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Presentació

En el context actual la majoria de països del nostre entorn han decidit intentar iniciar el curs
escolar amb la màxima normalitat possible, sempre que la situació pandèmica que vivim ho
permet. Cal però adoptar una actitud de prudència en totes les decisions i seguir en tot
moment les mesures i les indicacions de les autoritats sanitàries i educatives competents.

La incertesa que estem vivint fa que la presa de decisions no sigui una tasca senzilla. Cal
establir unes guies d’actuació flexibles per tal d’adaptar-nos a les situacions canviants sota
les que ens trobem. Així, aquest document vol ser una primera guia per respondre a les
necessitats del nou curs 2020/21. Es planteja un inici de curs amb la màxima normalitat
possible, seguint les indicacions del Departament d’Educació i les autoritats sanitàries, però
també la previsió d’un confinament parcial o total de l’escola.

Aquest document pren com a marc de referència els documents publicats pel Departament
d’Educació en el marc de la situació actual:

- Instruccions per al curs 2020-2021 dels centres educatius de Catalunya
- Pla d’actuació per al curs 2020-2021 per a centres educatius en el marc de la pandèmia
- Preguntes més freqüents i Guia per elaborar el pla d’organització dels centres educatius per

al curs 2020-2021
- Informe amb relació a les mesures que s’aplicaran per a l’obertura dels centres escolars
- Espai de la Generalitat sobre escola segura (actualitat)

Context

Des de les institucions educatives es prioritza el dret a l'educació i la protecció de l’infant de
manera que es pugui obrir les escoles amb la màxima normalitat possible atenent a la
situació sanitària de cada moment. Aquesta obertura de les escoles sempre estarà
vinculada a l'evolució de la pandèmia. Cal, en aquest sentit, involucrar a tota la comunitat
educativa en les mesures de prevenció, protecció i traçabilitat de la malaltia per tal d’evitar
la seva propagació.

L’obertura i el possible confinament, parcial o total, de l’escola es farà tenint en compte les
dades d’incidència de la malaltia i sempre d’acord amb indicacions de les autoritats
sanitàries i seguint la normativa existent.

Quan plantegem els confinaments dels infants i els joves de manera preventiva cal tenir en
compte, també, les conseqüències que aquest pot tenir en la salut general d'aquests. Això,
unit al que ara coneixem de l’afectació sobre aquesta part de la població, fa que ens
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plantegem l’obertura, amb totes les mesures necessàries dels centres educatius . Tot i això,1

cal també tenir en compte i protegir la salut de la resta de la comunitat educativa, en
especial els professionals que hi treballen.

En aquest sentit, aquest Pla d’actuació pretén establir les bases per tal que el curs
2020-2021 es pugui reprendre amb les màximes garanties, buscant l’equilibri entre protecció
de la salut de les persones als centres educatius, la correcta gestió de la pandèmia i el dret
de tots infants i joves a una educació de qualitat. Aquest document es complementa amb les
Instruccions per al curs 2020-2021 de la Secretaria de Polítiques Educatives .2

Els principis que regeixen aquesta proposta són el manteniment de la seguretat, la salut i
l'equitat. Així vetllar per la disminució o eliminació de la transmissió així com permetre la
traçabilitat dels possibles casos és un altre dels principis considerats en tota la proposta.
Per fer-ho possible se seguiran els següents principis :3

a. Grups de convivència i socialització estables
S’establiran, seguint la normativa referenciada, grups de convivència estables, amb
unes normes de convivència i distanciament per als seus membres.

b. Mesures de prevenció personal:
- Distanciament físic

De manera general el distanciament 1,5 metres, amb l’equivalent de 2’5 m2.
- Higiene de mans

S’estableix un control de la higiene de les mans per a tota la comunitat educativa en
l’accés i la vida en el centre escolar.

- Ús de la mascareta
S’estableix l’ús de la mascareta de manera general, i de manera obligatòria quan la
distància de seguretat no sigui possible. Els membres dels grups de convivència
estable se’n podrà relaxar el seu ús, atenent a la situació de la pandèmia.
Cal consultar el document citat per valorar l’ús en les edats recomanades pel
Departament de Salut.

- 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 el cas de malaltia crònica de l’alumnat cal una valoració mèdica per determinar la
conveniència d’assistir a l’escola de manera presencial. En qualsevol cas, i amb el

3 informació ampliada al document: ídem nota 1, pàg 10.

2 Generalitat de Catalunya. (2020). Instruccions per al curs 2020-2021 dels centres educatius de
Catalunya. Secretaria de Polítiques educatives. Retrieved from
https://documents.espai.educacio.gencat.cat/IPCNormativa/DisposicionsInternes/Instruccions-curs-20
20-2021.pdf

1 Generalitat de Catalunya. (2020). Pla d’actuació per al curs 2020-2021 per a centres educatius en el
marc de la pandèmia. Barcelona: Departament d’educació. Retrieved from Pla d'actuació per al curs
2020-2021 per a centres educatius en el marc de la pandèmia,
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suport de la inspecció educativa, cal assegurar el seguiment del curs amb total
normalitat.
En el cas del personal docent i no docent de l’escola que tingui contacte amb els
infants, les persones de risc elevat de malaltia greu per coronavirus seran avaluades
pel servei de prevenció de riscos laborals de titularitat del centre per valorar si poden
estar en contacte amb els infants.

Aquest document inclou també la proposta d’organització pedagògica organitzativa i
d’actuació en cas de casos, així com les mesures de prevenció i neteja a efectuar durant la
durada del document.

Organització pedagògica, en una situació de pandèmia com l’actual i en cas de
confinament parcial o tancament del centre

L’ensenyament serà presencial per a tots els alumnes de tots els ensenyaments des
d’educació infantil fins a la postobligatòria. Només es preveu semipresencialitat en els
estudis postobligatoris.
De manera general les propostes que es faran a alumnes i famílies en cas de confinament
parcial o total estaran centralitzades a l’escola a casa, sota els paraigua de les plataformes
que alumnat i famílies tenen al seu avast: entorn google education, EVA i plataforma
educamos.

Infantil

A l’etapa d’Infantil organitzarem el curs a partir d’unitats de programació, seqüències
quinzenals,  i Itineraris d’aprenentatge.
Exemples:
Contes populars, Descoberta d’art: Alexander Calder i el mòbil. Descoberta d’art: Paul Klee i
la interpretació de la realitat. Descoberta d’art: Hunderwasser i les 5 pells.
Qui sóc jo? La meva família. El cos: el nostre esquema corporal.
La casa. Les joguines. Les tipologies de text. La primavera. Els sentits. Com puc fer de
granger? Sant jordi. Les santes. Again, proposta interdisciplinar d’anglès, música i
biblioteca.

El treball de llenguatge (oral i escrit) i la numeració se sistematitzarà al llarg de la setmana,
dins les rutines.

Gran rellevància té tot el treball d’hàbits (socials, d’autonomia, d’ordre..), que serà el 5è
pilar, també, dins d’un possible confinament.

Caldrà tenir especial atenció amb els grups de P3: una edat de plena descoberta del jo. En
cas de brot durant el primer trimestre, el de l'adaptació a l’escola, caldrà destinar esforços i
continguts d’educació emocional i propostes amb dinàmiques de cohesió amb grups reduïts:
quan no hi ha coneixement de l’altre, no hi ha necessitat d’interacció, amb la complexitat
afegida de crear vincle de manera telemàtica amb nens tan petits.
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Un punt clau serà l’acompanyament emocional també amb les famílies, per les que
seguirem oferint un espai de trobada i suport en cas de confinament.

En cas de confinament parcial continuarem desenvolupant les seqüències didàctiques
programades organitzant l’aprenentatge en línia de la següent manera:

- S’establirà un horari setmanal de videotrucades per a cada grup afectat.
- Hi haurà, com a mínim, una videotrucada setmanal en grups de 4.
- Hi haurà espais en línia de consulta amb els tutors i altres mestres.
- S’utilitzarà Google Classroom com a plataforma d’entrega i retorn d’activitats

d’aprenentatge.
- Es farà un seguiment/avaluació de les activitats que es considerin avaluables.
- Es farà una valoració de seguiment de cada seqüència o unitat amb les famílies

mitjançant el correu electrònic o l’informe de seguiment del Classroom.

Primària
A l’etapa de primària organitzarem el curs a partir de seqüències didàctiques de durada
setmanal o quinzenal a través de les quals es desenvoluparan les activitats
d’ensenyament-aprenentatge dels diferents àmbits i àrees. La realització d’aquestes
activitats quedarà seqüenciada en 3 franges diferents: rutines, descobrim i Itineraris
d’Aprenentatge. Aquestes franges estan repartides al llarg dels dies de la setmana.

Rutines: accions que es repeteixen de manera periòdica i sistemàtica per tal de facilitar-ne
l’aprenentatge i/o el procediment. (Per exemple, la planificació de la setmana, la lectura
mecànica, rutines d’educació emocional, algun contingut concret de l’àmbit musical)

Descobrim: la introducció de nous continguts o procediments d’aprenentatge vinculats
directament o no al projecte globalitzat o Itinerari d’Aprenentatge que es treballi.

Itinerari d’Aprenentatge: projecte interdisciplinari que parteix d’una pregunta vertebradora,
repte o fil conductor i que engloba continguts d’aprenentatge de diferents àrees i/o
disciplines amb una metodologia de treball basada en l’aprenentatge cooperatiu.

Mantenim l’àrea d’anglès com a especialitat a tots els cursos.
Ens replantegem l’àrea d’E.F, entre altres coses per la dificultat que suposa complir amb els
protocols d’ús de vestidors i de material compartit amb tants grups i classes com tenim així
com la redistribució de mestres que hem hagut de fer.
De 3r a 6è s’organitzaran un mínim de 3 jornades esportives al trimestre que es duran a
terme a les instal·lacions de l’escola de manera més intensiva en moments i dies diferents
segons els cursos i grups. En la mesura del possible es realitzarà en algun moment de la
setmana (com a mínim un cop quinzenalment) alguna sessió a l’aire lliure amb un contingut
psicomotriu, sense necessitat de fer ús de vestidors ni dutxa.
A 1r i 2n es durà a terme de manera setmanal una sessió de psicomotricitat amb cada grup.
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Pel que fa a l’àrea de música, aquesta quedarà integrada en algunes de les seqüències
didàctiques setmanals que es treballaran a cada curs i hi haurà algun contingut de l’àrea
que es treballarà com a rutina d’aprenentatge.
En el curs de 6è es mantindrà la dedicació horària setmanal de l’àrea de música a càrrec de
la mestra especialista de música.

A l’inici de curs tindrà un paper fonamental el retrobament i l’acollida dels nens i nenes a
l’escola, prioritzant l’educació emocional, així com la integració i coneixement de la situació
excepcional del curs, de les normes de convivència i dels hàbits d’higiene

En cas de confinament parcial continuarem desenvolupant les seqüències didàctiques
programades al llarg de la setmana organitzant l’aprenentatge en línia de la següent
manera:

- Es durà a terme la mateixa programació setmanal en format de seqüència didàctica
amb les adaptacions necessàries.

- Aquesta seqüència, amb els recursos necessaris, sempre estarà penjada en el SITE
del curs.

- S’establirà un horari setmanal de videotrucades per a cada grup afectat.
- Hi haurà, com a mínim, una videotrucada setmanal en grups de 4.
- Hi haurà espais en línia de consulta amb els tutors i altres mestres.
- Hi haurà una sessió amb mig grup d’anglès a la setmana.
- S’utilitzarà Google Classroom com a plataforma d’entrega i retorn d’activitats

d’aprenentatge.
- Es farà un seguiment/avaluació de les activitats que es considerin avaluables.
- S’intensificarà la comunicació amb les famílies amb la finalitat de compartir el

seguiment de les activitats des de casa.

Secundària obligatòria
El funcionament de la Secundària ha estat concebut tenint en compte qualsevol dels
possibles escenaris que puguem tenir.

Pel que fa a les programacions, val a dir que han estat dissenyades per poder dur-les a
terme tant des de l’escola com des de casa en cas que algun grup estable hagi de ser
confinat. Per tal de poder desenvolupar el marc teòric de les diferents matèries, així com la
part pràctica de les mateixes, s’han utilitzat, fonamentalment, les següents aplicacions: wix,
sites i classrooms. Aquesta última serà l’eina més utilitzada tant pel lliurament de les
tasques per part del professorat com de l’alumnat a l’hora de retornar-les. El google meet, el
correu i el classroom seran les vies més importants de comunicació entre ambdues parts.
El treball per equips cooperatius i els itineraris d’aprenentatge es mantindran als quatre
cursos en qualsevol cas.

El curs s’iniciarà amb la màxima normalitat possible; no obstant això, en cas que es detecti
algun cas que provoqui el confinament del grup, el protocol a seguir serà el següent:
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· Tant el grup estable de convivència com el professorat que forma part d’aquest
grup haurà de ser confinat.

· Els alumnes i les seves famílies seran informades del pla de treball a realitzar
durant el temps que estiguin a casa.

. Els alumnes disposaran d’una graella de tasques que el tutor compartirà amb ells
setmanalment.

. Educamos serà la plataforma utilitzada per registrar el seguiment de les diferents
activitats avaluables proposades per part del professorat.

· Al Calendar del grup es marcarà un horari setmanal de videoconferències per tal
de poder seguir treballant les diferents matèries amb el màxim de rigor possible
en el cas que el professorat es trobi bé.

· Per fer un bon seguiment del grup, el tutor mantindrà una comunicació fluïda
amb els seus alumnes a través de les tutories virtuals (grupals en petit o gran
grup i individuals) establertes mentre duri el confinament.

. En cas que algun alumne necessiti suport psicòlogic, la psicopedagoga es posarà
en contacte amb la família i amb el propi alumne per poder fer un bon seguiment
del seu estat anímic i/o acadèmic.

Ensenyaments Postobligatoris
En els ensenyaments postobligatoris, de manera excepcional, es poden plantejar models
híbrids d’aprenentatge. Així en la nostra escola s’estableix la següent dedicació:

Batxillerat
Sempre que ha estat possible, s’han creat grups estancs d’alumnes, podent mantenir el
nombre habitual d’alumnes per grup classe. S'estableix també que en el moment que sigui
imprescindible barrejar alumnes de diferents grups estables (assignatures optatives, per
exemple), es respecti la distància de seguretat i/o s’utilitzi mascareta, i adaptant en tot
moment les mesures de seguretat a les normes i criteris adoptades pel Govern. Un altre
dels aspectes que cal tenir en compte és el fet d’evitar aglomeracions que, en el nostre cas,
es donen principalment a les hores d’entrada i sortida, esbarjos i trasllat a les aules on es
realitzin les diferents optatives.

Des del Departament d’Educació, i atenent a la noves mesures aprovades pel PROCICAT i
aplicades a partir del dilluns 26 d’abril del 2021, es permet la tornada a la total presencialitat
dels ensenyaments pot-obligatoris. Procedim a fer efectiva aquesta possibilitat. Queda
doncs anul·lades les jornades de virtualitat a menys que la situació epidèmica ho reclami.

Es manté la no coincidència horària del esbarjos els dos nivells de Batxillerat.

Es deixa la porta oberta a poder passar a un model semi-presencial a 2n de batxillerat uns
dies abans de les proves de les PAU per evitar possibles contagis i/o confinaments de grups
per contacte estret dels seus membres.
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A tot això, hem acordat que només les següents matèries modifiquin la seva càrrega lectiva
presencial, però sense descuidar que totes les matèries del currículum han de continuar
essent avaluades:

A 1r de Batxillerat:

● Cultura Religiosa - Sense càrrega lectiva presencial.

Formació Professional
Com a Batxillerat, des del Departament d’Educació, i atenent a la noves mesures aprovades
pel PROCICAT i aplicades a partir del dilluns 26 d’abril del 2021, es permet la tornada a la
total presencialitat dels ensenyaments pot-obligatoris. Procedim a fer efectiva aquesta
possibilitat. Queda doncs anul·lades les jornades de virtualitat a menys que la situació
epidèmica ho reclami.

Si les autoritats sanitàries requereixen el confinament d’algun grup estable durant el curs
escolar, l’alumnat d’aquell grup i el professorat estable de referència seran confinats a casa i
seguiran el curs de forma virtual durant els dies que així es requereixi ( tenen disponible la
informació en el site FP A CASA). La resta d’alumnat del centre i professorat mantindrà la
presencialitat.

Davant d’un cas de confinament organitzarem la formació virtual tenint en compte les
premises següents:

- Es fixarà un horari de sessions virtuals setmanals de cada MP/UF tenint en compte
l’horari presencial de referència del grup confinat respectant al màxim l’horari del
professorat.

- Les sessions virtuals seran d’un màxim de 30-45 minuts i es podran fer amb tot el
grup estable o una part d’ells (via videoconferències MEET).

- Es mantindrà la sessió de tutoria grupal i les sessions de tutoria individual.
- Es farà un seguiment exhaustiu de totes les activitats d’ensenyament-aprenentatge

realitzades durant aquest període tot registrant l’avaluació i seguiment a l’educamos.
- Mantindrem el full de tasques setmanals pels grups d’alumnes confinats perquè

puguin tenir la planificació general de les tasques que han de fer de cada MP.

Es garanteix que tots els alumnes d’educació infantil, primària i ESO puguin 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. En cas de trobar-nos
davant d’aquesta situació es posarà en marxa l’escola a casa, l’espai on es concentren totes
les iniciatives de l’escola on-line en situació de confinament.

Organització de grups d’alumnes, professionals i espais
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 o tutora i un espai
referent.
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A l’educació infantil i primària, aquest grup es mantindrà junt en el màxim d’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.
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
infants.

A l’educació secundària i en formació de persones adultes, el grup estable es mantindrà junt
en el màxim horari possible. A l’interior de l’edifici, sempre que sigui possible, el grup ocupa
el mateix espai físic, i en cas que ocupi un espai diferent (tallers, laboratoris...) s’assegurarà
la neteja i desinfecció dels espais . Els alumnes seran sempre els mateixos.4

Els docents i/o personal de suport educatiu que es relacionen amb més d’un grup estable,
portaran mascareta quan no puguin mantenir una distància d’1,5 metres amb els alumnes.
Es reduirà 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.
Així la distribució de grups i personal queda de la següent manera:

Infantil
Ens distribuirem en equips de 6 mestres a cada nivell.
Entre els 6 mestres es faran totes les hores curriculars del nivell.
Els tutors principals només intervindran en el seu grup classe.
Els dos mestres que completen l’equip realitzaran hores d’especialitat als 4 grups del nivell
i/o hores de codocència en els grups del nivell. També seran els encarregats de cobrir les
hores no lectives dels tutors del nivell.

GRUP ALUMNES (n)

DOCENTS PAE ESPAIS

ESTABLE TEMP. ESTABLE TEMP. ESTABLE
TEMPORAL

ESPAI TEMP. DIA HORARI

P3 A (1) 23 1 2 - - P3 A PSICOM. 1R TR DIMARTS 9.30-10.45

P3 B (2) 23 1 2 - - P3 B PSICOM. 1R TR DIVENDRES 9.30-10.45

P3 C (3) 22 1 2 - - P3 C PSICOM. 1R TR DILLUNS 9.30-10.45

P3 D (4) 23 2 2 - - P3 D PSICOM. 1R TR DIMECRES 9.30-10.45

P4 A (5) 25 1 2 - - P4 A PSICOM. 3R T DILLUNS 3-4,30

P4 B (6) 25 1 2 - - P4 B PSICOM. 3R T DIMARTS 3-4,30

P4 C (7) 25 1 2 - - P4 C PSICOM. 3R T DIMECRES 3-4,30

P5 A (8) 25 2 2 - - P5 A PSICOM. 2N T DIVENDRES 11-12,30

P5 B (9) 24 1 2 - - P5 B PSICOM. 2N T DIJOUS 11-12.30

P5 C (10) 23 2 2 - - P5 C PSICOM. 2N T DILLUNS 11-12,30

P5 D (11) 25 1 2 - - P5 D PSICOM. 2N T DIMARTS 11-12,30

4 Consulteu annex neteja i desinfecció d’espais
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La globalitat de l’educació infantil ens ofereix l'oportunitat de planificar i portar a terme
propostes integrals, on no calgui fragmentar l’horari o la tasca a fer.

Cal esmentar que aquest curs l’anglès de P5 serà portat a terme per l’auxiliar de conversa,
amb codocència amb la tutora.
Això ens portarà a una junta d’avaluació rica en matisos, tenint una mirada més polièdrica
de cada infant.

Les entrades i sortides seran esglaonades tal com queda descrit en un altre apartat d’aquest
pla.
Cada grup classe disposarà d’un únic espai (la seva classe) per a dur a terme totes les
activitats curriculars exceptuant la psicomotricitat, que s’organitzarà per trimestres, amb una
acurada desinfecció quan no hi hagi activitat.

Els espais de descoberta tornen a ser racons d’aula, al no poder circular lliurement.
L’actual espai compartit de joc simbòlic passa a ser un menjador per P5.

Primària
Ens distribuirem en equips de 6 mestres a cada nivell.
Entre els 6 mestres es faran totes les hores curriculars del nivell.

En el cas dels cursos de 1r, 2n i 3r hi haurà 5 grups classe amb un tutor/a referent a
cada grup que impartirà 25 hores de docència en el seu grup. Les 5 hores restants
que coincideixen amb les hores no lectives de cada tutor seran les que cobrirà el 6è
mestre del nivell.
En el cas de 4t, 5è i 6è, els dos mestres que completen l’equip realitzaran o bé
hores d’anglès als 4 grups del nivell i/o hores de codocència en 2 grups del nivell.
També seran els encarregats de cobrir les hores no lectives dels tutors del nivell.

Les programacions setmanals es faran els dilluns de 17h a 19h i hi participaran els 6
mestres de l’equip.

GRUP ALUMNES (n)

DOCENTS PAE ESPAIS

ESTABLE TEMP. ESTABLE TEMP. ESTABLE
TEMPORAL

ESPAI TEMP. DIA HORARI

1r A (1) 20 1 1 AULA 1rA

1r B (2) 21 1 1 AULA 1rB

1r C (3) 21 1 1 AULA 1rC

1r D (4) 20 1 1 AULA 1rD

1r E (5) 20 1 1 AULA 1R E
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2n A (6) 21 1 2 AULA 2nA

2n B (7) 20 1 2 AULA 2nB

2n C (8) 21 1 2 AULA 2NC

2n D (9) 21 1 2 AULA 2ND

2n E (10) 21 1 2 AULA 2N E

3r A (11) 23 1 1 AULA 3RA

3r B (12) 22 1 1 AULA 3rB

3r C (13) 22 1 1 AULA 3rC

3r D (14) 22 1 1 AULA 3rD

3r E (15) 22 1 1 AULA 3R E

4t A (16) 26 1 3 AULA 4t A

4t B (17) 25 1 3 AULA 4t B

4t C (18) 26 1 3 AULA 4t C

4t D (19) 26 1 2 AULA 4t D

5è A (20) 26 1 3 AULA 5è A

5è B (21) 27 1 2 AULA 5è B

5è C (22) 28 1 3 AULA 5è C

5è D (23) 26 1 2 AULA 5è D

6è A (24) 27 1 3 AULA 6è A Música Dijous 11 a 12

6è B (25) 27 1 3 AULA 6è B Música Divendres 11 a 12

6è C (26) 27 1 3 AULA 6è C Música Dilluns 11 a 12

6è D (27) 27 1 2 AULA 6è D Música Dimarts 11 a 12

Les entrades i sortides seran esglaonades tal com queda descrit en un altre apartat d’aquest
pla.
Cada grup classe disposarà d’un únic espai (la seva classe) per a dur a terme totes les
activitats curriculars exceptuant les activitats psicomotrius.
La distribució de patis es farà sectoritzant els espais de pati per tal que no es barregin
nens/es de diferents grups.

Secundària obligatòria
Tenint en compte les premisses donades de formar grups estables de convivència, a la
Secundària els equips docents que formen part d’aquests grups estancs fluctuen entre sis i
set en funció del nivell. El tutors són considerats part dels respectius grups estables i, en la
mesura que ha estat possible, s’ha assignat un o dos professors més en els diferents grups.

A primer cicle, per tal de poder reduir el nombre de docents, les matèries de Música i
Educació física es treballaran conjuntament tot partint de projectes que aniran realitzant
durant tot el curs. Seguint amb aquesta mateixa idea, a 1r, 2n i 3r, el català i el castellà els
impartirà el mateix docent.
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Pel que fa a les matèries optatives i específiques l’objectiu és que puguin seguir la seva
programació habitual amb la major normalitat; amb tot, el fet que es puguin dur a terme o no
dependrà de les circumstàncies del moment.

Pel que fa a les aules, cada grup estable en tindrà una, d’ assignada en la qual farà la gran
major part de l’horari lectiu. Els desplaçaments seran mínims i es realitzaran per la mateixa
planta sempre que sigui possible.

GRUP ALUMNES (n)

DOCENTS PAE ESPAIS

ESTABLE TEMP. ESTABLE TEMP ESTABLE
TEMPORAL

ESPAI TEMP. DIA HORARI

1r ESO A 32 1 6+3 AULA 102
Música

A. Optatives

1r ESO B 31 1 6+3 AULA 103
Música

A. Optatives

1r ESO C 31 1 6+3 AULA 104
Música

A. Optatives

1r ESO D 32 1 6+3 AULA 105
Música

A. Optatives

1r ESO E 31 1 6+3 AULA 106
Música

A. Optatives

2n ESO A 29 1 5+3 AULA 107 A. Optatives

2n ESO B 31 1 5+3 AULA 108 A. Optatives

2n ESO C 30 1 5+3 AULA 115 A. Optatives

2n ESO D 31 1 5+3 AULA 109 A. Optatives

2n ESO E 30 1 5+3 AULA 110 A. Optatives

3r ESO A 30 1 5+3 AULA 201 A. Optatives

3r ESO B 31 1 5+3 AULA 202 A. Optatives

3r ESO C 32 1 6+3 AULA 203 A. Optatives

3r ESO D 31 1 6+3 AULA 204 A. Optatives

3r ESO E 31 1 5+3 AULA 205 A. Optatives

4t ESO A 32 1 6+5+8 AULA 206
A. Optatives
A. Específica

4t ESO B 30 1 5+6+8 AULA 207
A. Optatives
A. Específica

4t ESO C 26 1 4+6+9 AULA 208
A. Optatives
A. Específica

4t ESO D 31 1 6+6+7 AULA 209
A. Optatives
A. Específica

4t ESO E 26 2 4+6+8 AULA 210
A. Optatives
A. Específica
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El nombre de docents temporals en negreta son els de matèries comunes, en vermell
els d’optatives i en blau els d’específiques.

Els docents que actuïn als diferents grups sempre ho faran amb la utilització de mascareta
fins que les autoritat sanitàries ho requereixin.

Per tal d’evitar les aglomeracions, tant les entrades com les sortides es faran per les portes i
escales assignades a cada nivell.

Qualsevol persona (talleristes, vetlladors...) que no formi part d’un grup estanc haurà de
seguir les recomanacions sanitàries com ara el fet de dur mascareta i respectar la distància
de seguretat.

Batxillerat
Horari presencial de 25h, tant a 1r com a 2n de Batxillerat.

El professorat que no pertanyi a un grup estable haurà de portar sempre la mascareta en
entrar a l’aula.

Pel que fa a les aules, cada grup estable en té assignada una en la qual farà la gran major
part de l’horari lectiu. Els desplaçaments seran mínims i es realitzaran per la mateixa planta.

GRUP ALUMNES (n)

DOCENTS PAE ESPAIS

ESTABLE TEMP. ESTABLE TEMP ESTABLE
TEMPORAL

ESPAI TEMP. DIA HORARI

1r BAT A 31 1 8+16 AULA 301
Laboratoris
A. Optatives DIJOUS 16 A 18

1r BAT B 31 1 7+17 AULA 302
Laboratoris
A. Optatives DIJOUS 16 A 18

1r BAT C 31 1 8+16 AULA 303
Laboratoris
A. Optatives DIJOUS 16 A 18

1r BAT D 35 1 7+16 AULA 316
Laboratoris
A. Optatives DIJOUS 16 A 18

1r BAT E/I 31 1 7+17 AULA 304
Laboratoris
A. Optatives DIJOUS 16 A 18

1r BAT F 31 1 8+16 AULA 305
Laboratoris
A. Optatives DIJOUS 16 A 18

1r BAT G 31 1 7+17 AULA 306
Laboratoris
A. Optatives DIJOUS 16 A 18

1r BAT J 31 1 7+17 AULA 307
Laboratoris
A. Optatives DIJOUS 16 A 18

2n BAT A 26 1 6+15 AULA 308
Laboratoris
A. Optatives DIMARTS 16 A 18

2n BAT B 28 1 7+14 AULA 309 Laboratoris DIMARTS 16 A 18
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A. Optatives

2n BAT C 30 1 6+15 AULA 310
Laboratoris
A. Optatives DIMARTS 16 A 18

2n BAT D 35 1 6+15 AULA 315
Laboratoris
A. Optatives DIMARTS 16 A 18

2n BAT E/G 26 1 6+15 AULA 311
Laboratoris
A. Optatives DIMARTS 16 A 18

2n BAT F 26 1 6+15 AULA 312
Laboratoris
A. Optatives DIMARTS 16 A 18

2n BAT I 30 1 6+15 AULA 318
Laboratoris
A. Optatives DIMARTS 16 A 18

2n BAT J 29 1 6+15 AULA 319
Laboratoris
A. Optatives DIMARTS 16 A 18

Els professors temporals que consten a la graella son, en color negre, els de matèries
comunes i els de color vermell els d’optatives. Cada alumne de cada grup fa dues matèries
optatives per trimestre i curs.
Aquests professors sempre actuaran a les classes amb mascareta (a menys que les
condicions de l’aula i distància permetin la interacció sense).
En cas de compartir algun espai o que els alumnes que hi accedeixen siguin de diversos
grups (optatives) es procedirà a la neteja i desinfecció dels mateixos en cada canvi de
classe. Per minimitzar aquest fet s’ha optat per reduir les hores de classe presencial de les
optatives, tal i com consta en l’apartat pedagògic del present document.

Per tal d’evitar les aglomeracions, tant les entrades com les sortides es faran per les portes i
escales assignades a cada nivell.

Formació Professional
El curs s’iniciarà normalment seguint l’organització de l’alumnat i el professorat amb grups
estables garantint la presencialitat al 100% de tota la jornada a tots els grups.

A cada grup/classe hi haurà assignat com a mínim un tutor/professor que serà considerat
professor estable del grup i que, si la situació sanitària ho permet, podrà anar sense
mascareta quan pugui garantir la distància de seguretat.

Professor estable:

● Aquell professor que fa un volum d’hores significatiu en un grup de convivència (com
a mínim més de 5 hores lectives).

● Un professor només pot ser considerat estable d’un grup de convivència.

Professor temporal:

● Professorat que només intervé unes hores lectives en el grup de convivència o que
tot i intervenir més de 5 hores lectives en un grup ja és considerat professor estable
d’un altre grup de convivència.

Professor virtual
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● Aquell docent que feia poques hores en un grup/classe, de suport en algun mòdul
professional i que provisionalment oferirà aquest suport de forma virtual per no
intervenir presencialment a l’aula.

GRUP ALUMNES (n)

DOCENTS PAE ESPAIS

ESTABLE TEMP. ESTABLE TEMP ESTABLE
TEMPORAL

ESPAI DIA HORARI TORN

GM ADM1 30 4 4 S05 Matí

GM ADM2 34 3 4 S05 Tarda

GM SMX1A 30 2 5 S10 Matí

GM SMX1B 30 3 4 S11 Matí

GM SMX2A 29 3 5 S10 Tarda

GM SMX2B 33 2 6 S11 Tarda

GM CAFEMN 30 5 2 11 Hípica Dmc 9:00-14:30 Matí

GS AIF1 30 4 3 304 Tarda

GS AIF2 31 2 5 306 Tarda

GS MIP1 30 1 7 311 Tarda

GS MIP2 28 3 2 312 Tarda

GS DAM1 30 3 5 308 Tarda

GS DAM2 38 2 3 310 Tarda

GS EASE1 30 1 6 10 Laietània Dmc 8:00-14:30 Matí

GS EASE2 30 3 4 10 Laietània Dll 8:00-14:30 Matí

GS COFI1 20 2 3 S06
Laietània

CNM
UFEC

Dm
Dc
Dj

8:00-14:30
9:00-14:30
8:00-14:30

Matí

PFI 17 2 3 S07 Tarda

PPA 15 1 3 S07 Matí

Tots els professionals que de manera puntual i necessària entrin al centre i en contacte amb
els alumnes han de mantenir la distància física recomanada, han de portar mascareta i
aplicar les mesures d’higiene i prevenció. Aquesta prevenció es farà en tots els espais
comuns de l’escola i s'indicarà amb la cartelleria corresponent.

Espai migdia
El servei de menjador escolar, que inclou l’àpat i les activitats posteriors fins a la represa de
l’activitat lectiva o la finalització de la jornada escolar segons els casos, s’organitza en els
espais habilitats a tal efecte.
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El menjar es farà a l’espai habitual del menjador escolar. En aquest cas, cal tenir en compte
que el menjador escolar és un espai on poden coincidir diversos grups estables. Els
integrants d’un mateix grup estable seuran 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 caldrà deixar una cadira buida entre ells per garantir la distància,
tal i com marca la normativa.
Cal garantir el rentat de mans abans i després de l’àpat.

En el cas del Torrent, l’organització d’espais serà la següent:

P3 – Dinaran al menjador i després aniran al dormitori, tot i que s’habilitarà una aula que no
s’utilitza per ampliar la zona de descans i garantir la separació entre llits.

P4 – Dinaran a les aules, prèviament desinfectades, i després de dinar baixaran al pati,
zona alterna segons el dia (es combinarà amb P5). Abans de reprendre la jornada lectiva de
la tarda es desinfectaran les aules de nou.

P5 – S’habilitarà la Sweet Home, una sala polivalent, com a espai de menjador, destinat
únicament a aquesta activitat. P5 dinaran en aquest espai i després baixaran al pati, zona
alterna segons el dia (es combinarà amb P4).

Pel que fa l’edifici de Plaça, tots els infants dinaran als tres menjadors de l’escola fent
diferents torns i garantint la neteja, desinfecció i ventilació entre torn i torn. El menjador petit
estarà destinat als alumnes de 1r i 3r de primària, el menjador gran als de 2n i 4t i el
menjador blanc als de 5è i 6è tot i que, en funció del nombre d’inscrits, pot ser que els de 5è
passin a dinar al menjador gran.
Després de dinar (o abans de dinar pels alumnes que dinaran al segon torn), els infants
estaran als tres patis de l’escola repartits de tal manera que no coincideixin entre cursos. (1r
i 2n al pati de dalt en torns alterns, 3r i 4t al pati blau en torns alterns i 5è i 6è al pati de
columnes també en torns alterns).

A l’edifici de Mar, tots els alumnes que facin ús d’aquest servei dinaran al menjador de l’aula
polivalent. La distribució dels torns anirà en funció dels alumnes diaris que es quedin a dinar
i baixaran des del pati esglaonadament per tal d’evitar aglomeracions a l’entrada del
menjador. Després de dinar pujaran al pati, sectoritzat en quatre parts per no barrejar
alumnes de diferents cursos.

Activitats extraescolars

En el cas de les activitats extraescolars, els monitors i monitores recolliran els infants a la
seva aula i es dirigiran a l'espai destinat a cada activitat. Les extraescolars es faran, en la
mesura del possible, mantenint grups estables i sempre que no sigui possible mantenir-los
farem ús de la mascareta i/o distància de seguretat. Els monitors i  monitores sempre aniran
amb la mascareta posada.
La recollida dels alumnes es farà seguint l’estructura de les sortides de classe.
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Organització d’horaris i gestió d’entrades i sortides

Infantil - Edifici el Torrent

S’habilitaran dos accessos al centre, amb les respectives mesures: la porta principal del
Torrent, 62 (1) i la porta exterior de la Plaça de les Tereses (2).

ENTRADES:

A les 8.50, per l’accés 1 per P4/ accés 2 per P5.
A les 9, l’accés 2 per P3.
Els alumnes de P3 seran acompanyats per les seves famílies (es demanarà a les famílies
que cada infant sigui acompanyat per un membre familiar) a les aules de la planta baixa,
entrant per la porta de la Pl. de les Tereses, direcció a les aules per les portes que donen al
pati (menys P3A, que no en disposa). Una vegada hagin deixat els fills a l’aula, marxaran
per la mateixa porta de les Tereses (2).

Els alumnes de P4 pujaran sols a les aules per l’escala interior fins el 1r pis, entrant per la
porta principal (1).

Els alumnes de P5 pujaran sols a les aules per l’escala exterior fins el 2n pis per l'accés de
la Plaça de les Tereses (2).

ACCÉS ENTRADA SORTIDA ENTRADA SORTIDA

porta TERESES (2) TERESES TERESES

P3A passadís 9 12.40 3 16.40

P3B porta pati 9
PORTA PATI

12.40 3 16.40

P3C porta pati 9
PORTA PATI

12.40 3 16.40

P3D 9
PORTA PATI

12.40 3 16.40

porta TORRENT (1)

P4 PUJADA ESCALA INTERIOR pati de dalt pati de dalt

P4A 8.50 12.50 14.50 16.50

P4B 8.50 12.50 14.50 16.50

P4C 8.50 12.50 14.50 16.50

PORTA PLAÇA TERESES (2) pati baix pati baix

P5A PUJADA ESCALA
EXTERIOR 8.50 12.50 14.50 16.50
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P5B 8.50 12.50 14.50 16.50

P5C 8.50 12.50 14.50 16.50

P5D 8.50 12.50 14.50 16.50

Primària - Edifici Centre

IMPORTANT: Tots els alumnes hauran de dur la mascareta des que entren a l’escola
fins que arribin a la seva classe de referència. A l’hora de sortir també hauran de dur
la mascareta posada des de la classe.

Tenim dos accessos principals:
1) El de la porta principal amb sortida directa a la plaça Santa Anna
2) L'entrada al poliesportiu des del Camí Ral. Aquest accés disposa de dues portes, la

que està al costat mateix de la pista poliesportiva i una altra que està al costat del
tatami de judo.

L’accés 1 serà el que utilitzaran els alumnes de 4t, 5è i 6è tant d’entrada com de sortida.
L’accés 2 l’utilitzaran els alumnes de 1r, 2n i 3r. En el cas de 1r i 2n com que les famílies han
de venir a buscar els nens i nenes disposarem d’un espai ampli com és el pavelló per a
poder fer la recollida. El fet d’haver-hi torns diferents per als de 1r i 2n fa que disposem
d’espai suficient per mantenir els grups separats mentre les famílies entren a buscar els
seus fills.
Els alumnes de 3r sortiran directament per la sortida d’emergència del Camí Ral amb els
seus tutors fins arribar a la Plaça del Pare Joan.

A l’entrada pel poliesportiu, cada grup classe tindrà el seu espai en el qual hi haurà el
tutor del grup esperant els seus alumnes. Tots junts aniran cap a les aules, cada grup amb
el seu tutor, respectant les mesures del protocol.

A l’entrada per la porta principal els alumnes de cada classe entraran per l’entrada de la
Plaça Santa Anna, però pujaran a les aules per l’escala que tenen establerta fins a arribar
cadascú a la seva aula.

A l’hora de sortir, tots els grups classe aniran acompanyats del seu tutor o mestre de
referència fins a la sortida assignada.

ACCESSOS DE CADA EDIFICI

PLAÇA

PORTA PRINCIPAL

PORTA POLIESPORTIU
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ACCÉS GRUP
ENTRAD

A
SORTID

A
ENTRAD

A
SORTID

A

PLAÇA

PORTA POLIESPORTIU 1 PRIM A 9:05 13:05 15:05 17:05

PORTA POLIESPORTIU 1 PRIM B 9:05 13:05 15:05 17:05

PORTA POLIESPORTIU 1 PRIM C 9:05 13:05 15:05 17:05

PORTA POLIESPORTIU 1 PRIM D 9:05 13:05 15:05 17:05

PORTA POLIESPORTIU 1 PRIM E 9:05 13:05 15:05 17:05

PORTA POLIESPORTIU 2 PRIM A 8:45 12:45 14:45 16:45

PORTA POLIESPORTIU 2 PRIM B 8:45 12:45 14:45 16:45

PORTA POLIESPORTIU 2 PRIM C 8:45 12:45 14:45 16:45

PORTA POLIESPORTIU 2 PRIM D 8:45 12:45 14:45 16:45

PORTA POLIESPORTIU 2 PRIM E 8:45 12:45 14:45 16:45

PORTA POLIESPORTIU 3 PRIM A 8:55 12:55 14:55 16:55

PORTA POLIESPORTIU 3 PRIM B 8:55 12:55 14:55 16:55

PORTA POLIESPORTIU 3 PRIM C 8:55 12:55 14:55 16:55

PORTA POLIESPORTIU 3 PRIM D 8:55 12:55 14:55 16:55

PORTA POLIESPORTIU 3r PRIM E 8:55 12:55 14:55 16:55

PORTA PRINCIPAL (Escala
esquerra) 4 PRIM A 8:55 12:55 14:55 16:55

PORTA PRINCIPAL (Escala
esquerra) 4 PRIM B 8:55 12:55 14:55 16:55

PORTA PRINCIPAL (Escala dreta) 4 PRIM C 8:55 12:55 14:55 16:55

PORTA PRINCIPAL (Escala dreta) 4 PRIM D 8:55 12:55 14:55 16:55

PORTA PRINCIPAL (Escala
esquerra) 5 PRIM A 8:45 12:45 14:45 16:45

PORTA PRINCIPAL (Escala
esquerra) 5 PRIM B 8:45 12:45 14:45 16:45

PORTA PRINCIPAL (Escala dreta) 5 PRIM C 8:45 12:45 14:45 16:45

PORTA PRINCIPAL (Escala dreta) 5 PRIM D 8:45 12:45 14:45 16:45

PORTA PRINCIPAL (Escala
esquerra) 6 PRIM A 9:05 13:05 15:05 17:05

PORTA PRINCIPAL (Escala
esquerra) 6 PRIM B 9:05 13:05 15:05 17:05

PORTA PRINCIPAL (Escala dreta) 6 PRIM C 9:05 13:05 15:05 17:05
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PORTA PRINCIPAL (Escala dreta) 6 PRIM D 9:05 13:05 15:05 17:05

Secundària obligatòria i postobligatòria

A l’edifici de Mar, a part de l’entrada principal, habilitarem tres entrades més aprofitant les
portes d’emergència laterals.
D’aquesta manera, amb els quatre accessos, repartirem als alumnes per etapes i cicles amb
diferents franges horàries a cadascun d’ells.
Un cop dins de l’edifici els alumnes, en funció del curs i la planta on s’hagin de dirigir, tindran
una ruta establerta i una de les dues escales de referència per poder-se desplaçar sense
aglomeracions.

ACCESSOS DE CADA EDIFICI

MAR

PORTA PRINCIPAL

PORTA LATERAL 1 (Carrer Sant Agustí/ gimnàs- pati)

PORTA LATERAL 2 (Carrer Damià Campeny)

PORTA LATERAL 3 (Seguretat social)

ACCÉS GRUP ENTRADA SORTIDA ENTRADA SORTIDA

MAR

PORTA LATERAL 1 (pati/ porta escala
blava) 1 ESO A 7:45-8:00 13:30 14:45 17:00

PORTA LATERAL 1 (pati/ porta escala
blava) 1 ESO B 7:45-8:00 13:30 14:45 17:00

PORTA LATERAL 1 (pati/ porta escala
blava) 1 ESO C 7:45-8:00 13:30 14:45 17:00

PORTA LATERAL 1 (pati/ porta escala
blava) 1 ESO D 7:45-8:00 13:30 14:45 17:00

PORTA LATERAL 1 (pati/ porta escala
blava) 1 ESO E 7:45-8:00 13:30 14:45 17:00

PORTA LATERAL 1 (pati/ porta escala
verda) 2 ESO A 7:45-8:00 13:30 14:45 17:00

PORTA LATERAL 1 (pati/ porta escala
verda) 2 ESO B 7:45-8:00 13:30 14:45 17:00

PORTA LATERAL 1 (pati/ porta escala
verda) 2 ESO C 7:45-8:00 13:30 14:45 17:00

PORTA LATERAL 1 (pati/ porta escala
verda) 2 ESO D 7:45-8:00 13:30 14:45 17:00
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PORTA LATERAL 1 (pati/ porta escala
verda) 2 ESO E 7:45-8:00 13:30 14:45 17:00

PORTA PRINCIPAL (escala blava) 3 ESO A 7:45-8:00 13:30 14:45 17:00

PORTA PRINCIPAL (escala blava) 3 ESO B 7:45-8:00 13:30 14:45 17:00

PORTA PRINCIPAL (escala blava) 3 ESO C 7:45-8:00 13:30 14:45 17:00

PORTA PRINCIPAL (escala blava) 3 ESO D 7:45-8:00 13:30 14:45 17:00

PORTA PRINCIPAL (escala blava) 3 ESO E 7:45-8:00 13:30 14:45 17:00

PORTA LATERAL 2 (escala verda) 4 ESO A 7:45-8:00 13:30 14:45 17:00

PORTA LATERAL 2 (escala verda) 4 ESO B 7:45-8:00 13:30 14:45 17:00

PORTA LATERAL 2 (escala verda) 4 ESO C 7:45-8:00 13:30 14:45 17:00

PORTA LATERAL 2 (escala verda) 4 ESO D 7:45-8:00 13:30 14:45 17:00

PORTA LATERAL 2 (escala verda) 4 ESO E 7:45-8:00 13:30 14:45 17:00

PORTA PRINCIPAL (escala blava) 1 BAT A 7:45-8:00 13:30

PORTA PRINCIPAL (escala blava) 1 BAT B 7:45-8:00 13:30

PORTA PRINCIPAL (escala blava) 1 BAT C 7:45-8:00 13:30

PORTA PRINCIPAL (escala blava) 1 BAT D 7:45-8:00 13:30

PORTA PRINCIPAL (escala blava) 1 BAT E 7:45-8:00 13:30

PORTA PRINCIPAL (escala blava) 1 BAT F 7:45-8:00 13:30

PORTA PRINCIPAL (escala blava) 1 BAT G 7:45-8:00 13:30

PORTA PRINCIPAL (escala blava) 1 BAT J 7:45-8:00 13:30

PORTA PRINCIPAL (escala verda) 2 BAT A 8.50-9.00 14.30

PORTA PRINCIPAL (escala verda) 2 BAT B 8.50-9.00 14.30

PORTA PRINCIPAL (escala verda) 2 BAT C 8.50-9.00 14.30

PORTA PRINCIPAL (escala verda) 2 BAT D 8.50-9.00 14.30

PORTA PRINCIPAL (escala verda) 2 BAT E/G 8.50-9.00 14.30

PORTA PRINCIPAL (escala verda) 2 BAT F 8.50-9.00 14.30

PORTA PRINCIPAL (escala verda) 2 BAT I 8.50-9.00 14.30

PORTA PRINCIPAL (escala verda) 2 BAT J 8.50-9.00 14.30

PORTA LATERAL 2 (escala verda) GM SMX1A 7:45-8:00 14:30 - -

PORTA LATERAL 2 (escala verda) GM SMX1A 7:45-8:00 14:30 - -

PORTA LATERAL 2 (escala verda) GM ADM1 7:45-8:00 14:30 - -

PORTA LATERAL 3
GM

CAFEMN 7:45-8:00 14:30 - -

PORTA LATERAL 3 GS EASE1 7:45-8:00 14:30 - -
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PORTA LATERAL 3 GS EASE2 7:45-8:00 14:30 - -

PORTA LATERAL 3 GS COFI1 7:45-8:00 14:30 - -

PORTA PRINCIPAL (escala blava) PPA 8:50-9:00 13:30 - -

PORTA LATERAL 2 (escala verda) GM SMX2A - - 14:45 21:30

PORTA LATERAL 2 (escala verda) GM SMX2B - - 14:45 21:30

PORTA LATERAL 2 (escala verda) GM ADM2 - - 14:45 21:30

PORTA LATERAL 2 (escala verda) PFI - - 14:45 21:30

PORTA PRINCIPAL (escala blava) GS AIF1 - - 14:45 21:30

PORTA PRINCIPAL (escala blava) GS AIF2 - - 14:45 21:30

PORTA PRINCIPAL (escala blava) GS DAM1 - - 14:45 21:30

PORTA PRINCIPAL (escala blava) GS DAM2 - - 14:45 21:30

PORTA PRINCIPAL (escala blava) GS MIP1 - - 14:45 21:30

PORTA PRINCIPAL (escala blava) GS MIP2 - - 14:45 21:30

Pla d’actuació en cas de detectar un possible cas de COVID-19

El responsable de la coordinació i la gestió de la COVID-19 al centre és el director o
directora. En qualsevol dels casos l’equip directiu, en especial els directors d’etapa,
participaran de la coordinació i la gestió dels casos.

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 .5

Es vetllarà per la detecció precoç de casos i el seu aïllament, així com dels seus contactes
més estrets, per tal de mantenir un entorn de seguretat i preservar al màxim l’assoliment
dels objectius educatius i pedagògics. Per tant, s’estableix de manera general el següent
protocol d’actuació en cas de detectar una sospita de cas que ha d’incloure la ràpida
coordinació entre els serveis territorials d’Educació i de salut pública:

En essència, davant d'una persona que comença a desenvolupar símptomes compatibles
amb la COVID-19 al centre educatiu se seguirà el següent procediment:

1. Se l’ha de portar a un espai separat d'ús individual. A cada edifici s'identifica els
espais on es farà aquesta acció:
Edifici Torrent: sala de visites gran PB
Edifici Plaça: Aula d’educació especial.
Edifici de Mar: infermeria

5 Ídem 1, pàg 15.
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2. S’ha de col·locar una mascareta quirúrgica (tant a la persona que ha iniciat
símptomes com a la persona que quedi a càrrec seu).
3. S’ha de contactar amb la família per tal que vingui a buscar l’infant o adolescent.
4. En cas de presentar símptomes de gravetat s’ha de trucar també al 061.
5. El centre ha de contactar amb el servei territorial d’Educació per informar de la
situació i a través d’ells amb el servei de salut pública.
6. La família o la persona amb símptomes ha de contactar amb el seu CAP de
referència per valorar la situació i fer les actuacions necessàries. Es mantindrà el
contacte amb la família afectada.

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.

El centre seguirà les indicacions i les decisions en relació amb el tancament de
l’activitat presencial del centre educatiu que serà el resultat de la valoració, sobre el
terreny, per part de l’autoritat sanitària.

Els equips d’atenció primària de referència dels centres educatius (CAP de la Riera, Ronda
General Prim, 35, 08302 Mataró, Barcelona, telf. 937415044), estaran a disposició dels
equips directius dels centres per a mesures de consell sanitari sobre la COVID-19.

Per tant, els equips d’atenció primària han d’identificar una o diverses persones, segons
correspongui, responsables d’aquesta interlocució amb els centres educatius que,
preferiblement, podran ser les infermeres del Programa salut i escola. En el cas que el
centre no en tingui, ho serà la direcció. En aquest moment estem en contacte amb la
direcció del cap esperant la persona identificada per aquest efecte.

Pla de ventilació, neteja i desinfecció

La neteja dels espais es farà diàriament tal i com consta al pla. Aquesta neteja es durà a
terme per part de l’empresa adjudicatària .6

En el cas d’un ús temporal d’algun espai de manera compartida entre diferents grups cal
preveure que en cada canvi de grup cal fer una neteja i desinfecció i la ventilació abans de
l’ocupació de l’espai per un altre grup.

De manera general s’efectuarà una tasca de sensibilització a tota la comunitat educativa per
tenir una cura especial de la neteja i desinfecció dels espais, tant d’ús personal com

6 Ídem nota 4
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compartits. Aquesta tasca ha de comportar la neteja d’espais i materials compartits. Això no
portarà en cap cas una disminució de la neteja per part de l’empresa adjudicatària del servei
actual.

Sempre que sigui possible es revisaran els espais que s’utilitzin per diversos grups per part
de l’empresa de neteja. Tot i això s’evitarà, sempre que sigui possible, compartir espais per
alumnes que no siguin del grup de convivència per minimitzar els riscos. En el cas que no
sigui possible la neteja i desinfecció dels espais i materials compartits (mínims com
ordinadors i altres similars) es podrà demanar l’ajuda i responsabilitat dels alumnes i/o
professorat.

Els espais es ventilaran sempre que sigui possible i un mínim de tres cops al dia. La
ventilació ha de fer-se per un mínim de 10 minuts cada cop.

S’adjuntarà a aquest informe el pla de neteja de l’empresa adjudicatària.
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