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1

INTRODUCCIÓ
Es necessària l’aplicació continuada d’una sèrie de mesures que canvien de manera notable el funcionament
de la societat, i entre ella del sistema educatiu. Cal que responsables, famílies, persones educadores i la
resta del personal de les escoles s’involucrin i es comprometin per a garantir els dos grans pilars per fer
front la pandèmia: les mesures de protecció i la traçabilitat.
Els pares i mares o tutors legals han de rebre informació de les mesures adoptades a l’escola en relació amb
la prevenció i control de la COVID-19, es farà a través de correu electrònic.
Aquest Pla d’actuació pretén estableix les bases per tal que el curs 2020-2021 es pugui dur a terme amb les
màximes garanties, buscant l’equilibri entre protecció de la salut de les persones als centres educatius, la
correcta gestió de la pandèmia i el dret de tots els infants i joves a una educació de qualitat.
Cal que l’escola pugui treballar amb la màxima normalitat possible. Cal donar continuïtat a l’aprenentatge
aplicant les mesures de protecció que siguin necessàries.






1.1

Malgrat la pandèmia, tots els infants i adolescents han de tenir accés a l’educació en condicions
d’equitat.
L’aprenentatge als centres educatius ha de poder continuar amb la màxima normalitat, seguint les
instruccions sanitàries, i garantint la funció social de l’educació.
L’escola ha de ser un entorn segur, amb el risc mínim assumible.
A través de les mesures proposades, els centres educatius han d’estar en condicions de contribuir
al control de l’epidèmia i a la ràpida identificació de casos i de contactes.

VALORS EN QUÈ ES BASA LA PROPOSTA

1.1.1
Seguretat
Per a que el centre continuï sent un espai on l’activitat educativa es dugui a terme d’una manera segura i
confortable proposem una sèrie de mesures amb la col·laboració imprescindible de tots els integrants de la
comunitat educativa (incloses les famílies).
1.1.2 Salut
La salut dels alumnes, docents i altres persones treballadores dels centres educatius és una prioritat. Totes les
mesures estan adreçades a reduir la transmissió del virus i a millorar la traçabilitat de casos i contactes.
1.1.3 Equitat
El període de confinament va tenir efectes desiguals en els diferents grups de població. L’assistència als centres
permet una socialització dels infants i adolescents que té un gran valor. El tancament de les escoles va fer
palesa la bretxa digital i cognitiva existent entre alumnes.
Per tot plegat, la proposta actual vol afavorir la essencialitat sense renunciar a la seguretat d’alumnes i
personal docent i no docent dels centres educatius.

2

PLA D’ORGANITZACIÓ DE CENTRE
Aquest pla d’organització bàsic és una proposta provisional on es defineixen els espais, esglaonaments
d’entrades i sortides, i grups estables així con les mesures que indiquen les instruccions per al curs 21/22 de la
Secretaria de Polítiques Educatives i el Pla d’actuació per al curs 2021-2022 per a centres educatius en el marc
de la pandèmia de COVID 19 de l’agost de 2021.
Es disposarà d’un pla d’organització de centre definitiu amb els horaris i qualsevol altre modificació que es
determini posteriorment.
Aquest pla definitiu haurà de ser aprovat pel consell escolar del centre i serà un element clau de la PGA del
centre.
El pla d’organització del centre provisional i definitiu es publicarà a l’espai web del centre.
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2.1

Vigència

Totes les mesures proposades seran vigents al llarg del curs escolar i en coherència amb la realitat del
centre educatiu i l’evolució del context epidemiològic.

3

ORGANITZACIÓ DEL CENTRE

El responsable de la coordinació i la gestió de la COVID-19 al centre és el director o directora.
El curs començarà de manera presencial el dia 13 de setembre per a Educació Infantil 2n Cicle, Educació Primària,
ESO i Batxillerat.

3.1

Alumnat

L’ensenyament serà presencial per a tots els alumnes de tots els ensenyaments tot i que es tindrà un pla
d’organització de formació online no presencial per a tots els alumnes en cas de que la pandèmia obligui a un nou
confinament.

3.2

Personal del centre: professorat i PAS

El servei sanitari del servei de prevenció de riscos laborals de la titularitat del centre, haurà d’avaluar la
presència de personal treballador especialment sensible a la COVID-19, en el marc de referència vigent a
cada moment, i en base a aquest coneixement establir, si s’escau, mesures específiques de protecció.

3.3

Mesures de prevenció generals

Higiene de mans: És una de les mesures més efectives per preservar la salut de la comunitat educativa.
S’ha de requerir el rentat de mans a la entrada al centre tant a l’inici de les classes com a la tornada del pati,
abans i després dels àpats, abans i després d’anar al WC i en el cas del personal també abans i després de tenir
contacte amb un infant i com a mínim una vegada cada 2 hores.
Al WC es disposarà de sabó i de tovalloletes de paper d’un sol us.
També es disposarà de solució hidroalcohòlica i de producte de neteja de superfícies a totes les aules.
Existeixen tres punts dobles d’higiene de mans amb solució hidroalcohòlica a l’entrada del carrer Caresmar 29 i
als vestíbuls del carrer Pare Rodamilans 98 i 100.
Hi hauran senyalització de recorreguts, pòsters i cartells informatius explicant els passos per a un correcte
rentat de mans en diversos punts.
Elements de protecció personal: Tota la comunitat educativa ha de disposar de la seva pròpia mascareta i
portar-la quan estigui indicat.
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3.3.1 Ús de mascareta
Aquesta mesura pot ser susceptible de canvis al llarg del curs segons l’evolució de la pandèmia i l’augment dels
percentatges de vacunació.
Col·lectiu

Indicació

Tipus
mascareta

de

Ed. Infantil 2n cicle

No obligatòria si s’està amb el grup de
convivència dins de l’aula. Indicada fora del grup
quan no es pugui mantenir la distància d’1,5
metres.

Higiènica amb
compliment de la norma
UNE

Ed. Primària

Obligatòria

ESO
Batxillerat

Obligatòria

Personal docent i no
docent

Obligatòria.

Higiènica amb
compliment de
la norma UNE

En entrar al centre els alumnes i el personal del centre han de portar la mascareta fins a la seva aula. En els
passadissos i als lavabos hauran de portar mascareta si coincideixen puntualment amb altres grups estables.

3.4

Requisits d’accés al centre educatiu

Per a que l’alumnat accedeixi a les instal·lacions del centre és indispensable que les famílies es responsabilitzin i
garanteixin que els seus fills i filles tinguin :
Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre o febrícula per sobre 37,5 ºC, tos, dificultat
respiratòria, mal de coll i/o refredat nasal (amb mocs o sense) quan també hi ha febre, fatiga, dolors
musculars i/o mal de cap, mal de panxa amb vòmits o diarrea, pèrdua d’olfacte o gust...) o amb qualsevol
altre quadre infecciós.
No ser convivent o contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia compatible en els 10 dies
anteriors.
En cas que l’alumne presenti una malaltia crònica d’elevada complexitat que pugui augmentar el risc de
gravetat en cas de contraure la infecció per SARS-CoV2, es valorarà de manera conjunta –amb la família
o persones tutores i el seu equip mèdic de referència–, les implicacions a l’hora de reprendre l’activitat
educativa presencialment al centre educatiu.
En el cas del personal docent i no docent de l’escola que tingui contacte amb els infants hauran
d’haver entregat el document d’autoavaluació. Les persones de risc elevat de malaltia greu per coronavirus
seran avaluades pel servei de prevenció de riscos laborals de titularitat del centre per valorar si poden estar en
contacte amb els infants. Les condicions de risc engloben les malalties cròniques,col·lectiu d’especial
consideració. Les persones del grup de risc han de ser valorades pel servei de prevenció de riscos laborals propi
o extern, de la titularitat.
També caldrà contemplar els requisits d’accés als centres educatius de persones pertanyents a altres entitats o
empreses de cara a la gestió de vulnerabilitats i/o contactes.
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3.5

Control de símptomes

Les famílies, o directament l’alumne si és major de 16 anys, han de fer-se responsables de l’estat de salut
dels seus fills i filles o de si mateixos. A l’inici de curs han de signar una Declaració responsable.
▪
Faran constar que són coneixedores de la situació actual de pandèmia amb el risc que això comporta i
que, per tant, s’atendran a les mesures que puguin ser necessàries en cada moment.
▪
Es comprometen a no portar l’infant o adolescent al centre educatiu en cas que presenti
simptomatologia compatible amb la COVID-19 o l’hagi presentat en els darrers 10 dies i a comunicar-ho
immediatament als responsables del centre educatiu per tal de poder prendre les mesures oportunes.

La família i/o l’alumne/a ha de comunicar al centre si ha presentat febre o algun altre símptoma. En cas que
la situació epidemiològica ho requerís es podria considerar la implementació d’altres mesures addicionals
com la presa de temperatura a l’arribada a l’escola.

El centre disposa de termòmetres de distància per si algun alumne/a es troba malament durant la jornada
lectiva però no serà necessari la presa de temperatura diàriament a l’accés al centre.

3.6

Grups estables

Es proposa l’organització entorn a grups de convivència estables. El seu principal valor és la facilitat que
dona en la traçabilitat de possibles casos que s’hi donin: permetent una identificació i gestió precoç dels
casos i dels seus contactes.
El grup estable no requereix la distància física interpersonal de seguretat establerta en 1,5 metres (o la
2
superfície equivalent de seguretat de 2,5 m ), l’ús de la mascareta es farà segons està estipulat en el punt
3.3.1. d’aquest document.

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.

Altres docents d’un grup estable o en cas que diferents grups s’hagin de relacionar entre si, han de complir
rigorosament les mesures de protecció individual amb l’ús de la mascareta.
Els docents i/o personal de suport educatiu que es relacionen amb més d’un grup estable, cal que portin
mascareta sempre. Es recomana reduir al màxim el nombre de professors de cada grup i el nombre de grups
que atengui cada professor o professional de suport educatiu i educació inclusiva.

Pla d’organització centre Covid curs 2021-2022

setembre 2021

6

3.6.1

Organització grups estables

Segons directrius de 9 de juliol de 2020 Guia per l’elaboració del Pla d’Organització dels centres educatius pel
curs 2020/2021, s’entén com a grup estable el grup classe autoritzat segons la normativa vigent.
La relació de grups estables és la següent :
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3.6.2

Espais docents per a grups estables
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ESO
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1r BATXILLERAT

2n BATXILLERAT

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 és obligatori l’ús de mascareta.
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.
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3.7

Entrades i sortides i circulació dins del centre

Les entrades i sortides del centre, tant a l’inici i finalització de classes com a l’hora del pati, es faran de manera
esglaonada, tenint en compte el nombre d’accessos i el nombre de grups estables.
El centre disposa de tres accessos, una pel carrer Caresmar 29 i dues pel carrer Pare Rodamilans 98 i 100.
Els grups accediran pels punts indicats a la taula d’horaris i accessos en un interval de 10 minuts. Aquesta
informació es comunicarà a través de correu electrònic a tots els alumnes i famílies, tanmateix es disposaran
cartells informatius als accessos.
Els alumnes hauran de portar la mascareta fins que accedeixin a l’aula del seu grup estable a Educació Infantil i
la resta de nivells l’han de portar obligatòriament sempre.
En entrar al centre els alumnes s’han de rentar les mans amb gel hidroalcohòlic, mantenir la distància sanitària
i han de portar la mascareta fins a la seva aula.
En els passadissos i els lavabos s’ha de vetllar perquè no coincideixin més d’un grup estable. Quan coincideixin
més d’un grup estable cal mantenir la distància i portar mascareta.
3.7.1

Entrades i sortides
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3.7.2

Pati i espai d’esbarjo

La sortida al pati ha de ser esglaonada, els horaris i espais són els que s’indiquen a continuació

3.8

Fluxos de circulació

Per evitar l’aglomeració de persones en un lloc del centre caldrà establir circuits i organitzar la circulació dels
diferents membres de la comunitat educativa en llocs i moments determinats.
Circulació: Es determina gràficament el sentit i vies de circulació a tot el centre. Per la circulació pel centre cal
portar sempre la mascareta posada als passadissos i lavabos. Cal seguir totes les indicacions que mostri la
senyalització del centre.
Sempre que es pugui es circularà en filera per evitar aglomeracions als passadissos. caldrà mantenir la
distancia interpersonal d’1,5 metres i portar mascareta.
Les entrades al centre i les sortides al finalitzar les classes es faran pels mateixos accessos seguint el circuit
establert. A l’hora del pati els grups de Batxillerat que surtin a l’exterior (carrer) la sortida i l’entrada al centre la
faran per la seva entrada habitual.
S’ha de garantir una mobilitat ordenada i per grups bombolla dins del recinte escolar.
Els alumnes només poden sortir de l’aula si no hi ha alumnes en el vestíbul (al baixar al pati, i en finalitzar la
jornada).
Quan els alumnes s’hagin de traslladar a d’altres aules, esperaran a que el professor els vagi a buscar i els
acompanyi a l’aula corresponent, on ocuparan sempre el mateix lloc .
Podran anar al lavabo quan no estigui ocupat i el professor els autoritzi.
No poden anar a la secretaria ni a la sala de professors.
Al pati, els alumnes, ocuparan el lloc assignat per grups bombolla.
Els alumnes de batxillerat poden sortir al carrer respectant els grups bombolla.
Cada alumne ha de portar obligatòriament la seva ampolla d’aigua. No és permès el consum d’aigua directe de
l’aixeta.
És molt important l’ús adequat de la mascareta.
Pla d’organització centre Covid curs 2021-2022
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3.9

Horaris

L’horari del centre no es modifica i s’adjuntaran en aquest pla d’organització a l’inici del curs 21/22.
Així doncs els horaris marcs són els següents :
Educació Infantil
Educació Primària
ESO 1r cicle
ESO 2n cicle
Batxillerat

de 9:00 a 13:00 h
de 9:00 a 13:00 h
de 9:00 a 13:30 h
de 8:00 a 13:30 h
de 8:00 a 14:30 h

de 15:30 a 17:30 h
de 15:30 a 17:30 h
de 15:15 a 17:15 h
de 15:15 a 17:15 h dilluns, dimarts i dijous

3.10 Sortides i colònies
Es mantenen les activitats pedagògiques previstes al PGA amb les adaptacions que calgui ateses les
mesures de prevenció i seguretat sanitària.
Durant el primer trimestre se’n realitzaran però de forma molt concreta.
Respecte a les sortides lúdiques es valorarà en claustre de professors a l’inici de curs.

3.11 Relació amb la comunitat educativa
Sessions del consell escolar es faran telemàticament.
Les reunions de l’Equip directiu i dels diferent equips de treball es faran presencialment i/o telemàticament.
Difusió i informació del Pla d’organització a les famílies es farà mitjançant comunicat a les famílies i pàgina web.
S’ha previst avançar les reunions presencials de famílies d’inici de curs en espais ben diferenciats fora de les aules i
seguint les mesures protocol·làries. També ens plantegem fer altres trobades en format telemàtic per fer el seguiment
de curs.
Les tutories individuals tindran la duplicitat de reunions presencials o en format telemàtic.
Procediments de comunicació amb les famílies serà el que hem plantejat en el punt anterior.
Cal tenir en compte que tenim altres canals de comunicació, com és l’agenda, la plataforma de gestió de l’escola
(Clickedu), trucades telefòniques i el correu.
La previsió d’eines i/o dificultats tecnològiques la vam fer al principi del confinament, fet que ens va servir per saber les
necessitats familiars del moment i cara al proper curs estar preparats pel què faci falta. En el seu moment es van fer
diferents actuacions per ajudar en les possibles mancances.
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3.12 Servei de menjador

CURS/NIVELL/GRUP

HORA DE DINAR

ESPAI

I3

12,45h a 13,45h

Ludoteca

I4

12,50h a 13,50h

I4

I5

12,50h a 13,50h

I5

1r, 2n, 3r i 4rt
5è i 6è
ESO

13h a 14h

Menjador

14h a 15h

Menjador

DESPRÉS DE DINAR
INFANTIL

Pati
Entrada Infantil
Aula (I3, I4 i I5)

Dies de pluja
rotatius
Per grups estables a les
seves aules.

13:50 – 15:30 h
Dormitori (Aula Psico o I3)

1r, 2n, 3r i 4rt

Pati

Espai A
Espai B
rotatius
Zona Verda

14:00 – 15:30 h

Dies de pluja
Per grups estables a les
seves aules.

ABANS DE DINAR
5è i 6è (13h a 14h)
Pati
ESO (13,30h a 14h)

Espai A
Espai B
rotatius
Zona Verda
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3.13 Activitats extraescolars i servei d’acollida
CANGURATGE - Acollida : Es realitzarà el servei adaptat a les necessitats habituals.
L’entrada al servei es farà per l’accés de Pare Rodamilans, 98. La porta s’obrirà de 7:45 a 8:50
Protocol:
Infantil: entrades i sortides amb mascareta fins a l’aula. Un cop dins i sense contacte amb alumnes que no
siguin del seu grup estable, se la podran treure. S’acolliran en espais diferents per grups estables, sinó es
pogués, es garantirà distància i hauran de portar mascareta.
Primària: en el moment actual, hauran d’utilitzar la mascareta tot el dia, però en tot moment estarem
pendents de les directrius que marqui el departament. Si durant el curs canvien els criteris, us ho farem
saber. S’acolliran en espais diferents per grups estables, sinó es pogués, es garantirà distància i hauran de
portar mascareta.
En casos de nens/es exempts/es de portar-ne, necessitarem un justificant oficial.
Tothom s’haurà de posar gel hidroalcohòlic a les mans abans d’entrar a l’escola.
ACTIVITATS EXTRAESCOLARS
Es realitzaran les activitats proposades i programades les quals han garantit tenir un protocol COVID-19

3.14 Activitats complementàries
Es realitzaran totes les activitats complementàries mantenint els grups estables.

3.15 Reunions òrgans unipersonals i col·lectius de coordinació i govern
Recomanem la modalitat telemàtica quan siguin reunions amb un nombre elevat de persones
ÒRGANS

TIPUS
REUNIÓ

Equip directiu Inf/Pri.
Equips directius

DE

FORMAT DE LA
REUNIÓ

PERIODICITAT/
TEMPORITZACIÓ

Planificació

Presencial

Dues per setmana

Planificació

Presencial

1 per setmana

Reunió de cicle

Presencial

1 per setmana

Reunions de claustre

Videoconferència al
centre i/o presencial
segons els espais.

1 cada 15 dies

Equip docent
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NETEJA, DESINFECCIÓ I VENTILACIÓ
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 han de poder ser adequadament ventilades. A les 7:45 es ventilaran les aules dels grups de 3r i
4t ESO i 1r i 2n Batxillerat i a les 8:45 h es ventilaran les aules d’Ed. Infantil i Ed. Primària i 1r i 2n ESO. Si és
possible, es deixaran les finestres obertes durant les classes. Sinó s’aniran ventilant durant el matí i la tarda.
En el cas d’un ús temporal d’algun espai de manera compartida entre diferents grups cal preveure que en
cada canvi de grup cal fer una neteja i desinfecció i la ventilació abans de l’ocupació de l’espai per un altre
grup.
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La neteja i la posterior desinfecció d’espais s’ha de realitzar amb una periodicitat almenys diària. S’han de
seguir les recomanacions de Neteja i desinfecció en establiments i locals de concurrència humana.
Es recomana, sempre que sigui possible, mantenir les portes obertes, evitant així més contacte en les
manetes de les portes.
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 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.
Quadre planificació de neteja i desinfecció de centres d’ensenyament veieu annex al final d’aquest document.

4.1

Gestió de residus

Es recomana que els mocadors i tovalloles d'un sol ús utilitzats per a l'assecat de mans o per a la higiene
respiratòria es llencin en contenidors amb bosses, preferiblement amb tapa i pedal. El material d’higiene
personal, com mascaretes, guants i altres residus personals d’higiene, són considerats com a fracció resta i, per
tant, s’han 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 s'ha aïllat la persona 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.
No han d’assistir al centre l’alumnat, les persones docents i altres professionals que tinguin símptomes
compatibles amb la COVID-19, així com aquelles persones que es troben en aïllament per diagnòstic de
COVID-19 o en període de quarantena domiciliària per haver tingut contacte estret amb alguna persona amb
símptomes o diagnosticada de COVID-19.

5
5.1

CONCRECIONS
Educació Infantil (Pla d’acollida i adaptació P3)

Els nens i nenes de I3 juntament amb 1 únic familiar, podran venir a visitar l’escola i conèixer la tutora, els dies 8 i
9 de setembre en diferents franges horàries.
El dia 13 començaran els nens i nenes de I4 i I5, en horari normal, tenint en compte les mesures de seguretat, i les
hores d’entrades i sortides es faran amb minuts de diferència.
Els de P3 vindran tres dies (13, 14 i 15) a les 10, esmorzats de casa i dos més (16 i 17) a les 9.30, a partir del dilluns
20 ja tindran horari normal. Llavors també entraran amb minuts de diferència entre I4 i I5.
La rebuda i recollida del l’alumnat es farà a la porta d’entrada per l’accés d’infantil i les famílies no podran entrar
al recinte.
Mesures de seguretat establertes:
- Portar mascareta fins el moment d’entrar a la classe i al moment de sortir-ne.
- Posar-se gel hidroalcohòlic a l’entrar a l’escola.
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5.2

Educació Primària (En cas de confinament)

Explicar quines mesures es prendrien en cas de confinament d’un grup o nivell, o de tot el centre en relació amb
aquesta etapa educativa. Com es preveu el manteniment del contacte amb la família i quines activitats es preveu que
puguin fer els alumnes en un marc de confinament. Es pot adjuntar el pla de contingència que s’hagi elaborat o fer-ho
amb el format següent:
NIVELL
EDUCATIU

P3
P4
P5

1r PRI
2n PRI
3r PRI
4t PRI
5è PRI
6è PRI

MÈTODE DE TREBALL I
RECURSOS DIDÀCTICS
PREVISTOS

MITJÀ I
PERIODICITAT
DEL CONTACTE
AMB EL GRUP

Treball telemàtic centralitzat amb
la plataforma de gestió de l’escola,
Clickedu i el correu electrònic de
l’alumne que gestionaran les
famílies.
S’enduran a casa diferents tipus
d’activitats i propostes per fer
durant els dies de confinament.
Eines digitals de treball:
Flipgrid per veure i compartir
continguts amb els alumnes.
Es manté el SEP per a l’alumnat de
NEE amb un horari propi..

Inicialment un cop per
setmana, a valorar la
disponibilitat i franja
horària de les famílies.
1r entren els pares a la
reunió i després els
alumnes a la mateixa
videoconferència.
Es mirarà que els
especialistes també
intervinguin en funció del
seu confinament i del seu
horari.
Eina de Google Meet de
videoconferència..

Els alumnes s’emportaran els seus
materials d’ús individual de
l’escola (llibres, quaderns, material
d’aula,...) a casa.
Treball telemàtic centralitzat amb
la plataforma de gestió de l’escola
, Clickedu.
Distribució de les assignatures al
llarg de la setmana en el mateix
horari del presencial, on el mestra
està disponible per a qualsevol
consulta.
Eines digitals de treball:
Ús de l’eina Classroom com a
gestor de treball escola-casa.
Correu electrònic de gmail pels
alumnes i Google Apps, Flipgrid,
Plataformes editorials
(Innovamat, Science Bits,
Santillana i Oxford i Lectogrup)
Volem fomentar més el treball
col·laboratiu encara que sigui
online i activitats digitals dels
llibres i d’altres activitats
elaborades específicament pel
confinament.
La gestió del correu a CI és per
part de les famílies.
Es manté el SEP per a l’alumnat
de NEE amb un horari propi.

Es faran 3 connexions
al dia com a mínim per
part del tutor/a, en dos
grups per fer el
seguiment de la tasca
del dia i motivar el
treball diari. Es pot
donar la situació que
en alguns casos se’n
facin alguna més.
La duració inicial no es
determina, el que duri
la connexió.
Els especialistes coord.
amb els tutors/es
també es connectaran
a la seva hora i
enviaran la feina quan
els hi toqui amb el
grup.
Les tasques son
obligatòries i
avaluables
Eina de Google
Meet.de vídeoconferència.
Per part del SEP
s’estableix una trobada
setmanal amb el grup
de NEE de cada curs
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MITJÀ I PERIODICITAT DEL
CONTACTE INDIVIDUAL AMB
L’ALUMNE/A
Seguiment
tutorial, sempre
que sigui
necessari.
Per part del SEP
s’estableix una
atenció individual
segons les
necessitats

MITJÀ I
PERIODICITAT
DE CONTACTE
AMB LA
FAMÍLIA
Clickedu, eina de
comunicació amb
les famílies
1
videoconferència
setmanal amb
una o dues
franges horàries,
a deter-minar. Per
part del SEP
s’estableix una
atenció familiar
segons les necessitats. Les tutories
es seguiran fent
segons la
necessitat per
Google Meet.

Seguiment
tutorial sempre
que sigui
necessari i
garantir que
s’atenen a tots
els alumnes.

Clickedu, eina
de comunicació
amb les famílies
1
videoconferència
setmanal
amb
dues
franges
horàries
per
Google Meet.

Per part del SEP
s’estableix una
atenció
individual
segons les
necessitats.

Per part del SEP
s’estableix una
atenció individual
segons les
necessitats.
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PROTOCOL DAVANT D’UN CONFINAMENT A CASA D’UN ALUMNE
Al llarg del curs i degut a les circumstàncies actuals de pandèmia, quan en un curs es produeixi el confinament
d’algun alumne es s’establirà el següent protocol que ajudarà a fer el seguiment del nen des de l’escola i
acompanyar-lo en el procés per tal que pugui seguir, dins de la seves possibilitats, les tasques que l’escola li pugui
anar assignant i no perdre del tot el ritme d’escola.
1.

1r dia:
Contacte telefònic amb la família en el moment que el tutor/a s’assabenti del seu confinament per saber
la situació amb la que es troben i detectar necessitats i/o mancances.
En cas de pares separats parlar amb qui toqui.
Donar informació del què es farà al llarg de la setmana i quin contacte hi haurà amb l’alumne i la família.
Retorn de les tasques assignades a la mestra un cop acabat el confinament recollides en un dossier.
Concreta la recollida de tot el material d’aula de l’alumne.
Mirar d’adaptar-nos a la realitat de la família.

2.

Comunicació amb la família i l’alumne via Clickedu, a través de la missatgeria, de les tasques de la setmana.
També per la missatgeria es resoldran dubtes de tasques que puguin sorgir.

3.

Videotrucada de la tutora i el nen/a pel Meet del Classroom el més aviat possible per.
CI i CM: planteja una videoconferència el 1r o 2n dia més alguna altra de seguiment a l’hora que vagi bé a
la mestra.
CS: cada dia a l’hora que estigui amb la tutora.

4.

Videotrucada amb el nen/a a l’aula a través del Classroom
CI: No a cicle inicial.
CM: puntualment per Classroom al llarg de la setmana. Especialistes enviaran tasca o faran videotrucada
dins l’aula amb el grup i l’alumne segons l’activitat i la possibilitat d’interacció.
CS: una connexió al dia al matí i al final del matí on l’alumne pugui expressar els seus dubtes. Els
especialistes d’educació física enviaran tasca amb alguna rutina de vídeo per provocar moviment. Els
d’anglès posaran feines del llibre digital.
Especialistes enviaran tasca o faran videotrucada dins l’aula amb el grup i l’alumne segons l’activitat i la
possibilitat d’interacció.

PROTOCOL D’ACTUACIÓ DEL CM EN CAS DE TENIR EL GRUP CONFINAT A CASA:
1.

Necessitat de més implicació de la família. Es necessita l’ajuda dels pares al darrera, a CM encara necessiten que algú
els acompanyi i els vagi dirigint.
Cal que respectin l’horari d’escola i no abusin de la connexió fora d’horari d’escola.

2.

Connexió amb l’ordinador sols en horaris establerts i per treballar. No han d’estar totes les hores connectats.

3.

Videoconferència amb els pares/mares: hauria de ser el primer o segon dia de confinament. Es farà en dos franges,
una de matí (11h) i una altra per la tarda a 2/4 de 4. Sempre es pot adaptar segons la situació.
En el moment que es té coneixement del confinament, la tutora i/o tutor es posarà de seguida en
contacte amb la família via Clickedu per tal de tranquil·litzar-los i avançar-los moviments que es faran si
és possible.

4.

Es treballarà amb dos grups i no amb el grup sencer, a no ser que sigui per alguna cosa en concret.
Es faran dos connexions al dia. Una al matí per les feines (1/2 h, que pot regular-se segons la necessitat) i
una a la tarda. Sempre en ½ grup.
La mestra en el seu horari ha d’estar disponible i atenent les necessitats que puguin sorgir.
Els especialistes es connectaran en dos grups per assignar les tasques i acompanyar en els dubtes que hi
puguin haver. Cal evitar situacions d’estrès.

5.

Les videoconferències es faran a través del Meet del Classroom.
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5.3

ESO (en cas de confinament)

En cas de confinament d’un alumne, un grup o més d’un grup d’alumnes:
A nivell horari
A l’ESO, les classes de manera telemàtica des de casa i en l’horari habitual. Com que les sessions són
obligatòries, cada professor passarà llista a cada sessió.
A nivell normatiu
Existeix una normativa de comportament d’aplicació durant les videoconferències.
A nivell d’atenció a l’alumnat i famílies
Es considera convenient seguir amb la mateixa modalitat de suport. A partir de les reunions realitzades entre
l’equip directiu i departament de psicopedagogia, s’establirà un horari d’atenció tant a les famílies com als
alumnes, així com les prioritats d’aquestes. Des de tutoria, es continuarà fent el seguiment i atenció
individualitzades per mitjà de videoconferències.
Per altra banda, s’informarà a les famílies que el professorat / tutors té un marge temporal de resposta als
correus electrònics o de dubtes que puguin arribar
A nivell metodològic
La plataforma clickedu, en principi, serà el mitjà per vehicular l’acció educativa i la relació acadèmica alumnatprofessorat: assistència, el lliurament de les tasques, el feedback individualitzat i avaluació.
A nivell de comunicació
Per la realització de les videoconferències utilitzarem la plataforma Microsoft Teams ja que ens proporciona
més seguretat, una millor gestió del grup , visibilitat del grup sencer…..
Des de tutoria es manté la llibertat de posar-se en contacte amb les famílies a través de correu electrònic o
missatgeria interna, mantenint el criteri que estableixin a principi de curs presencial. En canvi, la comunicació
amb l’alumnat es realitzarà, per escrit, exclusivament a través de missatgeria interna i serà per a plantejar
dubtes acadèmics i compartir documentació. Es manté la videoconferència per a mantenir el contacte i suport
amb l’alumnat.

5.4

Batxillerat (En cas de confinament)

En cas de confinament d’un alumne, un grup o més d’un grup d’alumnes:
A nivell horari
Al Batxillerat, les classes es realitzaran de manera telemàtica des de casa i en l’horari habitual. Com que les
sessions són obligatòries, cada professor passarà llista a cada sessió.
A nivell normatiu
Existeix una normativa de comportament d’aplicació durant les videoconferències.
A nivell d’atenció a l’alumnat i famílies
Es considera convenient seguir amb la mateixa modalitat de suport. A partir de les reunions realitzades entre
l’equip directiu i departament de psicopedagogia, s’establirà un horari d’atenció tant a les famílies com als
alumnes, així com les prioritats d’aquestes. Des de tutoria, es continuarà fent el seguiment i atenció
individualitzades per mitjà de videoconferències.
Per altra banda, s’informarà a les famílies que el professorat / tutors té un marge temporal de resposta als
correus electrònics o de dubtes que puguin arribar
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A nivell metodològic
La plataforma clickedu, en principi, serà el mitjà per vehicular l’acció educativa i la relació acadèmica alumnatprofessorat: assistència, el lliurament de les tasques, el feedback individualitzat i avaluació.
A nivell de comunicació
Per la realització de les videoconferències utilitzarem la plataforma Microsoft Teams ja que ens proporciona més
seguretat, una millor gestió del grup , visibilitat del grup sencer …..
Des de tutoria es manté la llibertat de posar-se en contacte amb les famílies a través de correu electrònic o
missatgeria interna, mantenint el criteri que s’estableix a principi de curs presencial. En canvi, la comunicació
amb l’alumnat es realitzarà, per escrit, exclusivament a través de missatgeria interna i serà per a plantejar
dubtes acadèmics i compartir documentació. Es manté la videoconferència per a mantenir el contacte i suport
amb l’alumnat.

6

PROTOCOL D’ACTUACIÓ DAVANT UNA PERSONA QUE PRESENTA SÍMPTOMES
En essència davant d'una persona que comença a desenvolupar símptomes compatibles amb la COVID-19 al
centre educatiu:
1. Se l’ha de portar a un espai separat d'ús individual. Es portarà a la tutoria del vestíbul i es notifica a cap
d’estudis
2. S’ha de col·locar una mascareta quirúrgica (tant a la persona que ha iniciat símptomes com a la persona
que quedi al seu càrrec).
3. S’ha de contactar amb la família per tal que vingui a buscar a l’alumne.
4. En cas de presentar símptomes de gravetat s’ha de trucar també al 061.
5. El centre ha de contactar amb el servei territorial d’Educació per informar de la situació i a través d’ells
amb el servei de salut pública.
La família o la persona amb símptomes ha de contactar amb el seu CAP de referència per valorar la situació i
fer les actuacions necessàries. Si es decideix realitzar una PCR per a SARS-CoV-2, la persona i la família
amb qui conviu hauran d’estar en aïllament al domicili fins conèixer-ne el resultat. En cas que finalment
es confirmi el cas, Salut Pública serà l'encarregada de la identificació, aïllament i seguiment dels contactes
estrets.
La comunicació entre els serveis territorials d’Educació i salut pública garantirà la coordinació fluïda, en última
instància, entre el centre educatiu i els serveis territorials de vigilància epidemiològica encarregats de
l’estratègia de control de brot que pot incloure, en determinats casos, el tancament total o parcial del centre
educatiu. En qualsevol cas, l’escalada de decisions en relació amb el tancament de l’activitat presencial
del centre educatiu serà el resultat de la valoració, sobre el terreny, per part de l’autoritat sanitària.
1.

Si hi ha un cas positiu se’n farà la comunicació al Referent COVID escoles de l’equip d’atenció primària
de referència del centre De manera orientativa, els elements de decisió per a establir quarantenes i/o, si
escau, tancaments parcials o total del centre serien:


2.

Plantejar la quarantena de tot el grup de convivència, durant 10 dies després del darrer
contacte amb el cas, amb vigilància d’aparició de nous casos. Per tant, interrupció de
l’activitat lectiva presencial per a aquest grup.

Cas positiu en dos membres no convivents que pertanyen a dos grups de convivència diferents .


tot el grup de convivència estable pot tenir consideració de contacte estret, per tant, i depenent
de la valoració de vigilància epidemiològica, es podria plantejar la quarantena dels grups de
convivència d’aquell espai, durant 10 dies després del darrer contacte amb el cas, amb
vigilància d’aparició de nous casos. Per tant, interrupció de l’activitat lectiva presencial en
l’espai afectat, també durant 10 dies.
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Els equips d’atenció primària de referència dels centres educatius estaran a disposició dels equips directius
dels centres per a mesures de consell sanitari sobre la COVID-19. Per tant, els equips d’atenció primària han
d’identificar una o diverses persones, segons correspongui, responsables d’aquesta interlocució amb els
centres educatius que, preferiblement, podran ser les infermeres del Programa salut i escola. En el cas que el
centre no en tingui, ho serà la direcció.
Protocol de gestió de casos de covid-19 als centres educatius
Protocol de gestió de casos covid-19 en els centres educatius per al curs 2021-2022,

7

MESURES ESPECÍFIQUES

Per als ensenyaments que impliquen serveis a les persones. S’aplicaran les mesures adequades a cadascuna
de les activitats, tenint en compte la protecció individual i les mesures destinades a reduir la transmissió.

7.1

Serveis sanitaris i sociosanitaris

Es prendran les mesures de protecció habituals (distància física, higiene de mans, mascareta quan estigui
indicada...) i s’adoptaran totes aquelles mesures específiques establertes per als diferents àmbits.
Per a més informació:
http://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/professionals/
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ANNEX PLA NETEJA :
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