
terme les activitats previstes en la seva programació general anual, com activitats dins del centre
amb personal extern, amb les adaptacions que calguin, ateses les mesures de prevenció i seguretat
sanitària.

•

Poden entrar les mares i els pares al centre? Es recomana que no. Si en algun moment és necessari,
només pot entrar un progenitor, que ha de portar mascareta.

•

Respecte l’adaptació de P3, podrem allargar el període d’adaptació per poder fer-la amb les mesures
de seguretat adequades? Sí. En els centres on es fa un procés d’adaptació a P3, durant aquest període
les famílies dels infants poden acompanyar-los a l’aula seguint les mesures de prevenció i seguretat
establertes. També es pot fer un període d’acollida a P4, atès que aquests infants han estat molt
temps sense contacte amb l’escola.

•

Es mantindrà l’acollida matinal a les escoles? Sí. Els centres han d’habilitar un espai que permeti
mantenir la distància interpersonal d’1,5 metres i, quan no sigui possible, tant el responsable de
l’acollida com els infants han de portar mascareta. Quan finalitzi el període d’acollida, cal acompanyar
els infants a la seva aula de referència, i tant els responsables com els infants han de portar les
mascaretes. Acabat l’horari d’acollida cal ventilar, netejar i desinfectar l’espai.

•

Es poden fer reunions i activitats presencials amb la comunitat educativa? Es poden mantenir si
s’assegura la distància interpersonal d’1,5 metres i l’ús de mascareta, però es recomana que en totes
les relacions amb la comunitat educativa es prioritzin els formats telemàtics.

Optativitat
•

A 4t d'ESO es poden fer les matèries optatives i la segona llengua de manera telemàtica? No. El
currículum s’ha d’oferir en modalitat presencial. Tanmateix es poden implementar modalitats
d’atenció a l’alumnat de forma telemàtica dins del centre educatiu. D’altra banda, els centres han de
preveure l’organització d’una oferta no presencial en el seu pla de contingència, per si calgués fer un
confinament total o parcial.

Educació especial
•

Pot haver-hi més de dues persones (mestres, personal d’atenció educativa) a l’aula, per atendre els
alumnes amb necessitat de suport? Sí. Si organitzativament és possible i la major part de la jornada
laboral transcorre en aquest grup, seria una opció recomanable per reduir el nombre de grups no
estables. Cal, però, que quan hi hagi els docents que no pertanyen al grup estable, es mantinguin les
mesures de seguretat.

•

Es podrà fer escolaritat compartida entre centres ordinaris i d’educació especial ? Sí. En aquells
infants que comparteixen escolarització en dos centres, mentre sigui possible i la situació
epidemiològica ho permeti, es mantindrà aquesta modalitat.
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