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1.

ORGANITZACIÓ DE L’ESCOLA EN SITUACIÓ DE PANDÈMIA

Tenint en compte l’adaptació de l’escola a les mesures de prevenció, sanitàries i d’higiene
que ens ha fet arribar el Departament d’Educació respecte a la pandèmia del Covid-19,
s’han establert tot un seguit de canvis organitzatius i de funcionament a l’escola:
-

Creació de grups de convivència i socialització molt estables: grups estables
d’alumnes, amb el seu tutor o tutora, i en el marc dels quals es produeix la
socialització de les persones que l’integren.

-

Creació de grups de docents: amb un tutor o tutora per grup classe i minimitzant el
nombre de docents especialistes que hi intervenen.

-

Ús d’espais: cada grup classe tindrà un espai de referència i puntualment farà ús
d’altres espais, amb les mesures corresponents de neteja, desinfecció i ventilació.

-

Entrades i sortides: es farà ús de tots els accessos possibles a l’escola, establint
horaris esglaonats per cursos. Estan concretades a la normativa de cada etapa.

-

Acollida i permanència: es mantindran amb nous espais i mestres, agrupant els
alumnes per etapes i amb mascareta.

-

Menjador: cada grup d’alumnes dinarà amb el seu grup de convivència estable i, en
alguns torns, s’utilitzaran espais alternatius per millorar la distància de seguretat. Hi
haurà canvis de funcionament per complir amb les mesures establertes.

-

Pati: el faran conjuntament els grups estables de convivència d’un mateix curs, amb
mascareta i amb horaris esglaonats d’entrada i sortida respecte d’altres cursos.

-

Extraescolars: funcionaran amb grups estables per activitat, amb mascareta i
mantenint la distància de seguretat. Tenint en compte, a més, les recomanacions
específiques per a cada activitat.

-

Transport: funcionarà amb normalitat i amb ús de mascareta.

-

Festes, sortides i colònies: des de l’escola s’elaborarà un pla anual que us farem
arribar a les famílies a principi de curs i que estarà condicionat a l’evolució de la
pandèmia.

-

Relació família-escola: a principi de curs farem la reunió anual presencial, amb
totes les mesures de seguretat corresponents.
Al llarg del curs es podrà accedir al recinte escolar de manera fluïda i sense
aglomeracions, sols un acompanyant per alumne, mantenint la distància de
seguretat i amb mascareta.
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Només es podrà accedir a l’interior de l’escola quan sigui imprescindible i es
prioritzarà la comunicació telefònica i/o telemàtica.
La relació amb els mestres, professors i tutors es farà via telefònica o per mail i les
entrevistes podran ser telemàtiques o presencials, segons com evolucioni la
pandèmia.
-

Ús de mascareta: els alumnes a partir d’EP1 hauran de portar mascareta a l’entrar
a l’escola i fins arribar a la seva aula, igualment en el moment de sortir. Dins l’aula i
amb el grup estable de convivència podran anar sense. També caldrà portar-ne a les
estones d’esbarjo i en els trajectes pel centre. Recomanem que els alumnes portin la
mascareta dins una bossa penjada o lligada, ronyonera... (exclusiva per a la
mascareta i marcada amb el nom).

-

Ventilació: tenim la sort de tenir una escola molt oberta que ens facilita molt la
ventilació de tots els espais en qualsevol moment.

-

Neteja i desinfecció: es seguiran els protocols establerts pels Departaments
d’Educació i Salut i a més de les neteges es desinfectaran els espais cada dia i
sempre que hi hagi canvi d’alumnat que l’utilitzi. En alguns moments els alumnes
també hi col·laboraran.

2.

ENTRADES I SORTIDES

-

-

Les entrades i sortides es faran esglaonades i tenint en compte el grups estables.
S’utilitzaran tots els accessos disponibles d’entrada a l’escola.
A cada accés a l’escola l’entrada i sortida, d’un o dos grups estables, es farà en
intervals de 10 minuts.
Els alumnes hauran de portar mascareta fins que accedeixen a la seva aula i també
n’hauran de dur al sortir.
Els pares, mares, familiars... han de procurar evitar entrar dins de l’escola. Si entren
al recinte escolar ha de ser sols un únic acompanyant, amb mascareta i preservant
la distància de seguretat.
Les famílies que tinguin fills a les dues franges horàries establertes per qüestions
organitzatives poden apropar-se al punt mig.
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CURS

Lloc d’entrada

Horari Entrada

Horari Sortida

EI3A
EI4A
EI5A

porta exterior
de la classe

8.45h - 8.55h

16.25h - 16.35h

EI3B
EI4B
EI5B

porta exterior
de la classe

8.55h - 9.05h

16.35h - 16.45h

EP1
EP3

porta
entrada
principal

8.55h - 9.05h

16.35h - 16.45h

EP2
EP4

porta
entrada
principal

8.45h - 8.55h

16.25h - 16.35h

EP5

porta principal
E10-14

8.55h - 9.05h

16.35h - 16.45h

8.45h - 8.55h

16.25h - 16.35h

8.45h - 8.55h

16.25h - 16.35h

EP6

porta
carrer Isidoro

ESO1

porta principal
E10-14

ESO2

porta
carrer Isidoro

8.55h - 9.05h

16.35h - 16.45h

ESO3

porta davant aula 1.4

8.55h - 9.05h

16.35h - 16.45h

ESO4

vestíbul

8.45h - 8.55h

16.25h - 16.35h

BTX1 / SMX1

porta rocòdrom

7.55h - 8.05h

14.25-14.35h

BTX2 /SMX2

porta principal
EBC

7.45h - 7.55h

14.35-14.45h
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3.

HORARIS I ESPAIS DE PATIS

INFANTIL

E6-10

E10-14

ESO3-4

BATX i
CICLES

Pati
matí

10.40h
a 11.10h

10.40h
a 11.10h

11.20h
a 11.50h

11.00h
a 11.30h

11.00h
a 11.30h

Pati
migdia

12.45h
a 13.30h

13.30h
a 14:10h

14.15h
a 15h

15.00h
a 15.30h

Espais

pati d’infantil
(6 espais
diferenciats)

4 espais de pati
(2 espais
Montseny,
pista,
resta de pati)

4 espais de pati
(2 espais
Montseny,
pista,
resta de pati)

3 espais de
pati,
(2 espais al pati
Montnegre,
pista de
bàsquet)

*Rotació grups
durant la
setmana
*Mascareta i
distància de
1,5m

*Rotació grups
durant la
setmana
*Mascareta i
distància de
1,5m

*Rotació grups
durant la
setmana
*Mascareta i
distància de
1,5m

espais
exteriors de
l’escola
(espais
diferenciats)
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4.

MENJADOR

-

El nostre espai menjador, per les seves dimensions, ens permet coincidir diversos
grups estables i mantenir els nostres torns i horaris habituals.

-

En el primer i quart torn en que hi ha tres i dos cursos respectivament, tan sols amb
la reorganització de taules aconseguim l’espai necessari per mantenir la distància de
seguretat entre grups estables.

-

En el segon i tercer torn en què hi ha quatre cursos optem perquè un curs (EP1 a
l’etapa E6-10 i EP5 a l’etapa E10-14) ocupin un espai alternatiu, l’antiga aula de
plàstica de l’edifici de primària.

-

En el menjador i espai alternatiu els alumnes podran dinar separats per grups
estables de convivència.

-

Per organitzar l’espai alternatiu es comptarà amb 7 taules i les respectives cadires
del menjador, així també es crearan més espais lliures.

-

El menjador té moltes i bones obertures que fan molt fàcil la ventilació.

-

Els alumnes, com fins ara, s’hauran de rentar les mans abans i després de dinar.

-

S’haurà de portar mascareta en el trajecte de l’aula al menjador i tornar-se-la a posar
per sortir al pati.

-

Seguirem menjant com fins ara en plats individuals.

-

El menjar el repartiran els mestres i monitores a tots els torns. Aquest curs no serà
possible com fins ara que els alumnes més grans se’ls puguin repartir ells de les
safates comunes.

-

Parar i desparar taula: els alumnes només podran parar taula per al seu grup
estable. Desparar ho faran els alumnes com fins ara.

-

Menjador de mestres: s’organitzaran els torns de manera que es puguin mantenir les
distàncies de seguretat.
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5.

PLA D’ACTUACIÓ EN CAS DE DETECTAR UN POSSIBLE CAS DE COVID-19

-

Només podran accedir al centre aquelles persones que presentin absència de
simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, dificultat respiratòria,
malestar, diarrea…) o qualsevol altre quadre infecciós, sense haver pres cap fàrmac.

-

No convivents o que tinguin contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia
compatible en els 14 dies anteriors.

-

Les famílies, o directament l’alumne si és major de 18 anys, haurà de fer-se
responsable de l’estat de salut dels seus fills i filles, ho faran signant la declaració
responsable indicada pel Departament a principi de curs.

-

Davant d’una persona que comenci a desenvolupar símptomes compatibles amb la
COVID-19 al centre educatiu:
-

-

-

Se’l portarà a un espai separat d’ús individual
Se li col·locarà una mascareta quirúrgica (tant a la persona que ha iniciat
símptomes com a la persona que quedi al seu càrrec).
Es contactarà amb la família per tal que vingui a buscar l’infant o adolescent.
En cas de presentar símptomes de gravetat es trucarà també al 061.
L’escola contactarà amb el servei territorial d’Educació per informar de la
situació i a través d’ells amb el servei de salut pública.
La família haurà de contactar amb el seu CAP de referència per valorar la
situació i fer les actuacions necessàries.
L’escola mantindrà en tot moment la comunicació amb els serveis territorials
d’Educació i salut pública, qui, en última instància marcarà l’estratègia de
control del brot.
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.
Si hi ha un cas positiu, es comunicarà a l’Ajuntament a través dels Serveis
Territorials
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6.

PLA DE VENTILACIÓ, NETEJA I DESINFECCIÓ

L’escola disposarà d’un pla de neteja i desinfecció elaborat per l’empresa Garbet, i validat
per la direcció del centre educatiu on es contemplin totes les mesures de neteja d’espais
després del seu ús quan siguin utilitzats per diversos grups estables. També la neteja de
l’espai del menjador després dels diferents torns, i la periodicitat dels espais compartits, així
com la neteja dels lavabos.
Dins del conjunt d’actuacions de sensibilització que el centre portarà a terme amb l’alumnat
sobre mesures higièniques davant la prevenció de contagi per la covid-19, també se’ls hi
demanarà a l’alumnat que col·labori en les actuacions de neteja de superfícies i estris
utilitzats abans d’abandonar l’espai i possibilitar el seu nous ús en bones condicions.

7. INDICADORS DE SEGUIMENT DEL PLA D’OBERTURA

Amb l’objectiu de portar un correcte seguiment de les mesures excepcionals es realitzaran
una sèrie de comprovacions abans de l’inici de curs, i unes altres comprovacions diàries un
cop comenci el curs.
Llista de comprovació per a l’obertura de centres educatius a l’inici de curs
Acció
Es disposa d’un pla de ventilació, neteja i desinfecció?
Es disposa del pla d’actuació davant d’un cas sospitós?
S’ha demanat a totes les persones treballadores del centre educatiu que les que presentin
condicions considerades de risc o que estiguin embarassades es posin en contacte amb el
Servei de Prevenció de Riscos Laborals?
El personal docent i no docent del centre ha rebut els equips de protecció (mascaretes)?
Tots els espais habilitats per a les activitats lectives disposen de ventilació?
S’ha realitzat la neteja i manteniment dels equips de climatització?
El personal docent i no docent ha rebut tota la informació necessària respecte de les
mesures de protecció i prevenció?
Les famílies han rebut tota la informació necessària respecte de les mesures de protecció i
prevenció?
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Llista de comprovació per a l’obertura diària del centre
Acció
S’ha efectuat la ventilació de totes les aules i espais de l’escola durant un mínim de 10
minuts?
Tots els dispensadors de sabó de lavabos, cuina i aules disposen de sabó suficient?
Hi ha tovalloles d’un sol ús a tots els rentamans?
Tots els dispensadors de gel hidroalcohòlic disposen de gel suficient?
S’ha dut a terme la neteja i desinfecció de les superfícies de major contacte (poms de les
portes, baranes, interruptors, bancs, polsadors ascensor, etc.)?
S’ha dut a terme la neteja i desinfecció de totes les aules i espais docents?
S’ha dut a terme la neteja i desinfecció dels lavabos?
S’ha realitzat la neteja i desinfecció de les fonts d’aigua?
S’ha realitzat la neteja i desinfecció dels equips informàtics?
S’ha realitzat la neteja i desinfecció del material escolar?
S’ha realitzat la neteja i desinfecció de jocs i joguines?
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