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1. Introducció
El Departament d’Ensenyament ha publicat el pla d’actuació per al curs 2021-22 per a tots els centres
educatius en el marc de la pandèmia.
Rellevància de la pandèmia
Com ha exposat la UNICEF, l'educació és una part essencial de la recuperació en una crisi: aporta
normalitat, un sentit de la rutina, coneixements i habilitats necessàries per al desenvolupament,
protecció en casos d'especial vulnerabilitat social i econòmica, i serveix de pont per salvar les diferents
bretxes socials, econòmiques i educatives a què s'enfronta part de la població. S’han mantingut i cal
mantenir els centres educatius oberts i garantir, tant com sigui possible, la presencialitat de l'alumnat.
La continuïtat de la situació de crisi sanitària ha fet necessària l'aplicació continuada d'una sèrie de
mesures que canvien de manera notable el funcionament de la societat i també del sistema educatiu.
Responsables, famílies, persones educadores i la resta del personal de les escoles s'han involucrat i
s'han compromès per garantir els dos grans pilars per fer front a la pandèmia: les mesures de protecció
i la traçabilitat.
La inesperada expansió del SARS-CoV-2 arreu del món i les enormes conseqüències que deixa al seu
pas obren un nou escenari on s'acumulen els aprenentatges i les incerteses.
S'ha après el comportament d'aquest virus setmana a setmana i ha calgut posar en pràctica mesures
que, fins fa un temps, ni tan sols s'haurien imaginat.
Amb la cinquena onada hem tingut un nou repte, que ha estat la variant delta del SARS-CoV-2, molt
més contagiosa, de manera que ha donat lloc a una disseminació ràpida i important de casos.
2. Objectiu del document
Aquest Pla d’actuació té els següents objectius:
1. Establir les bases perquè 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 als centres educatius, la
gestió correcta de la pandèmia i el dret de tots els infants i joves a una educació de qualitat.
2. Donar continuïtat a l'aprenentatge aplicant les mesures sanitàries de protecció que siguin
necessàries.
3. Continuar amb la màxima normalitat, seguint les instruccions sanitàries i garantint la funció
social de l’educació.
4. Ser una escola amb un entorn segur, amb el risc mínim assumible.
5. Seguir les mesures proposades, la nostra escola ha de contribuir al control de la pandèmia i a la
ràpida identificació de casos i contractes.

3. Principis bàsics de prevenció, higiene i promoció de la salut
Els dos pilars en el moment actual de control de la pandèmia, i a l'espera d'assolir la immunitat de grup
continuen sent la disminució de la transmissió del virus i l’augment de la traçabilitat dels casos.
3.1. Grups de convivència estable
Es manté la proposta de l'organització entorn a grups de convivència estable. El seu principal valor, tal
com s'ha demostrat durant el curs 2020-2021, és la facilitat que ofereixen la traçabilitat de possibles
casos que s'hi donin, atès que permet una identificació i gestió precoç dels casos i dels seus contactes.
Es tracta de grups estables d'alumnes, en el marc dels quals es produeix la socialització de les persones
que l'integren.
A les etapes d'infantil i de primària la persona tutora formarà part del grup estable.
Es tracta, per tant, d'un grup bombolla que tenen una relació propera i molt quotidiana. Això permet
que no sigui necessari requerir la distància física interpersonal de seguretat establerta en 1,5 metres
en aquests grups de convivència estable.
En el cas que terceres persones s'hagin de relacionar amb aquests grups (docents i altres professionals
de suport educatiu) o en cas que diferents grups s'hagin de relacionar entre si, s'han de complir
rigorosament les mesures de protecció individual, especialment la ventilació i l'ús de la mascareta.
3.2. Mesures de prevenció personal
-

Distanciament físic

La distància física interpersonal de seguretat, tant en espais tancats com a l'aire lliure, s'estableix en
1,5 metres i és exigible en qualsevol cas, excepte entre persones que tinguin un contacte proper molt
habitual, com és el cas dels grups de convivència estables.
Per tant, en els grups estables no és necessari requerir la distància física interpersonal deseguretat
establerta en 1,5 metres.

-

Higiene de mans

Es tracta d'una de les mesures més efectives per preservar la salut dels alumnes, així com la del personal
docent i no docent.
En infants s’ha de requerir el rentat de mans o es posarà gel hidroalcohòlic:
-

A l’arribada i a la sortida del centre educatiu: Hi haurà un mestre/a a l’entrada i sortida que
serà l’encarregat de posar gel hidroalcohòlic entre els/les alumnes.

-

Abans i després dels àpats

-

Abans i després d’anar al WC.

-

Abans i després de la sortida al pati.

-

Abans i després de cada activitat que s’ha de compartir material amb altres classes (Ipads,
portàtils, etc...)

En el cas del personal que treballa al centre, el rentat de mans o posar gel hidroalcohòlic 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 WC

-

Abans i després d’anar al WC

-

Abans i després de mocar un infant (amb mocadors d’un sol ús)

-

Com a mínim una vegada cada 2 hores.1

Tenim dispensador de solució hidroalcohòlica per a ús del personal de l’escola a cada aula i a diferents
espais (menjadors, sala de psico, sala d’innovació, etc...), tot i que, cada alumne ha de portar, en el seu
necesser Covid, el seu pot individual per si necessita posar-se en qualsevol moment durant les classes.
Els alumnes de l’escola tenen molta consciència de la importància del rentat de mans i el tenen com
un hàbit del dia dia.
-

Ús de la mascareta

En funció de la immunitat assolida amb la vacunació, el context epidemiològic i la normativa vigent,
l'ús de la mascareta per a l'inici del curs 2021-2022 és la que es mostraen la taula següent:
Col·lectiu

Indicació

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

No indicada

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

No obligatòria

De 1r a 6è de primària

Obligatòria

Personal docent i no docent

Obligatòria

Aquesta mesura pot ser susceptible de canvis al llarg del curs segons l'evolució de la pandèmia i
l'augment dels percentatges de vacunació.
. Cada dia hauran de venir amb mascareta posada i portar una bossa neta per guardar quan se l’han
de treure.
. Han de portar una mascareta de recanvi, també dintre d’una bossa.
. Infantil també l’ha de portar per si estan en contacte amb altres grups bombolles (per exemple:
padrins i fillols,...)

-

Requisits per entrar a l’escola:

Abans d'anar a l’escola, heu de verificar l'estat de salut del vostre fill/a i comprovar que no tingui febre
( 37,5ºC) ni la nova aparició de cap altre símptoma de la taula de símptomes. No cal prendre la
temperatura a l’escola segons el protocol sanitari actual.
. Taula dels símptomes més freqüents de la Covid-19:


Febre o febrícula>37,5ºC



Tos



Dificultat per a 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 (infants grans i adolescents)



O amb qualsevol altre quadre infecciós.

*Com que el mal de coll i el refredat nasal (amb o 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. Però l’absència de simptomatologia ha de ser sense haver pres cap fàrmac.
. Que no sigui o hagi estat positiu per al SARS-CoV2 durant els 10 dies anteriors.
. Que no s’hagi estat en contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia compatible en els 10
dies anteriors.
. Calendari vacunal al dia.

En cas que l'alumne o alumna presenti una malaltia crònica d'elevada complexitat que pugui
augmentar el risc de gravetat en cas de contraure la infecció per SARS-CoV2, s'ha de valorar de manera
conjunta —amb la família o persones tutores i el seu equip mèdicde referència—, les implicacions a
l'hora de reprendre l'activitat educativa presencialment al centre educatiu. Malgrat que l'evidència és
escassa, en infants, es consideren malalties o condicions de risc per a complicacions de la covid-19:

. Malalties que afecten el sistema immunitari (per exemple aquells infants que
requereixen tractaments immunosupressors).
. Malalties respiratòries greus (fibrosi quística, displàsia broncopulmonar, asmagreu...)
. Malalties cardíaques greus (amb repercussió hemodinàmica i/o que necessiten
tractament mèdic);
. Diabetis amb mal control metabòlic, diàlisi, drepanocitosi, ...

Les famílies hauran d’informar a l’escola de qualsevol cas de COVID-19 en l’entorn familiar de l’infant.
Les famílies a l'inici del curs, signaran una declaració responsable a través de la qual:
. Han de fer constar que són coneixedores de la situació actual de pandèmia, ambel risc que
això comporta, i que, per tant, s'atindran a les mesures que puguin sernecessàries 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 poder prendre les
mesures oportunes.
3.3. Ventilació, neteja i desinfecció
. L'escola disposa d'un Pla de ventilació, neteja i desinfecció adaptada a les característiques del centre.
D'acord amb l'evidència científica més recent, la ventilació és una de les principals mesures de
prevenció de contagis en espais interiors. També comptem amb aparells de neteja d’aire al menjador.

. La nova evidència mostra que la via de transmissió a través de les superfícies és molt menys rellevant
del que s'havia considerat inicialment. Per aquest motiu, durant el curs 2021-2022 no serà necessària
l'aplicació dels protocols de neteja establerts per al curs 2020-2021.

. La neteja i la posterior 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.
. Gestió de residus
Els mocadors i tovalloles d'un sol ús utilitzats per a l'assecat de mans o per a la higiene respiratòria es
llençaran en contenidors amb bosses. El material d'higiene personal, com mascaretes, guants i altres
residus personals d'higiene, són considerats com a fracció resta i, per tant, s'han de llençar al
contenidor de rebuig (contenidor gris).
En el cas que alguna persona presenti símptomes mentre està al centre, cal tancar en una bossa tot el
material utilitzat a l'espai d'ús individual on s'ha aïllat la persona i introduir-lo en una segona bossa
abans de dipositar-la amb la resta de residus.

3.4. Promoció de la salut i suport emocional
La pandèmia pot haver tingut conseqüències emocionals per a molts infants i adolescents. El dol per la
pèrdua d'un familiar, l'angoixa per la situació viscuda o l'impacte socioeconòmic causat per la
pandèmia poden estar presents en un nombre significatiu d'infants.
L’escola fem un seguiment molt individualitzat amb els nostres alumnes (Pla Personal de l’alumne) on
cada alumne/a té sessions individuals amb el seu tutor/a i a més es segueix un Projecte d’educació
emocional.
La pandèmia actual brinda una oportunitat única per consolidar alguns hàbits i conductes que són
imprescindibles en qualsevol context:
-

Tenir cura d'un mateix i de les persones que l'envolten.
Actuar amb responsabilitat per protegir els més vulnerables.
Aplicar les mesures de protecció i prevenció de manera sistemàtica.

Ja sabeu que també comptem amb el servei de Médico Centro que han incorporat noves
especialitats en el servei de vídeo consulta familiar disponibles a partir del dilluns 20 de setembre:

- Recolzament i Coaching Psicoemocional: L’equip de psicòlegs i coachs especialitzats en Intel·ligència
Emocional donen el suport i acompanyament necessari que requereixin tant els alumnes, com els
educadors, com les famílies pe tal de prevenir possibles desordres o malalties psicoemocionals
(absentisme, angoixa, depressió, autolesions, trastorns alimentaris, etc.) que estan creixent en nombre
i en gravetat arrel de la pandèmia.

- Coaching Personal: l’equip de psicòlegs, psicopedagogs, coachs i experts en Mindfulness ajuden tant
a alumnes, com als educadors com a les famílies a definir-se objectius de millora o adquisició d’hàbits
de benestar relacionats amb l’estudi, la concentració, l’alimentació, l’educació i el benestar físic i
mental.

Orientació i assessorament professional: Nostra coach t'acompanyarà per a prendre decisions en
relació al teu futur acadèmic i professional. O bé per a reorientar-te professionalment.

3.5. Gestió de casos
. S'aplicarà el protocol vigent de gestió de casos quan es detecti un cas positiu o
simptomatologia susceptible de ser covid-19 en un centre educatiu.
. El responsable de la gestió de la COVID-19 al centre és l’equip directiu.
. No s’ha d’assistir al centre l’alumnat , docents i altres professionals que tinguin símptomes
compatibles amb la COVID-19 o en període de quarantena domiciliària per haver tingut contacte estret
amb alguna persona amb símptomes o diagnosticada de COVID-19.
. Un contacte estret és la persona que ha mantingut un contacte de menys de 2 metres de distància,
sense mascareta i amb una durada superior a 15 minuts. També es considera contacte estret el grup
de convivència estable a l’aula.

Aquest és el protocol que seguirem davant d’una persona que comenci a desenvolupar símptomes
compatibles amb la COVID-19 al centre educatiu:
1. Se li portarà a un espai separat d'ús individual.
2. Li col·locarem una mascareta quirúrgica (tant a la persona que ha iniciat símptomes com
a la persona que quedi al seu càrrec).
3. Contactarem amb la família per tal que vingui a buscar l’infant.
4. En cas de presentar símptomes de gravetat s’ha de trucar també al 061.
5.

El centre contactarà amb el Servei Territorial del Vallès Occidental per informar de la

situació i a través d’ells amb el servei de Salut Pública.

La família de l’alumne/a amb símptomes ha de contactar amb el seu CAP de referència per valorar la
situació i fer les actuacions necessàries. Si decideixen realitzar un PCR per a SARS-CoV-2, l’infant i la
família amb qui conviu hauran d’estar en aïllament al domicili fins

conèixer-ne el resultat. En cas

que finalment es confirmi el cas, Salut Pública serà l’encarregada de la identificació, aïllament i
seguiment dels contactes estrets.

4. Organització del centre
El curs començarà de manera presencial el dia 13 de setembre.
4.1. Alumnat
Llar d’infants es divideix en dos grups bombolles.
Educació infantil es divideix en tres grups bombolles.
Educació Primària es divideix en 6 grups bombolles.

4.2. Personal de centres: professorat, personal d’atenció educativa i personal d’administració i
serveis.

CURS

TUTOR/A

ESPECIALISTES

P3

Esther Maraver

Nerea (anglès) i Yolanda (1h. Educació emocional)

P4

Natàlia Garcia

P5

Yolanda Llungarriu

Aleksandra (anglès) i Trini Suport, Yolanda (1h. Educació
emocional)
Aleksandra (anglès), Nerea i Trini Suport.

PRIMER

Mª Àngels Ibáñez

Aleksandra/Sandra (anglès), Aitor (Ed. Física) i Trini reforç

SEGON

Dolors Gibert

Aleksandra/Sandra (anglès) i Aitor (Ed. Física)

TERCER

Vanessa Galeano

Sandra (anglès) i Aitor (Ed. Física)

QUART

Rosa Mª Gros

Sandra (anglès) i Aitor (Ed. Física)

CINQUÈ

Dani López

Sandra (anglès) i Aitor (Ed. Física)

SISÈ

Meritxell Picón

Sandra (anglès) i Aitor (Ed. Física)

FUNCIÓ

PERSONAL

Secretaria

Gemma

Neteja

Empresa Tot net

Menjador

Monitoratge i mestres amb els seus nens i
nenes de grup de convivència.

En cas de confinament d’alguna aula l’actuació és la següent:
1. Rebreu per email del vostre tutor/a amb tot el funcionament dels dies que estiguin a casa.
2. Es donarà un horari amb les connexions per Zoom amb els alumnes on es farà
videoconferències per acompanyar en tot moment als nens/es.
3. Els alumnes s’emportaran el material de l’escola i seguiran la programació però des de casa.
4. Tot estarà organitzat a través de Clickedu.
5. La feina s’haurà de retornar el primer dia d’escola.

4.3. Espais
Espais docents per a grups estables
Els grups ocuparan la seva aula habitual.
Si s’utilitza un espai comú (sala de psicomotricitat, sala d’innovació, etc...) s’haurà de netejar i
desinfectar l’espai abans de marxar.
Farem un horari amb la distribució dels dispositius digitals.
Espai menjador
El servei del menjador es farà distribuït de la següent manera:
GRUPS

ESPAI

MONITOR O MESTRE/A

LLAR D’INFANTS

B1

Mar/ Naim

LLAR D’INFANTS

B2

Miriam i Nerea

P3

Classe de P3

Gemma/Aleksandra

P4

Classe de P4

Natàlia/Aleksandra

P5

Classe de P5

Yolanda/Nerea

1r. i 2n.

Aula de 2n.

Sara/Aitor

3r.

Aula de 3r.

Vanessa/Sandra

Menjador

4t., 5è i 6è

Esther/Sònia/Dani/Trini

A l’aula del menjador escolar podran coincidir diversos grups estables, però hauran de seure junts en
una taula el grup estable. Mantindrem la separació entre les taules de grups diferents. En cas que en
una mateixa taula hi hagi alumnes de més d’un grup deixarem una cadira buida entre ells per garantir
la distància.

Farem rentat de mans abans i després de l’àpat.
El menjar es servirà com sempre, en plats individuals. L’aigua estarà en una gerra i els monitors
responsables la serviran.
Els alumnes no s’aixecaran de la seva taula fins que hagi acabat el seu grup estable i per ordre s’aniran
a una espai determinat després de dinar amb el seu monitor responsable.
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.

Patis
CLASSE
LLAR
P3
P4
P5
PRIMER
SEGON
TERCER
QUART
CINQUÈ
SISÈ

PATIS
Pati dels petits
Pati de P3
Pati gran
Pati gran
Pati gran
Pati gran
Pati gran
Pati gran
Pati gran
Pati gran

HORARI
11:30h
11:30h
11:30h
10h
10h
10:30h
10:30h
11h
11h

Farem la sortida al pati de manera esglaonada. Cada grup baixarà amb la mascareta fins el pati. Un
cop allà durant l'esbarjo a l'exterior, mantenint el grup de convivència estable, no és necessari l'ús
de la mascareta. Compartirem el pati gran amb dos grups bombolles i estaran separats per poder
jugar.
Espai de Psicomotricitat i Educació Física:
La sala de psicomotricitat: Serà utilitzada per educació infantil . Després de cada ús serà desinfectada.
L’Educació Física de Primària l’hem organitzat per fer les dues hores seguides. Es realitzarà
preferentment a l’aire lliure. Després de cada ús serà desinfectat el material.

Espais de reunió i treball per al personal
Els claustres i coordinacions dels projectes els organitzarem per cicles i farem les reunions de manera
online.
Aquest curs també farem les reunions de pares i mares de manera online, tot i que si cal fer una reunió
presencial, es podrà fer amb les mesures del protocol.

Espai WC
S’atorgarà un lavabo per cada grup de convivència senyalant amb cartellera el curs que pot anar a
cadascun. En aquests espais ens assegurarem que hi hagi sempre sabó i tovalloletes d’un sol ús. Es
posarà un cubell al costat de la font per llençar les tovalloletes, encara que intentarem assecar les
mans a l’aire. Farem neteja i desinfecció.

CLASSE
LLAR
P3
P4
P5
PRIMER
SEGON
TERCER
QUART
CINQUÈ
SISÈ

WC
Llar
A la classe
A la classe
WC 1
WC 2
WC 3
WC 4
WC 5
WC 6
WC 7

4.4. Entrades i sortides
Les entrades i sortides del centre es faran de manera esglaonada. El centre identificarà tots els accessos
possibles.
Els alumnes hauran de portar la mascareta fins que accedeixin a l’aula del seu grup estable.
Es recomana que pares i mares o familiars només accedeixin a l’interior del recinte escolar en el cas
que ho indiqui el personal del centre seguint totes les mesures de protecció establertes, utilitzant
mascareta i sempre mantenint la distància de seguretat. En qualsevol cas, els adults que acompanyin
els nens/es han de ser els mínims possibles per a cadascun d’ells i han de complir rigorosament
les mesures de distanciament físic de seguretat i ús de mascareta, limitant tant com sigui possible la
seva estada als accessos al centre educatiu.

En entrar al centre els alumnes s’han de rentar les mans amb gel hidroalcohòlic, mantenir la distància
sanitària i han de portar la mascareta fins a la seva aula. Cada nen/a ha de portar un pot petit de gel
individual per posar a la seva taula i es posi quan ell/a cregui convenient.

4.5. Horaris
L’horari del centres serà l’habitual: de 9h a 13h i de 15h a 17h.

Accés
Grup
PORTA PRINCIPAL C/ Borges Blanques (porta petita)
ENTRADA PORTA
B1
PETITA I SORTIDA
PORTA PATI
ENTRADA PORTA
PETITA I SORTIDA
B2
PORTA PATI
ENTRADA I SORTIDA
PORTA PETITA

P3

ENTRADA I SORTIDA
PORTA PETITA

P4

PORTA DEL PATI C/ Tàrrega (porta pati)
ENTRADA I SORTIDA
P5
PORTA GRAN
ENTRADA I SORTIDA
1r. PRI
PORTA GRAN
ENTRADA I SORTIDA
PORTA GRAN

2n. PRI

ENTRADA I SORTIDA
PORTA GRAN

3r. PRI

ENTRADA I SORTIDA
PORTA GRAN

4t. PRI

ENTRADA I SORTIDA
PORTA GRAN

5è. PRI

ENTRADA I SORTIDA
PORTA GRAN

6è. PRI

Horari entrada

Horari sortida

Horari entrada

Horari sortida

8:45 h

12:45h

14:45h

16:45h

8:50h

12:50h

14:50h

16:50h

8:55h

12:55h

14:55h

16:55h

9:00h

13:00h

15:00h

17:00h

9:00h

13:00h

15:00h

17:00h

9:00h

13:00h

15:00h

17:00h

8:55h

12:55h

14:55h

16:55h

8:55h

12:55h

14:55h

16:55h

8:50 h

12:50h

14:50h

16:50h

8:50 h

12:50h

14:50h

16:50h

8:45 h

12:45h

14:45h

16:45h

Excepcionalment i seguint les instruccions del Departament, les entrades i sortides de l’alumnat han
de ser esglaonades, en intervals de 5 minuts aquest curs.
L’escola té dues portes d’accés. Utilitzarem també les escales d’emergència per tal de descongestionar
el passadís intern. Les sortides al migdia i a la tarda també seran esglaonades per evitar l’aglomeració
de famílies.
Aquest curs també tenim l’autorització per tallar la circulació al carrer Tàrrega (sortida porta pati) per
tal que hi hagi més espai al carrer per esperar als nens i nenes que surtin a partir de P5). Si us plau, no
podeu parar el cotxe darrera de la tanca, ja que no es pot tallar l’accés als veïns ni als serveis
d’emergències.
És molt important respectar aquest horari per poder tenir una bona organització d’entrada i sortida.

4.6.Altres activitats

Acollida matinal

El centre ha habilitat un espai que permeti mantenir la distància interpersonal d’1,5 metres i, quan no
sigui possible, tant el responsable de l’acollida com els infants han de portar mascareta.
Depèn dels alumnes que facin ús d’aquest servei podrem reagrupar nens i nenes del mateix grup
estable. S’ha de ser puntuals a l’hora d’entrada a les 8 o a les 8:30h.

GRUP DE NENS/ES

ESPAI

Llar d’infants

Aula de B2

Alumnes P3

A la seva aula habitual

Alumnes P4

A la seva aula habitual

Alumnes de P5, 1r, 2n. i 3r

A la seva aula habitual

Alumnes de Primària

Menjador

Acabat l’horari d’acollida cal ventilar, netejar i desinfectar l’espai.
Sortides i colònies

Farem les activitats previstes en la seva programació general anual, pel que fa a sortides i colònies,
amb les adaptacions que calgui ateses les mesures de prevenció i seguretat sanitària.
Actualment ja tenim programades sortides. Només faran colònies 6è curs de Primària.

Extraescolars
Portarem a terme les extraescolars previstes en la seva programació general anual, d’acord amb el pla
sectorial vigent. Començarem les activitats extraescolars el mes d’octubre.

4.7. Organització de grups d’alumnes, professionals i espais.
Inspecció ens recomana el mínim possible d’especialistes. Per tant, la proposta de professorat serà la
següent:
Grups

Alumnes

Docent

Especialistes

PAE

Espai

Estable
Llar

13 (B1)

Mar/Naim

Alumnes de pràctiques

Classe B1

d’Infants

20 (B2)

Míriam/Mari

Alumnes de pràctiques

Classe B2

P3

23

Esther

Nerea (anglès) i Yolanda (1h. Educació

Classe P3

Grup ple *

emocional)

P4

26

Natàlia

Classe P4

Yolanda

Aleksandra (anglès) i Trini Suport, Yolanda
(1h. Educació emocional)
Aleksandra (anglès), Nerea i Trini Suport.

P5

26

PRIMER

24

Mª Àngels

Aleksandra/Sandra (anglès), Aitor (Ed.

Classe
PRIMER

Classe P5

Física) i Trini reforç
SEGON

26

Dolors

Aleksandra/Sandra (anglès) i Aitor (Ed.
Física)
Sandra (anglès) i Aitor (Ed. Física)

TERCER

26

Vanessa

QUART

25

Rosa

Sandra (anglès) i Aitor (Ed. Física)

CINQUÈ

26

Dani

Sandra (anglès) i Aitor (Ed. Física)

SISÈ

26

Meritxell

Sandra (anglès) i Aitor (Ed. Física)

Vetllador
(5 hores)

Classe
SEGON
Classe
TERCER
Classe
QUART
Classe
CINQUÈ
Classe
SISÈ

* Inspecció ha baixat la ràtio d’alumnes a tota Terrassa a las classes de P3 amb un total de 23 alumnes.

4.8. Reunions dels òrgans unipersonals i col·lectius de coordinació

ÒRGANS

TIPUS DE REUNIÓ

FORMAT REUNIÓ

TEMPORALITZACIÓ

Equip directiu

Planificació

Presencial

5 hores/setmana

Claustre

Planificació

On-line

1h/mes

Comissió d’Anglès

Planificació

Presencial

1h/setmana

Comissió Ràdio

Planificació

Presencial

1h/setmana

Coordinació CI

Coordinació

On-line

1h/setmana

Coordinació CM

Coordinació

On-line

1h/setmana

Coordinació CS

Coordinació

On-line

1h/setmana

Xarxes socials

Planificació

Presencial

2h/setmana

Consell Escolar

Informació i acords

On-line

1 reunió per trimestre

Famílies

Reunions pares i mares

On-line

Mínim 2 tutories curs

4.9. Organització d’horaris i gestió d’entrades i sortides.

Accés

Grup

Horari entrada
PORTA PRINCIPAL

Horari sortida

B1
B2
P3
P4

8:45 h
16:45h
8:50h
16:50h
8:55h
16:55h (des de la classe. Familiars al carrer)
9:00 h
17:00h (des de la classe. Familiars al carrer)
PORTA DEL PATI

(Escala interior)

P5

9:00 h

17:00h (Pel pati)

(Escala interior)
(Escala exterior)
(Escala exterior)

1r. PRI
2n. PRI
3r. PRI

9:00 h
8:55h
8:55h

17:00h (Pel pati)
16:55h (Pel pati)
16:55h (Pel pati)

(Escala exterior)
(Escala exterior)
(Escala exterior)

4t. PRI
5è. PRI
6è. PRI

8:50h
8:50h
8:45 h

16:50h (Pel pati)
16:50h (Pel pati)
16:45h (Pel pati)

5. ANNEXOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

ANNEX 1: DECLARACIÓ RESPONSABLE

ANNEX 2: LLISTA DE COMPROVACIÓ DE SÍMPTOMES PER A LES FAMÍLIES

ANNEX 3: PROTOCOL GESTIÓ DE CASOS COVID-19 ALS CENTRES EDUCATIUS. DEPARTAMENT.

Annex 1.
Declaració responsable per a les famílies d’alumnes d’educació INF i PRI
Dades personals
Nom i cognoms del pare, mare o tutor/a
DNI/NIE/Passa
port
Nom de l’alumne/a

Curs

Declaro, responsablement:
1. Que el meu fill/a, durant els darrers 10 dies i en aquest moment:


No presenta cap simptomatologia compatible amb la covid-19 (febre, tos, dificultat respiratòria,
malestar, diarrea...) oamb qualsevol altre quadre infecciós.



No ha estat positiu de covid-19 ni ha conviscut amb persones que siguin o hagin estat positives.



No ha estat en contacte estret amb cap persona que hagi donat positiu de covid-19 ni
que hagi tingutsimptomatologia compatible amb aquesta malaltia.

2. (Seleccioneu una de les dues opcions)
Que el meu fill/a no pateix cap de les malalties següents:
 Malalties respiratòries greus que necessiten medicació o dispositius de suport ventilatori.
 Malalties cardíaques greus.
 Malalties que afecten al sistema immunitari (per exemple, aquells infants que
necessiten tractamentsimmunosupressors).
 Diabetis mal controlada.
 Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus.
Que el meu fill/a pateix alguna de les malalties següents i que he valorat amb el seu metge/metgessa
o pediatre/a laidoneïtat de reprendre l’activitat escolar:
 Malalties respiratòries greus que necessiten medicació o dispositius de suport ventilatori.
 Malalties cardíaques greus.
 Malalties que afecten el sistema immunitari (per exemple, aquells infants que
necessiten tractamentsimmunosupressors).
 Diabetis mal controlada.
 Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus.
3. Que prendré la temperatura al meu fill/a abans de sortir de casa per anar al centre educatiu i que, en el cas
que tingui febre opresenti algun dels símptomes compatibles amb la covid-19, no assistirà al centre.
4. Que conec l’obligació d’informar el centre educatiu de l'aparició de qualsevol cas de covid-19 en el nostre
entorn familiar,d’informar de la realització de la prova PCR al/la nostre/a fill/a.
L’ús de la mascareta no és obligatori fins als 6 anys. Així mateix, no se’n recomana l’ús si hi ha alguna
contraindicació per al’infant (problemes respiratoris, dificultat per treure’s la mascareta ell/a mateix/a o
alteracions de conducta que en facin inviable l’ús).
I, perquè així consti, als efectes de la incorporació del meu
fill/a
, al centre
educatiu

, signo la present

declaració de responsabilitat.
Informació bàsica sobre protecció de dades personals:
Alumnes de centres educatius de titularitat del
Departament d'EducacióResponsable del tractament: La
direcció del centre educatiu.
Finalitat: Garantir a l’alumnat unes condicions de salut adequades davant la situació de pandèmia de covid-19 a fi
de complir amb l’acció educativa i orientadora que els centres educatius tenen encomanada.
Legitimació: Missió d’interès públic.
Drets de les persones interessades: Podeu sol·licitar l’accés, la rectificació, la supressió o la limitació del tractament
de
les vostres dades. Podeu trobar tota la informació relativa als drets de les persones interessades i com exercirlos en el webdel Departament d'Educació.
Informació addicional sobre aquest
tractament al webLloc i data
Signatura

Annex 2. Llista de comprovació de símptomes per a les famílies
Si el vostre fill, filla o infant o adolescent tutelat no es troba bé, marqueu*
amb unacreu quins d'aquests símptomes presenta:









Febre o febrícula (per sobre de 37,5 ºC)
Mal de coll**
Refredat nasal**
Tos
Dificultat per respirar
Fatiga, dolors musculars i/o mal de cap
Mal de panxa amb vòmits o diarrea
Pèrdua d'olfacte o gust (infants grans i adolescents)

Si a casa hi ha alguna persona adulta1 que no es troba bé, marqueu* amb
una creuquins d'aquests símptomes presenta:












Febre o febrícula
Tos seca
Dificultat per respirar
Falta d'olfacte i/o de gust
Mal de coll
Mal de cap
Vòmits i diarrees
Fatiga
Pèrdua de gana
Dolor generalitzat a les articulacions i/o musculatura
Refredat nasal

* Si heu marcat una o diverses caselles cal que eviteu portar l'infant a l'escola i que us poseu
en contacte amb els/les responsables del centre educatiu per comunicar-ho. En l'horari d'atenció
del vostre centre d'atenció primària, poseu-vos en contacte telefònic amb el vostre equip de
pediatria o de capçalera. En cas contrari, truqueu al 061.
** Com que el mal de coll i el refredat nasal (amb o sense mocs) són molt habituals en els infants,
només s'haurien de considerar símptomes potencials de covid-19 quan també hi hafebre o
altres manifestacions de la llista de símptomes.
Aquesta llista de símptomes pot patir variacions en funció de l'estat vacunal de les persones i
el context epidemiològic del moment.

1

Si es tracta d'un altre infant o adolescent de la unitat familiar utilitzeu la primera llista.
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Annex 3. Gestió de casos
Podeu descarregar el document complet clicant aquí: GESTIÓ DE CASOS

