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1. MARC LEGAL 

El present document està emparat pel Pla d'actuació per al curs educatiu 2020-21 per a 

centres educatius en el marc de la pandèmia per COVID-19 del Departament d'Educació 

i en els criteris per a l'organització del curs 2020-21 del Consorci d'Educació de 

Barcelona. 

CRITERIS GENERALS 

Per tal de garantir l'assistència  de tot l'alumnat al centre de manera presencial es 

prendran les mesures següents: 

* De manera general, es mantindrà una distància d'un metre i mig en les interaccions al 

centre educatiu. 

*Es reorganitzaran els espais de manera que es pugui garantir aquesta distància de 

seguretat. 

*S'establiran grups estables d'alumnat que, juntament amb el seu tutor o tutora 

establiran un grup estable o grup estanc. 

*L'alumnat d’aquests grups estables es podrà socialitzar sense haver de mantenir la 

distància de seguretat. 

*A un grup estable hi podran intervenir dos professors. En cas d'intervenir altre 

professorat caldrà extremar les mesures de seguretat. 

*S'evitarà la interacció amb altres grups del centre. 

*En la mesura que sigui possible, donades les característiques del nostre centre, 

s'intentarà utilitzar a màxim els espais a l'aire lliure: pati, terrassa de P3 i carrer Sagunt. 

*Les entrades i sortides seran esglaonades per tal d'evitar aglomeracions. 

*Es reduirà a mínim els desplaçaments de l'alumnat al centre. Serà el professorat, si 

s'escau, qui es desplaci d'aula. 

*A les sales d'us personal es respectarà la distància de 1,5m. 

*S'evitaran les reunions de manera presencial. 

*Es prioritzarà la comunicació amb les famílies de manera telefònica o telemàtica. Les 

famílies podran entrar a l'edifici, complint les normes de seguretat pertinent, si es 

considera adient. 
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*En cas de fer ús de transport col·lectiu, es tindran en compte les normes vigents. 

*Es crearà una comissió de seguiment COVID19 formada per membres  dels diferents 

sectors de la Comunitat Educativa. 

*La direcció del centre serà la persona responsable del COVID 19. 

 

2. ELS  GRUPS ESTABLES 

Davant la necessitat de crear grups estables hem sospesat diverses possibilitats que han 

anat canviant amb el pas del temps. 

La situació ideal per tal de mantenir el nombre d'alumnat sense haver de fer grups 

internivells dins un mateix cicle seria dividir cada grup en dos tutories estables. 

En aquest cas es necessitarien 18 professors o professores tutors i 18 espais. 

Tenint en compte que el centre compta amb 12 espais utilitzables com a aula (9 aules, 

multiusos, biblioteca i menjador), caldrà cercar 6 espais fora del centre. L'ideal és que 

les 6 aules d'Educació Infantil es traslladessin a la Ludoteca Olzinelles i la resta de grups 

romanguin a l'escola. 

Som conscients que aquesta opció és poc viable a nivell econòmic i d'espais i, podem 

plantejar una altra situació: 

Desdoblament del grup de P-3 en 2 grups. 

Desdoblament dels dos grups de P4 i P5, Cicle Inicial, mitjà i Superior en tres grups. 

Amb aquesta alternativa, tindríem 14 grups i  caldrien 2 espais fora del centre. Creiem 

que a millor opció serien 2 espais de la Ludoteca Olzinelles per a l'alumnat de P-3.  

Tenint en compte la nova normativa del dia 3 de juliol, les dimensions de les aules         

(superiors a 47 metres quadrats) la possibilitat de ventilació de les instal·lacions i 

especialment en ser una escola d'una línia, les dificultats a nivell pedagògic que ens 

planteja fer grups diferents del grup classe que hem tingut normalment fent agrupacions 

amb alumnat de diferents edats i  els espais del centre,  la proposta es mantenir els grups 

classe tal i com els teníem en els cursos anteriors a la pandèmia COVID 19. 
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3. CRITERIS PER A L'AGRUPACIÓ DE L'ALUMNAT,  EN CAS DE NO PODER MANTERNIR 

ELS GRUPS/CLASSE HABITUALS 

En cas de no poder mantenir els grops classe habituals, ens proposem crear grups 

heterogenis equilibrats, tenint en compte els criteris següents: 

 - Distribució equitativa de l'alumnat amb PI, AA i NEE tipus A i B. 

 - Habilitats intrapersonals. 

 - Nivell maduratiu i afectivo-emocional. 

 - Equivalència de gènere. 

 - Seguiment dels aprenentatges. 

 - Interès de l’alumnat. S'enviarà un correu electrònic a la família de l’alumnat 

demanant que proposi 3 companys o companyes amb qui voldria estar al grup 

estanc. S'intentarà que estigui amb al menys un al grup. 

 

4. COORDINACIÓ ENTRE EL PROFESSORAT 

Donades les circumstàncies excepcionals, cal fer especial èmfasi en la coordinació dels 

diferents grups de cada cicle.  

Per aquest motiu, ens plantegem l'organització de les hores d’exclusiva al centre tal i 

com segueix: 

 Dilluns: Coordinació/Comissió pedagògica 

 Dimarts: Cicle 

 Dimecres: Cicle 

 Dijous: Claustre (mensual o quinzenal)/atenció a les famílies). 

A les reunions de professorat es garantirà el distanciament físic de seguretat de 1,5m. Si 

no es pot garantir, caldrà l'ús de mascareta. Caldrà desinfectar i ventilar els espais 

després de la seva utilització i cal evitar compartir estris. 

REUNIÓ FORMAT TEMPORITZACIÓ ESPAI 

Direcció Presencial 1 set Aula de Llum 

Coordinació Presencial 1 set (dl) Aula de Llum 

Cicle Presencial 2 set (dt, dc) Aula coordinador/a 

Comissió Presencial 1 set (dl) Biblioteca 

Claustre Presencial 1 mensual (dj) Biblioteca 

EAP Presencial 1 set (dj) Aula Petita 

CAD Presencial 1 trimestral (dj) Biblioteca 

Comissió Social Presencial 1 mensual (dv) Biblioteca 

mailto:escolacalmaiol@gmail.com
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5. TUTORIES 

Cada grup classe tindrà assignat un tutor o tutora. S'assignaran també els recursos de 

suport de cadascun des grups: TEI, Vetlladora, suport, etc... de manera proporcional a 

les necessitats del grup d'alumnes, intentant que cada grup tingui una persona de suport 

per tal d'intentar que el professorat que passa per cada grup sigui el mínim possible. 

6. PROFESSORAT ESPECIALISTA 

Cada professor o professora especialista estarà assignada a un cicle i curs determinat. 

Especialistes d'Educació física: cada cicle compta amb especialista d'Educació Física, per 

tant no hi haurà cap professor que canviï de cicle per aquesta especialitat. 

Especialista de música i llengua Anglesa: Exerciran la docència amb tot l'alumnat del 

centre, a la seva aula, amb les corresponents mesures de seguretat. 

 

7. QUADRE DISTRIBUCIÓ PROFESSORAT I ESPAIS 

Grup Alum

nes 

Docents PAE Espai 

  Estable Temporal Estable Temporal Estable temporal 

P-3 25 

-Tutora 

-Meritxell 

Carapuig 

-Aleix Ferrús ANG 
-Tesa Casals MÚS 
-Cristina Homs EE 

Anna 

Foix 

 Aula P3 Aula psico 

P-4 26 

-Sara Garcia 

-Dolors Vílchez 

-Aleix Ferrús ANG 
-Tesa Casals MÚS 
-Cristina Homs EE 

Teresa 

García 

 Aula P4 Aula psico 

Polivalent 

(dinar) 

P-5 26 

-Núria Teixidó 
-Lurdes Rios 
 

-Aleix Ferrús ANG 
-Tesa Casals MÚS 
-Cristina Homs EE 

  Aula P5 Aula psico 

polivalent 

(dinar) 

1r 26 

-Meritxell Nebot 

-Mestre/a reforç 

-Aleix Ferrús ANG 
-Albert Sagarra EF 
-Tesa Casals MÚS 
-Cristina Homs EE 

  Aula 1r menjador 

(dinar) 

2n 25 
-Albert Sagarra 

-Mestre/a reforç 

-Aleix Ferrús ANG 
-Tesa Casals MÚS 
-Cristina Homs EE 

  Aula 2n menjador 

(dinar) 

3r 25 
-Gerard Anglada 

-Mayte  Carceller 

-Aleix Ferrús ANG 
-Tesa Casals MÚS 
-Cristina Homs EE 

  Aula 3r 

 

multiusos 

(dinar) 

4t 25 

-Ely Joaniquet 

-Mayte Carceller 

-Aleix Ferrús ANG 
-Tesa Casals MÚS 
-Gerard Anglada EF 
-Cristina Homs EE 

  Aula 4t  
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8. ATENCIÓ A L'ALUMNAT D'EDUCACIÓ ESPECIAL 

L’alumat d'Educació especial serà atès per l'especialista dins o fora de l 'aula. En cas 

d'utilització de "l'aula petita" es prendran les corresponents mesures de desinfecció i 

ventilació entre un grup d'alumnat i un altre. 

 

9. PROFESSORAT VULNERABLE 

El professorat considerat vulnerable per part de Riscos laborals del Consorci serà 

l'encarregat de realitzar tasques diferents des del seu domicili: preparació de materials, 

seguiment i tutorització de l'alumnat vulnerable i altres tasques que se'ls encomani des 

de la comissió de seguiment del COVID19. 

 

10. ESPAIS AL CENTRE 

Cada grup estable comptarà amb un espai estable, tal i com recollim en el quadre 

següent: 

ESPAI EDIFICI PLANTA 

Aula P-3 Gran 1a 

Aula P-4 Gran 1a 

Aula P-5 Gran 1a 

Aula 1r Gran 2a 

Aula 2n Gran 2a 

Aula 3r Gran 2a 

Aula 4t Gran Planta Baixa 

Aula 5è Petit 1a 

Aula 6è Petit 1a 

 

Les aules restants es reserven per treball en petit grup amb part del grup estable. 

Les aules de menjador, biblioteca i multiusos es reserven per a la seva utilització com a 

menjador en diferents torns per tal de no haver de pujar parament de cuina i menjar als 

pisos (a excepció de P3) i per activitats extraescolars organitzades per l'AFA. 

5è 25 

-Ainoa Fabra 

-Aleix Ferrús 

-Aleix Ferrús ANG 
-Tesa Casals MÚS 
-Sergi Beltrán EF 
-Cristina Homs EE 

  Aula 5è informàtica 

menjador 

(dinar) 

6è 25 
-Sergi Beltrán 

-Aleix Ferrús 

-Aleix Ferrús ANG 
-Tesa Casals MÚS 
-Cristina Homs EE 

  Aula 6è  

mailto:escolacalmaiol@gmail.com
http://www.calmaiol.cat/


 PLA D’OBERTURA SETEMBRE 2020 
 

7 
 

  Escola Cal Maiol 
   Carrer Sagunt, 92 
   08014 Barcelona 
   Telf-Fax 933 318 893 
   Email: escolacalmaiol@gmail.com 
   http:// www.calmaiol.cat 

 

 

11. NECESSITAT D'ESPAIS FORA DEL CENTRE 

Amb l’organització dels grups estables que hem establert, només caldrà la utilització del 

Carrer Sagunt davant de l'escola com a pati escolar i zona d'esbarjo a l'hora de menjador. 

També cal garantir el manteniment de l'espai entre alumnat a les hores d'entrada i 

sortida a l'escola.  

 Ja s'ha fet el tràmit corresponent a l'Ajuntament. Caldrà assegurar la no circulació de 

vehicles de dues rodes durant l'horari escolar amb algun element diferent dels pilons 

que hi ha actualment  i que no hi hagi motos aparcades a la vorera. 

 

12. PERSONAL DE SUPORT: TEI, VETLLADORA 

TEI: La tècnica d’Educació Infantil estarà assignada, tal i com correspon a atendre a 

l'alumnat de P-3. Col·laborarà també a l'estona de menjador escolar de 12.30h a 13.30h. 

VETLLADORA: la CAD del centre assignarà a a vetlladora a un cicle educatiu en a seva 

primera reunió. Aquesta assignació es farà tenint en compte les necessitats reals de 

suport de l'alumnat del centre tal i com es fa habitualment. 

ALTRES SUPORTS: s'intentarà assignar suports als cicles educatius en funció de les 

necessitats. 

 

13.ORGANITZACIÓ DE LES ENTRADES I SORTIDES 

Per tal de facilitar l'entrada esglaonada i sense embussos al centre, tenint en compte 

l’experiència dels cursos anteriors, les entrades i sortides s'organitzaran de manera 

relaxada, tenint en compte els horaris següents: 

ENTRADA 

La porta s'obrirà a les 09:00h. 

L'alumnat del servei d'acollida matinal pujarà a les classes. 

  9h a 9:15h: alumnat de Cicle Mitja i Cicle Superior, per la porta gran. 

9:15h a 9:30h: alumnat d'Educació Infantil i Cicle Inicial, per la porta gran. 

Tot l'alumnat entrarà per la porta principal i en entrar al centre se'ls farà un 

control de temperatura. 

L’alumnat es netejarà les mans amb gel  hidroalcohòlic en entrar al centre. 

mailto:escolacalmaiol@gmail.com
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L'alumnat portarà mascareta mentre circuli pels espais comuns. En arribar a la 

seva classe es tornarà a rentar les mans i guardarà la mascareta dins un sobre o 

bossa a la seva motxilla.  La mascareta anirà marcada amb el nom del nen o nena. 

Els germans o germanes de diferents cursos podran entrar a la mateixa hora al 

centre escolar. 

La porta es tancarà a es 9:30h. 

 

SORTIDA 

Alumnat de Cicle Superior: Sortirà per la porta gran, costat edifici petit a les 

15:45h. 

Alumnat de Cicle Mitjà: Sortirà per la porta gran, costat edifici gran a les 15:45h. 

Es demanarà a les famílies de Cicle Mitjà i Superior autoritzin als seus fills i filles 

a sortir sols del centre i els esperaran al Carrer Sagunt. 

Alumnat de Cicle Inicial: Esperaran a la seva família al porxo de l'edifici gran. 

Només podrà entrar un progenitor o persona responsable al recinte escolar. 

Haurà de prendre les mesures de protecció pertinents: presa de temperatura, 

mascareta i rentat de mans amb gel hidroalcohòlic. La recollida es farà a les 16h. 

Alumnat d’Educació Infantil: La recollida es farà a diferents zones de pati a les 

15:55h. Només podrà entrar un progenitor o persona responsable al recinte 

escolar. Haurà de prendre les mesures de protecció pertinents: presa de 

temperatura, mascareta i rentat de mans amb gel hidroalcohòlic. La recollida es 

farà a les 16h. 

EL FAMILIAR QUE RECULLI AL SEU FILL O FILLA SORTIRÀ L'ABANS POSSIBLE DEL 

CENTRE EVITANT ROMANDRE A LES INSTAL.LACIONS MÉS TEMPS DE 

L'INDISPENSABLE. 

L'alumnat que realitzi activitats extraescolar serà recollit pels monitors o 

monitores responsables de l'activitat a l’aula corresponent. 

CICLES ACCÉS entrada ACCÉS sortida HORARI 
ENTRADA/SORTIDA 

EI 
Porta gran 

part edifici gran 
Pati 9.15-9.30 h/16h 

CI 
Porta gran 

part edifici petit 
Porxo 9.15-9.30 h/16h 

CM 
Porta gran 

part edifici gran 
Porta gran 

part edifici gran 
9-9.15h / 15.45h 

CS 
Porta gran 

part edifici petit 
Porta gran 

part edifici petit 
9-9.15h / 15.45h 
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ACTUACIÓ EN DIES DE PLUJA: 

L'alumnat de Cicle Mitja i Superior sortirà segons el previst. 

L'alumnat de Cicle Inicial es recollirà a l'espai habitual sota els balcons. 

L'alumnat d'Educació Infantil es recollirà de la següent manera: 

P3: Alumnat a hall edifici gran. Les famílies entraran per porta gran amb les 

corresponents mesures de seguretat. 

P.4: Alumnat a biblioteca. Les famílies entren per porta gran i els recullen 

ordenadament un a un. 

P.5: Asseguts a l'escala. Les famílies les recullen un a un entrant per la porta 

petita. 

Cal que hi hagi dues persones a la porta i a l’accés d’entrada de l’edifici per tal 

d'anar cridant a nens i nenes : Poden ser TEI, vetlladora i professora suport. 

 

14. ACOLLIDA P3 

La situació actual en què la majoria d’alumnat de P-3 ha estat 6 mesos a casa seva amb 

la seva família fa que ens plantegem una acollida amb més participació de pares o mares. 

 Per aquest motiu, es planteja la situació següent: 

• Es faran 3 grups amb l’alumnat. 

• Cada nen o nena podrà assistir a l’escola durant el període d’adaptació 

acompanyat d’una persona adulta els dies 14, 15 i 16 de setembre. 

• La persona adulta portarà mascareta durant tota la sessió. 

• Cada grup vindrà en un torn d’1,15h seguint l’horari següent: 

Grup 1: de 9:30 a 10:45h 

  Grup 2: de  11:00 a 12:15h 

Grup 3:  de 14:40 a 15:55h 

Per tal de fer els grups es demanarà informació i preferències a les famílies el dia de la 

reunió de pares i mares. 

• El pare o la mare entrarà per la porta petita acompanyada del nen o nena per tal 

de no creuar-se amb l’alumnat que està al pati.  

• En entrar es prendrà la temperatura a acompanyant i infant i es farà un rentat 

de mans amb solució hidroalcohòlica. 
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• En cas de presentar quadre febril, no es podrà entrar a l’escola. 

• Els dies 17 i 18 de setembre l’alumnat assistirà de 9:30 a 12:15 sense 

acompanyament de les seves famílies. 

A partir del dia 21 de setembre l’alumnat de P3 podrà assistir en jornada completa.  

• Es pactarà amb cada família la data d’incorporació al menjador escolar en funció 

de  l‘adaptació de cada nen o nena. 

 

15. PATIS 

Per tal de facilitar l'esbarjo de nens i nenes s'habilitaran els espais següents: 

 - Pati P3 

  - Carrer Sagunt (Sagunt) 

  - Sorral/ estructura de joc (si es pot utilitzar)+ part pati ( P2) 

 - Zona entrada escola (P3) 

 - Meitat pati (P1) 

  

S'establiran uns torns rotatius setmanals d'utilització dels diferent espais del pati. 

Cada grup estanc utilitzarà un dels espais. 

S'avança 10 minuts la sortida del primer torn al pati per tal d'evitar el creuament a les 

escales dels diferents grups estables. 

Durant l'estona d'esbarjo s'aprofitarà per ventilar les aules. 

Es desinfectaran els estris, mobiliari i joguines després de cada pati. 

En acabar l'estona d'esbarjo cada nen o nena es rentarà les mans. 

 

CAL ASSEGURAR LA SEGURETAT A CARRER: VEHICLES A MOTOR I BICICLETES. I TAMBÉ 

LA DESINFECIÓ DE LA ZONA. 
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Torns d'espais pati 

De 10.20h a 10:50h 

curs dilluns dimarts dimecres dijous divendres 

P-3 pati P3 pati P3 pati P3 pati p3 pati P3 

P-4 pati 1 pati 2  pati 3  Sagunt pati 1  

P-5 pati 2  pati 3 Sagunt pati 1  pati 2  

1r pati 3  Sagunt pati 1 pati 2 pati 3 

2n Sagunt pati 1 pati 2 pati 3 Sagunt 

 

 

D'11h a 11:30h 

curs dilluns dimarts dimecres dijous divendres 

3r pati 1 pati 2 pati 3 Sagunt pati 1 

4t pati 2 pati 3 Sagunt pati 1 pati 2 

5è pati 3 Sagunt pati 1 pati 2 pati 3 

6è Sagunt pati 1 pati 2 pati 3 Sagunt 

Aquests torns seran vigents també en l'horari de menjador escolar. 

 

16. MENJADOR ESCOLAR 

Per al menjador escolar s'habilitaran els espais següents: 

- Aula P-3  i terrassa P-3 

- Menjador escolar 

- Sala multiusos 

- Biblioteca 

- Aula 4t 

 

Per tal de garantir el correcte funcionament del servei de menjador, es prendran les 

mesures següents: 

Els grups estables poden seure a la mateixa taula. 

No es barrejaran alumnes de grups estables diferents. 

Si dos grups estables utilitzen el mateix espai (com es el cas del menjador o la sala 

multiusos), es mantindrà la separació entre els grups. 

Es desinfectarà i ventilarà el menjador 10 minuts entre un torn i l'altre. 
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Es garantirà el rentat de mans abans i després de l'àpat. 

L'alumnat farà servir la mascareta fins arribar al menjador i per al retor na la seva aula. 

Se servirà el menjar en les safates individuals. El monitoratge portarà les safates a la 

taula. 

No es compartiran amanides, cistelles de pa ni d'altres ingredients. 

El monitoratge serà qui serveixi l'aigua i el pa. 

Es garantirà les condicions de seguretat alimentària pel trasllat dels aliments als espais 

utilitzats com a menjador. 

La zona d'esbarjo de cada grup estable serà la mateixa que als torns de pati 

corresponents a cada dia. 

Caldrà incrementar el nombre de monitors i monitores de manera que no hi hagi mai un 

monitor sol/a amb un grup estable. Si coincideixen dos grups en un espai, poden ser 

atesos per 3 monitores. 

Els grups estables romandran a l'espai de menjador (a excepció de P3) fins que tots els 

seus companys i companyes hagin acabat l'àpat i, si finalitzen abans de l'horari establert 

per anar al pati, aniran fins a seva aula amb el monitor de referència fins que arribi la 

seva hora d'esbarjo. 

El professorat i personal d'administració i serveis del centre podrà fer ús del servei de  

menjador de 13:40 a 14:30h a la biblioteca del centre. Haurà de portar la mascareta 

excepte quan estigui fent l'àpat. 

L'organització del menjador es recull en la taula següent. 

 

GRUP  ESPAI 12.30-13.30 13.40-1430 PERSONAL 

P-3 Aula dinar descans/pati TEI/2 monitores 

P-4 multiusos dinar pati 2 

P5 multiusos dinar pati 2 

1r menjador dinar pati 2 

2n menjador dinar pati 2 

3r multiussos pati dinar 2 

4t aula 4t pati dinar 2 

5è menjador pati dinar 2 

6è menjador pati dinar 2 

Professorat biblioteca  dinar  
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17. SORTIDES ESCOLARS 

Es portaran a terme les  sortides escolars previstes a la PGA, amb les adaptacions que 

calguin ateses les mesures de prevenció i seguretat sanitària. 

Les sortides es faran amb mascareta des de la sortida de l'escola fins l'arribada a l'espai. 

En cas de no garantir poder mantenir la distància interpersonal d'1,5 metres l’alumnat 

continuarà amb la mascareta posada. 

 

18. COLÒNIES 

Es realitzaran les colònies tal i com estava previst el mes de maig de 2021. 

Durant el trasllat amb autocar l'alumnat portarà la mascareta posada. 

Es mantindran els grups estables. 

Es prioritzaran les activitats a l'aire lliure i se seguiran les mesures de prevenció i higiene 

habituals. 

 

19. ACOLLIDA MATINAL I LUDOTECA DE TARDA (AFA) 

Aquests dos serveis garantits per l’AFA estan oberts a nens i nenes de tots els cursos, de 

P3 fins a 6è. S’hi pot comptar des del primer fins al darrer dia de curs, sempre que hi 

hagi escola, promovent així la conciliació familiar. 

• Es realitzaran als espais menjador i pati.  

• Hem demanat espai alternatiu a la Lleialtat Santsenca, per mirar d’alliberar 

espais de l’escola com la biblioteca o la sala multiusos i així no haver de comptar 

amb el menjador per a la ludoteca. Pendents de resposta. 

• Si el servei de neteja ho permet, podrem usar l’aula de P3 per la ludoteca també. 

• Es prioritzarà fer activitats a l’exterior sempre que el temps ho permeti. 

• Són serveis que admeten un ús puntual, esporàdic o urgent, sense avisar 

prèviament. En aquest sentit, no es podrà garantir l’estabilitat del grup ni tampoc 

limitar el nombre de places, per tant caldrà fer ús de la mascareta durant tota 

l’activitat. 

• En tot moment es procurarà un bon rentat de mans, es disposarà de gel 

hidroalcohòlic i s’entrarà als espais prèviament netejats, ventilats i desinfectats. 

• Es durà a terme un bon registre diari de tots els participants a les activitats per 

tal de poder estudiar la traçabilitat en cas de contagi.  

• Per fer-ho, compartirem l’aplicació Dinantia amb l’escola, de manera que tota la 

comunitat educativa podrà consultar la informació registrada en tot moment. 
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En el cas de l’acollida matinal s’oferiran 2 horaris (de 8 a 9h i de 8.30 a 9h).  

• L’equip de monitors/es pujarà els nens i nenes a les aules a les 9h, on ja hi 

trobaran els seus tutors/es.  

• No és recomanable esmorzar durant el servei d’acollida. Si no es pot evitar, el 

nen o nena haurà de fer-ho al pati i mantenint la distància corresponent. 

 

Pel que fa a la ludoteca, l’horari serà de 16 a 17 h. 

• Els tutors/es baixaran els infants al menjador (o espai alternatiu) a les 16h, on hi 

trobaran l’equip de monitors/es.  

• Es berenarà al pati, sempre que el temps ho permeti.  

• Les famílies podràn recollir els seus infants a la porta del menjador (o espai 

alternatiu), amb la mascareta posada i havent fet ús del gel hidroalcohòlic.  

• Només podrà accedir un adult per família. Cal fer una recollida ràpida i segura, 

minimitzant l’estada a l’escola. 

 

20. ACTIVITATS EXTRAESCOLARS (AFA) 

L’AFA treballa per poder mantenir tota l’oferta d’activitats extraescolars que es venia 

realitzant: piscina, esports, ioga dinàmic, anglès, dansa, teatre i música. Les diferents 

activitats començaran l’1 d’octubre i s’allargaran fins al darrer dia de curs.  

 

Mesures generals per a totes les activitats 

• Utilitzarem els espais biblioteca, sala multiusos i pati de l’escola, així com les 

instal·lacions de les entitats organitzadores, sempre amb la neteja, desinfecció i 

ventilació garantida. 

• Hem demanat espais alternatius a les instal·lacions de la Lleialtat Santsenca i 

Cotxeres de Sants, pendent de rebre la resposta de la tècnica del districte. 

• Els grups seran estables, tot i que es podran barrejar les edats dels participants.  

• No hi haurà contacte entre grups d’activitat.  

• Oferirem el nombre de places màxim que permeti respectar l’aforament de 

seguretat estipulat (1 persona = 2.5 m2). D’aquesta manera, mentre es realitzi 

l’activitat, es podrà fer sense mascareta.  

• En tots els desplaçaments dins l’escola, moments d’espera i recollida caldrà 

posar-se la mascareta. 
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• En aquelles activitats on es solien compartir materials, estris, màrfegues o 

instruments es duran a terme mesures sanitàries preventives o bé no 

s’utilitzaran. 

• Els monitors/es recolliran els participants de cada activitat a les 16h, a diferents 

zones establertes del pati, i donaran un temps per a berenar a l’aire lliure, 

respectant distàncies interpersonals. 

• Aquelles activitats que es duen a terme en instal·lacions de fora l’escola, vindran 

els seus responsables a recollir el grup, i junts faran el desplaçament amb la 

mascareta posada. 

• Les famílies podràn recollir els seus infants al pati, amb la mascareta posada i 

havent fet ús del gel hidroalcohòlic.  

• Només podrà accedir un adult per família. Cal fer una recollida ràpida i segura, 

minimitzant l’estada a l’escola.  

• Pendent revisar els espais de recollida al pati, cal evitar que els nens i nenes de 

diferents grups d’activitat interaccionin en aquest moment. 

• A les activitats que es realitzen en instal·lacions fora de l’escola, la recollida es 

farà a la porta de l’equipament que dona al carrer. 

• En tot moment es procurarà un bon rentat de mans i es disposarà de gel 

hidroalcohòlic per cada activitat. 

• Es durà a terme un bon registre diari de tots els participants a les activitats per 

tal de poder estudiar la traçabilitat en cas de contagi.  

• Compartirem l’aplicació Dinantia amb l’escola, de manera que tota la comunitat 

educativa podrà consultar la informació registrada en tot moment. 

• Tota la informació detallada de les activitats extraescolars, acollida i ludoteca es 

publicarà a principis de setembre i les inscripcions es faran online. 

• Pendent remetre aquest Pla d’Obertura Setembre 2020 a cada una de les 

empreses i reforçar el coneixement de mesures preventives davant la COVID19 

amb tot el monitoratge.   

Activitats 

 

Ioga dinàmic 

Espai: Sala Multiusos 

Edats: de P5 a 4rt (1 grup, dijous) 

Hem demanat espai alternatiu a la Lleialtat Santsenca, per mirar d’alliberar espais de 

l’escola i oferir-los al grup de ludoteca. Pendents de resposta. 
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L’ús de les màrfegues serà exclusiu pels inscrits a ioga dinàmic. Marcarem cada una 

d’elles amb el seu nom, les desinfectarem al final de cada classe i les desarem en una 

caixa de l’AFA senyalant la darrera data de desinfecció. 

Recollida: pati-porta de la sala 

 

Música 

Espais: Sala Multiusos i biblioteca  

Edats: de P4 a 4rt (3 grups: P4/P5, 1r/2n, 3r/4t, els dimecres) 

Hem demanat un espai a la Lleialtat per mantenir el nombre de grups i millorar les 

condicions de treball. Pendent resposta. 

Ens coordinarem amb l’escola per tal de poder fer ús dels seus instruments. Muntarem 

caixes especifiques per cursos, que contindran diversos instruments i que es posaran en 

quarentena entre sessions. En aquestes caixes s’etiquetarà la data de la darrera vegada 

que s’han usat. Hi haurà una caixa per l’activitat de l’AFA. 

A cada sessió es podrà usar un sol instrument per nen/a que en cap cas es podrà 

compartir. 

Recollida: pati-porta exterior propera a cada sala i escola Segura 

 

Teatre 

Espais: Sala Multiusos. 

Edats: de P4 a 4rt (3 grups: P4/P5, 1r/2n, 3r/4t, els dimarts) 

Hem demanat 2 espais a la Lleialtat per mantenir el nombre de grups i millorar les 

condicions de treball. Pendent resposta. 

Recollida: pati-porta exterior propera a cada sala i Lleialtat Santsenca 

 

Dansa 

Espais: dues sales a les instal·lacions de la Fàbrica de Somnis 

Edats: de P3 a 6è (diferents grups diaris) 

Desdoblarem certs grups en dos, en funció de la inscripció, per garantir els ratis 

d’ocupació i poder fer l’activitat sense mascareta. 
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Hem demanat 2 espais a la Lleialtat per si cal derivar un grup de dansa a un nou 

equipament. Pendent resposta. 

Recollida: porta exterior de les instal·lacions de La Fàbrica de Somnis 

 

Anglès 

Espais: Biblioteca de l’escola i sala gran a les instal·lacions de MacDaid 

Edats: de P4 a 6è (2 grups dimarts: 3r/4t i 5è/6è i 2 grups dijous: P4/P5 i 1r/2n) 

Els espais fins ara utilitzats a MacDaid són massa petits per garantir distàncies 

preventives, per això tenim previst usar la seva sala gran pels grups d’edat més avançats 

i la biblioteca de l’escola pels grups de més curta edat. 

Recollida: pati – porta propera a la biblioteca, porta exterior de les instal·lacions de 

MacDaid 

 

Piscina 

Espais: Club Mediterrani. Desplaçaments amb mascareta 

Edats: de P4 a 6è (2 grups, dilluns de p4 a 1r i divendres de 2n a 6è) 

Recollida: porta exterior de les instal·lacions del Club Mediterrani 

 

Esports 

Espais: pati de l’escola  

Edats: de P4 a 6è (diferents grups diaris) 

Recollida: zona establerta al pati 

 

 

21. MESURES DE PREVENCIÓ PERSONAL 

• Higiene de mans  freqüent i  meticulosa: 40 segons a la pica (després de fer servir es 

serveis) i quan s'observi que a les mans hi ha brutícia, i 20 segons amb gel hidroalcohòlic 

que estarà sempre a disposició a tots els espais del centre. 

• Recordar a l'alumnat evitar tocar-se el  nas, els ulls i la boca. 

• En cas d'esternut, cobrir la boca i el nas amb el colze. 
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• Utilització de mocadors d'un sol ús i llençar-los a una paperera específica que es 

trobarà a cada espai. 

• Utilització de mascareta: 

- Educació Infantil:  obligatòria pels desplaçaments als espais comuns del centre i 

entrades i sortides. 

- Educació Primària: No obligatòria si està amb el grup estable. Obligatori per 

espais comuns i espais on no es pot mantenir la distància de 1.5 metres. 

Cada nen o nena tindrà la mascareta marcada amb el seu nom i un sobre de paper 

per tal de guardar-la quan no se'n fa us. 

- Adults: voluntari quan estigui amb el grup estable, obligatori fora del grup i per 

circulació per les dependències del centre. 

LA MASCARETA SERÀ DE TIPUS HIGIÈNICA PER AL PERSONAL ADULT. 

 

•  Utilització del material: 

 

- Si es comparteixen objectes, caldrà extremar les mesures d'higiene i prevenció i 

netejar el material abans i després del seu us. 

- Com a mesura preventiva cada grup estanc utilitzarà el material durant un 

període de temps que pot variar d'una setmana a un mes i es procedirà a la 

desinfecció després de cada ús. 

- En cas de compartir el material amb una altre grup, caldrà esperar, com a mínim 

48h. 

 

22. GESTIÓ DELS POSSIBLES CASOS 

La simptomatologia més comú del COVID 19 inclou febre, tos i sensació de manca d'aire. 

També es pot presentar disminució de l'olfacte i del gust, calfreds, mal de coll o de cap, 

debilitat general, dolors musculars, diarrea o vòmits. 

 

Actuació amb alumnat davant d'un símptoma de COVID-19: 

• Portar a l'alumne a un espai separat: sala annexa a direcció. 

• Avisar a equip directiu i responsable COVID-19. 

• Facilitar mascareta a alumne i persona adulta que se'n fa càrrec. A la sala hi haurà 

sempre mascaretes, mocadors de paper termòmetre, gel hidroalcohòlic i una paperera 

per llençar el material de rebuig a disposició . 
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• Avís a la família del menor per tal que recullin a l'infant. 

• La família o l'escola en cas de no ser possible, es posarà en contacte amb el telèfon de 

referència per tal d'informar del cas. 

• En cas de presentar símptomes de gravetat o dificultat respiratòria, es trucarà al 112. 

• Es seguirà el protocol que indiqui Salut Pública, que poat incloure e tancament 

transitori de les aules o escola en cas de rebrot o augment de la transmissió comunitària. 

• La persona malalta romandrà a casa seva fins que rebi l'alta per part de Sanitat. 

 

Actuació amb les persones treballadores davant d'un símptoma de COVID 19: 

• Enretirar la persona treballadora a l'espai de annex despatx. 

• Avisar a equip directiu i responsable COVID19. 

• Facilitar mascareta quirúrgica. 

• Contactar amb família, Centre de Salut i Riscos Laborals. 

EN CAS D'ALUMNAT O PERSONAL ENSITUACIÓ DE GRAVETAT, TRUCAR AL 112. 

No assistiran al centre alumnat, docents o altres professionals que tinguin símptomes 

compatibles amb el COVID 19 ni les persones que es trobin en aïllament. 

 

23. NETEJA, DESINFECCIO I VENTILACIÓ 

• Neteja i desinfecció de totes les zones 2 cops al dia. 

• Neteja de lavabos: 3 cops al dia i quan calgui. 

• Es tindrà especial atenció a neteja de zones d'us comú: escales, passamans, poms de 

les portes, teclats, telèfons,  etc... 

• Utilització de vaixella d'un sol ús per a menjador escolar en la mesura que sigui 

possible. 

• Si l’alumnat utilitza espais per torns o dina a l'aula: desinfecció i ventilació de l'espai 

en el moment de canvi de torn o esbarjo. 

• Desinfecció i neteja 2 cops al dia d'espais comuns: despatx, tutories, mobiliari, teclat, 

ratolí  i pantalla. 

• Llençar de forma segura els materials de neteja, protecció i desinfecció. 

• Neteja especial de papereres després de cada utilització de l'espai. 
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• Ventilació freqüent de les instal·lacions, un mínim de 5 minuts 3 cops al dia en les 

condicions següents: 

- Si les condicions meteorològiques ho permeten, mantenir les finestres obertes. 

- Si un espai és utilitzat per diferents grups: Aula petita, tutoria, etc...cal desinfectar 

l'espai utilitzat i ventilar-lo com a mínim 10min després de la seva utilització. 

 

24. GESTIÓ DE RESIDUS 

• Els mocadors d’un sol ús i tovallons per al assecat de les mans que s'utilitzin a l'escola 

es llençaran a una paperera amb bossa, d'obertura amb pedal  que hi haurà a cada planta 

de l'escola. 

• El material d'higiene personal: guants de làtex, mascaretes, etc... es recolliran a una 

altra paperera. 

• Aquestes papereres es buidaran cada dia. 

• En cas que alguna persona del centre presenti símptomes de COVID 19, s'aïllarà la 

bossa o paperera on hagi llençat els seus mocadors i d'altres productes d'ús individual. 

La bossa d’escombraries es posarà dins d'una altra bossa tancada, i es llençarà a la 

fracció resta de les escombraries en el termini de temps més breu possible. 

 

25. ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA EN CAS DE PANDÈMIA O EN CAS DE CONFINAMENT 

PARCIAL O TANCAMENT DEL CENTRE. 

25.1. CREACIÓ DEL G-SUITE 

Durant el darrer mes de juny s'ha creat un compte de G-suite per garantir la comunicació 

amb alumnat i famílies. 

El 90 % de les famílies han vingut  a una entrevista de tancament de curs amb el 

professor o professora tutor dels seu fill o filla. S'ha aprofitat aquest moment per tal 

d'explicar aquest fet a les famílies i recollir les autoritzacions pertinents. 

D’altra banda, s’intentarà contractar una plataforma – com Dinantia- per a garantir la 

comunicació entre família i escola. 

 

25.2. AUGMENT DE LA COMPETÈNCIA DIGITAL DE L'ALUMNAT 

Durant les primeres setmanes de retrobada amb l’alumnat es faran activitats destinades 

a augmentar la competència digital de l'alumnat: funcionament de g-suite, com enviar 
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correus electrònics, com entrar a les tasques enviades pel professorat, com lliurar-les 

etc. 

El professorat no coordinador, durant les hores de coordinació elaborarà materials per 

a l'alumnat. 

 

25.3. PRÉSTEC DE DISPOSITIUS INFORMÀTICS 

El Consorci d’Educació i el Departament d'Educació ja ha lliurat dispositius a famílies de 

l'escola que no tenien dispositius ni connectivitat. 

Part d'aquests dispositius hauran de ser retornats al centre a partir de l'1 de setembre i 

seran distribuïts en forma de préstec segons les necessitats de l'alumnat. 

Per altra banda, el professor responsable d'informàtica s'ha posat en contacte amb una 

plataforma que distribueix ordinador per a l'alumnat vulnerable de les escoles. 

En aquest moment ja tenim preparats 18 ordinadors assignats. L’alumnat podrà disposar 

d'aquests ordinadors en servei de préstec. 

 

25.4.  APADRINAMENT DIGITAL ENTRE FAMÍLIES 

Un grup de famílies de l'AFA s'ha ofert per apadrinar a aquelles famílies de l'escola que 

no tenen coneixements informàtics per tal d'assessorar-los en temes referents en 

aquesta disciplina: com instal·lar control parental en els dispositius, funcionament i 

utilització dels ordinadors, gestió de programes educatius etc.. 

 

25.5. ESCOLA VIRTUAL 

Partint sempre de les instruccions de Departament, des de l’escola la nostra prioritat 

serà mantenir el contacte amb tots els infants, i poder acompanyar a l’alumnat i a les 

famílies en cas de confinament parcial o tancament del centre, tant en aspectes 

acadèmics com en aspectes emocionals. Respectant les necessitats i ritmes de cadascú. 

 

• ACCIÓ EDUCATIVA 

 

- Mantenir l’acció tutorial amb tot l'alumnat, per tal de fer un acompanyament 

el més ajustat possible. 

- Determinar la forma més adient de continuar amb el seguiment acadèmic i 

emocional de cada alumne. 
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- Promoure aprenentatges dins el marc del currículum competencial. Proposar 

activitats que requereixen el desenvolupament de diverses competències, i 

no caure sempre en la reproducció mecànica de tasques.  

- Oferir propostes que contemplen el nou escenari d’actuació.  

- Vetllar perquè les activitats proposades considerin els ritmes, les 

característiques, les necessitats i la realitat de cada alumne. 

- Continuar utilitzant l'avaluació com un instrument per acompanyar i millorar 

el procés d'aprenentatge de l'alumnat i seguir tenint en compte els ritmes i 

les potencialitats de cadascú. L’avaluació ha de servir, malgrat els 

inconvenients, per valorar i reorientar, si escau, el procés d’aprenentatge, 

identificant-ne les dificultats i trobant estratègies per superar-les.  

 

• ORGANITZACIÓ 

 

- A nivell intern es mantindran les reunions de direcció, claustre, 

coordinació  i cicle al llarg de la setmana. 

- S’enviaran propostes didàctiques setmanalment i es demanarà el seu 

retorn. 

- Si és possible, les propostes de Primària i comunicacions entre mestres i 

alumnat es portaran a terme per mitjà d’un entorn virtual 

d’aprenentatge, el google Classroom. 

- Es realitzaran trobades virtuals amb els tutors/es i especialistes. 

- Els alumnes que rebin atenció per part del CREDA o mestra d’educació 

especial continuaran rebent aquest suport de manera virtual. 

 

 

El confinament ha fet desaparèixer la idea de “grup-classe”. El treball es produeix de 

forma molt més individual i autònoma per part dels infants. Així que, malgrat les tasques 

puguin estar planificades per a un grup d’alumnes, aquests les duran a terme en espais, 

moments i amb ritmes diversos 

El confinament, també, es tradueixin en un increment de les desigualtats educatives, 

atès que les famílies disposen de recursos desiguals per a acompanyar en aquest 

aprenentatge a distància  i l’escola, que té la funció d’igualació social, no pot garantir el 

seguiment en igualtat de condicions de tot el seu alumnat.  

Per tot, esperem i desitgem que no sigui necessària una acció educativa virtual. 
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