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Pla d’organització curs 2020-2021
Introducció

1.

L’elaboració d’aquest Pla d’obertura del curs 2020-2021 es basa en els documents de referència
següents, publicats pel Departament d’Educació i el Consorci d’Educació de Barcelona:
●

Protocol de gestió de casos de COVID 19 als centres educatius (13.08.2020)

●

Aclariments per als centres públics en el curs 2020-2021 (30.07.2020)

●

Preguntes més freqüents i Guia per elaborar el pla d’organització de centres per al
curs 20-21 (09.07.2020)

●

Pla d’actuació per al curs 2020-2021 per a centres educatius em el marc de la
pandèmia (03.07.2020)

●

Instruccions per al curs 2020-2021 per als centres educatius de Catalunya
(30.06.2020)

El present text es tracta d’un document viu i en permanent actualització en base a l’evolució del
Covid 19 i les conseqüents directrius que es dictin des del Departament de Salut i d’Educació.
El primer esbós del document va ser elaborat el juliol de 2020 en base a l’avaluació l’experiència
viscuda com a centre durant el temps de confinament del passat març, les valoracions de les
famílies, l’anàlisi i tenint en compte el context de l’equip pedagògic, l’edat dels infants i el
projecte educatiu de centre.
El document actualitzat ha estat aprovat a la sessió del Consell Escolar celebrada el 9 de
setembre de 2020.
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Diagnosi
Des del confinament el març passat, com a escola, com a equip pedagògic, vam procurat
entomar el devenir de les setmanes de la millor manera possible. Sostenint les nostres
situacions personals, vam haver d'aprendre, de manera accelerada, a treballar en equip
telemàticament i a transformar una escola basada en la presència, el tacte i la relació, en una
versió a distància en la que ens vam sentir força incòmodes.
Com a claustre vam haver de prendre decisions i reflexionar sobre qüestions que fins aleshores
no havíem pensat plegades. Vam procurar destriar la urgència de la importància prioritzant la
coherència i responsabilitat amb la petita infància. Actuar en base a la reflexió, al consens dins
del claustre i als principis del nostre projecte educatiu. Vam treballar de la millor manera que
sabíem i podíem tenint en compte les nostres limitacions i assumint que el repte de donar una
resposta ajustada des de la distància, a cadascuna de les realitats dels infants era molt difícil
d'assolir.
D’altra banda, creiem que aquesta crisi ha posat de manifest les potencialitats i també les
mancances de la nostra escola. Estem convençudes que tenim un projecte educatiu potent,
respectuós amb la mainada i fonamentat i ple de sentit pel que fa als aprenentatges que
promovem. No obstant, treballar a distància ens ha fet adonar de la necessitat, més que mai, de
que aquest projecte, les línies filosòfiques, siguin compartides entre totes les persones de la
comunitat educativa.
I finalment, creiem, més que mai, que l’escola ha de ser un lloc d’equitat, cohesió i justícia social.
Un espai inclusiu que promogui els vincles, l’aprenentatge per a la vida i contribueixi al
desenvolupament de persones segures i capaces de fer front als escenaris imprevisibles de
futur. Si com diu la saviesa popular “cada casa és un món”, pensem que ara es fa prioritari que
l’escola esdevingui un món comú, un espai de cohesió, d’ajuda mútua i equitat. És amb aquest
propòsit i amb el d’atendre amb la major qualitat i seguretat possible a infants i famílies, que
hem elaborat aquest Pla d’organització que es detalla a continuació.
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2. Objectius prioritaris pel curs 2020-2021
Per aquest curs 2020-2021 ens proposem, entre d’altres actuacions descrites en la Progrmació
General Anual, els següents objectius:
●

Millorar l’atenció, seguiment i acompanyament dels infants i famílies que més ho
necessiten.

●

Millorar i agilitzar els c anals comunicatius escola-famílies. Cercar vies per transmetre
informació de manera més freqüent, clara i concisa.

●

Definir e
 spais de conversa per explicar el Projecte Educatiu de Centre i compartir i
construir un llenguatge comú.

●

Crear una xarxa de suport i ajuda mútua entre tota la comunitat educativa.

●

Ampliar i millorar el treball conjunt amb famílies a través de trobades més freqüents
amb les representants de les famílies al Consell Escolar, l’AFA, la redefinició de les
comissions mixtes i creant la figura de portaveu de famílies dins del grup-aula.

●

Reorganitzar el funcionament del centre prioritzant l'atenció als infants i la coherència
vers el Projecte Educatiu tot seguint les mesures de seguretat que s’estableixin.

3. Recursos disponibles
a.

Humans

La plantilla actual està formada per 13 mestres i una TEI que és el que ens correspon com a
escola de nova creació tenint en compte els grups que tenim. Així doncs, no disposem de cap
suport COVID durant aquest curs.
Des del CEB se’ns ha adjudicat una persona en contracte de pràctiques de TEI i se’ns ha
comunicat que aquest curs es cobriran les reduccions de jornada d’aquest àmbit (fet que no ha
passat fins ara) tot i que en data d’aprovació d’aquest document encara no tenim cap persona
substituta adjudicada.
b.

Espais: interiors i exteriors

L’edifici de l’escola té actualment tres plantes: la planta baixa, on hi ha tres aules, el menjador i
la zona de despatxos. La primera planta, amb 5 aules i la sala de mestres. I la segona i nova
planta, que consta de 3 aules.
A data d’aquest d’aprovació d’aquest document disposem d’un petit espai exterior i s’està
treballant a contrarellotge per tenir disponible la meitat del nou pati durant la primera setmana
de curs. Donat el poc espai exterior actual, vam sol.licitar al CEB i al Districte la possibilitat
d’utilitzar el parc ubicat als Jardins Montserrat com a espai per anar amb els infants de P5 i 1r.
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Des del CEB se’ns ha comunicat que tenim ús prioritari aquest parc de manera diaria entre les
11h i les 12:30h
c.

Neteja

Per tal de poder desinfectar i netejar de manera freqüent els espais del centre durant l’horari
lectiu disposem de 5h diaries de neteja que serviran principalment per desinfectar els lavabos,
els espais comuns i el menjador després de cada torn.
4. Criteris generals d’organització pedagògica
Tenint en compte les mesures de seguretat establertes pel Departament de Salut, els recursos
disponibles i els principis del nostre PEC hem previst la següent organització pedagògica:
-

Mantenir els grups-aula establerts fins ara amb una ratio de 25 alumnes per tal de donar
la màxima estabilitat afectiva als infants i també a les famílies.
(En aquest punt, vam estar valorar pros i contres de crear cinc grups d’infants barrejant P4 i P5 i
aconseguir així una ratio més petita. A continuació llistem algunes de les accions que suposova
aquesta decisió pels quals vam decidir mantenir els grups a 25. Redistribuir els infants en cinc
grups requeria:
-

Desfer els grups establerts fins ara i no poder donar continuïtat a l’adult de
referència al grup.

-

Reconvertir els espais polivalents i utilitzar una part del menjador com a aules
sense disposar d’espai per permetre una semi-lliure circulació.

-

Eliminar les especialitats perquè totes les mestres passaven a ser referents d’un
grup

-

Buscar un espai alternatiu per dinar amb la dificultat d’haver de pujar els
utensilis i el menjar a les aules sense ascensor.

-

No disposar d’adults per cobrir possibles baixes o imprevistos.

-

No disposar de suport dins l’aula

-

Impossibilitava seguir treballant de manera conjunta dos adults dins l’aula
(codocència)

-

Ens facilitava i permetia la creació de grups més heterogenis on convivíssin
infants de diferents edats

-

…)

Assegurar la c ontinuïtat de l'adulta de referència a P4 i P5 per poder fer una bona
acollida i reforçar els vincles ja establerts tant entre infants de grup com amb la mestra
referent.

-

Distribuir els infants de 3 anys en tres grups de referència amb un adulta-tutora i una
persona de suport a cada aula.
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-

Distribuir les mestres de l'escola adjudicant-les a un nivell per tal de minimitzar el
contactes, promoure la codocència i el treball en equip.

-

Prioritzar el treball expressiu amb la mestra especialista a p5 i 1r.

-

Prioritzar l’anglès a 1r, establint dues franges setmanals, una en gran grup i una en mig
grup.

-

Redissenyar els espais d'aprenentatge de les aules que teníem fins ara redistribuint les
propostes entre les aules, assegurant que cada espai de referència té:
-

Espai de trobada

-

Espai reservat per propostes de vida d’aula, contextualitzades i que recullen els
interessos dels infants.

-

Espai de joc simbòlic recollit que ofereixi la possibilitat d’amagar-se (cabanya,
estructura, amagat…)

-

Racó inspirat en l’Educació creadora (pintura, traç, modelatge…)

-

Petit racó de dibuix (ceres, bolis…) Individual o en parella maxim.

-

Espai de treball manual

Donat que no podrem fer lliure circulació, les propostes dels espais d’aprenentatge
canviaran de manera periòdica assegurant que sempre hi hagi un espai per a propostes
relacionades amb l’àmbit comunicatiu i l’àmbit matemàtic.
-

Ús dels espais polivalents i el passadís de manera rotativa assegurant que els grups de
4, 5 i 6 anys en poden fer ús un mínim d'un cop a la setmana.

-

Distribuïm en franges horàries l'accés al pati i delimitem l'espai exterior de davant de les
aules de p3 per tal que en puguin disposar fins les 10:30h de manera exclusiva i fer lliure
circulació entre dins i fora.

-

Organitzar entrades i sortides esglaonades amb un interval de 15 minuts entre elles.
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a.

Organització dels grups estables

GRUP

DOCENTS
Nombre

Mestre

3 anys

16

Laura

3 anys

17

3 anys

Estable

ESPAI
Estable

Temporal

Laia B (suport)

Llavor

Zona 1
Exterior

Inma

Joana (suport)

Arrel

Zona 2
exterior

17

Cristina

Pràctiques TEI

Niu

Zona 3
exterior

4 anys

25

Adriana /
Maria

Patri (suport)

4 anys

25

Mireia P

Patri (suport)

5 anys

25

Sheyla

5 anys

25

Mar

6 anys

25

Mireia

Esther (expressió)
Ferran (suport i
anglès)
Laia Pi (suport)

Noe
(Vetlladora)

CEEPSIR

1r

Expressió
Gimnàs

6 anys

25

Núria

Laia Pi (suport)
Esther (expressió)
Ferran (suport i
anglès)

Noe
(Vetlladora)

CREDA

1r

Expressió
Gimnàs

b.

Temporal

PAE
Puntual

Pablo
(Vetllador)
Pablo
(Vetllador)

ONCE

Esther (tutoria,
suport i expressió)
Ferran (suport)
Ferran (suport)
Esther (suport i
expressió)

Magòria

Taller
Expressió
Gimnàs

Vinyeta

Taller
Expressió
Gimnàs

Panot

Taller
Expressió
Gimnàs

Crisàl.lide

Taller
Expressió
Gimnàs

Horari d’ús dels espais polivalents

Sala d’expressió (2a planta)
Dilluns

Dimarts

De 15 a 16:30h

Dijous

Divendres

Expressió
5 anys (Mar)

De 9:15 a 10:30h
De 10:30 a 11:45h
D’11:45 a 15h 12:45

Dimecres

Expressió 1r
(Núria)
Expressió 1r
(Mireia)

Expressió 1r
(Mireia)

Anglès 1r

Neteja
Expressió 1r
(Núria)

Expressió
5 anys (Sheyla)
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Taller ( 1a planta)
De 9h a 12:30h
De 12:30 a 15:00
De 15h a 16:30h

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Crisàlide

Panot

Magòria

Vinyeta

Expressió 1r
(Núria)

Expressió
5 anys (Sheyla)

Dimecres

Dijous

Neteja
Anglès 1

Divendres
Disponible per
1r en
setmanes
alternes

Gimnàs
Dilluns
De 9:15 a 10:15h
De 10:15h a 11:30h
De 10:30h a 11:30h
De 12h a 15h
De 15:15h a 16:30h

c.

Dimarts

Divendres

Expressió
5 anys (Mar)
Expressió 1r
(Núria)

Psico 5 anys
(Sheyla)

Expressió 1r
(Mireia)

Expressió 1r
(Mireia)
Neteja
Expressió 1r
(Núria)

Expressió
5 anys (Sheyla)

Psico
5 anys (Mar)

Criteris organitzatius dels recursos per a l’atenció de l’alumnat amb necessitats específica de suport
educatiu

En concordança amb el plantejament d’atenció a la diversitat del nostre Projecte Educatiu tota
l’atenció a l’alumnat amb NESE es durà a terme dins l’aula, tant pel que fa als suport interns
com externs.
De cara el curs vinent preveiem tenir 23 hores de vetallador, 2h de CREDA i el suport del
CEEPSIR amb horari encara per determinar.
El suport de l’ONCE intervindrà cada tres setmanes el grup de P4 Vinyeta també dins l’aula.

3. Organització de les entrades i sortides
L’escola té dues portes d'accés al pati i quatre portes d'accés a l'edifici. Per entrar i sortir del
centre utilitzarem tots aquest accessos amb l'organització detallada en els quadres horaris i
plànols següents.
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Només podran acompanyar i accedir fins a les aules les famílies amb infants de P3 a l’entrada
del matí i en finalitzar la jornada escolar a la tarda. La resta de famílies acompanyaran i recolliran
els fills i filles des de l’exterior del recinte evitant aglomeracions i respectant l’horari previst.
En el cas que s’arribi tard, caldrà esperar-se a fora de l’escola fins que hagin entrat tots els grups
i la conserge pugui atendre i acompanyar l’infant a la seva aula.
Seguint les mesures de seguretat establertes, caldrà que els infants de 1r i les persones adultes
portin mascaretes durant les entrades i sortides.
Hora d’entrada

Porta d’accés

Hora de sortida

3 anys

9:15h

C/Rosselló

16:15h

4 anys

9:15h

c/Entença

16:15h

5 anys

9h

C/Rosselló

16:30h

6 anys

9h

C/Entença

16:30h

A la zona establerta del pati, cada mestra referent acollirà els infants del seu grup i pujaran junts
a la seva aula de referència. Al entrar a l’edifici de l’escola cada grup es canviarà i deixarà les
sabates del carrer al lloc corresponent.
A la sortida del migdia, a les 12:30h, l’adult referent acompanyarà als infants que van a dinar a
casa a la porta assignada per cada nivell.
Els infants de 3 anys que no es queden a dinar, es quedaran a l’antic espai famílies amb la TEI o
una mestra de suport fins a les 12:15h. A les 12:15h sortiran a l’espai exterior fins a rebre les
famílies pel C/Rosselló
A l’entrada de la tarda, la TEI o una mestra de suport obrirà la porta del C / Rosselló per rebre els
infants de 3 i 5 anys. Els infants de 5 anys pujaran sols per l’escala adjacent a l'office i la TEI
acompanyarà als infants de 3 anys a la seva aula de referència.
La conserge obrirà la porta del C/Entença per rebre els infants de 4 i 6 anys. Els infants de 6
anys pujaran sols a l’aula i la conserge acompanyarà als infants de 4 anys a les seves aules.
Els infants d’acollida o germans/es amb hora d’entrada posterior, seran acollits per l’adult de
referència al menjador on es farà el servei d’acollida i restaran amb ells/es fins a trobar-se amb
el grup sencer.
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4. Organització de l’espai d’esbarjo
Es preveu la divisió de l’espai exterior tal i com es detalla en el plànol següent. D’aquesta
manera es fa possible que cada grup estable tingui una franja horària diària d’una hora per
fer-ne ús de manera exclusiva. Comptem disposar d’una part del pati nou durant la primera
setmana de curs i utilitzar també el parc Jardins de Montserrat de manera rotativa.
Cada grup, independentment de quina zona de pati tingui adjudicada, utilitzarà la mateixa
escala d’entrada i sortida per baixar a la primera planta i accedir a l’espai exterior.

L’ús de l’espai exterior està regit per aquesta organització:
Infants de 3 i 4 anys: De 9:30 a 11:15h i de 10:15 a 11:15h
Possibilitat de lliure circulació entre dins i fora de 9:30h a 11:15h dilluns, dimecres i divendres, i de
9:30h a 10:15h dimarts i dimecres per als infants de 3 anys. De 10:15h a 11:15h l’espai exterior
estarà disponible per als infants de 4 anys.
Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

Zona 1

Llavor

Magòria

Llavor

Vinyeta

Llavor

Zona 2

Arrel

Magòria

Arrel

Vinyeta

Arrel

Zona 3

Niu

Vinyeta

Niu

Magòria

Niu

Zona 4

Magòria

Magòria

Magòria

Zona 5

Vinyeta

Vinyeta

Vinyeta
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Infants de 5 i 6 anys : D’11:15h a 12:15h
Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

1r Núria

1r Mireia

Panot

1r Núria

1r Mireia

Zona 1 i 2

Crisàlide

Zona 3

Panot

Crisàlide

Zona 4

1r Mireia

Panot

Crisàlide

Zona 5

1r Núria

1r Mireia

Panot

Crisàlide

1r Núria

1r Mireia

Panot

Parc

1r Núria

Crisàlide

Sortida Natura

Per tal de poder sortir al parc Jardins Montserrat, les famílies dels infants de 5 i 6 anys han de
fer arribar a la seva mestra de referència l’autorització anual de sortides escolars a través del
correu electrònic.

5. Relació amb la comunitat educativa
Per tal mantenir i facilitar el contacte entre famílies i mestres habilitem nous canals de
comunicació i adaptem els que teníem fins ara a les mesures de seguretat dictades:

Comunicació famílies-escola
-

Reactivem i/o creem una adreça electrònica per cada grup-aula gestionada per la mestra
referent per comunicats relacionats amb la tutoria. Les famílies poden utilitzar aquesta
via per informar de qüestions relacionades amb el seu fill o filla.

-

Utilitzem el correu corportiu de cada infant per enviar informacions des de les tutories
amb enllaços que donin accés directe a material penjat a l’unitat d’equip de cada
promoció. Recomanem a les famílies que configurin aquest correu al mòbil i revisin la
bústia diariament. Creem un grup de difusió de Telegram d’Escola per avisos,
aclariments i comunicats.

-

Creem un nou canal de comunicació a través d’un xat amb l’ED i una “família enllaç” de
cada grup aula. Es tracta d’un canal àgil i directe per tal d’assegurar que la informació
arriba a tothom i rebre dubtes i neguits per tal que els puguem donar una resposta més
ràpida.

11

Pla d’organització curs 2020-2021

Formació a famílies eines GSuite
Per tal d’assegurar que totes les famílies saben accedir a les unitat d’equip i als documents i
imatges de centre, així com a les propostes didàctiques en cas de confinament, tenim previst
crear un grup de suport tecnològic conduit tant per famílies expertes com per un membre de
l’Equip directiu.
Hores i recursos previstos: Hores de despatx durant la primera setmana de curs del 14 al 18 de
setembre

Espais de trobada amb AFA i famílies
-

Trobades mensuals amb la Junta de l’AFA i trobades periòdiques amb vocals de
les comissions de l’AFA.

-

Trobades telemàtiques de manera periòdica entre l’ED i les famílies enllaç de
cada grup-aula.

-

Cafè pedagògic telemàtic a partir de mitjans d’octubre amb l’Equip directiu per
tal de difondre i compartir els principis pedagògic del projecte educatiu.

Reunions d’inici de curs
-

Format telemàtic

-

Dates:
-

P3: Dilluns 5 d’octubre a les 17h de la tarda

-

p4:Dimecres 30 de setembre a les 17h de la tarda

-

P5: Dilluns 28 de setembre a les 17h de la tarda

-

1r: Dimarts 29 de setembre a les 17h de la tarda

Reunions individuals de seguiment
-

Entrevistes presencial amb famílies de P3 entre el 2 i 4 de setembre amb les
mestres referents de P3.

-

Entrevistes presencials amb famílies previa cita previa sol.licitada a través del
correu electrònic.

6. Espai de migdia
Les mesures de seguretat establertes ens obliguen a fer modificacions organitzatives respecte
la repartició del menjar, l’ús dels utensilis, autonomia dels infants, etc… Totes elles queden
detallades en el document pedagògic elaborat per l’Esguard amb el vist-i-plau de l’Equip
directiu.
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Durant els àpats, els grups estables dinaran en taules diferenciades mantenint la distància de
seguretat entre elles i els altres grups estables.
Establim tres torns de dinar:
-

A les 12h per als infants de 3 anys que estaran acompanyats per la seva mestra referent.
Els infants que no es quedin a dinar, es quedaran a càrrec de la TEI o una mestra de
suport a l’antic espai famílies i a la zona 1 i 2 de l’espai exterior fins a les 12:30h. Els
infants que facin la migdiada la faran a la seva aula de referència.

-

A les 12:30h, per als infants de 6 anys

-

A les 13:15-30h per als infants de 4 i 5 anys.

D’altra banda, s’anul.la la possibilitat que les famílies puguin venir a dinar amb els infants.
Durant l’estona de migdia es combina l’ús de l’espais exterior, el menjador i les aules de
referència seguint aquest quadre horari:
Zones i horaris d’ús dels espais durant l’estona de migdia
12h - 12:30h
3 anys

12:30h - 13:15/30
Àpat i
migdiada

13:15/30 - 14:15h

14:15h- 15h

Esbarjo
zona 1 / Migdiada

Migdiada /
Aula

4 i 5 anys

Aula

Esbarjo
zona 1 i 2, 3, 4, 5

Àpat

Esbarjo
zona 1 i 2, 3, 4, 5

6 anys

Aula

Àpat

Esbarjo
zona 4 i 5

Aula

Quan els infants siguin a les seves aules amb l’educador/a de migdia, caldrà pactar prèviament
quins materials es poden utilitzar i de quina manera i l’adult serà el responsable de vetllar per
l’endreça de l’espai un cop acabar el temps de migdia.

7. Pla de neteja
Tenim una dotació de 5 hores de neteja durant l’horari lectiu ( de 10h a 15h) destinades a la
desinfecció dels espais comuns i el menjador després de cada torn.
Espais que cal desinfectar:
-

Els lavabos: un mínim de tres vegades al dia

-

El menjador: després de cada torn
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-

El taller i l’espai polivalent: després de l’ús per part d’un grup si a la tarda l’ha d'utilitzar
un altre grup, sinó un cop al dia en finalitzar l’horari lectiu.

-

Baranes, poms, i passadissos d’accés a les aules.

-

Espai exterior: un cop al dia en finalitzar l’horari lectiu.

-

Gimnàs: un cop al dia

El material que els infants portin de casa per compartir/mostrar dins del grup de referència es
dipositaran en una “capsa de quarentena” durant 24h abans de poder ser utilitzat.
8. Extraescolars i acollida

Acollida
L’acollida es farà preferentment a l’espai exterior (zona 2) i en cas de pluja o fred al menjador .
Recomanem que els infants portin mascareta durant aquesta estona tenint en compte que
conviuran nens i nenes de diferents grups estable.
A les 9h l’adult responsable de l’Acollida es farà càrrec de la desinfecció del material i l’espai
utilitzat.
Durant l’estona d’acollida els infants no podran accedir a les seves aules i mantindran les seves
pertinences al banc de l’espai exterior i/o al menjador fins que entrin a l’aula amb tot el grup. A
les 9h, la persona responsable de l’activitat caldrà que acompanyi als infants a la zona de
trobada de l’espai exterior de cada grup. En el cas que dels infants de 3 i 4 anys, caldrà que els
acompanyin a la seva aula de referència on hi haurà la seva tutora.

Extraescolars
Per participar en les activitats extraescolars també recomanem fer ús de la mascareta donat que
conviuran infants de diferents grups estables.
* Elaborem aquest quadre amb les dades obtingudes fins a l’aprovació d’aquest document.
Caldrà actualitzar-lo amb les dades definitives abans de l’inici de les activitats, a l’octubre.
Activitat

Dia i horari

Nº
alumnes

Grups dels
quals
provenen

Responsable

Espai

Expressió musical

Dilluns
de 16.30 a 17.30h

5

P4 i P5

L’Esguard

Gimnàs

Moviment creatiu
en anglès

Dilluns
de 16.30 a 17.30h

7

1r

L’Esguard

Sala polivalent
2a planta
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Expressió musical
amb família

Dimarts
de 16.30 a 17.30h

4

P3

L’Esguard

Sala polivalent
2a planta

Circ

Dimarts
de 16.30 a 17.30h

4

P5

L’Esguard

Gimnàs

Expressió musical

Dimecres
de 8.00 a 9.00h

4

1r

L’Esguard

Gimnàs

Moviment creatiu

Dijous
de 16.30 a 17.30h

11

P4 i P5

L’Esguard

Sala polivalent
2a planta

Circ

Dijous
de 16.30 a 17.30h

6

1r

L’Esguard

Gimnàs

Batucada

Divendres
a les 18h

?

Adults

L’Esguard

Gimnàs

La persona responsable de l’activitat serà l’encarregada de la desinfecció i endreça de l’espai.
8. Activitats complementàries
Durant el primer trimestre estan previstes sortides setmanals al parc Jardins Montserrat i a la
natura per als infants de P5 i 1r. Totes elles seran a peu i fent ús de la mascareta.
Pels trasllats en altres sortides es prioritzarà a peu i en el cas que no sigui possible es
contractarà el servei d’autocar i en última instància s’utilitzarà el transport públic.
Des de les tutories es farà arribar l’autorització anual de sortides per tal de tenir el vist-i-plau de
les famílies ja des de l’inici de curs.
Els infants de 1r participaran en l’activitat Jo Nedo que s’iniciarà a l’octubre.
Per a les colònies de 1r es seguiran les mesures de seguretat vigent en aquell moment (abril
2020)
9. Reunions dels òrgans unipersonals i col.lectius de coordinació i govern
Donat que som una escola petita, proposem celebrar totes les reunions d’ED, de coordinació,
cicles, claustres i nivells de manera presencial respectant les distàncies de seguretat i ocupant
espais prou amplis i ventilats.
Les trobades s’organitzaran de la següent manera:

Equip Directiu

Dia/es

Hora

Espai

dll, dt i dj
(setmanal)

Dll: 11:30-12:30h
Dt: 12:30- 14h
Dj: 12:30 -14h

Despatx de direcció
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Coordinació

dll
(setmanal)

12:30h a 14h

Despatx de direcció

Nivell

dll
(setmanal)

12:30h a 14h

Aula de referència

12:30h a 14h

Despatx de direcció (6a)
Sala de mestres (4 i 5 a)
Taller (3 anys)

12:30h a 14h

Aula polivalent 2a planta

Cicle / Acompanyament equip

dx
(setmanal)

Claustre

dx
(esporàdic)

10. Protocol d’actuació en cas de detectar un possible cas de covid-19
La responsable de la coordinació i la gestió de la COVID-19 al centre és la directora,
conjuntament amb la persona de coordinació de riscos.
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. Totes les persones
que accedeixen al centre han de signar una declaració responsable conforme és així.
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 de seguretat i preservar al màxim l’assoliment dels objectius educatius i
pedagògics.
En el cas que algú presenti simptomatologia compatible amb la Covid-19:
-

Si és una persona de l’equip docent o personal PAS, avisarà a la directora o a una
persona de l’ED per poder organitzar la substitució en cas de ser necessari, i es posarà
en contacte amb el metge que li correspongui.

-

Si és un alumne de l’escola estarà acompanyat de la coordinadora de riscos i, si no és
possible, d’alguna persona de l’equip de gestió fins que la família arribi a l’escola. La
trucada a la família es farà des de l’ED per tal que la mestra pugui tornar amb el seu
grup de referència. En el temps d’espera les dues persones faran servir mascareta.
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Espai habilitat per a
l’aïllament

Persona responsable de
reubicar i custodiar a
l’alumne

Persona responsable de
trucar a la família

Persona responsable de
comunicar el cas al ceb

Lavabo d’adult de la
1a planta

Coordinadora /
Direcció / ED

Direcció / ED

Direcció / ED

11. Mesures d’higiene i seguretat

Rentat de mans
Es tracta de la mesura més efectiva per a preservar la salut de l’alumnat i del personal docent i
no docent.
Caldrà que els infants es rentin les mans almenys 5 vegades al dia:
-

A l’arribada i a la sortida del centre educatiu

-

Abans i després d’anar al WC

-

Abans i després de les diferents activitats (inclòs el pati)

-

Abans i després dels àpats

En el cas del personal que treballa a l'escola el rentat de mans es durà a terme:
-

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

-

Abans i després d’entrar en contacte amb els aliments

-

Abans i després d’acompanyar un infant al WC

-

Abans i després d’anar al WC

-

Com a mínim una vegada cada 2 hores.

A totes les aules i lavabos hi haurà punts de rentat de mans, sabó, gel hidroalcohòlic i paper per
eixugar-se.

Distanciament físic:
Es tracta d’una de les mesures més importants per evitar la transmissió del virus. Implica
mantenir una distància aproximada d’1 5 metres entre les persones als centres educatius quan
no estiguin amb el seu grup estable de referència. Així mateix els mestres que són especialistes
hauran d’extremar les mesures de seguretat ja que intervindran amb diversos grups diferents
durant la jornada lectiva.
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Mascaretes
Per a l’alumnat d’Infantil, no és obligatori l’ús de la mascareta.
L’alumnat de primària haurà d’assistir amb mascareta al centre i el seu ús és obligatori en tot el
recinte escolar si no es pot garantir el distanciament de seguretat d’1 5 metres entre persones
(entrades i sortides de l’escola, desplaçaments...).
Els nens i nenes d’un mateix grup estable de convivència poden relacionar-s’hi sense limitacions
i només hauran de dur mascareta quan comparteixin espai amb nens i nenes d’un altre grup. Si
les condicions epidemiològiques ho requereixen, els nens i nenes de primària també hauran de
dur mascareta a l’aula.
Cada alumne haurà de portar una bosseta per guardar la seva mascareta quan el seu ús no sigui
necessari. Cal que tot estigui marcat amb el seu nom i cognom. Cal que la mascareta es renovi
diàriament o que es netegi en cas de que sigui de roba.
En el cas del personal docent i no docent, l’ús de la mascareta és recomanable en els grups
estables i obligatòria per al personal quan imparteix classes a diferents grups, quan no forma
part del grup de convivència estable i no es pugui mantenir la distància d’1,5 metres
En entrar al centre els alumnes i el personal del centre han de portar la mascareta fins a la seva
aula. En els passadissos i als lavabos hauran de portar mascareta si coincideixen puntualment
amb altres grups estables

Ventilació
És una de les principals mesures de prevenció de contagis en un espais interiors. És necessari
ventilar les instal·lacions interiors com a mínim abans de l’entrada i la sortida dels alumnes i 3
vegades més durant el dia, almenys, 10 minuts cada vegada.
A la nostra escola, les finestres de les aules que donen al recinte de la Model estaran obertes
sempre que la climatologia ho permeti. Les finestres de les aules encarades al C/Entença
s’obriran quan els infants no estiguin a les aules (temps d’esbarjo, migdia, expressió …)

12. Salut
Els nens i nenes no poden venir a l'escola quan estan malalts. Enguany hem de ser tots molt
més curosos i no portar els infants quan no es trobin bé i recollir-los el més aviat possible si des
de l’escola es comunica a la família que no és oportú que estigui al centre per motius de salut.
Per aquest motiu és molt important que disposem dels telèfons de contacte actualitzats i que
estiguin operatius durant la jornada escolar.
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Les famílies o persones tutores han de fer-se responsables de l’estat de salut dels seus fills i
filles i han de presentar el primer dia de retorn al centre educatiu una declaració responsable
d’acord amb el model facilitat a través del qual:
-

Faran constar que són coneixedores de la situació actual de pandèmia amb el risc que
això comporta i que per tant s’atendran a les mesures que puguin ser necessàries a cada
moment.

-

Es comprometen a no portar l’infant al centre educatiu en cas que presenti
simptomatologia compatible amb la COVID-19 l’hagi presentat en els darrers 14 dies i a
comunicar-ho immediatament als responsables del centre per tal de poder prendre les
mesures oportunes.

Les famílies vigilaran diàriament l’estat de salut dels seus fills i filles prenent-los la temperatura
abans de sortir de casa per anar al centre educatiu. En el cas que el fill o filla tingui febre o
presenti algun dels símptomes compatibles amb la COVID-19, no podrà assistir al centre.
Les famílies disposaran d’una llista de comprovació de símptomes. També han d'informar al
centre educatiu de l'aparició de qualsevol cas de COVID-19 en l’entorn familiar de l’infant i
mantenir un contacte estret amb el centre educatiu davant de qualsevol incidència.
No es pot anar a l’escola si l’infant presenta alguna de les següents situacions:
-

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

-

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

-

Conviu amb una persona diagnosticada de COVID-19.

-

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

-

En cas que l’infant presenti una malaltia crònica d’elevada complexitat que pugui
augmentar el risc de gravetat en cas de contraure la infecció per SARS-CoV2, es valorarà
de manera 17 conjunta, amb la família o persones tutores i el seu equip mèdic de
referència, la idoneïtat de reprendre l’activitat escolar.

-

Es consideren malalties de risc per a la CovID-19:
-

Malalties respiratòries greus que precisen medicació o dispositius de suport
ventilatori.

-

Malalties cardíaques greus.

-

Malalties que afecten al sistema immunitari (per exemple aquells infants que
precisen tractaments immunosupressors).
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-

Diabetis mal controlada.

-

Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus.

13.. Concrecions per a l’educació infantil
a.

Pla d’acollida

Infants de 3 anys

Primera setmana
De dilluns 14 al divendres 18: Dos torns de mig grup per aula de manera que un grup vindrà de
9:15h a 10:45h i l’altre d’11h a 12:30h. Cada grup esmorza a casa.

Segona setmana
Dilluns 21: Rebrem a tots els infants del grup en l’horari de 9:15h-11:30h, i esmorzarem junts
(cadascú amb el seu grup).

Tercera setmana
A partir del dimarts 22 de setembre l’horari serà de 9:15h a 12:30h i, si ho creieu convenient,
també de 15h a 16:15h. Si ho necessiteu, a partir del dimarts 22 podeu fer ús del servei d’acollida
i de menjador. No obstant, des de l’escola us recomanem que, en la mesura del possible, es faci
una entrada progressiva també a l’estona de migdia i que procureu aplaçar al màxim l’ús del
servei d’acollida. En aquestes franges hi ha altres adults acompanyant als infants i també es fa
necessari passar per un procés de vinculació.
Infants de 4 anys

Primera setmana
Del dilluns 14 al dimecres 16 de setembre: Dos torns de mig grup per aula de manera que un
grup vindrà de 9:15h a 10:45h i l’altre d’11h a 12:30h per poder permetre l’accés d’un
acompanyant per infant. Cada grup esmorza a casa.
A partir del dijous 17 de setembre l’horari serà de 9:15h a 12:30h i, si ho creieu convenient, també
de 15h a 16:15h. A partir d’aquest dia, la recollida dels infants es farà des de la porta d’accés al
carrer d’Entença i les famílies tindran restringit l’entrada a les aules. Si es dóna el cas que alguna
família necessita acompanyar el seu infant dijous 17 i divendres 18 (respectant els horaris i els
torns establerts), caldrà que ho acordeu amb la tutora. Si ho necessiteu, a partir del dijous 17
podeu fer ús del servei d’acollida i de menjador.
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12. Pla de treball del centre educatiu en cas de confinament
En cas d’un confinament parcial es tindran en compte i actuarem en base als plantejaments
pedagògics del nostre Projecte Educatiu que descriuen, entre d’altres, el concepte d’infància,
d’aprenentatge i d’acompanyament per part dels mestres.
En base a aquestes premises i tenint en compte l’edat dels infants i l’època de l’any en que es
produeixi el confinament ajustarem l’acció educativa que de manera general es basarà en:
-

Comunicació freqüent i constant amb les famílies i infants a través del correu
electrònic, trucades telefòniques i/o videotrucades en el cas de P5 i 1r.

-

Acompanyament emocional als infants i famílies.

Infantil
Nivell

3 anys

4 anys

5 anys

Mètode de treball i
recursos didàctics

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

Proposta de joc i
aprenentatges a
través d’un video
enregistrat per l’adult
de referència i una
fitxa didàctica per la
família

Espai de
trobada al
domini de
l’escola i a la
unitat
compartida de
cada promoció

Trucada /
videoconferència
amb l’infant de 10
min set

Correu electrònic

Proposta de joc i
aprenentatges a
través d’un video
enregistrat per l’adult
de referència i una
fitxa didàctica per la
família

Espai de
trobada al
domini de
l’escola i a la
unitat
compartida de
cada promoció

Trucada /
videoconferència
amb l’infant de 10
min set

Correu electrònic

Proposta de joc i
aprenentatges a
través d’un video
enregistrat per l’adult
de referència i una
fitxa didàctica per la
família

Espai de
trobada al
domini de
l’escola i a la
unitat
compartida de
cada promoció

Trucada /
videoconferència
amb l’infant de 10
min set

Correu electrònic

Establiment
d’una franja
horària setmanal
per rebre
trucades

Establiment
d’una franja
horària setmanal
per rebre
trucades

Establiment
d’una franja
horària setmanal
per rebre
trucades
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En cas d’un confinament preventiu de 15 dies de durada realitzarem les trucades o
videotrucades a l’infant previa demanda de la família.
Primària
Nivell

Mètode de treball i
recursos didàctics

Mitjà i periodicitat
del contacte amb el
grup

Proposta de treball en
base a un fil
conductor que
vertebri les activitats i Videotrucada a
els aprenentatges.
inici / final de la
Fomentant el treball
setmana grupal
col.lectiu i conjunt del
grup.

6 anys

Preveiem un pack de
material necessari en
cas de confinament.

Mitjà i periodicitat
del contacte
individual amb
l’alumne/a

Mitjà i periodicitat
de contacte amb la
família

Videotrucada
setmanal de
seguiment a
nivell individual
o en petit grup
per donar
continuïtat i/o
compartir allò
que estem fent
individualment

Correu electrònic
Establiment
d’una franja
horària setmanal
per rebre
trucades

Gestió de l’equip

Reunions:
-

En cas de confinament d’una part de l’equip: Les reunions es mantindran de manera
presencial i en l’horari establert per aquelles persones que estiguin a l’escola, i la part de
l’equip que estigui confinada s’hi afegirà.

-

En cas de tancament de l’escola: Després de valorar la situació del primer confinament,
reorganitzarem el calendari de reunions previstes en funció de les necessitats, prioritats i
temes a treballar.

-

Es mantindrà, en la mesura del possible, el calendari de trobades de coordinació de la
Comissió d’Atenció a la Diversitat:
-

En el cas dels serveis externs (CREDA, CEEPSIR) es faria una primera trobada
telemàtica amb la tutoria i la CAD per acordar les actuacions concretes en cada
cas, tant d’assessorament als tutors, com d’atenció directa als alumnes quan es
considera adequat.

-

Pel que fa a la tasca de la Comissió d’Atenció Social, es faran les trobades
establertes, posant una especial atenció al seguiment de les famílies en situació
més vulnerable, i també a possibles situacions nouvingudes.
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Comunicació amb les famílies i amb la comunitat
-

Les propostes didàctiques, convocatòries de reunions i/o entrevistes s’enviaran a través
del correu “puntdetrobada” gestionat des de les tutories. Les persones tutores són les
responsables d’assegurar la comunicació directa amb cada família i de garantir que totes
les famílies reben les propostes que s’envien.

-

Les comunicacions generals d’escola s’enviaran per part de l’Equip Directiu des del
correu de l’escola.

-

Les reunions de l’equip directiu amb la junta de l’AFA es mantindran en format
telemàtic.

-

Consell Escolar: en cas de confinament es mantindran les reunions previstes i es valorarà
si cal alguna convocatòria més..

-

El grup de difusió de telegram de l’escola continuarà actiu.

-

El xat de telegram amb les persones vocals de cada grup-aula + mestra referent i ED
continuarà actiu i es realitzaran les trobades previstes de manera telemàtica

-

En coordinació amb l’AFA i les famílies voluntàries, s’articularà, ja des de l’inici de curs
grup de suport mutu entre famílies i ED entorn la criança

-

Es mantindran les trobades de “Cafè pedagògic” amb ED de manera telemàtica.
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ANNEX 1 RECOMANACIONS PER ALS PERÍODES D’ACOLLIDA A L’EDUCACIÓ INFANTIL

Requisits d’accés: La persona acompanyant no pot participar en el període d’acollida si presenta
símptomes compatibles amb la COVID-19 o els ha presentat en els darrers 14 dies. Tampoc no hi
podrà participar si ha tingut contacte estret amb una persona amb la COVID-19 confirmada o
amb simptomatologia compatible en els darrers 14 dies.

Persones de risc: aquelles persones acompanyants que pateixin una malaltia de risc davant de la
COVID-19 (diabetis, malaltia cardiovascular -inclosa la hipertensió-, malaltia hepàtica crònica,
malaltia pulmonar crònica, malaltia renal crònica, immunodeficiència, càncer en fase activa,
obesitat mòrbida) així com dones embarassades, hauran d’avaluar la conveniència de participar
en el període d’acollida amb el seu equip mèdic de referència.

Nombre d’acompanyants: cada infant només podrà ser acompanyat per una sola persona (que
pot canviar durant el període d’adaptació). Els germans que es trobin simultàniament en el
període d’acollida podran ser acompanyats per una o dues persones. En aquest cas, sí que hi
podrà haver contacte amb la resta de membres de la unitat familiar.

Contacte i distància: la persona acompanyant només podrà tenir contacte amb el seu infant i
haurà de mantenir la distància de seguretat (1,5 metres) amb la resta de persones de l’aula
(inclosos infants, persones acompanyants i persones educadores).

Rentat de mans: la persona acompanyant s’haurà de rentar les mans amb aigua i sabó o gel
hidroalcohòlic abans d’accedir al centre educatiu i també abans d’entrar a l’aula. També es
recomana rentat de mans a la sortida del centre educatiu.

Mascareta: la persona acompanyant ha d’accedir al centre educatiu amb una mascareta
higiènica o quirúrgica correctament posada
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ANNEX 2 RECOMANACIONS PER A LES ACTIVITATS EXTRAESCOLARS
A les activitats extraescolars d’un centre hi poden participar infants i adolescents de diferents
edats i grups estables. Es recomanable que en el marc de l’extraescolar la composició del grup
de participants sigui el més constant possible per facilitar la traçabilitat.

Dansa, gimnàstica artística i esportiva, teatre, circ, dansa aèria, ioga...
Cal garantir que cada infant disposa d’una superfície mínima de 2,5 m².
Cal rentar-se les mans abans i després de l’activitat.
Neteja i desinfecció de barres, anelles i altres equipaments entre els diferents grups.
Ús dels vestuaris per part del grup estable.
Dins de l’aula, mantenir la distància d’1,5 metres (marques a les barres i al terra).
Garantir la ventilació dels espais (almenys abans i després de la classe i de manera addicional en
classes de llarga durada, ≥ 1,5 hores).
Els vestuaris només seran utilitzats de manera simultània per infants i adolescents d’un mateix
grup. Tant als vestuaris com a les dutxes comunitàries caldrà mantenir la distància de seguretat.

Música (coral, orquestra, llenguatge musical...)
Cal garantir que cada infant disposa d’una superfície mínima de 2,5 m².
Cal rentar-se les mans abans i després de l’activitat.
Procurar que els instruments siguin d’ús exclusiu.
Si no és possible, en instruments de vent cal disposar d’embocadura pròpia.
Caldrà neteja i desinfecció dels instruments compartits entre usos.
Els espais d’assaig (grup instrumental, orquestra, coral…) hauran de tenir una correcta ventilació
(almenys abans i després de l’assaig i de manera addicional si es tracta d’un assaig de llarga
durada (≥ 1,5 hores)
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ANNEX 3 RESULTATS DE L’ENQUESTA PASSADA LES FAMÍLIES SOBRE L’ACTUACIÓ DE L’ESCOLA DURANT EL
TEMPS DE CONFINAMENT I LES VALORACIONS FETES PER L’EQUIP PEDAGÒGIC.

-

L’ús del correu electrònic es valora molt positivament com a eina útil i eficaç.

-

Sobre les trucades, s’expressa la necessitat d’establir un horari fix i un temps acotat de
durada per no haver d’estar pendents tot el dia. Des de les tutories s’exposa que ha
estat força desgastant i feixuc de sostenir tenint en compte la càrrega emocional de les
situacions i neguits transmesos.

-

Videotrucades: Es valoren molt positivament les realitzades a P3 com a comiat, tant les
individuals com grupals. Com a equip sembla important tornar a pensar en la possibilitat
d’oferir aquesta via de comunicació amb els infants en caràcter voluntari i amb unes
consignes d’ús i temps acotat.
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-

Valorem positivament les propostes didàctiques enviades. Creiem que s’ajusten a les
edats dels infants, són globalitzades, tenen sentit i són coherents amb el projecte.

-

En general se’ns fa molt difícil imaginar una escola a distància amb infants d’aquestes
edats.
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-

Creiem en la funció socialitzadora de l’escola, en l’acompanyament proper, ajustat a cada
infant .

-

És molt difícil que les propostes donin resposta a les individualitats. Sovint el més
important és l’acompanyament que se’n fa.

-

Com a equip prenem consciència que no estem capacitades per sostenir emocionalment
a les famílies en una situació com la viscuda. No tenim la formació necessària i ens
sembla important enfocar acompanyament a les famílies en la part pedagògica i redirigir
i/o buscar altres espais per tal que les famílies puguin compartir neguits i reflexionar
sobre temes de criança
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