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1. INTRODUCCIÓ
Aquest pla segueix les Instruccions per al curs 2021-2022 dels centres educatius

de Catalunya de 9 de juliol de 2021 i les directrius aprovades pels Departaments
de Salut i d’Educació en el Pla d’actuació per al curs 2021-2022 per a centres

educatius en el marc de la pandèmia per Covid-19 de 21 de maig de 2021 i de
setembre de 2021, en el Pla d’organització per al curs 2021-2022 en el marc de la

pandèmia per Covid-19 (document de suport) de juliol de 2021, en el document
Gestió de casos de Covid-19 als centres educatius Curs 2021-2022 de 3 de
setembre de 2021 i i de gener de 2022, en l’Algoritme gestió de contactes en

centres educatius de 10 de setembre de 2021, en les modificacions Novetats en l’ús
de mascaretes als centres de 10 de febrer de 2022, Fi del seguiment de casos
Covid als centres de 21 de febrer de 2022, la Resolució SLT/1064/2022, de 14 d'abril,
el Real Decreto 286/2022, de 19 de abril i la Resolució SLT/1489/2022, de 18 de maig,

per la qual s'adapten les mesures del Pla d'actuació per al curs 2021-2022 per a
centres educatius en el marc de la pandèmia publicada al DOG el 19 de maig de
2022, i estarà subjecte a possibles modificacions en funció de l’evolució de la
pandèmia i del Pla de vacunació.
El pla va ser aprovat pel Consell Escolar el 1r trimestre del curs i forma part de la

Programació General Anual de centre. Es pot trobar a la pàgina web de l’escola
(https://www.csantvicens.cat/).
La nostra prioritat com a centre educatiu és treballar amb la màxima normalitat
possible, donant continuïtat a l’aprenentatge, aplicant les mesures sanitàries de
protecció que siguin necessàries. Tot i l’evolució en el context de la pandèmia, la
situació és encara d’incertesa i per això es fa necessària l’aplicació continuada
d’una sèrie de mesures que comporten canviar de manera notable el
funcionament del centre.
Des de l’escola, amb aquesta idea de màxima normalitat possible, vetllarem
perquè:
●

Tots els infants puguin seguir els seus aprenentatges de manera
presencial.

●

Se segueixin les instruccions sanitàries per tal que l’escola sigui un entorn
segur amb el risc mínim assumible, perquè, entre tots, puguem contribuir
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al

control

de

l’epidèmia i, quan s’escaigui, a la ràpida identificació de casos i de
contactes.
En aquest sentit, caldrà que famílies, mestres i tot el personal del centre
continuem involucrant-nos i seguim comprometent-nos per tal de garantir els
grans pilars a l’hora de fer front a la pandèmia: les mesures de protecció, de
reducció de la transmissió i de millora de la traçabilitat dels casos.
Els pares i mares o tutors legals de l’alumnat anireu rebent la informació de les
mesures adoptades a l’escola en relació amb la prevenció i control de la
COVID-19.
Totes les mesures proposades seran vigents al llarg del curs escolar 21-22 i de
forma coherent amb la realitat del centre i l’evolució del context epidemiològic.

2. OBJECTIU DEL PLA
El pla pretén dur a terme l’activitat escolar amb les màximes garanties, buscant
l’equilibri entre la protecció de la salut de les persones al centre, la correcta
gestió de la pandèmia i el dret de tots els infants i joves a una educació de
qualitat. L’escola és i ha de ser un centre sanitàriament segur, amb el risc mínim
assumible i pedagògica i socialment profitós.
El pla es fonamenta en tres valors: seguretat, salut i equitat. Tindrà vigència al
llarg de tot el curs 21-22 i serà fàcilment adaptable si canvia el context
epidemiològic, seguint, en tot cas, les instruccions dels Departaments d’Educació
i Salut de la Generalitat de Catalunya.

3. MESURES BÀSIQUES DE PREVENCIÓ, HIGIENE I PROMOCIÓ
DE LA SALUT
3.1. Grups de convivència i socialització estables
El centre seguirà organitzat entorn a grups de convivència el màxim d’estables
possible. El seu principal valor és la facilitat de la traçabilitat de possibles casos
que apareguin, tot permetent una identificació i gestió precoç d’aquests casos i
dels seus contactes.
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En la situació actual els grups de convivència estable (GCE) poden interaccionar
entre si tant a l’exterior com a l’interior. Es mantindrà l’organització en GCE al
menjador escolar i, en tot cas, es tindrà cada GCE identificat per si fos necessari
reorganitzar la limitació de contactes en cas que es produís un canvi en la
situació epidemiològica.
Aquesta mesura permetrà que no sigui necessari requerir la distància física
interpersonal de seguretat establerta en 1,5m (o la superfície equivalent de 2,5m2)
en aquests grups de convivència estables.
Si terceres persones s’han de relacionar amb aquests grups (docents i altres
professionals de suport educatiu) o bé en cas que diferents grups s’hagin de
relacionar entre si, s’hauran de complir rigorosament les mesures de protecció
individual, especialment la ventilació.

3.2. Mesures de prevenció personal
3.2.1. Alumnat

3.2.1.a. Agrupament i distanciament físic
L’alumnat estarà distribuït en grups estables de convivència (els alumnes seran
sempre els mateixos) amb un/a tutor/a de referència i amb la intervenció
programada dels professionals de suport educatiu, del tutor/a del grup paral.lel i
dels especialistes d’anglès i d’atenció a la diversitat en un mateix espai físic.
Aquest grup es mantindrà junt en totes les activitats al llarg de la jornada lectiva,
tant a l’aula com al pati.
Les dades dels grups estables de convivència (GEC) són introduïdes a l’inici del
curs a l’aplicació Traçacovid des de l’escola i es comparteixen amb el referent
covid d’atenció primària (RECO), amb el qual es treballa en coordinació.
En els grups estables de convivència no és necessari mantenir la distància física
interpersonal de seguretat establerta en 1,5 metres (o la superfície equivalent de
seguretat de 2,5 m2).
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.
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3.2.1.b. Higiene de mans
Es tracta d’una de les mesures més efectives per preservar la salut dels alumnes,
així com la del personal docent i no docent.
Els infants hauran de rentar-se les
El rentat es realitzarà:
mans:
A l’arribada i a la sortida del centre
Amb gel hidroalcohòlic.
educatiu.
Abans i després dels àpats (esmorzar i
dinar).

Amb aigua i sabó.

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

Abans, amb gel hidroalcohòlic.
Després, amb aigua i sabó.

Abans i després de la sortida al pati.

Abans, amb gel hidroalcohòlic.
Després, amb aigua i sabó.

Abans i després d’educació física, Abans, amb gel hidroalcohòlic.
plàstica, etc.
Després, amb aigua i sabó.
Davant de qualsevol dubte o modificació puntual, prevaldrà el criteri del/la
docent.
Es continuarà afavorint l’aplicació de mesures adaptades a l’edat de l’infant
(vídeos, cançons...) per promoure el correcte rentat de mans i la seva importància.
Es mantindran pòsters i cartells informatius en diversos punts de l’escola que
explicaran els passos a seguir per a fer una bona rentada de mans.

3.2.1.c. Mascareta
A partir del dimarts 19 d'abril, la mascareta deixa de ser obligatòria per a
l'alumnat dels centres d'educació primària i secundària, tal com estableix la
Resolució SLT/1064/2022, de 14 d'abril, per la qual s'adapten les mesures del Pla

d'actuació per al curs 2021-2022 per a centres educatius en el marc de la
pandèmia en relació amb l'ús de la mascareta.
3.2.1.d. Requisits d’accés als centres educatius
L’alumnat podrà accedir al centre sempre que:
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●

Hi hagi absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre o
febrícula per sobre de 37,5 ºC, tos, dificultat respiratòria,

mal de coll,

refredat nasal, fatiga, dolors musculars i/o mal de cap, mal de panxa amb
vòmits o diarrea, pèrdua d’olfacte o gust en infants grans i adolescents) o
amb qualsevol altre quadre infecciós. Ha de ser sense haver pres cap
fàrmac.
●

No convisqui o tingui contacte estret amb un positiu confirmat o amb
simptomatologia compatible en els 10 dies anteriors.

Si un alumne presenta una malaltia crònica d’elevada complexitat que pugui fer
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 pediàtric de referència–, quines són les implicacions a l’hora de reprendre
l’activitat educativa presencialment al centre educatiu. Es consideren malalties
de risc per a complicacions de la COVID-19:
●

Malalties respiratòries greus que necessiten medicació o dispositius de
suport respiratori (fibrosi quística, displàsia broncopulmonar, asma greu...).

●

Malalties cardíaques greus.

●

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

●

Altres: diabetis tipus 1 amb mal control metabòlic, diàlisi, drepanocitosi,
obesitat greu en adolescents...).

Caldrà tenir també en compte els criteris per a l’atenció personalitzada de
l'alumnat:
●

Alumnat amb malalties cròniques complexes d’elevada vulnerabilitat
enfront de la covid-19.

●

Alumnat que conviu amb una persona que presenta una malaltia molt
greu i d'elevada vulnerabilitat enfront de la covid-19.

En ambdós supòsits l’estat de vacunació de les persones vulnerables podrà fer
variar el tipus d’atenció.
En cas que un alumne no pugui accedir al centre perquè no compleix els
requisits, la família es posarà en contacte amb l’escola i ho comunicarà al seu
tutor.
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Els alumnes que presentin simptomatologia compatible amb la covid-19 i hagin
tingut una infecció confirmada per SARS-CoV-2 els 90 dies previs a l’aparició de la
simptomatologia no s’han de considerar casos sospitosos de nou, tret que hi
hagi prou indicis clínics o epidemiològics que alertin d’una possible reinfecció.
Els infants que es trobin en aïllament perquè han estat positius de covid-19 no
poden anar al centre escolar.
Tampoc no hi poden anar les persones sense la pauta de vacunació completa (si
tenen una dosi i han passat la covid-19 en els darrers 6 mesos, es considera
pauta completa) que presenten alguna de les situacions següents:
●

Estan a l’espera del resultat d’una PCR o d’una altra prova de diagnòstic
molecular (excepte si ha estat un cribratge poblacional o un cribratge a tot
el centre educatiu).

●

Conviuen amb una persona diagnosticada de covid-19.

●

Conviuen amb una persona que està a l’espera del resultat d’una PCR o
d’una altra prova de diagnòstic molecular perquè són un cas sospitós (no
si es tracta d’un contacte estret asimptomàtic o s’ha fet una PCR per a
cribratge).

●

Es troben en període de quarantena domiciliària perquè han estat
identificades com a contacte estret d’alguna persona diagnosticada de
covid-19.

Sí que poden anar al centre educatiu els contactes de contactes estrets; és a dir,
els infants que conviuen amb una persona que està fent quarantena perquè és
contacte estret d’un cas positiu. Per exemple, els fills de docents en quarantena i
també els germans d’alumnes en quarantena poden fer vida normal, a diferència
dels convivents d’un cas positiu.

3.2.1.e. 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’atindran a les mesures
necessàries i addicionals que es puguin prendre en cada moment.
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●

Es

comprometen a no portar l’infant al centre educatiu en cas que presenti
simptomatologia compatible amb la COVID-19 o l’hagi presentat en els
darrers 10 dies, i a comunicar-ho immediatament a la direcció de l’escola
per tal de poder prendre les mesures oportunes.
Les

famílies

hauran

de

comprovar

diàriament l’absència dels següents

símptomes en els infants i/o persones convivents, de forma que ni tan sols
comencin a presentar (nova aparició) cap dels símptomes compatibles amb la
covid-19, encara que sigui de manera aïllada:
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La variant delta causa, amb més freqüència que les variants anteriors, rinorrea, odinofàgia i
cefalea.

Aquesta llista de símptomes pot patir variacions en funció de l’estat vacunal de
les persones i el context epidemiològic del moment.
En cas d’observar un o diversos símptomes, caldrà que la família eviti portar
l’infant a l’escola i que ho comuniqui a direcció. A més, en horari d’atenció del
CAP, la família s’haurà de posar en contacte telefònic amb l’equip de pediatria o
de capçalera corresponent. Si és fora de l’horari d’atenció al públic, caldrà que
truqui al 061. També, en cas de presentar simptomatologia compatible, cal que
l’alumne/a afectat/da se sotmeti a una prova diagnòstica i no vingui a l’escola
fins que no tingui un resultat negatiu. Si el resultat és positiu, l’alumne/a s’ha
d’aïllar; si és negatiu, només pot tornar al centre educatiu un cop hagin millorat
els símptomes (si tenia febre, cal que hagi estat 24 h sense febre).

Tot i que actualment no es considera necessari prendre la temperatura cada dia
en el moment de l’accés a l’escola, en cas que la situació epidemiològica ho
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requerís es podria
considerar la implementació d’aquesta i d’altres mesures addicionals.
3.2.2. Equip docent, personal d’atenció educativa i personal d’administració i
serveis

3.2.2.a. Distanciament físic
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.
Per tant, en els grups estables no és necessària la distància física interpersonal
de seguretat establerta en 1,5 metres (o la superfície equivalent de seguretat de
2,5m2).
En els espais de reunió i treball per al personal s’establiran les mesures
necessàries per garantir el distanciament físic de seguretat de 1,5 metres i serà
obligatori l’ús de mascareta. Cal tenir presents totes les mesures sanitàries pel
que fa a les màquines de cafè i venda automàtica (vending). S’ha d’evitar en la
mesura del possible que es comparteixin equips, dispositius, estris o altres
instruments o accessoris i s’ha de prestar especial atenció a la correcta
ventilació de l’espai.
El professorat i el personal d’administració i serveis del centre podrà fer ús del
servei de menjador escolar sempre que sigui possible la seva ubicació en un
espai clarament diferenciat de l’ocupat per l’alumnat i mantenint en tot moment
la distància de seguretat d’1,5 metres entre els adults i amb l’alumnat.
3.2.2.b. Higiene de mans
Es tracta d’una de les mesures més efectives per preservar la salut del personal
docent i no docent així com la dels alumnes.
Els treballadors hauran de rentar-se
les mans:

El rentat es realitzarà:

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

Amb gel hidroalcohòlic.
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Abans i després d’entrar en contacte Amb aigua i sabó.
amb els aliments, dels àpats dels
infants i dels propis.
Abans i després d’acompanyar un
infant al WC i/o canviar-lo.

Abans, amb gel hidroalcohòlic.
Després, amb aigua i sabó.

Abans i després d’anar al WC.

Abans, amb gel hidroalcohòlic.
Després, amb aigua i sabó.

Abans i després de mocar un infant Abans, amb gel hidroalcohòlic.
(amb mocadors d’un sol ús).
Després, amb aigua i sabó.
Abans i després de la sortida al pati.

Abans, amb gel hidroalcohòlic.
Després, amb aigua i sabó.

Educació física, plàstica, etc.

Abans, amb gel hidroalcohòlic.
Després, amb aigua i sabó.

Com a mínim una vegada cada 2
hores.

Amb aigua i sabó.

El centre disposa de diversos punts de rentat de mans amb dosificadors de sabó
i paper eixugamans, a més de dispensadors de solució hidroalcohòlica per a l’ús
del personal de l’escola.

3.2.2.c. Mascareta
A partir del dimecres 20 d'abril, la mascareta deixa de ser obligatòria per a tota
la població com estableix el Real Decreto 286/2022, de 19 de abril, por el que se

modifica la obligatoriedad del uso de mascarillas durante la situación de crisis
sanitaria ocasionada por la COVID-19 publicat al BOE i que deroga l’obligació de
dur mascaretes en qualsevol espai tancat d’ús públic o obert al públic (les
escoles en formen part d’aquesta categoria d’espais), als esdeveniments
multitudinaris que es desenvolupen en espais a l’aire lliure i, en els mitjans de
transport, a les andanes o estacions de passatgers. Això no obstant, es
recomana per a totes les persones amb una major vulnerabilitat davant la
infecció per COVID-19 que es mantingui l'ús de mascareta en qualsevol situació
en la qual es tingui contacte prolongat amb persones a distància d'1,5 metres.

3.2.2.d. Requisits d’accés als centres educatius
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El personal podrà accedir al centre sempre que:
●

Hi hagi absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre,
tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre
infecciós. Ha de ser sense haver pres cap fàrmac.

●

No convisqui o tingui contacte estret amb un positiu confirmat o amb
simptomatologia compatible en els 10 dies anteriors.

Cal tenir en compte les possibles situacions específiques de vulnerabilitat de
personal docent i no docent, de manera que les persones del grup de risc han de
ser avaluades pel servei de prevenció de riscos laborals propi per valorar si
poden estar en contacte amb els infants. Les condicions de risc engloben les
malalties cròniques, diabetis, hipertensió, obesitat mòrbida o alguna malaltia
crònica, com ara una malaltia cardiovascular, malaltia hepàtica crònica, malaltia
pulmonar crònica, malaltia renal crònica, malaltia neurològica o neuromuscular
crònica, immunodeficiència congènita o adquirida (incloent-hi el VIH), o càncer. A
més, les dones embarassades es consideren un col·lectiu d’especial consideració.
En tots aquests casos, la vacunació completa pot fer variar la decisió que s’hagi
de prendre.
El personal del centre educatiu que presenti simptomatologia compatible amb la
covid-19 i hagin tingut una infecció confirmada per SARS-CoV-2 els 90 dies previs
a l’aparició de la simptomatologia no s’ha de considerar cas sospitós de nou, tret
que hi hagi prou indicis clínics o epidemiològics que alertin d’una possible
reinfecció.
Les persones adultes que es trobin en aïllament perquè han estat positius de
covid-19 no poden anar al centre escolar.
Tampoc no hi poden anar les persones sense la pauta de vacunació completa i
que no han passat la covid-19 en els darrers 3 mesos, o que es troben en alguna
de les situacions següents:
●

Estan a l’espera del resultat d’una PCR o d’una altra prova de diagnòstic
molecular (excepte si ha estat un cribratge poblacional o un cribratge a tot
el centre educatiu).

●

Conviuen amb una persona diagnosticada de covid-19.
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●

Conviuen amb una persona que està a l’espera del resultat d’una PCR o
d’una altra prova de diagnòstic molecular perquè són un cas sospitós (no
si es tracta d’un contacte estret asimptomàtic o s’ha fet una PCR per a
cribratge).

●

Es troben en període de quarantena domiciliària perquè han estat
identificades com a contacte estret d’alguna persona diagnosticada de
covid-19.

Sí que poden anar al centre educatiu els contactes de contactes estrets; és a dir,
professionals de l’àmbit educatiu que conviuen amb una persona que està fent
quarantena perquè és contacte estret d’un cas positiu.

3.2.2.e. Control de símptomes
El personal haurà de comprovar diàriament l’absència dels següents símptomes
en un/a mateix/a i/o persones convivents:

En cas d’observar un o diversos símptomes -de forma que ni tan sols comencin a
presentar (nova aparició) cap dels símptomes compatibles amb la covid-19,
encara que sigui de manera aïllada- caldrà comunicar-ho a la direcció de
l’escola. A més, en horari d’atenció del CAP, s’haurà de posar en contacte telefònic
amb el metge de capçalera corresponent. Si és fora de l’horari d’atenció al públic,
caldrà que truqui al 061.
Aquesta llista de símptomes pot patir variacions en funció de l’estat vacunal de
les persones i el context epidemiològic del moment.
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3.2.3. Famílies

3.2.3.a. Higiene de mans
La persona acompanyant s’haurà de rentar les mans amb aigua i sabó o gel
hidroalcohòlic abans d’accedir al centre educatiu i també abans d’entrar a l’aula.
A més, es recomana rentat de mans a la sortida del centre educatiu.

3.2.3.b. Mascareta
A partir del dimecres 20 d'abril, la mascareta deixa de ser obligatòria per a tota
la població com estableix el Real Decreto 286/2022, de 19 de abril, por el que se

modifica la obligatoriedad del uso de mascarillas durante la situación de crisis
sanitaria ocasionada por la COVID-19 publicat al BOE i que deroga l’obligació de
dur mascaretes en qualsevol espai tancat d’ús públic o obert al públic (les
escoles en formen part d’aquesta categoria d’espais), als esdeveniments
multitudinaris que es desenvolupen en espais a l’aire lliure i, en els mitjans de
transport, a les andanes o estacions de passatgers. Això no obstant, es
recomana per a totes les persones amb una major vulnerabilitat davant la
infecció per COVID-19 que es mantingui l'ús de mascareta en qualsevol situació
en la qual es tingui contacte prolongat amb persones a distància d'1,5 metres.

3.2.3.c. Distanciament físic durant el període d’adaptació a P3
La persona acompanyant no podrà participar en el període d’adaptació si
presenta símptomes compatibles amb la COVID-19 o els ha presentat en els
darrers 10 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 10 dies.
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 les dones
embarassades, hauran d’avaluar amb el seu equip mèdic de referència la
conveniència de participar en el període d’adaptació. Es recomana que aquestes
persones estiguin vacunades amb la pauta completa.
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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’adaptació 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.
L’acompanyant només podrà tenir contacte amb el seu infant, haurà de portar
una mascareta higiènica o quirúrgica col·locada correctament i caldrà que
mantingui la distància de seguretat (1,5 metres) amb la resta de persones de
l’aula (inclosos infants, persones acompanyants i persones educadores). A més,
en entrar al centre i també abans d’entrar a l’aula, ambdós s’hauran de rentar les
mans amb gel hidroalcohòlic. També es recomana el rentat de mans a la sortida
del centre educatiu.
Durant el període d’adaptació a P3 els espais hauran d’estar ben ventilats,
seguint aquestes instruccions:
-

Es ventilaran les instal·lacions interiors com a mínim abans de l’entrada i la
sortida dels alumnes i 3 vegades més durant el dia durant, almenys, 10 minuts
cada vegada.

-

Totes les aules seran adequadament ventilades. Si és possible, es deixaran les
finestres obertes durant les classes.

3.2.3.d. Distanciament físic durant el servei d’acollida matinal
Cada infant podrà anar acompanyat per un únic familiar i en entrar al centre
ambdós s’hauran de rentar les mans amb gel hidroalcohòlic. Un cop a dins
hauran de mantenir la distància de seguretat d’1,5 metres amb la resta de
persones que siguin a l’espai d’acollida.

3.2.3.e. Distanciament físic durant l’acompanyament a l’escola
Per tal de complir amb les mesures de seguretat i higiene, les famílies no podran
accedir al centre excepte en aquells casos puntuals indicats pel personal de
l’escola.

Si en algun moment és imprescindible per un motiu concret, només

podrà entrar un progenitor, el qual haurà de portar la mascareta ben posada,
utilitzar gel hidroalcohòlic i mantenir sempre la distància de seguretat.
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La persona acompanyant no podrà fer l’acompanyament si presenta símptomes
compatibles amb la COVID-19 o els ha presentat en els darrers 10 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 10 dies.
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 les dones
embarassades, hauran d’avaluar la conveniència d’aquest acompanyament. Es
recomana que aquestes persones estiguin vacunades amb la pauta completa.
Cada infant només podrà ser acompanyat per una sola persona (que pot anar
variant). Els germans 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.

3.2.3.f. Distanciament físic durant el seguiment tutorial i servei administratiu
Tot i que es prioritzaran les trobades virtuals i les comunicacions telefòniques,
quan calgui una entrevista o trobada presencial amb el tutor/a o especialistes
d’atenció educativa s’haurà de demanar cita prèvia i quedarà constància escrita
en un registre el motiu, els assistents i el lloc de la reunió. S’haurà de demanar
cita prèvia amb els tutors a través del correu electrònic de cada grup bombolla.
En el cas de trobades presencials amb administració i serveis s’haurà de
demanar cita posant-se en contacte amb secretaria (pàgina web, telèfon o
correu electrònic secretaria@csantvicens.cat).
Si s’ha de fer una trobada presencial, en entrar al centre haurà de rentar-se les
mans amb gel hidroalcohòlic. Es recomana que aquestes persones estiguin
vacunades amb la pauta completa.
3.2.4. Personal extern al centre
No podran accedir al centre les persones que presentin símptomes compatibles
amb la COVID-19 o que els hagin presentat en els darrers 10 dies. Tampoc no
podran entrar-hi si han tingut contacte estret amb una persona amb la COVID-19
confirmada o amb simptomatologia compatible en els darrers 10 dies.
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En entrar al centre haurà de rentar-se les mans amb gel hidroalcohòlic.
En el cas de professionals externs que atenen alumnes de l’escola, es
prioritzaran les trobades virtuals i les comunicacions telefòniques.

3.2.4.a. Distanciament físic
Qualsevol persona aliena al centre (professionals externs, proveïdors, etc.) haurà
de mantenir la distància de seguretat (1,5 metres) amb la resta de persones de
l’escola. En entrar al centre haurà de rentar-se les mans amb gel hidroalcohòlic.

3.2.4.b. Higiene de mans
El personal extern al centre s’haurà de rentar les mans amb aigua i sabó o gel
hidroalcohòlic abans d’accedir al l’escola i a l’espai on hagi d’anar. A més, es
recomana la rentada de mans a la sortida del centre educatiu.

3.2.4.c. Mascareta
A partir del dimecres 20 d'abril, la mascareta deixa de ser obligatòria per a tota
la població com estableix el Real Decreto 286/2022, de 19 de abril, por el que se

modifica la obligatoriedad del uso de mascarillas durante la situación de crisis
sanitaria ocasionada por la COVID-19 publicat al BOE i que deroga l’obligació de
dur mascaretes en qualsevol espai tancat d’ús públic o obert al públic (les
escoles en formen part d’aquesta categoria d’espais), als esdeveniments
multitudinaris que es desenvolupen en espais a l’aire lliure i, en els mitjans de
transport, a les andanes o estacions de passatgers. Això no obstant, es
recomana per a totes les persones amb una major vulnerabilitat davant la
infecció per COVID-19 que es mantingui l'ús de mascareta en qualsevol situació
en la qual es tingui contacte prolongat amb persones a distància d'1,5 metres.

3.3. Promoció de la salut i suport emocional
Al llarg del curs caldrà continuar realitzant activitats de promoció de la salut i de
suport emocional a l’alumnat.
D’altra banda, es reforçaran hàbits i conductes que són imprescindibles en el
context de la pandèmia:
●

Tenir cura d’un mateix i de les persones que ens envolten.

●

Actuar amb responsabilitat per protegir els més vulnerables.
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●

Rentar-se

les

mans de manera freqüent i sistemàtica.

3.4. Gestió davant possibles casos
3.4.1. Personal responsable de la gestió
El responsable de la coordinació i la gestió de la COVID-19 al centre és la direcció,
amb el suport del coordinador de riscos laborals. El centre disposa d’un gestor
COVID i d’un professional d’infermeria del CAP de referència, per fer les consultes
pertinents, i, a més, s’aplicarà el protocol vigent de Gestió de casos covid-19 als
centres educatius (veure punt 3.4.2.) quan es detecti un cas positiu o
simptomatologia susceptible de ser COVID-19 a l’escola.
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, serà una de les
mesures més rellevants per mantenir entorns de seguretat i preservar al màxim
l’assoliment dels objectius educatius i pedagògics.
Com s’esmentava amb anterioritat, el centre té establert un protocol d’actuació
en cas de detectar una sospita de cas que inclou la ràpida coordinació entre els
Serveis Territorials d’Educació i de Salut Pública.
3.4.2. Protocol d’actuació en la detecció al centre

3.4.2.a. Casos potencials en l’alumnat
Davant d'un/a alumne/a que comença a desenvolupar símptomes compatibles
amb la COVID-19 al centre educatiu, es duran a terme les següents actuacions:
1.

El mestre de suport del curs el portarà a un espai separat d'ús individual
(despatx de direcció) i ho comunicarà al director.

2. Tant la persona que ha iniciat símptomes com aquella que estigui al seu
càrrec

s’hauran

de

col·locar

una

mascareta

quirúrgica.

Des

de

secretaria/direcció es contactarà amb la família de l’alumne per tal que
vingui a buscar l’infant.
3. Si no es pot posar una mascareta quirúrgica (infants molt petits, persones
amb problemes respiratoris, persones amb dificultats per treure’s la
mascareta per elles mateixes o persones amb alteracions de la conducta
que en fan inviable l’ús), la persona acompanyant, si no està vacunada (si
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bé cal prioritzar que
n’estigui) s’ha de protegir amb una mascareta FFP2 sense vàlvula, una
pantalla facial i una bata d’un sol ús. El centre ha de disposar d’un estoc
d’aquest material per a les situacions en què calgui un equip de protecció
individual (EPI) per atendre un cas sospitós.
4. Caldrà tancar en una bossa tot el material utilitzat a l'espai d'ús individual i
introduir aquesta bossa tancada en una segona bossa abans de
dipositar-la amb la resta de residus.
5. En cas de presentar símptomes de gravetat o davant de qualsevol possible
complicació, la direcció trucarà també al 061 o al 112.
6. Si aquestes actuacions s’haguessin de realitzar a l’hora d’acollida,
menjador o extraescolars, les persones encarregades de trucar a la família
i

al

061

en

cas necessari, seran les responsables corresponents.

Posteriorment, informaran la direcció.
7.

La direcció del centre informarà de la situació als Serveis Territorials
(Inspecció) i, a través d’ells, al servei de Salut Pública. També es contactarà
amb el referent covid del centre (RECO).

8. En cas que la direcció no estigui presencialment a l’escola, es delegaran les
tasques en els membres de l’equip directiu presents.
9. La direcció recomanarà a la família que contacti amb el seu centre
d'atenció primària de referència (per telèfon o a través de La Meva Salut)
per a valoració clínica i PDIA si escau, preferentment el CAP del sistema
públic de salut de referència, ja que així es facilita la traçabilitat del
contagi i el seguiment epidemiològic. La cita s'ha de concertar abans de
24 hores un cop el o la professional sanitari n'hagi fet la valoració prèvia.
10. La família haurà de contactar amb el seu CAP de referència abans de 24
hores per valorar la situació i fer les actuacions necessàries. Si es decideix
realitzar una PCR o un test antigènic ràpid (TAR) per a SARS-CoV-2, l’infant i
la família amb qui conviu hauran d’estar en aïllament al domicili fins
conèixer-ne el resultat i compartir-lo amb el centre. A partir de la
publicació Fi del seguiment de casos Covid als centres de 21 de febrer de
2022, l’alumnat del GCE no immunitzat ja no haurà de fer quarantena.
11. Si finalment es confirma el cas, el servei de salut pública serà l'encarregada
de la identificació, l’aïllament i el seguiment dels contactes estrets.
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La comunicació entre els Serveis Territorials d’Educació i Salut Pública garantirà
la coordinació, 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 tot cas, però, la presa de decisions en relació amb el
tancament de l’activitat presencial del centre educatiu ha de ser el resultat de la
valoració que en facin l’autoritat sanitària en coordinació amb l’autoritat
educativa.
En el cas que el cas positiu es confirmi durant l’horari escolar, el grup estable ha
de romandre amb normalitat al centre educatiu fins que acabi la jornada lectiva,
sempre mantenint les mesures de seguretat i evitant el contacte amb la resta de
grups de convivència estable. Els contactes estrets poden continuar fent les
seves activitats amb normalitat, si bé han d’extremar les mesures de seguretat.
L’equip d’atenció primària de referència del centre estarà a disposició de l’equip
directiu per a mesures de consell sanitari sobre la COVID-19, tot havent designat
un responsable d’aquesta interlocució.
Si la PCR és negativa o no s’ha hagut de fer, l’alumne/a es pot reincorporar un
cop

hagi

remès

la

simptomatologia.

En tots els casos cal seguir les

recomanacions que recull el Document de no assistència al centre educatiu per

malaltia transmissible. De manera general, els infants es poden reincorporar
quan faci 72 hores que no tenen símptomes.
No cal fer una PCR/TAR de control ni presentar cap certificat mèdic per poder
tornar al centre educatiu.
Els germans convivents d’un cas sospitós (aquell a qui s’ha fet PCR o TAR per la
presència de símptomes compatibles i que està en espera dels resultats) que no
estiguin vacunats i que no hagin passat la covid-19 en els darrers 3 mesos, si
pertanyen a l’àmbit del centre educatiu han de quedar-se casa fins a conèixer-ne
el resultat. Si el resultat és negatiu, poden reincorporar-se al centre educatiu. En
el cas de confirmació d’infecció (PCR o TAR positiu), els germans i familiars que
són contactes estrets han de seguir el procediment general de gestió de casos
de covid-19.
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3.4.2.b. Casos potencials en persones adultes
Davant del cas que una persona adulta comenci a desenvolupar símptomes
compatibles amb la COVID-19 al centre educatiu se seguirà el següent protocol:
1.

L’afectat avisarà la secretaria del centre i direcció, i s’haurà de col·locar
una mascareta quirúrgica.

2. En cas de presentar símptomes de gravetat o davant de qualsevol possible
complicació, la direcció trucarà també al 061 o al 112.
3. La direcció del centre informarà de la situació als Serveis Territorials
(Inspecció) i, a través d’ells, al servei de Salut Pública.
4. En cas que la direcció no estigui personalment a l’escola, es delegaran les
tasques en els membres de l’equip directiu presents.
5. L’afectat marxarà del centre i trucarà al seu centre d'atenció primària de
referència (per telèfon o a través de La Meva Salut) per a valoració clínica i
PDIA si escau, preferentment el CAP del sistema públic de salut de
referència, ja que així es facilita la traçabilitat del contagi i el seguiment
epidemiològic. La cita s'ha de concertar abans de 24 hores un cop el o la
professional sanitari n'hagi fet la valoració prèvia. Si es decideix realitzar
una PCR o un TAR per a SARS-CoV-2, l’afectat i la família amb qui conviu
hauran d’estar en aïllament al domicili fins conèixer-ne el resultat i
compartir-lo amb el centre.
6. Si finalment es confirma el cas, Salut Pública serà l'encarregada de la
identificació, l’aïllament i el seguiment dels contactes estrets.
Els/les treballadors/es que es trobin en aïllament perquè han estat positius de
covid-19 no poden anar al centre escolar fins que no finalitzi el període de 7 dies
des de l’inici de símptomes, sempre que hagin estat les darreres 72 hores sense
símptomes, o des de la realització de la prova diagnòstica si han estat
asimptomàtics.
Els professionals treballadors del centre educatiu immunitzats o no immunitzats
que siguin contactes estrets d’un cas positiu no cal que facin quarantena,
sempre que siguin asimptomàtics.
Els qui formen part d’un GCE és recomanable que es facin una prova de
cribratge, encara que estiguin vacunats: un TAR el mateix dia que s’assabentin
que són contacte estret o l’endemà.
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Si la persona ha passat la covid-19 en els 90 dies previs, no es considera un cas
sospitós, tret que tingui una clínica molt suggestiva.
Tot i que la persona estigui vacunada, poden haver-hi casos positius. Si és així,
s’ha d’actuar com en qualsevol altre cas positiu.
El personal del centre educatiu que no està vacunat i té un familiar convivent a
l’espera del resultat d’una PCR perquè és un cas sospitós (no si és un contacte o
s’ha fet un cribratge), no pot acudir al centre educatiu fins que no es conegui el
resultat de la prova. Ara bé, no necessita una baixa laboral, sinó el document de
deure inexcusable que es pot descarregar des del Portal de centre.
La resta de protocol a seguir serà igual al ja descrit anteriorment.

3.4.2.c. Seguiment de casos
Les autoritats sanitàries faran el seguiment i control dels possibles casos que
puguin sorgir al centre.

4. PRIORITATS EDUCATIVES
●

Acompanyament

emocional

de

l’alumnat

(activitats

orientades

al

retrobament, a l’intercanvi de situacions viscudes...)
●

Acció tutorial i orientació en col·laboració amb les famílies, amb la
incorporació

d’estratègies

per

abordar

les

necessitats

educatives

específiques de suport educatiu.
●

Impuls a l’aprenentatge autònom i creatiu per part dels alumnes, amb
propostes que aprofundeixin en la competència d’aprendre a aprendre,
per tal de capacitar l’alumne a autoregular-se, incidint tant en els
processos cognitius com en els factors socioemocionals de l’aprenentatge.

●

L’impuls a la cultura digital, garantint la incorporació d’estratègies per a
fomentar la competència digital dels docents i dels alumnes.

●

Col·laboració i compromís en tots els àmbits: entre els docents, amb les
famílies i altres agents, valors que suposen una riquesa que cal mantenir i
desenvolupar.

●

Oportunitat per d’avançar en la transformació educativa al servei de l’èxit
del nostre alumnat. De repensar què fem i com ho fem, de dissenyar unes
estratègies educatives que donin resposta a les necessitats del moment,
per tal d’aconseguir una educació més competencial.
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5. ORGANITZACIÓ DEL CENTRE
El curs començarà de manera presencial el dia 13 de setembre de 2021.
S’han tornat a planificar fórmules organitzatives que garanteixin al màxim
possible que tots els alumnes d’educació infantil i primària 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 el cas de la incorporació d’un nou alumne al centre durant el curs, des de
direcció se l’assignarà a un grup estable existent.

5.1. Organització dels grups estables d’alumnes, professionals i espais
A partir del nombre d’alumnes, del nombre de docents i personal de suport
educatiu el centre i els espais disponibles, s’han organitzat els grups estables
d’alumnes amb un tutor o tutora i un espai referent.
Amb caràcter general, el grup estable està format per un conjunt d’alumnes amb
el seu tutor o tutora.
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/o un professional de suport educatiu
només pot formar part d’un únic grup estable.
5.1.1. Criteris per a la configuració de grups estables
●

El nombre d’alumnat del grup natural existent de cada nivell educatiu.

●

Que la seva composició es pugui mantenir al llarg de tot el curs. Els
alumnes del grup estable seran sempre els mateixos durant el curs 2021-22.

●

De naturalesa heterogènia, que contemplin la diversitat entre l’alumnat, no
agrupats per nivells d’aprenentatge.

●

Que afavoreixin una atenció inclusiva a tot l’alumnat, incorporant els
suports a l’alumnat amb NESE/NEE al grup al qual pertany.

●

Mantenir junt l’alumnat en el màxim d’horari i d’activitats al llarg de la
jornada lectiva tant a l’aula com al pati.

●

Que romangui, de manera general, el màxim de temps possible en el
mateix espai físic.
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5.1.2. Criteris a l’hora d’assignar de docents al grup estable
●

Reduir al màxim el nombre de mestres de cada grup.

●

Reduir el nombre de grups que atengui cada mestre/a especialista (llengua
anglesa i atenció a la diversitat).

Enguany els grups estables podran utilitzar altres espais a més de l’aula de
referència (aula polivalent, biblioteca, sala de psicomotricitat, aula de música,
aula maker, aula SIEI, etc.), sempre respectant els horaris establerts i assegurant
la ventilació.
Els professionals dels serveis educatius que fan assessorament a l’escola (EAP,
per exemple) podran entrar als centres i a les aules, tot mantenint la distància
física recomanada i aplicant les mesures d’higiene i prevenció. Es recomana que
aquestes persones estiguin vacunades amb la pauta completa.
També hi podran accedir, si és necessari, els professionals municipals.
5.1.3. Proposta organitzativa de grups i espais del centre

Grup
estable

P3 A

P3 B

Nombre
d’alumnes

25

24

P4 A

25

P4 B

25

Personal
docent
estable
1 (Helena
Baca/
Anna
Burnao)
1 (Anna
Recasens)
1 (Sara
Longas/
Loida
Fernández)
1 (Montse
Bigas)

Altres

PAE

docents

de suport

2 (Josefina
Evangelista,
(TEI) i Maria
Gallart
(logopèdia i
AD)

4 (Laia Mèlich,
anglès i suport,
Roser Ferrés,
psicomotricitat,
Núria Folqué
(SIEI) i Javi
2 (Maria
Pérez (SIEI)
Gallart
(logopèdia i
AD) i Gloria
Barranco
(vetlladora)

Espai

Altres

estable

espais

(aula)

temporals

Aula
P3 A

Aula
P3 B

Aula
P4 A

Sala psico
i aula
polivalent
(veure
horaris).

Aula
P4 B
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P5 A

25

1 (Mònica
Prats)

P5 B

25

1 (Salva
Rojo)

1r A

26

1 (Mireia
Grao)

1r B

26

1 (Begoña
Molinero)

2n A

25

1 (Anna
Rodon)

2n B

25

3r A

1 (Isabel
Carrasco/

2 (Maria
Gallart
(logopèdia i
AD) i Gloria
Barranco
(vetlladora)

Aula
P5 A
Aula
P5 B
Aula
1r A

3 (Laia Mèlich,
anglès i suport,
Roser Ferrés,
psicomotricitat,
(Mònica Biel,
suport i altres,
Núria Folqué
(SIEI) i Javi
Pérez (SIEI)

Aula
2 (Maria
Gallart
(logopèdia i
AD) i Gloria
Barranco
(vetlladora)

1r B
Aula
2n A

Sala psico,
biblioteca,
aula d’art,
teatre
(veure
horaris).

Aula

Gemma
Ramos)

2n B

23

1 (Lluïsa
Montmany)

Aula

3r B

23

1 (Luis Oriol
Castilla)

4t A

25

1 (Olga
Mata)

4t B

24

1 (David
Ferrés)

5è A

25

1 (Irene
García)

5è B

25

1 (Lina
Ribas)

3r A
3 (Rosa
Masana, anglès
i suport, Jaume
Folqué, Núria
Folqué (SIEI) i
Javi Pérez (SIEI)

2 (Mònica
Español
(AD) i
Valentina
Imberti (TIS)

Aula
3r B
Aula
4t A

Sala psico,
biblioteca,
aula d’art,
teatre
(veure
horaris).

Aula
4t B
4 (Maite
Casanova,
anglès, i
suport, Isabel
S., Núria
Folqué (SIEI) i
Javi Pérez (SIEI)

Aula
2 (Mònica
Español
(AD) i
Valentina
Imberti (TIS)

5è A

Aula
5è B

Sala psico,
biblioteca,
aula d’art,
teatre,
aula
maker
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6è A

27

6è B

26

1 (Roger
Bartés)

Aula

1 (Helena
Millan)

Aula

6è A

(veure
horaris).

6è B

Els horaris de cada grup estable de convivència s’elaboraran els primers dies de
setembre conjuntament els dos tutors/es paral·lels amb l’excepció de l’EF i
l’anglès, que ja estaran determinats. Els horaris d’intervenció del DPO (logopeda,
MEE’s, educador i MEE del SIEI, TIS) també es planificaran a l’inici del curs a
partir dels anteriors. Caldrà que les coordinadores vetllin perquè els horaris
tinguin coherència interna dins de cada cicle.
5.1.4. Organització dels espais
Cada grup tindrà un únic espai de referència però enguany podrà utilitzar altres
espais a més de la seva aula (aula polivalent, biblioteca, sala de psicomotricitat,
aula de plàstica, teatre, aula de música, aula maker, aula SIEI, etc.).
Caldrà tenir en compte, però, que cada cop que hi hagi un canvi de grup s’haurà
de ventilar l'espai. Les persones responsables seran el/la tutor/a o el /la mestre/a
corresponent i, en el cas d’alumnes de primària, el propi alumnat podrà
col·laborar-hi.
Dins del conjunt d’actuacions de sensibilització que el centre portarà a terme
amb l’alumnat respecte de mesures higièniques envers la prevenció de contagi
per la COVID-19, vetllarem perquè els propis alumnes, quan acabin d’ocupar un
espai que no és la seva aula de referència, col·laborin en les actuacions
d’ordenació dels estris utilitzats i de la ventilació abans de marxar, tot
possibilitant el seu nou ús en bones condicions per part d’un altre grup.
Per aquest motiu s’han assignat lavabos i piques per a cada classe que estaran
senyalitzades:
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Classe

WC assignat

Rentat de mans

P3 A

P3 (intern)

Aula

P3 B

P3 (intern)

Aula

P4 A

infantil noies (1)

Aula

P4 B

infantil noies (2)

Aula

P5 A

infantil nois (1)

Aula

P5 B

infantil nois (2)

Aula

1r A

1r pis noies (1)

WC noies 1r pis (e)

1r B

1r pis noies (2)

WC noies 1r pis (d)

2n A

1r pis nois (1)

WC nois 1r pis (e)

2n B

1r pis nois (2)

WC nois 1r pis (d)

3r A

Mestres nois 1r pis

WC mestres nois 1r pis

3r B

Mestres noies 1r pis

WC mestres noies 1r pis

4t A

infantil mestres noies

WC mestres inf noies

4t B

infantil mestres nois

WC mestres inf nois

5è A

superior noies (2)

WC sup noies (e)

5è B

superior noies (1)

WC sup noies (d)

6è A

superior nois

WC sup nois (e)

6è B

1r pis noies (3)

WC sup nois (d)

Personal
del centre

lavabo adaptat planta baixa

lavabo adaptat planta baixa

Personal
del centre

lavabo del pati

lavabo del pati

Personal
de cuina

1r pis noies (4)

pica menjador

usuaris
extraescolars

lavabos d’EF

lavabos d’EF

EP (canvi de
samarreta)

Vestidors nois i noies
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5.1.5. Espais de reunió i treball per al personal
En els espais de reunió i treball per al personal cal garantir el distanciament físic
de seguretat de 1,5 metres. Aquesta mesura serà extensiva per a d’altres espais
de l’escola (sales de mestres, màquina del cafè, sala de menjador, etc.). S’ha de
prestar especial atenció a la correcta ventilació de l’espai.
5.2. Organització d’horaris i gestió d’entrades i sortides
Per evitar l’aglomeració de persones en espais del centre hi ha establerts circuits
i s’ha organitzat la circulació dels diferents membres de la comunitat educativa
en llocs i moments determinats.
5.2.1. Entrades i sortides
Les entrades i sortides del centre es faran de manera esglaonada, tenint en
compte el nombre d’accessos i el nombre de grups estables.
L’escola disposa de quatre accessos d’entrada i de sortida, ben marcats amb
cartells i comunicats a l’Ajuntament per tal que la policia local pugui planificar
les seves actuacions sobre la mobilitat:
●

Porta principal (rampa carrer Antoni Gaudí): porta 1

●

Reixat gris (carrer Antoni Gaudí): porta 2

●

Accés pati d’infantil (carretera de Sant Boi): porta 3

●

Accés fons del pati (carrer Ramon Poch): porta 4

Les entrades i sortides pels diferents accessos seran en funció dels nivells:
Nivell

Porta d’accés

Entrada
matí

P3

Accés pati d’infantil 8:50 h (carretera de Sant Boi) 9:00 h
(porta 3)

P4

Porta principal (rampa
carrer Antoni Gaudí)
(porta 1)

P5

Reixat
gris
(carrer
Antoni Gaudí) (porta 2)

Sortida
migdia
12:50 h 13:00 h

Entrada
tarda
14:50 h 15:00 h

Sortida
tarda
16:50 h 17:00 h
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1r

Accés pati d’infantil 9:00 h (carretera de Sant Boi) 9:10 h
(porta 3)

2n

Reixat
gris
(carrer
Antoni Gaudí) (porta 2)

5è

Accés fons del pati
(carrer Ramon Poch)
(porta 4)

6è

Porta principal (rampa
carrer Antoni Gaudí)
(porta 1)

3r

Porta principal (rampa 9:10 h carrer Antoni Gaudí) 9:20 h
(porta 1)

4t

Reixat
gris
(carrer
Antoni Gaudí) (porta 2)

13:00 h 13:10 h

15:00 h 15:10 h

17:00 h 17:10 h

13:10 h 13:20 h

15:10 h 15:20 h

17:10 h 17:20 h

L’alumnat que no pugui realitzar l’entrada al centre en l’horari establert, haurà
d’esperar a entrar a l’escola cinc minuts després de finalitzar els torns, per
garantir la seguretat en els trajectes. Al matí ho podran fer a les 9:25 h i a la tarda
a les 15:25 h, sempre per la porta principal (rampa del carrer Antoni Gaudí).
Pel que respecta a la sortida, se seguirà el mateix procediment. L’alumnat que no
sigui recollit en l’horari establert, no es podrà recollir fins les 13:25h al migdia i les
17:25h a la tarda, el punt de recollida serà al costat de la secretaria. Seguint les
Normes d’Organització i Funcionament del centre (NOFC), si una família recull el
seu fill/a fora de l’horari definit de forma reiterada, a partir de la tercera vegada
en un mes se li aplicarà una càrrega econòmica definida al punt 6.5.4.
En cas que l’alumnat hagi d’arribar més tard o ser recollit abans per causa
justificada (visita mèdica, assistència a un servei extern, etc.), s’avisarà a l’escola
mitjançant el/la tutor/a.
En cas de pluja el pla no variarà. Les entrades i sortides es realitzaran de la
mateixa manera, amb l’ús de paraigua i/o capelina.
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Les excepcionals circumstàncies derivades de la pandèmia poden determinar la
necessitat d’incorporar canvis en els horaris d’entrades i sortides, tenint en
compte el nostre Projecte educatiu de centre. En el cas de modificació de l’horari,
se n’informarà a Serveis territorials perquè el pugui aprovar.
La distribució del personal serà la següent:

P3 - 1r torn - porta 3 (accés pati d’infantil, carretera de Sant Boi)
Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

Isabel S.
i Pepi

Isabel S.
i Pepi

Isabel S.
i Pepi

Isabel S.
i Pepi

Isabel S.
i Pepi

Tutores

Tutores

Tutores

Tutores

Tutores

Isabel S.
i Pepi

Isabel S.
i Pepi

Isabel S.
i Pepi

Laia i Pepi

Laia i Pepi

Laia i Pepi

Laia i Pepi

Laia i Pepi

Laia i Pepi

Laia i Pepi

Tutores

Tutores

Tutores

Tutores

Tutores

Acompanyament de
l’alumnat

Laia, Pepi
i tutores

Laia, Pepi i
tutores

Laia, Pepi
i tutores

Laia, Pepi
i tutores

Laia, Pepi
i tutores

Obertura i tancament
de la porta

Isabel S.
i Pepi

Isabel S.
i Pepi

Isabel S.
i Pepi

Isabel S.
i Pepi

Isabel S.
i Pepi

Tutores

Tutores

Tutores

Tutores

Tutores

Isabel S.
i Pepi

Isabel S.
i Pepi

Isabel S.
i Pepi

Isabel S.
i Pepi

Isabel S.
i Pepi

Pepi

Pepi

Pepi

Pepi

Pepi

Gel hidroalcohòlic

Tutores

Tutores

Tutores

Tutores

Tutores

Acompanyament de
l’alumnat

Pepi
i tutores

Pepi
i tutores

Pepi
i tutores

Pepi i
tutores

Pepi
i tutores

Obertura i tancament
de la porta
8:50h
Gel hidroalcohòlic
9:00h

Entrada de l’alumnat
Suport a l’alumnat
Obertura i tancament
de la porta

12:50h
13:00h

14:50h
15:00h

Gel hidroalcohòlic

Gel hidroalcohòlic
Entrada de l’alumnat
Suport a l’alumnat
Obertura i tancament
de la porta

16:50h
17:00h
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P4 - 1r torn - porta 1 (porta principal, rampa carrer Antoni Gaudí)
Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

PAS
(Glòria)

PAS
(Glòria)

PAS
(Glòria)

PAS
(Glòria)

PAS
(Glòria)

Tutores

Tutores

Tutores

Tutores

Tutores

Suport a l’alumnat

PAS
(Glòria)
i Maria

PAS
(Glòria)
i Maria

PAS
(Glòria)
i Maria

PAS
(Glòria)
i Maria

PAS
(Glòria)
i Maria

Obertura i tancament
de la porta

Tutores

Tutores

Tutores

Tutores

Tutores

Tutores

Tutores

Tutores

Tutores

Tutores

Acompanyament de
l’alumnat

Tutores

Tutores

Tutores

Tutores

Tutores

Obertura i tancament
de la porta

PAS
(Glòria)

PAS
(Glòria)

PAS
(Glòria)

PAS
(Glòria)

PAS
(Glòria)

Tutores

Tutores

Tutores

Tutores

Tutores

Suport a l’alumnat

PAS
(Glòria)
i Maria

PAS
(Glòria)
i Maria

PAS
(Glòria)
i Maria

PAS
(Glòria)
i Maria

PAS
(Glòria)
i Maria

Obertura i tancament
de la porta

Tutores

Tutores

Tutores

Tutores

Tutores

Gel hidroalcohòlic

Tutores

Tutores

Tutores

Tutores

Tutores

Acompanyament de
l’alumnat

Tutores

Tutores

Tutores

Tutores

Tutores

Obertura i tancament
de la porta
8:50h

Gel hidroalcohòlic

9:00h

Entrada de l’alumnat

12:50h
13:00h

14:50h

Gel hidroalcohòlic

Gel hidroalcohòlic
Entrada de l’alumnat

15:00h

16:50h
17:00h
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P5 - 1r torn - porta 2 (reixat gris, carrer Antoni Gaudí)

8:50h
9:00h

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

PAS

PAS

PAS

PAS

PAS

Tutores

Tutores

Tutores

Tutores

Tutores

Tutores

Tutores

Tutores

Tutores

Tutores

Mònica E.

Mònica E.

Mònica E.

Mònica E.

Mònica E.

Tutores

Tutores

Tutores

Tutores

Tutores

Tutores

Tutores

Tutores

Tutores

Tutores

Obertura i tancament
de la porta
Gel hidroalcohòlic
Entrada de l’alumnat
Rebuda de l’alumnat
Obertura i tancament
de la porta

12:50h

Gel hidroalcohòlic

13:00h Acompanyament de
l’alumnat
Obertura i tancament
de la porta
14:50h

Gel hidroalcohòlic

15:00h Entrada de l’alumnat
Rebuda de l’alumnat
Obertura i tancament
de la porta
16:50h
17:00h

Gel hidroalcohòlic
Acompanyament de
l’alumnat
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1r - 2n torn - porta 3 (accés pati d’infantil, carretera de Sant Boi)

9:00h
9:10h

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

PAS
i Mònica B.

PAS
i Mònica B.

PAS
i Mònica B.

PAS
i Mònica B.

PAS
i Mònica B.

Rebuda de l’alumnat

Tutors/es

Tutors/es

Tutors/es

Tutors/es

Tutors/es

Obertura i tancament
de la porta

PAS

PAS

PAS

PAS

PAS

Gel hidroalcohòlic i
acompanyament de
l’alumnat

Tutores

Tutores

Tutores

Tutores

Tutores

PAS
i Mònica B.

PAS
i Mònica B.

PAS
i Mònica B.

PAS
i Mònica B.

PAS
i Mònica B.

Rebuda de l’alumnat

Tutores

Tutores

Tutores

Tutores

Tutores

Obertura i tancament
de la porta

PAS

PAS

PAS

PAS

PAS

Gel hidroalcohòlic i
acompanyament de
l’alumnat

Tutores

Tutores

Tutores

Tutores

Tutores

Obertura i tancament
de la porta
Gel hidroalcohòlic
Entrada de l’alumnat

13:00h
13:10h

Obertura i tancament
de la porta
15:00h

Gel hidroalcohòlic

15:10h

Entrada de l’alumnat

17:00h
17:10h

pàg. 35

Pla d’organització per al curs
2021-2022 en el marc de la
pandèmia per COVID-19

2n - 2n torn - porta 2 (reixat gris, carrer Antoni Gaudí)

9:00h
9:10h

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

PAS

PAS

PAS

PAS

PAS

Tutores

Tutores

Tutores

Tutores

Tutores

Tutores

Tutores

Tutores

Tutores

Tutores

Mònica E.

Mònica E.

Mònica E.

Mònica E.

Mònica E.

Tutores

Tutores

Tutores

Tutores

Tutores

Tutores

Tutores

Tutores

Tutores

Tutores

Obertura i tancament
de la porta
Gel hidroalcohòlic
Entrada de l’alumnat
Rebuda de l’alumnat
Obertura i tancament
de la porta

13:00h
13:10h

Gel hidroalcohòlic
Acompanyament de
l’alumnat
Obertura i tancament
de la porta

15:00h

Gel hidroalcohòlic

15:10h

Entrada de l’alumnat
Rebuda de l’alumnat
Obertura i tancament
de la porta

17:00h
17:10h

Gel hidroalcohòlic
Acompanyament de
l’alumnat
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3r - 3r torn - porta 1 (porta principal, rampa carrer Antoni Gaudí)

9:10h
9:20h

Obertura i tancament
de la porta
Gel hidroalcohòlic

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

PAS
(Glòria)

PAS
(Glòria)

PAS
(Glòria)

PAS
(Glòria)

PAS
(Glòria)

Tutores

Tutores

Tutores

Tutores

Tutores

Tutores

Tutores

Tutores

Tutores

Tutores

PAS
(Glòria)

PAS
(Glòria)

PAS
(Glòria)

PAS
(Glòria)

PAS
(Glòria)

Tutores

Tutores

Tutores

Tutores

Tutores

Tutores

Tutores

Tutores

Tutores

Tutores

Entrada de l’alumnat
Rebuda de l’alumnat
Obertura i tancament
de la porta
13:10h
Gel hidroalcohòlic i
13:20h acompanyament de
l’alumnat
Obertura i tancament
de la porta
15:10h

Gel hidroalcohòlic

15:20h Entrada de l’alumnat
Rebuda de l’alumnat
Obertura i tancament
de la porta
17:10h
17:20h

Gel hidroalcohòlic i
acompanyament de
l’alumnat
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4t - 3r torn - porta 2 (reixat gris, carrer Antoni Gaudí)

9:10h
9:20h

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

PAS

PAS

PAS

PAS

PAS

Tutores

Tutores

Tutores

Tutores

Tutores

Tutores

Tutores

Tutores

Tutores

Tutores

Mònica E

Mònica E

Mònica E

Mònica E

Mònica E

Tutores

Tutores

Tutores

Tutores

Tutores

Tutores

Tutores

Tutores

Tutores

Tutores

Obertura i tancament
de la porta
Gel hidroalcohòlic
Entrada de l’alumnat
Rebuda de l’alumnat
Obertura i tancament
de la porta

13:10h
13:20h

Gel hidroalcohòlic i
acompanyament de
l’alumnat
Obertura i tancament
de la porta

15:10h

Gel hidroalcohòlic

15:20h

Entrada de l’alumnat
Rebuda de l’alumnat
Obertura i tancament
de la porta

17:10h
17:20h

Gel hidroalcohòlic i
acompanyament de
l’alumnat
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5è - 2n torn - porta 4 (accés fons del pati, carrer Ramon Poch)

9:00h
9:10h

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

Maite

Maite

Maite

Maite

Maite

Tutores

Tutores

Tutores

Tutores

Tutores

Tutores

Tutores

Tutores

Tutores

Tutores

Maite

Maite

Maite

Maite

Maite

Tutores

Tutores

Tutores

Tutores

Tutores

Tutores

Tutores

Tutores

Tutores

Tutores

Obertura i tancament
de la porta
Gel hidroalcohòlic
Entrada de l’alumnat
Rebuda de l’alumnat
Obertura i tancament
de la porta

13:00h
13:10h

Gel hidroalcohòlic i
acompanyament de
l’alumnat
Obertura i tancament
de la porta

15:00h Gel hidroalcohòlic
15:10h

Entrada de l’alumnat
Rebuda de l’alumnat
Obertura i tancament
de la porta

17:00h
17:10h

Gel hidroalcohòlic i
acompanyament de
l’alumnat
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6è - 2n torn - porta 1 (porta principal, rampa carrer Antoni Gaudí)

9:00h
9:10h

Obertura i tancament
de la porta
Gel hidroalcohòlic

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

PAS
(Glòria)

PAS
(Glòria)

PAS
(Glòria)

PAS
(Glòria)

PAS
(Glòria)

Tutores

Tutores

Tutores

Tutores

Tutores

Tutores

Tutores

Tutores

Tutores

Tutores

PAS
(Glòria)

PAS
(Glòria)

PAS
(Glòria)

PAS
(Glòria)

PAS
(Glòria)

Tutores

Tutores

Tutores

Tutores

Tutores

Tutores

Tutores

Tutores

Tutores

Tutores

Entrada de l’alumnat
Rebuda de l’alumnat
Obertura i tancament
de la porta
13:00h
13:10h

Gel hidroalcohòlic i
acompanyament de
l’alumnat
Obertura i tancament
de la porta

15:00h Gel hidroalcohòlic
15:10h

Entrada de l’alumnat
Rebuda de l’alumnat
Obertura i tancament
de la porta

17:00h
17:10h

Gel hidroalcohòlic i
acompanyament de
l’alumnat

5.2.2. Circulació dins del centre
En els passadissos, escales i lavabos es vetllarà perquè no hi coincideixi més d’un
grup estable. Tant en cas de coincidència inevitable com si no n’hi ha, sempre
caldrà mantenir la distància interpersonal d’1,5 metres i anar per la dreta.
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Quant a l’accés a les aules, es tindran en compte les següents pautes:
Nivell

Torn/porta d’accés

Arribada fins a l’aula

P3

1r torn, porta 3
(accés
pati
d’infantil, carretera
de Sant Boi)

L’alumnat serà rebut a l’entrada per les
respectives tutores i s’agruparà amb l’ajut del
personal de suport al pati d’EI. Després, entrarà a
les aules (primer un grup i després, l’altre).

P4

P5

1r

2n

5è

6è

3r

1r torn, porta 1
Els alumnes seran rebuts a l’entrada per les
(porta
principal,
respectives tutores i s’agruparan amb l’ajut del
rampa
carrer
personal de suport al hall de l’escola. Després,
Antoni Gaudí)
entraran a les aules (primer un grup i després,
l’altre).
1r torn, porta 2
(reixat gris, carrer
Antoni Gaudí)

El personal de suport rebrà l’alumnat a l’entrada i
vetllarà perquè vagi cap a les respectives aules, on
els estaran esperant els tutors.

2n torn, porta 3
L’alumnat serà rebut a l’entrada per les
(accés
pati
respectives tutores i s’agruparà amb l’ajut del
d’infantil, carretera
personal de suport al pati d’EI. Després, entrarà a
de Sant Boi)
les aules (primer un grup i després, l’altre).
2n torn, porta 2
El personal de suport rebrà l’alumnat a l’entrada i
(reixat gris, carrer
vetllarà perquè vagi cap a les respectives classes,
Antoni Gaudí)
tot pujant per les escales exteriors fins al primer
pis i travessant el passadís fins arribar a les aules
on els estaran esperant les tutores.
2n torn, porta 4
Els alumnes seran rebuts a l’entrada pel personal
(accés fons del
de suport, s’agruparan amb les respectives
pati, carrer Ramon
tutores al pati de primària i entraran a les aules
Poch)
per la porta de la secretaria (primer un grup i
després l’altre), també amb l’ajuda del personal de
suport.
2n torn, porta 1
El personal de suport rebrà l’alumnat a l’entrada i
(porta
principal,
vetllarà perquè vagi a les respectives aules -on els
rampa
carrer
estaran esperant les tutores- per l’escala interior.
Antoni Gaudí)
3r torn, porta 1
El personal de suport rebrà l’alumnat a l’entrada i
(porta
principal,
vetllarà perquè vagi a les respectives aules -on els
rampa
carrer
estaran esperant les tutores- per l’escala interior.
Antoni Gaudí)
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3r torn, porta 2
(reixat gris, carrer
Antoni Gaudí)

4t

El personal de suport rebrà l’alumnat a l’entrada i
vetllarà perquè vagi cap a les respectives classes,
tot pujant per les escales exteriors fins al primer
pis i travessant el passadís fins arribar a les aules
on els estaran esperant les tutores.

Per a la sortida, se seguiran les indicacions anteriors, en sentit contrari (sempre
per la dreta) i comptant amb l’acompanyament dels tutors/es o mestres
especialistes fins a la porta de sortida. En cas que sigui necessari es podrà sortir
amb el grup al carrer per evitar aglomeracions a les portes.
5.2.3. Ús de l’ascensor
Es reservarà l’ascensor per a les persones que presenten dificultats per a la
mobilitat i el seu personal de suport, si s’escau (l’ús serà esporàdic). També
podran fer-ne ús els proveïdors del servei de menjador.

5.3. Organització del període d’adaptació de P3
S’aplicarà

el

Pla

d’acollida

del

centre,

tenint

en

compte les següents

modificacions:
Respecte de l’espai:
●

El període d’adaptació es durà a terme a les respectives aules de P3 i cada
alumne podrà ser acompanyat per un/a adult/a.

●

Ventilació: a les aules, caldrà ventilar adequadament, almenys durant 10
minuts 3 vegades al dia, abans i després de l’entrada i la sortida de
l’alumnat, i quan canviï el grup de persones que hi ha a l’interior. També es
deixaran les finestres obertes durant les sessions.

●

Ocupació: en cap cas es podrà superar l’ocupació que preveu que cada
persona disposi d’un espai de 2,5 m² a l’interior de l’aula, inclosos infants,
persones acompanyants i persones educadores.

Respecte de la persona acompanyant:
●

Requisits d’accés: la persona acompanyant no podrà participar en el
període d’adaptació si presenta símptomes compatibles amb la COVID-19 o
els ha presentat en els darrers 10 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 10 dies.
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●

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 les dones embarassades hauran d’avaluar la
conveniència de participar en el període d’adaptació amb el seu equip
mèdic de referència. Es recomana que aquestes persones estiguin
vacunades amb la pauta completa.

●

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’adaptació
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. Es
recomana que aquestes persones estiguin vacunades amb la pauta
completa.

●

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

del

grup

(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 i també abans
d’entrar a l’aula. També es recomana la higiene de mans a la sortida del
centre educatiu.

●

Mascareta: la persona acompanyant haurà d’accedir al centre educatiu
amb una mascareta higiènica o quirúrgica correctament posada.

Respecte dels horaris:
●

Primer torn: de 9:15 h a 10:45 h.

●

Segon torn: de 11:00 h a 12:30 h.

●

Tercer torn: de 15:15 h a 16:45 h.

5.4. Organització de l’esbarjo
La sortida al pati serà esglaonada però a partir del 3r trimestre l’espai ja no
estarà sectoritzat excepte per als torns de vigilància dels mestres (i excloent el
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Parc de Vila Vella), de forma que tot l’alumnat d’EI compartirà l’esbarjo de la seva
etapa (P5 podrà fer ús del S6 els divendres) i el d’EP el de la seva. Els tutors/es i el
personal de suport corresponents s’encarregaran de fer la vigilància per torns
establerts.
No sonarà la música a les hores d’entrada i sortida al pati. Les persones
responsables de respectar escrupulosament els horaris establerts seran el/la
tutor/a i el personal de suport; en el cas dels alumnes de primària, ells mateixos
podran col·laborar-hi.
L’esmorzar, però, s’haurà de fer a l’aula abans de sortir al pati.

Mestres i seccions
Curs

P3 A
P3 B
P4 A
P4 B

P5 A
P5 B

Horari

11:00 h
11:45 h

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

S1 i S2
Loida F. /
Mònica P. /
Roser F. (30’) /
Anna R.

S1 i S2
Salva R. /
Montse B. /
Pepi E.-Alba

S1 i S2
Roser F. /
Loida F. /
Anna B.

S1 i S2
Mònica P. /
Laia M. /
Pepi E.-Alba

Divendres

S1 i S2
Montse B. /
Anna R. /
Anna B.

S6
Salva R./Gloria B.
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10:45 h
11:15 h

S7-parc
Mireia G./
Begoña M./
Maria G./
Gemma R.

2n

S6
Mireia G.

S4
Begoña M.

S5
Maria G.

S3
Gemma R.

10:45 h
11:15 h

S5
Anna R./
Valentina I.

S3
Isabel C.

S7-parc
Anna R. /
Isabel C./
Maria G./
Laia M.

S6
Núria F.

S4
Núria F.

3r

11:15 h
11:45 h

S7-parc
Lluïsa M./
Luis O./Rosa M.
/Isabel S.

S5-6
Lluïsa M.

S3-4
Luis O.

S5
Javi P.

S4
Javi P.

4t

11:15 h
11:45 h

S5
Olga M.

S3-4
David F.

S7-parc
Olga M./
David F./Rosa M.
/Jaume F.

S6
Mònica E.

S5
Mònica E.

1r

5è

10:45 h
11:15 h

S3
Irene G.

S4
Lina R.

S5
Valentina I.

S3
Isabel S.

S7-parc
Irene G./
Lina R./
Isabel S.

6è

10:45 h
11:15 h

S4
Roger B.

S7-parc
Roger B./
Helena M./
Maite C.

S3
Maite C.

S4
Valentina I.

S5
Helena M.

5.5. Organització dels serveis
5.5.1. Menjador

L’organització d’aquest servei escolar ha estat elaborada conjuntament amb
l’equip de Fundesplai, encarregat del servei de menjador a la nostra escola.
El servei de menjador escolar inclou l’àpat i les activitats posteriors fins a la
represa de l’activitat lectiva. El temps de menjador integra la globalitat dels
aspectes que incideixen en una acció educativa que comprèn l’alimentació
saludable, l’adquisició d’hàbits, el descans i les relacions socials, tot seguint els
valors educatius pertinents.
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5.5.1.a. Mesures preventives
-

Davant la nova evidència que la transmissió del virus és molt poc probable
a través de les superfícies, les recomanacions principals al menjador
consisteixen en la ventilació, el rentat de mans abans i després de l’àpat i
la disposició de l'alumnat per grups de convivència estable, mantenint la
distància física recomanada entre grups.

-

El menjar se servirà en plats individuals, tot evitant compartir-lo (no es
posaran amanides, ni setrilleres, ni cistelles del pa al centre de la taula).
L’aigua podrà estar en una gerra però es recomana que sigui una persona
adulta responsable qui la serveixi o bé un únic infant encarregat durant
tot l’àpat.

-

Els infants que per raons del projecte pedagògic realitzin tasques del tipus
parar i desparar taula, o d’altres, ho faran exclusivament per al seu grup
de convivència. En cas que l’alumnat reculli el menjar a la línia d’autoservei,
caldrà mantenir la distància a la filera.

-

Caldrà garantir les condicions de seguretat alimentària per al trasllat i
servei dels aliments. No caldrà utilitzar elements isotèrmics.

-

L’equip docent, PAE i PAS del centre podrà fer ús del servei de menjador
escolar en espais clarament diferenciats de l’ocupat per l’alumnat i tot
mantenint en tot moment la distància de seguretat d’1,5 metres. L’equip de
monitors i monitores treballaran amb les mesures de seguretat sanitària
adequades.

-

Es garantirà la correcta ventilació, neteja i desinfecció abans i després de
cada àpat.

-

En cas de confinament preventiu d’un grup estable, aquell curs dinarà a
l’aula ordinària.

5.5.1.b. Proposta de torns i/o espais
Per qüestions d’organització i per minimitzar els contactes, tenint en compte el
gran nombre d’alumnes que es queden al menjador entre fixos i esporàdics,
l’alumnat podrà menjar a les aules (només en el cas de P3) i/o a l’espai del
menjador. En el cas de les aules ordinàries, els espais habilitats per fer els àpats
hauran de ser utilitzats exclusivament per infants pertanyents al grup estable.
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Tots els monitors i monitores es reuniran amb els seus grups a les hores
establertes dins de les aules, per tal que els infants que marxen cap a casa ho
puguin fer amb l’acompanyament del docent pertinent.
Grup/
curs

Hora
d’entrega al
monitoratge

Hora
de
dinar

Espai a
utilitzar

P3 A

12:45 h

13:00 h

Aula P3 A

P3 B

12:45 h

13:00 h

Aula P3 B

P4 A

12:45 h

13:00 h

Menjador

P4 B

12:45 h

13:00 h

Menjador

P5 A

12:45 h

13:00 h

Menjador

P5 B

12:45 h

13:00 h

1r A i B

12:55 h

2n A i B

Monitoratge de
referència
Ana Rodríguez i
Emma Gaeda

Hora
d’entrega
als tutors
15:00 h
15:00 h

María Rodríguez
(+ Lidia Chaparro,
reforç)

15:00 h

15:00 h

Menjador

Glòria Barranco
(+ Lidia Chaparro,
reforç)

13:10 h

Menjador

Concepció Rusinès

15:10 h

12:55 h

13:20 h

Menjador

Rosa Martínez

15:10 h

3r A i B

13:05 h

13:30 h

Menjador

Anna Ávila

15:20 h

4t A i B

13:05 h

13:40 h

Menjador

Ferran Llopart

15:20 h

5è A i B

12:55 h

13:50 h

Menjador

Davinia Prieto

15:10 h

6è A i B

12:55 h

14:00 h

Menjador

Laia López

15:10 h

15:00 h

15:00 h

A més del personal descrit en el quadre, l’equip del servei de menjador compta
amb:
●

Coordinadora: Montse Salud

●

Responsable de cuina: Mª Carmen Porcel

●

Ajudant de cuina: Marga Aranda

●

Auxiliar de neteja: Sara Ballarín

●

Reforç: Mª Carmen Sánchez

L’alumnat de P3, enguany, no farà ús de pitet a l’hora de dinar i, per altra banda,
haurà de portar un llençol per posar damunt del matalàs (i una manteta a
l’hivern) que cada dia s’emportarà a casa perquè es pugui rentar.
En el cas de l’alumnat de primària, cal tenir en compte que l’espai de menjador
és una ubicació on podran coincidir diversos grups estables. Els integrants d’un
mateix grup estable hauran de seure junts en una o més taules. Caldrà mantenir
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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-ne la distància.
5.5.1.c. Activitats durant el migdia
Les activitats anterior i/o posteriors als àpats es realitzaran preferiblement a
l’aire lliure, amb ocupació diferenciada d’espais per a cada nivell, tot fent ús de la
mascareta només en els espais interiors.
També es podran utilitzar espais interiors per a infants pertanyents a un mateix
grup estable.
Caldrà garantir la neteja, la desinfecció i la ventilació dels espais abans i després
de la seva utilització, així com del material que s’hagi emprat.
La migdiada de l’alumnat de P3 es farà dins de la seva aula, cada grup estable en
el seu espai.
5.5.2. Acollida matinal
Les aules ordinàries -utilitzades exclusivament per infants pertanyents al grup
estable- seran els espais de referència per als alumnes que facin ús del servei
d’acollida matinal.
Cada infant podrà anar acompanyat per un únic familiar i en entrar al centre per
la rampa i entrada principal s’hauran de rentar les mans amb el gel
hidroalcohòlic que els facilitarà la persona que els rebi a la porta.
Un cop acabat el servei d’acollida caldrà ventilar i netejar l’espai.
Abans i després d’esmorzar en l’espai de l’acollida, l’alumnat haurà de rentar-se
les mans.
Espai a utilitzar
Aules d’E. Infantil

Monitoratge de
referència
Núria Marín

Aules del cicle inicial
Aules del cicle mitjà
Aules del cicle superior

Rosa Martínez
Assumpció Simon /
Montse Salud
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A més del personal descrit en el quadre, l’equip del servei d‘acollida matinal
compta amb el suport i la coordinació de l’Imma Serrano.
5.5.3. Sortides i colònies
Es realitzaran les activitats previstes en la programació general anual pel que fa
a sortides i colònies, amb les adaptacions que calgui ateses les mesures de
prevenció i seguretat sanitària.
Caldrà tenir en compte les mesures de seguretat quan fem sortides i altres
activitats complementàries, tant les del mateix centre com les del lloc on es fa
l’activitat i del transport quan aquest sigui necessari. Es prioritzaran les sortides
locals per evitar desplaçaments amb mitjans de transport (autocars, trens, etc.).
En el cas de les sortides, sempre caldrà mantenir la distància interpersonal d’1,5
metres i portar la mascareta ben posada en el mitjà de transport (l’alumnat de
primària).
Pel que fa a les colònies, es mantindran els grups estables. Es prioritzaran les
activitats a l’aire lliure i se seguiran les mesures de prevenció i higiene habituals:
distància física de seguretat, rentat de mans, etc.
5.5.4. Extraescolars
L’organització de les activitats extraescolars d’enguany segueix les Instruccions

per als extraescolars del curs 2021-2022 dels centres educatius de Catalunya de
26 d’agost de 2021 elaborat pel Departament d’Educació, a més de la normativa
esmentada a l’inici d’aquest Pla d’organització per al curs 2021- 2022 en el marc

de la pandèmia per covid-19.
Es podran dur a terme les extraescolars previstes en la programació general
anual, tot mantenint sempre la distància interpersonal d’1,5 metres. En la mesura
del possible es formaran grups estables de participants d’igual o diferents edats,
per facilitar la traçabilitat, tal i com indica la normativa.
Durant la realització de les activitats extraescolars serà obligatori el compliment
de totes les mesures que siguin d’aplicació prescriptiva.
El monitor/a de cada activitat, amb el suport del coordinador, haurà de vetllar
que es compleixin les indicacions per a cada tipologia d’activitat.
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5.5.4.1. Mesures de prevenció personal
5.5.4.1.1. Alumnat

5.5.4.1.1.a. Agrupament i distanciament físic
L’alumnat estarà distribuït en grups estables de nens/es (els/les alumnes seran
sempre els mateixos) amb un/a monitor/a de referència.

5.5.4.1.1.b. Higiene de mans

Els infants hauran de rentar-se
les mans:

El rentat es realitzarà:

A l’arribada a l’activitat.

Amb gel hidroalcohòlic.

Abans de berenar.

Amb aigua i sabó.

Abans i després d’anar al WC.

Abans, amb gel hidroalcohòlic.
Després, amb aigua i sabó.

A la sortida de l’activitat.

Amb gel hidroalcohòlic.

5.5.4.1.1.c. Mascareta
A partir del dimarts 19 d'abril, la mascareta deixa de ser obligatòria per a
l'alumnat dels centres d'educació primària i secundària, tal com estableix la
Resolució SLT/1064/2022, de 14 d'abril, per la qual s'adapten les mesures del Pla

d'actuació per al curs 2021-2022 per a centres educatius en el marc de la
pandèmia en relació amb l'ús de la mascareta.
5.5.4.1.1.d. Requisits per a la participació a les activitats extraescolars
Els requisits perquè l’alumnat pugui participar en les activitats extraescolars són
els mateixos que aquells per a l’accés al centre (veure punt 3.2.1.d. Requisits

d’accés als centres educatius). A més, com a mesura per a facilitar la traçabilitat
que permet identificar els participants i els seus contactes en cas de contagi. el
responsable de cada grup haurà de passar llista cada dia.
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5.5.4.1.2. Monitoratge

5.5.4.1.2.a. Agrupament i distanciament físic
Les normes a seguir seran les mateixes que aquelles descrites en relació a l’equip
docent, personal d’atenció educativa i personal d’administració i serveis (veure
punt 3.2.2.a. Distanciament físic).

5.5.4.1.2.b. Higiene de mans
Les normes a seguir seran les mateixes que aquelles descrites en relació a l’equip
docent, personal d’atenció educativa i personal d’administració i serveis (veure
punt 3.2.2.b. Higiene de mans).

5.5.4.1.2.c. Mascareta
Les normes a seguir seran les mateixes que aquelles descrites en relació a l’equip
docent, personal d’atenció educativa i personal d’administració i serveis (veure
punt 3.2.2.b. Mascareta).

5.5.4.1.2.d. Requisits d’accés als centres educatius
Les normes a seguir seran les mateixes que aquelles descrites en relació a l’equip
docent, personal d’atenció educativa i personal d’administració i serveis (veure
punt 3.2.2.d. Requisits d’accés als centres educatius).

5.5.4.1.2.e. Control de símptomes
Les normes a seguir seran les mateixes que aquelles descrites en relació a l’equip
docent, personal d’atenció educativa i personal d’administració i serveis (veure
punt 3.2.2.e. Control de símptomes).
5.5.4.2. Proposta d’activitats, monitoratge, espais, ràtios i especificacions
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5.5.4.2.1. Quadre d’activitats

dilluns

dimarts

dimecres

dijous

divendres

futsal 3r-6è
(màx.24)

futsal P5-2n
(màx.24)

iniciació esports
P5-2n (màx.12)

aeròbic P5-2n
(màx.12)

música P5-2n
(màx.12)

Oriol Aymerich
(gimnàs)

Anna Ávila
(gimnàs)

Mercè Martí
(aula de plàstica)

Jonathan Padial / Jonathan Padial /
Javi Pérez
Javi Pérez
(pista/submarí)
(pista/submarí)
iniciació esports
P3-P4 (màx.12)

aeròbic 3r-6è
(màx.12)

patinatge 2n-6è
(màx.24)

bàsquet 1r- 6è
(màx.24)

Oriol Aymerich
(gimnàs)

Anna Ávila
(gimnàs)

Lluís Caralt /
David Prats
(pista/submarí)

Jonathan Padial /
Oriol Aymerich
(pista/submarí)

atletisme P5-2n
(màx.12)

atletisme 3r-6è
(màx.12)

robòtica 3r- 6è
(màx.12)

atletisme P3-P4
(màx.12)

David Prats
(camp terra/
aula polivalent EI)

David Prats
(camp terra/
aula polivalent EI)

Robotix
(aula maker)

Lluís Caralt
(pista/
aula polivalent EI)

TIC 4t-6è (màx.12)

Òscar Badia
(aula maker)

5.5.4.2.2. Especificacions
5.5.4.2.2.a. Esports amb pilota i iniciació als esports
●

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

●

Cal rentar-se les mans abans i després de l’activitat.

●

Es farà neteja i desinfecció del material esportiu diàriament.

●

Es prioritzaran les activitats a l’aire lliure.

●

En espais interiors, caldrà garantir la ventilació de l’espai. Si és possible, es
mantindran les finestres obertes durant tot l’entrenament.

5.5.4.2.2.b. Dansa i aeròbic
●

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

Cal rentar-se les mans abans i després de l’activitat.

●

Es farà neteja i desinfecció d’equipaments diari.

●

Dins de l’espai, cal mantenir la distància d’1,5 metres.

●

Cal garantir la ventilació dels espais (abans i després de la classe).

5.5.4.2.2.c. Atletisme
●

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

●

Cal rentar-se les mans abans i després de l’entrenament.

●

Es farà neteja i desinfecció dels materials utilitzats després diàriament.

●

Es prioritzaran els entrenaments a l’aire lliure.

●

En espais interiors, caldrà garantir la ventilació de l’espai. Si és possible, es
mantindran les finestres obertes durant tot l’entrenament.

5.5.4.2.2.d. Música
●

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

●

Cal rentar-se les mans abans i després de l’activitat.

●

Cal procurar que els instruments siguin d’ús exclusiu.

●

Es farà neteja i desinfecció dels instruments compartits entre usos.

●

Els espais hauran de tenir una correcta ventilació (abans i després de
l’activitat).

5.5.4.2.2.e. Robòtica i TIC
●

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

●

Cal rentar-se les mans abans i després de l’activitat.

●

Dins de l’aula, cal mantenir la distància mínima d’1,5 metre. Si no és
possible, cal utilitzar mascareta.

●

Caldrà desinfectar les superfícies de les taules després de cada grup.

●

Per desinfectar el material es pot utilitzar alcohol de 70º.

●

Cal garantir la ventilació dels espais (abans i després de la classe).

5.5.4.3. Horaris i portes de sortida
Les extraescolars es desenvoluparan entre les 17.10 h i les 18.10 h. Un cop els
alumnes hagin acabat l’horari lectiu, els monitors/es s’encarregaran de
recollir-los i portar-los a l’espai on es durà a terme l’activitat. Un cop l’activitat
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hagi acabat, els mateixos monitors/es acompanyaran l’alumnat cap a la sortida i
el lliuraran a llurs famílies o persona que es quedi al càrrec.
Les sortides seran segons s’indica:

Sortida habitual

Sortida
en cas de pluja

Activitats en
espais interiors 1
(gimnàs, submarí,
aula de plàstica)

Activitats en
espais interiors 2
(aula maker, aula
polivalent EI)

Activitats en
espais exteriors
(pista, camp de
terra)

Porta 2
(reixat gris del
carrer
d’Antoni
Gaudí)

Porta 1
(entrada principal
del carrer
d’Antoni Gaudí)

Porta 2
(reixat gris del
carrer
d’Antoni
Gaudí)

Porta 2
(ídem)

Porta 1 (entrada principal del carrer
d’Antoni Gaudí).

Els monitors/es responsables de cada activitat hauran d’estar al centre a les
16:50 h per tal de procedir a la ventilació de l’espai, desinfecció del material que
utilitzaran i recollida dels alumnes. En finalitzar les activitats, caldrà el
monitoratge responsable desinfecti el material utilitzat i l’organitzi en l’espai que
li correspon.
5.5.4.4. Altres informacions
5.5.4.4.1. Inscripcions
Les inscripcions s’hauran de fer arribar exclusivament via formulari web. En cas
que hi hagi més sol·licituds que places disponibles, la inscripció es farà seguint
l’ordre de recepció de les mateixes. Les activitats extraescolars que s’ofereixen
només començaran amb un mínim d’alumnes, diferent segons l’activitat. La
inscripció a les activitats suposa un compromís d’assistència a les sessions
setmanals programades així com el compromís de permanència mensual.
5.5.4.4.2. Altes, baixes i/o canvi d’activitats
Les altes i les baixes es gestionaran per correu electrònic bé enviant-les a
extraescolars@csantvicens.cat o lliurant el document als coordinadors de les
activitats.
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Un cop donat d’alta
en una activitat es podrà fer el canvi a una altra, sempre i quan hi hagi
disponibilitat i es faci la demanda abans del dia 25 del mes corresponent,
enviant

el

document

de

canvi

d’activitat

a

l’adreça

extraescolars@csantvicens.cat .
5.5.4.4.3. Informes
Les famílies rebran dos informes de valoració al llarg del curs, sempre que
l’alumne/a segueixi matriculat a l’activitat i porti més d’un mes realitzant-la : un a
finals de gener i un altre a finals de maig.
5.5.5. Biblioteca escolar
No hi haurà servei de biblioteca fora de l’horari lectiu. Per tant, la biblioteca
romandrà tancada a la tarda a partir de les 17h.

6. ORGANITZACIÓ EN CAS D’UN HIPOTÈTIC NOU ESCENARI DE
CONFINAMENT PARCIAL O TOTAL
6.1. Preparació docent de l’ensenyament en cas de confinament
Cada tutor/a serà responsable del seu grup estable durant un possible cas de
confinament, en coordinació amb el paral·lel i l’equip docent de cicle. Els/les
mestres i PAE de suport vetllaran per l’atenció individualitzada i el seguiment de
l’alumnat NESE/NEE, tot col·laborant estretament amb el/la tutor/a.
Es prioritzarà el currículum, seleccionant aquelles parts més adequades per ser
treballades mitjançant activitats competencials. Cal tenir en compte que, tot i no
ser ensenyament presencial, l’assistència i el desenvolupament de les tasques
per part de l’alumnat continuen sent obligatoris i totes les activitats realitzades
podran ser elements d’avaluació. Per aquest motiu s’adaptaran els criteris
d’avaluació, per fer un retorn personalitzat a l’alumnat.
L’equip docent haurà de preparar el material didàctic que s’emportarà l’alumnat
en cas de confinament. També es realitzarà una valoració de les eines
tecnològiques de què disposa l’alumnat i les seves famílies en previsió de facilitar
dispositius des de l’escola, si és el cas.
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6.2. Seguiment de l’alumnat, treball confinat i tutoria
Durant un possible confinament, el tutor/a -amb la col.laboració del PAE de
suport- haurà de vetllar per establir un horari i unes tasques de treball amb els
seus alumnes tenint en compte la seva edat; és a dir, el volum i la complexitat de
la feina haurà de ser proporcional a l’edat de l’alumnat.
6.2.1. Educació infantil
-

Se seguirà amb les activitats del projecte que s’estigui duent a terme amb
enviament online (genially/classroom/class dojo/seesaw).

-

Es faran sessions de tutoria grupal online amb grups reduïts. En el cas de
P3, hi haurà 2 sessions diàries d’entre 30 i 45 minuts (primera, d’11h a 11:30h i
segona, de 15:15h a 15:45h), mentre que a P4 i P5 en tindran 3 amb la
mateixa durada (primera, de 9h a 9:45h, segona, d’11h a 11:45h i tercera, de
15h a 15:45h). Aquestes sessions i horaris són indicatius i flexibles, de forma
que es podran modificar segons les circumstàncies.

-

Es trucarà a les famílies per fer una atenció individualitzada, un seguiment
i propostes de millora de les activitats, amb la col.laboració del PAE de
suport.

6.2.2. Cicle inicial
-

Se seguirà amb les activitats del projecte que s’estigui duent a terme amb
enviament online (genially/classroom/class dojo/seesaw).

-

Es faran sessions de tutoria grupal online amb grups reduïts. Hi haurà 3
sessions diàries de 60 minuts:
-

Primera: de 9:30h a 10:30h.

-

Segona: d’11h a 12h

-

Tercera: de 15:30 a 16:30h.

- Aquestes sessions i horaris són indicatius i flexibles, de forma que es podran
modificar segons les circumstàncies.
-

Es faran algunes sessions de tutoria individualitzada en cas que sigui
necessari.

-

Es trucarà a les famílies per fer una atenció individualitzada, un seguiment
i propostes de millora de les activitats, amb la col.laboració del PAE de
suport.
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6.2.3. Cicle mitjà
-

Se seguirà amb les activitats del projecte que s’estigui duent a terme amb
enviament online a través del classroom amb el correu corporatiu de cada
alumne.

-

Es faran sessions de tutoria grupal online amb grups reduïts. Hi haurà 3
sessions diàries de 60 minuts:
-

Primera: de 9:30h a 10:30h.

-

Segona: d’11h a 12h

-

Tercera: de 15:30h a 16:30h.

- Aquestes sessions i horaris són indicatius i flexibles, de forma que es podran
modificar segons les circumstàncies.
-

Es faran algunes sessions de tutoria individualitzada en cas que sigui
necessari.

-

Es trucarà a les famílies per fer una atenció individualitzada, un seguiment
i propostes de millora de les activitats, amb la col.laboració del PAE de
suport.

6.2.4. Cicle superior
-

Se seguirà amb les activitats del projecte que s’estigui duent a terme amb
enviament online a través del classroom amb el correu corporatiu de cada
alumne.

-

Es faran sessions de tutoria grupal online amb grups reduïts. Hi haurà 2
sessions diàries de 90 minuts:
-

Primera: de 9:30h a 11h.

-

Segona: de 15h a 16:30h.

- Aquestes sessions i horaris són indicatius i flexibles, de forma que es podran
modificar segons les circumstàncies.
-

Es faran algunes sessions de tutoria individualitzada en cas que sigui
necessari.

-

Es trucarà a les famílies per fer una atenció individualitzada, un seguiment
i propostes de millora de les activitats, amb la col.laboració del PAE de
suport.
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7. PARTICIPACIÓ DE LA COMUNITAT EDUCATIVA
L’activitat adreçada a l’aprenentatge dels infants en edat escolar no pot anar
deslligada de la participació dels diferents estaments de la comunitat educativa.
En aquest apartat es descriuen modificacions que afecten a reunions, trobades
o altres activitats que compten amb la presència de membres de la comunitat
educativa.

7.1. Pràctiques en centres formadors
Ens els darrers sis anys, l’escola ha tingut una mitjana de sis alumnes de
magisteri i d’altres graus universitaris realitzant les pràctiques en el centre.
D’aquesta manera es contribueix

a la professionalització de la docència,

col·laborant amb les universitats a vincular la teoria amb la pràctica, permetent
l’adquisició i el desenvolupament de competències docents als estudiants .
En aquest sentit, l’escola continuarà oferint la possibilitat de realitzar les
pràctiques al centre, garantint en tot moment les mesures de protecció i de
seguretat establertes. Es recomana que aquestes persones estiguin vacunades
amb la pauta completa.
Així doncs, l’escola decidirà per a cadascun dels estudiants de pràctiques en
quin grup de convivència estable participarà. Els estudiants hauran de presentar
una declaració responsable a través de la qual faran constar que són
coneixedors de la situació actual de pandèmia amb el risc que això comporta i
que, per tant, s'atendran a les mesures que el centre educatiu estableixi en cada
moment. De la mateixa manera, han de fer-se responsables del seu estat de salut.
Si identifiquen simptomatologia compatible amb la COVID-19 no han de
presentar-se al centre educatiu i estan obligats a comunicar-ho a la universitat,
al centre educatiu i a les autoritats sanitàries corresponents.

7.2. Activitats i festes escolars
El Projecte Educatiu del Centre recull els compromisos que provenen del Caràcter
Propi, que promou i afavoreix el coneixement de la cultura catalana. Dins
d’aquest pla, s’han consolidat activitats culturals com la Castanyada, el Pessebre
Vivent, el Carnaval, la Setmana literària, el teatre, etc. També se n’’han incorporat
de noves com el DENIP, el DMAF i la Diada de les matemàtiques, entre d’altres.
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L’escola no vol aturar la realització d’aquestes activitats i festes escolars. Per
aquest motiu, l’equip docent -amb el vistiplau de l’equip directiu- modificarà la
seva organització amb el propòsit de poder-les gaudir.
La realització d’activitats i festes escolars quedarà sotmesa sempre a l’aplicació
de les mesures de protecció i de seguretat adoptades per l’escola.

7.3. Reunions d’inici de curs amb les famílies
Atesa la situació de pandèmia i tenint en compte totes les mesures de prevenció,
enguany les reunions d’inici de curs també es faran de manera telemàtica abans
de l’inici de les classes el 13 de setembre.

Activitat

Dates i horaris

Reunió de mares
d’educació infantil

i

pares

de

P4 dimarts 7 de setembre, a les 17 h

Reunió de mares
d’educació infantil

i

pares

de

P5

dimarts 7 de setembre, a les 18 h

Reunió de mares i
d’educació primària

pares

1r

dimarts 7 de setembre, a les 19 h

Reunió de mares i
d’educació primària

pares

de

2n dimecres 8 de setembre, a les 17 h

Reunió de mares i
d’educació primària

pares

de

3r

dimecres 8 de setembre, a les 18 h

Reunió de mares i
d’educació primària

pares

de

4t

dimecres 8 de setembre, a les 19 h

Reunió de mares i
d’educació primària

pares

de

5è

dijous 9 de setembre, a les 17 h

Reunió de mares i
d’educació primària

pares

de

6è dijous 9 de setembre, a les 18 h

de
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En el cas dels pares i mares de l’alumnat de P3, es realitzaran sis reunions
presencials a les quals només podrà assistir-hi un membre de la família, tot
reservant espai amb cita prèvia.

P3A

P3B

Dimecres 8 de setembre a les 13:00 h

Dimecres 8 de setembre a les 13:15 h

Dimecres 8 de setembre a les 17:00 h

Dimecres 8 de setembre a les 17:15 h

Dijous 9 de setembre a les 13:00 h

Dijous 9 de setembre a les 13:15 h

7.4. Acompanyament i formacions a famílies
El context de la pandèmia ha desvetllat virtuts i mancances en el si de moltes
llars. Des de l’escola volem estar al costat de les famílies, tot realitzant un
acompanyament proper, a fi d’alleugerir algunes de les dificultats que es puguin
trobar pel camí.
És per aquest motiu que des de l’escola se seguirà oferint formació (telemàtica)
envers el maneig de diferents eines digitals que hem utilitzat i utilitzarem com

Google Classroom, Gmail, Google Drive, Google Meet, o altres que puguin ser
necessàries per al correcte desenvolupament del curs escolar (presencial o en
confinament), relacionats amb la salut (física i/o emocional). Aquesta formació
pretén acompanyar les famílies en la capacitació digital.

7.5. Canals d’informació i comunicació amb les famílies
La relació família i escola es basa en la confiança i la col·laboració permament.
D’uns anys ençà, el Departament de comunicació de l’escola ha resultat un
element fonamental que ha contribuït a la millora d’aquesta relació.
Aquest Pla d’organització vol destacar la importància d’una bona comunicació
entre l’escola i les famílies. Per fer-ho, continuarem amb l’enviament d’informació
mitjançant correus electrònics i grups de telegram, l’actualització constant de la
pàgina web del centre i la publicació semestral de la revista Nosaltres. A més, es
continuarà amb una adreça electrònica per a cada grup-bombolla per facilitar la
comunicació tutor/a famílies.
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En aquells casos de famílies amb dificultats en l’accés a la informació i a la
comunicació amb l’escola, caldrà realitzar trobades presencials i facilitar
material imprès per assegurar-se que són coneixedores de tot allò que convé. Al
3r trimestre del curs, es podran realitzar amb normalitat les reunions presencials
amb les famílies per a comentar els informes d’avaluació final.

7.6. AMPA
La Programació General Anual de l’AMPA haurà d’ajustar-se a les mesures
adoptades en aquest pla.
●

Pel que respecta a les Comissions d’acollida, menjador i extraescolars,
caldrà adreçar-se a les seccions corresponents d‘aquest document
(seccions 5.5.2, 5.5.1 i 5.5.4 respectivament).

●

Caldrà adaptar al context organitzatiu actual les activitats promogudes
per la Comissió escola-família (festes) i carnaval. Si no és possible
adequar-les, s’hauran d’anul·lar.

●

Es demana a la Comissió escola-família (xerrades) que col·labori amb
l’equip directiu en la creació de tallers i formacions per a famílies, descrits
en el punt 7.4.

●

La Comissió de reutilització de llibres realitzarà les seves tasques de
revisió, classificació i distribució al llarg de la primera quinzena de
setembre. Podrà accedir al centre, sempre i quan no es coincideixi amb la
presència d’alumnes a l’escola, i haurà de seguir les mesures proposades
en aquest pla.

●

Es proposa que les delegades de classe -que han participat activament
durant el període de confinament del curs 19-20 i al llarg del curs 20-21, tot
ajudant tant a les famílies com a l’escola- continuïn amb les seves tasques.
A més, se’ls farà arribar el Pla d’organització amb l’objectiu que el coneguin
en profunditat i puguin ajudar les famílies del centre a entendre’l i a
seguir-lo.

●

La Comissió de comunicació continuarà sent cabdal per al dia a dia del
centre (veure punt 7.5).

●

Pel que respecta a la Comissió de casal d’estiu, es valoraran les mesures a
prendre quan calgui, tal i com s’ha fet per a la realització del casal d’estiu
del 2021.
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7.7. Fundació Educativa Esteve Casals
La Programació General Anual de la Fundació haurà d’ajustar-se a les mesures
adoptades en aquest pla.
Per aquest motiu, es valorarà la possibilitat de llogar els espais del centre per a
activitats alienes a aquest, en cap de setmana i festius.

8. PLA DE VENTILACIÓ, NETEJA I DESINFECCIÓ DEL CENTRE
8.1. Ventilació, neteja i desinfecció
L’escola disposa d’una planificació de ventilació, neteja i desinfecció adaptada a
les característiques del centre. La ventilació és una de les principals mesures de
prevenció de contagis en un espais interiors. És necessari ventilar les
instal·lacions interiors com a mínim abans de l’entrada i la sortida dels alumnes i
3 vegades més durant el dia durant, almenys, 10 minuts cada vegada. Totes les
aules seran adequadament ventilades. Si és possible, es deixaran les finestres
obertes durant les classes.
A més, es tornarà a comptar amb la instal·lació d’aparells per a filtrar l’aire que
compleixen la normativa referent als filtres Hepa i s’ajusten a la norma UNEIX
18822.
La neteja i la posterior desinfecció d’espais s’ha de realitzar amb una periodicitat
diària, tasques de les quals se n’encarregaran els serveis de neteja de l’escola.
S’han de seguir les recomanacions de Neteja i desinfecció en establiments i

locals de concurrència humana.1
Les taules de les aules i del menjador s’han de netejar després de les activitats i
dels àpats. Es recomana, sempre que sigui possible, mantenir les portes obertes,
evitant així més contacte en les manetes de les portes.
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 ventilació abans de
l’ocupació de l’espai per un altre grup.

Veure document: Neteja i desinfecció en establiments i locals de concurrència humana
https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/netejadesinfeccio-establiments-locals-concurrencia-humana.pdf
1
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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 s’han de seguir les indicacions establertes en el document Neteja i

desinfecció en espais exteriors de concurrència humana.2

8.2. Gestió de residus
S’utilitzaran mocadors/paper d'un sol ús per a l'assecat de mans o per a la
higiene respiratòria i es llençaran a les papereres amb pedals amb bosses que hi
haurà a les aules. El material d’higiene personal, com mascaretes, guants i altres
residus personals d’higiene, són considerats com a fracció resta i, per tant,
s’hauran de llençar al contenidor de rebuig (contenidor gris).
En el cas que alguna persona presenti símptomes mentre està al centre, cal
tancar en una bossa tot el material utilitzat a l'espai d'ús individual on se l'ha
aïllat i introduir aquesta bossa tancada en una segona bossa abans de
dipositar-la amb la resta de residus tal com s’ha indicat al paràgraf anterior.

8.3. Graella organitzativa
Elements

Periodicitat

Responsable

Comentaris

ESPAIS COMUNS I EQUIPAMENTS

2

Ventilació de
l’espai

5 vegades al dia
durant 10 minuts

Personal del
centre

Manetes i poms
de portes i
finestres

1 vegada al dia,
neteja i
desinfecció

Servei de neteja

Baranes i
passamans
d’escales i
ascensors

1 vegada al dia,
neteja i
desinfecció

Servei de neteja

Veure document: Neteja i desinfecció en espais exteriors de concurrència humana

https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/netejadesinfeccio-espais-exteriors-concurrencia-humana.pdf
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Superfície de
taulells i
mostradors

1 vegada al dia,
neteja i
desinfecció

Servei de neteja

Cadires i bancs

1 vegada al dia,
neteja i
desinfecció

Servei de neteja

Grapadores i
altres utensilis
d’oficina

1 vegada al dia,
neteja i
desinfecció

Servei de neteja

Aixetes

1 vegada al dia,
neteja i
desinfecció

Servei de neteja

Botoneres dels
ascensors i
màquines de
vending

1 vegada al dia,
neteja i
desinfecció

Servei de neteja

Ordinadors,
sobretot teclats i
ratolins

1 vegada al dia,
neteja i
desinfecció

Servei de neteja

Telèfons i
comandaments a
distància

1 vegada al dia,
neteja i
desinfecció

Servei de neteja

Interruptors
d’aparells
electrònics

1 vegada al dia,
neteja i
desinfecció

Servei de neteja

Fotocopiadores

1 vegada al dia,
neteja i
desinfecció

Servei de neteja

Elements

Periodicitat

Responsable

Especialment en
les zones que
contacten amb
les mans

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

Comentaris

AULES I ESPAIS DE JOC INTERIORS
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Ventilació de
l’espai

5 vegades al dia
durant 10 minuts

Equip docent
responsable de
l’aula

Superficies o
punts de contacte
freqüent amb les
mans

1 vegada al dia,
neteja i
desinfecció

Servei de neteja

Terra

1 vegada al dia,
neteja i
desinfecció

Servei de neteja

Materials de jocs

1 vegada al dia,
neteja i
desinfecció

Servei de neteja

Joguines de
plàstic

1 vegada al dia,
neteja i
desinfecció

Servei de neteja

Elements

Periodicitat

Responsable

Comentaris

MENJADOR
Ventilació de
l’espai

5 vegades al dia
durant 10 minuts

Servei de
menjador

Superfícies on es
prepara el menjar

Abans i després
de cada ús, neteja
i desinfecció

Servei de cuina

Plats, gots,
coberts...

Després de cada
ús, neteja i
desinfecció

Servei de cuina

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

1 vegada al dia,
neteja i
desinfecció

Servei de
menjador

Taules

Abans i després
de cada ús, neteja
i desinfecció

Servei de
menjador

Taulells

Després de cada
ús, neteja i
desinfecció

Servei de
menjador

Utensilis de cuina

Després de cada
ús, neteja i
desinfecció

Servei de cuina

Taules per a usos
diversos

Abans i després
de cada ús, neteja
i desinfecció

Servei de
menjador

Terra

1 vegada al dia,
neteja i
desinfecció

Servei de
menjador i servei
de neteja

Elements

Periodicitat

Responsable

Comentaris

LAVABOS
Ventilació de
l’espai

5 vegades al dia
durant 10 minuts

Personal del
centre

Rentamans

1 vegada al dia,
neteja i
desinfecció

Servei de neteja

Inodors

1 vegada al dia,
neteja i
desinfecció

Servei de neteja

Terra i altres
superfícies

1 vegada al dia,
neteja i
desinfecció

Servei de neteja
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Cubells de brossa,
bolquers o
compreses

Diàriament, neteja
i desinfecció

Servei de neteja

8.4. Llista de comprovació per a l’obertura diària del centre educatiu
Acció

Sí

No

S’ha efectuat la ventilació de totes les aules i espais de l’escola
durant un mínim de 10 minuts?
Tots els dispensadors de sabó de lavabos, cuina i aules disposen
de sabó suficient?
Hi ha paper suficient per a eixugar-se les mans en els llocs
pertinents?
Tots els dispensadors de gel hidroalcohòlic disposen de gel
suficient?
S’ha dut a terme la neteja i desinfecció de totes les aules i espais
docents?
S’ha dut a terme la neteja i la desinfecció dels lavabos?
S’ha realitzat la neteja i la desinfecció de les fonts d’aigua?
S’ha realitzat la neteja i la desinfecció dels equips informàtics?
S’ha realitzat la neteja i la desinfecció del material escolar?
S’ha realitzat la neteja i la desinfecció de jocs i joguines?

8.5. Llista de comprovació per a l’obertura del centre educatiu a l’inici de
curs
Acció

Sí

No

Es disposa d’un pla de ventilació, neteja i desinfecció?
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Es disposa del pla d’actuació davant d’un cas sospitós?
S’ha demanat a totes les persones treballadores del centre
educatiu que si presenten condicions considerades de risc o estan
embarassades es posin en contacte amb el Servei de Prevenció de
Riscos Laborals?
El personal docent i no docent del centre ha rebut els equips de
protecció (mascaretes)?
Tots els espais habilitats per a les activitats disposen de ventilació?
S’ha realitzat
climatització?

la

neteja

i

el

manteniment

dels

equips

de

El personal docent i no docent ha rebut tota la informació
necessària respecte de les mesures de protecció i prevenció?
Les famílies han rebut tota la informació necessària respecte de les
mesures de protecció i prevenció?
Totes les famílies han signat la declaració responsable?
S’ha organitzat un pla per evitar les aglomeracions de les famílies
durant les entrades i sortides del centre educatiu?
Es disposa d’un pla alternatiu davant d’un hipotètic canvi
d’escenari epidemiològic?
Es disposa de material educatiu suficient per a poder garantir
l’educació a distància en cas d’un nou confinament?

8.6. Llista de comprovació diària per al personal docent
MES: _________________________________

AULA: ___________________

Graella de ventilació, neteja i desinfecció d’aula
Elements

Periodicitat

Ventilació
de l’aula

Almenys 5
vegades al dia
durant 10

Responsable
Personal
docent

Procediment

Check i data

Obrir
portes/finestres
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minuts
Portàtils i
tauletes

Després de
cada ús

Personal
docent

Esprai alcohòlic
i paper

Taules
dels
alumnes

Abans i
després
d’esmorzar

Personal
docent

Líquid
desinfectant i
paper

Comprovar cada dia que es disposa a l’aula de sabó, gel
hidroalcohòlic, paper (higiènic i d’eixugar mans), líquid
desinfectant i esprai alcohòlic.
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9. ANNEX (DEFINICIONS)
Cas sospitós
Persona que compleix el criteri clínic de cas sospitós fins que no s’obté el resultat
de la PCR o del test d’antígens ràpid (TAR). Si la persona va presentar una prova
diagnòstica d’infecció activa fa més de 90 dies, s’ha de considerar un cas
sospitós de reinfecció.

Cas confirmat amb infecció activa
●

Persona que compleix el criteri clínic de cas sospitós amb TAR, PCR o una
altra tècnica molecular equivalent a amplificació mitjançant transcripció
(TMA) positiva.

●

Persona asimptomàtica amb PCR o TAR positiu, sempre que no hagi passat
la infecció en els 90 dies previs.

Cas confirmat amb infecció resolta
Persona asimptomàtica no vacunada, a la qual s'ha descartat una infecció activa
amb resultat positiu d’IgG per serologia d’alt rendiment, capaç de diferenciar
entre resposta immune per infecció natural o per vacunació realitzat en una
persona asimptomàtica no vacunada.

Casos probables
Pacients amb infecció respiratòria aguda greu amb criteri clínic i radiològic
compatible amb covid-19, amb resultats de PCR o de TAR negatius, amb vincle
epidemiològic amb casos confirmats, o els casos sospitosos amb PCR no
concloent. També cal considerar com a cas probable si hi ha una alta sospita
clinicoepidemiològica amb prova diagnòstica repetidament negativa (almenys
una PCR) i serologia positiva per SARS-CoV-2 realitzada amb tècniques
serològiques d’alt rendiment.

Cas descartat
Cas sospitós amb PCR negativa o TAR negatiu en el qual no hi ha alta sospita
clínica ni vincle epidemiològic amb un cas confirmat.

Contacte estret
En l’àmbit dels centres educatius, es consideren contacte estret les persones que
formen part d’un grup de convivència estable (a l’aula o en una activitat
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extraescolar

dins

del mateix centre educatiu). S’ha de considerar el període que va des de les 48
hores prèvies a l’inici dels símptomes del cas sospitós fins al moment en què el
cas és aïllat. En els casos asimptomàtics confirmats per PCR, els contactes s’han
de buscar des de les 48 hores prèvies a la data en què es va fer la PCR (que ha
estat positiva).
Per tant, els infants o adolescents del GCE es consideren contactes estrets
independentment que portin mascareta. També es consideren contactes estrets
els tutors o tutores dels GCE d’educació infantil i primària. En el cas del
professorat que no pertanyi als GCE d’infantil i primària, es requereix que hi hagi
hagut un contacte sense protecció durant més de 15 minuts i a menys de dos
metres per poder definir un contacte estret. Per tant, a partir de la secundària,
només s’ha de considerar contacte estret el o la docent que no portés mascareta
en la interacció amb el cas positiu.
Es poden definir altres contactes estrets en l’àmbit familiar o del centre educatiu
segons indicacions dels serveis de vigilància epidemiològica.
●

Transport escolar: persones situades en un radi de dos seients al voltant
del cas, sempre que no hi hagi hagut una protecció adequada durant
almenys 15 minuts.

●

Menjador escolar: distància menor de 2 metres.

Aïllament
Fa referència al període de temps que ha d’estar aïllada la persona
diagnosticada de covid-19. En els casos que no requereixen atenció hospitalària
s’ha de mantenir fins que transcorren almenys 72 hores des de la resolució de la
febre i del quadre clínic, i en tot cas ha de ser d’un mínim de 7 dies a comptar des
de l’inici dels símptomes. En casos asimptomàtics, l’aïllament s’ha de mantenir
fins que transcorrin 7 dies des de la data de la presa de mostra per al diagnòstic.
Després del període d'aïllament de 7 dies i fins als 10 dies posteriors a l'inici de
símptomes o a la data de diagnòstic en els casos asimptomàtics, les persones
positives han d'extremar les precaucions i reduir tot el possible les interaccions
socials

(fora

de

l'àmbit

educatiu)

utilitzant

constantment

la

mascareta.

Especialment cal evitar el contacte amb persones vulnerables.

Quarantena
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Període d’aïllament domiciliari que es pot indicar a un contacte estret. A tots els
contactes estrets se'ls oferirà una prova diagnòstica (PDIA), amb l'objectiu de
detectar casos positius en aquell moment o detectar precoçment nous casos
positius. La realització de proves pot variar en període de transmissió
comunitària (fases I i II de mitigació). Si el resultat d'aquesta prova és negatiu, es
continuarà la quarantena fins al 7è dia. Des del 7è dia fins al 10è, cal parar una
atenció especial a la possible aparició de símptomes; si n'apareixen, cal posar-se
en contacte amb el CAP al més aviat millor i informar-ne.

Pauta de vacunació completa
Es considera que una persona té la pauta completa de vacunació quan:
●

han passat 14 dies des que va rebre la darrera dosi de vacuna (Pfizer,
Moderna, AstraZeneca o Janssen);

●

ha passat la covid-19 i, posteriorment, ha rebut una dosi de vacuna (i ja
han passat 14 dies des que la va rebre, el mateix període mínim establert
per a les segones dosis);

●

pateix immunodepressió i ha rebut les 2 dosis de vacuna encara que hagi
passat la malaltia

Grup de convivència estable (GCE)
Es tracta d’un grup estable d'alumnes, que inclou el tutor o tutora assignats (en el
cas de l’educació infantil i primària), i en el marc del qual es produeix la
socialització de les persones que l'integren. Poden formar part d'aquest grup
estable altres docents o personal de suport educatiu a l'educació inclusiva,
sempre que facin la major part de la jornada laboral en aquest grup (és el cas,
per exemple, de vetlladores del GCE o d’auxiliars d’educació especial). Cada
docent o professional de suport educatiu només pot formar part d'un únic grup
estable. 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 ells, s'han de complir rigorosament les mesures
de protecció individual (especialment la distància física de seguretat d'1,5 metres
i l'ús de la mascareta). Igualment, fora del grup de convivència estable, quan
coincideixen persones de diferents grups (desplaçaments pel centre, aules
d’acollida, transport escolar, claustre del professorat, etc.) cal extremar les
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mesures

de

protecció (distància, mascareta, rentat de mans, ventilació...). D’aquesta manera,
si es dona un cas positiu es pot evitar que els contactes esporàdics també hagin
d’aïllar-se.

Referent

covid

del

centre

educatiu

d’atenció

primària

i

de

vigilància

epidemiològica (RECO)
És un professional no sanitari d’un equip d’atenció primària que té un paper clau
a l’hora de contenir i identificar els brots de la infecció. S'encarrega, d'una banda,
de fer seguiment diari dels cens escolar i dels GCE; de l’altra, de la coordinació
amb la direcció de cada centre educatiu per al procés de covid-19. També té un
paper important, ja que hi dóna suport, en les estratègies de cribratges que, si
escau, es poden establir en els seus centres de referència. Ha de treballar de
forma molt coordinada amb el centre educatiu, l’equip d’atenció primària i el
Servei de Vigilància Epidemiològica Territorial (SVET), que és qui decideix com
actuar en cada centre educatiu.
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