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CURS 2020-21

ESCOLA TURÓ BLAU

( setembre 2020-2021)

1

Aquest document recull, l’organització excepcional del curs escolar 2020-21, adaptant la
vida escolar a la nova situació donada per la pandèmia.

El Departament d’Educació ens ha lliurat la normativa que cal seguir per tal de mantenir
una actitud de prudència i establir a les escoles unes mesures de seguretat sanitària.

La nostra escola és d’una línia, amb horari compactat i una ràtio reduïda d’alumnes a les
classes, fets que ens faciliten l’adaptació a la nova situació.

D’altra banda, tenim manca d’espais físics per poder desdoblar grups.

Així doncs, en l’organització d’aquest curs hem tingut en compte d’una manera especial, el
suport emocional als alumnes i les mesures de protecció sanitàries.

Tota aquesta organització es podrà anant modificant al llar del curs per tal d’adaptar-la a les
noves mesures higièniques i a les noves Normatives que ens faciliti el Departament.

Serà un curs on la comunicació i la col·laboració família-escola seran molt importants.

Amb la confiança de que tots aportarem el nostre granet de sorra per a què aquest curs
sigui els més agradable i profitós possible per els nostres infants.
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1- Diagnosi
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El confinament ens va agafar a tots i a totes per sorpresa i el què semblava que era per
unes setmanes, es va allargar fins a final de curs.
Durant aquests mesos de confinament els mestres de la nostra escola van fer un esforç
extraordinari per mantenir el contacte amb l’alumnat i les famílies, així com intentar engrescar telemàticament als infants perquè continuessin realitzant tasques que els ajudessin a
estar ocupats, distrets, divertits, concentrats, en moviment, reforçant coneixements, competències, reforçant la cohesió de grup i els lligams afectius amb els mestres i les mestres.
Es va fer un primer sondeig per veure si tothom es podia connectar telemàticament i facilitar un ordinador a qui no en tingués.
Els mestres i les mestres es van coordinar telemàticament organitzant per cicles les feines,
juntament amb els especialistes.
Setmanalment es lliuraven feines que l’alumnat, amb l’ajuda de les famílies (sense elles
això no hagés estat possible), retornaven a la mestra tutora o especialista.
També es van fer reptes setmanals; vídeos i contes conjunts de tots els professorat, vetlladores, i personal no docent per donar ànims i fer un recolzament emocional, que quedarà
en el record de tots nosaltres.
Es va elaborar i enviar a les famílies una revista amb una recopilació de les aportacions
dels infants de cada classe.
Finalment, es va enviar telemàticament a cada família l’informe del 2n trimestre i una valoració de final de curs.
Aquesta situació ens ha fet veure que els mestres i les mestres necessitem una formació
per poder mantenir un curs telemàtic en cas de un nou confinament. I també preparar millor
als alumnes de primària perquè puguin accedir amb més facilitat a aquest tipus de tasques.

Al mes de juny es va reobrir l’escola amb els pocs mestres que hi podien anar, tots respectant les mesures de seguretat, tal com es va informar en el document d’obertura que es va
lliurar a l’inspector d’educació.
Infantil: per a les famílies que no es podien fer càrrec del seu fill o filla perquè treballaven.
Al final només vam atendre a dos alumnes.
I un matí perquè l’alumnat d’infantil poguessin venir i retrobar-se amb els companys, companyes i mestres. Un dia cada curs, i en dos torns diferents.
Primària: És va reobrir un cop a la setmana per cada cicle i en dos torns cada classe.
El darrer dia es va fer un comiat especial pels alumnes de 6è.

2- Organització grups estables
Organitzarem els grups estables per cursos (de P3 a 6è). Mantindrem els grups d’alumnes
ja cohesionats ja que pensem que ajudarem millor a l’estabilitat emocional dels infants i a
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dur a terme el nostre currículum educatiu. Cada curs tindrà un tutor o tutora, que serà el
referent estable pels alumnes.
Farem grups de mestres per cicles, per tal de reduir l’entrada de persones diferents a cada
aula.
Infantil: Cada classe amb la seva tutora
P3 i P4 amb vetlladores
Especialista de música general de l’escola
Mestra de cicle per fer grups partits i E. Física a P3,P4 i P5
Cicle Inicial: Cada classe amb la seva tutora
Especialista de música i Anglès general d’escola.
L’especialista de música també farà l’E. Física, Grups Partits i piscina.
Mestra de cicle per fer castellà i Espais a les dues classes.
Cicle Mitjà: Cada classe amb la seva tutora
Especialista de música i Anglès general d’escola.
Especialista d’Educ. Física que també farà castellà i Espais a les dues
Classes.
Cap d’estudis que estarà només amb un grupet de 8 alumnes per fer els Espais les dues classes
Cicle Superior: Cada classe amb el seu tutor/a.
Especialista de música i Anglès general d’escola
La mestra d’Anglès també farà els Espais de les dues classes.
Especialista d’Educ. Física
Director que farà castellà i Espais de les dues classes.
Durant aquest curs no podrem fer tallers, ja que no es poden barrejar alumnes de diferents
grups.
Mantenim els Espais a primària, però sense barrejar alumnes del mateix cicle, cada classe
els farà en dies diferents:
Cicle Inicial: Els alumnes de 1r i 2n faran els Espais en dies diferents. Es faran dos grups
de cada classe (11-12 alumnes),amb una mestra cada grup (tutora i mestre de cicle). Les
sessions seran d’una hora, tres dies a la setmana. A cada sessió es realitzarà un Espai diferent ( Espai símbols, Lletres i Científics).

Cicle Mitjà i Superior: Els alumnes de 3r a 6è també faran els espais en dies diferents. Es
faran tres grups de cada classe (7-8 alumnes), amb un mestre cada grup (tutor/a i dos mestres de cicle). Les sessions seran de dues hores, dos cops a la setmana. Cada grup tindrà
un espai diferent per treballa.
S’utilitzarà l’aula d’informàtica, al acabar es desinfectaran els ordinadors per part de la persona de neteja que disposarem durant l’horari lectiu.
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Per tal que els alumnes mantinguin las mesures higièniques, els materials dels espais seran d’ús individual. Cada alumne tindrà un dossier del tema escollit en una carpeta personal. Els llibres de consulta estaran duplicats i el material a utilitzar en bossetes.
En el cas que s’hagi de treballar des de casa, tots els temes estaran escanejats per poder
enviar als alumnes, prèvia selecció de les feines.

6

Curs Nombre
Alumnes

Mestre
estable

Altres
docents

P3

23

P4

24

Sandra
Cris (Tei)
Lidia
Pilar (Tei)

P5

24

Montse M

1r

2n

22

23

Antònia

Carla
Cristina

AEE

Atenció
puntual

Espai
estable

Montse (música)
Anna (Psicom. i GP)
Montse (música)
Anna (Psicom.i GP)

Guàrdies:
Tutora/Virginia
Guàrdies:
Tutora/Virginia

Aula P3
Ludoteca

Montse (música )
Anna (Psicom.i GP)

Guàrdies:
Tutora/Virginia

Montse(música,EF.GP)
Meritxell (Espais, Castellà)
Myriam (Anglès)

Noemí

Montse(música,EF.GP)
Meritxell (Espai Castellà)
Myriam (Anglès)

Noemí

Montse (música)
Hugo (Castellà-

Noemí

(fora de
classe)

(fora de
classe)

Creda
Fisio
Cristina

Aula P4

Aula P5
Aula 1r

(vetlladora)

Guàrdies:
Tutores/Interí

Aula 2n

Creda

Aula 3r

(vetlladora)

3r

24

Yolanda

Espais- E.Fisica.)

(fora de
classe)

Myriam (Anglès)
Gloria (Espais)

4t

23

Mireia

Montse (música)
Hugo (CastellàEspais- E.Fisica.)

Noemí
(fora de
classe)

Guàrdies:
Tutores/Gloria

Guàrdies:
Tutores/Gloria

Aula 4t

“Aprenem”

Aula 5è

Myriam (Anglès)
Gloria (Espais)

5è

24

J.Carles
Mireia
(vetlladora)

6è

23

Conxi

Montse (música)
Hugo (E.F)
Myriam(Anglès-Espais)
Ferran (Espais-castellà)
Montse (música)
Hugo (E.F)
Myriam(Anglès- Espais)
Ferran (Espais-castellà)
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Noemí
(fora de
classe)

Noemí
(fora de
classe)

Guàrdies:
Tutor/a/Ferran

Guàrdies:
Tutor/a/Ferran

Aula 6è

3- Alumnat NESE
L’alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu seran atesos per la mestra d’AEE, que sempre portarà mascareta i es farà desinfecció de mans abans i
després de començar la sessió.
L’agrupament per treballar dins de l’AEE només es farà amb alumnes del mateix
grup estable, amb un màxim de dos o tres alumnes.
Es desinfectaran els estris i taula cada vegada que marxin els alumnes.
Les vetlladores estaran assignades a un grup estable i si han de fer suport a un infant d’un altre grup, sempre ho faran amb mascareta i desinfecció de mans.
De les dues vetlladores amb les que comptem, una estarà assignada a cicle inicial
per atendre dos alumnes, una altre al cicle superior per atendre un altre alumne.
El SEP es continuarà realitzant per grups estables amb el tutor o tutora de 16 a 17h
els dimecres.
Els alumnes que rebin un reforç especial per persones exteriors a l’escola (CREDA, Fisioterapeuta, Aprenem,...) hauran de ser atesos fora de l’aula ordinària, igual
que els alumnes que atent la mestra de l’AEE. Els alumnes es desinfectaran les
mans a la sortida i entrada de la classe.

4- Organització d’entrades i sortides
Per fer les entrades i sortides dels alumnes utilitzarem les dues portes que disposem a l’escola: Principal i Pista.
Cap acompanyant podrà entrar dins de l’escola, ni anar al vestíbul, lavabo o al penjadors dels alumnes.
Tampoc es podrà entrar a secretaria o direcció sense cita, que s’haurà de demanar
per telèfon.
Quan alguna persona exterior a l’escola hagi d’entrar, es desinfectarà les mans amb
gel hidroalcohòlic que trobarà al costat de la porta de l’edifici.

4.1.Entrades
A l’entrada del matí hi haurà dues persones a cada porta per mantenir l’ordre, prendre la temperatura i facilitar gel desinfectant als alumnes.
Porta principal: Laura i Ferran
Porta de la pista: Ernest i Gloria
Els alumnes vindran del carrer amb la mascareta posada.
Les famílies evitaran en tot moment les aglomeracions i deixaran els infants amb ordre i esglaonadament, esperant el resultat de la temperatura que se’ls prendre en
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aquell mateix moment, si tenen febre no podran entrar a l’escola i hauran de marxa
amb l’acompanyant.
Deixarem un temps de 5 minuts per a cada classe per tal d’evitar aglomeracions al
carrer. Una vegada pressa la temperatura se’ls facilitarà el gel desinfectant i pujaran
a les classes on estaran els tutors o tutores.
Les notificacions diàries família – escola es faran via agenda de l’alumne o telefònicament.

Infantil:
Entraran a partir de les 9.10h per la porta principal. Donades les circumstàncies especials d’aquest any les entrades d’infantil es faran esglaonades i limitant l’accés de
les famílies a l’escola. Sempre es faran per la porta de la classe que dona al pati petit.
A P3 els acompanyants podran entrar amb els alumnes fins a la porta de la classe.
A P4, les famílies els acompanyaran la primera setmana, per tal de fer una adaptació, però desprès els acompanyants deixaran als infants a la porta principal del pati, i
amb la supervisió de la Tei (Pilar) aniran cap a la seva aula.
Els infants de P5 entraran sols fins a la classe, sempre per la porta del pati petit.
Cada tutora els hi facilitarà gel desinfectant quan entrin a la classe.

Primària:
No podran entrar acompanyats de cap adult.
A la porta de l’escola, un mestre o una mestra anirà facilitant gel hidroalcohòlic als
infants i prenent la temperatura.
L’alumnat anirà amb mascareta fins a l’aula.
1r, 2n i 3r entraran per la porta de la pista de 9 a 9.10h (9h 3r, 9.05h 2n, 9.10h 1r) i
pujaran per l’escala petita fins a la seva classe.
Els infants de 4t, 5è i 6è entraran per la porta principal, de 8.55h a 9.10h. (8.55h 6è,
9h 5è, 9.05h 4t). Pujaran per la seva escala lateral. Cal que siguin puntuals, ja que a
partir de les 9.10h farà l’entrada Infantil.
L’infant que arribi fora de la seva franja d’horari s’haurà d’esperar al carrer fins que
s’acabin els torns d’entrada.

4.2.Sortida migdia
Donat que són pocs alumnes els que marxen a casa a dinar , tots el alumnes faran
la sortida de migdia per la porta principal.
La porta del carrer s’obrirà a les 13.50h perquè les famílies d’infantil puguin recollir
els infants abans de que surtin els de primària.
Les famílies de primària podran entrar i esperar dins del pati a que baixin els seus
fills i filles; tindran un lloc assignat per classe.
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1r al costat de l’hort
2n sota les finestres del menjador
3r al bancs del pati
4t al castell de fusta
5è a la font gran
6è si no marxen sols, els familiars poden esperar a la vorera de fora de l’escola.

Infantil
P3-P4-P5, la recollida dels infants es farà per la porta que dona al pati d’infantil, les
mestres ja hauran recollit tots els estris del penjador i hauran donat gel desinfectant
als alumnes.
Primària
A partir de les 13.55h els alumnes baixaran esglaonadament per cursos, per la seva
escala corresponent, amb la mascareta posada, amb les mans desinfectades amb
gel i acompanyats per seu tutor/a. Aniran al lloc assignat a les famílies i esperaran
que els recullin. Les mestres s’esperaran a que marxin tots els alumnes.

4.3.Sortida de la tarda
A la tarda els infants sortiran per la mateixa porta que han entrat al matí.
La porta principal de l’escola s’obrirà a les 16.45h per evitar aglomeracions amb els
alumnes d’infantil.
Un cop que les famílies recullin al seu fill sortiran el mes aviat de l’escola per tal
d’evitar aglomeracions a la porta principal. Sempre caldrà seguir les consignes de
mestres o monitors.

Infantil
P3-P4-P5: les famílies els podran recollir a la porta de la classe que dona al pati petit
P3 i P4 a les 16.45h i P5 a les 16.50
Primària
Les famílies de primària podran entrar al pati o a la pista a partir de les 16.45h
Tindran un lloc assignat per esperar la sortida dels seus fills i filles:
1r: Pista: porteria costat carrer
2n:Pista: paret amb mural pintat
3r: Pista: porteria costat cases
4t-5è i 6è: Pati: el mateix lloc que al migdia.
1r-2n i 3r sortiran per la porta de la pista. Ho faran esglaonadament amb un interval
de 5 minuts, començant per 1r a les 16.50., 2n a les 16.55h, 3r a les 17h
Els monitors els acompanyaran fins al lloc de la pista que esperen les famílies.
4t-5è i 6è sortiran per la porta principal. Les monitores els faran sortir de manera esglaonada fins al lloc del pati on esperen les famílies.
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ENTRADES
HORARI

P3

P4

P5

9.20h

9.15h

9.10h

PORTA
Principal
Temperatura
Amb pares fins
porta del pati petit
Gel a classe
Principal
Temperatura
Amb la Tei de guia
fins la porta del pati
petit
Gel a classe
Principal
Temperatura
Entren sols fins
porta del pati petit
Gel a classe

SORTIDES
HORARI
13.50h
o
16.45

13.50h
o
16.50

13.50h
o
16.55

14h

1r

9.10h

Pista
Mascareta
Temperatura- gel

2n

Pista
Mascareta
Temperatura- gel

Principal
Porta classe
Pati petit

Principal
Porta classe
pati petit

Principal
Porta classe
pati petit
Principal
Pati- hort

16.50h

Pista
Porteria carrer

14h
9.05h

PORTA

Principal
Pati-finestres
menjador

16.55h

Pista
Pared mural

14.h

3r

4t
5è
6è

9h

Pista
Mascareta
Temperatura- gel

9.05h

Principal
Mascareta
Temperatura- gel

9h

Principal
Mascareta
Temperatura - gel

8.55h

Principal
Mascareta
Temperatura- gel
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Principal
Pati-bancs

17h

Pista
Porteria cases

14h
o
16.50h

Principal
Pati-castell

14h
o
16.55h

Principal
Pati-sorra

14h
o
17h

Principal
carrer

5- Organització de l’espai d’esbarjo
Es realitzaran tres torns d’esbarjo.
Cada classe estarà separada de les altres en espais diferents que aniran rotant cada
dia, per tal de poder gaudir de totes les possibilitats de joc que ofereix el pati.
Cada grups classe estarà amb el seu tutor/a o els mestres de cicle.
Els infants sortiran amb mascareta i amb les mans desinfectades.
Només es podran treure la mascareta per poder esmorzar. Sempre seguirem les directrius que marqui el Departament i Sanitat.
És important que els tutors i les tutores els hi recordin a quina part de l’escola hi poden jugar cada dia i que no es poden barrejar amb alumnes d’altres classes.

Quan s’acabi el temps d’esbarjo els infants faran files per classes davant de la porta
de l’edifici, se’ls hi prendrà la temperatura i pujaran amb la mestra a la seva aula a
on se’ls facilitarà gel.
10.30-11h Infantil: P3 -P4 – P5
11-11.30h CI i CM: agrupats per cicles, però cada classe separada de l’altra. Els cicles faran rotació del pati i la pista durant la setmana.
11.30-12h CS: Alternant 5è i 6è Pista / Pati
Els alumnes de P3 també faran un esbarjo a les 13h gaudint de tot el pati gran i les
joguines, acompanyats per la tutora i Tei.

Classe
P3
P4
P5
1r
2n
3r
4t
5è
6è

Horari
10.30h
10.30h
10.30h
11h
11h
11h
11h
11.30h
11.30h

TORNS
Dilluns
Pati petit

D’ESBARJO
Dimarts
Dimecres
Pati petit
Pati petit

Dijous
Pati petit

Divend.
Pati petit

(Sandra)

(Cristina)

(Sandra)

(Cristina)

(Sandra)

Pati rajola

Pati

Pista

Pati

Pati

(Lidia)

(Pilar)

(Lidia)

(Lidia)

(Pilar)

Pati terra

Pista

Pati

Pista

Pista

(Anna)

(Montse F)

(Montse F)

(Montse J)

(Montse F)

Pati terra

Pista

Pati rajola

Pista

Pati terra

(Meritxell)

(Antònia)

(Antònia)

(Antònia)

(Meritxell)

Pati rajola

Pista

Pati terra

Pista

Pati rajola

(Carla)

(Meritxell)

(Meritxell)

(Carla)

(Carla)

Pista

Pati terra

Pista

Pati rajola

Pista

(Yolanda)

(Hugo)

(Yolanda)

(Yolanda)

(Gloria)

Pista

Pati rajola Pista

Pati terra

Pista

(Mireia)

(Mireia)

(Gloria)

(Gloria)

(Mireia)

Pista

Pati

Pista

Pati

Pista

(Ferran)

(J.Carles)

(J.Carles)

(J.Carles)

(Montse)

Pati

Pista

Pati

Pista

Pati

(Conxi)

(Conxi)

(Myriam)

(Ferran)

(Conxi)
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6- Relació amb la comunitat educativa
La comunicació amb les famílies
A P3 es farà diàriament a l’entrada del matí i per telèfon en cas que sigui necessari.
P4, P5, 1r, 2n la comunicació diària es farà via “llibreta missatgera”, telèfon o correu
electrònic.
A 3r,4t i 5è la comunicació diària es farà via agenda de l’alumne.
Les entrevistes es faran com sempre a l’escola mantenint les mesures de seguretat.

Reunió de grups-classe
La reunió informativa de cada grup es realitzarà a l’octubre telemàticament.

Consell escolar
Es realitzaran les reunions trimestrals i telemàtiques.

7- Servei de menjador
El servei de menjador serà de 14 a 17h
Tots els infants començaran a dinar a les 14h quan surtin de classe, excepte cicle
superior que ho farà en un segon torn a les 14.45h.
A primària les monitores els aniran a buscar esglaonadament i per ordre a les classes i els baixaran al menjador prèvia rentada de mans.
Totes les classes dinaran separades:
Les classes de P3-P4 i P5 dinaran a les seves aules com venien fent-ho fins ara.
Les classes de 1r i 2n dinaran al menjador en taules separades.
Les classes de 3r i 4t dinaran separades amb dues taules mòbils al vestíbul.
Les classes de 5è i 6è dinaran al vestíbul, a un segon torn.
Les taules s’hauran de desinfectar a l’acabar de dinar.
Les activitats i tallers que es realitzin desprès de dinar es faran per cursos, en cap
cas es barrejaran els alumnes de diferents classes.
P3 disposarà de la ludoteca i del pati petit.
P4 i P5 podran estar al pati, però separats.
Primària disposarà del pati, el menjador i la pista per realitzar les activitats. Els espais seran rotatius per cicles, però amb les classes separades.
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SERVEI DE MIGDIA
CURS

HORA

Rentat mans

ESPAI DINAR

ESPAI ACTIVITAT

P3

14h

Aula

Aula P3

Ludoteca
Aula P3
patit petit

P4

14h

Aula

Aula P4

Aula P4
Pati

P5

14h

Aula

Aula P5

Aula P5
Pati

1r

14h

Menjador

Menjador

Pati /Pista/Menj.
Aula 1r

2n

14h

Lavabo costat
Classe

Menjador

Pati /Pista/Menj.
Aula 2n

3r

14h

Aula plàstica

Vestíbul, 1r torn
Taula mòbil

Pati / Pista/Menj.
Aula 3r

4t

14h

Lavabo costat
Classe

Vestíbul, 1r torn
Taula mòbil

Pati/Pista/Menj.
Aula 4t

5è

14.45h

Pista

Vestíbul,2n torn
Taula mòbil

Pati/Pista/Menj.
Aula 5è

6è

14.45h

Pista

Vestíbul, 2n torn
Taula mòbil

Pati / Pista/ Menj.
Aula 6è
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8- Mesures higièniques
8.1. Alumnat
Mascareta:
 Els alumnes d’infantil no portaran.
 Els alumnes de primària l’hauran de portar posada des de casa i fins que arribin a la seva aula.
 A dins de la seva aula la portaran en funció de l’activitat.
 Se l’hauran de posar sempre que surtin de l’aula estable (lavabos, especialistes, Espais,...)
 A l’hora d’esbarjo només se la treuran per esmorzar.
 Caldrà que portin una capseta per guardar la mascareta quan se la treguin.
 Hauran de portar una mascareta de recanvi.
Temperatura:



Es controlarà a la porta de l’escola quan entrin a les 9h.
Es farà una segona toma al tornar del pati, abans de pujar a les classes.

Desinfecció de les mans:
A cada aula hi haurà un pot de gel hidroalcohòlic. Es reposarà cada tarda. A secretaria estaran les garrafes per reomplir.
 A l’entrar i sortir de l’escola.
 Abans d’entrar a un espai que no sigui la seva aula.
 Al sortir al pati, abans de començar a esmorzar.
 Al tornar a la seva aula desprès de pati o d’una altra activitat
 Quan entrin i surtin del lavabo
 Abans d’entrar al menjador.
Material:





Tot el material que portin de casa serà d’us individual (estoig, llibretes, carpetes, ampolla aigua,...)
Les carmanyoles de l’esmorzar es deixaran dins de la bosseta al penjador
(Infantil- 1r i 2n) o motxilla (3r-4t-5e) fins l`hora del pati. Al tornar del pati es
tornaran a guardar en el mateix lloc.
Cada alumne de primària portarà una ampolla d’aigua, que podrà reomplir.
No es podrà veure directament de l’aixeta.
Els alumnes d’Infantil portaran el got cada dia a casa per desinfectar.

Aniversaris:
Aquest any excepcionalment no es podran portar pastissos, ni res que s’hagi de
Compartir.
Joguines: No es podran portar joguines de casa.
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8.2. Docents i personal d’Administració i Serveis.
 Tot el personal de l’escola haurà de portar sempre la mascareta posada.
 S’hauran de prendre la temperatura i desinfectar les mans cada matí a l’entrar
i sortir de l’escola.
 El mestre o la mestra que no sigui tutor/a del grup estable, s’haurà de desinfectar-se les mans a l’entrar i al sortir.
 El tutor d’un grup estable s’anirà desinfectant les mans sovint al llarg del matí.
 El dinar de mestres s’haurà de fer en grups reduïts per cicles o individualment.

8.3. Desinfecció d’aules i espais compartits
 El conserge obrirà les finestres de totes les aules abans de comença la jornada.
 Els mestres ventilaran les seves aules cada hora, al marxa al pati i al migdia.
 La treballadora de neteja desinfectarà les taules i cadires de cada classe quan
marxin els alumnes al pati.
 Caldrà desinfectat una aula cada vegada que s’utilitzi puntualment (Plàstica,
informàtica, biblioteca, menjador, aula anglès,....).
 Es desinfectaran estris comuns desprès de cada ús, sobre tot ordinadors i
tauletes.
 La treballadora de neteja desinfectarà l’aula d’informàtica quan acabin els Espais de Cicle Mitjà a les 11.30h, abans de que comenci Cicle Superior.

8.4. Lavabos
 Es faran servir tovalloletes d’un sol ús i gel amb dosificador.
 Caldrà renovar les papereres dels lavabos, hauran de ser amb tapa i pedal.
Insistir als alumnes que no tirin cap paper al terra.
 Cada classe tindrà uns lavabos assignats: el que estigui al costat de la seva
aula. Cicle superior que no tenen lavabos els compartiran: 5è anirà al de 4t,
6è anirà al de 2n.
 La persona de neteja els desinfectarà a mig matí 11.45h, quan el 1r torn ja estarà a les aules i el segon ja haurà baixat al pati.
 El lavabo del vestíbul, donat que s’utilitza a l’hora del pati, es netejarà a les
12h quan acabi el darrer torn. També es desinfectarà abans del temps de
menjador 13.45h i durant les activitats de migdia 16h.
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8.5. Objectes i aparells d’ús comú
Tots els aparells d’ús col·lectiu s’hauran de desinfectar abans i després de la seva
utilització.
El personal de Servei de Neteja serà el responsable de reposar cada tarda els pots
de gel. El conserge serà l’encarregat de revisar-ho cada matí. Hi haurà un pot a cada
aula, menjador, secretaria, cabina conserge, sala mestres, fotocopiadora i lavabos
de mestres.
Jocs ludoteca: només els utilitzarà P3, es desinfectaran al acabar el dia.
Jocs classe: Són propis de cada grup estable, es desinfectaran quan s’acabin
d’utilitzar.
Jocs pati: A Infantil repartirem i separarem les bicicletes i motos entre P3 i P4.
A primària farem capses amb jocs diferents per classes, que intercanviarem cada
mes, prèvia desinfecció.
Telèfons:
Caldrà desinfectar el telèfon de l’escola cada cop que s’utilitzi (sala de mestres, el
del conserge, secretària, direcció i Fax)
Fotocopiadora i plastificadora:
Tothom s’haurà de desinfectar les mans abans d’utilitzar-les. Hi haurà un pot de gel
a la sala d’aquests aparells.
Ordinadors i tauletes :
A part de desinfectar-se les mans, caldrà netejar l’aparell amb una tovalloleta amb
gel que hi haurà a cada aula immediatament desprès del seu ús.(TAC, sala mestres,
biblioteca, direcció).
L’aula d’ordinadors s’utilitzarà cada dia per dos grups diferents, així s’haurà de
desinfectar per la persona de neteja quan s’acabi cada sessió d’Espais.
Biblioteca:
Es continuarà fent el préstec de llibres de la biblioteca.
Els llibres que retornin els alumnes es quedaran en quarantena marcats amb un punt
de llibre vermell, alternant la següent setmana amb un de color taronja. Aquests llibres no es podran utilitzar fins 15 dies desprès.
Els alumnes es desinfectaran les mans quan entrin a la biblioteca, abans de tocar els
llibres dels prestatges.
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9- Altres activitats
9.1. Adaptació P3
Durant dos dies es faran dos grups d’alumnes que vindran en moments diferents del matí.
El primer grup de 9.30 a 11,15h. Les famílies els acompanyaran fins a l’aula. Es facilitarà
gel i es controlarà la temperatura abans d’entrar.
A les 11.15h, les famílies recolliran els infants. Les mestres desinfectaran l’aula i joguines
per poder rebre al segon grup.
El segon grup de 11.45 a 13.30h i es farà al mateix.
El tercer dia ve tot el matí un sol grup de 9.30 a 12.30h
El quart dia ve l’altre grup també de 9.30 a 12.30h
El cinquè i sisè dia(que es dilluns) venen tots el alumnes junts de 9.30 a 13h
A partir del setè (dimarts) dia farem l’horari sencer fins les 13.50h
9.2. Activitats complementaries
Les sortides fora de l’escola es realitzaren amb normalitat. Es mantindrà la distància entre
grups si es una sortida de cicle.
Els acompanyants seran els mestres del cicle.
S’haurà de seguir la normativa que publicarà el Departament.

9.3. Extraescolars
Les activitats extraescolars organitzades per l’AFA s’han d’acabar de concretar.
S’hauran de mantenir els grup el més estable possible durant el curs, per tal de poder establir la traçabilitat en cas de contagi. Així mateix es mantenen les mesures d’higiene i desinfecció d’estris i espais.
9.4. Acollida matinal
L’acollida matinal organitzada per l’AFA es farà de 7.30 a 9h del matí
Les famílies acompanyaran els infants fins la porta de l’edifici on es trobaren les monitores.
Es desinfectaran les mans i es prendrà la temperatura.
Portaran sempre mascareta el alumnes i les monitores.
Els nens i nenes s’agruparan per cursos, disposaran de l’espai del menjador i del vestíbul.
Quan siguin les 9h enviaran esglaonadament els alumnes de primària a la seva aula. Desprès acompanyaran esglaonadament fins a la classe als alumnes d’infantil.
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10- Reunions òrgans unipersonals i col·lectius
Les reunions de l’Equip directiu es faran setmanalment a l’escola.
Els claustre es farà mensualment, però de manera telemàtica. ja que no disposem d’una
aula el suficientment gran per mantenir la distància de seguretat.
Cicles i comissions s’aniran alternant un cop cada setmana, aquestes reunions si que es
podran fer presencialment ja que la formen pocs mestres.
L’Etapa de primària també s’haurà de fer telemàticament quan hàgim de ser tots (tutors i
especialistes)

11- Protocol d’actuació en la detecció d’un nou cas de covid-19
En el cas que un infant es trobi malament se li posarà la mascareta, gel a les mans i se li
prendrà la temperatura amb el termòmetre digital i amb un termòmetre normal per confirmar la febre.
Si un alumne té febre s’aïllarà a la sala de mestres d’infantil o secretaria. Immediatament es
trucarà a la família per que el vinguin a buscar.
En el cas que no es pugui connectar amb la família es trucarà al 061.
L’infant sempre estarà vigilat, en funció de la disponibilitat del moment, per la secretària,
direcció o mestre de guàrdia fins que marxi a casa.
No podrà anar de nou a la seva classe, ni tenir contacte amb altres alumnes o mestres.
Els companys no es posaran en quarantena fins que es confirmi per part de la família o del
pediatre que es tracta d’un cas de covid.
Si es tractés d’un cas positiu, des de Direcció es trucarà al Centre d’Atenció Primària i es
parlarà amb la persona referent assignada per seguir les seves indicacions.
S’haurà de reportar les noves dades de cas sospitós o positiu al Traçacovid.

12- Pla de treball en confinament
En cas d’un rebrot de la malaltia, el pla de contingència, s’haurà d’adequar a l’evolució de
l’epidèmia i s’atendrà, en qualsevol cas, a les instruccions i directrius del Departament
d’Educació. Aquest pla està pensat en les actuacions preventives i organitzatives per si es
tornen a tancar els centres educatius.
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12.1. Mestres tutors i tutores
La funció dels tutors i de les tutores en moments de confinament serà primordial. L'escola
com a agent social sempre ha de vetllar per una atenció individualitzada, propera i molt
emocional.
Els tutors i les tutores han d’intentar mantenir la comunicació amb tot l’alumnat del seu
grup i amb les seves famílies. Cal tenir, en aquest sentit, especial cura amb l’alumnat
més vulnerable. Disposar dels canals de comunicació que no només ens ha de servir per
enviar informació o resoldre dubtes, sinó per a una qüestió molt més important en aquest
moment: transmetre tranquil·litat al nostre alumnat i a les seves famílies.
Els tutors i les tutores, juntament amb els coordinadors d’etapa i la Cap d’estudis, han de
vetllar per la coordinació horitzontal, de totes les assignatures. Vetllar per la qualitat del
material i les activitats proposades, intentar adequar-les a les realitats de cada família.
Detectar les possibles problemàtiques per les que puguin passar les famílies, per tal de
notificar-ho a l’equip directiu perquè faci les gestions oportunes per solucionar-les.

12.2. Activitat lectiva
L’activitat lectiva en cas de confinament serà una altre vegada telemàtica, amb la diferència que ara esperem estar més preparats, alumnes i mestres.
Els mestres farem un curs al setembre per poder desenvolupar millor la nostra tasca telemàtica i dominar millor les noves tecnologies i recursos disponibles, tants per infantil com
per a primària.
Crearem un equip de mestres (un de cada cicle) que seran els responsable d’impulsar i ser
un suport per els companys de cicle per poder dur terme l’aprenentatge on line. Aquest
mestres faran més sessions de formació i coordinació amb el formador del curset.
En cas de un nou confinament la seva coordinació ens ajudarà tècnicament i pedagògicament a dur a terme les activitats d’aprenentatge telemàtic.
També des de principi de curs realitzarem amb els infants pràctiques amb les TAC, i els
anirem enviant feines telemàtiques a casa per anant practicant.
Cada curs seguirà els aprenentatges que li marca el currículum. Seguirem atenent la diversitat dins de l’aula i els diferents ritmes d’aprenentatge adequant les activitats als alumnes que ho necessitin. També serà important realitzar alguna activitat conjunta de cicle,
d’etapa o d’escola.
Els alumnes es portaran a casa tot el material: llibres socialitzats, quaderns, llibretes...per
si en algun moment els necessiten.
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12.3. Canals de comunicació
El canal de comunicació amb el personal del centre serà el correu xtec del centre i el correu
xtec del professorat.
Disposar dels canals de comunicació no només ens ha de servir per enviar informació o
resoldre dubtes, sinó per a una qüestió molt més important en aquest moment: transmetre
tranquil·litat al nostre alumnat, a les seves famílies i crear un vincle de cooperació entre els
docents.
Comunicació amb l’alumnat:
Educació Infantil i Cicle Inicial es faran servir els correus electrònics facilitats per les famílies. Cicle Mitjà i Cicle Superior a través dels Classrooms de cada classe, on els i les alumnes estableixen contacte amb els/les diferents tutors/es, realitzant les diferents tasques
proposades i obtenint un retorn de la feina feta.
Assemblees Virtuals amb la regularitat setmanal que consideri cada tutor/a (segons el grup,
les necessitats que vagi veient, etc.) Les eines de comunicació que es fan servir per les
videotrucades virtuals són les següents: Zoom, Jitsi, Skype i Meet. Seran les persones tutores qui vagin convocant i obrint aquests espais, i la convocatòria també la rebran les persones especialistes i de suport per tal de formar-ne part.
En cas que l’infant no es connecti a cap trobada de les que es facin cada setmana, les persones tutores es posaran en contacte amb la família per veure quina manera li pot anar
millor a l’infant per estar en contacte amb la mestra o el mestre (trucada de telèfon, escrit,
videotrucada individual, etc.). Igualment és farà un seguiment individualitzat de cada família
per part de les tutores, via telefònica o vídeo trucada individual.

Canal de comunicació amb les famílies:
Serà a través dels correus electrònics que cada família ens ha facilitat, els grups de WhatsApp de pares/mares delegat/des a través de l’AFA o trucada telefònica. Depenent del tipus
de comunicació s’optarà per un tipus o altre de via.
L’Escola també manté actives les xarxes socials: Instagram i Twitter per on s’informa i
s’orienta a les famílies.

12.4. Coordinació equip docent i PAS
Farem les reunions de claustre i Etapa telemàtiques respectant horari, dia setmanal i calendari de gestió que hi havia a l’escola.
La convocatòria, amb l’ordre del dia, la farà la persona que porti la reunió.
S’utilitzarà el Drive de l’escola per facilitar documents i realitzar feines conjuntes.
Per facilitar la comunicació diària es mantindrà un grup de WhatsApp general de tots el
mestres, un altre de l’Etapa de primària i un altre d’infantil. Cada cicle tindrà un altre amb
els membres del seu cicle.
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Cada un d’aquests grups també farà reunions telemàtiques per coordinar-se millor tots a
l’hora.
La secretaria administrativa realitzarà la seva feina telemàticament des de casa.
Estarà en contacte amb els membres de l’Equip directiu, i participarà en els claustres quan
sigui necessari.
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