PLA D’ACTUACIÓ CURS 2021-22

INTRODUCCIÓ
En aquest document es presenten els aspectes més importants a tenir en compte en el
Pla d’Actuació pel curs 2021-22 amb els quals volem intentar garantir els dos grans
pilars per continuar fent front a la pandèmia i que són la disminució de la transmissió
del virus i l’augment de la traçabilitat dels casos.
Amb les mesures proposades i la col·laboració imprescindible de tots els integrants
de la comunitat educativa, hem de continuar sent un espai on l’activitat educativa es
pugui dur a terme d’una manera segura i confortable.
Aquest Pla d’actuació estableix les bases per tal que el curs 2021-2022 es pugui dur a
terme amb les màximes garanties, que busquen l’equilibri entre la protecció de la salut
de les persones en els centres educatius, la gestió correcta de la pandèmia i el dret de
tots infants i joves a una educació de qualitat. En una societat amb grans incerteses, cal
que l’escola pugui treballar amb la màxima normalitat possible. Cal donar continuïtat a
l’aprenentatge,aplicant les mesures sanitàries de protecció que siguin necessàries.
1. PRINCIPIS BÀSICS DE PREVENCIÓ, HIGIENE I PROMOCIÓ DE LA SALUT
1.1.
-

-

1.2.

Grups de convivència estables
Es mantindrà la proposta d’organització a l’entorn de grups estables de convivència.
Dins aquests grups estables de convivència, no serà necessari mantenir la distància
física interpersonal de seguretat (1,5 m); l’ús de la mascareta serà obligatori per als
alumnes de Primària i ESO.
Haurem de garantir l’estabilitat i l’estanquitat de cada grup amb la finalitat de
preservar la traçabilitat.
En el cas que terceres persones hagin de relacionar-se amb algun grup estable o
alguns grups entre ells, s’haurà de complir rigorosament les mesures de protecció
individual, especialment la ventilació i l’ús de la mascareta.
Higiene de mans dels alumnes:
Es tracta d’una de les mesures més efectives per preservar la salut dels i de les
alumnes,així com la del personal docent i no docent.
En infants i adolescents,s’ha de requerir el rentat de mans i/o gel hidroalcohòlic:
•
•
•
•

A l’arribada i a la sortida del centre educatiu;
Abans i després dels àpats;
Abans i després d’anar al lavabo (infants continents),i
Abans i després de les diferents activitats (també de la sortida al pati).

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

A l’arribada al centre, abans del contacte amb els infants;
Abans i després d’entrar en contacte amb els aliments,dels àpats
dels infants i dels propis;
Abans i després d’acompanyar un infant al lavabo;
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•
•

Abans i després d’anar al lavabo;
Abans i després de mocar un infant (amb mocadors d’un sol ús),i com a mínim
una vegada cada 2 hores.

Hi haurà diversos punts de rentat de mans, amb disponibilitat de sabó amb dosificador.
Afavorirem mesures adaptades a l’edat de l’infant (vídeos, cançons...) per promoure el
rentat de mans correcte i la seva importància així com es mantindran els pòsters i
cartells informatius explicant els passos per a un rentat de mans correcte en els
diversos punts de rentat de mans.
1.3 Ús de mascareta
En funció de la immunitat assolida amb la vacunació, el context epidemiològic i la
normativa vigent, l’ús de la mascareta és susceptible de patir variacions durant el curs
2021-22.
La mascareta indicada en l’àmbit educatiu és de tipus higiènic.
L’ús de la mascareta queda determinat segons edats de la següent forma:
Col·lectiu

Indicació

1r cicle d’educació
infantil (0-3anys)

No indicada

2n
cicle
d’educació
infantil (3-6 anys)

No obligatòria

De 1r a 6è de primària

Obligatòria

A partir d’educació
secundària.

Obligatòria

Personal docent
docent

i

no Obligatòria

Es repartiran mascaretes a tots els professors i personal del centre. Hi haurà a
disposició guants, gel hidroalcohòlic i termòmetres de distància per quan siguin
necessaris.
Tots els alumnes han de tenir la seva pròpia mascareta que portaran de casa.
Cada alumne haurà de portar un kit individual, amb una mascareta de recanvi, un gel
hidroalcohòlic i una bossa de plàstic. També caldrà que portin aigua suficient per a tota
la jornada, ja que no es recomana que utilitzin la font ni les aixetes per reomplir
ampolles.
A porteria hi haurà mascaretes per a que els alumnes que arribin sense, en puguin
adquirir una, previ pagament de 1 €.
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1.4 Ventilació, neteja i desinfecció.
L’empresa ARAMARK, encarregada de la neteja del col·legi seguirà un pla de neteja i
desinfecció adequat a la situació el qual en serà responsable la mateixa empresa.
La neteja i desinfecció d’espais s’ha de fer amb una periodicitat diària al final de la
jornada, procurant incidir més en aquelles superfícies de contacte habitual.
En quant a la ventilació, totes les aules han de poder ser adequadament ventilades
seguint curosament les Orientacions de ventilació de Salut.
Les zones exteriors són espais de baix risc de transmissió del coronavirus. Per
aquest motiu, utilitzarem espais com el pati per a la realització d’aquelles activitats que
puguin fer-se a l’aire lliure.
Els tutors hauran d’explicar i conscienciar a tots els alumnes de la necessitat de
complir aquestes normes d’higiene i de seguretat. Així com de fer un bon ús de tot el
material de neteja i desinfecció.
El mal ús del material de desinfecció i neteja i la no aplicació i seguiment de les
mesures de seguretat podran ser sancionades i estaran regulades a les NOFC.
1.5 Requisits d’accés al centre educatiu


Absència de simptomatologia compatible amb la covid-19 (febre o febrícula
per sobre de 37,5ºC, tos, dificultat per respirar, mal de coll*, refredat nasal*,fatiga,
dolors musculars i/o mal de cap, mal de panxa amb vòmits o diarrea, pèrdua
d’olfacte o gust en infants grans i adolescents) o amb qualsevol altre quadre
infecciós.
*Com que el mal de coll i el refredat nasal (ambdós sense mocs) són molt habituals en
els infants només s’haurien de considerar símptomes potencials de covid-19 si també hi
ha febre o altres manifestacions de la llista de símptomes.



No convivents o contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia
compatible en els10 dies anteriors.

1.6 Control de símptomes
Les famílies, o directament l’alumne o alumna si és major de 16 anys, han de ferse responsables de l’estat de salut dels fills i filles o de si mateixos. A l’inici del
curs, han de signar una declaració responsable a través de la qual:

▪

fan constar que són coneixedores de la situació actual de la pandèmia, amb el risc
que això comporta, i que, per tant, s’atindran a les mesures que puguin ser
necessàries en cada moment;

▪

es comprometen a no portar l’infant o adolescent al centre educatiu en cas que
presenti simptomatologia compatible amb la covid-19 o l’hagi presentat en els
darrers 10 dies i a comunicar-ho immediatament als responsables del centre
educatiu, per tal de poder prendre les mesures oportunes.

▪

es comprometen a portar el certificat de vacunació, en el cas dels alumnes majors
de 12 anys.
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Les famílies disposaran d’una llista de comprovació de símptomes. La família o, si
escau, el mateix alumne o alumna, ha de comunicar al centre si ha presentat febre
o algun altre símptoma.
En el centre disposarem de termòmetres de distància incorporats a la farmaciola
per si un alumne o alumna es troba malament durant la jornada lectiva, però no es
considera necessari prendre la temperatura diàriament en el moment de l’accés al
centre.
2. ORGANITZACIÓ DEL CENTRE

2.1. Organització de grups estables
L’organització del centre segons grups estables i espais queda reflectida en la següent
taula:

2

13
P3A

Imma Bea

14
P3B
23
P4
15
P5A
16
P5B

1r A

21

0

2

M Elena
Goñi

2

Sofia
Silva

2

Alex
Luna

2

1 Vetlladora

0

0

3

1 Vetlladora
1 auxiliar conversa

Sala Psico
Aula
d’Ambients
Sala Psico
Aula
d’Ambients
Sala Psico
Aula
d’Ambients

0

Aula
P5A

Sala
PsicoAula
d’Ambients

0

Aula
P5B

Sala Psico
Aula
d’Ambients

1 auxiliar conversa
1 auxiliar conversa

Aula
P4 B

1 auxiliar conversa
1 Vetlladora

Aula
P4 A

1 auxiliar conversa
1 Vetlladora

Aula
P3 A

1 auxiliar
conversa

Maria
Cuevas

Yolanda Eraso

1 Vetlladora

0

Aula 1rA

Gimnàs
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1r B

20

Natalia Batalla

1 Vetlladora

Aula 1r B

Gimnàs

1 auxiliar conversa
2n A

15

Júlia Llop

3

1 auxiliar conversa

0

Aula 2n A

Gimnàs

2n B

18

Mariona Adam

3

1 auxiliar conversa

0

Aula 2n B

Gimnàs

3

1 auxiliar conversa

0

Aula 3r A

Gimnàs

0

Aula 3r B

Gimnàs

0

Aula 4t A

Gimnàs

0

Aula 4t B

Gimnàs

0

Aula 5è A

Gimnàs

0

Aula 5è B

Gimnàs

0

Aula 6è A

Gimnàs

0

Aula 6è B

Gimnàs

Aula 6è C

Gimnàs

23
3r A

SIEI

Rosa Saladié

Aula d’acollida
23
3r B

3

1 auxiliar conversa
SIEI

Juani Morales

Aula d’acollida
19
4t A

3

1 auxiliar conversa
SIEI

Laura
Cárdaba

Aula d’acollida
1 Vetlladora

18
4t B

3

1 auxiliar conversa
SIEI

Núria Musté

Aula d’acollida
19
5è A

3

1 auxiliar conversa
SIEI

Laia Nolla

Aula d’acollida
19
5è B

3

1 auxiliar conversa
SIEI

Sara Ruiz

Aula d’acollida
17
6è A

3

1 auxiliar conversa
SIEI

Anna Manetas

Aula d’acollida
18
6è B

3

1 auxiliar conversa
SIEI

Loli Melero

Aula d’acollida
16
6è C

3
Lluïsa Maixé

1 auxiliar conversa
SIEI
Aula d’acollida
1 Vetlladora
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1 auxiliar conversa
1r A

23

Núria
Macip

7

0

SIEI

Aula

Laboratori

1r A

Tecnologia

Aula d’acollida

Gimnàs
Aula Polivalent

1 auxiliar conversa
1r B

23

Igor
Besora

7

0

SIEI

Aula

Laboratori

1rB

Tecnologia

Aula d’acollida

Gimnàs
Aula
Polivalent

1 auxiliar conversa
2n A

30

Julián
Valero

7

0

SIEI

Aula

Laboratori

2n A

Tecnologia

Aula d’acollida

Gimnàs
Aula
Polivalent

1 auxiliar conversa
2n B

29

Rosa M
Caparrós

7

0

SIEI

Aula

Laboratori

2n B

Tecnologia

Aula d’acollida

Gimnàs
Aula
Polivalent

1 auxiliar conversa
3r A

29

Gerard Gil

7

0

SIEI

Aula

Laboratori

3r A

Tecnologia

Aula d’acollida

Gimnàs
Aula
Polivalent

1 auxiliar conversa
3r B

29

Aleix
Bordas

7

SIEI
Aula d’acollida

0

Aula

Laboratori

3r B

Tecnologia
Gimnàs
Aula
Polivalent
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7
4t A

29

Francesc
Ribera

1 auxiliar conversa

0

SIEI

Aula

Laboratori

4t A

Tecnologia

Aula d’acollida

Gimnàs
Aula
Polivalent

7
4t B

29

M Rosa
Mercadé

1 auxiliar conversa
SIEI
Aula d’acollida

0

Aula

Laboratori

4t B

Tecnologia
Gimnàs
Aula
Polivalent

Es podran utilitzar, com a espai docent per a un grup d’alumnes, les aules de grup i
també les aules o espais específics: psicomotricitat, biblioteca, gimnàs, laboratori etc.
quan sigui necessari.
2.2 Espai de menjador
Davant la nova evidència que la transmissió del virus és molt poc probable a través de
les superfícies, les recomanacions principals al menjador consisteixen en la ventilació,
el rentat de mans i la disposició de l’alumnat per grups de convivència estable.
El personal docent i el personal d’administració i serveis del centre podran fer ús del
servei de menjador escolar sempre que sigui possible la seva ubicació en un espai
clarament diferenciat de l’ocupat per l’alumnat i mantenint en tot moment la distància
de seguretat d’1,5 metres entre els adults i amb l’alumnat. El professorat i el personal
d’administració i serveis han d’utilitzar obligatòriament la mascareta en el menjador
excepte quan estiguin asseguts a la taula menjant.
Les activitats posteriors als àpats s’han de realitzar, preferiblement, a l’aire lliure, amb
ocupació diferenciada d’espais per a cada grup estable. Quan això no sigui possible
cal fer ús de la mascareta.
També es poden utilitzar espais interiors, preferiblement per a infants pertanyents a un
mateix grup estable. En aquest cas cal garantir-ne la ventilació.
2.3 Espai de gimnàs
Es recomana que l’educació física es faci a l’aire lliure sempre que sigui possible.
Si l’activitat té lloc a l’exterior i/o es mantenen els grups estables no serà necessari l’ús
de mascareta.
2.4 Patis
La sortida al pati es farà de forma esglaonada i vigilant que les files no coincideixin en
les pujades i baixades.
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S’establiran els següents torns d'esbarjo tenint en compte que hi pot haver a la vegada
més d’un grup estable si es fa ús de la mascareta.
PATI
Pati dels petits

Pati dels porxos

Pati de la porta verda

GRUP
P3
1r ESO
2n ESO
3r Primària
4t Primària
P4
P5
3r ESO
4t ESO
5è Primària
6è Primària
1r Primària
2nPrimària

HORARI
11:00 a 11:30 h
10:00 a 10:30 h
10:30 a 11:00 h
11:00 a 11:30 h
10:00 a 10:30 h
10:30 a 11:00 h
11:00 a 11:30 h

2.5 Espais de reunió i treball per al personal
En els espais de reunió i treball per al personal s’han d’establir les mesures
necessàries per garantir el distanciament físic de seguretat d’1,5 metres, i és obligatori
l’ús de la mascareta. S’ha de prestar atenció a la ventilació correcta de l’espai.
Les reunions, amb caràcter general, han de ser telemàtiques.
2.6 Entrades i sortides
Durant les entrades i sortides, els i les alumnes han de portar la mascareta posada.
En la següent taula, queden concretades les hores d’entrada i sortida de tot l’alumnat
del centre:

Grup
PORTA

Infantil

Horari entrada
MATÍ

Horari sortida

Horari entrada

Horari sortida

MATÍ

TARDA

TARDA

P-3

9:05 a 9:10 h

12:45 a 12:50 h

15:05 a 15:10 h

16:45 a 16:50 h

P-4

9:00 a 9:05 h

12:50 a 12:55 h

15:00 a 15:05 h

16:50 a 16:55 h

P-5

8:55 a 9:00 h

12:55 a 12:50 h

14:55 a 15:00 h

16:55 a 17:00 h

7:55 a 8:00 h

13:15 a 13:20 h

14:55 a 15:00 h

16:50 a 16:55 h

15:00 a 15:05 h

17:00 a 17:05 h

1r i 2n ESO
Principal

14:15 a 14:20 h

3r i 4t ESO
3r i 4t ESO

7:55 a 8:00 h

13:15 a 13:20 h
14:15 a 14:20 h

Pati
4t Primària

8:55 a 9:00 h

12:50 a 12:55 h

14:55 a 15:00 h

16:50 a 16:55 h
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Església

3r Primària

9:00 a 9:05 h

12:55 a 13:00 h

15:00 a 15:05 h

16:55 a 17:00 h

2n Primària

9:05 a 9:10 h

13:00 a 13:05 h

15:05 a 15:10 h

17:00 a 17:05 h

1r Primària

9:05 a 9:10 h

13:00 a 13:05 h

15:05 a 15:10 h

17:00 a 17:05 h

5è Primària

9:00 a 9:05 h

13:00 a 13:05 h

15:00 a 15:05 h

17: 00 a 17:05 h

6è Primària

8:55 a 9:00 h

12:55 a 13:00 h

14: 55 a 15:00 h

16:55 a 17:00 h

INFANTIL:
- Els alumnes d’Infantil entraran per la porta de P3 i pujaran sols a les seves
aules.
- Els primers dies només un familiar pot acompanyar els nens/es de P3.
- IMPORTANT: les famílies no podran accedir al centre ni a les entrades ni a les
sortides.
PRIMÀRIA:
-

Els alumnes des de 1r fins a 4t de Primària faran files al pati exterior amb el/la
professor/a amb qui tinguin classe a primera hora, i pujaran per l’escala verda.
5è i 6è de Primària entraran per la porta de l’església i pujaran sols per l’escala
interior.
IMPORTANT: les famílies no podran accedir al centre ni a les entrades ni a les
sortides.

ESO:
-

-

Els alumnes de 1r i 2n d’ESO entraran i sortiran per la porta principal de la
porteria i pujaran sols a les aules (sempre per l’escala interior).
Els alumnes de 3r i 4t d’ESO al matí entraran pel pati de la porta verda. Pujaran
sols a les aules per l’escala verda. A la tarda entraran per la porta principal i
pujaran sols a les aules per l’escala interior. La sortida del matí la faran per
l’escala verda, i a les 17 h utilitzaran l’escala interior i sortiran per la porta
principal.
Tindran molta cura a migdia amb els nens i nenes més petits que estan al pati
de menjador.

Els alumnes que esperen als germans més grans a migdia esperaran a porteria.

3 PLA D’ACTUACIÓ, en cas de detectar un possible cas de COVID19
Davant d'un alumne que mostri símptomes compatibles amb la COVID-19 a l’escola,
seguirem el següent protocol:
1. El professor que detecti els símptomes d’aquest alumne, el portarà a un espai
separat d'us individual, que serà una de les habitacions de la comunitat
assenyalada amb un rètol a la porta (la clau estarà a porteria). Prèviament avisarà
al professor/a de guàrdia per tal que vigili l’aula on estava
2. Es col·locarà una mascareta quirúrgica que es trobarà a l’espai COVID (tant a la
persona que ha iniciat símptomes com a la persona que quedi al seu càrrec).
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3. El referent COVID del centre contactarà amb el RECO (referent COVID de Salut) i
amb la família per tal que vingui a buscar l’alumne.
4. En cas de presentar símptomes de gravetat es trucarà també al 061.
5. El centre contactarà amb el servei territorial d’Educació per informar de la situació i
a través d’ells amb el Servei de Salut Pública.
6. En cas que finalment es confirmi el cas, Salut Pública serà l'encarregada de la
identificació, aïllament i seguiment dels contactes estrets.
7. En cas que la persona que presenti símptomes sigui un membre del personal
docent o del PAS, ho comunicarà a l’equip de direcció i romandrà a casa seva
seguint el mateix protocol.
PEL BON FUNCIONAMENT D’AQUESTA ORGANITZACIÓ ÉS MOLT IMPORTANT
LA PUNTUALITAT DE TOTS ELS DOCENTS AIXÍ COM ÉS IMPRESCINDIBLE QUE
TOTES LES FILES VAGIN ACOMPANYADES FINS A LES PORTES ASSIGNADES
AMB ELS PROFESSORS CORRESPONENTS.
4

ALGUNS ASPECTES PEDAGÒGICS IMPORTANTS (Seguint les instruccions del
Departament )
No es faran barreja de grups per a mantenir el grup estable (Ambients, racons, espais
d’aula....).
No hi haurà grups de nivell a Primària per a poder mantenir el grup estable. La
diversitat es treballarà a partir de la co docència sempre que sigui possible.
A l’ESO es continuaran fent les matèries optatives, i grups de nivell sempre.
Les sortides a realitzar durant el curs es determinaran amb tot l’equip docent previ a
l’inici de curs.

Aquest pla d’actuació està subjecte a les indicacions dels Departament d’Educació i
Salut i es podrà modificar en els aspectes que siguin necessaris segons la situació de
pandèmia.

Agraïm la col·laboració de tota la comunitat educativa durant el curs passat pel seu
esforç en el compliment d’aquestes directrius. De ben segur que aquesta experiència
ens facilitarà el bon funcionament del curs que ara iniciem.
Malgrat això hem de continuar sent molt curosos i aplicar el principi de màxima
prudència.

Aquest pla ha estat aprovat pel Consell Escolar del centre en data 29de juny de 2021
Revisat el 8 de setembre de 2021
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Infografia elaborada pel Departament d’Educació amb el resum de les mesures
organitzatives del centres educatius pel curs 2021-22.

