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1.- Introducció

L'afrontament de la pandèmia per la covid-19 va implicar l'aplicació de mesures que van cercar

contenir la transmissió del virus a través de la reducció dràstica de les interaccions socials, entre les

quals, en un primer moment, el tancament de les escoles. En aquell moment es desconeixia

l'impacte de la malaltia en infants i adolescents i la seva influència en la cadena de transmissió, i es

pensava que podien tenir un paper important en aquesta transmissió. L'obertura de les escoles, un

cop passada la primera onada, va ser alhora una necessitat i un repte. El confinament perllongat i la

mateixa pandèmia han tingut diversos efectes sobre la salut dels infants i adolescents, tant

físicament com emocionalment.

Com ha exposat la UNICEF, l'educació és una part essencial de la recuperació en una crisi: aporta

normalitat, un sentit de la rutina, coneixements i habilitats necessàries per al desenvolupament,

protecció en casos d'especial vulnerabilitat social i econòmica, i serveix de pont per salvar les

diferents bretxes socials, econòmiques i educatives a què s'enfronta part de la població. Per aquest

motiu, s'han mantingut i cal mantenir els centres educatius oberts i garantir, tant com sigui possible,

la presencialitat de l'alumnat. El curs 2020-2021 es va organitzar per tal de garantir el dret a

l'educació i la protecció dels infants i adolescents amb la màxima normalitat possible.

Amb les dades es pot afirmar que l'activitat a les escoles no es va associar a un augment de la

transmissió comunitària. A banda del comportament del SARS-CoV2 en la població en l'edat

pediàtrica, les mesures de protecció, com l'ús correcte de la mascareta i la ventilació, es van mostrar

efectives per al control de la pandèmia.

La campanya de vacunació i l'evolució de les dades epidemiològiques obren un escenari diferent per

al curs 2021-2022. Tot i això, mentre no s'obtingui la immunitat de grup, caldrà mantenir mesures de

protecció i prevenció per evitar noves onades.

L’Administració ha establert, davant la continuïtat de la situació de crisi sanitària, que els centres han

de continuar treballant amb un Pla d’organització de centre amb una sèrie de previsions per garantir

la seguretat d’alumnes i treballadors davant els possibles rebrots de la COVID-19 i per establir

mesures de protecció així com la traçabilitat de possibles contagis.

Aquest document s’ha elaborat seguint les directrius dels documents publicats per l’Administració .Té1

per objectiu buscar un equilibri entre la protecció de la salut de les persones als centres educatius i el

dret de tots els infants i joves a una educació de qualitat.

Aquest document es basa en els valors de:

●Seguretat, per tal que el col·legi sigui un espai on l’activitat educativa es pugui

desenvolupar de manera segura i confortable.

1 Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. Pla d’actuació per al curs 2021-2022,
per a centres educatius en el marc de la pandèmia. 30-8-2021.
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●  Salut, d’alumnes i treballadors per reduir la transmissió i millorar la traçabilitat

● Equitat, per afavorir la presencialitat dels alumnes amb més necessitats educatives, sense

renunciar a la seguretat.

● Vigència, d’aquestes previsions, per a tot el curs 2021-2022, en coherència amb la nostra

realitat i l’entorn, seguint en tot cas les instruccions de l’Administració.

L’Administració de sanitat i d’educació ha establert una sèrie de mesures que cada centre ha

d’adaptar a la seva situació en aquest pla d’organització del centre per al curs 2021-22. Es tracta de

preveure com podran ser atesos els alumnes amb les condicions que l’Administració ha establert.

Cada centre, en funció de les seves circumstàncies, fent ús de la seva autonomia i dels recursos que

tingui, haurà de fer el millor pla possible.

Els criteris de l’Administració per l’obertura de les escoles i reduir les possibilitats de contagi i en el

seu cas, dificultar la propagació del virus, se centren a mantenir la distància social i en la neteja i

desinfecció. Una derivada és evitar (tant com sigui possible) les aglomeracions, tant d’alumnes, com

de famílies i altres, sobretot en determinats moments de l’activitat de les escoles, com són, per

exemple, les entrades i sortides de l’escola.

En cas que es detecti una sospita de contagi o un contagi, caldrà assegurar la traçabilitat d’aquella

persona, és a dir, poder fer una llista dels contactes estrets que ha tingut per poder-los aïllar i

observar. Cal evitar que, per motiu d’una sospita o d’un contagi, s’hagi de tancar tota l’escola; en

canvi, si el nombre de contactes estrets d’una persona és conegut i relativament limitat, només

caldrà aïllar i observar aquell grup; neix així el concepte de Grup de convivència i relació o Grup de

Convivència estable (GCE), grup d’alumnes que comparteix una hora d’entrada i sortida diferent, un

horari diferent, uns itineraris per dins de l’escola diferents, amb un material propi i un nombre reduït

de docents. Els alumnes d’aquest grup, entre ells, poden interactuar i interactuar amb d’altres

sempre complint rigorosament les mesures de protecció individual, especialment la ventilació i l'ús

de la mascareta.

2.-  Diagnosi

El curs 2020-2021 va començar amb el 100% de presencialitat en totes les etapes educatives i va

acabar de la mateixa manera. La plena presencialitat només va estar reduïda parcialment en l'etapa

postobligatòria, entre els mesos de novembre i desembre. Des de l’inici de curs vam aplicar el Pla

d’organització de centre on es marcava el funcionament en GCE, entrades i sortides esglaonades, a

més de les mesures de seguretat que tota la comunitat educativa va vetllar que es portessin a terme

de manera rigorosa, ja que això ha permès mantenir l’escola oberta tot el curs. L’escola, a més ha

permès el seguiment de casos a través del traçacovid. Hem aïllat grups a casa i hem tingut alumnes

aïllats però s’ha pogut garantir l’ensenyament mitjançant sessions virtuals en tots els casos garantint,

d’aquesta manera, el seguiment acadèmic i personal. Si fem balanç d’aquest curs, però, estem molt

contents dels resultats que hem obtingut. Tot plegat ho hem desenvolupat gràcies a les plataformes

de gestió de l’activitat acadèmica i pedagògica disponibles al centre, com ara totes les eines del

google suite, especialment el google classroom, el mail i les videotrucades a través de meet, així com

clickedu. Per la seva banda, la flexibilitat que han donat les eines virtuals quant al seguiment dels
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alumnes i les tutories amb les famílies també ha estat un aspecte positiu per fer un acompanyament

més proper i significatiu. Aquest curs, doncs, seguirem obrint les entrevistes a pares i alumnes a un

format virtual, combinat amb el presencial segons necessitats.

A escala organitzativa, els professors estan completament adaptats al sistema de treball híbrid, han

adaptat les seves classes a les particularitats i realitats de cada classe en tot moment i han treballat

en xarxa per objectius. Els professors durant aquest curs segueixen tenint molt en compte la

singularitat d’aquest curs tant en l’acadèmic com professional i han establert mesures per poder

acompanyar els alumnes de la millor manera possible en tots dos aspectes.

Es farà molt d’èmfasi en el benestar emocional i l’acompanyament tutorial que seran els eixos

principals per al nou inici de curs. En aquest sentit, des de la pastoral de l’escola, es fan una sèrie de

propostes de millora per a aquest curs 21-22 que pretenen fer un acompanyament en el dol per la

pèrdua d’un familiar o l’angoixa per la situació viscuda. Finalment, som conscients que la tornada a

l’escola representa una bona oportunitat per detectar i abordar situacions no resoltes. Així doncs,

proposem que els primers dies del curs es duguin a terme activitats que permetin l’adaptació

progressiva de l’alumnat al nou curs i que reparin la cohesió del grup, els llaços humans i la relació

entre els diversos agents de la comunitat educativa. Cada etapa preveurà, per a la primera setmana

de curs, les activitats que consideri oportunes per treballar això, les quals quedaran reflectides en

l’organització de l’inici de curs de cada etapa.

Al llarg del curs, s’aprofitarà la situació de pandèmia viscuda 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.

3.- Neteja i desinfecció inicial

La nova evidència mostra que la via de transmissió a través de les superfícies és molt menys rellevant

del que s'havia considerat inicialment. Per aquest motiu, durant el curs 2021-2022 no serà necessària

l'aplicació dels protocols de neteja establerts per al curs 2020-2021.

El pla de neteja compta amb una fase de desinfecció prèvia a l’obertura. La fase prèvia ha consistit en

una neteja a fons i una desinfecció dels espais que ocuparem: aules, espais comuns, despatxos,

recepció, mobiliari intern i extern, zones d’esbarjo així com les zones que poden ser susceptibles

d’una concurrència important de gent.

Hi haurà una neteja diària dels espais al final de la jornada. Es tindrà especial consideració en els

elements físics que hi ha als espais que s’utilitzaran:

● Mobiliari

● Jocs dels parcs infantils

● Baranes i agafadors
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● Manetes de les portes

● Interruptors

● Altres superfícies de contacte freqüent.

Els productes que s’utilitzaran (veure ANNEX 1), les tècniques d’aplicació i les actuacions més

concretes les determinarà el responsable de la neteja en coordinació amb el responsable de

manteniment del centre.

Hem establert diferents zones de rentat de mans senyalitzades i equipades amb sabó i tovalloles

individuals de paper. Disposem també de diferents punts de subministrament de gel hidroalcohòlic.

Hem senyalitzat amb cartelleria informativa les recomanacions d’actuació, informació d’interès i

ubicació de les àrees de rentat i desinfecció de mans.

De la mateixa manera, hem facilitat al personal un EPI personalitzat que es compon de mascareta

quirúrgica, mascareta de tela homologada amb el logo del col·legi, cinta per penjar-la i bossa per

guardar-la  i pantalles protectores per a les professores d’infantil.

Un cop acabada la jornada amb alumnes al centre, es procedirà a la ventilació dels espais prèviament

a la seva neteja i desinfecció. El professor/a que es troba a l’aula procedirà a la ventilació de l’espai de

manera regular i segons les recomanacions de ventilació dels centres educatius de gener de 2020.

4.- Organització pedagògica en una situació de
pandèmia com l’actual

4.1.- Organització dels grups estables, professors i espais
Pel que fa a l’organització de primària, s’ha prioritzat tant com ha estat possible la presència del

tutor/a a l’aula que serà el que imparteixi les matèries curriculars exceptuant l’anglès, la música, el

project practise (a partir de 3r de primària) i l’educació física que poden impartir-les altres docents

amb aquestes especialitats en cas que el tutor/a no les tingui. En el nostre projecte educatiu la

llengua anglesa i la música són dos dels trets característics i per aquest motiu, no hem volgut

renunciar a la nostra essència com a escola. Creiem que el pla d’organització permet compatibilitzar

la seguretat de totes i tots els alumnes alhora que garanteix una educació de qualitat que no

renuncia al projecte educatiu propi de l’escola.

Comptem amb dos tipus de grups estables:

● El grup-classe que és el grup de convivència estable que comparteixen aula i el mínim de

professors la major part del temps. El grup-classe es fa tenint en compte l’heterogeneïtat del

grup partint sempre de criteris inclusius i atenent a la diversitat de l’alumnat amb necessitats

educatives especials. El Departament ens ha assignat un professor reforç COVID per a Infantil

i Primària i l’escola ha posat una jornada més de professor.

● El curs que inclou els 3 grups i comparteixen entrades, sortides, patis, menjador i optatives

(ESO i batxillerat), acollida i, en alguns casos, activitats extraescolars.
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A continuació, s’enumeren els grups estables per nivells que es mantindran durant el curs 2021-2022.

CURS -

NIVELL -

GRUP

NÚM.

ALUMNES

PROFESSORAT

ESTABLE

ALTRES DOCENTS que

intervenen

Personal d’atenció
educativa, que

intervé en aquest

grup (TIS,

educador/a EE, TIE,

Aux d’EE,

monitors...

Personal d’atenció
eductiva que intervé
puntualment en aquest

grup

ESPAI estable

d’aquest

grup

P1 i P2 P1: 5

P2: 24

P1: Laura

Morillas i

Alba Ramon

P2: Dolors

Ferrer i

Carlota

Esteban

0 0 2 Aules de

P1 i P2

P3 (2

GCE)

P3A: 23

P3B: 22

P3A:

Mariana

Alsina

P3B: Marta

Mundet

1: Especialista

d’anglès

2 monitors

migdiada

1 monitor de

complementària

per aula i

activitat

Aula de

psicomotricitat,

atelier i patis

0 Aules de

P3 A i B

P4 (2

GCE)

P4A: 17

P4B: 17

P4A: Ana

Prieto

P4B: Elena

Silvestre

3: Especialista

d’anglès,

especialista de

música i

especialista de

religió

3 monitors de

vigilància de

migdia

1 Monitor de

complementària

per aula i

activitat

Aula de

psicomotricitat,

atelier i patis

0 Aules de

P4

P5 (3

GCE)

P5A: 22

P5B: 21

P5A: María

José Cabrera

1: Especialista

d’anglès

3 monitors de

vigilància de

migdia

1 Aules de

P5
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P5C: 21 P5B: Nerea

Alberdi

P5C: Sílvia

Pérez

1 monitor de

complementària

per curs i

activitat

Aula de

psicomotricitat,

atelier i patis

1r de

Primària

(3 GCE)

1r A: 22

1rB: 22

1rC: 20

1rA: Mariló

Mata

1rB: Clara

Marco

1rC: Montse

Rius

3: Especialista

d’anglès,

especialista de

música i

especialista

d’Educació Física

3 monitors de

vigilància de

migdia

1 monitor de

complementària

per aula i

activitat,

Poliesportiu, i

patis

0 Aules de 1r

A- B i C

2n de

Primària

(3 GCE)

2nA:  23

2nB: 23

2nC:  23

2nA: Clara

Canelles

2nB: Susana

Pinyol

2nC: Roser

Ollé

3: Especialista

d’anglès,

especialista de

música i

especialista

d’Educació Física

3 monitors de

vigilància de

migdia

1 monitor de

complementària

per aula i

activitat,

Poliesportiu, i

patis

0 Aules de

2n A-B i C

3r de

Primària

(3 GCE)

3rA: 22

3rB: 22

3rC:  23

3rA: Carla

Julià

3rB: Anaïs

Molins

3rC: Núria

Llanza

3: 3: Especialista

d’anglès,

especialista de

música i llengua

castellana

3 monitors de

vigilància de

migdia

1 monitor de

complementària

per aula i

activitat,

Poliesportiu, i

patis

0 Aules de 3r

A-B-C

4t de

Primària

(3 GCE)

4tA: 23

4tB: 23

4tA: Nacho

Calzado

2: Especialista

d’anglès i llengua

castellana

4 professors de

música (un

especialista per

grup)

Aules de 4t

A-B-C
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4tC:  23 4tB: Montse

Maldonado

4tC: Sílvia

Grífols

1 monitor de

complementària

per aula i

activitat

Poliesportiu,

patis

5è de

Primària

(3 GCE)

5èA: 25

5èB: 25

5èC: 24

5èA: Jesús

García

5èB: Cristina

Ibáñez

5èC: Clara

Sánchez

2: Especialista

d’anglès i llengua

castellana

3 professors de

música (un

especialista per

classe)

1 monitor de

complementària

per aula i

activitat

Poliesportiu i

patis

Aules de

5è A-B i C

6è de

Primària

(3 GCE)

6èA: 24

6èB: 25

6èC: 25

6èA: Imma

Echaurren

6èB: Ingrid

Casellas

6èC:

Gemma

Puerto

2: Especialista

d’anglès i llengua

castellana

4 professors de

música (un

especialista per

classe)

1 monitor de

complementària

per aula i

activitat

Poliesportiu,

patis

Aules de

6è A-B-C

1r ESO

(3 GCE)

1r A: 30

1r B: 30

1r C: 30

3 (equip

tutors)

4 (especialistes de

les matèries no

impartides pels

tutors)

1

(desdoblament

de laboratori)

1 (atencions

individualitzades)

Aules

1r ESO

2n ESO

(3 GCE)

2n A: 31

2n B: 29

2n C: 30

3 (equip

tutors)

4 (especialistes de

les matèries no

impartides pels

tutors)

1

(desdoblament

de laboratori)

1 (atencions

individualitzades)

Aules

2n ESO
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3r ESO

(3 GCE)

3r A: 28

3r B: 29

3r C: 28

3 (equip

tutors)

4 (especialistes de

les matèries no

impartides pels

tutors)

0 1 (atencions

individualitzades)

Aules

3r ESO

4t ESO

(3 GCE)

4t A: 29

4t B: 27

4t C: 30

3 (equip

tutors)

6 (especialistes de

les matèries no

impartides pels

tutors)

0 1 (atencions

individualitzades)

Aules

4t ESO

1r BATX

(3 GCE)

1r A: 29

1r B: 28

1r C: 28

3 (equip

tutors)

9 (especialistes de

les matèries no

impartides pels

tutors)

1

(desdoblament

de laboratori)

0 Aules

1r BATX

2n BATX

(3 GCE)

2n A: 30

2n B: 28

2n C: 30

3 (equip

tutors)

9 (especialistes de

les matèries no

impartides pels

tutors)

0 0 Aules

2n BATX

En el cas de la música a partir de 3r d’EP i de les matèries optatives d’ESO, 1r i 2n de batxillerat que

comporta una barreja explícita d’alumnes de diferents grups estables, caldrà mantenir la distància de

seguretat, com a mínim, entre professor i alumne i, a l’ESO i Batx, sempre s’haurà de fer ús de la

mascareta. S’enumeren les activitats o matèries que estan subjectes a aquesta circumstància:

ACTIVITAT O MATÈRIA GRUPS ESTABLES DELS QUALS

PROVENEN ELS ALUMNES

DOCENT HORARI (NOMBRE D’HORES O

SESSIONS SETMANALS)

Música 3r 3rA, B i C 1 docent Lali Camps amb

alumnes procedents dels

tres grups

1 sessió setmanal

Música 4t 4tA, B i C 1 docent Lali Camps amb

alumnes procedents dels

tres grups

1 sessió setmanal
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Música 5è 5èA, B i C 1 docent Lali Camps amb

alumnes procedents dels

tres grups

1 sessió setmanal

Música 6è 6èA, B i C 1 docent Lali Camps amb

alumnes procedents dels

tres grups

1 sessió setmanal

Francès 2n ESO 2n A, B i C 2 docents (Laura López i

Sonia del Real) amb

alumnes procedents dels

tres grups

2 sessions setmanals

Francès 3r ESO 3r A, B i C 2 docents (Sonia del Real i

Sílvia Masó) amb alumnes

procedents dels tres grups

2 sessions setmanals

Optatives 4t ESO 4t A, B i C 10 docents (Núria Casterà,

Miquel Àngel Pérez,

Roberto Finger, Sonia del

Real, Marta Tarragona,

Victòria Agulló, Patricia

Maldonado, Nora Laguna,

Amparo Sols i Maria Pujós)

amb alumnes procedents

dels tres grups

3 sessions setmanals

Matèria comuna d’opció 1r

Batx

1r Batx A, B i C 5 docents (Núria Casterà,

Xavi Molina, Alex Muñoz,

Roberto Finger i Victòria

Agulló) amb alumnes

procedents dels tres grups

4 sessions setmanals

Matèria modalitat (1) 1r

Batx

1r Batx A, B i C 4 docents (Chesca Marfà,

Nora Laguna, Alicia

Rodrigo i Mariona Vila)

amb alumnes procedents

dels tres grups

4 sessions setmanals
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Matèria modalitat (2) 1r

Batx

1r Batx A, B i C 4 docents (Marta

Tarragona, Patricia

Maldonado, Carolina

Ramírez i Mariona Vila)

amb alumnes procedents

dels tres grups

4 sessions setmanals

Matèria modalitat (3) 1r

Batx

1r Batx A, B i C 5 docents (Alex Muñoz,

Xavi Molina, Manel

Carmona, Miquel Àngel

Pérez i Sonia del Real) amb

alumnes procedents dels

tres grups

4 sessions setmanals

Matèria comuna d’opció

2n Batx

2n Batx A, B i C 5 docents (Núria Casterà,

Xavi Molina, Alex Muñoz,

Roberto Finger i Victòria

Agulló) amb alumnes

procedents dels tres grups

4 sessions setmanals

Matèria modalitat (1) 2n

Batx

2n Batx A, B i C 4 docents (Chesca Marfà,

Mireia Mercader, Xavi

Molina, Montse Serra i

Nora Laguna) amb

alumnes procedents dels

tres grups

4 sessions setmanals

Matèria modalitat (2) 2n

Batx

2n Batx A, B i C 5 docents (Marta

Tarragona, Verònica

Sànchez, Patricia

Maldonado, Xavi Molina i

Mariona Vila) amb

alumnes procedents dels

tres grups

4 sessions setmanals

Matèria modalitat (3) 2n

Batx

2n Batx A, B i C 4 docents (Manel

Carmona, Xavi Molina,

Xavi Oller i Laura López)

amb alumnes procedents

dels tres grups

4 sessions setmanals
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A part de la casuística pròpia d’aquestes matèries, en el cas de la Secundària i el Batxillerat, com que

la majoria de professors donen classe a les dues etapes, s’estima convenient que en TOTES les

matèries, els professors i els alumnes facin ús de la mascareta en tot moment mentre s’estigui duent

a terme l’activitat lectiva.

5. Relació amb la comunitat educativa
-Les reunions de consell escolar es faran a l’Agora (espai suficient per mantenir la distància de

seguretat) i es podran fer de forma presencial o telemàtica.

-Les reunions de pares d’inici de curs es faran de forma telemàtica i las següents, si la situació ho

perme, es faran al Saló d’Actes (espai suficient per mantenir la distància de seguretat) per grups

estables i es podrà fer de forma presencial o telemàtica. Tot i això, es prioritzarà la virtualitat en totes

les reunions.

- S’oferirà a les famílies la possibilitat de fer les reunions de seguiment (tutoria) de forma virtual. En

cas de fer una trobada presencial, es farà mantenint les mesures de seguretat.

-Durant la segona setmana de setembre es donarà a conèixer al personal docent i no docent i a les

famílies (en primer lloc al Consell Escolar ) el pla d'organització. Es penjarà a clickedu (carpeta

general) i al web de l’escola per tal que estigui disponible per a tota la comunitat educativa.

6.- Organització d’horaris i gestió d’entrades i
sortides
El centre romandrà obert des de les 8h fins les 18h. De 8 a 8’30h els alumnes d’acollida entraran amb

mascareta per Vallvidrera 10, aniran al lloc d’acollida on es renten les mans.

Establim quatre punts d’entrada i sortida  ben diferenciats:

1. Porta Vallvidrera 8: Per a 1r i 2n cicle d’Educació Infantil i 1r i 2n de Primària (3 sectors) A1,

A2, A3.

2. Porta Vallvidrera 10: de 3r a 6è de Primària (4 sectors) B1, B2, B3, B4.

3. Porta Vallvidrera 12: Per a Batxillerat i ESO en horaris diferents (4 sectors) C1, C2, C3, C4.

4. Porta Granados: Autocars

Porta Vallvidrera 8 (A1, A2 A3) Vallvidrera 10 (B1, B2, B3, B4) Vallvidrera 12 (C1, C2, C3, C4)
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7’50h a

8h

Porta tancada Porta tancada Entrada batxillerat, es renten les

mans a l’entrada de batxillerat

i/o  aula

8h a

8:30h

Acollida:

· P3 i Llar d’infants: a la

classe i es desinfecten

les mans amb gel a la

llar

·P4, P5, 1r i 2n EP: al

pati de primària amb

mascareta, Es

desinfecten les mans

amb gel hidroalcohòlic

al hall de primària

Acollida:

· 3r, 4t, 5è i 6è (B1 I B2):, al

pati de primària amb

mascareta, Es desinfecten les

mans amb gel hidroalcohòlic

al hall de primària

· ESO: de 1r a 3r van al pati

de cuina (sectoritzat)* amb

mascareta i 4t d’ESO es

queda al pati de Batx amb

mascareta. Els alumnes es

desinfecten les mans amb gel

al pati on es troben abans

d’accedir a l’edifici.

Porta  tancada

8:30h

a 9h

Acollida de primària:

Entrada de 1r i 2n EP(A1

i A2) amb mascareta al

pati de primària on hi ha

2 vigilants. Es

desinfecten les mans

amb gel hidroalcohòlic al

hall de primària

A3 Entrada d’infantil

poden entrar

acompanyats dels pares

fins al pati d’infantil.

Acollida de primària:

Entrada de 3r, 4t 5è i 6è EP

(B1 a B4) amb mascareta. Hi

ha un vigilant. Es desinfecten

les mans amb gel

hidroalcohòlic al hall de

primària

Entrada de l’ESO (C1 a C4) amb

mascareta. Hi ha un vigilant que

els indica el seu camí (C1, 1r ESO;

C2, 2n ESO; C3, 3r ESO; C4, 4t

ESO). De 1r a 3r van al pati de

cuina (sectoritzat)* i els de 4t es

queden al pati de Batx. Els

alumnes es renten les mans al

pati on es troben abans d’accedir

a l’edifici. **

Organització els dies de pluja
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8.00-8.30h

Deixarem oberts i sense vigilants els accessos de Vallvidrera 8 i 10.

Carlota Esteban deixa oberta la porta petita de Vallvidrera 8 i se'n va al menjador i es queda a la zona

de menjador tocant a aules. Marina Vallès es queda al menjador vigilant els alumnes de primària a la

zona que dona a pati.

- Alumnes de P1, P2 i P3 accedeixin directament a l'aula de la llar.

- Alumnes de P4, P5, 1r i 2n de primària poden accedir per la porta de Vallvidrera 8 i anar al

menjador pel vestíbul de primària.

- Alumnes de 3r, 4t, 5è i 6è entren per Vallvidrera 10 i van directament al menjador passant per la

rampa i el pati de cuina.

8.30-9h.

Els vigilants recullen els alumnes del menjador i els porten a les aules.

* el pati de primària està sectoritzat en sis espais i l’entrada a l’edifici es farà acompanyats del docent

que recollirà la fila a l’espai assignat.

* el pati de cuina està sectoritzat en tres parts: la part de la pista de bàsquet més propera a l’entrada

a l’edifici (sector 1r ESO), l’espai entre la pista de bàsquet i la meitat de la de futbol, al mig del pati

(sector 2n ESO) i la meitat de la pista de futbol que toca als lavabos i a la font (sector 3r d’ESO). Per

esperar el professor, caldrà que els alumnes facin una fila al lloc que se’ls assigni (marcat a terra),

mantenint la distància de seguretat, i no podran pujar fins que aquest arribi. Els alumnes de 4t d’ESO

també esperaran al pati de Batx, dividits en files per classes (amb un punt de referència marcat a

terra), per accedir a l’aula, acompanyats pel professor.

** en cas de pluja, els alumnes de secundària podran resguardar-se al pati de Batxillerat, des del

moment en què arribin fins l’hora que els toqui entrar, que hauran de fer la fila al lloc i espai que

tenen assignat. L’espera al pati de Batxillerat estarà vigilada, però han de ser els alumnes els que

siguin conscients que la pluja és una situació excepcional i, per tant, han de ser responsables d’evitar

aglomeracions. El pati és un espai obert i ventilat, però cal garantir les mesures de seguretat. Si la

pluja és feble, el alumnes es poden esperar directament al pati que els toca amb el seu paraigües.

Els alumnes d’autocars entren per Granados acompanyats de les monitores i van al seu pati on es

renten les mans i estaran acompanyats dels vigilants de pati.

ENTRADA A L’AULA: Comptem amb les següents entrades i sortides de l’edifici

● Hall d’infantil

● Porta Vallvidrera 8

● Hall de Primària amb dues sortides (dreta i esquerra)

● Menjador

● Escala poliesportiu

Tots els professors (Primària i Secundària) van a buscar als seus alumnes als patis respectius i

accediran a l’edifici a l’hora i per la porta assignada. L’entrada a l’edifici s’ha de fer en ordre, per grup

classe i conduïts pels professors (un grup rere l’altre, sense avançar-se i amb calma).
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En aquest sentit, serà fonamental la PUNTUALITAT per poder garantir les mesures sanitàries

establertes en aquest pla. Si l’alumne arriba tard per una falta injustificada i el seu grup ja ha marxat

del pati, haurà d’esperar que les escales d’accés estiguin lliures i pujar a la seva aula per l’itinerari que

li toca. En cas d’arribar tard per una falta justificada, l’alumne podrà accedir a l’aula preferentment

per l’itinerari marcat per al seu curs i, en tot cas, evitant sempre el contacte o el encreuament amb

altres grups que no siguin el seu.

Un cop a l’aula, els alumnes es desinfectaran de nou les mans amb el gel i podrà començar la sessió.

En el cas de l’ESO i el Batxillerat, abans d’entrar a l’aula, els alumnes hauran d’agafar el material que

necessitin de les guixetes i deixar-hi el seu mòbil.

LLar

d’Infants

Entren directament acompanyats dels seus pares

P3 9:00h Entren per l’accés directe del pati a les classes

P4 9:00h Entren pel hall d’infantil

P5 9:00h Entren pel hall d’infantil

1r Prim 9:00h Entren pel hall de primària dreta (paret)

2n Prim 9:10h Entren pel hall de primària dreta (paret)

3r Prim 9:00h Entren pel hall de primària esquerra (ascensor)

4t Prim 9:10h Entren per porta Vallvidrera 8

5è Prim 9:00h Entren per porta Vallvidrera 8

6è Prim 9:05h Entren per porta Vallvidrera 8

1r d’ESO 8:50h Entren per menjador, el creuen i pugen per l’escala de l’ascensor

2n d’ESO 9:00h Entren per escala poliesportiu (porta costat biblioteca)

3r d’ESO 8:50h Entren per escala poliesportiu (porta costat biblioteca)
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4t d’ESO 9:00h Entren per menjador, el creuen i pugen per l’escala de l’ascensor

1r BATX De 7:50

a 8:00h

Entren per escala emergència edifici Batx

2n BATX De 7:50

a 8:00h

Entren per escala habitual (al costat de la Cantina)

SORTIDES:

LLar

d’Infants Els pares van a l’aula a recollir als alumnes

P3 16:50h Surt per l’accés directe al pati al seu pati on els pares els recullen i marxen de

l’escola per Vallvidrera 8 A3

P4 16:50h Surt per la porta Vallvidrera 8  i marxen de l’escola per Vallvidrera 8 A3

P5 16:50h Surt pel hall d’infantil i marxen de l’escola  per Vallvidrera 8 A3

1r Prim 16:50h Surt pel hall de primària esquerra (paret)  i marxen per Vallvidrera 8 A1

2n Prim 17:00h Surt per la porta Vallvidrera 8 i marxen per Vallvidrera 8 A2

3r Prim 16:50h Surt pel hall de primària esquerra (ascensor) i marxen per Vallvidrera 10 B1

4t Prim 17:00h Surt pel hall de primària dreta i marxen per Vallvidrera 10 B2

5è Prim 16:55h Surt per la porta Vallvidrera 8 i marxen per Vallvidrera 10 B3

6è Prim 17:00h Surt pel hall de primària esquerra i marxen per Vallvidrera 10 B4

1r d’ESO 16:50h Baixen per escala ascensor, creuen el menjador, surten al pati de cuina, pugen

al de Batx i marxen per Vallvidrera, 12 C1
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2n d’ESO 17:00h Baixen per l’escala poliesportiu fins al costat de la Biblioteca, creuen el pati de

cuina, pugen al pati de Batx i marxen per Vallvidrera, 12 C2

3r d’ESO 16:50h Baixen per l’escala poliesportiu fins al costat de la Biblioteca, creuen el pati de

cuina, pugen al pati de Batx i marxen per Vallvidrera, 12 C3

4t d’ESO 17:00h Baixen per escala ascensor, creuen el menjador, surten al pati de cuina, pugen

al de Batx i marxen per Vallvidrera, 12 C4

1r BATX 14:30h Baixen per l’escala d’emergència de l’edifici de Batx i surten per Vallvidrera, 12

(C3 i C4)

2n BATX 14:30h Baixen per l’escala habitual de Batx (al costat de la Cantina) i surten per

Vallvidrera, 12 (C1 i C2)

En finalitzar les classes i abans de marxar, els alumnes s’han de rentar les mans.

En el cas dels alumnes de l’ESO, és molt important que els alumnes ja hagin deixat els llibres i els objectes

a la taquilla abans de la seva hora de sortir de l’edifici. Per tant, cal preveure acabar una mica abans les

classes per sortir puntuals. Els professors d’ESO acompanyaran els alumnes fins a la sortida de l’escola.

En el cas de Batx, els professors també baixaran amb els alumnes a les 14:30 hores i s'asseguraran que

marxen per l’accés assignat i que no fan aglomeracions davant la porta d’accés al recinte escolar.

La porta de Vallvidrera 8 s’obre a les 16:40h. ELS PARES ÉS RECOMANABLE QUE NO ES QUEDIN AL

PATI DESPRÉS DE LES 17h PER SEGURETAT. Poden entrar a (pati o menjador) recollir els nens i

marxar. En tot cas, s’han de mantenir les mesures de distància i portar sempre mascareta.

6.1.- Protocol d’accés al recinte

● És imprescindible, per autoritzar l’accés de l’alumne a l’escola, que es presenti una declaració

responsable d’absència de simptomatologia relacionada amb COVID-19 i que l’alumne/a es

troba fora dels grups de risc i la llista de comprovació de símptomes (veure ANNEX 2). Així

mateix en aquesta declaració demanem a les famílies dels alumnes majors de 12 anys la

informació sobre l’estat de vacunació per tal de poder gestionar els possibles confinaments.

● Les famílies poden accedir al recinte amb mascareta. Si venen a fer una reunió o buscar al

seu fill/a han d’anar amb mascareta i rentar-se les mans amb gel hidroalcohòlic a recepció.

● L’aparcament només es podrà fer a Vallvidrera 4. Hi haurà un vigilant que agilitzarà l’entrada i

la sortida i a fer fluida la circulació. L’estacionament no podrà superar els 5 minuts. L’accés al

recinte per l’entrada del número 10 estarà tancat per als vehicles.
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● Per evitar aglomeracions és recomanable que l’acompanyament dels infants a l’escola el faci

una única persona. Les persones que portin i recullin els alumnes hauran de portar

mascareta i guardar les distàncies fora de les instal·lacions.

● A l’entrada només podran acompanyar els alumnes a l’interior del recinte les famílies

d’Infantil

● . Es recomana que estiguin el mínim temps possible.

● Tots els alumnes majors de 6 anys i personal docent i no docent han de portar la mascareta.

6.2.- Pati esmorzar
Fem torns cada 5 minuts per a la baixada i pujada del pati.

Llar

d’Infants 12h Pati P2-P3 per porta hall infantil

P3
10’45-11’15h

Surt al pati i torna a l’aula per l’accés directe del pati a les classes al pati

P2-P3

P4
10’45-11’15h Surt al pati del parc de P4-P5 per la porta d’emergència de primària

(davant de Vallvidrera 8). Torna pel mateix accés.

P5
10’50-11’20h

Surt al pati i torna a l’aula pel hall d’infantil. El pati assignat és el sector

de la rampa i pati palmera

1r Prim
10’50-11’20h Surt al pati i torna a l’aula pel hall primària sector paret al pati primària

1 (dividit en 3 per grups de convivència). El pati de primària 2 es

divideix en 3 sectors per grups de convivència -curs-.

2n Prim
10’50 a 11’20h

Surt al pati i torna a l’aula per la porta d’emergència al pati primària 1

dividit en 3 sectors per grups de convivència -curs-.

3r Prim
10’50-11’15 h

Surt al pati i torna a l’aula pel hall de primària ascensor al pati primària

1 dividit en 3 sectors per grups de convivència -curs-.

4t Prim
10’50 a 11’20h Surt al pati i torna a l’aula per la passarel·la al pati poliesportiu que es

divideix en 3 sectors per grups de convivència -curs-.

5è Prim
10’45 a 11’15h Surt al pati i torna a l’aula per la passarel·la al pati poliesportiu que es

divideix en 3 sectors per grups de convivència -curs-.

6è Prim
10’55 a 11’25h Surt al pati i torna a l’aula per la passarel·la al pati poliesportiu que es

divideix en 3 sectors per grups de convivència -curs-.
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1r d’ESO 11 a 11’30h
Baixa per l’escala de l’ascensor, travessa menjador i surt al pati de cuina

(dividit en 3), ocupant el mateix sector que el matí. A les 11:30h, tornen

a la classe pel mateix lloc (travessant menjador i pujant per escala

ascensor).

2n d’ESO 11’05 a 11’35h
Baixa per escala poliesportiu fins al costat de la Biblioteca i surt pati de

cuina (dividit en 3), ocupant el mateix sector que el matí. A les 11:35h,

torna a classe pel mateix camí. (escala del poliesportiu, pel costat de la

biblioteca).

3r d’ESO 11 a 11’30h
Baixa per escala poliesportiu fins al costat de la Biblioteca i surt pati de

cuina (dividit en 3), ocupant el mateix sector que el matí. A les 11:30h,

torna a classe pel mateix camí. (escala del poliesportiu, pel costat de la

biblioteca).

4t d’ESO 11’05 a 11’35h
Baixa per l’escala de l’ascensor, travessa el menjador i va al pati

batxillerat i a les 11’35h tornen a la classe pel mateix lloc (travessant

menjador i pujant per escala ascensor).

1r BATX 10:55 a 11:30 h Baixen per l’escala d’emergència de l’edifici de Batx i surten per

Vallvidrera, 12 (C3 i C4). Fan pati al carrer (amb mascareta)

2n BATX 10:55 a 11:30 h Baixen per l’escala habitual de Batx (al costat de la Cantina) i surten per

Vallvidrera, 12 (C1 i C2). Fan pati al carrer (amb mascareta)

Tots els alumnes i professors s’han de desinfectar les mans amb gel abans d’anar al pati i amb aigua i sabó (o

gel, si no és possible) després del pati i abans de començar l’activitat lectiva de nou. Els professors

acompanyaran els alumnes al pati i també els recolliran seguint les mateixes disposicions del matí, pujant de

manera ordenada a classe, un grup rere l’altre. Un cop a l’aula, els alumnes hauran d’agafar el material de la

taquilla i rentar-se les mans. L’entrada al lavabo també estarà regulada per un professor. Els alumnes de 4t

d’ESO podran anar als lavabos de l’edifici de Batxillerat, sempre demanant permís al vigilant.

Cada grup de convivència tindrà el seu propi material de joc que es netejarà i desinfectarà cada dia.

6-3.- MENJADOR
Els alumnes es desinfecten les mans amb gel hidroalcohòlic abans i després d’entrar al menjador.

Sectoritzem el menjador en 5 espais per grups de convivència (curs) i fem cinc torns, es reforça la

vigilància per poder garantir les normes de seguretat sanitària:

1r torn: 12’20-13h: 2n cicle Infantil
(1r cicle dina a l’aula, 2n cicle es

Infantil anirà al menjador directament des de l’aula, a les

12’20h P3, 12’25h P4 pel hall de primària i 12’40h P5 va al
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troba el menjar a la taula) menjador per la capella. A les 13’10h P3 marxa per la zona

de la capella cap a les aules on faran la migdiada amb un

vigilant. Quan surtin de la migdiada els alumnes de P3

sortiran al pati de 14.30 a 15.15 sector Parc P2-P3, a les

15.15h tornaran a l’aula pel hall d’infantil. P4 surt per la

zona de Capella a les 13h i va al pati del parc de P4-P5 i P5

surt del menjador també per capella i es queda al pati

sector rampa i capella.

En tornar a l’aula, els alumnes de P4 accediran a les 15.05

per la porta d’emergència 8 i P5 a les 15.05 pel hall

d’infantil.

2n torn: 13-13’30h: 1r, 2n i 3r EP (es
troba el menjar a la taula)

Els alumnes de primària 1 aniran al menjador directament

des de l’aula. A les 13h 1r va al menjador, a les 13’05h 2n

va al menjador. A les 13’15h 3r va al menjador. En acabar

de dinar, a les 13.25h 1r tornarà pel hall de primària paret

fins al pati de primària, 2n a les 13.30 pel hall de primària

ascensor i 3r a les 13.35h pel hall de primària paret. Els

monitors els portaran al pati de primària 1 on faran relleu

amb el següent torn de vigilants.

La tornada a l’aula es farà a les 15h 1r pel hall de primària

paret, a les 15h 2n per la porta d’emergència de primària

i a les 15.05 3r pel hall de primària paret.

3r torn: 13’30-14h: 4t, 5è i 6è EP A les 13h 4t baixa al pati de cuina per l’escala de cuina, 5è
a les 13.05 i 6è a les 13.10h. A partir de les 13.30 els
alumnes de primària 2 entraran a dinar en intervals de 5
minuts i accediran per la porta de cuina. A les 13.30 entrarà
al menjador 4t, a les 13.35 entrarà 5è i a les 13.40 entrarà
6è. En acabar, surten al pati de cuina intentant respectar
aquest ordre: 4t a les 14h, 5è a les 14.05 i 6è a les 14.10h.
La tornada a l’aula es farà a les 14.55 4t, a les 15.00 5è i a
les 15.05h 6è. Els tres grups pujaran per l’escala de cuina.

4t torn 14-14’30h: 1r i  2n d’ESO A les 13:50h, 1r d’ESO baixa per l’escala del poli fins a baix

de tot. Puja les escales fins el pati de cuina, fa cua a la paret

del graffiti i paret del pati que toca als túnels i entra al

menjador. Un cop acaben de dinar, els alumnes surten per

la primera porta cap al pati del poliesportiu (no pot sortir

pel pati de cuina) i la terrassa. Pugen a classe a les 15:05h

hores per la porta passarel·la i escala del poli acompanyats

pels monitors de pati. Els professors esperen els alumnes a

l’aula a les 15.10 hores.

A les 13:55h, 2n ESO baixa per l’escala del poli fins a baix de

tot. Puja les escales fins el pati de cuina, fa cua a la paret
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del graffiti i paret del pati que toca als túnels i entra al

menjador, rentant mans. Un cop acaben de dinar, els

alumnes surten per la primera porta cap al pati del

poliesportiu (no pot sortir pel pati de cuina) i la terrassa.

Pugen a classe a les 15:05h hores per la porta passarel·la i

escala del poli acompanyats pels monitors de pati. (després

de 1r d’ESO). Els professors esperen els alumnes a l’aula a

les 15.10 hores.

5è torn 14’30-15h: 3r i 4t d’ESO A les 14:05, 3r ESO baixa per l’escala del poli fins a baix de

tot. Se’n van al pati del poliesportiu i la terrassa. Sobre les

14:30, van cap al menjador fent la cua a la paret del graffiti i

paret del pati que toca als túnels. Quan acaben de dinar,

surten per la primera porta cap al pati del poliesportiu (no

pot sortir pel pati de cuina) i la terrassa. Pugen a classe

sobre les 15:10h (o després dels alumnes de 2n) per la

porta passarel·la, travessen el menjador, acompanyats pels

monitors de pati i pugen a classe. Els professors esperen els

alumnes a l’aula a les 15.10 hores.

A les 14:10, 4t d’ESO baixa per l’escala del poli fins a baix de

tot. Se’n van al pati del poliesportiu i la terrassa. Sobre les

14:35, van cap al menjador fent la cua a la paret del graffiti i

paret del pati que toca als túnels. Quan acaben de dinar,

surten per la primera porta cap al pati del poliesportiu (no

pot sortir pel pati de cuina) i la terrassa. Pugen a classe

sobre les 15:10h (o després dels alumnes de 3r) per la porta

passarel·la, travessen el menjador, acompanyats pels

monitors de pati i pugen a classe. Els professors esperen els

alumnes a l’aula a les 15.10 hores.

PATI MIGDIA: P4 a rampa i palmera; P5 al pati P2-P3. 1r, 2n i 3r EP al pati primària 1; 4t, 5è i 6è al pati

de cuina i tenen l’opció d’anar al pati de columnes.

Els dimecres a la tarda, que els alumnes d’ESO no tenen classe, la sortida dels alumnes que no es

quedin a dinar es farà per la porta del carrer Granados. Si els alumnes es queden a dinar, la sortida

del menjador es farà també per Granados, abans de les 15:10 hores. Si els alumnes es queden a

l’acollida o activitats extraescolars, la sortida es farà per Av. Vallvidrera 12.

El divendres al migdia, que les classes acaben a tots els cursos de l’ESO a les 13.30 hores, la sortida

de les aules serà la següent: 1r d’ESO + 3r d’ESO sortiran a les 13.25 hores; els grups de 2n d’ESO

baixaran a les 13.30 hores (i quan el passadís estigui buit); i 4t d’ESO baixaran a les 13.35 hores. Tots

aniran al pati del poliesportiu i la terrassa.

Tots els professors, tant de Primària com de Secundària, baixen amb els seus alumnes en acabar la

classe i els deixen al lloc corresponent segons la taula anterior. En acabar la pausa del migdia, els
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professors assignats van a buscar els seus alumnes i els condueixen a les aules per l’espai assignat (el

mateix que han baixat al pati), amb ordre i calma. En el cas de l’ESO, abans d’entrar a les aules,

agafaran el material de les guixetes i es rentaran de nou les mans.

6-4.- CANTINA
El Col·legi compta amb una Cantina que poden utilitzar alumnes, famílies i treballadors del centre.

S’hauran de respectar els criteris de distància de seguretat i adoptar les mesures necessàries per

evitar la concentració d’alumnat a la cantina. S’amplia l’espai per poder separar més les taules i

deixar un espai ampli a l’entrada. A les 11h que és quan hi ha més aglomeració d’alumnes,

s’establiran dos punts de compra/repartició de les comandes. Es demana previsió i encarregar la

consumició per afavorir la rapidesa del servei. Se servirà a les hores i punts establerts. A l’entrada s’hi

instal·larà un dispensador de gel hidroalcohòlic perquè els usuaris es rentin les mans abans

d’accedir-hi. Es ventilarà i desinfectarà la cantina després de cada torn. Els alumnes només poden

estar a l’espai de la Cantina si consumeixen els seus productes i no entren en contradicció amb els

espais i horaris que han de complir al llarg del dia. Les mesures a seguir estant a la Cantina són les

habituals en qualsevol terrassa o bar.

7.- Extraescolars i acollida
A la majoria d’activitats extraescolars no es barregen nens de diferents cursos i en aquelles que es

faci, es faran grups constants mantenint la distància interpersonal d’1,5 m. Mentre no surtin noves

instruccions, mantindrem les especificacions sobre el Pla d’actuació per al cus 2020-21 per a centres

educatius en el marc de la pandèmia per covid-19 en relació amb les activitats extraescolars i les

colònies i sortides escolars. 25-03-2021. Donem a conéixer a les famílies el protocol específic per a

les activitats extraescolars (Annex 7) i hauran de signar una declaració responsable també específica

(Annex 8).

Establirem grups estables i constants per a les diferents activitats extraescolars. Tots els participants

han de presentar una declaració responsable signada pel pare, la mare, el tutor o la tutora. La

superfície d’espai disponible per realitzar les activitats extraescolars serà sempre d’una distància

mínima d’1,5 metres entre cada participant. La majoria d’activitats les farem a l’aire lliure. Si es tracta

d’un espai tancat, serà correctament ventilat. La recollida dels participants serà al pati i obrirem la

porta gran del carrer (Vallvidrera 8) per evitar aglomeracions.

Recordem a les famílies que en el moment de la recollida han de mantenir-se a l’exterior i mentre es

fa l’activitat no poden romandre al lloc on es fa l’activitat, per evitar-ne el contacte. Demanem a les

famílies que cada participant sigui recollit per una sola persona adulta.

Habilitem un punt de trobada per a cada grup estable d’activitat extraescolar al qual es dirigeixen els

nois i noies en finalitzar l’horari docent, on els recull l’educador/a responsable de l’activitat

extraescolar. El responsable de l’activitat acompanya als alumnes a una classe específica per grup
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estable per canviar-se. Durant el desplaçament del grup cal mantenir les distàncies interpersonals i

fer ús de la mascareta. Els alumnes fan la higiene de mans just al sortir de l’aula.

- És obligatori l ́ús de la mascareta a partir dels sis anys, amb les excepcions següents:

-  Quan s’estigui fent una pràctica esportiva que sigui incompatible amb la mascareta.

- En les classes d’instruments de vent i de cant, mentre s’estigui fent l’activitat incompatible amb l’ús

de la mascareta. En aquest cas, cal incrementar la distància de seguretat tant com sigui possible,

especialment en espais tancats.

- En els supòsits de força major o situació de necessitat o quan, per la mateixa naturalesa de les

activitats, l’ús de la mascareta sigui incompatible, d’acord amb les indicacions de les autoritats

sanitàries.

En les activitats fisicoesportives, els entrenadors o entrenadores, personal de monitoratge i similars

han de fer ús de la mascareta durant les sessions, excepte quan estiguin fent una pràctica esportiva.

Mentre no surtin noves instruccions seguirem amb el protocol específic per als partits organitzats pel

CEB (annex 9).

ACOLLIDA:

A l’escola comptem amb servei d’acollida des de les 8 fins a les 9h i des de les 17h fins les 18h. A

continuació tenim un quadre amb les diferents franges:

HORA LLOC VIGILANT

8-8’30h - ESO: Al pati de cuina amb mascareta, es
desinfecten les mans a l’entrada
menjador.

- P4, P5 i Primària: al pati Primària 1 amb
mascareta i es desinfecten les mans al
hall de primària. .

- P3 i Llar d’infants: a la classe de la Llar i
es renten  les mans a l’aula.

8’30-9h - ESO: Al pati de cuina amb mascareta, es
desinfecten les mans a l’entrada
menjador.

- P3: Al pati P2-P3. Es desinfecten les
mans al hall infantil.

- P4, P5: Al pati P4-P5  i rampa. Es
desinfecten les mans al hall infantil.

- Primària: al pati Primària 1 amb
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mascareta i es desinfecten les mans al
hall de primària.

- Llar d’infants: a la classe de la Llar i es
renten les mans a l’aula.

17-17’30h - ESO: Al pati de cuina amb mascareta.
- Primària: al pati Primària 1 amb

mascareta.
- P3,P4, P5: Al pati P4-P5  i rampa.
- Llar d’infants: a la classe de la Llar i es

renten les mans a l’aula.

17’30-18h - Infantil i Primària: Al menjador separats
per cursos

- Llar d’infants: a la classe de la Llar.

8.- Activitats complementàries i sortides
Les activitats complementàries d’infantil i primària s’organitzen per grups estables respectant en tot

moment el grup de convivència (classe). Per tal de mantenir la seguretat en tot moment es

replanteja l’oferta d’activitats complementàries ajustant-les a les noves necessitats i evitant tant com

ens és possible el contacte amb altres grups. Per aquest motiu, es decideix prescindir de la barreja

intercursos que fins el curs anterior es feia i s’opta per una proposta rotativa d’activitats

complementàries que s’impartiran per al grup classe.

S’intentarà organitzar les sortides i activitats extracurriculars per grup estable o per curs tenint en

compte les mesures de seguretat. En aquest sentit, es pot consultar el document de sortides escolars

20-21 que es troba a la unitat d’equip de sortides i excursions.

9.- Reunions dels òrgans unipersonals i col·lectius
de coordinació i govern
Les reunions de tot el claustre es faran al Saló d’Actes amb mascareta i mantenint la distància de

seguretat. Les reunions d’equips docents dins d’horari es faran a les sales de treball i les d’equip més

gran (cicle, equip directiu, departament) a l’Agora per poder mantenir la distància de seguretat. Es

distribueixen els llocs de treball dels professors per poder mantenir la distància de seguretat. Es

marcarà la feina dels professors per objectius perquè puguin combinar el treball personal i el treball

virtual quan sigui fora d’horari escolar.
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10.- Mesures de seguretat
Els educadors que estiguin en contacte amb els alumnes tindran un equip de protecció individual que

els facilitarà l’escola. A dins l’aula, si estan amb el seu grup de convivència no cal que portin la

mascareta.

Els alumnes d’Educació Infantil (1r i 2n cicle) no han de dur mascareta. La resta d’alumnes i docents

de Primària hauran de dur la mascareta de protecció indicada quan no es puguin complir les mesures

de distanciament i ventilació d’espai. A l’aula, podran prescindir-ne sempre que estiguin amb el seu

grup de convivència i una distància d’1 metre. En el cas de l’ESO i el Batxillerat, l’ús de la mascareta

serà obligatori en tot moment. El PAS i els docents d’ESO i Batx, quan es trobin a l’espai de treball

personal, també podran prescindir de la mascareta quan puguin garantir els distanciament i

ventilació de l’espai.

Cada alumne portarà de casa la seva mascareta higiènica, assegurant-se que compleix la normativa

UNE. Així mateix, també serà recomanable que porti un pot de gel desinfectant per al seu ús

personal. Cal reforçar conductes saludables quan sigui possible, com per exemple, tossir i esternudar

al colze.

El rentat i desinfecció de mans serà sistemàtic, es tracta d’una de les mesures de protecció més

importants. Per això, és imprescindible l’entrenament de tots aquells infants que puguin començar a

fer-ho d’una manera autònoma. En cas que no sigui així, caldrà dur a terme un rentat i desinfecció de

mans acompanyat de manera freqüent.

Els infants es rentaran i/o es desinfectaran  les 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)

● Després de tossir, mocar-se o d’esternudar.

● Com a mínim una vegada cada 2 hores.

11.- Concreció de les mesures de protecció i

prevenció

11.1.- Formació al professorat

Tots els professors i personal del centre han signat una declaració responsable per informar de la

seva situació personal, si estan sans, si tenen o han tingut contacte amb alguna persona amb

simptomatologia COVID o si pertanyen a un grup de risc.
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Es comunica al Servei sanitari del servei de prevenció de riscos laborals perquè avaluï cada cas i valori

si cal establir mesures específiques de protecció. Se segueixen les indicacions recollides al document

de PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN PARA LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

FRENTE A LA EXPOSICIÓN AL SARS-CoV-2, present a l’annex 4 d’aquest document i a l’enllaç següent:

(https://drive.google.com/file/d/1l6U2LE_jCtg-OAh6YhKS2Pi6M9AQEovy/view?usp=sharing)

El primer dia de setembre hem realitzat un claustre per informar a tots els professors el pla

d’organització del centre i l’hem treballat per equips docents. Hem distribuït les infografies (Annex 3)

sobre les mesures bàsiques que han de complir i fer complir als alumnes: rentat de mans (si estan

netes amb gel hidroalcohòlic, si estan brutes amb aigua i sabó i gel hidroalcohòlic), distància de

seguretat i ventilació de l’aula.

11.2.- Cartelleria i senyalització dels circuits

Marcarem els diferents circuits d’entrada i sortida amb distància de seguretat. Hem elaborat

diferents cartells sobre les normes de seguretat sanitària (Annex 3):

1. Cartell d’entrada exclusiva per als alumnes a cada entrada

2. Plànol amb l’itinerari d’entrada i sortida tant del centre com del pati.

3. Infografia sobre el correcte rentat de mans amb alcohol per a les entrades, dispensadors (al

vestíbul de cada edifici) i classes

4. Infografia sobre les normes sanitàries (higiene de mans, distància de seguretat i ventilació) a

cada classe

5. Infografia sobre el correcte rentat de mans amb aigua i sabó a cada lavabo

Cada classe disposarà d’un pot de mig litre de gel hidroalcohòlic. S’han marcat línees amb un vinil de

distància de seguretat als diferents accesos (Vallvidrera 8, Vallvidrera 10 i Vallvidrera 12), als patis

(marca al terra i goma per sectoritzar els patis), a la passarel·la i al menjador.

11.3.-Selecció i adequació del material escolar

Llar d’infants

Les joguines que es faran servir a la llar es podran rentar i desinfectar amb facilitat. La desinfecció es

durà a terme  de manera freqüent. Les joguines seran només per al grup de convivència.

Els llençols, tovalloles i pitets seran d’ús individual i els portarà cada família. Els pitets se substituiran

cada dia i les tovalloles i llençols es guardaran en bosses de plàstic amb la resta de pertinences de

l’infant. A final de setmana es donarà la tovallola i llençol a la família perquè es rentin durant el cap

de setmana, preferiblement a una temperatura superior als 60ºC.

Educació infantil

Es repartirà el material escolar per dur a terme les activitats en petits kits personalitzats i amb el nom

de cada alumne. Les joguines que es faran servir es podran rentar i desinfectar amb facilitat i seran

per a l’ús exclusiu del grup estable.
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Educació Primària

Sempre que sigui possible l’alumnat utilitzarà material individual. Es distribuiran documents en paper

quan sigui  imprescindible. El material serà d’ús exclusiu de cada grup estable.

Educació Secundària i Batxillerat

Sempre que sigui possible l’alumnat utilitzarà material individual. En el cas de la matèria d’EFE, els

vestidors es podran utilitzar per canviar-se de roba. Les dutxes no es podran utilitzar, excepte en

aquells casos en què els alumnes tinguin classe després de l’hora d’EFE, que sí que es podran dutxar..

Els alumnes que acabin EFE i marxin directament cap a casa, no es podran dutxar a l’escola.. S’annexa

el protocol específic sobre les classes d’EFE i el seu funcionament, així com ús dels espais (ANNEX 6).

En el cas de les pràctiques de laboratori, aquestes també estaran subjectes als protocols de

desinfecció previstes la qual cosa implicarà que caldrà desinfectar tot el material comú al finalitzar

cada ús. Els alumnes hauran de contribuir a això. El departament de ciències d’ESO i Batx disposa

d’un document específic amb les orientacions per a l’ús, neteja i desinfecció dels laboratoris i el

material utilitzat, que es donarà a conèixer als alumnes i que quedarà penjat a l’accés a aquesta aula.

Es pot consultar el protocol a l’ANNEX 5 d’aquest mateix document.

12.- Pla d’actuació en cas de detectar un possible

cas de COVID-19

Tal com determinen les instruccions, els pares han de signar una declaració responsable que el seu

fill/a no presenta cap simptomatologia compatible amb la covid-19 o amb qualsevol altre quadre

infecciós. En aquesta declaració la família es compromet a prendre la temperatura al seu fill/a abans

de sortir de casa per anar a l’escola i que, en el cas que tingui febre o presenti algun dels símptomes

compatibles amb la covid-19, no assistirà al centre. També es compromet a informar al col·legi de

l’aparició de qualsevol cas de covid-19 en el seu entorn familiar i de mantenir un contacte estret amb

el centre educatiu davant de qualsevol incidència.

Així mateix, es demana a cada família amb infants majors de 12 anys que informin sobre la vacunació

del seu fill/a per tal de poder gestionar un possible confinament en el grup del seu fill/a.

Cap alumne/a pot assistir al centre si la família no ha presentat la corresponent declaració

responsable. El responsable de la coordinació i la gestió de la COVID-19 al centre és la directora que

compta amb els membres del PAS per poder fer el seguiment dels casos.

No han d’assistir al centre l’alumnat, les persones docents i altres professionals que tinguin

símptomes compatibles amb la COVID-19, així com aquelles persones que es troben en aïllament per

diagnòstic de COVID-19 o en període de quarantena domiciliària per haver tingut contacte estret

amb alguna persona amb símptomes o diagnosticada de COVID-19.

En un entorn de convivència com és un centre escolar, la detecció precoç de casos i el seu aïllament,

així com dels seus contactes més estrets, és una de les mesures més rellevants per mantenir entorns
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de seguretat i preservar al màxim l’assoliment dels objectius educatius i pedagògics. Per tant, cada

centre escolar tindrà un protocol molt clar d’actuació en cas de detectar una sospita de cas que ha

d’incloure la ràpida coordinació entre els serveis territorials d’Educació i de salut pública. En

essència, davant d'una persona que comença a desenvolupar símptomes compatibles amb la

COVID-19 el centre educatiu ha d’aplicar el Protocol d’actuació del centre.

12.1.- Concreció del Protocol d’actuació en cas de detecció

En el moment que detectem que un alumne presenta simptomatologia compatible amb la covid-19

s’ha d’activar el següent protocol d’actuació:

1. Aïllar l’alumne o alumna a infermeria i deixar-la a càrrec de la infermera o d’un membre del

PAS (Sílvia, David o Edgar) que omple un excel amb les dades i ho comunica al tutor/a de

l’alumne/a perquè faci el seguiment del cas. Aquest excel de protocol COVID està compartit

pels 3 membres del PAS esmentats, els dos directors pedagògics i la directora general.

2. Col·locar una mascareta quirúrgica (tant a la persona que ha iniciat símptomes com a la

persona que quedi a càrrec seu).

3. Prendre la temperatura a l’alumne.

4. 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) trucar al 061.

5. Avisar pares, mares o tutors perquè vinguin a buscar a l’alumne.

6. Informar a la família que han d’evitar contactes i contactar amb el CAP de referència o

pediatra. Demanar a la família que si el CAP decideix fer un PCR ho ha de comunicar a

l’escola preferiblement per telèfon.  També ens ha d’informar el resultat de la PCR.

7. Si el CAP valora la realització de la prova PCR la Directora General ha d’activar el

TRAÇACOVID.

8. Es procedeix a la desinfecció i a la neteja dels espais on ha estat l’alumne/a.

TAULA DE 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)
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*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.

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, l’infant i la

família amb qui conviu hauran d’estar en aïllament al domicili fins conèixer-ne el resultat. No està

indicat el confinament dels contactes estrets no convivents com és són els contactes del grup de

convivència estable mentre s’estigui a l’espera del resultat de la prova. En cas que finalment es

confirmi el cas, Salut Pública serà l'encarregada de la identificació, aïllament i seguiment dels

contactes estrets. Els germans o familiars convivents d’un cas sospitós (aquell en què s’ha realitzat

PCR i s’està a l’espera dels resultats) ha de quedar-se a casa fins a conèixer el resultat que si és

negatiu, poden reincorporar-se al centre educatiu. En el cas que la PCR hagi estat negativa o no hagi

estat necessari realitzar-la, la persona es podrà reincorporar un cop hagi cedit la simptomatologia. Els

infants es podran reincorporar quan faci 24 hores que es troben sense febre. Si la PCR ha estat

positiva, la persona no ha requerit ingrés hospitalari, ha estat atesa al CAP i ha realitzat l’aïllament

domiciliari almenys 10 dies des de l’inici dels símptomes i fins que hagin transcorregut almenys 72

hores des de la resolució dels símptomes. No serà necessària la realització d’una PCR de control. En

el cas de confirmació d’infecció (PCR positiva), els germans o familiars que són contactes estrets han

de fer quarantena si el CAP ho indica per l’espai de temps que considerin necessari. No està indicat

l’aïllament preventiu de les persones que integren el grup de convivència estable dels germans o

familiars del cas en el moment de fer-los la PCR.

En cas d’aparició de símptomes en un treballador/a no pot assistir al centre i s’ha de posar en

contacte amb el seu metge de capçalera. En el cas que l’equip sanitari que l’atengui decideixi

realitzar-li la PCR, haurà de romandre al domicili en quarantena fins a conèixer els resultats. Ha

d’informar a la direcció del centre tan aviat com sigui possible que activarà el TRAÇACOVID. Si la PCR

és negativa el/la professional es podrà reincorporar al centre un cop s’hagi recuperat del quadre

clínic i hagi passat almenys 24 hores sense febre i/o altres símptomes. Quan un professional docent o

no docent del centre rep un resultat positiu cal que l’Administrador ho comuniqui al Servei de

Prevenció de Riscos Laborals.

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 en coordinació amb l’autoritat educativa.

112.2.- Activació TRAÇACOVID

A partir del moment que la directora del centre rep la informació que una persona usuària i/o

vinculada al seu centre (alumnes, personal PAS/docent, personal proveïdor de serveis) té

simptomatologia compatible amb la COVID-19 i que, d’acord amb la valoració clínica del seu CAP se li

ha fet una PCR, anirà introduint al TRAÇACOVID dos tipus de dades:
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1. Casos: dades d’identificació de la persona, dades referents a la prova PCR així com la data

d’alta (moment en què la persona retorna al centre) per tal de fer-ne el seguiment de les

comunicacions necessàries.

2. Dades globals: nombre de grups en quarantena, nombre d’alumnes confinats, nombre de

docents confinats i nombre d’altres professionals confinats.

13.- Pla de ventilació, neteja i desinfecció

13.1.- Neteja i desinfecció

Per evitar la propagació del virus, cal augmentar la freqüència de la neteja i desinfecció. A totes les

aules que no són les habituals del grup de convivència haurà solucions desinfectants perquè els

alumnes, a partir de 3r de primària, desinfectin l’espai abans de marxar l’aula, tant per fer-se

conscients de la importància de la neteja i desinfecció com per ajudar.

L'Administrador serà el responsable de la neteja i desinfecció del centre. Ha de vetllar perquè tots els

lavabos disposin de sabó, paper d’un sol ús i gel hidroalcohòlic a totes les aules i dispensadors. Es fa

un document per fer el control de la neteja i desinfecció segons el següent registre:

Espai Dia i hora Persona

Es reforça la neteja dels lavabos (3 cops al dia), i les superfícies d’ús més comú (poms de portes,

baranes de les escales…) i la revisió de sabó, gel hidroalcohòlic. Durant el dia es desinfectaran els

lavabos 3 cops i cada dia, un cop marxin els alumnes, es procedirà a la neteja i desinfecció dels espais

utilitzats tal com estableix el punt 3. Es procedirà a la desinfecció de tot el material utilitzat pels

alumnes. Es desinfectaran les taules del menjador després de cada torn. Sempre que sigui possible,

es mantindran les portes de les aules obertes, evitant així més contacte amb les manetes de les

portes.

Rentat de mans amb gel hidroalcohòlic d’alumnes i treballadors: arribada i sortida del centre, abans i

després dels àpats. Disposem de 2 dispensadors a l’entrada de cada edifici (porteria, batxillerat, hall

primària, hall infantil, porta emergència Vallvidrera 8, entrada i sortida menjador).

Les famílies que accedeixin al centre (per reunions) han de portar la mascareta i rentar-se les mans

amb  gel hidroalcohòlic abans d’entrar.

Rentat de mans amb aigua i sabó: abans i després wc, després del pati.

La gestió de residus es farà a la paperera dels lavabos i a cada classe es posarà una paperera especial

per als mocadors, mascaretes i tovalloles d’un sol ús. En el cas que alguna persona presenti
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símptomes mentre està al centre, es tancarà en una bossa tot el material utilitzat a l'espai d'ús

individual on s'ha aïllat la persona, s’introduirà aquesta bossa tancada en una segona bossa abans de

dipositar-la amb la resta de residus.

13.2.- Ventilació dels espais

La ventilació és una de les principals mesures de prevenció de contagis en espais interiors. És

necessari ventilar les instal·lacions interiors com a mínim abans de l’entrada i la sortida dels alumnes

i 3 vegades més durant el dia durant, almenys, 10 minuts cada vegada. Totes les aules han de poder

ser adequadament ventilades. Si és possible, es deixaran les finestres obertes durant les classes.

14. Seguiment del pla
El compliment del pla és responsabilitat de tota la comunitat educativa i el seguiment i avaluació de

l’Equip Directiu. A les reunions d’equip directiu i de coordinació per etapa es farà un seguiment dels

casos i de les possibles millores de l’organització.

RESPONSABLES

Equip Directiu

POSSIBLES INDICADORS

Registre de casos dels alumnes (%)

Registre de casos de les famílies (%)

Registre de casos del personal (%)

PROPOSTES DE MILLORA TRIMESTRALS

...

15.- Pla de treball del col·legi en confinament
El pla d’organització pedagògica al centre educatiu dins el marc de la pandèmia té com a objectiu

prioritari assolir la màxima normalitat possible de la vida al centre per tal de reprendre, sempre dins

les garanties sanitàries, l’activitat presencial. Per tal de garantir aquesta presencialitat, que és l’opció

més desitjable i per tant prioritària, es configuraran els grups i la planificació del curs 2021-2022 de
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manera que faciliti la represa de l’activitat presencial i minimitzi els riscos de contagi i propagació. Tot

i que la presencialitat és l’opció més desitjable, cal tenir prevista una planificació que prevegi

diferents escenaris per tal de garantir, sigui quina sigui la situació, l’acompanyament dels alumnes i la

seva evolució acadèmica. En aquest sentit, contemplem tres escenaris possibles: un pla de treball

presencial, un altre per al confinament total i, finalment, un per a un confinament parcial.

a. Pla de treball de la nova presencialitat en el marc de la pandèmia

La singularitat amb què continuem el curs 2021-2022 ens obliga a prendre mesures específiques per

a l’organització pedagògica del curs vinent que tinguin en compte els següents aspectes:

Garantir equips docents estables i amb el mínim professorat possible

Els equips docents es configuraran de manera que minimitzem tant com sigui possible el nombre

d’educadors que entren a l’aula. En aquest sentit, cada grup classe tindrà el tutor/a com a referent

estable del grup de convivència el màxim d’hores possible. Per altra banda, farem que els

especialistes que hagin d’entrar a l’aula es concentrin en el mateix curs per tal de garantir així

l’estanquitat del grup de referència. En el cas de l’ESO i, especialment el Batxillerat, l’àmplia

optativitat en les matèries així com l’especialització dels professors en cadascuna de les seves

disciplines no permetrà tant com a Infantil i Primària poder concentrar els especialistes en grups

classe concrets. Per revertir aquesta situació, els professors d’ESO i Batxillerat aniran proveïts de

mascareta i aquesta serà d’ús obligatori al llarg de la sessió.

L’organització d’equips docents compactes pretén facilitar la traçabilitat i millorar la coordinació entre

els diferents docents, cosa que creiem que revertirà en un millor seguiment i acompanyament de

l’alumnat. A tal efecte, l’equip docent d’Infantil i Primària planificarà les tasques setmanalment i es

valorarà la proposta didàctica en el seu conjunt, sempre tenint en compte les necessitats particulars

d’alguns alumnes i la personalització dels seus aprenentatges. Aquesta planificació es compartirà

amb les famílies a través de la carpeta pública de clickedu de l’alumne i facilitarà l’acompanyament

per part de les famílies. D’altra banda, des de l’inici de curs es donarà especial importància a la

planificació d’unes tasques mínimes que els alumnes hauran de fer a casa per tal de crear bons

hàbits d’aprenentatge (lectura diària, recerca d’informació, pràctica del càlcul matemàtic, etc). Tota

aquesta informació es comunicarà a les famílies a les reunions d’inici de curs.

En el cas de l’ESO i Batxillerat, els equips docents també adquiriran un protagonisme cabdal i, en

aquest sentit, es prioritzaran les reunions d’aquests equips per tal que puguin anar fent una valoració

i seguiment de què es va proposant als alumnes en cada curs i per anar ajustant tot allò que es cregui

convenient.

Agrupament estable dels alumnes al llarg del curs

En el marc de l’organització del centre, són especialment conflictives les hores d’activitat

complementària per als alumnes d’infantil i primària i les hores dedicades a les matèries optatives

dels alumnes de secundària i batxillerat. A tal efecte, les hores d’activitats complementàries que fins

al curs 2019-2020 es realitzaven de manera simultània i conjunta a tot infantil (barrejant els grups de

P3, P4 i P5), les complementàries que es realitzaven a primària (1r, 2n i 3r) o les hores de música per

al grup de primària musical Liceu (3r, 4t, 5è i 6è), s’organitzaran de manera que només convisquin
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dins del grup els alumnes d’un mateix curs . En el cas de la Secundària, les matèries optatives de 2n i2

3r d’ESO seguiran tenint el format de tastet, cosa que permet garantir els grups estables (exceptuant

el cas del francès, que per la seva condició de llengua estrangera només poden cursar-la aquells

alumnes que ja han anat fent-la els darrers cursos) i en el cas de 4t d’ESO i Batxillerat, es garantirà el

màxim possible l’estabilitat dels grups a les matèries comunes, però davant l’optativitat de moltes

matèries, no sempre es pot garantir. Davant la situació, l’ús de la mascareta en tots els cursos d’ESO i

Batx serà necessari sempre.

Incentivar un model de treball que posi de relleu l’autonomia dels alumnes

La proposta pedagògica per a cadascun dels cursos, i sempre que les edats ho facin possible,

s’orientarà a un model clarament competencial que afavoreixi l’autonomia de l’alumnat. Així, cada

dia/setmana els alumnes fins a 1r d’ESO començaran la jornada amb un inici del dia/setmana que

serveixi d’obertura i presenti la proposta d’aprenentatge i les diferents activitats que es duran a

terme. Al final de la jornada/setmana, es revisaran els aprenentatges que s’hagin fet i, si alguna cosa

ha quedat pendent, aquesta serà la que marcarà l’inici de la nova jornada/setmana. Aquesta

iniciativa sorgeix de la necessitat de donar continuïtat a algunes mesures que s’han pres durant el

confinament del curs 2019-2020 i que hem valorat essencials per a la nova presencialitat perquè

alhora que reforcen un rol més actiu i autònom dels alumnes, també els prepara per a possibles

escenaris de confinament.

De 2n d’ESO a 2n de Batxillerat es potenciarà l’autonomia en relació amb les tasques a fer i a la seva

previsió a partir de l’assessorament en les tutories setmanals o amb indicacions concretes per part

dels professors de cada matèria, així com amb ajudes puntuals més específiques per aquells alumnes

que ho necessitin.

Amb tot això pretenem que el docent compatibilitzi un rol instructor i més directiu amb un model

d’acompanyament que faciliti la iniciativa de l’alumnat i l’autoregulació dels aprenentatges.

Impulsar la cultura digital dels alumnes

Si hi ha un aprenentatge que ha excel·lit entre tots els nostres alumnes, per damunt de la resta,

aquest ha estat el de la competència digital. Per aquest motiu, ja des d’infantil pretenem que les

eines digitals formin part de l’activitat acadèmica, de vegades amb protagonisme en si mateixa i

d’altres com a mitjà per dur a terme altres activitats acadèmiques. Es mantindran els entorns virtuals

d’aprenentatge actius i s’avançarà l’ús del correu electrònic per als alumnes de 4t de primària en

endavant, així com l’ús del google drive i google classroom al qual ja estan plenament avesats.

Mesures compensatòries per a tot l’alumnat

El més important, després de l’excepcionalitat amb què hem acabat el tercer trimestre, és organitzar

el nou curs plantejant una organització que possibiliti la compensació dels aprenentatges que els

alumnes han hagut de fer en confinament. Per aquest motiu, es preveuen les propostes següents:

Mesures d’acompanyament emocional i personal a tota la comunitat educativa

2 Tal com s’especifica a la taula del punt 4.1.- Organització dels grups estables, professors i espais de
les pàgines 9, 10 i 11
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El seguiment de les situacions emocionalment complexes que s’hagin donat durant la situació de

pandèmia és una de les màximes prioritats del nou curs 21-22. Durant el confinament i durant el curs

passat es va fer un registre dels alumnes que havien patit una situació emocionalment complexa, ja

fos la mort d’un familiar proper o l’absència dels pares per motius laborals. Per aquest motiu, des de

l’equip d’atenció a la diversitat, amb l’assessorament de la psicòloga, i de manera conjunta amb el

tutor/a de l’alumne i la seva família, es farà un seguiment especial d’aquests casos.

b. Pla de treball en el marc d’un confinament total de l’escola

En cas de donar-se un confinament total a l’escola, durant les setmanes que duri aquest

confinament, els alumnes tindran una proposta didàctica d’activitats setmanals centrada a treballar

els aspectes clau del currículum, sempre prioritzant els aprenentatges més significatius i adients per

treballar-los de manera telemàtica. A més, aquestes activitats es pautaran mitjançant les trobades de

treball virtual en què l’equip docent acompanyarà els alumnes i els orientarà en el pla de treball

proposat. No ens oblidarem de l’acompanyament personal tant acadèmic com emocional mentre

duri la situació de confinament i, en aquest sentit, comptarem amb l’equip de tutors/es, l’equip

docent en el seu conjunt i el suport de l’equip d’atenció psicopedagògica del centre. A continuació es

detallen les iniciatives que es duran a terme durant el confinament:

Proposta didàctica

Les famílies i els alumnes disposaran d’una proposta didàctica setmanal, amb activitats

diversificades, prioritzades i seqüenciades, pensada per treballar i aprofundir els continguts i les

competències bàsiques de les diverses matèries. Les activitats formatives pretenen mantenir els

hàbits i les rutines personals i acadèmiques, a la vegada que constitueixen una sèrie de tasques

significatives per garantir el procés d’aprenentatge en tots els nostres alumnes.

Aquest procés d’aprenentatge, lligat a la situació de confinament, ens demanarà treballar habilitats

més profundes. En aquest context prendrà especial rellevància el treball de la iniciativa i autonomia

dels alumnes com a ciutadans d’un futur en què ells seran protagonistes i, en el qual, aquestes

capacitats seran fonamentals.

Sessions de treball virtuals

Per tal de mantenir el seguiment acadèmic i el contacte personal amb els companys de classe i

l’equip docent, es farà una proposta de sessions virtuals adaptada a les característiques i necessitats

de cada etapa amb l’objectiu de garantir l’equilibri horari entre l’estona que els alumnes dediquen al

seu treball personal, el seguiment virtual per part dels docents i la seva estona de descans i lleure.

Aquestes sessions virtuals serviran per orientar els alumnes en el seu aprenentatge, fer el seguiment

i valoració de les tasques setmanals, així com aprofundir en aquells continguts essencials vinculats a

l’assoliment de les competències.

Avaluació formativa

És important que el resultat de les activitats d’aprenentatge, tan presencials com les fetes durant el

confinament, es tinguin en compte per analitzar, valorar, ajudar i, si escau, reorientar l’aprenentatge

dels alumnes a través del retorn qualitatiu de les tasques proposades. Els entorns i les sessions

virtuals seran l’espai per fer el retorn d’aquestes activitats i es tindrà en especial consideració la
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individualitat de cada alumne per tal de garantir els continguts clau i la seva evolució personal i

emocional mentre duri el confinament.

Seguiment acadèmic

L’equip docent, i especialment el tutor, personalitzarà l’aprenentatge i determinarà la manera com

cada alumne pot continuar la seva activitat acadèmica en el període de confinament. En aquest

sentit, es mobilitzaran tots els recursos disponibles, tant materials com humans (suport i reforç

escolar, aula de suport virtual i seguiment individualitzat dels docents) per seguir avançant en el curs

escolar de manera individualitzada.

Acompanyament personal a alumnes i famílies

L’atenció emocional, en temps de confinament, es mantindrà a través de l’acció tutorial. Cada curs

disposarà, dins l’horari de sessions virtuals, de tutories setmanals en les quals els alumnes tindran un

espai de comunicació per compartir les seves experiències, preocupacions o neguits.

Així mateix, s’oferiran tutories individuals a tots aquells alumnes que necessiten una atenció especial

en l’àmbit emocional i/o acadèmic amb el suport del departament psicopedagògic del centre.

L’escola seguirà treballant conjuntament amb les famílies per ajudar-les a gestionar les seves

situacions personals durant el confinament a la vegada que les assessorarà en l’evolució acadèmica i

personal dels seus fills i filles.

c. Pla de treball en el marc d’un confinament parcial

En cas que calgui confinar un grup classe, curs o ala de l’edifici, la proposta didàctica durant el

confinament parcial serà la mateixa que en el cas d’un confinament total. Aquesta proposta serà

possible gràcies a la configuració dels grups estables. En cas que calgui confinar algun dels

especialistes que entren en més d’un curs (només seria necessari en el cas dels especialistes d’anglès

d’educació infantil) se substituiria temporalment en el curs que no estigui confinat fins que el docent

pugui reincorporar-se de nou a l’escola.

En el cas específic de la Secundària i el Batxillerat, considerant que són edats en què els alumnes són

més autònoms i poden seguir millor les classes per si sols, cal preveure una adaptació d’aquestes

consideracions en funció de l’escenari que puguem tenir al davant:

a) Un alumne puntual es troba malament i s’ha de quedar a casa: aquest alumne rebrà les

indicacions del professor sobre les activitats que ha de fer i ell mateix, en funció de l’evolució

de la seva situació sanitària, decideix quin és el millor moment per fer les activitats.

b) Un alumne puntual s’ha de quedar a casa perquè ha estat en contacte amb un positiu però

és asimptomàtic: aquest alumne té dret a seguir virtualment la sessió que es dugui a terme a

l’aula i, per tant, es podrà connectar virtualment. El professor també li pot donar

orientacions concretes sobre les activitats o feina a realitzar.

c) Tota la classe es troba a casa confinada: si passa això, el professor de la matèria impartirà la

sessió de manera virtual, duent a terme aquella activitat o tipus de sessió que cregui més

convenient. Els alumnes que es trobin bé de salut han de seguir la sessió virtual a casa.

d) El professor titular de la matèria no es troba bé i es queda a casa: els alumnes disposaran

d’un substitut (company de l’escola) durant els tres primers dies i si la malaltia continua, el

professor ha d’agafar la baixa i es buscarà un substitut remunerat que el cobreixi. El professor

malalt pot deixar, si vol, orientacions per al professor substitut i els alumnes.
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e) El professor titular de la matèria està a casa però es troba bé de salut: el professor haurà de

fer la sessió de manera virtual des de casa i els alumnes el seguiran des de l’escola. A l’aula,

hi haurà un professor que s’encarregarà de vigilar els alumnes i assegurar-se que segueixen

bé la sessió.

f) Els alumnes i el professor es troben a casa: s’aplica l’escenari de virtualitat total.

15.1.- Concreció per a l’Educació Infantil

NIVELL EDUCATIU MÈTODE DE

TREBALL I

RECURSOS

DIDÀCTICS

PREVISTOS

MITJÀ I

PERIODICITAT DEL

CONTACTE AMB EL

GRUP

MITJÀ I

PERIODICITAT DEL

CONTACTE

INDIVIDUAL AMB

L’ALUMNE/A

MITJÀ I

PERIODICITAT DE

CONTACTE AMB LA

FAMÍLIA

P3 Graella

d’activitats

setmanals amb

activitats virtuals

i PDF

descarregables

directament de la

taula.

L’escola té un

correu electrònic

corporatiu donat

d’alta per a cada

alumne (que

gestionen les

famílies) per tal

de facilitar

l’accessibilitat a

les eines virtuals

que s’utilitzin.

Farem 3

connexions

diàries (primera

hora del matí,

mig mati i tarda)

amb els

professors

pertinents

(tutor/a i

especialistes) per

organitzar i fer

seguiment les

tasques

proposades..

El contacte

virtual amb

l’escola serà diari.

S’obrirà la

jornada amb el

mestre que

repassarà la

graella

d’activitats amb

els alumnes i

orientarà les

propostes a

realitzar de

manera

autònoma i les

activitats que es

Tant com sigui

necessari.

Tant com sigui

necessari. A

partir de les

observacions

realitzades per

l’equip docent,

l’equip de tutors

i, quan escaigui,

l’equip EAD, es

determinarà el

seguiment que li

cal a cadascun

dels alumnes i

s’establirà la

periodicitat

adequada de

contacte amb la

família.

P4

P5
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faran a la

videoconferència.

15.2.- Concreció per a l’Educació Primària

NIVELL EDUCATIU MÈTODE DE

TREBALL I

RECURSOS

DIDÀCTICS

PREVISTOS

MITJÀ I

PERIODICITAT DEL

CONTACTE AMB EL

GRUP

MITJÀ I

PERIODICITAT DEL

CONTACTE

INDIVIDUAL AMB

L’ALUMNE/A

MITJÀ I

PERIODICITAT DE

CONTACTE AMB

LA FAMÍLIA

1r de Primària Graella

d’activitats

setmanals amb

activitats virtuals

i PDF

descarregables

directament de la

taula. Accés als

llibres de text en

format virtual.

L’escola té un

correu electrònic

corporatiu donat

d’alta per a cada

alumne (que

gestionen les

famílies) per tal

de facilitar

l’accessibilitat a

les eines virtuals

que s’utilitzin.

Retorn de les

activitats

mitjançant el

classroom al qual

tenen accés les

famílies a través

del correu

corporatiu dels

alumnes.

Farem 3

connexions

diàries (primera

hora del matí,

mig mati i tarda)

amb els

professors

pertinents

(tutor/a i

especialistes) per

organitzar i fer

seguiment les

tasques

proposades..

El contacte

virtual amb

l’escola serà diari.

S’obrirà la

jornada amb el

mestre que

repassarà la

graella

d’activitats amb

els alumnes i

orientarà les

propostes a

realitzar de

manera

autònoma i les

activitats que es

Tant com sigui

necessari.

Tant com sigui

necessari. A

partir de les

observacions

realitzades per

l’equip docent,

l’equip de tutors

i, quan escaigui,

l’equip EAD, es

determinarà el

seguiment que li

cal a cadascun

dels alumnes i

s’establirà la

periodicitat

adequada de

contacte amb la

família.

2n de Primària

3r de Primària

4t de Primària
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faran a la

videoconferència

5è de Primària

6è de Primària

15.3.- Concreció per a l’Educació Secundària i Batxillerat

NIVELL

EDUCATIU

MÈTODE DE TREBALL I

RECURSOS DIDÀCTICS

PREVISTOS

MITJÀ I

PERIODICITAT DEL

CONTACTE AMB EL

GRUP

MITJÀ I

PERIODICITAT

DEL CONTACTE

INDIVIDUAL

AMB

L’ALUMNE/A

MITJÀ I

PERIODICITAT

DE CONTACTE

AMB LA

FAMÍLIA

1r ESO Tal com s’ha vingut fent al

llarg del confinament, tots

els cursos de la secundària i

Batx i totes les matèries

disposen d’un entorn virtual

de treball (google classroom)

on es pengen els apunts,

tasques i activitats a

realitzar, amb les

corresponents instruccions

d’elaboració i els criteris de

correcció. A través de

classroom també es fa el

retorn valoratiu

individualitzat de les

diverses activitats un cop

corregides. En els quatre

cursos de l’ESO i Batx, doncs,

es continuarà treballant

d’aquesta manera i seran els

professors de cada matèria

els que seqüenciaran les

activitats i n’establiran les

seves característiques.

Totes les matèries

disposaran de

sessions virtuals

amb els seus grups,

de tal manera que

el contacte serà

constant en les

hores marcades en

horari. Segons les

característiques i

durada del

confinament, es

determinarà si es

plasmarà l’horari

presencial a la

virtualitat (cosa

que es duria a

terme en cas d’un

confinament no

molt prolongat en

el temps) cosa que

permetria el

mateix seguiment

dels grups que en

Tant com sigui

necessari. A

partir de les

observacions

realitzades per

l’equip docent i

l’equip de

tutors es

determinarà el

seguiment que

li cal a

cadascun dels

alumnes i

s’establirà la

periodicitat

adequada.

D’entrada, la

conversa amb

els alumnes

serà quan el

tutor ho

determini al

llarg del curs o

si l’alumne ho

Tant com sigui

necessari. A

partir de les

observacions

realitzades per

l’equip docent i

l’equip de

tutors es

determinarà el

seguiment que

li cal a

cadascun dels

alumnes i

s’establirà la

periodicitat

adequada de

contacte amb

la família.

Totes les

famílies

disposaran de

la possibilitat

de tenir

entrevistes

2n ESO

3r ESO

40



També es disposarà d’accés

als llibres de text en format

virtual d’aquelles matèries

que n’utilitzin.

El principal canal de

comunicació amb els

alumnes i les famílies serà el

correu electrònic de l’escola,

el qual també permet l’accés

a l’entorn virtual de treball.

La plataforma clickedu

també és l’eina per a fer el

seguiment acadèmic de

cadascun dels alumnes, ja

que s’actualitza regularment

amb els resultats de les

activitats i les notes de les

diverses tasques. Les

famílies i alumnes el poden

consultar en tot moment per

anar veient la seva evolució

acadèmica.

la presencialitat; o,

si el confinament

s’allarga molt, es

tornaria al model

de la programació

setmanal de

tasques per a

cadascuna de les

matèries i, com a

mínim, una sessió

virtual per a cada

grup/matèria a la

setmana per

comprovar el

seguiment de les

tasques

proposades,

corregir-les,

assessorar els

alumnes i donar

aquella teoria

necessària per

seguir avançant.

demana. Si

algun alumne

necessita un

seguiment més

constant, se

n’informarà a

la família i

s’establirà la

periodicitat.

Cada tutor serà

l'encarregat de

gestionar

aquestes

entrevistes.

El mitjà de

contacte serà

virtual i es

demanarà

l’assistència de

la família quan

es consideri

necessari.

amb els tutors

quan ho

estimin

necessari, si bé

els tutors

també els

proposaran

entrevista,

sobretot al

finalitzar els

trimestres per

fer una

valoració dels

resultats

obtinguts i de

l'evolució

acadèmica de

l’alumne. Cada

tutor serà

l’encarregat de

gestionar els

contactes amb

les famílies.

El mitjà de

contacte serà

virtual i es

demanarà

l’assistència de

l’alumne quan

es consideri

necessari.

4t ESO

15.4.- Concreció per al Batxillerat

El curs començarà i es perpetuarà amb la màxima presencialitat possible i les mesures que

s’aplicarien en cas d’un confinament parcial o total al llarg del curs serien les mateixes que es

preveuen a l’apartat 15.b d’aquest mateix document. Això permetria disposar d’un model que

traslladaria les sessions presencials a la virtualitat i permetria continuar amb la màxima normalitat

possible cadascuna de les matèries que cursen els alumnes.
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a. Criteris d'organització dels grups. Matèries comunes o comuna d'opció

En el cas del Batxillerat, tant per a 1r com 2n, les matèries comunes són les que es prenen de

referència per configurar els grups estables. Per tant, l’equip docent estable d’aquests grups

correspon als professors que impartiran aquestes matèries. Per les característiques del nostre

Batxillerat, en què hi ha una distribució desigual per matèries comunes d’opció, no és possible

configurar els grups seguint aquestes matèries perquè no es podrien complir les ràtios per classe ni

els criteris de distanciament de seguretat exigits.

b. Matèries de modalitat i específiques

Les matèries de modalitat i específiques s’organitzen a partir de la selecció de matèries feta pels

diferents alumnes, cosa que vol dir que totes les matèries de modalitat, incloent-hi la matèria

comuna d’opció, incorporen alumnes de diferents grups estables. És per aquest motiu que en totes

aquestes matèries caldrà utilitzar mascareta. Aquesta esdevindrà, doncs, la modalitat prioritària en

l’organització d’aquestes matèries.

No es contempla la possibilitat de cursar virtualment alguna de les matèries de modalitat, comuna

d’opció o específiques de manera habitual, així que sempre que sigui possible, els alumnes hauran

d’assistir al centre per seguir amb la seva activitat acadèmica allà. En cas de confinament parcial o

total, se seguiran les indicacions descrites a l’apartat 15.b d’aquest document. De manera

excepcional, però, en cas de confinaments parcials o d’algun alumne o grup d’alumnes concrets, sí

que se’ls oferirà la possibilitat de poder seguir les sessions de les matèries de manera virtual mentre

duri la situació de confinament. En aquest sentit, doncs, el docent impartiria la classe de manera

presencial a l’aula i els alumnes confinats, la podrien seguir virtualment des de casa.

c. Model híbrid

En cas necessari, com va passar l’octubre de 2020, en què:

“En les etapes de batxillerat, formació professional (inicial i per a l'ocupació), ensenyaments de règim

especial reglats (música, dansa, arts plàstiques i disseny, arts escèniques, ensenyaments esportius i

ensenyaments artístics superiors), centres de formació d'adults i Escoles Oficials d’Idiomes, s'han

d'adoptar mesures per reduir la presencialitat dels alumnes als centres, que ha de ser fins a un màxim

del 50% (classes virtuals) ”.

Per tal de poder complir aquestes instruccions, vam plantejar un model híbrid combinant la

presencialitat i la virtualitat acadèmica. En aquest sentit, en el model híbrid s’aprofitarà la

presencialitat perquè l’alumnat dugui a terme activitats individualitzades, interaccioni amb companys

i companyes i aclareixi dubtes amb la supervisió del professorat. La no presencialitat serviria perquè

l’alumnat treballés autònomament, ja sigui de manera inidvidual o en col·laboració amb els altres, els

continguts marcats pels professors a través dels diversos recursos que es tinguin a l’abast, inclosos

aquells aportats pels professors. Cada professor de cada matèria serà l’encarregat d'establir el tipus

de sessió virtual, així com determinar les feines i tasques a fer. No es traslladaran directament el

mateix tipus de sessions presencials a la virtualitat, sinó que el docent establirà què fer i com.
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Alternem classes presencials i virtuals i hem mantingut de forma presencial aquelles activitats

imprescindibles, com els exàmens, les exposicions del treball de recerca i una sèrie de sessions que

permetin als alumnes seguir amb l’hàbit d’assistir a classe i de poder anar treballant i validant allò

que van aprenent amb els professors de cada matèria i amb la resta de companys. Per tal de garantir

que tots els cursos de Batxillerat puguin mantenir sessions presencials i mantinguin l’hàbit

d’assistència a l’escola i dels seus estudis, alternaríem les setmanes, de tal manera que, en general,

quan els alumnes de 1r de Batx estan a l’escola, els alumnes de 2n de Batx segueixen les classes de

manera virtual; i viceversa a la següent setmana. D’aquesta manera aconseguim que coincideixin el

mínim possible els dos cursos de Batxillerat a l’escola, cosa que disminueix el risc de contagi. A més,

fem coincidir les sessions presencials amb el calendari d’exàmens globals que ja tenim marcat per a

1r i 2n de batxillerat i l’exposició dels Treballs de Recerca, dues de les activitats que considerem

imprescindibles dur a terme de manera presencial.

15.5.- Comunicació a la comunitat educativa de l’activació
d’aquests escenaris.

L’activació dels escenaris no presencials no es farà efectiva per als alumnes fins a rebre el resultat

positiu d'una PCR o fins que el CAP determini quarentena. És llavors quan els alumnes començaran a

rebre les sessions virtuals. El tutor serà l'encarregat d'informar la família sobre com cal fer-ho. Abans

d'això, els alumnes aniran seguint les sessions amb les feines que els puguem enviar i treballant

conjuntament amb els companys, demanant-los allò que s'ha anat fent a l'aula. Només tindran dret a

estar en escenari de no presencialitat aquells alumnes que se sospita que poden ser positius, (també

els seus germans que vagin a la mateixa escola), aquells que estan esperant el resultat d'una PCR i en

qualsevol altre supòsit que el CAP determini.

D'altra banda, quan els alumnes estiguin a casa confinats i es trobin bé (no estan malalts), SEMPRE

han de connectar-se a la classe virtual. Encara que la feina sigui fer exercicis o activitats individuals,

ells són un més de la classe i, per tant, han de ser-hi presents, però de manera virtual. Quan passem

llista, doncs, hem de comprovar que hi siguin. Els alumnes que estan a casa confinats, no els posarem

absència. Els alumnes que estan a casa i s'han de connectar virtualment però no ho fan, els posarem

ABSÈNCIA sense justificar. És important tenir aquesta informació actualitzada perquè des de salut ens

demanen setmanalment les absències que hi ha hagut als diversos cursos.

El procediment de comunicació a les famílies, alumnes i professors d'un grup on hi ha hagut un

positiu serà el que es detalla a continuació. Quan es detecti un positiu i després d’haver parlat amb

sanitat, es procedeix a confinar les persones o grup que toqui. Si es tracta de casos concrets, se’ls

avisarà directament via correu electrònic, tant alumnes com les seves famílies i l’equip de coordinació

de l’etapa es posarà a la seva disposició pel que necessitin i per resoldre els dubtes que tinguin. En

cas de confinar un grup, s'avisa per mail a les famílies i alumnes del grup afectat i se’ls convoca a una

reunió virtual aquell mateix dia. En aquesta reunió hi haurà el director pedagògic de l'etapa o la

coordinadora i el tutor/a del grup (sempre que pugui ser-hi) i es detallaran les concrecions

contemplades en aquest pla segons l’escenari que s’activi.
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D'altra banda, també s'informarà els professors de la situació via correu electrònic. L’encarregat serà

el director/a pedagògic de l’etapa i també els informarà del procediment a seguir.

Per últim, es fa una comunicació a les famílies dels altres grups del curs afectat per explicar-los què

ha passat. En cap cas, no es donaran dades personals per no estigmatitzar i per protegir la identitat

dels afectats, a la vegada que la comunicació no va més enllà dels grups assenyalats per centrar-nos

exclusivament a atendre els grups principalment afectats.
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ANNEX 1: FITXA TÈCNICA DELS PRODUCTES
DESINFECTANTS

§ Alcolac desinfectante con alcohol que no requiere aclarado. Se recomienda para la

desinfecciones intermedias y rápidas (por ejemplo, como de mesas y sillas en cambios de

turnos) y superficies más delicadas en las que no se pueda emplear lejía. Se encuentra en el

listado de virucides autorizados por el Ministerio de Sanidad.

§ Asepvix detergente desinfectante para superficies de los servicios de restauración. Se

encuentra en el listado de virucides autorizados por el Ministerio de Sanidad.

§ Halonet Desinfectante clorado (contiene hipoclorito de sodio, lejía) para la desinfección de

todo tipo de superficies, baños, aseos, etc.

* Aunque Halonet no se encuentra en el listado de virucidas autorizados publicado por el Ministerio, éste contienen en su

composición hipoclorito de sodio (lejía) en una concentración suficiente para la inactivación del virus, y por tanto, es un

producto válido para su utilización con este objetivo, tal y como aclara el Ministerio en la página 58 del Listado de virucidas

autorizados.

§ Prinex alcohol higienizante Alcohol al 70% en formato aerosol para desinfección rápida de

superficies. Lo recomendamos para la desinfección de teclados, ratón, displays, y botoneras

de aparatos electrónicos cuando se compartan entre personas.

Las fichas de los productos para la higiene de manos son:

§ Vita bac foam à jabón de manos desinfectante para manipuladores de alimentos. Formato

espuma.

§ Gel hidroalcohólico AC-SHG à gel hidroalcohòlic formato 5L. La marca y formato de los

geles hidroalcohólicos pueden variar en función del stock de nuestro proveedor. Son

productos con similar composición

Les fitxes tècniques completes dels productes de neteja i desinfecció emprats a l’escola es recullen en

la documentació del pla de reobertura del centre custodiada per administració i secretaria. Tots els

productes compten amb l’aprovació del Ministeri de Sanitat i han estat publicats al llistat de

virucides del Ministeri de Sanitat amb data 22 de maig de 2020.
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ANNEX 2: DECLARACIONS RESPONSABLES

2.1. DECLARACIÓ RESPONSABLE DEL PERSONAL DEL
CENTRE
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2.2.DECLARACIÓ RESPONSABLE FAMÍLIES INFANTIL
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2.3. DECLARACIÓ RESPONSABLE FAMÍLIES PRIMÀRIA
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2.4. DECLARACIÓ RESPONSABLE FAMÍLIES SECUNDÀRIA
I BATXILLERAT
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ANNEX 3: CARTELLERIA I MATERIAL GRÀFIC
DELS PROTOCOLS D’HIGIENE I
DESPLAÇAMENTS
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ANNEX 4: PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN
PARA LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN DE
RIESGOS LABORALES FRENTE A LA
EXPOSICIÓN AL SARS-CoV-2

El document es pot consultar a través del següent enllaç:
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documento
s/Proteccion_Trabajadores_SARS-CoV-2.pdf i, en tot moment, a la web del Ministeri de
Sanitat del Govern espanyol.

ANNEX 5: PROTOCOL D’ÚS DEL LABORATORI
DE FÍSICA, QUÍMICA I L’AULA DE TECNOLOGIA

Protocol SARS-CoV-2 laboratoris de Química, Biologia i
aula de tecnologia
CURS 21-22
Aquest curs es realitzaran amb els alumnes sempre que sigui possible, pràctiques
experimentals utilitzant laboratoris virtuals o remots. En cas de ser necessària una pràctica
presencial, preferiblement es farà demostrativa i sense la manipulació de material per part
dels alumnes.
Per tal de garantir una bona desinfecció i ventilació dels espais i material, es procurarà que
no coincideixin en un mateix dia diferents grups.
El protocol que s’haurà de seguir és:

➔ El professor acompanyarà als alumnes de la classe al laboratori seguint les mesures
indicades en el pla general (mascareta i distància de seguretat). El desplaçament
dels alumnes de 1r i 2n ESO es realitzarà sempre per l’escala de l’ascensor.

➔ A l’entrada al laboratori, alumnes i professors es rentaran les mans amb el
dispensador de gel hidroalcohòlic que hi haurà al costat de la porta.

➔ En entrar al laboratori s’obriran les finestres durant 10 minuts i si el temps ho permet,
es deixaran obertes durant tota la pràctica.

➔ Els alumnes hauran de seure sempre a la mateixa taula (que estarà marcada) amb
els mateixos companys del grup estable de taula que tenen a l’aula. En el cas d’una
matèria optativa, el professor establirà uns grups estables que es mantindran
sempre per fer les pràctiques.
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➔ Els alumnes no poden portar objectes personals, només el seu material escolar
bàsic necessari per fer la pràctica i indicat pel professor. En el cas de les pràctiques
de Batxillerat, deixaran les seves coses personals en el lloc indicat.

➔ Els alumnes només podran tocar el material que els hi proporcioni el professor. Si
necessiten algun material que no tenen disponible a la taula, l’hauran de demanar al
professor.

➔ Cada grup haurà d’utilitzar el flascó d’aigua destil·lada assignat segons la taula.
➔ Un cop finalitzada la pràctica un alumne del grup, assignat pel professor, serà

l’encarregat de realitzar la neteja i desinfecció. Aquesta consisteix en: netejar el
material per dins i per fora amb aigua i sabó, eixugar-lo amb paper quan sigui
possible (gots, vareta, etc.) i desinfectar-lo amb l’esprai de solució hidroalcohòlica
que hi haurà disponible al costat de les piques. També s’haurà de desinfectar amb la
solució hidroalcohòlica el flascó d’aigua destil·lada.

➔ No es deixarà material bàsic com tisores, cola, etc. Excepcionalment, si cal que
algun alumne agafi aquest material, s’haurà de desinfectar prèviament i després de
ser utilitzat amb la solució hidroalcohòlica.

➔ En sortir del laboratori alumnes i professors es rentaran les mans amb el gel que hi
ha al costat de la porta.

➔ El professor en acabar la pràctica, deixarà les finestres obertes durant mínim 10
minuts.

➔ Tot material escolar (bolígrafs, llapis, tisores, etc.) que es deixi en el laboratori i que
no tingui nom, serà reciclat.

➔ El professor acompanyarà als alumnes del laboratori a la classe seguint les mesures
indicades en el pla general (mascareta i distància de seguretat).
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ANNEX 6: PROTOCOL EDUCACIÓ FÍSICA
L’educació física és una matèria molt particular dins el currículum educatiu i des del
departament d’educació física hem elaborat aquest document per intentar resoldre tots els
vostres dubtes al voltant d’aquesta assignatura.

1. Recomanacions generals:

Per poder dur a terme l’activitat d’educació física els alumnes han de portar la roba
d’educació física de l’escola, en el cas d’aquells alumnes que tenen la classe a les 9:00,
han de venir amb la roba d’educació física de casa, la resta de cursos vindran amb
l’uniforme de l’escola i han de dur la roba d’educació física en una motxilla.

En acabar la sessió d’educació física es recomana que els alumnes es dutxin abans de
posar-se l’uniforme, excepte aquells que tinguin classe de 15:00 a 17:00 que NO es
canviaran i marxaran a casa amb la roba d’educació física.

Sempre que sigui possible es realitzaran les classes a l’aire lliure i si s’utilitza material el
desinfectarem al final de cada sessió.

És convenient que tots portin una ampolla d’aigua per evitar aglomeracions d’alumnes i
contactes a les fonts.

2. Moviments de l’aula al pati/poliesportiu:

A l’inici de la sessió, el/la professor/a d’educació física anirà a buscar als seus alumnes a la
seva classe o al seu espai del pati (segons l’hora d’inici de la classe). Els alumnes hauran
de fer el recorregut fins al pati/poliesportiu amb la mascareta i no se la podran treure fins
que el/la professora ho indiqui.

3. Vestuaris:

Abans d’entrar al poliesportiu i baixar als vestuaris, s’hauran de rentar les mans amb gel
hidroalcohòlic.

Un cop s’hagin canviat, guardaran la seva mascareta a la seva motxilla i pujaran cap a la
porta del poliesportiu amb la seva ampolla d’aigua.

Al finalitzar les sessions els alumnes baixaran als vestuaris per dutxar-se i canviar-se de
roba mantenint els torns que hem fet per a l’inici.

4. Les sessions:

Durant la sessió d’educació física i pel tipus d’activitats que es realitzen, els alumnes no
portaran la mascareta, per això caldrà ser molt responsables i vetllarem per mantenir les
distàncies.

Abans i després de les classes els alumnes es desinfectaran les mans amb gel
hidroalcohòlic i en aquelles sessions que s’utilitzi material caldrà desinfectar-lo al final de
la classe.
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5. Part final:

Al finalitzar les sessions és important que els alumnes es dutxin abans de posar-se
l’uniforme. Només ho faran aquells alumnes que ho vulguin, tot i que serà obligatori per a
tots canviar-se l’uniforme d’educació física per l’uniforme de classe.

En acabar la sessió, un cop canviats i abans d’anar cap a la classe tots els alumnes es
desinfectaran les mans amb gel hidroalcohòlic.

Creiem que és molt important responsabilitzar als alumnes sobre la importància cabdal de la
higiene en aquest moment que estem vivint i per això volem que es responsabilitzin tant de
la seva higiene personal com la del material utilitzat.
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ANNEX 7: PROTOCOL ACTIVITATS
EXTRAESCOLARS

Protocol SARS-CoV-2 Activitats Extraescolars. Curs 21-22

L’organització de les activitats extraescolars del Col·legi segueixen les últimes
especificacions per a centres educatius en el marc de la pandèmia per covid-19 en relació
amb les activitats extraescolars i les colònies i sortides escolars. 25-03-2021.
Requisits de participació́

Es permet la participació́ en les activitats extraescolars sempre que es compleixin les
condicions següents:

· - Haver presentat una declaració́ responsable signada pel pare, la mare, el tutor
o la tutora de compliment de les condicions per participar en les activitats.

· - No presentar símptomes compatibles amb la covid-19 i no haver estat declarat
contacte estret amb una persona positiva per la malaltia en els 10 dies
anteriors a la realització́ de l’activitat:

1. a) No estar a l’espera del resultat d’una PCR o una altra prova de
diagnòstic molecular, sigui seva o d’un convivent feta en el marc
d’una sospita clínica d’infecció́.

2. b) No estar exclòs d’assistir al centre escolar el mateix dia de la
realització́ de l’activitat per qualsevol incidència vinculada a la
covid-19.

Durant l’activitat

Un cop el responsable de l’activitat recull als alumnes, els acompanya a una aula específica
per grup estable per canviar-se i van a l’espai corresponent respectant sempre les mesures
establertes (mascareta i distància). Durant l’activitat esportiva no cal la mascareta i
l’entrenador/a sempre la porta. Un cop finalitzada l’activitat els responsables acompanyen
als alumnes fins al punt de sortida.

Entrades, sortides i fluxos

· - Cal evitar les aglomeracions en les entrades i les sortides. En aquest sentit,
es recomana que cada participant sigui portat i recollit per una sola persona
adulta. La sortida de les activitats extraescolars es farà per la porta
d’Avinguda Vallvidrera nº 8. En el moment de la recollida les famílies han de
mantenir la distancia interpersonal amb altres persones adultes i que han
d’evitar mantenir-se a l’exterior mentre es fa l’activitat per evitar-ne el contacte.
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· - Les famílies no poden romandre al centre escolar durant l’activitat ni
després de la mateixa.

· - El responsable de grup o activitat ha de recollir els infants i joves
participants en un punt de trobada específic per a cada grup estable de
l’activitat extraescolar i en un accés diferenciat de la sortida general de
l’escola.

ANNEX 8: DECLARACIÓ RESPONSABLE
ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

Benvolgudes famílies,

Segons les mesures establertes per sanitat, necessitem la vostra conformitat perquè el vostre fill/a

realitzi l’ activitat extraescolar d’ acord amb les mesures adoptades per l’escola per garantir la

màxima seguretat a l’ hora de dur-les a terme i el vostre compromís de:

- Conèixer el protocol establert pel col·legi respecte a les activitats extraescolars.

- Respectar i complir les normes que el protocol estableix, per  garantir el bon funcionament i la

seguretat en les activitats: Cal evitar les aglomeracions en les entrades i les sortides. En aquest sentit,

es recomana que cada participant sigui portat i recollit per una sola persona adulta. La sortida de les

activitats extraescolars es farà per la porta d’Avinguda Vallvidrera nº 8. En el moment de la recollida

les famílies han de mantenir la distancia interpersonal amb altres persones adultes i han d’evitar

mantenir-se a l’exterior mentre es fa l’activitat per evitar-ne el contacte. Les famílies no poden

romandre al centre escolar durant l’activitat ni un després de la mateixa.

- Que, en cas de tenir al meu fill/a amb símptomes compatibles amb la COVID19,  no portar-lo a

entrenar o venir a buscar-lo si els presenta durant l’activitat.

- Que, si el meu fill/a dóna positiu en COVID 19, informar l'entrenador, monitor o a la persona

responsable de les activitats extraescolars, per  posar en marxa el pla de contenció establert en el

protocol.

En cas que la situació epidemiològica ho requereixi, es podria considerar la implementació d’altres

mesures addicionals.

Nom de l’ alumne/a:

Signatura:

59



ANNEX 9: PROTOCOL D’ACTUACIÓ
ACTIVITATS ESPORTIVES CEEB
- Per als partits de les 18.00 h els jugadors aniran amb el seu entrenador/a a canviar-se a
les aules quan acabin les classes igual que en els entrenaments i de la classe directes a la
pista corresponent. Els acompanyants i equip rival podran accedir 30 minuts abans i fins
que comenci el partit.

- Per als partits de les 19.00 h, fins 30 minuts abans no es podrà accedir al recinte escolar
(porta tancada) i a partir de les 18.30 h, només podran estar a la zona assenyalada per a
l'espera.

- L'entrenador/a de l’escola és l'encarregat/da de mantenir als jugadors esperant i ajudar a
situar a l'equip rival.

- Només es permet un acompanyant per jugador, amb la finalitat de garantir que l'aforament
és segur.

- No es permet beure aigua de les fonts, cada jugador haurà de portar la seva ampolla
d'aigua que podrà emplenar en cas que se li acabi.

- En arribar a la pista es prendrà la temperatura a tots els jugadors i cos tècnic, i tindran a la
seva disposició gel hidroalcohòlic a la taula de l'àrbitre, però recomanem que portin el seu
propi.

- No es podran utilitzar els   vestuaris. En el cas de l'equip rival hauran de venir canviats.

- Els lavabos estaran oberts, però l'accés es farà de manera individual i controlada.

- L'ús de la mascareta serà obligatori a la banqueta i mentre no s'estigui desenvolupant
l'activitat física i per al cos tècnic.

- En finalitzar el partit, la sortida haurà de fer-se de manera àgil i amb ajuda dels
entrenadors del col·legi per a buidar al més aviat possible la pista i deixar pas al següent
partit si n'hi hagués.

- En cas d'estar jugant-se un partit, i haver de disputar un altre després els equips que
esperen hauran de fer-ho en la zona assenyalada i fins que no estigui completament buit, no
podran accedir a la pista.

- En el cas dels partits de volei que es disputen al pavelló, els acompanyants de l'equip local
se situaran a nivell de pista, on es facilitaran uns bancs, els acompanyants de l'equip visitant
es posaran en la graderia.
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