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PLA DE REOBERTURA.
PEL SETEMBRE DE 2020.

Sotmès a l'aprovació i aprovat del Consell Escolar.

“Què n’hem de fer d’aquest pla?”
El centre elaborarà, en el marc de l’autonomia i amb l’acompanyament de la inspecció
educativa, un pla d’organització bàsic i provisional (espais, esglaonaments,
d’entrades i sortides, franges, utilització de patis, extraescolars…) abans del 23 de
juliol, i un altre de definitiu, incorporant els horaris, per a la primera setmana de
setembre. Aquest pla definitiu haurà de ser aprovat pel Consell Escolar del centre i
serà un element clau de la PGA del centre.

Vic, 23 de juliol de 2020
Nota: aquest document ha estat modificat i actualitzat amb data de 10 de setembre per
avenir-se als canvis i moficacions que s’han anat fent fins aquesta data. S’ha exposat a les
reunions de famílies de principis de setembre.
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1. Consideracions generals
Aquest Pla està dissenyat amb la voluntat de combinar de la millor manera possible la
qualitat educativa i les mesures de seguretat per a la prevenció de la COVID-19 en relació
als curs 2020-2021. Entenem la qualitat educativa com l’ensenyament dels continguts
curriculars prioritzats i l’acompanyament educatiu i emocional a tots els alumnes de l’escola.
El Pla està dissenyat tenint en compte els recursos humans i d’espais dels quals disposen
les diferents etapes de l’escola, des de la Llar d’Infants i fins les etapes de Batxillerat i Cicles.
En el moment de redactar el Pla no oblidem la funció social de l’escola i per això el disseny
d’aquest pla està pensat per garantir la qualitat, l’equitat i la presencialitat del 100% a totes
les etapes mantenint un format d’ensenyament coherent per alumnes i famílies on es puguin
treballar totes les competències i que el seu resultat sigui avaluable.
El Pla també té present una situació que pot ser canviant, buscant en tot moment un equilibri
entre la normalitat del funcionament de l’escola, que vol assegurar la qualitat educativa, amb
les mesures pertinents i minimitzant tant com es pugui els possibles riscos de salut.
Per a la seva elaboració s’han tingut presents els tres documents de referència que han
arribat des del Departament d’Educació.

●

INSTRUCCIONS PER AL CURS 2020-2021 DELS CENTRES EDUCATIUS DE
CATALUNYA

●

Pla d’actuació per al curs 2020-2021 per a centres educatius en el marc de la pandèmia

●

Preguntes més freqüents i Guia per elaborar el Pla d’Organització dels centres
educatius per al curs 2020.2021

●

Documents rebuts d’Educació i Salut fins a data de 10 de setembre.
Aquest ha estat resultat d’un debat intens en el marc de l’Equip de Direcció, tenint present
el màxim de variables possibles, entre les quals, hi ha les indicacions de salut, centrades en
la traçabilitat i els grups estables, i, de l’altra, les indicacions d’Educació que demanen poder
oferir el servei d’educació amb el màxim de qualitat o d’atenció als alumnes. També hem
tingut en compte que la tasca dels professors faciliti poder fer l'atenció educativa amb el
màxim de rigor. S’han buscat diferents alternatives abans d’arribar a aquesta proposta.
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2. Organització pedagògica en una situació de pandèmia i en cas de confinament
parcial o total
2.1. Funcionament en condicions de normalitat.
En aquesta situació l’activitat de l’escola es desenvoluparà de la manera ordinària funcionant tal i
com el nostre Pla Anual i PGA determina incloent totes les millores recollides de l’anterior etapa de
confinament viscuda el curs 2019-20. En aquest cas, es tindrà ben present l’absència d’activitat
presencial, especialment en les etapes d’infantil i primària. Així mateix, detallarem, més endavant
algunes mesures previstes malgrat l’activitat es faci en normalitat.
2.2. Funcionament en condicions d’aïllament o confinament parcial o total
2.2.1. Eines i procediments per a l'ensenyament a distància
●

Des de la Llar a 2n de Cicle Inicial (0-8 anys) l’ensenyament a distància es fa inviable. A les
reunions de pares (que es faran pel setembre) es donaran indicacions sobre l’ús de
SITES/CLASSROOM (a partir de 3r de primàrial) i de videoconferències per tal que la tutora
pugui interactuar amb les famílies. Es farà l’esforç d’atendre les families dels cursos d’Infantil
i Cicle en casos d’absència.

●

A partir de 3r de primària i fins a Batxillerat i Cicles, el primer dia de classe, cada tutor/a ha
de confeccionar una llista amb els alumnes que no tenen wifi a casa. Aquesta llista es passa
a la coordinació de l’etapa perquè la vehiculin a l’administració de l’escola per poder garantir
la disponibilitat de connexió a aquestes llars. Com a mesura preventiva, l'escola ha fet
compra de chromes a partir de 3r de primària i fins a 4t ESO. Cas de confinament d’un grupclasse, els alumnes podran recollir l’ordinador. Cada alumne/a disposa d’un ordinador que
només utilitzarà ell/a.

●

Com a previsió, a les famílies de 1r i 2n de Cicle Inicial, se’ls hi ensenyaran eines digitals.
Cada alumne/a disposarà d’un correu electrònic i d’un classroom, tot i que és necessari el
suport familiar.

●

El professor/mestre de cada tutoria i/o matèria i de tots els cursos de primària i secundària
o de batxillerat i cicles, tindrà preparat un classroom. El funcionament d’aquest classroom i
el codi d’activació es donarà als alumnes el primer dia de classe i es comunicarà també per
correu electrònic a les famílies.

●

Els professors/es mantindran al dia aquest classroom (encara que es faci classe amb
normalitat) de manera que en cas d’aïllament o confinament l’activació sigui immediata. Es
procurarà que les matèries quedin garantides en la programació del Classrom.
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●

En cas d’aïllament temporal d’un o varis grups d’alumnes, els professors/es utilitzaran les
hores que tenien classe presencial en aquests grups per actualitzar el classroom. En aquest
cas es dóna permís als professors perquè ells mateixos puguin treballar, durant aquestes
hores des de l’escola o des de casa sempre i quan es puguin cobrir les suplències
necessàries.

●

Les activitats d’ensenyament-aprenentatge, independentment de si són presencials o no
presencials, seran avaluables.

●

Sempre que es produeixi un aïllament, els alumnes prenen el seu ordinador per utilitzar-lo
des de casa a partir de 3r de primària.

Taula de casuístiques
Alumnes

Docents

Format de les activitats d’aprenentatge

No Aïllats

No Aïllats

Activitat presencial ordinària

No Aïllats

Aïllats

El professor/a planificarà activitats
asincròniques en el classroom de la matèria.
Caldrà assignar un professor suplent en
aquella hora i grup. L’escola tindrà una borda
de mestres preparada per substitucions.

Aïllat

No Aïllat

Cada professor planificarà activitats
asincròniques i preveurà una activitat
sincrònica setmanal.

Aïllats

Aïllats

Els professors/es planificaran activitats
sincrònique si un mínim d’una activitat
sincrònica a la setmana.

Caldrà ser flexible i cercar una solució per totes les casuístiques que no es poden preveure, per exemple en
el cas que hi hagi un nombre important de professors/es aïllats i no es pugui cobrir les suplències, així com
d’altres situacions que es poden produir.

2.2.2. Eines i procediments per a l’acompanyament tutorial
●

El primer dia de classe cada tutor/a facilitarà al seu grup d’alumnes una adreça electrònica
personal perquè aquests s’hi puguin adreçar sempre que ho considerin. També, el tutor es
comunicarà i presentarà per correu a les famílies. El tutor/a atendrà en un termini de 24-48h
les possibles respostes (per garantir la seva conciliació laboral i familiar) a cada un d’aquests
correus. Aquest procediment s’explicarà a alumnes i famílies abans de començar les classes
en una circular així com també en les reunions de pares que enguany, es faran el màxim de
d’hora possible en el calendari. En el cas que el tutor/a detecti una necessitat social o
emocional específica que ell no pugui resoldre, ho comunicarà al servei de psicopedagogia
que es posarà en contacte amb la família i engegarà, si cal, els protocols ordinaris que es
prenen en aquests casos.

●

En cas de confinament, el tutor/a establirà una connexió sincrònica setmanal amb el seu
grup classe per fer un seguiment i copsar les necessitats dels seus alumnes als quals calgui
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donar resposta. Vetllarà perquè cap alumne perdi el contacte amb l’escola. En cas de no
tenir-ne cap notícia intentarà establir la connexió telefònicament i si no ho aconsegueix ho
traslladarà al servei de psicopedagogia perquè engegui els protocols habituals.
●

En el cas d’Infantil i primària, es farà un pla de xoc de 5 setmanes (del 14 de setembre a 15
d’octubre) per tenir en compte els 6 mesos d’absència escolar presencial. Els alumnes
rebran els llibres de text del curs 20-21 el 15 d’octubre per marcar clarament aquest període
d’anivellament acadèmic. La voluntat és que cada tutor es posi al dia amb els alumnes de
repassos i accions que s’han de tenir present després de 6 mesos de no activitat a l’aula.
Cada equip de curs ho prepararà i se’n tindrà la documentació del Pla de XOC a disposició
de la Direcció d'Infantil i primària.

3. Organització de grups d’alumnes, professors i espais
3.1 Diagnosi del confinament viscut
-

En el període de confinament del passat curs vam engegar un procés d’ensenyament
a distància que va anar evolucionant amb el temps a partir de les experiències
viscudes en el dia a dia. Un primer repte fou la d’aconseguir dispositius i connexió
per tots els alumnes més grans (a partir de 3r de primària). L’escola va cedir els seus
ordinadors a tots els alumnes que els feia falta i la connectivitat es va solucionar a
partir dels mòdems facilitats per l’Ajuntament i els equips facilitats pel Departament
d’Educació (en aquest darrer cas van arribar en la fase final del confinament). En les
etapes de la Llar, d'infantil i primària, aquest ensenyament a distància es va
organitzar a partir de sites (un per a la Llar, un per infantil i un per a cada curs del
cicle Inicial i Mitjà) i classroom (Cicle Superior) on els mestres posaven les activitats
classificades per àmbits i matèries. Aquest sistema va substituir una web inicial
d’urgència que vam muntar per a totes les etapes quan pensàvem que el confinament
seria molt més breu. A partir de secundària, cada matèria disposava del seu
classroom on el professorat planificava les activitats i rebia les feines dels alumnes.
Aquesta plataforma permet organitzar les tasques, és una bústia on els alumnes
poden deixar les feines, permet una correcció interactiva de les tasques i també que
el professor pugui enviar les qualificacions i els comentaris de les seves revisions.

-

A la Llar es va utilitzar el sites que ha permès oferir diferents tipus de propostes
educatives i lúdiques adaptades a les famílies dels diferents cicles, també s’han
compartit materials digitals que les mestres gravaven per ser una mica més propers.
Un cop per setmana es trucava individualment a cada família i se'ls oferia la
possibilitat de fer una videotrucada, l’edat d’aquests infants dificultava predeterminarles, per això ho planificàvem amb el consens de cada família individualment.

-

A infantil, es penjaven activitats a través d’un sites i es feia un videoconferència
setmanal per P3 i P4 i dos videoconferencies setmanals per P5.

-

A primària, el tutor es connectava sincrònicament amb els alumnes amb una
periodicitat diària de matí i tarda.
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-

A secundària es combinaven les activitats asincròniques amb les sincròniques i la
majoria de professors feien classes per videoconferència les vegades que
consideraven oportunes. A mesura que el confinament s’allargava vam haver d’anar
polint aspectes per adequar les tasques a la situació dels alumnes. Finalment i per
consens, tot el professorat deixava la feina posada de totes les matèries el dilluns i
els donava una setmana de temps per fer-les deixant que fossin els alumnes que es
planifiquessin la tasca. Vam confeccionar unes graelles compartides amb tot el
professorat on cada professor marcava aquells alumnes que no havien fet les
tasques encomanades. Això permetia als tutors/es fer-ne un seguiment. En el mateix
classroom s’indicava a l’alumne els moments en que es faria una connexió
sincrònica. Cada setmana el tutor es connectava amb els seus alumnes
sincrònicament per fer una sessió de tutoria grupal que era ideal per copsar les
inquietuds dels alumnes i per assegurar que no es perdia la comunicació amb cap
d’ells.

-

A Batxillerat i Cicles es van fer tasques amb una certa normalitat de forma virtual a
través de mitjans diversos: videoconferències, classrooms, correus, exercicis
autocorrectius,...

-

En el període de reobertura vam donar la possibilitat a tots els alumnes d’ESO que
poguessin concertar entrevista amb el seu tutor/a. Vam posar l’accent en els alumnes
de 4t d’ESO i vam ajudar a fer la preinscripció als PFI o CF a tots els alumnes que
ho requerien. Vam contactar personalment amb tots els alumnes més vulnerables i
els vam oferir sessions presencials de repàs.

-

A 2n de batxillerat vam organitzar classes de preparació de selectivitat en grups
reduïts i amb les mesures de seguretat pertinents.

-

A Cicles es va fer tutories individuals i entrega de notes.

-

En aquest mateix període, es va oferir la possibilitat de que tots els alumnes de
primària poguessin venir tres matins a l’escola, sempre seguint les directrius del
Departament i que també poguessin concertar entrevista personal amb el seu tutor/a.

La resposta dels alumnes i famílies ha estat positiva. Amb tot, hem apreciat un cansament
general dels alumnes i cap a final de curs vam anar relaxant les activitats. Hem constatat
que als nens i nenes se’ls fa difícil la gestió del temps i per alguns, menys autònoms, això
els genera un cert neguit. És evident que la presencialitat, més enllà de l’aprenentatge dels
continguts esdevé essencial per a una educació completa.
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Per aquest motiu el Pla que presentem té com a principal objectiu poder garantir el 100% de
presencialitat prenent les mesures de seguretat més exhaustives possibles però que
aquestes no facin que l’ensenyament que s’hagi d’oferir perdi rigor o coherència.

3. 2 Grups d’alumnes i organització d’espais.
LLar d’Infants:
-

Cada grup tindrà dues mestres estables durant tota la jornada. El funcionament dels
espais continuarà marcat amb els mateixos objectius, amb l’única diferència que no
els compartiran, sota cap concepte, amb infants i mestres d’altres grups estables.

-

Les dues mestres d’un grup estable, dins de l’aula, no faran ús de la mascareta. La
mestra que faci la intervenció a més d’un grup, sempre la utilitzarà i haurà d’aplicar
la distància de seguretat. També cal remarcar que, les mestres d’un grup estable,
quan surtin de l’aula, ho hauran de fer amb la mascareta.

-

En el cas que un grup no tingui la seva mestra estable en el moment de l’acollida, la
persona que hi estarà durant aquesta estona sempre ho farà amb mascareta.

-

A l’hora de l’extra de la tarda, s’acollirà a cinc infants que no són del mateix grup. És
per aquest motiu que durant aquesta mitja hora, els infants establiran una rutina de
jocs i aprenentatges de taula, els quals garantitzin, en tot moment, les distàncies.
Durant aquesta estona, les mestres que acompanyin aquests infants, també hauran
de portar la mascareta.

-

Es faran llistat exhaustius d’alumnes i mestres per fer rastreigs i assegurar
traçabalitat.
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Taula de distribució:

Grups
classe

Nº Mestra estable
(tutor/a)

Altres mestres

Espai estable del grup.

Marietes

5

Mireia Molet
Maria Musach
(quan ampliem
nens els primers
dies roba i
desinfecció)

-Mercè 2 dies acollida
tarda (1 nen)
-Núria 2 dies acollida
tarda (1 nen)
-Marta A 1 dia acollida
tarda (1 nen)

Sempre serà la pròpia aula

Orenetes

11

Marta Azaustre
Núria Santanach

-Mercè 2 dies acollida
tarda (2 nens)

Sempre serà la pròpia aula,
més 1 espai extra per poderhi anar cada dia desdoblant
el grup i 1 espai exterior.

Pollets

13

Anna Puigdollers
Marta Vidal

Papallones

13

Núria Montalban
Patricia Rodriguez

Tortugues

19

Griselda Riera
Núria Faja

Esquirols

17

Imma Basagaña
Laura Camarasa

-Mercè 1 dia acollida
tarda (1 nen)

Sempre serà la pròpia aula,
més 2 espais extres per
poder-hi anar cada dia
desdoblant el grup i 1 espai
exterior.

Dofins

19

Núria Benet
Gisela Pratdesaba

- Coloma Pineda
acollida matinal i
menjador
- Núria S 1 dia acollida
tarda (1 nen)

Sempre serà la pròpia aula,
més 2 espais extres per
poder-hi anar cada dia
desdoblant el grup i 1 espai
exterior..

Sempre serà la pròpia aula,
més 1 espai extra per poderhi anar cada dia desdoblant
el grup.
-Maria Musach acollida
matinal

Sempre serà la pròpia aul,
més 1 espai extra per poderhi anar cada dia desdoblant
el grup.
Sempre serà la pròpia aula,
més 2 espais extres per
poder-hi anar cada dia
desdoblant el grup i 1 espai
exterior.

Infantil:
-

A l’etapa d’infantil cada grup tindrà dues mestres estables. El tutor i un suport que
farà les hores lliures o completarà la jornada. El funcionament dels espais continuarà
marcat amb els mateixos objectius, amb l’única diferència que no els compartiran,
sota cap concepte, amb infants i mestres d’altres grups estables.

-

Quan les mestres d’un grup estable, surtin de l’aula per anar a una altra aula, ho
faran amb mascareta. Hi haurà dies assignats per grups estables a les diferents
aules.
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Les dues mestres d’un grup estable, dins de l’aula, no faran ús de la mascareta. La
mestra que faci la intervenció a més d’un grup, sempre la utilitzarà i haurà d’aplicar
la distància de seguretat.

Grups
classe

Nombre
d’alumnes

Mestra
estable
(tutor/a)

P3 A

23

P3 B

Altres
mestres

Espai
estable del
grup.

Lavabos

Maria
Pagespetit

Aula Sols
planta
baixa

Lavabos
de la planta
de P3

24

Cristina Jordà

Aula Llunes
Planta
baixa

Lavabos
de la planta
de P3

P3 C

24

Mireia Riera

Aula
Estrelles
Planta
baixa

Lavabos de
la planta de
P3

P4 A

25

Mireia Duran

Aula Dracs
Primera
planta

Lavabos de
la planta de
P4

P4 B

25

Núria
Portabella

Aula Dinos
Primera
planta

Lavabos de
la planta de
P4

P4 C

25

Elisabet Creus

Aula Cocos
Primera
planta

Lavabos de
la planta de
P4

P5 A

25

Meritxell Fiter

Aula
Bastoners
Segona
planta

Lavabos de
la planta de
P5

P5 B

25

Marta
Codinachs

Aula
Geganters
Segona
planta

Lavabos de
la planta de
P5

P5 C

25

Maria del Mar
Garolera

Aula
Grallers
segona
planta

Lavabos de
la planta de
P5
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Primària:
-

A l’etapa de primària es prioritza la creació de quatre línies a cicle inicial i 3r de
primària . La resta de cursos seran de tres línies amb desdoblaments puntuals.

-

Els mestres que complementin les jornades dels diferents tutores i tutores i que
intervinguin en més d’un grup estable, mantindran la distància de seguretat i
utilitzaran mascareta.
Grups
classe

Nombre
d’alumnes

Mestra
estable
(tutor/a)

1r A
primària

20

1r B
primària

Altres
mestres

Espai
estable del
grup.

Lavabos

Ester
Verdaguer

Aula edifici
hortolà

Lavabos
planta
baixa edifici
Hortolà

20

Margarida
Rifà

Aula edifici
hortolà

Lavabos
planta
baixa edifici
Hortolà

1r C
primària

20

Roser Sierra

Aula edifici
hortolà

Lavabos
planta
baixa edifici
Hortolà

1r D
primària

19

Cristina
Mataró

Aula edifici
hortolà

Lavabos
planta
baixa edifici
Hortolà

2n A
primària

18

Carme Tria

Aula edifici
hortolà

Lavabos
primera
planta
edifici
Hortolà

2n B
primària

18

Sira Puig

Aula edifici
hortolà

Lavabos
primera
planta
edifici
Hortolà

2n C
primària

18

Arnau Cirera

Aula edifici
hortolà

Lavabos
primera
planta
edifici
Hortolà

2n D
primària

19

Marta Salarich

Aula edifici
hortolà

Lavabos
primera
planta
edifici
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Hortolà

3r A
primària

20

Bernat Ramon

Aula edifici
central

Lavabos
planta
baixa
passadís
tercer

3r B
primària

20

Maria Molas

Aula edifici
central

Lavabos
planta
baixa
passadís
tercer

3r C
primària

19

Glòria Prat

Aula edifici
central

Lavabos
planta
baixa
passadís
tercer

3r D
primària

19

Tània Coll

Aula edifici
central

*Grup D
lavabos...

4t A
primària

26

Teresa
Vilaregut

Aula edifici
central

Lavabos
primera
planta
passadís
quart

4t B
primària

26

Laura Vila

Aula edifici
central

Lavabos
primera
planta
passadís
quart

4t C
primària

26

Miquel Roquet

Aula edifici
central

Lavabos
primera
planta
passadís
quart

5è A
primària

26

Mariona
Parareda

Aula edifici
central

Lavabos
primera
planta
passadís
cinquè

5è B
primària

25

Elisabeth Prat

Aula edifici
central

Lavabos
primera
planta
passadís
cinquè
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5è C
primària

25

Joan Salord

Aula edifici
central

Lavabos
primera
planta
passadís
cinquè

6è A
primària

26

Lourdes Molet

Aula edifici
central

Lavabos
segona
planta
passadís
sisè

6è B
primària

27

Nil Freixa

Aula edifici
central

Lavabos
segona
planta
passadís
sisè

6è C
primària

26

Aida Fontserè

Aula edifici
central

Lavabos
segona
planta
passadís
sisè

Secundària i Batxillerat:

-

En el cas de secundària i batxillerat, ens és molt difícil dissenyar un pla amb un
nombre reduït de professors, sense que això impliqui una pèrdua de qualitat i
d’atenció a la diversitat. Si ho forcem el format resultant seria del tot incoherent i poc
pedagògic.

-

Per aquest motiu optem per extremar les mesures higièniques, protegir tot els
docents amb mascareta i crear una distància permanent de seguretat entre el docent
i els alumnes a l’aula que estarà delimitada físicament per una cinta ben visible
enganxada al terra.

-

Els diferents cursos de secundària estaran diferenciats per espais, de manera que
no hi ha cap relació entre els alumnes de cursos diferents. El nombre de professors
és ampli, però hem prioritzat l’ús de mascareta i distància amb els alumnes, tenint
present que en un mateix grup intervé un nombre significatiu de professors. A cada
aula es marcarà la distància de moviment de cada professor, seguint l’exemple:
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-

El professor farà classe amb mascareta i les taules estaran separades l’una de l’altra
amb el màxim de distàncies possibles en el marc de l’espai disponible de cada classe.

-

Es faran ventilacions cada dues hores.

-

En el cas d’aquestes etapes prioritzem l’equitat, l’atenció a la diversitat d’alumnes i
l’optativitat, del tot necessària per atendre aquestes dues etapes, així com
l’especialitat dels professors.
Curs-Nivell-Grup

Núm
Alumnes

Prof. Estable

Altres docents Espai estable

1r ESO A

30

El tutor del grupclasse

11 professors

Totes les
aules de 1r
d’ESO estan
ubicades a la
tercera
planta.
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1r ESO B

30

El tutor del grupclasse

11 professors

1r ESO C

30

El tutor del grupclasse

12 professors

Totes les
aules de 1r
d’ESO estan
ubicades a la
tercera
planta.
Totes les
aules de 1r
d’ESO estan
ubicades a la
tercera
planta.

Mentre els alumnes romanen en grup estable no cal que portin la mascareta a no ser que no es pugui
complir la distància de seguretat d’1m entre cadires.

Matèria

Grups estables
dels quals
provenen els
alumnes

Docent

Nombre d’hores
setmanals

Anglès

1r A, B i C

Alibés, Barniol,
Solà, Tarrés

3

Francès

1r A, B i C

Sevilla, Molas

3

Artteràpia

1r A, B i C

Calvache

1

Competència
social

1r A, B i C

Sánchez

2

Proj. de ciències

1r A, B i C

Canudas

3

Proj. de llengua

1r A, B i C

Selva, Mirambell,
Baquero

3

En aquestes matèries tots els alumnes mantindran la distància de seguretat d’1,5 m en cas que no
sigui possible hauran de portar la mascareta.

Curs-Nivell-Grup

Núm
Alumnes

Prof. Estable

Altres docents Espai estable

2n ESO A

23

El tutor del grupclasse

9 professors

2n ESO B

23

El tutor del grupclasse

9 professors

Totes les
aules de 2n
d’ESO estan
ubicades a la
segona
planta.
Totes les
aules de 2n
d’ESO estan
ubicades a la
segona
planta.
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2n ESO C

23

El tutor del grupclasse

13 professors

2n ESO D

24

El tutor del grupclasse

12 professors

Totes les
aules de 2n
d’ESO estan
ubicades a la
segona
planta.
Totes les
aules de 2n
d’ESO estan
ubicades a la
segona
planta.

Mentre els alumnes romanen en grup estable no cal que portin la mascareta a no ser que no es pugui
complir la distància de seguretat d’1m entre cadires.

Matèria

Grups estables
dels quals
provenen els
alumnes

Docent

Nombre d’hores
setmanals

Anglès

2n A, B i C

Alibés, Barniol,
Solà, Tarrés

4

Francès

2n A, B i C

Sevilla, Mirambell

2

Artteràpia

2n A, B i C

Calvache

3

Contacontes

2n A, B i C

Barniol 1
Casanovas 2

3

Proj. Socials

2n A, B i C

Bohils 2
Cidoncha 1

3

En aquestes matèries tots els alumnes mantindran la distància de seguretat d’1,5 m en cas que no
sigui possible hauran de portar la mascareta.

Curs-Nivell-Grup

Núm
Alumnes

Prof. Estable

Altres docents Espai estable

3r ESO A

31

El tutor del grupclasse

14 professors

3r ESO B

30

El tutor del grupclasse

13 professors

3r ESO C

29

El tutor del grupclasse

13 professors

Totes les
aules de 3r
d’ESO estan
ubicades
planta baixa
Totes les
aules de 3r
d’ESO estan
ubicades
planta baixa
Totes les
aules de 3r
d’ESO estan
ubicades
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planta baixa

Mentre els alumnes romanen en grup estable no cal que portin la mascareta a no ser que no es pugui
complir la distància de seguretat d’1m entre cadires.

Matèria

Grups estables
dels quals
provenen els
alumnes

Docent

Nombre d’hores
setmanals

Anglès

3r A, B i C

Alibés, Barniol,
Tarrés, Vilageliu

3

Mates Desd.

3r A, B i C

Gimeno

4

Cat Desd.

3r A, B i C

Casanovas

3

Cas Desd.

3r A, B i C

Vilageliu

3

Francès

3r A, B i C

De Rocafiguera

2

Alemany

3r A, B i C

Assmann

2

Ciències

3r A, B i C

Gimeno

2

CC

3r A, B i C

Vazquez

2

Empr

3r A, B i C

Bohils

2

Artteràpia

3r A, B i C

Calvache

2

En aquestes matèries tots els alumnes mantindran la distància de seguretat d’1,5 m en cas que no
sigui possible hauran de portar la mascareta.

Curs-Nivell-Grup

Núm
Alumnes

Prof. Estable

Altres docents Espai estable

4t ESO A

32

El tutor del grupclasse

6 professors

4t ESO B

31

El tutor del grupclasse

8 professors

4t ESO C

33

El tutor del grupclasse

8 professors

Totes les
aules de 4t
d’ESO estan
ubicadesa la
primera
planta
Totes les
aules de 4t
d’ESO estan
ubicadesa la
primera
planta
Totes les
aules de 4t
d’ESO estan
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ubicadesa la
primera
planta

Mentre els alumnes romanen en grup estable no cal que portin la mascareta a no ser que no es pugui
complir la distància de seguretat d’1m entre cadires.

Matèria

Grups estables
dels quals
provenen els
alumnes

Docent

Nombre d’hores
setmanals

Anglès

4t A, B i C

Alibés, Tarrés,
Barniol, Vilageliu

3

Mates Desd..

4t A, B i C

Mata

4

Cat Desd.

4t A, B i C

Mirambell

3

Cas Ref.

4t A, B i C

Gutiérrez

3

Llatí

4t A, B i C

Gutiérrez

3

Economia

4t A, B i C

Molist

3

Tecnologia

4t A, B i C

Calvache

3

Emprenedoria

4t A, B i C

Gómez

3

Francès

4t A, B i C

De Rocafiguera

3

Alemany

4t A, B i C

Assmann

3

Filosofia

4t A, B i C

Cidoncha

3

TIC

4t A, B i C

Selva

3

Visual

4t A, B i C

Campalans

3

Francès

4t A, B i C

De Rocafiguera

3

Punt de partida

4t A, B i C

Sanchez

3

En aquestes matèries tots els alumnes mantindran la distància de seguretat d’1,5 m en cas que no
sigui possible hauran de portar la mascareta.
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BATXILLERAT
Curs-Nivell-Grup

Núm
Alumnes

Prof. Estable

1r BAT A

30

--

1r BAT B

30

--

1r BAT C

30

--

1r Batxibac

15

--

Matèria

Biologia 1
Biologia 2
Matemàtiques 1
Matemàtiques 2
Química 1
Química 2
Físca
CTMA

Grups estables
dels quals
provenen els
alumnes
BB/A
A
B/BB
A
BB/A
A/B
A/B/BB
A

Altres docents Espai estable
Aula 0.4

15

Aula 0.5

20

Aula 0.6

18

Aula 0.9

14

Docent

Nombre d’hores
setmanals

López

4

López

4

Pallarols

4

Pujol

4

Díaz

4

Díaz

4

Pujol

4

López

4
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Dibuix tècnic
Llatí
MMCCSS 1
MMCCSS 2
Economia
Empresa 1
Empresa 2
Lit. castellana
Sociologia 1
Sociologia 2
Est. Empresa 1
Est. Empresa 2
HMC
Anglès 1
Anglès 2
Anglès 3
Hist. França
Lit. Francesa
Francès

B
BB/B/C
B
C
B/C
B
C
BB/B/C
B/C
B/C
B/C
B/C
BB/B/C
A/B/C
A/B/C
A/B/C
BB
BB
BB
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Campalans

4

Vázquez

4

Pallarols

4

Pallarols

4

Molist

4

Ylla-Català / Molist 4
Ylla-Català/Molist

4

Baquero

4

Cidoncha

2

Cidoncha

2

Molist

2

Molist

2

De Rocafiguera

4

Barniol

3

Alibés

3

Tarrés

3

De Rocafigera

2

Sevilla

2

Sevilla

3
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Català 1
Castellà 1
Filosofia 1
CMC 1
EF 1
Català 2
Castellà 2
Filosofia 2
CMC 2
EF 2
Català 3
Castellà 3
Filosofia 3
CMC 3
EF 3

B/BB/C
B/BB/C
B/BB/C
B/BB/C
B/BB/C
A/B
A/B
A/B
A/B
A/B
A/C
A/C
A/C
A/C
A/C
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Casanovas

2

Gutiérrez

2

Mas

2

Mercader J

2

Vicente

2

Mercader R

2

Baquero

2

Mas

2

Mercader J

2

Vicente

2

Vázquez

2

Gutiérrez

2

Mas

2

Mercader J

2

Vicente

2

En aquestes m Lit. Castellana tots els alumnes mantindran la distància de seguretat d’1,5 m en cas
que no sigui possible hauran de portar la mascareta.
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Curs-Nivell-Grup

Núm
Alumnes

Prof. Estable

2n BAT A

31

--

2n BAT B

32

--

2n BAT C

32

--

2n Batxibac

7

--

Matèria

Grups estables
dels quals
provenen els
alumnes

mates 1

BB,A,B,C

mates 2

BB,A,C

química 1

BB, A,C

química 2

A,C

biologia 1

BB,A,C

biologia 2

A,C

física

A,C,BB

ctma

A,C,

dt

B,BB

disseny

B
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Altres docents Espai estable
Aula 0.1

16

Aula 0.2

16

Aula 0.3

23

Aula 0.9

19

Docent

Nombre d’hores
setmanals

Pujol

4

Gomez

4

Díaz

4

Díaz

4

López

4

Mercader J

4

Pujol

4

López

4

Campalans

4

Campalans

4
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BB,B,C

mmccss1

BB,B,C

mmccss2

B, C

geo 1

BB,B,C

geo 2

B,C

empresa

B,C,BB

art

B,C,BB

lit catalana

B,C,BB

psico 1

A,B,C

psico 2

B,C

comunicació

A,B,C

anglès aplicat
ccss

A,B,C

anglès 1

A

anglès 2

B,C

anglès 3

B,C

hist. frança

BB

lit.francesa

BB

francès

BB
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Vázquez

4

Pallarols

4

Pallarols

4

Rial

4

Rial

4

Ylla-Català

4

De Rocafiguera

4

Casanovas

4

Cidoncha

4

Cidoncha

4

Mercader R.

4

Alibés

2

ALibés

3

Barniol

3

Tarrés

3

De Rocafiguera

2

Sevilla

2

Sevilla

3

Pla de reobertura enfocat al setembre de 2020

•

A,B,C

castellà 1

A,B,C

filosofia 1

A,B,C

història 1

A,B,C

català 2

B,C

castellà 2

B,C

filosofia 2

B,C

història 2

B,C

català 3

A,B,C,BB

castellà 3

A,B,C,BB

filosofia 3

A,B,C,BB

història 3

A,B,C,BB

Vázquez

2

Baquero

2

Mas

3

Bohils

3

Vazquez

2

Gutiérrez

2

Mas

3

Bohils

3

De Rocafiguera

2

Baquero

2

Mas

3

Cidoncha

3

Quan a l’ula són 35 alumnes, es faran les classes en tres espais GRANS:
o
o
o

•
•

català 1

24

Obrint dues aules i convertint-les en una (110 mestres quadrats)
Sala d’actes (capacitat 300 places)
Sala Fundació (120 metres quadrats)

Els alumnes seuran sempre al mateix lloc.
La ventilació, amb renovació d’aire, serà sempre directe de l’espai exterior.

Pla de reobertura enfocat al setembre de 2020

25

CICLES FORMATIUS
Pel nombre d’alumnes de cada cicle (el grup més gran és de 19), pensem que les classes s’han de
poder desenvolupar amb normalitat, situant els alumnes a unes distàncies importants. Hem de tenir
en compte que les classes (que estan autoritzades per un màxim de 35 alumnes) tindran una
ocupació màxima de 19 alumnes. L’ocupació prevista és:
SMX: primer curs: 19 alumnes
segon curs: 16 alumnes
TAPS: primer curs: 16 alumnes
segon curs: 17 alumnes
TEI: primer curs: 21 alumnes
segon curs: 10 alumnes
El professorat també tindrà l’espai marcat al terra, per garantir la seguretat.
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Hi haurà a disposició aula Fundació. 120 metres quadrats.
Els alumnes seuran sempre al mateix lloc.
La ventilació, amb renovació d’aire, serà sempre directe de l’espai exterior.

4. Ubicació de les aules:
S’ha fet l’estudi de la ubicació de les aules. La voluntat ha estat d’agrupar els cursos
en unes mateixes zones, de manera que la circulació dels alumnes per l’escola sigui
la mínima i s’evitin contactes entre alumnes de cursos diferents.
En la majoria dels casos, s’aconsegueix.

Llar:
-

Petits: Utilitzaran les dues aules de petits.
Mitjans: Utilitzaran tres aules del pis de dalt, més un espai extra cada dia
per desdoblar el grup.
Grans: Utilitzaran dues aules del pis de baix i una del pis de dalt, d’aquesta
manera no han de compartir lavabos, més dos espais extres cada dia per
desdoblar el grup.

En cap cas hi ha interferències entre grups.
S’assegura la traçabilitat.
Infantil:

-

Grups de P3: Utilitzaran les tres aules de la planta baixa.

Aquest espai serà d’ús exclusiu per a P3. Inclou 3 grups i aula de desdoblament. Si per alguna
raó, els alumnes de P3 accedeixen a una aula del pis superior, es farà amb combinació d’horaris
per tal que no hi hagi coincidència.
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Grups de P4: Utilitzaran les tres aules de la primera planta.

Aquest espai serà d’ús exclusiu per a P4. Inclou 3 grups i aula de desdoblament. Si per alguna
raó, els alumnes de P4 accedeixen a una aula del pis superior, es farà amb combinació d’horaris
per tal que no hi hagi coincidència.
-

Grups de P5: Utilitzaran les tres aules de la segona planta.

Aquest espai serà d’ús exclusiu per a P3. Inclou 3 grups i aula de desdoblament. Si per alguna
raó, els alumnes de P3 accedeixen a una aula del pis superior, es farà amb combinació d’horaris
per tal que no hi hagi coincidència.

No hi haurà mai cap coincidència entre grups, de manera que s’’assegura la traçabilitat.
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Primària:
Els tres cicles de primària està previst que funcionin de la manera més independent possible.
S’assegura en el Cicle Inicial al 100%. En els altres cursos, la interferència és molt petita.
Cicle Inicial
-

Grups de primer: utilitzaran les quatre aules de la planta baixa de l’edifici de l’Hortolà.
Grups de segon: utilitzaran les quatre aules de la primera planta de l’edifici de l’hortolà.

El Cicle Inicial està distribuït per plantes. S’assegura la traçabilitat.

Cicle Mitjà
-

Grups de tercer: utilitzaran tres aules de la planta baixa de l’edifici central i una aula del
primer pis del mateix edifici. Serà per a un 4t grup.

-

Grups de quart de primària. utilitzaran dues aules de la primera planta de l’edifici central i
una de la segona planta del mateix edifici.
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Cicle Superior
-

Grups de cinquè, utilitzaran tres aules de la primera planta de l'edifici central i una de la
segona planta del mateix edifici.
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-

Grups de sisè de primària utilitzaran quatre aules de la segona planta de l’edifici central.

Secundària:
-

Grups de primer: les tres aules actuals i utilitzar per desdoblament aula auxiliar de la
biblioteca i la mateixa biblioteca.

30
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-Grups de segon: les quatre aules de segon i una auxiliar que hi ha a la mateixa zona.

-

Grups de tercer: les tres aules del Claustre i una aula auxiliar mes que es demana aquest
any expressament a la Congregació (biblioteca actual de la Casa Mare). En el cas de les
optatives, si és possible es buscaran espai que puguin ser a planta baixa, com la sala
Vermella. Només s’utilitzaran altres espais de manera molt limitada. si fos necessari.

-
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Grups de Quart: les tres aules de la balconada, antiga sala de professors de Batxillerat i
3.3.

Batxillerat i Cicles Formatius.

Es farà servir l’edifici Mascaró, que és l’espai específic de batxillerat i cicles.

L’edifici de batxillerat (matins) i de tardes (Cicles formatius) disposa de dues entrades. Els alumnes
de primer curs tindran un accés diferent als de 2n curs, fent servir les dues portes. En totes les aules
es marcarà la zona per on es pot moure el professors i els alumnes hauran de fer la classe amb
mascareta sempre que, per raons d’espai, no es pugui assegurar la distància de seguretat.
S’ha dissenyat un circuit que eviti el contacte entre alumnes de cursos diferents.
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5. Sales de professors i despatxos (de docents o PAS)
Llar, Infantil i primària:
Els llocs de treball de la sala de professors estaran disposats a 1,5 metres un de
l’altre. Es treuen les cadires que sobrin. Cada mestre serà el responsable de netejarse el seu espai de treball cada vegada que l’utilitzi, evitant deixar material damunt la
taula per tal de deixar-la sempre neta. Els mestres que utilitzin la sala hauran de
portar mascareta.
Per Secundària, l’’espai anomenat “galeria alta” i també el despatx de secundària i
batxillerat, així com l’anomenada sala vermella, podran ser ocupats per a professors
llevat de les hores que, aquests dos darrers s’utilitzin com espai de reunió i que es
definiran a principi de curs. Cada professor serà el responsable de netejar-se el seu
espai de treball cada vegada que s’hi instal·li. Hi haurà productes per poder-ho fer.
Es procurarà que no quedi material (llibres, papers…) a sobre de la taula. Cada
professor deixarà el seu material en el seu prestatge o armari. La taula ha de quedar
neta de material per poder ser ben desinfectada. Els professors hauran de portar
mascareta.Els espais de treball estaran separats a una distància d’1,5 metres i es
retiraran les cadires sobreres.
Els despatxos podran ser només utilitzats pels que en són titulars i el seu espai de
treball només podrà ser ocupat per una sola persona i sempre la mateixa. En el cas
que no sigui possible, cada vegada que s’hagi de canviar d’espai caldrà que la
persona que ho fa se’l netegi.
El despatx de coordinació de secundària i batxillerat es considerarà sala de
professors.
Els professors de Cicles faran servir els espais de Mascaró, marcant una zona
específica, en la zona de l’àgora.
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6. . Espais específics:
6.1. Aula d’acollida. Aula REP
A Primària i secundària, en anar-hi alumnes de diferents grups estables tots
ells restaran a l’aula amb mascareta. Igualment ho faran els vetlladors,
mestres, professors i psicopedagogs que hi intervinguin. A la mateixa hora
però, només compartiran aula alumnes del mateix nivell. Mai alumnes de
cursos diferents.
6.2. Acollida matinal: Està previst utilitzar tres espais:
a) aula-menjador de P3
b) aula de psicomotricitat per P4 i P5.
c) Conversió de l’espai gimnàs en espai d’acollida per zones que
delimitin els alumnes per cursos.
6.3. Extraescolars:
Es procurarà amb les empreses d’assegurar el màxim de traçabilitat fent
agrupaments per cursos, sempre que sigui possible i es disposaran de les llistes dels
alumnes per poder-los localitzar de forma ràpida. Estem pendent dels processos de
matriculació.
6.4. Altres espais
Aula multimèdia: espai habitual de robòtica. Per evitar compartir l’espai (que es poc
ventilat) proposem fer servir els espais de la biblioteca i els mateixos espais de les
aules. S’utilitzarà la multimèdia el mínim imprescindible, al migdia, per a
mecanografia.
6.5. Pavelló. Es tindrà cura especial dels vestidors. De moment, però, no se’n farà
ús, esperant evolució.
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7. Menjador: ampliació d’espais.
Està previst fer servir aquests espais per assegurar l’amplitud entre els alumnes:
a)
b)
c)
d)

P3: aula del mateix pis on està el curs.
P4: aula de psicomotricitat.
p5: aula Vermella.
Primària. Menjador gran + aula de cuina i adaptació del gimnàs. (Des de
manteniment es muntaran i desmuntaran taules diàriament).
e) Secundària: faran servir l’espai del menjador gran que haurà utilitzat en un
primer torn, primària.
Transitòriament, mentre duri la pandèmia, s’ha demanat que els professors puguin utilitzar els
espais del menjador de la Congregació.
Després de parlar amb les empreses de Cuina i Monitors, s’acorda que aquests espais seran
suficients i prou amples. Caldrà, en alguns casos fer trasllat del menjar amb carros.
En relació al menjador de la Llar, petits, mitjans i un grup de grans dinaran a la pròpia aula, els dos
grups restants de grans ho faran a la sala polivalent del pis de baix. Cada grup estable compartirà
aquesta estona, deixant 4 metres de distància amb el grup restant.
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8. Ús de les eines de protecció individual
A la Llar d'Infants les dues tutores que estan sempre a dins de l’aula amb el grup
estable, no faran ús de la mascareta. La mestra que faci la intervenció a més d’un
grup, sempre utilitzarà la mascareta i la distància de seguretat.

A infantil, el mestre tutor i un suport són els que estan sempre a dins de l’aula amb
el grup estable. Podran estar sense mascareta. El mestre que faci la intervenció a
més d’un grup, utilitzarà la mascareta i la distància de seguretat.
A primària, el mestre tutor que estigui només amb el seu grup estable, podrà estar
sense mascareta. En el cas que un mestre faci intervenció a més d’un grup, sempre
hi haurà la distància de seguretat d’1,5 m i les mesures de protecció. Amb noves
instruccions, els alumnes i mestres faran ús sempre de mascareta. (10 setembre)
En el cas de secundària i batxillerat i en no poder establir uns professors que
majoritàriament passin un elevat nombre d’hores en un mateix grup, i tenint en
compte que també circulen verticalment, tots ells faran classe amb mascareta. A
totes les aules s’indicarà amb una protecció física un espai per on el professor pot
moure’s i que no pot ser creuat pels alumnes. Aquest espai serà el màxim possible
de metres des de la pissarra a la primera fila d’alumnes i tindrà tota l’amplada de
l’aula.
Els alumnes sempre seuran en el mateix lloc en totes les aules i es farà una fotografia
de la disposició que caldrà respectar tot l’any.
Els alumnes no es poden treure la mascareta fins que arribin a la seva aula.
Igualment se l’hauran de posar per sortir d’aquesta i circular pels espais comuns. Se
la mantindran posada si el professor considera que no es manté la distància de
seguretat. Sempre que en una classe assisteixin alumnes procedents de diferents
grups estables, alumnes i professors portaran la mascareta posada.
En espais comuns, com les porteries, es marcaran amb ratlles, espais d’espera.
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9. Organització d’horaris i gestió de patis, d’entrades i sortides
9.1. Escola: Identificació dels accessos d'Infantil, primària i secundària:
a. Porta principal del carrer Santa Joaquima.
b. Porta del carrer Sant Segimon.
c. Porta del carrer Torras i Bages

Es farà un repartiment el màxim d’equitatiu de les entrades i sortides del alumnes. Això significa
que les dues entrades habituals es multipliquen per 2.
Batxillerat i cicles

L’edifici de batxillerat i cicles tindrà dues entrades enlloc d’una per evitar la circulació d’alumnes
pels passadissos.
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Llar d’Infants. Situat en un altre edifici. (C/ Camí de l’Escorial, 24). Es faran servir dues entrades,
enlloc de la única que es fa servir habitualment.
a. Porta d’entrada principal. (petits i mitjans)
b. Porta pel pati principal. (grans)

9.2. Accés dels alumnes
4.2.1. Entrades i sortides dels alumnes a l’escola en els diferents horaris
Llar d’Infants: portes diferenciades entre petits i mitjans /grans.

Infantil:
9 del matí. 13 hores, 15 hores i 17’00 hores:
Els alumnes de P3 podran entrar fins a l’aula acompanyats d’un adult. Dins la franja horaria de 9 a
9:30h durant el primer trimestre.
Els alumnes de P4 i P5 entraran per la porta del carrer Sant Segimon. Caldrà que facin files al
mateix carrer, on el tutor/a recollirà els alumnes. Es procurarà senyalitzar un espai concret per a
cada grup, per evitar aglomeracions. P4 pujarà per la porteria del carrer Sant Segimon i P5 per la
placeta.
Els alumnes es canviaran les sabates per moure's per l’edifici d’infantil.
Farem el procés invers a les sortides, buscant un punt diferent d’entrega per a cada grup-classe.

Primària:
Cicle Inicial:
8’50 del matí, 12’50 hores, 14’50 hores i 16’50 hores:
Els grups de cicle inicial entraran per la porta del carrer Torras i Bages a les 8:50 del matí. Els
alumnes de primer i segon entraran per la porta de l’edifici de l’Hortolà que està al costat de l’accés
a l’escola. L’espera, per a l’entrada, serà a vorera del carrer sant Segimon/cruïlla amb Torras i
Bages. Es farà un senyalització. S’ha demanat puntualitat a les famílies, que no arribin abans.
El punt de sortida serà invers a l’entrada.

Cicle mitjà:
8’50 del matí, 12’50 hores, 14’50 hores i 16’50 hores:
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Els grups de tercer entraran per l’accés de la porta del Carrer Sant Segimon. Faran una fila prèvia
en el lloc indicat per a cada curs. Es senyalitzarà l’espai.
Els grups de quart i sisè entraran per la porteria del carrer de Santa Joaquima. Faran una fila prèvia
en el lloc indicat per a cada curs.

8’50 del matí, 12’50 hores, 14’50 hores i 16’50 hores:
Els grups de cinquè i entraran per la despensa del mateix carrer i s’hauran situat en el lloc indicat a
la plaça de santa Eulàlia. (La porteria es deixarà lliure per encàrrecs de famílies, com compra de
dinars, consultes secretaria,... i accessos de professors).
En tots els casos, es faran unes marques exteriors per saber on s’han d’esperar els alumnes, abans
d’accedir al centre.
S’ha la gestió amb l’Ajuntament per raons de mobilitat de cotxes. Serà important evitar al màxim la
circulació per la plaça de santa Eulàlia.

Secundària:
1r i 3r ESO entren per Torras i Bages. 1r ESO entre les 8 i les 8.08 i 3r d’ESO entre les 8.08 i les
8.15. Surten per la mateixa porteria a les 13’40.
Entren a les 15’05 i surten les 17’05. Sempre la mateixa porteria.
2n i 4t d’ESO entren per Santa Joaquima. 2n ESO entre les 8 i les 8.08 i 4t d’ESO entre les 8.08 i
les 8.15.
Surten per la mateixa porteria a les 13’40. Entren a les 15’05 i surten les 17’05. Sempre la mateixa
porteria.

Batxillerat i Cicles:
1r i 2n de BAT entren per l’edifici Mascaró entre les 8.05 i les 8.15. 2n BAT per la porta principal i 1r
BAT per la porta secundària. Es demanarà que els alumnes entrin de forma acompassada. Per
Cicles Formatius, donat el nombre, utilitzaran només la porta principal, en l’horari de 3 a 9 del vespre.
Per a tota l’escola:

A les reunions de famílies i en els avisos d’inici de curs caldrà tenir present la puntualitat (evitant
arribar massa d’hora i massa tard), per part dels alumnes i demanar als mestres molta puntualitat.
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9. 3. Distribució dels patis
En els patis no coincidiran les diferents etapes.
Llar: S'identificaran 4 punts exteriors rotatius, que evitin la coincidència de grups.
Infantil: s’identificaran 9 punts d’esbarjo, rotatius, de manera que cada grup sigui autònom.
Primària: es faran dues franges horàries diferents per a diferents grups. A cada franja hi haurà la
meitat dels grups de primària. La primera franja serà de 10:15 a 10:45 i la segona franja serà de
10:45 a 11:15.
En total faran falta 12 zones diferenciades de pati: Zona dels claustres (3), patí central (3), placeta
(1), espai infantil (1), pistes poliesportives (4). Es faran rotacions entre cursos per dies.

Secundària: 13 zones
1r ESO. Baixen a les 11.10h per l’escala blava i van a les pistes banda edifici hortolà. Pugen per la
mateixa escala a les 11.40h sortint de la pista pel passadís que passa per davant els patis d’infantil.
3r ESO. Surten a les 11.15h al pati directament i es queden a la zona de pedretes. Tornen a les
aules a les 11.45h
2n ESO. Baixen per l’escala de la porteria a les 11.15h i van a les pistes banda edifici hortolà. Pugen
per la mateixa escala a les 11.45h
4t ESO. Baixen per l’escala de la porteria a les 11.10h i es queden al pati central. Pugen per la
mateixa escala a les 11.40h.
En fer la sortida per nivells i no per grups estables cal que els alumnes abandonin l’aula amb
mascareta i es marcaran 13 espais diferents, un per a cada grup-classe. (El mateixos que a primària
+1)
Batxillerat i Cicles
Els alumnes podran sortir com sempre fora de l’escola. Es demanarà que facin grups reduïts i
circulin amb mascareta.

Accés de les famílies a l’escola.
Llar:
En primer lloc, és important esmentar que a la Llar les famílies podran entrar,
sempre i quan es respectin les següents mesures:
-

Cal que siguin entrades i sortides ràpides, sobretot evitant tocar cap espai comú ni
cap material que ens trobem pel camí. És important prendre molta consciència

Pla de reobertura enfocat al setembre de 2020

-

41

d’aquest fet, ja que seran espais de pas per moltes persones i cal fer-ne un bon ús.
Un cop a la porta de l’aula (no es podrà entrar a dins d’aquestes), caldrà ser breus.
En el cas de voler parlar amb les educadores d’un tema en concret, es podrà
concretar una hora per parlar-ne via telefònica o via email.
És indispensable portar la mascareta per entrar i sortir de la Llar, així com netejar-se
les sabates i les mans quan hi entrem.
L’infant haurà d’entrar amb un sol acompanyant. És per aquest fet que, els germans
menors que hagin d’acompanyar als adults, s’hauran d’esperar fora amb una de les
educadores. D’aquesta manera, evitarem les possibles aglomeracions i un nombre
elevat de persones dins la Llar.
Infantil i primària:
Les famílies han de recollir els alumnes en els espais/porteries indicades, a excepció
de P3 que podran portar i recollir els alumnes directament a l’aula.

Estudiarem entrades i sortides que permetin entre 5 i 10 minuts d’intervals de manera
que el volum de persones s'esponja.
■
■
■
■
■
■

P3: a l’aula respectiva.
P4: sant Segimon.
P5: Placeta i cap a Edifici Infantil
1r i 2n de primària: Torras i Bages.
3r i 4t de primària: porteria santa Joaquima
5è i 6è de primària: a les 17’05: porteria sant Segimon.

Accessos dels mestres, professors i personal docent.
Els mestres, professors i personal docent entren pels llocs habituals amb les mesures
de precaució generals que es donen a la població. Es posarà un dispensador de gel
hidroalcohòlic a la porta que comunica el garatge amb el pati pels professors que
entrin per aquest espai.

Fluxos de circulació i delimitació d’espais.
Per a tota l’escola, els fluxos de circulació queden restringits. De P3 a 4t de primària.
no hi ha d’haver cap moviment si no és el cas d’accedir a esbarjo en la zona marcada
o en un espai específic que estigui lliure i buit (pavelló, sala psicomotricitat i
biblioteca).
Pel que fa a Cicle Superior de primària i secundària, llevat d’excepcions, els alumnes
de cada nivell circularan només per la seva planta la majoria de les hores. Els
accessos són els que s’han marcat per l’arribada, la sortida i les pujades i baixades
al pati. Sempre que els alumnes hagin de sortir de la seva aula de grup estable ho
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faran amb la mascareta posada. Igualment el personal docent i PAS portaran
mascareta en qualsevol desplaçament.
Pel que fa a batxillerat es marcarà de manera distintiva el punt que separa les aules
de 1r de BAT amb les de 2n de BAT. En cas que els alumnes d’un curs hagin de
desplaçar-se a alguna aula de l’altra zona ho faran movent.-se en un sol sentit. Els
desplaçaments cap al fons de l’edifici (direcció lavabos) es faran pel passadís interior,
i els moviments en sentit contrari es faran pel passadís exterior. Els alumnes de 1r
de BAT accedirà i sortiran de l’edifici per la porta secundària i els de 2n ho faran per
la porta principal. El professorat seguirà la mateixa normativa.
A totes les aules tant de secundària com de batxillerat es delimitara físicament un
espai per on el professor es podrà moure i que en cap cas podrà ser travessat pels
alumnes. El professorat haurà d’evitar acostar-se a les taules dels alumnes ni tocar
el material d’aquests. Donada la circulació vertical que els professors fan pels
diferents nivells i la pràctica inexistència de professors propis del grup estable.
Aconsellem l’ús de mascareta empre que el professor estigui a l’aula.
En els grups estables s’exigeix una distància entre cadires d’1m en cas que no es
pugui garantir, caldrà que els alumnes mantinguin la mascareta posada.
En totes les classes de tots els nivells de qualsevol etapa a partir de 6 anys en què
convisquin alumnes de diferents grups estables cal que portin la mascareta.
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11. Pla d’actuació en cas de detectar un possible positiu de COVID-19
En essència, davant d'una persona que comença a desenvolupar símptomes compatibles
amb la COVID-19 al centre educatiu:

-

-

La Llar. Cal tenir en compte, que quan parlem d’infants d’aquestes edats, els símptomes es
poden malinterpretar. Tot i així, cal actuar de la mateixa manera davant de febre o d’una
simptologia semblant a la de la Covid-19, deixant la valoració final en mans dels
professionals de la sanitat. És per aquest motiu que, davant d’un possible cas de Covid-19,
actuarem de la següent manera:
En el cas que un infant presenti febre o un símptoma propi de la Covid-19, en primer lloc, es
trucarà a la família perquè vingui a recollir a l’infant o s’aïllarà. Per tant, cal tenir en compte
que un infant amb febre, no pot romandre a la Llar.

En segon lloc, la família haurà de ser l’encarregada de posar-se en contacte amb els
professionals sanitaris i, en el cas que sigui necessari, aplicar el protocol corresponent (
donat per les autoritats sanitàries).
1. Se l’ha de portar a un espai separat d'ús individual.
2. S’ha de col·locar una mascareta quirúrgica (tant a la persona que ha iniciat símptomes
com a la persona que quedi al seu càrrec).
3. S’ha de contactar amb la família per tal que vingui a buscar l’infant o adolescent.
4. En cas de presentar símptomes de gravetat s’ha de trucar també al 061.
5. El centre ha de contactar amb el servei territorial d’Educació per informar de la situació i
a través d’ells amb el servei de salut pública.

La família o la persona amb símptomes ha de contactar amb el seu CAP de referència per
valorar la situació i fer les actuacions necessàries. Si es decideix realitzar una 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. La
comunicació entre els serveis territorials d’Educació i salut pública garantirà la coordinació
fluïda, en última instància, entre el centre educatiu i els serveis territorials de vigilància
epidemiològica encarregats de l’estratègia de control de brot que pot incloure, en determinats
casos, el tancament total o parcial del centre educatiu. 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
se’n farà la comunicació ràpida al canal COVID de contacte.
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Pla de ventilació, neteja i desinfecció
S’acordarà amb les empreses de neteja, seguint la normativa la neteja diària, i sempre que
es s’obriran finestres entre classe i classe.
Caldrà tenir una cura especial dels lavabos, de manera especial en hores d’esbarjo.
Una persona vetllarà a mig matí per tot els wàters de l’escola.
S’establirà una fórmula que permeti el control i bon ús a través de la vigilància dels mestres.
Es procurarà disposar de líquid desinfectant i gel a les aules, juntament amb paper per a
neteja.
Abans d’accedir a l’aula, es distribuirà gel. Establirem el com en funció de cada curs, situant
gel a cada planta i aula.

12. Comunicació d’aquest Pla a la Comunitat Educativa
12.1 Aprovació i publicació
Aquest Pla es presenta al Consell Escolar i a després de la seva aprovació es deixa
a disposició de la inspecció educativa. També s’exposarà a l’AMPA de l’escola.
12.2. Informació a mestres, professors i PAS
Una vegada aquest pla és aprovat pel Consell Escolar es farà arribar per correu
electrònic a tot el personal de l’escola amb els aclariments i especificacions que facin
falta. De manera prèvia, però, s’enviarà a tots els mestres i PAS el mateix dia 23 de
juliol, per tal de recollir suggeriments i esmenes abans de l’aprovació, si és el cas.
12.3. Informació a les famílies
A la Llar com cada any, els dies 27 i 28 d’agost, es durà a terme l’entrevista d’inici de
curs amb cada família, de forma personal i individual. En aquesta entrevista
s'aprofitarà per explicar detalladament el Pla d’actuació i les accions que s’hauran de
portar a terme durant aquest curs.
A la resta de cursos (d’infantil a Cicles) s’establiran reunions informatives per a totes
les famílies entre l’2 i el 10 de setembre. Aquestes reunions ja s’han fet. Donat que
ens trobem en una situació excepcional, pensem que les famílies han de conèixer
l’organització i les mesures establertes per l’escola de manera clara. Donat, també,
s’han hagut de prendre decisions excepcionals, serà bo donar a conèixer els criteris.
Les famílies, a la vegada, esdevenen col·laboradors imprescindibles en el bon
funcionament de l’escola o s’han de sentit escoltades i informades.
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12.4. Full resum
Es redactarà un full resum d’aquest Pla que es farà arribar a totes les famílies en format PDF i que
contindrà aquells aspectes més rellevants referents a l’activitat quotidiana que es desenvoluparà
l’escola el proper curs. El Pla definitiu que es confeccionarà al setembre es penjarà a la web de
l’escola per a la seva consulta. Enguany les reunions informatives d’inici de curs les farem el més
aviat possible per poder fer els aclariments corresponents i explicar. si n’hi ha, els canvis que s’hagin
produït des del juliol fins llavors. Està previst poder-ho explicar ABANS DE L’INICI DE CURS,
ENTRE 2 I 10 DE SETEMBRE.

12.5. . Lliurament de documentació a les famílies
-

Llista de comprovació de símptomes per a les famílies
Es farà arribar a totes les famílies la Carta i Annex que hem rebut de les
Conselleries d’Educació i Salut perquè puguin saber quins són els símptomes
compatibles amb la COVID 19 i les recomanacions que es donen.

-

Declaració responsable
Igualment es farà arribar també el full oficial de declaració responsable de
l’annex 2 per tal que el portin correctament signat el primer dia que els
alumnes accedeixin a l’escola.

-

Full resum de les mesures que conté el Pla
Es farà arribar a les famílies i s’explicarà oralment a classe el full resum de
l’annex 3 que recull els elements claus del Pla.
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13. Paper del Servei d’infermeria de l’escola.
Donat que l’escola disposa d’un servei d’infermeria, la Infermeria assumirà funcions de control o
assessorament durant la jornada escolar, d’acord i amb conveni amb Bayés Serveis Escolars.
Recordem que els alumnes hauran de portar mascareta de casa seva i portar-la posada per accedir
al centre.
S’està treballant en aquest projecte.

14. EPÍLEG
L’elaboració del pla no ha estat fàcil. Com dèiem en la introducció, la combinació de Qualitat i salut
ens ha portat a buscar moltes fórmules, En el cas de Llar, Infantil i fins 4t de primària, les veiem del
tot factibles i pensem que podem garantir traçabilitat amb presencialitat i qualitat. També, a Cicle
Superior de primària i Cicles Formatius, on el nombre reduït d’alumnes ho permet.
Veiem més dificultosa la combinació a Secundària i Batxillerat. Finalment, hem optat per establir el
màxim de mesures sanitàries i de prevenció en aquestes dues etapes (on els alumnes poden ser
ben conscients) i tenir una presència de professors per sobre de les indicacions, per guardar la
qualitat així com l'optativitat. La proposta en aquestes dues etapes han estat àmpliament debatudes
i avaluades.
Finalment serà molt important la consciència dels ’alumnes i de les famílies en el manteniment de
les normatives, tant a nivell intern, dins dels espais de l’escola com en les seves actituds a l’exterior.
Farem, doncs, sessions específiques a tots dos col·lectius. Pels alumnes serà el primer dia de
classe. Per a les famílies, de forma prèvia, abans del 10 de setembre.
Equip de direcció, 23 de juliol de 2020
Equip direcció, 10 de setembre de 2020
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