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1. INTRODUCCIÓ
Aquest Pla d’organització és un document orgànic, evolutiu i adaptable a la
situació del centre. Pretén establir les bases per tal que el curs 2020-2021 es pugui
reprendre amb les màximes garanties, buscant l’equilibri entre protecció de la
salut de les persones als centres educatius, la correcta gestió de la pandèmia i
el dret de tots els joves a una educació de qualitat.
Aquest pla d’actuació es complementa amb les Instruccions per al curs 20202021 de la Secretaria de Polítiques Educatives.
En una societat amb grans incerteses, cal que l’escola pugui treballar amb la
màxima normalitat possible. Cal donar continuïtat a l’aprenentatge tal com el
feien aplicant les mesures sanitàries de protecció.


Malgrat la pandèmia, tots els infants i joves 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.



El Col·legi 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 contactes.
La salut dels alumnes, docents i altres persones treballadores dels centres
educatius és una prioritat per als Departaments d’Educació i de Salut. Totes les
mesures estan adreçades a reduir la transmissió del virus i a millorar la traçabilitat
de casos i contactes.
El període de confinament ha tingut efectes desiguals en els diferents grups de
població. Sovint, aquelles persones pertanyents a col·lectius de major
vulnerabilitat, n’han patit -o n’estan patint- les conseqüències d’una manera
més acusada.
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L’assistència als centres permet una socialització dels infants i joves que té un
gran valor.
Per tot plegat, la proposta actual vol afavorir la presencialitat sense renunciar a
la seguretat d’alumnes i personal docent i no docent dels centres educatius.
Totes les mesures proposades seran vigents al llarg del curs escolar i en
coherència amb la realitat dels centres educatius del seu entorn. El marc que es
proposa ha de ser fàcilment adaptable si es canvia el context epidemiològic a
través del Pla d’acció digital en confinament.
Tots els esforços de l’equip directiu s’han abocat en la creació d’una fórmula
organitzativa per a garantir la màxima presencialitat del nostre alumnat sense
córrer riscos ni per al conjunt de la comunitat educativa, impulsant una acció
educativa de qualitat i equitat per a tot l’alumnat.
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2. PRINCIPIS BÀSICS DE PREVENCIÓ, HIGIENE I PROMOCIÓ DE LA SALUT
Els dos pilars en el moment actual de control de la pandèmia són la disminució
de la transmissió del virus i l’augment de la traçabilitat dels casos.

2.1. Grups de convivència i socialització molt estables
Grup de convivència estable (GCE): es tracta d’un grup estable d'alumnes, amb
el seu tutor o tutora, 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, si la major part de la seva
jornada laboral transcorre en aquest grup. Un/a docent i un/a 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 sí, s'han de complir rigorosament les mesures de protecció
individual, especialment el manteniment de 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
mesures de protecció (distància, mascareta, rentat de mans, ventilació...) per
tal d’evitar que si es dona un cas positiu els contactes esporàdics també hagin
d’aïllar-se.
Es poden definir altres contactes estrets en l´àmbit familiar o del centre educatiu
segons indicacions dels serveis de Vigilància Epidemiològica.
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Organitzar agrupaments estables.



Assignar un equip docent estable durant tot el curs amb continuïtat del
mateix tutor/a de grup durant tot el curs.



Per poder disposar de la plantilla necessària per a la creació dels grups
estables

a 1r ESO, s’haurà de suprimir l’oferta de la matèria de

Geography & History.


A 4t ESO els alumnes es configuraran fent agrupaments de les matèries
pròpies del seu itinerari a fi de disminuir al màxim la seva mobilitat i canvis
d’aula.

2.2. Mesures de prevenció personal
2.2.1. Distanciament físic
Segons la Resolució SLT/1429/2020, de 18 de juny, per la qual s'adopten mesures
bàsiques de protecció i organitzatives per prevenir el risc de transmissió i afavorir
la contenció de la infecció per SARS-CoV-2, la distància física interpersonal de
seguretat, tant en espais tancats com a l'aire lliure, s'estableix en 1,5 metres en
general, amb l'equivalent a un espai de seguretat de 2,5 m 2 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 necessari requerir la distància física
interpersonal de seguretat establerta en 1,5 metres (o la superfície equivalent de
seguretat de 2,5m.)
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.
Formar els delegats dels grups per a poder detectar i/o controlar la manca de
seguiment de les mesures preventives imprescindibles per a protegir el grup
classe: rentat de mans, utilització de mascareta, ventilació de l’aula…
Creació d’un grup d’observadors d’aula per al seguiment de la correcció
higiènica dels membres del grup classe.
7
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Afavorir al màxim la realització de les activitats d’aprenentatge en els mateixos
espais simplificant i/o reduint al màxim la mobilitat de l’alumnat pel Col·legi.

2.2.2. 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.
En infants i adolescents, s’ha de requerir el rentat de mans:


A l’arribada i a la sortida del centre educatiu,



Abans i després dels àpats,



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



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

En el cas del personal que treballa al centre, el rentat de mans s’ha de dur a
terme:


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



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



Abans i després d’acompanyar un infant al WC,



Abans i després d’anar al WC,



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



Com a mínim una vegada cada 2 hores.

Es garantirà l’existència de diversos punts de rentat de mans, amb disponibilitat
de sabó amb dosificador i tovalloles d’un sol ús. En punts estratègics (menjador,
zona d’aules...) es col·locaran dispensadors de solució hidroalcohòlica per a ús
del personal de l’escola.
S’afavoriran mesures adaptades a l’edat de l’infant (vídeos, cançons...) per
promoure el rentat de mans correcte i la seva importància.
Es col·locaran pòsters i cartells informatius explicant els passos per a un correcte
rentat de mans en els diversos punts de rentat de mans.
8
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S’afavorirà al màxim la realització de les activitats d’aprenentatge en els
mateixos espais simplificant i/o reduint al màxim la mobilitat de l’alumnat pel
Col·legi.
S’instal·laran dosificadors al costat de les portes d’accés al centre i a l’entrada
de totes les aules.
Es farà una campanya de sensibilització per afavorir el rentat de mans adequat
amb col·locació de pòsters i punts d’informació a l’entrada dels lavabos i en els
passadissos.

2.2.3. Ús de mascareta
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.
Es col·locaran punts d’informació per a la conscienciació de la necessitat de l'ús
de mascaretes en els espais comuns.
Es disposarà de mascaretes per a proveir a l’alumnat que no en disposi.
S’habilitat un espai a la recepció del centre per poder aïllar l’alumnat i/o
professorat que presenti símptomes.
Es destacarà la importància de l’ús de la mascareta fora/dintre de l’aula quan
s’accedeix a un nou espai (pati, gimnàs, laboratori, taller...) i en els passadissos.
Es posaran cartells recordatoris de la seva importància per tal de prevenir i crear
espais segurs.
Cada classe té la consideració de “grup estable de convivència” i, per tant, els
seus membres poden relacionar-s’hi sense limitacions a Infantil i Primària si la
situació epidemiològica ho permet –en cas que no sigui així, també hauran de
dur mascareta a l’aula a partir dels 6 anys. A partir de secundària, sempre
hauran de portar mascareta.
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2.2.4. Requisits d’accés al centre
•

La família/tutors han de verificar, abans d’anar a l’escola, l’estat de salut

del seu fill/a i comprovar que no tingui elevació de la temperatura superior a
37,5ºC ni la nova aparició de cap altre símptoma de la taula de símptomes.

TAULA DELS SÍMPTOMES MÉS FREQÜENTS DE LA COVID-19









Febre o febrícula>37,5ºC
Tos
Dificultat per a respirar
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 (infants grans i adolescents)

*El mal de coll i el refredat nasal (amb o sense mocs) són molt habituals en infants
i només s’haurien de considerar símptomes potencials de COVID-19 quan també
hi ha febre o altres manifestacions de la llista.
Segons l’estudi COPEDI-CAT realitzat en nombrosos centres d’atenció primària i
hospitalària de Catalunya i coordinat per l’hospital Vall d’Hebron, els símptomes
més freqüents de la COVID-19 en infants són la febre (59,6%) i la tos (49,4%),
seguits de fatiga (40,5%) i dificultat respiratòria (31,5%). La resta són símptomes
menys freqüents que poden ser també de sospita d’infecció per coronavirus
SARS-CoV-2 segons criteri clínic.
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No es pot anar a l’escola, si l’infant, adolescent o la persona adulta presenta
alguna de les següents situacions:


Es troba en aïllament perquè ha estat positiu per a la COVID-19.



Està en espera del resultat d’una PCR o una altra prova de diagnòstic
molecular.



Conviu amb una persona diagnosticada de COVID-19.



Es troba en període de quarantena domiciliària per haver estat
identificat/da com a contacte estret d’alguna persona diagnosticada
de COVID-19.

Sí que poden anar a l’escola els contactes de contactes estrets, és a dir, aquells
infants o professionals de l’àmbit educatiu que conviuen amb una persona que
està fent quarantena per ser contacte estret d’un cas positiu. Per exemple, els
fills o filles del professorat en quarantena o els germans/es d’alumnes en
quarantena, poden fer vida normal, a diferència dels convivents d’un cas positiu
Mentre s’està en espera del resultat de la PCR de l’infant o adolescent amb
símptomes:
•

No està indicat el confinament dels contactes estrets del grup de

convivència estable.
•

Només es confinaran els germans/es i convivents adults de l’infant o

adolescent que estudiin o treballin a un centre educatiu.

Quan s’està en espera del resultat d’una PCR com a contacte estret, no està
indicat el confinament de les persones convivents. Per tant, els pares o tutors
legals i els germans/es d’un contacte estret no es consideren contactes estrets
d’un cas i no han de fer quarantena fins a tenir els resultats.

11
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Els

infants

o

adolescents

del

GCE

es

consideren

contactes

estrets

independentment que portin mascareta. També es consideren contactes
estrets les persones tutores dels GCE d’educació infantil i primària.

En el cas del professorat que no pertanyi als GCE d’infantil i primària, es requereix
un contacte sense protecció durant més de 15 minuts i a menys de dos metres,
per a definir un contacte estret. Per tant, a partir de la secundària, només serà
contacte estret el professorat que no portés mascareta en la interacció amb el
cas positiu.
•

En cas que l’alumne o alumna presenti una malaltia crònica d’elevada

complexitat que pugui augmentar el risc de gravetat en cas de contraure la
infecció per coronavirus SARS-CoV-2, es valorarà de manera conjunta amb la
família/tutor i l’equip pediàtric, les implicacions a l’hora de reprendre l’activitat
educativa presencialment al centre educatiu.
2.2.5. Control de símptomes.
Les famílies, o directament l’alumne si és major de 18 anys, han de fer-se
responsables de l’estat de salut dels seus fills i filles. A l’inici del curs, signaran una
declaració responsable a través de la qual:
Faran constar que són coneixedores de la situació actual de pandèmia amb el
risc que això comporta i que, per tant, s’atendran a les mesures que puguin ser
necessàries en cada moment.
Es comprometen a no portar l’infant o adolescent al centre educatiu en cas que
presenti simptomatologia compatible amb la COVID-19 o l’hagi presentat en els
darrers 14 dies i a comunicar-ho immediatament als responsables del centre
educatiu per tal de poder prendre les mesures oportunes.
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.
12
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Es proporcionarà a les famílies informació sobre la simptomatologia de la COVID19 a través de la pàgina web del centre on també s’hi penjarà una còpia en
PDF de la declaració jurada de l’absència de simptomatologia de l’alumnat.
Es conscienciarà a les famílies que l’ocultació de simptomatologia incorre en un
greu perjudici de la salut de la comunitat educativa i que és un exercici de
coresponsabilitat vetllar per al compliment del protocol de supervisió familiar. La
negligència en aquest àmbit pot tenir conseqüències legals.

2.3. Neteja, desinfecció i ventilació
L’escola disposa d’una planificació de ventilació, neteja i desinfecció
adaptada a les característiques del centre (vegeu l’annex 2). 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.
Ventilació de espais 10’ abans de l’accés dels alumnes al centre.
Si és possible, es deixaran les finestres obertes durant les classes.
La neteja i la posterior desinfecció d’espais es realitzarà amb una periodicitat
diària. Es seguiran les recomanacions de Neteja i desinfecció en establiments i
locals de concurrència humana.
S’informarà al professorat i a l’alumnat de la imprescindible ventilació dels
espais.
Es designaran responsables de cada aula per a supervisar aquesta ventilació
repetitiva al llarg del dia i, sobretot, a la sortida.
Es deixaran les portes de les aules obertes per evitar el contacte amb la
maneta i facilitar la ventilació de l’espai.
13
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Es recomanarà no tocar les baranes de les escales.
Es netejaran diàriament les superfícies d’ús més comú.
Es garantirà la desinfecció freqüent d’aquelles superfícies d’ús més comú com
el poms de les portes, les baranes de les escales, etc. Les taules de les aules i del
menjador es netejaran i desinfectaran després de les activitats i dels àpats,
respectivament.
Sempre que sigui possible, es mantindran 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’utilitzaran espais com el pati per a la realització d’aquelles
activitats que puguin fer-se a l’aire lliure. Per a la seva neteja i desinfecció se
seguiran les indicacions establertes en el document Neteja i desinfecció en
espais exteriors de concurrència humana.

Gestió de residus
Els mocadors i tovalloles d'un sol ús utilitzats per a l'assecat de mans o per a la
higiene respiratòria es llençaran 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, es
llençaran 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.

14
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Llista de comprovació per a l’obertura del centre a l’inici de curs
Acció
Es disposa d’un pla de ventilació, neteja i desinfecció?
Es disposa del pla d’actuació davant d’un cas sospitós?
S’ha demanat a totes les persones treballadores del centre
educatiu que les que presentin condicions considerades de risc o
que estiguin embarassades es posin en contacte amb el Servei de
Prevenció de Riscos Laborals?
El personal docent i no docent del centre ha rebut els equips de
protecció (mascaretes)?

Acció
Tots els espais habilitats per a les activitats lectives disposen de
ventilació?
S’ha realitzat la neteja i manteniment dels equips de climatització?
El personal docent i no docent ha rebut tota la informació
necessària
respecte de les mesures de protecció i prevenció?
Les famílies han rebut informació respecte de les
mesures de protecció i prevenció?

15
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Llista de comprovació per a l’obertura diària del centre:
Acció

Diàriament

S’ha efectuat la ventilació de totes les aules i espais de l’escola
durant un mínim de 10 minuts?
Tots els dispensadors de sabó de lavabos, cuina i aules disposen
de sabó suficient?
Hi ha tovalloles d’un sol ús a tots els rentamans?
Tots els dispensadors de gel hidroalcohòlic disposen de gel
suficient?
S’ha dut a terme la neteja i desinfecció de les superfícies de major
contacte (poms de les portes, baranes, interruptors, bancs,
polsadors
ascensor, etc.)?
S’ha dut a terme la neteja i desinfecció de totes les aules i espais
docents?
S’ha dut a terme la neteja i desinfecció dels lavabos?
S’ha realitzat la neteja i desinfecció de les fonts d’aigua?
Acció

Diàriament

S’ha realitzat la neteja i desinfecció dels equips informàtics?
S’ha realitzat la neteja i desinfecció del material escolar?
S’ha realitzat la neteja i desinfecció de jocs i joguines?

16
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2.4. Promoció de la salut i suport emocional
La situació de confinament i la pandèmia poden haver tingut conseqüències
emocionals per a molts infants i adolescents. El dol per la pèrdua d’un familiar o
l’angoixa per la situació viscuda poden estar presents en un nombre significatiu
d’infants i adolescents. També pot ser necessari adaptar-se a les diferents
situacions de l’alumnat en relació amb els aprenentatges adquirits durant els
mesos de confinament. La tornada a l’escola representa una bona oportunitat
per detectar i abordar situacions no resoltes. Les primeres setmanes es realitzaran
activitats que permetin adaptació progressiva de l’alumnat al nou curs i als
canvis en el centre educatiu.
D’altra banda, la pandèmia actual brinda una oportunitat única per a
consolidar alguns hàbits i conductes que són imprescindibles en qualsevol
context:


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



Actuar amb responsabilitat per protegir els més vulnerables.



Rentar-se les mans de manera freqüent i sistemàtica.

17
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2.5. Gestió de casos
En un entorn de convivència com és un centre educatiu, la detecció precoç de
casos i el seu aïllament, així com dels seus contactes estrets, és una de les
mesures més rellevants per mantenir entorns de seguretat i preservar al màxim
l’assoliment dels objectius educatius i pedagògics.
Davant d'una persona que comença a desenvolupar símptomes compatibles
amb la COVID-19 al centre educatiu:


Se l’ha de portar a un espai separat d'ús individual ben ventilat i es
contactarà amb el director/a del centre educatiu.



Sempre que no hi hagi contraindicació per a l’ús de la mascareta, se li
ha de col·locar una mascareta quirúrgica, tant a la persona que ha
iniciat símptomes – si és més gran de 2 anys– com a la persona que
l’acompanyi (en cas que es tracti d’un/a menor o d’una persona que pel
seu estat de salut no pugui quedar-se sola).



Si la persona amb símptomes no es pot posar una mascareta quirúrgica
(infants molt petits, persones amb problemes respiratoris, que tinguin
dificultat per treure’s la mascareta per sí soles o que tinguin alteracions
de la conducta que facin inviable la seva utilització), l’acompanyant
s’haurà de posar una mascareta FFP2 sense vàlvula, a més d’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 es requereixi un equip de
protecció individual (EPI) per a l’atenció d’un cas sospitós.



Si la persona presenta símptomes de gravetat (dificultat per respirar,
afectació de l’estat general per vòmits o diarrea molt freqüents, dolor
abdominal intens, confusió, tendència a adormir-se...) caldrà trucar al
061.
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A continuació, el/la director/a del centre educatiu haurà de realitzar les accions
següents:


En el cas que es tracti d’un/a alumne/a, establir contacte immediat amb
la família per tal que vingui a buscar l’infant o adolescent.



Recomanar a la persona o a la família (en el cas d’un/a menor) que
contactin amb el seu centre d’atenció primària de referència. Es
recomana que sigui el CAP de referència de la persona, del sistema
públic de salut, per tal de facilitar la traçabilitat del contagi i el seguiment
epidemiològic. La cita s’ha de concertar abans de 24 hores.

Els/les menors del seu grup de convivència escolar i el tutor(a) del grup
mantindran l’activitat escolar ordinària sense barrejar-ser amb la resta d’unitats,
a l’espera dels resultats del cas en estudi.
Un cop es disposi del resultat de les proves del pacient:


Si és negatiu, els infants i tutors(s) del grup continuaran amb normalitat les
seves activitats. L’infant amb símptomes es podrà incorporar quan
aquests hagin cedit i sempre i quan romangui 24 hores sense febre.



Si és positiu, el SVE indicarà quarantena durant 10 dies al seu domicili als
alumnes de la unitat de convivència i al tutor del grup de primària
(contactes estrets del cas), sempre i quan hagin tingut contacte amb el
cas des de 48 hores abans d’iniciar símptomes o del resultat de la PCR en
els casos asimptomàtics. Com a contactes estrets d’un cas positiu,
s’indicarà també fer-los una PCR al propi centre educatiu o en altres
punts específics segons indiquin els equips d’atenció primària. Segons el
criteri del SVE es podran realitzar també altres accions.
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Quan la simptomatologia s’inicia fora de l’horari escolar o en dies no lectius, la
família o la persona amb símptomes ha de contactar amb el seu CAP de
referència o, fora de l’horari del CAP, amb els centres d’urgències d’atenció
primària (CUAP), per valorar la situació i fer les actuacions necessàries.
Al Centre d’Atenció Primària:
• El/la pediatre/a, metge/ssa de família o infermera atendran el cas en les
primeres 24 hores d’inici dels símptomes i es decidirà si escau la realització d’un
test PCR. Aquesta PCR, en la mesura del possible es farà en les primeres 24 hores
després de l’inici dels símptomes tal com estableix el Procediment d’actuació
enfront de casos d’infecció pel nou coronavirus SARS-CoV-2:
“A tot cas sospitós d'infecció pel SARS-CoV-2 se li farà una PCR (o una altra tècnica de
diagnòstic molecular que es consideri adient) en les primeres 24 hores.
Cal tenir present que si la PCR resulta negativa però hi ha una alta sospita clínica de COVID19 es repetirà la PCR 48 hores després amb una nova mostra del tracte respiratori.”



En el cas que s’hagi realitzat una PCR per descartar infecció per
coronavirus SARS-CoV- 2, s’indicarà aïllament domiciliari de la persona
atesa en espera del resultat de la prova.

En cas que s’estableixi el diagnòstic de cas sospitós, la família i/o la persona
amb sospita de cas serà entrevistada pel gestor COVID de l’EAP que
s’encarregarà de les tasques següents:


Si no estan donats d’alta, tramitar l’alta de “La Meva Salut” i explicar-losen el funcionament.



Fer la recollida de contactes estrets de l’entorn familiar i no escolar i
registrar que es tracta d’un cas escolar a l’enquesta de risc de rebrot. Els
contactes estrets seran introduïts al programa “COVID Contacts” que
inclourà una pregunta/variable que permetrà que la informació de
l’existència d’un cas sospitós d’àmbit escolar arribi de forma prioritzada
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al Servei de Vigilància Epidemiològica territorial per poder fer el
seguiment del cas i l’estudi.


Informar la persona, i les persones amb qui conviu (en el cas d’un/a
menor), que si el cas és positiu hauran de fer quarantena durant 10 dies.
Explicar-los tot el procés, tal com està indicat al Procediment d’actuació
enfront de casos d’infecció pel nou coronavirus SARS-CoV-2. Valorar la
presència de persones vulnerables en el domicili. Si és el cas, valoració
social. Mentre no es disposi del resultat de la PCR, els adults que no
treballin a cap centre escolar podran anar a treballar prenent les mesures
adequades i els germans que pertanyin a un GCE d’un centre educatiu
(encara que sigui diferent del del cas sospitós) hauran d’estar confinats.

El Referent COVID Escola serà l’encarregat de les tasques següents:


Contactar amb els centres educatius de forma proactiva per establir una
línia directa de comunicació i poder estar a disposició dels dubtes que
pugin generar-se.



Atendre i informar dels dubtes que plantegen els centres educatius sobre
la manera de procedir i circuits d’atenció.



Cercar dintre del CAP, amb un referent assistencial sanitari, en el cas que
la consulta no pugui ser resolta pel referent Covid, el/la professional que
pot resoldre la consulta realitzada.



Introduir a la Plataforma “COVID Contacts” els contactes estrets del GCE
escolar, tant de l’aula com, si fos el cas, de les activitats extraescolars dins
de l’escola. Cal tenir present que és freqüent que l’escolarització sigui a
una zona diferent del CAP de referència.



Si hi ha un cas positiu a una de les seves escoles de referència, donar
suport al procés de recollida de PCRs al GCE i de la gestió dels resultats.



Comunicació fluïda amb l’escola per a l’intercanvi d’informació.
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Coordinació

amb

l’Escola,

l’equip

d’atenció

primària

(EAP)

-

especialment amb la infermera de referència que l’equip hagi designati Salut Pública.



La infermera de referència del centre educatiu serà la que resoldrà els
dubtes sanitaris referents a la COVID-19 que el Referent Covid Escolar no
pugui resoldre.

El Servei de Vigilància Epidemiològica territorial s’encarregarà de les tasques
següents:


A través dels seus propis Gestors COVID trucar a la direcció del centre
educatiu d’on sigui la persona atesa (alumne/a o treballador/a) per
informar-la de l’existència d’un cas sospitós.



Informar al Servei Territorial d’Educació o el Consorci d’Educació de
Barcelona.



Realitzar seguiment del resultat de la prova PCR i informar-ne a la direcció
del centre i al Servei Territorial o el Consorci d’Educació de Barcelona.



Si el cas és positiu, valorar el resultat de l’estudi de contactes del GCE i
descartar un brot a la classe i als altres grups als quals pertanyi la persona,
així com indicar les mesures a prendre en cada situació.



Els gestors COVID del servei de vigilància epidemiològica territorial també
s’encarregaran de la coordinació amb Atenció Primària en relació amb
la realització de les PCRs en contactes estrets.

No està indicat el confinament dels contactes estrets del grup de convivència
estable mentre s’estigui en espera del resultat de la prova, així com tampoc dels
contactes estrets convivents que no pertanyin a l’àmbit escolar.
22
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En el cas de famílies que consultin un servei mèdic privat o una mútua,
actualment la recollida dels contactes estrets no es podrà fer en el moment de
la sospita clínica. Per tant, serà responsabilitat del professional sanitari que ha
atès la sospita, alertar el Servei de Vigilància Epidemiològica Territorial de
referència de la persona atesa en el moment en què es constati un resultat
positiu en laboratoris clínics homologats per a la realització de PCR per a
SARS_CoV-2. També caldrà que la família ho notifiqui al centre educatiu i que
es realitzi l’estudi de contactes (a través del SVE o del CAP de referència). Es
faran arribar les instruccions als pediatres que exerceixen a l’àmbit privat.
La persona o la família del/de la menor rebrà el resultat: si és negatiu, a través
de l’aplicació La Meva Salut, un SMS i/o a través d’una trucada des del centre
sanitari. En el cas que sigui positiu se li comunicarà a través d’un professional
sanitari.
Quan un professional docent o no docent del centre educatiu rep un resultat
positiu cal

que ho comuniqui al Servei de Prevenció de Riscos Laborals

corresponent.
En qualsevol cas, quan la PCR sigui positiva, es rebrà l’alerta al Servei de
Vigilància Epidemiològica territorial a través del programa “COVID Contacts” i
aquest ho posarà en coneixement del Servei Territorial d’Educació o el Consorci
d’Educació de Barcelona i, seguidament, de la direcció del centre educatiu i
se li comunicaran les primeres mesures a prendre, així com el plantejament per
fer l’estudi del cas al centre educatiu amb més profunditat (extensió dels
contactes estrets, etc.).
També s’establirà una coordinació estreta entre el Servei de Vigilància
Epidemiològica territorial i el Servei Territorial d’Educació o el Consorci
d’Educació de Barcelona que permetrà que el centre rebi els resultats amb
celeritat en cas que la PCR sigui negativa.
La comunicació entre els Serveis Territorials d’Educació o Consorci d’Educació
de Barcelona i Salut Pública garantirà la coordinació fluïda, en última instància,
23
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entre el centre educatiu i el Servei 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 en coordinació amb l’autoritat educativa.
Sempre que es produeixi un cas positiu es comunicarà a l’Ajuntament
corresponent a través dels Serveis Territorials d’Educació o Consorci d’Educació
de Barcelona. En cas de vulnerabilitat es contactarà amb els serveis socials.

De manera orientativa, els elements de decisió per a establir quarantenes i/o, si
escau, tancaments parcials o total del centre serien:
•

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

el grup de convivència estable té consideració de contacte estret, per tant s’ha
de recomanar 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, es produirà la interrupció de l’activitat lectiva presencial per a
aquest grup i es farà a partir del dia següent a la comunicació del cas positiu. Es
farà un test PCR a tots els membres del grup de convivència estable que siguin
contacte estret d’un cas diagnosticat. Sempre que sigui possible aquestes PCRs
es faran a la mateixa escola (en un lloc ventilat) per facilitar la recollida i evitar
desplaçaments als centres d’atenció primària . Un resultat negatiu d’aquest test
als contactes no eximeix de la necessitat de mantenir la quarantena durant els
10 dies que dura el període màxim d’incubació.
•

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

convivència diferents d’un mateix espai (un edifici, un torn, una ala d’un edifici...)
→ tot el grup de convivència estable pot tenir consideració de contacte estret,
per tant, i depenent de la valoració de vigilància epidemiològica, es podria
recomanar la quarantena dels grups de convivència d’aquell espai, durant 10
24
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dies després del darrer contacte amb el cas, amb vigilància d’aparició de nous
casos. Per tant, es produirà la interrupció de l’activitat lectiva presencial en
l’espai afectat, també durant 10 dies. Es farà un test PCR a tots els membres del
grup de convivència estable que siguin contacte estret d’un cas diagnosticat
igual que en l’anterior situació. Un resultat negatiu d’aquest test als contactes no
eximeix de la necessitat de mantenir la quarantena durant els 10 dies que dura
el període màxim d’incubació.
•

Cas positiu en dos o més membres no convivents que pertanyen a grups

de convivència en diferents espais → tot el grup de convivència estable té
consideració de contacte estret, per tant s’ha de plantejar la quarantena dels
grups de convivència afectats, durant 10 dies després del darrer contacte amb
el cas, amb vigilància d’aparició de nous casos. A més, es podria plantejar la
interrupció de l’activitat presencial del centre educatiu, també durant 10 dies.
Es farà un test PCR a tots els membres del grup de convivència estable que siguin
contacte estret d’un cas diagnosticat. Un resultat negatiu d’aquest test als
contactes no eximeix de la necessitat de mantenir la quarantena durant els 10
dies que dura el període màxim d’incubació.

En el marc de la cerca activa de casos, es realitzarà un test PCR a tots els
membres dels grups de convivència estable que siguin contacte estret d’un cas
diagnosticat. Un resultat negatiu d’aquest test no eximeix de la necessitat de
mantenir la quarantena durant els 10 dies que dura el període màxim
d’incubació.
En qualsevol dels casos, en funció dels resultats de l’estudi de cas dirigit per
l’autoritat sanitària, aquesta pot decidir ampliar l’estratègia de cerca activa de
casos mitjançant test microbiològics més enllà dels grups de convivència on
s’hagin detectat casos.
Les persones que ja han tingut una infecció per coronavirus SARS-CoV-2
confirmada per PCR als 6 mesos anteriors, estaran exemptes de fer quarantena
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3. PLA D’ORGANITZACIÓ DEL CENTRE
El curs començarà de manera presencial el dia 14 de setembre.

3.1. Alumnat.
L’ensenyament serà presencial per a tots els alumnes de tots els ensenyaments
des d’educació infantil fins a Batxillerat sempre que la situació sanitària no
obligui a un confinament parcial o total l’alumnat i del professorat del centre o
bé de la població.
En el cas de la incorporació d’un nou alumne al centre, se l’assignarà a un grup
estable existent.
Els criteris d'aquesta presencialitat estan definits a les Instruccions per al curs
2020-21 de la Secretaria de Polítiques educatives. Personal dels centres:
professorat, personal d’atenció educativa i personal d’administració i serveis.
El servei sanitari del servei de prevenció de riscos laborals de la titularitat del
centre, avaluarà 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 establirà, si s’escau, mesures específiques de protecció.

3.2. Grups estables.
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 si la major part de la seva jornada laboral transcorre en aquest grup.
A l’educació infantil i primària, aquest grup es mantindrà junt en el màxim
d’activitats al llarg de la jornada lectiva, tant a l’aula com al pati. A l’interior de
l’edifici el grup ocuparà, de manera general, el mateix espai físic. Els alumnes
seran sempre els mateixos. Aquells docents i/o personal de suport educatiu que
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es relacionen amb més d’un grup estable, portaran mascareta quan no puguin
mantenir una distància d’1,5 metres amb els infants.
A l’educació secundària, el grup estable es mantindrà junt en el màxim horari
possible. A l’interior de l’edifici el grup ocuparà el mateix espai físic, i en cas que
ocupi un espai diferent (tallers, laboratoris...), s’assegurarà que cada vegada
que marxi un grup es netegi i desinfecti l’espai. Els alumnes seran sempre els
mateixos. Els docents i/o personal de suport educatiu que es relacionen amb
més d’un grup estable, portaran mascareta. Es reduirà al màxim el nombre de
professors de cada grup i el nombre de grups que atengui cada professor o
professional de suport educatiu i educació inclusiva.
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Els grups estables a Infantil i Primària seran els següents:

GRUP

Nº ALUMNES

ESTABLE

ALTRES DOCENTS

PERSONAL
EDU

AULA

ALTRES
ESPAIS

P3

24

TUTORA

SUPORT

ACTIVA

P3

PATI

P4

25

TUTORA

COTUTORA

ACTIVA

P4

PATI

P5A/B

14/14

TUTORA

SUPORT

ACTIVA

P5A/B

PATI

1A/B

14/14

TUTORES

ACTIVA

1A/B

PATI

2A/B

15/15

TUTORES

ACTIVA

2A/B

PATI

3A/B

18/19

TUTORS

ACTIVA

3A/B

PATI

4A/B

20/19

TUTORES

ACTIVA

4A/B

PATI

5A/B

19/19

TUTORES

ACTIVA

5A/B

PATI

6À/B

23/24

TUTORS

ACTIVA

6A/B

PATI

2+1
ESPECIALISTA
2+1
ESPECIALISTA
2+1
ESPECIALISTES
2+1
ESPECIALISTA
1+2
ESPECIALISTES
1+2
ESPECIALISTES

La informació sobre horaris i/o accions tutorials s'ha de consultar individualment al tutor.

32

PLA D’ACTUACIÓ 2020-2021

Els grups estables a Secundària seran els següents:

NOMBRE
ALUMNES

CURS

TUTOR/A

PROFESSORAT
ESTABLE

ALTRES
DOCENTS
que intervenen
(amb mesures
de seguretat)

ONLINE AMB
SUPORT A
L’AULA

2 DOCENTS
1r ESO A

26

1 Docent

4 DOCENTS

Tecnologies (taller)

1 DOCENT

ESPAI
estable
d’aquest
grup

Aula 1r
ESO A

PERSONAL
d’atenció
educativa
que intervé
puntualment
en aquest
grup (amb
mesures de
seguretat)

1 Docent

Planta 3

Educació
Física (pati)
2 DOCENTS

1r ESO B

25

1 Docent

5 DOCENTS

Tecnologies (taller)

1 DOCENT

Aula 1r
ESO B
Planta 3

Educació

1 Docent

Física (pati)
2 DOCENTS

2n ESOA

25

1 Docent

4 DOCENTS

Tecnologies (taller)

2 DOCENTS

Aula 2n
ESO A
Planta 4

Educació

1 Docent

Física (pati)
2 DOCENTS
2n ESOB

25

1 Docent

5 DOCENTS

Tecnologies (taller)

1 DOCENT

Aula 2n
ESO B
Planta 4

Educació

1 Docent

Física (pati)

3r ESO A

29

1 Docent

4 DOCENTS

2 DOCENTS
Tecnologies (taller)

4 DOCENTS

Aula 3r
ESO A
Planta 4

1 Docent

Educació Física (pati)
2 DOCENTS
3r ESO B

29

1 Docent

6 DOCENTS

Tecnologies (taller)

5 DOCENTS

Aula 3r
ESO B
Planta 4

1 Docent

Educació Física (pati)

La informació sobre horaris i/o accions tutorials s'ha de consultar individualment al tutor.
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CURS

NOMBRE
ALUMNES

4t ESO A
ITINERARI

30

TUTOR/A

1 Docent

PROFESSORAT
ESTABLE

7 DOCENTS

ALTRES DOCENTS
que intervenen
(amb mesures
de seguretat)

1 DOCENT

CIÈNCIES

Educació
Física (pati)

4t ESO B

1 DOCENT

ITINERARI

29

1 Docent

7 DOCENTS

LLETRES

1r

Batx

2n Batx

35

26

1 Docent

1 Docent

6 DOCENTS

5 DOCENTS

ONLINE
AMB
SUPORT A
L’AULA

2 DOCENTS

7 DOCENTS

Aula 4t
ESO A
Planta 4

3 DOCENTS

Educació
Física (pati)

7 DOCENTS

ESPAI
estable
d’aquest
grup

Voluntariat

Aula 1r
Batxillerat

1 Docent

1 Docent

Planta 1

Aula 2n
Batxillerat
Planta 1

34

1 Docent

Aula 4t
ESO B
Planta 4

1 DOCENT

PERSONAL
d’atenció
educativa que
intervé
puntualment
en aquest
grup (amb
mesures de
seguretat)

1 Docent
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3.3. Espais
3.3.1. Espais docents per a grups estables
Cada grup estable disposarà d’un espai docent fixe que serà la seva aula. A
part, cada grup estable disposarà d’altres espais per a l’activitat docent.
En el cas de les aules de Batxillerat s’ha fet una nova distribució, així cada curs
disposarà d’una aula on s’impartiran les matèries comunes i dues aules més on
s’impartiran les matèries de modalitat. La distribució queda reflectida en la
següent imatge:
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3.3.2. Espai menjador
El servei de menjador escolar, que inclou l’àpat i les activitats posteriors fins a la
represa de l’activitat lectiva o la finalització de la jornada escolar segons els
casos, s’organitza en els espais habilitats a tal efecte.
El menjar es farà, preferiblement, a l’espai habitual del menjador escolar. Els
integrants d’un mateix grup estable seuran junts en una o més taules. Es
mantindrà la separació entre les taules de grups diferents. En cas que en una
mateixa taula hi hagi alumnes de més d’un grup es deixarà una cadira buida
entre ells per garantir la distància. Es realitzaran torns per evitar la coincidència
d’un gran nombre d’infants en un mateix espai. Entre torn i torn es farà la neteja,
desinfecció i ventilació del menjador.
Es garantirà el rentat de mans abans i després de l’àpat.
El menjar se servirà en plats individuals, evitant compartir-lo (no es posaran
amanides, ni setrilleres, ni cistelles del pa al centre de la taula). L’aigua podrà
estar en una gerra però serà una persona adulta responsable qui la servirà o bé
un únic infant encarregat durant tot l’àpat. En recollir l’alumnat el menjar a la
línia d’autoservei, es mantindrà la distància a la filera.
Es garantiran les condicions de seguretat alimentària per al trasllat i servei dels
aliments. No cal utilitzar elements isotèrmics.
Les activitats posteriors als àpats es realitzaran, preferiblement, a l’aire lliure, amb
ocupació diferenciada d’espais per a cada grup estable. Quan això no sigui
possible es farà ús de la mascareta.
També s’utilitzaran espais interiors, preferiblement per a infants pertanyents a un
mateix grup estable. En aquest cas es garantirà la ventilació després de
l’activitat.
En el cas de la utilització d’un espai per a infants d’un mateix grup estable, es
garantirà la separació entre els alumnes de grups diferents, i s’organitzarà
separadament l’entrada i la sortida dels infants dels diferents grups. També es
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garantirà la neteja, la desinfecció i ventilació dels espais abans i després de la
seva utilització. (Consultar el Protocol de Menjador a la pàgina web)

3.3.3. Cuines
El funcionament de la cuina seguirà les mesures sanitàries indicades.

3.3.4. Espai gimnàs
L’educació física es realitzarà a l’aire lliure -a l’espai del pati- sempre que sigui
possible, evitant la franja horària de major exposició solar durant els mesos de
calor. En aquest cas no serà necessari l’ús de mascareta.
No es faran servir els vestidors per a les hores d’Educació Física.

3.3.5. Patis
Els alumnes d’Infantil faran la sortida al pati mitja hora abans de l’habitual.
Començaran a sortir a les 9:50 i a les 10:20 ja estaran de tornada a les seves aules
per donar pas i deixar lliures determinades zones que seran ocupades per
alumnes de Primària.
Els alumnes de Primària tindran dos torns de pati. De 1r a 3r, de les 10:00h.-10:30h.
i de 4t a 6è de 10:30h. a 11:00h. Començaran a baixar, de manera esglaonada
a partir de les 10:00, en el 1r torn i de les 10:30h en el segon. Les files, abans de
baixar, sempre es faran dins les aules per dirigir-se amb ordre a la zona d’accés
al pati, d’aquesta manera no es coincidirà als passadissos amb altres alumnes,
Cal conscienciar tant als alumnes com a l’equip docent, de la puntualitat en les
pujades i baixades al pati.
 L’ús de la mascareta serà obligatori en el desplaçament de l’aula fins a
la zona de pati corresponent.
 Caldrà també reconsiderar el tipus de joc que facin els alumnes al pati.
 Respecte al material no es podrà jugar amb pilotes compartides.
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CURS

HORA
SORTIDA

ACCÈS
PATI

ZONA PATI

HORA
ENTRADA

HIGIENE
MANS

P3

9:50

PASSADÍS
INFANTIL

PATI PETIT

10:20

AULA

P4

9:50

PORTA P4
ESCALES

PATI SOSTRE MENJADOR

10:20

AULA

P5A

9:50

PORTA P5 ACCÈS
A PISTA BLAVA
PARC INFANTIL

PARC INFANTIL/ZONA
ARBRES

10:20

AULA

P5B

9:50

PORTA P5 ACCÈS
A PISTA BLAVA

ZONA ARBRES/ PARC
INFANTIL

10:20

AULA

Encara que coincideixin, per cicle, les hores de sortida al pati, cal tenir en
compte que l’accés per cadascun dels nivells és per llocs diferents.
CURS

HORA
BAIXADA

ACCÈS
PATI

ZONA
PATI

HORA
PUJADA

ACCÈS
AULES

1A/B

09:50

ESCALES
EMERGÈNCIA

PISTA
VERDA

10:20

ESCALES
PRINCIPALS

2A/B

09:55

ESCALES
EMERGÈNCIA

ZONA
ARBRES

10:25

ESCALES
PRINCIPALS

3A/B

10:00

ESCALES
EMERGÈNCIA

PISTA
BLAVA

10:30

ESCALES
PRINCIPALS

4A/B

10:20

ESCALES
EMERGÈNCIA

PISTA
VERDA

10:50

ESCALES
PRINCIPALS

5A/B

10:25

ESCALES
EMERGÈNCIA

ZONA
ARBRES

10:55

ESCALES
EMERGÈNCIA

6A/B

10:30

ESCALES
EMERGÈNCIA

PISTA
BLAVA

11:00

ESCALES
EMERGÈNCIA
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HIGIENE
MANS

Es farà a l’aula:
1- Amb gel
hidroalcohòlic
personal o...
2-Amb el gel de
l’aula.
(asseguts i abans
de fer la fila de
baixada al pati i
a la tornada)
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Els horaris d’entrada i sortida al pati de Secundària seran els següents:
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La distribució d’espais serà la següent:

Primària

Secundària
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3.3.6. Espais de reunió i treball per al personal


Els criteris que es seguiran respecte als espais de reunió i treball personal
seran els següents:



Retirar el microones i tots els elements de consum comú de la Sala del
Professorat.



Evitar els agrupaments de professorat dins dels departaments i extremar
les precaucions amb la utilització de mascareta i assegurant la distància
social entre les persones reunides.



El professor/a disposarà d’un lloc de treball individual fixe.



En el cas d’haver de fer reunions, es continuarà amb el format virtual per
evitar les aglomeracions de professorat provinent de grups estables
diferents.



Els/Les Caps de Departament i coordinadors de cicle tindran especial
cura en supervisar i recordar als membres del seu departament de la
necessitat de mantenir i fer seguiment de les normes de prevenció de
contagi: distància social, ús de mascaretes i rentat de mans.



La Sala del Professorat també tindrà un aforament limitat de 9 persones i
es mantindrà la distància social entre els que s’hi trobin.



La Biblioteca també tindrà un aforament limitat de 9 persones i es
mantindrà la distància social entre els que s’hi trobin.



Es netejaran els telèfons utilitzats per a les trucades a les famílies de
l’alumnat. Ha d’haver una conscienciació sobre la importància de
netejar abans i després de la utilització de l’auricular.



També es tindrà especial cura en la neteja de tauletes electròniques dels
carros mòbils del centre. Abans i després de la seva utilització caldrà
desinfectar-los amb gel hidroalcohòlic. El professorat que els utilitzi haurà
de posar especial èmfasi en la importància d’aquesta cura higiènica per
a la protecció de la salut del grup estable i de tot el professorat.



Totes les aules tindran a la seva disposició gel hidroalcohòlic i draps
rebutjables per poder fer la neteja puntual dels elements que es
considerin possibles transmissors del virus.
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S’evitarà al màxim la utilització de paper i de fotocòpies afavorint la
documentació digital per evitar focus de transmissió a través del paper.



En el cas de les proves en paper, caldrà posar-les en un sobre i deixar-les
en quarantena preventiva 48 hores abans de la seva correcció.



Les fotocòpies només es podran encarregar a la secretaria del centre.

En les següents imatges s’indica la distribució del professorat als diferents espais
de reunió i treball personal:

A la Biblioteca de la 1a planta hi haurà l’espai de treball per a 9 docents.

A la planta 2a s’estableixen 2 espais de treball, un per a 6 docents i un altre per
a 2 docents. A part hi haurà tres despatxos: Direcció, Qualitat i Pastoral.
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A la tercera planta es disposarà la sala de professors per a 9 docents. A part hi
haurà dos despatxos: Cap d’estudis i Coordinació de Primària.

Per al professorat de Secundària s’estableixen dos espais de treball: un per total
de 5 docents.

A la quarta planta disposarem de dos espais de treball per a 5 docents
respectivament, i dos despatxos, un d’Orientació i un altre del Cap d’estudis.
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3.4. Fluxos de circulació
3.4.1. Entrades i sortides
L’excepcionalitat de disposar de tres accessos ens permeten crear els
horaris d’entrades i sortides de l’alumnat creant circuits de pas per a
cadascun dels nivell.
“Les entrades i sortides del centre es faran de manera esglaonada, tenint en
compte el nombre d’accessos i el nombre de grups estables.”
Els alumnes entraran i sortiran sempre per la mateixa porta d’accés, excepte al
migdia, de les aules de 4t., 5è. i 6è. En cas d’arribar abans de l’hora assignada,
s’esperaran al carrer mantenint sempre la distància de seguretat, evitant en la
mesura que sigui possible, les concentracions a la porta del centre. És molt
important que si s’arriba més tard caldrà esperar fins el final del darrer torn
respectant l’accés per la seva porta d’entrada.
Les famílies que tenen més d’un fill, hauran de respectar el torn i l’accés
d’entrada de cada un.
Persones encarregades per controlar entrada alumnes


Passo: Mestres d’infantil



Gual: Personal del PAS / Mestra Primària



Sala d’acollida: Personal del PAS / Mestra Primària



Escales principals: Personal del PAS / Mestra Primària

Un cop els alumnes entrin a l’escola, aniran directament a la seva aula, on el/la
mestre els estarà esperant a la porta i vigilaran que pugin les escales respectant
les indicacions.

 L’ús de la mascareta serà obligatori fins arribar a l’aula corresponent al
matí, al migdia i a les sortides de l’escola.
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 Les persones encarregades de la porta seran les responsables de posar el
gel hidroalcohòlic a les mans de tots els alumnes que entren a l’escola.
A la tarda el darrer mestre/a serà l’encarregat/ada de fer-ho.
 Cal tenir en compte que podria ser que durant el curs es modifiquessin
algunes pautes d’entrades i sortides per motius interns que es puguin
donar.

L’escola disposarà dels tres
accessos

que

tenim

a

la

imatge:
-

Porta principal.

-

Passo.

-

Gual.

L’entrada es farà de manera esclaonada.

Llocs d’accès d’Infantil i Primària

Llocs d’accès de Secundària
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Llocs de sortides d’Infantil i

Llocs de sortides de

Primària

Secundària

Distribució d’entrades i sortides per a Infantil i Primària:
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Distribució de les entrades i sortides de Secundària:

CURS

ACCÉS MATÍ
ESO
BATXILLERAT

Porta
principal
1r ESO A, B
8:30h
(amb
Dilluns 8.50h
mascareta)
Porta Principal

2n ESO A, B
(amb
mascareta)

3r ESO A, B
(amb
mascareta)

Porta
principal
13.30h

Gual 8.00h

Porta principal
13.30h

2n Batxillerat
(amb
mascareta)

Gual
8.00h

Gual
8.00h

SORTIDA
BATXILLERAT
14.30h

Porta principal
13.30h

Passo 8.00h

4t ESO A, B
Porta
(amb
principal 8.00h
mascareta)

1r Batxillerat
(amb
mascareta)

SORTIDA ESO
13.30h
SENSE SERVEI
DEMENJADOR

ACCÈS ESO
15.30h
SENSE SERVEI DE
MENJADOR

Porta principal
15.25h

Porta principal
15.30h

Porta principal
15.30h

Porta principal
13.30h

Porta principal
15.30h

Porta principal
14.30h

Porta principal
14.30h
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SORTIDA
ESO
17.30h

Gual

Porta
principal

Gual

Porta
principal
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L’alumnat de 2n, 3r, 4t i Batxillerat entrarà a les 8h.



L’alumnat de 1r ESO entrarà a les 8:30h. Dilluns a les 9.00h



L’alumnat d’ Infantil i Primària entrarà a les 9h.



Les aules de cada grup estable estaran obertes i l’alumnat es
dirigirà amb la seva mascareta posada pels accessos designats
per a cada nivell segons la graella informativa.



Es permetrà l’entrada a l’aula de l’alumnat en cas de retard, no es
podrà deixar cap alumne fora de l’aula, ni al passadís en cas de
retard molt acusat encara que sí es farà constar al full d’incidències
per a la seva comptabilització en cas de reiteració per emprendre
les mesures disciplinàries necessàries.



La sortida es farà també de manera progressiva des de l’hora de
la finalització de les classes.



L’alumnat que es queda al menjador sortirà de l’aula de manera
esglaonada seguint les indicacions dels monitors del menjador.

3.4.2. Circulació dins del centre
En els passadissos es vetllarà perquè no coincideixin més d’un grup estable.
Quan coincideixin més d’un grup estable caldrà mantenir la distància
interpersonal d’1,5 metres i portar mascareta.
Als passadissos i llocs de pas s’establiran circuits d’anada i tornada marcats al
terra.
Aquest curs 20/21 en el cas que un alumne hagi de ser expulsat de l’aula en
cap cas se’l deixarà sortir de la mateixa. Es prendrà nota al full de incidències i
s’informarà el seu Tutor/a i al Cap d’Estudis.
No es permetrà la lliure circulació d’alumnat pel centre en hores de classe.
En cas de trobar-se malament un alumne el professor/a d’aula avisarà el seu
tutor/a. S’avaluarà la gravetat dels símptomes i s’avisarà la família perquè el
vinguin a buscar.
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Un cop dins de l’aula, l’alumnat no podrà sortir sinó és per dirigir-se al pati que li
pertoca per nivell i per al rentat de mans corresponent. És molt important limitar
al màxim la mobilitat de l’alumnat i cal fer pedagogia de la importància del
rentat de mans i del respecte de les normes de circulació pel centre.

3.4.3. Ascensors
Es reservaran els ascensors per a les persones que presenten dificultats per a la
mobilitat i el seu personal de suport, si s’escau. L’ús serà esporàdic.

3.5. Horaris
Els horaris per al curs escolar 20-21 es mantindran igual a excepció d’uns canvis:
- Els alumnes de 2n a 4t ESO entraran tots els dies a les 8h.
- Els alumnes de 1r de BATX sortiran els dilluns a les 14:30h i no tindran classe els
dilluns a la tarda.

3.6. Altres activitats
3.6.1. Acollida matinal
De dilluns a divendres, en horari de 7:50 a 9:50 I DE 17:00 A 18:00 (excepte
els divendres) OFERIM EL SERVEI D’ACOLLIDA MATINAL AMB UNA ÚNICA
ENTRADA PER LA PORTA PRINCIPAL.

ES PROCEDIRÀ DE LA SEGÜENT FORMA:
 Els pares o acompanyants deixaran els nens/es a la porta d’entrada.
 Els alumnes de més de 6 anys també entraran amb mascareta.
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 La persona responsable de la sala d’acollida disposarà de gel
hidroalcohòlic perquè els alumnes, abans d’entrar, puguin fer la
higiene de mans.
 En cas d’arribar abans de les 7:50h s’esperaran a la zona de la barana
del carrer mantenint sempre la distància de seguretat fins que arribi
la persona responsable.
 El monitor és qui a l’hora indicada (segons horaris d’entrada dels
alumnes) acompanyarà els diferents alumnes a la zona corresponent
per on hagin d’accedir a les seves aules.
 Es prioritza l’activitat a l’aire lliure.

3.6.2. Sortides i colònies
En funció de l’evolució de la pandèmia, si es fa alguna sortida i colònies es faran
amb les adaptacions que calgui ateses les mesures de prevenció i seguretat
sanitària.
Un cop iniciat el curs es valorarà la situació i es programaran si és possible les
diferents sortides i colònies.

3.6.3. Extraescolars
La

proposta

d’activitats

extraescolars

www.barcelona.esclavasscj.com
Del 28 de setembre de 2020 a l’11 de juny de 2021.
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3.7.Organització en cas de confinament parcial o tancament del centre.
Des del 14 de març de 2020 fins a final del curs escolar 2019-2020 vam viure una
situació de confinament degut al COVID-19. En aquell moment les autoritats van
prendre la decisió de tancar les escoles per evitar la propagació de virus. La
primera decisió era tancar per un període de 15 dies però l’evolució de la
pandèmia va provocar que s’allargués fins a final de curs.
Durant aquest període de confinament l’escola va donar resposta amb
l’ensenyament online. En tot moment es van seguir les instruccions del
Departament d’Educació. També es va anar aplicant aquest ensenyament
online sense haver tingut cap experiència prèvia. Per això es va anar veient en
cada moment el com millorar aquesta situació imprevisible per a tota la
comunitat educativa.

Els objectius del pla d’ensenyament online són els següents:
-

Donar resposta a tota la comunitat educativa davant d’una situació de
confinament seguint les indicacions de les autoritats educatives.

-

Coordinació entre tot l’equip de professors per tal de fer una intervenció
adequada.

-

Implantació de la docència online, pla de treball pels alumnes i
avaluació competencial.

-

Seguiment acadèmic i emocional de tot l’alumnat a través de les tutories.

-

Comunicació freqüent amb les famílies per fer el seguiment de l’evolució
i ritme d’aprenentatge dels nostres alumnes.

En cas de confinament d’algun grup/grups, s’establirà un contacte estret i
proper amb les famílies i els alumnes. Es proposarà un pla de classes online en
funció de la situació i de la disposició de professorat en aquell moment.
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Els alumnes tindran diferents contactes amb els professors, especialistes i tutors,
depenent dels cursos, a través de videoconferència, en gran grup o en grups
més reduïts, segons les activitats a realitzar i/o les necessitats dels alumnes.
Un cop per setmana, el/la tutor/a tindrà una trobada en grup amb els seus
alumnes per conèixer la seva situació personal i familiar, on també es faran les
activitats programades en el PAT (pla d’acció tutorial). S’establiran canals de
comunicació amb les famílies per tal l’acompanyar-les i assessorar-les.
Les trobades individuals amb les famílies es podran fer des de diferents vies:
 Per correu electrònic, com a eina principal de comunicació.
 Per telèfon o per videoconferència.
Aquestes podran ser sol·licitades o bé pel tutor/a o per la família.
D’aquesta manera es pretén fer un acompanyament i un seguiment als alumnes
en el seu procés d’aprenentatge i del seu estat emocional.
En el cas en què:
1. Un/a alumne/a està confinat/da o pendent de PCR
A Infantil i Primària se seguirà treballant mitjançant les tasques que se li aniran
penjant al classroom o bé se li enviaran per gmail.
Es faran connexions a la setmana amb els docents que imparteixen les diferents
matèries i amb el/la tutor/a. Aquestes connexions es faran via Meet acordant
dia i hora en funció de la situació en què es trobi. El/la tutor/a serà qui gestioni
aquestes connexions. Es podran fer de manera individual o bé amb tot el grup,
segons criteri del professorat i de la família.
Els professors responsables de cada matèria seran els encarregats de convocar
l’ alumne/a a la videoconferència des del Google meet.
A l’ESO i Batxillerat se seguirà treballant mitjançant les tasques penjades al
classroom o bé enviades per gmail.
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Se seguirà l’horari habitual amb connexions amb els docents que imparteixen
les diferents matèries i amb el/la tutor/a.
Els professors responsables de cada matèria seran els encarregats de convocar
l’ alumne/a a la videoconferència des del Google meet.
2. Tot el grup estable es troba confinat.
A Infantil, al Cicle Inicial i al Cicle Mitjà, se seguirà l’horari habitual, amb
connexions de 40’ aproximadament.
Al Cicle Superior, ESO i Batxillerat, se seguirà el mateix horari escolar. La durada
de les connexions serà d’entre 45’ i 50’, segons edats i a criteri del professorat,
perquè l’alumnat tingui temps de descansar o pugui preparar la classe següent.
Els professors responsables de cada matèria seran els encarregats de convocar
l’alumnat a la videoconferència des del classroom.
Els alumnes que rebin atenció individualitzada tindran connexions via Meet amb
el/la professor/a de reforç seguint l’horari habitual.
Aquestes directrius podran modificar-se en funció de les necessitats de l’alumnat
i del professorat, tenint en compte les indicacions del Departament
d’Ensenyament.
Desitgem que, en cas que s’hagi de fer treball en línia, els nostres alumnes
segueixin aprenent i gaudint de l’escola.
En el cas d’un confinament de tota l’escola els professors impartirem classes
online als nostres alumnes.
S’establirà un procediment del seguiment de l’assistència dels alumnes a les
classes online i de possibles incidències que puguin haver. Cada tutor/a
disposarà d’aquesta informació per poder comunicar-la a les famílies.
Un dels elements més importants per a garantir l’efectivitat es mantenir una
comunicació fluida i constant amb els alumnes.
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El tutor/a de cada grup serà el responsable del seguiment del seu grup en
coordinació amb tot l’equip de tutors.
Es vetllarà per a que cada alumne pugui seguir el curs online en les millors
condicions possibles.
El tutor/a establirà comunicació preferentment a través del correu electrònic, i
si fos necessari es pot fer servir la videoconferència o trucades telefòniques.
S’establirà una comunicació mínima quinzenalment a través del correu
electrònic on s’informarà a les famílies del progrés del seu fill/a. També
s’informarà dels moments de final de trimestre i lliurament de les qualificacions.
Es proporcionaran un conjunt d’orientacions i eines que puguin ajudar a les
famílies i als alumnes amb la seva activitat acadèmica a distància.

3.7.1.Alumnat NESE.
El Departament d’orientació coordinarà la intervenció i seguiment dels alumnes
que tenen necessitats educatives especials.
També s’anirà informant del progrés dels alumnes amb dificultats i es donaran
les pautes necessàries en cada cas.

Aquest pla d’organització és un document orgànic, evolutiu i adaptable a la
situació del centre. En revisió permanent en funció de l’evolució i nova
informació de la malaltia de què es disposi.
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