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PLA DE CONTINGÈNCIA PIUS XII

Atesa la continuïtat de la crisi sanitària ocasionada per la pandèmia de la COVID-19 i per preveure com
hem d’enfrontar el curs 2021-2022 i garantir la creació d’un entorn escolar saludable i el més segur
possible, tant físicament com emocionalment, mitjançant mesures de promoció de la salut, prevenció i
protecció adaptades a cada etapa educativa i incidir en el treball organitzatiu i la coordinació pedagògica
del centre per preparar el curs, l'Equip Directiu ha actualitzat el pla de contingència que inclou
l’organització de l’inici de curs i la previsió de les actuacions que s’han de dur a terme per poder fer front
a les possibles eventualitats que es puguin produir durant el curs 2021-2022. Preveu, entre d’altres, el pla
d’acollida de l’alumnat i del personal del centre el mes de setembre, la redistribució dels espais en cada
nivell, el pla de contingència digital i els sistemes d’informació a la comunitat educativa de les mesures
de prevenció i protecció i higiene enfront de la COVID-19.

Cal destacar que aquest Pla de Contingència s´ha actualitzat tenint en compte la Resolució conjunta del
conseller d’Educació, Universitat i Recerca i de la consellera de Salut i Consum de 4 de juny de 2021 per
la qual s’aproven les mesures excepcionals de prevenció, contenció, coordinació, organització i
funcionament per fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 per als centres educatius no
universitaris de la comunitat autònoma de les Illes Balears durant el curs 2021-2022. El document en cap
cas no respon al model educatiu de Pius XII, simplement segueix les pautes i mesures que les autoritats
educatives i sanitàries han dictaminat. Presentam aquest Pla per necessitat, per motius de seguretat
sanitària, però volem deixar constància que apostam per un altre tipus d'escola, on el contacte, la
socialització i l’intercanvi entre els membres de la comunitat és fonamental. El que hem fet és adaptar les
instruccions a la nostra realitat, a les infraestructures i als recursos de que disposam i que s'han hagut de
condicionar.

Apart d’aquesta nova actualització, el pla queda obert a totes les revisions i rectificacions que es
considerin necessàries per part de la comunitat educativa i s’haurà d'ajustar a l’evolució de la pandèmia
en funció de les directrius de les autoritats competents.

Aquest pla ha estat aprovat per la titularitat del centre. Estarà penjat al GESTIB a l’apartat de documents
institucionals.

1. FINALITATS I OBJECTIUS DEL PLA

a) Crear un entorn escolar saludable i el més segur possible, tant físicament com emocionalment,
mitjançant mesures de promoció de la salut, prevenció i protecció adaptades a cada etapa
educativa.

b) Possibilitar la detecció precoç de casos i gestió adequada dels mateixos a través de protocols
d’actuació clars i de coordinació dels agents implicats.
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c) Incidir en el treball organitzatiu i la coordinació pedagògica del centre per preparar el curs.

d) Mantenir la funció educativa i preservar el dret a l’educació en condicions de seguretat per a tots
els membres de la comunitat educativa.

e) Minimitzar l’efecte de les situacions possibles, no sempre previsibles, per garantir la continuïtat
de les activitats educatives en situacions de no normalitat.

f) Reforçar els hàbits sanitaris i els aspectes d’educació per a la salut, que puguin ser d’aplicació
més enllà de la situació concreta provocada per la COVID-19.

g) Determinar els responsables de l’execució i de la supervisió del pla.

h) Determinar els responsables de la comunicació a la comunitat educativa.

i) Definir els aspectes a planificar: curriculars, organitzatius, administratius i de gestió.

j) Identificar les dificultats organitzatives i preveure les actuacions en els diferents nivells (0, 1, 2,
3, 4): planificar i comunicar les mesures a adoptar en cada cas, anàlisi de la viabilitat, condicions
per a l’execució, previsió de la realització de simulacres, transició entre els distints nivells, etc.

2. POSSIBLES ESCENARIS

Els escenaris establerts fan referència als diferents nivells d'alerta (nivell 0, 1, 2, 3 o 4). Els escenaris es
revisaran durant el primer trimestre del curs i s'ajustaran a la baixa o es faran més exigents, segons avanci
la vacunació de l'alumnat i d'acord amb la valoració que facin de l'evolució de la pandèmia les autoritats
sanitàries. La indicació de canvi d'escenari l'establiran les autoritats sanitàries i el canvi es mantindrà com
a mínim durant dues setmanes fins que es torni a avaluar. Aquesta organització per escenaris permetrà
flexibilitzar la distància per a la nova normalitat i els nivells 1 i 2 i ser més estricte si es passa als nivells
3 i 4 d'alerta.

A) Nova normalitat (nivell d’alerta 0), nivells d’alerta 1 i 2

● Ensenyament presencial per a tot l’alumnat
● Mesures de prevenció, protecció i d’higiene en l’entorn de treball.
● Organització d’acord amb les distàncies de les pautes sanitàries
● Pla de contingència digital del centre.

Es faran classes presencials per a tot l’alumnat. Es prendran les mesures de prevenció, contenció i higiene
determinades en aquest protocol.
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A l'Educació Infantil i l'Educació Primària els alumnes s'organitzaran per grups estables de convivència
(GEC), formats pel grup d'alumnes més el tutor, en els quals garantirem l'estanquitat en totes les activitats
que es duguin a terme al centre educatiu. Evitarem el contacte amb altres grups i limitarem al màxim el
nombre de contactes, tot i que hi podran accedir els professors especialistes i de suport, així com el
personal auxiliar que es requereixi. En aquests grups, no cal guardar la distància estricta, per la qual cosa
els seus membres poden interactuar amb més normalitat. Aquests alumnes en els desplaçaments i fora de
l'aula han de guardar una distància d'1,5 m amb alumnes d'altres grups, però no entre ells.

A partir de primer d'ESO s'ha de mantenir, sempre que sigui possible, la distància interpersonal de
seguretat establerta: 1,5 m en les interaccions entre les persones adultes, en els desplaçaments de
l'alumnat i fora de l'aula, i 1,2 m dins les aules, mentre es mantengui el nivell d'alerta sanitària 0, 1 o 2.
Això implica que la capacitat dels espais s'ha calculat dividint la superfície de l'aula o espai per 1,44 m2
per persona.

L'ús de la mascareta en cada moment es regularà d'acord amb les indicacions de les autoritats sanitàries.
D´acord amb les instruccions actuals, els alumnes a partir de 6 anys fins a BATXILLERAT (inclòs) han
de dur mascaretes dins i fora de l'aula. L'ús de mascareta és obligatori en tot moment en el cas dels adults
i els alumnes majors de sis anys, independentment de la distància, excepte en situacions de consum
d'aliments i begudes i durant determinades pràctiques d'activitat física, activitats aquàtiques o l'ús
d'instruments musicals de vent, així com en els supòsits que preveu l'ordenament jurídic.

Els infants menors de sis anys no duran mascareta, excepte durant l'escola matinera o el transport
escolar. Els membres del grup estable hauran de dur mascaretes en els desplaçaments pel centre (per anar
al bany, menjador…).

Les ràtios dels grups seran les establertes per la normativa vigent en cada etapa. En els grups que no
s'organitzin com a grups de convivència estable, la capacitat dels espais s'ha calculat tenint en compte la
distància de seguretat establerta per a cada cas. Als nivells 0, 1 i 2 per a 1,2 m de distància de seguretat la
ràtio s'ha establert comptant 1,44 m per persona.

S´evitaran al màxim els desplaçaments de l'alumnat dins el centre, per tant, seran els/les mestres
especialistes o de suport els /les que es desplaçaran a l'aula del grup. Entre canvi i canvi d'aula no es pot
sortir al passadís. Els alumnes han de quedar dins l'aula. En el cas d’Educació Física serà el grup el que es
desplaci a la zona exterior assignada per a realitzar l'activitat.

Les aules dels diferents grups classe s'han redistribuït atenent al criteri metres quadrats de l'espai/ràtios
grup aula. Les aules de 4t E.I s'han traslladat a la planta baixa de l'edifici on disposaran d’un bany propi i
de sortida directa al pati i menjador. D'aquesta manera també descongestionam l’afluència al bany
d’alumnes del primer i segon pis del xalet i facilitam l'accés dels alumnes a l´aula.

Evitarem, de manera general, aquelles activitats que comportin la mescla d´alumnes de diferents grups de
convivència o classes en què no es pugui mantenir la distància mínima interpersonal, excepte en l'escenari
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de nova normalitat en el qual es permetrà puntualment la interacció entre grups del mateix curs, prèvia
autorització de l'equip directiu. Es prioritzaran les activitats a l´aire lliure per a aquestes interaccions.

B) Nivells 3 i 4

● Ensenyament presencial o semipresencial (només a 4t d’ESO)

● Protocol per a les classes semipresencials.

● Organització d’acord amb les distàncies de les pautes sanitàries.

● Mesures de prevenció, protecció i d’higiene en l’entorn de treball.

● Pla de contingència digital del centre.

En aquest nivell es contempla la presencialitat completa en les etapes d’Educació Infantil, Educació
Primària, 1r, 2n i 3r d'ESO i 1r i 2n de batxillerat. En els nivells d'alerta 3 i 4, excepcionalment, i només
en cas que no es puguin complir les mesures de seguretat, es pot passar a la semipresencialitat en dies
alterns a partir de tercer d'ESO, amb un informe previ favorable del Departament d'Inspecció Educativa
(DIE) i amb l'autorització de la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres. En aquest
escenari, sempre que sigui possible es mantindrà la presencialitat de l'alumnat de 2n de batxillerat. La
suspensió generalitzada de la presencialitat es pot donar molt excepcionalment si la situació de la
pandèmia s'agreuja notablement.

Si es declara el nivell d'alerta sanitària 3 o 4, la distància de seguretat en els grups de tercer, quart d'ESO i
batxillerat s'incrementa fins a 1,5 m dins les aules. Això implica que la capacitat dels espais a partir de
tercer d'ESO s'ha de calcular dividint la superfície de l'aula o espai per 2,25 m per persona.

A 4t d’ESO s’utilitzaran fórmules mixtes d’alternança de les modalitats presencial i a distància. En aquest
cas, es dividirà el grup per la meitat seguint el criteri de l’ordre de llista. El grup A assistirà a les classes
presencials els dilluns, els dimecres i els divendres, i el grup B assistirà els dimarts i els dijous. La
setmana següent, es canviarà, és a dir, el grup A assistirà els dimarts i els dijous i el grup B els dilluns, els
dimecres i els divendres. El grup que romangui a casa, farà activitats i exercicis de consolidació d’allò
explicat a l’aula la setmana anterior. Aquesta feina programada prèviament estarà disponible al Google
Classroom i seqüenciada al calendari de Google que es farà arribar a les famílies perquè estiguin
informades en tot moment de la feina que han de fer els seus fills.

Dins l’aula, el professorat ha de garantir que els alumnes s’asseguin respectant la distància interpersonal,
a més de vetllar pel compliment de totes les mesures de prevenció, seguretat i higiene que contempla el
pla de contingència quant als desplaçaments pel recinte escolar, el temps d’esplai, demanar permís per
anar al bany, etc.

En qualsevol cas, es donarà preferència perquè assisteixin al centre de manera presencial els alumnes amb
necessitats específiques de suport educatiu i amb necessitats educatives especials. Així mateix, tendran
preferència per a les classes presencials l’alumnat en situació de vulnerabilitat o aquells que manquin de
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recursos per poder treballar a casa de forma telemàtica.

S’assignaran cotutors als grups 4t d´ESO. El paper dels cotutors serà fonamental al llarg del curs. En
aquest sentit, el cotutor/la cotutora reforçarà la funció tutorial, coordinant-se en tot moment amb el
tutor/la tutora, i s’encarregarà de l’acollida de l'alumnat, atendre les demandes i mancances detectades i
facilitar la integració en el nou escenari. Tots els cotutors tenen assignada al seu horari 1h d'acció
cotutorial.

Es prioritzarà l’atenció a l’alumnat sobre el treball d'objectius d'àrea/competència. Es potenciaran
activitats de classe invertida (flipped classroom) de forma que les sessions de classe presencials siguin per
atendre dubtes, resoldre les activitats proposades i potenciar el treball grupal/cooperatiu.

Es continuaran realitzant les sessions de tutories grupals i les activitats indicades als nivells 0, 1 o 2.

La suspensió generalitzada de la presencialitat només es pot donar molt excepcionalment si la situació de
la pandèmia s´agreuja notablement. En aquest cas excepcional, l’ensenyament s’haurà de dur a terme a
distància a través de la plataforma Gsuite. L’objectiu principal en aquest escenari serà mantenir la funció
educativa de l’escola. Es seguirà el Pla de Contingència Digital del centre.

Si les autoritats sanitàries estableixen directrius diferents que suposin altres escenaris distints d’aquests
plantejats, caldrà adaptar-los i redefinir-los.

3. CONTINGUT DEL PLA DE CONTINGÈNCIA

3.1 Planificació de les mesures de prevenció, protecció i higiene davant la COVID-19 adaptades a
l’etapa educativa.

3.1.1 Mesures de prevenció als diferents espais.

A) Adequació organitzativa als diferents escenaris:

Aforament (ràtios/aula)

Des de 2n cicle d’educació infantil fins a 6è de primària s’han establert grups estables de convivència amb
una ràtio màxima de 28 alumnes més el seu tutor. Segons les indicacions de Conselleria es podrà sol·licitar
el desdoblament dels grups d´aquestes etapes a partir de 29 alumnes. A la següent graella reflectim
l'aforament dels espais i les ràtios de cada grup.
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Aules d’Educació Infantil i d’Educació Primària:

Curs Superfície Número
Alumnes

Pis Edifici i aula Tutor/a
amb especialitat

2n EI 30,65 m2 12 0 Xalet Macu Jaume
Cristina Fuster

3r EI A 30,69 m2 12 0 Xalet Xisca Dols
Cristina Fuster

4t EI A 40,88 m2 25 0 Xalet Marta Suau

4t EI B 39,48 m2 25 0 Xalet Neus Caimari

5è EI A 39,74 m2 25 1 Xalet Llucia Ribas

5è EI B 35,67 m2 25 1 Xalet Marian Jaume

6è EI A 46,80 m2 25 2 Xalet Mireia Bonnín

6è EI B 40,39 m2 26 2 Xalet Teresa Arias
Antoni Colom

1r EP A 51,33 m2 25 1 Col·legi Pius XII Vanessa Tarongí

1r EP B 40,18 m2 24 1 Col·legi Pius XII Francisca Ferrà / Pedro Carreño

1r EP C m2 25 1 Aula nova xalet

2n EP A 50,75 m2 27 1 Col·legi Pius XII Bàrbara Galmés

2n EP B 45,24 m2 26 1 Col·legi Pius XII Almudena Benito

3r EP A 40,18 m2 25 1 Col·legi Pius XII Esther Barceló

3r EP B 46,45m2 25 1 Col·legi Pius XII Xavi Utrilla

4t EP A 58,87 m2 27 3 Col·legi Pius XII Lluïsa Amer

4t EP B 40,18 m2 26 3 Col·legi Pius XII M.Àngel Ferrà

5è EP A 50,89 m2 28 3 Col·legi Pius XII Xisca Vidal

5è EP B 44,43 m2 27 3 Col·legi Pius XII Carme González

6è EP A 46,45 m2 27 3 Col·legi Pius XII Jaume Oliver

6è EP B 43,15 m2 28 3 Col·legi Pius XII Cati Rosselló
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Aules d’ESO i de Batxillerat:

A l’escola funcionarem amb dues distribucions diferents d'espais per als grups d’ESO i BATX, una en
funció dels nivells 0,1 i 2 i una altra en funció dels nivells 3 i 4. La ràtio màxima és de 34 alumnes.

Distribució de les aules per als nivells 0, 1 i 2

Criteris emprats:

- Relació entre la superfície de l’aula i l’aforament
- Deixar lliures els espais comuns per a les assignatures optatives i per als desdoblaments d’Anglès
- Reduir la mobilitat de l’alumnat col·locant els grups del mateix nivell a la mateixa planta en la

mesura de les possibilitats.

Aules d’ESO i de Batxillerat

Curs Superfície
Nombre

d’alumnes
Pis Edifici i aula Aforament

(calculant 1,44 m2)

1r
ESO A 45,24 m2 28 0

Edifici principal.
Aula de Música 31,31

1r
ESO B 50,75 m2 28 0

Edifici principal.
Departament de Geografia i

Història
35,24

2n ESO A 50,75 m2 30 2 Edifici principal 35,64

2n ESO B 56,59 m2 30 1 Edifici principal 39,29

3r
ESO A 58,87 m2 33 2 Edifici principal 40,88

3r
ESO B

51,33 m2 30 2 Edifici principal 35,64

4t ESO A 40,19 m2 25 2 Edifici principal 27,90

4t
ESO B

45,24 m2 26 2 Edifici principal 31,41

4t
ESO C

46,45 m2 27 2 Edifici principal 32,25

1r BATX
A

51,46 m2 25 1 Edifici principal 35,73

1r BATX 53,73 m2 30 1 Edifici principal 37,31

10



B

2n BATX
A

53,73 m2 30 1 Edifici principal 37,31

2n BATX
B

38,38 m2 19 2 Edifici principal. Laboratori
de Física

26,65

Espais comuns disponibles:

Aula/Espai Superfície Pis Edifici Aforament
(calculant 1,44 m2)

Gimnàs 99,34 m2 0 Edifici principal 68,98

Aula TIC 51,33 m2 0 Edifici principal 35,64

Taller d’EPV i
Tecnologia

87,21 m2 0 Edifici principal 60,56

Biblioteca 75,86 m2 1 Edifici principal 52,68

Aula 1r pis
(antiga aula de
Música d’EP)

38,38 m2 1 Edifici principal 26,05

Laboratori de
Química

75,86 m2 2 Edifici principal 52,88

Aula 3r pìs 34,83 m2 3 Edifici principal 24,18

Aula 3r pis 36,53 m2 3 Edifici principal 25,36

Teatre 49,88 m2 3 Edifici principal 34,63

Menjador 160,34 m2 0 Edifici principal Aforament
(calculant m2)

Menjador Infantil 36,74 m2 0 Xalet --
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Distribució de les aules per als nivells 3 i 4

Criteris emprats:

- Prioritat de l’ensenyament presencial a 1r, 2n d’ESO i 3r d’ESO i 1r i 2n de batxillerat
- Semipresencialitat a 4t d’ESO
- Relació entre la superfície de l’aula i l’aforament

Aules d’ESO i de Batxillerat:

Curs Superfície
Nombre

d’alumnes
Pis Edifici i aula Aforament

(calculant
1,44 m2)

1r
ESO A 45,24 m2 28 0

Edifici
principal.
Aula de
Música

31,31

1r
ESO B 50,75 m2 28 0

Edifici
principal.

Departament
de Geografia i

Història

35,24

2n ESO A 50,75 m2 30 2 Edifici
principal

35,64

2n ESO B 56,59 m2 30 1 Edifici
principal

39,29

Curs Superfície Nombre
d’alumnes

Pis Edifici i aula Aforament
(calculant
2,25 m2)

3r
ESO A

99,34 m2 33 0
Edifici

principal.
Gimnàs

44,15

3r
ESO B

87,21 m2 30 0
Edifici

principal.
Taller d’EPV i

Tecnologia

38,76

4t ESO A 53,73 m2
25

(Subgrups de 1 Edifici 23,88
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13 i 12) principal

4t ESO B 51,46 m2
26

(Subgrups de
13)

1
Edifici

principal 22,87

4t ESO C 53,73 m2 27
(Subgrups de

14 i 13)

1 Edifici
principal

23,88

1r BATX A 58,87 m2 25 2 Edifici
principal

26,16

1r BATX B 75,86 m2 30 2
Edifici

principal.
Laboratori de

Química

33,71

2n BATX A 75,86 m2 30 1
Edifici

principal.
Biblioteca

33,71

2n BATX B 51,33 m2 19 2
Edifici

principal
22,81

Espais comuns disponibles:

Aula/Espai Superfície Pis Edifici Aforament
(calculant 2,25 m2)

Aula TIC 51,33 m2 0 Edifici principal 22,81

Aula 1r pis
(antiga aula de
Música d’EP)

38,38 m2 1 Edifici principal 17,05

Laboratori de
Física

38,38 m2 2 Edifici principal 17,01

Aula 2n pis 40,19 m2 2 Edifici principal 17,86

Aula 2n pis 46,45 m2 2 Edifici principal 20,64

Aula 2n pis 45,24 m2 2 Edifici principal 20,10

Aula 3r pìs 34,83 m2 3 Edifici principal 15,48

Aula 3r pis 36,53 3 Edifici principal 16,23
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Teatre 49,88 m2 3 Edifici principal 22,16

Menjador 160,34 m2 0 Edifici principal Aforament
(calculant m2)

Menjador Infantil 36,74 m2 0 Xalet --
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Criteris per al reagrupament de l’alumnat (aprovats pels claustres de dia 28 i 29 de juny):

Els criteris seguits en las barreges han estat:
- Paritat de gènere.
- Igual nombre d’alumnes amb dificultats d'aprenentatge en ambdós grups.
- En cas d’alumnat amb NEE s'assignarà per igual a ambdós grups.
- En cas d’alumnat immigrant amb desconeixement de l'idioma s'assignarà per igual a ambdós grups.

Si el número és no parell s’assignarà al grup amb menor nombre d’alumnes amb NEE.
- Igualment en cas d’alumnat amb comportament disruptiu.
- Es tendran en compte, dins la mesura de les possibilitats, les amistats.
- Si coincideixen germans bessons en el mateix nivell s’agruparan preferentment a la mateixa classe

per evitar confinaments de més d’un grup.

A Educació Infantil s’han barrejat completament els tres grups per donar pas a dos grups excepte els que
finalitzaven  6è d´EI que han passat de quatre grups a tres ja que existeix una tercera línia.

A Educació Primària hem passat de tres a dos grups barrejant el grup C amb l’A i el B en els grups que
continuen amb el mateix tutor i s´han barrejat completament els altres grups. No era possible tornar als
grups anteriors ja que per motius sanitaris els germans bessons romandran a la mateixa aula.

Els grups que passen de 1r a 2n d’ESO s’han barrejat completament i es converteixen en dos grups.

Organització dels grups estables de convivència:

A les etapes d’Educació Infantil i de Primària, els membres dels grups podran socialitzar i jugar entre sí
sense haver de mantenir la distància interpersonal de forma estricta, per la qual cosa els seus membres
poden interactuar amb més normalitat. Hauran de dur mascareta a partir dels sis anys. Aquests grups de
convivència estable hauran d’evitar la interacció amb altres grups del centre educatiu, limitant al màxim el
nombre de contactes, tot i que podran accedir els professors especialistes i de suport, així com el personal
auxiliar que es requereixi. Aquesta alternativa, possibilitarà l’estudi de contactes ràpid i més senzill si es
donàs algun cas. El personal docent i no docent que no formi part del grup estable i hi intervengui haurà de
portar mascareta higiènica i mantenir la distància interpersonal d’un metre i mig. En els desplaçaments pel
centre l'alumnat haurà de dur sempre mascareta.

1. Cada alumne disposarà del seu lloc senyalitzat.
2. Es retirarà el mobiliari que no sigui imprescindible.
3. Sempre que sigui possible les finestres i les portes de les aules estaran obertes.
4. A l’educació infantil els menors no poden acudir al centre amb objectes o joguines de casa.
5. Es minimitzarà l’ús de les aules específiques per limitar al màxim els desplaçaments a l’edifici. Si
s´utilitzas puntualment una aula de desdoblament o una aula específica, aquesta es netejarà i desinfectarà
abans de tornar-la a utilitzar.
6. Les aules es ventilaran periòdicament. Aquesta ventilació es realitzarà entre 10 i 15 minuts abans de
l’arribada de l’alumnat, després de cada període lectiu, durant l’esbarjo i en acabar la jornada. També es
ventilaran abans de les sessions de l’horabaixa.
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Pautes per a l’organització dels desplaçaments i els espais dels centres

Es tendran en compte els següents aspectes a l’hora desplaçar-se pels espais del centre:

● Mantenir la distància física d’almenys un metre i mig.
● Limitar les interaccions físiques entre l’alumnat.
● Assegurar la neteja dels espais i materials.
● Formar, informar i comunicar els membres de la comunitat educativa.
● Respectar la senyalització dels espais.

Entrades i sortides (portes i horaris)

Per evitar aglomeracions de gent a les entrades i sortides del centre serà fonamental la col·laboració de les
famílies que hauran d´agilitzar l´acompanyament dels infants i potenciar la seva autonomia. Per això, és
necessari que les famílies facin fila ordenada a l’exterior de les portes guardant sempre la distància de
seguretat. L´alumne entrarà tot sol al recinte escolar i a partir de 2n de Primària pujarà directament a l´aula on
estarà el professor tutor o el professor que tenguin a primera hora. Hi haurà una persona encarregada a cada
porta i personal controlant els desplaçaments fins a les aules.

Només els alumnes de 1r  de Primària faran fila al pati.

Tot el professorat que no tengui classe a primera i darrera hora ajudarà en els desplaçaments a les entrades i
sortides per poder garantir la distància de seguretat entre alumnes de diferents grups de convivència i per
garantir la seguretat en els desplaçaments.

A les entrades i sortides les famílies no podran accedir al recinte escolar. Entraran dins el recinte escolar
únicament en cas necessari (realització de tutories, gestions a Secretaria…) i/o per indicació del professorat o
de l'equip directiu complint sempre les mesures de prevenció i higiene i en cap cas si presenten qualsevol
símptoma compatible en Covid-19 o es troben en aïllament per diagnòstic o en quarentena per contacte estret
amb alguna persona amb diagnòstic confirmat. S'han habilitat telemàticament molts dels tràmits de Secretaria.

A les entrades i sortides al centre tot l'alumnat, famílies  i els treballadors del centre duran mascareta.

S´utilitzaran les vuit portes del centre (les quatre portes del carrer de l’Arquitecte Gaspar Bennàssar, les tres
portes de Jaume Ferran i la porta de Pons i Gallarça). Cada porta està retolada, el rètol indica els cursos que
tenen accés per aquella porta.

Fotos de totes les portes d’entrada:
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Portes d’entrada d’Educació Infantil

Escoleta (5)
Carrer de Jaume Ferran, 45

4t d’Educació Infantil (3)
Carrer de l’Arquitecte Gaspar

Bennàssar

5è i 6è d’Educació Infantil (4)
Carrer da l’Arquitecte Gaspar

Bennàssar

Portes d’entrada d’Educació Primària

1r i 2n (1)
Carrer de l’Arquitecte Bennàssar

3r i 4t d’EP (6)
Carrer de Jaume Ferran

5è d’EP  (7)
Carrer de Jaume Ferran

6è EP (8)
Carrer de Pons i Gallarça, 38
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Portes d’entrada d’Educació Secundària i batxillerat

Carrer de l’Arquitecte Gaspar Bennàssar (2)
Nivells 0, 1 i 2: 1r d’ESO A i B

Nivells 3 i 4: 1r d’ESO A i B i 3r d’ESO A

Carrer de Jaume Ferran (7)
Nivells 0, 1 i 2: 2n d’ESO B, 1r de batx A, 1r de

batx B i 2n de batx A
Nivells 3 i 4: 2n d’ESO B, 4t d’ESO A, B i C i 2n

de batxillerat A

Carrer de Pons i Gallarça, 38 (8)
Nivells 0, 1 i 2: 2n d’ESO A, 3r d’ESO A i B, 4t

d’ESO A, B i C i 2n de batx B
Nivells 3 i 4: 2n d’ESO A, 3r d’ESO B, 1r de

batxillerat A i B i 2n de batxillerat B

Entrades els mesos d’octubre a maig per a Educació Infantil i Primària i per a tot el curs escolar per a
Secundària i batxillerat:

Grup Porta Nom de la porta Fila Escala Hora Dies

Escoleta 5 Porteta infantil
(Jaume Ferran)

Davant
l’aula

Cap 8:55 -
9:05h

Tota la setmana

4t EI 3 Barrera gran
d’infantil

(Arquitecte
Bennàssar)

Davant
l’aula

Cap 08:55-
09:05h

Tota la setmana
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5è EI 4 Porteta infantil
(Arquitecte
Bennàssar)

Pujada
directa a

l’aula

Escala pati
Xalet

08:55-
09:05h

Tota la setmana

6è EI 3 Porteta infantil
(Arquitecte
Bennàssar)

Pujada
directa a

l’aula

Escala pati
Xalet

08:55-
09:05h

Tota la setmana

1r i 2n EP 1 Corredissa gran Pati
poliesportiu
descobert

Escala petita
Col·legi Pius

XII

08:45h
09:10h
Laura
12:40
Laura
13:05

Xavi U.
14:45
Maria

J.
15:10
Laura
16:40
17:10

Tota la setmana

3r i 4t EP 6 Tarongers Pujada
directa a

l’aula

Escala gran
Col·legi Pius

XII

08:45h
09:10h
Laura
12:40
Laura
13:05

Xavi U.

Tota la setmana

5è EP 7 Porta 7 (Jaume
Ferran)

Pujada
directa a

l’aula

Escala petita
Col·legi Pius

XII

08:45h
09:10h
Laura
12:40
Laura
13:05

Xavi U.

Tota la setmana

6è EP 2 Entrada principal Pujada
directa a

l’aula

Escala petita
Col·legi Pius

XII

08:45h
09:10h
Laura

12:40
Laura
13:05

Xavi U.

Tota la setmana

Nivells 0,
1 i 2
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1r ESO A
i B

2n ESO A

2n ESO B

3r ESO
A i B

4t ESO
A, B i C

2

8

7

8

8

Porta principal
(Arquitecte
Bennàssar)

Porta de darrere
(Pons i Gallarça)

Porteta de Batx
(Jaume Ferran)

Porta de darrere
(Pons i Gallarça)

Porta de darrere
(Pons i Gallarça)

Directes a
l’aula

Directes a
l’aula

Directes a
l’aula

Directes a
l’aula

Directes a
l’aula

Escala gran

Escala batx

Escala gran

Escala gran

08:55h
15:05h
08:00h

08:55h
15:05h
08:00h

08:55h
15:05h
08:00h

08:55h
15:05h
08:00h

08:55h
15:05h
08:00h

Dilluns i dimarts
Dilluns i dimarts

Dimecres, dijous i
divendres

Dilluns i dimarts
Dilluns i dimarts

Dimecres, dijous i
divendres

Dilluns i dimarts
Dilluns i dimarts

Dimecres, dijous i
divendres

Dilluns i dimarts
Dilluns i dimarts

Dimecres, dijous i
divendres

Dilluns i dimarts
Dilluns i dimarts

Dimecres, dijous i
divendres

Nivells 3 i
4

1r d’ESO
A i B

2n d’ESO
A

2n d’ESO
B

3r d’ESO
A

3r d’ESO
B

2

8

7

2

8

Porta principal
(Arquitecte
Bennàssar)

Porta de darrere
(Pons i Gallarça)

Porteta de Batx
(Jaume Ferran)

Porta principal
(Arquitecte
Bennàssar)

Porta de darrere
(Pons i Gallarça)

Directes a
l’aula

Directes a
l’aula

Directes a
l’aula

Directes a
l’aula

Directes a
l’aula

Escala gran

Directes a
l’aula

Escala gran

08:55h
15:05h
08:00h

08:55h
15:05h
08:00h

08:55h
15:05h
08:00h

08:55h
15:05h
08:00h

08:55h
15:05h

Dilluns i dimarts
Dilluns i dimarts

Dimecres, dijous i
divendres

Dilluns i dimarts
Dilluns i dimarts

Dimecres, dijous i
divendres

Dilluns i dimarts
Dilluns i dimarts

Dimecres, dijous i
divendres

Dilluns i dimarts
Dilluns i dimarts

Dimecres, dijous i
divendres

Dilluns i dimarts
Dilluns i dimarts
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4t d’ESO
A, B i C

7 Porteta de Batx
(Jaume Ferran)

Directes a
l’aula

Directes a
l’aula

08:00h

08:55h
15:05h
08:00h

Dimecres, dijous i
divendres

Dilluns i dimarts
Dilluns i dimarts

Dimecres, dijous i
divendres

Nivells 0,
1 i 2

1r batx A i
B

2n batx A

2n batx B

7

7

8

Porteta de Batx
(Jaume Ferran)

Porteta de Batx
(Jaume Ferran)

Porta de darrere
(Pons i Gallarça)

Directes a
l’aula

Directes a
l’aula

Directes a
l’aula

Escala batx

Escala batx

Escala gran

08:55h
08:00h

08:55h
08:00h

08:55h
08:00h

Dilluns
Dimarts, dimecres,
dijous i divendres

Dilluns
Dimarts, dimecres,
dijous i divendres

Dilluns
Dimarts, dimecres,
dijous i divendres

Nivells 3 i
4

1r batx A i
B

2n batx A

2n batx B

8

7

8

Porta de darrere
(Pons i Gallarça)

Porteta de Batx
(Jaume Ferran)

Porta de darrere
(Pons i Gallarça)

Directes a
l’aula

Directes a
l’aula

Directes a
l’aula

Escala gran

Escala batx

Escala gran

08:55h
08:00h

08:55h
08:00h

08:55h
08:00h

Dilluns
Dimarts, dimecres,
dijous i divendres

Dilluns
Dimarts, dimecres,
dijous i divendres

Dilluns
Dimarts, dimecres,
dijous i divendres
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Entrades els mesos de setembre i juny per a Educació Infantil i Primària:

Grup Porta Nom de la porta Fila Escala Hora Dies

Escoleta 5 Porteta infantil
(Jaume Ferran)

Davant
l’aula

Cap 8:55-
09:05h

Tota la setmana

4t EI 3 Barrera gran
d’infantil

(Arquitecte
Bennàssar)

Directe
l’aula

Cap 8:55 -
09:05h

Tota la setmana

5è EI 4 Porteta infantil
(Arquitecte
Bennàssar) Pujada

directa a
l’aula

Escala pati
Xalet

8:55 -
09:05h

Tota la setmana

6è EI 4 Porteta infantil
(Arquitecte Bennàssar)

Escala pati
Xalet

09:05 -
09:15h

Tota la setmana

1r i 2n EP 1 Corredissa gran Pati
poliesportiu
descobert

Escala petita
Col·legi Pius

XII

08:15h Tota la setmana

3r i 4t EP 6 Tarongers Pujada
directa a

l’aula

Escala gran
Col·legi Pius

XII
(4t B i C: Escala

gran Xalet)

08:15h Tota la setmana

5è EP 7 Porta 7 (Jaume
Ferran)

Pujada
directa a

l’aula

Escala petita
Col·legi Pius

XII

08:15h Tota la setmana

5è i 6è EP 2 Entrada principal Pujada
directa a

l’aula

Escala petita
Col·legi Pius

XII

08:15h Tota la setmana
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Fotos de totes les portes de sortida:

Portes de sortida d’Educació Infantil

Escoleta (5)
Carrer de Jaume Ferran, 45

4t d’Educació Infantil (3)
Carrer d’Arquitecte Bennàssar

5è i 6è d’Educació Infantil (4)
Carrer d’Arquitecte Bennàssar

Portes de sortida d’Educació Primària

1r i 2n d’EP
Carrer d’Arquitecte Bennàssar

3r i 4t d’EP
Carrer de Jaume Ferran

5è i 6è d’EP
Carrer de Pons i Gallarça, 38
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Portes de sortida d’Educació Secundària i batxillerat

Carrer de l’Arquitecte Gaspar Bennàssar (2)
Nivells 0, 1 i 2: 1r d’ESO A i B

Nivells 3 i 4: 1r d’ESO A i B i 3r d’ESO A

Carrer de Jaume Ferran (7)
Nivells 0, 1 i 2: 2n d’ESO B, 1r de batx A, 1r de

batx B i 2n de batx A
Nivells 3 i 4: 2n d’ESO B, 4t d’ESO A, B i C i 2n

de batxillerat A

Carrer de Pons i Gallarça, 38 (8)
Nivells 0, 1 i 2: 2n d’ESO A, 3r d’ESO A i B, 4t

d’ESO A, B i C i 2n de batx B
Nivells 3 i 4: 2n d’ESO A, 3r d’ESO B, 1r de

batxillerat A i B i 2n de batxillerat B

Sortides els mesos d’octubre a maig per a Educació Infantil i Primària i per a tot el curs escolar per a
Secundària i batxillerat:

Grup Port
a

Nom de la porta Fila Escala Hora Dies

Escoleta 5 Porteta infantil
(Jaume Ferran)

Davant
l’aula

Cap 12:50 -
13:00h

Tota la setmana

4t EI 3 Barrera gran
d’infantil

(Arquitecte
Bennàssar)

Davant
l’aula

Cap 13:25 -
13:35h
16:50h

Tota la setmana
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5è EI 4 Porteta infantil
(Arquitecte
Bennàssar)

Pati infantil
del tren

Escala pati
Xalet

13:35 -
13:45h
16:50h

Tota la setmana

6è EI 3 Porteta infantil
(Arquitecte
Bennàssar)

Pati infantil
del tren

Escala pati
Xalet

13:35 -
13:45h
17:00h

Tota la setmana

1r i 2n EP 1 Corredissa Pati
poliesportiu
descobert

Escala petita
Pius XII

12:50h
16:50h

Tota la setmana

3r i 4t EP 6 Tarongers Pati dels
tarongers

Escala gran
Pius XII

(4t B i C: Escala
gran Xalet)

12:50h
16:50h

Tota la setmana

5è EP 7 Porta 7 (Jaume
Ferran)

Sortida
directa

Escala gran
Col·legi Pius

XII

12:50h
16:50h

Tota la setmana

6è EP 2 Porta de darrere
(Pons i Gallarça)

Sortida
directa

Escala gran
Col·legi Pius

XII

12:50h
16:50h

Tota la setmana

Nivells 0, 1
i 2

1r ESO A i
B

2n ESO A

2n ESO B

3r ESO
A i B

2

8

7

8

Porta principal
(Arquitecte
Bennàssar)

Porta de darrere
(Pons i Gallarça)

Porteta de Batx
(Jaume Ferran)

Porta de darrere
(Pons i Gallarça)

Sortida
directa

Sortida
directa

Sortida
directa

Sortida
directa

Escala gran

Escala batx

Escala gran

13:05h
16:55h
14:00h

13:05h
16:55h
14:00h

13:05h
16:55h
14:00h

13:05h
16:55h
14:00h

Dilluns i dimarts
Dilluns i dimarts

Dimecres, dijous i
divendres

Dilluns i dimarts
Dilluns i dimarts

Dimecres, dijous i
divendres

Dilluns i dimarts
Dilluns i dimarts

Dimecres, dijous i
divendres

Dilluns i dimarts
Dilluns i dimarts

Dimecres, dijous i
divendres
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4t ESO
A, B i C

8 Porta de darrere
(Pons i Gallarça)

Sortida
directa

Escala gran 13:05h
16:55h
14:00h

Dilluns i dimarts
Dilluns i dimarts

Dimecres, dijous i
divendres

Nivells 3 i
4

1r d’ESO
A i B

2n d’ESO
A

2n d’ESO
B

3r d’ESO
A

3r d’ESO
B

4t d’ESO
A, B i C

2

8

7

2

8

7

Porta principal
(Arquitecte
Bennàssar)

Porta de darrere
(Pons i Gallarça)

Porteta de Batx
(Jaume Ferran)

Porta principal
(Arquitecte
Bennàssar)

Porta de darrere
(Pons i Gallarça)

Porteta de Batx
(Jaume Ferran)

Sortida
directa

Sortida
directa

Sortida
directa

Sortida
directa

Sortida
directa

Sortida
directa

Escala gran

Escala batx

Escala gran

Escala batx

13:05h
16:55h
14:00h

13:05h
16:55h
14:00h

13:05h
16:55h
14:00h

13:05h
16:55h
14:00h

13:05h
16:55h
14:00h

13:05h
16:55h
14:00h

Dilluns i dimarts
Dilluns i dimarts

Dimecres, dijous i
divendres

Dilluns i dimarts
Dilluns i dimarts

Dimecres, dijous i
divendres

Dilluns i dimarts
Dilluns i dimarts

Dimecres, dijous i
divendres

Dilluns i dimarts
Dilluns i dimarts

Dimecres, dijous i
divendres

Dilluns i dimarts
Dilluns i dimarts

Dimecres, dijous i
divendres

Dilluns i dimarts
Dilluns i dimarts

Dimecres, dijous i
divendres

Nivells 0, 1
i 2

1r batx A i
B

2n batx A

7

7

Porteta de Batx
(Jaume Ferran)

Porteta de Batx
(Jaume Ferran)

Sortida
directa

Sortida
directa

Escala batx

Escala batx

14:55h

14:00h

14:55h

14:00h

Dilluns, dimarts i
divendres

Dimecres i dijous

Dilluns, dimarts i
divendres

Dimecres i dijous
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2n batx B 8 Porta de darrere
(Pons i Gallarça)

Sortida
directa

Escala gran 14:55h

14:00h

Dilluns, dimarts i
divendres

Dimecres i dijous

Nivells 3 i
4

1r batx A i
B

2n batx A

2n batx B

8

7

8

Porta de darrere
(Pons i Gallarça)

Porteta de Batx
(Jaume Ferran)

Porta de darrere
(Pons i Gallarça)

Sortida
directa

Sortida
directa

Sortida
directa

Escala gran

Escala batx

Escala gran

14:55h

14:00h

14:55h

14:00h

14:55h

14:00h

Dilluns, dimarts i
divendres

Dimecres i dijous

Dilluns, dimarts i
divendres

Dimecres i dijous

Dilluns, dimarts i
divendres

Dimecres i dijous
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Sortides els mesos de setembre i juny per a Educació Infantil i Primària:

Grup Porta Nom de la
porta

Fila Escala Hora Dies

Escoleta 5 Porteta petita
Jaume Ferran

Davant l’aula Cap 13:45h Tota la setmana

4t EI 3 Barrera gran
d’infantil

(Arquitecte
Bennàssar)

Davant l’aula Cap 13:45h Tota la setmana

5è EI 4 Porteta infantil
(Arquitecte
Bennàssar)

Pati infantil Escala pati
Xalet

13:40h Tota la setmana

6è EI 4 Porteta infantil
(Arquitecte
Bennàssar)

Pati infantil Escala pati
Xalet

13:45h Tota la setmana

1r i 2n EP 1 Corredissa Pati
poliesportiu
descobert

Escala petita
Col·legi
Pius XII

13:45h Tota la setmana

3r i 4t EP 6 Tarongers Pati dels
tarongers

Escala gran
Col·legi
Pius XI

I(4t B i C: Escala
gran Xalet)

13:45h Tota la setmana

5è EP 2 Porta 7 (Carrer
de Jaume
Ferran)

Sortida
directa

Escala gran
Col·legi
Pius XII

13:45h Tota la setmana

6è EP 2 Porta de darrere
(Pons i

Gallarça)

Sortida
directa

Escala gran
Col·legi
Pius XII

13:45h Tota la setmana
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ENTRADES I SORTIDES RESPONSABLES PORTES

DILLUNS

NÚM. PORTA PORTA HORA
D’OBERTURA

HORA DE
TANCAMENT

RESPONSABLE
OBRIR I TANCAR

1 Arquitecte
Bennàssar

8:00
8:45

8:20
9:10

Laura

2 Arquitecte
Bennàssar

8:00
8:45

8:20
9:10

Laura

6 Jaume Ferran 8:00
8:45

8:20
9:10

Laura

7 Jaume Ferran 8:00
8:45

8:20
9:10

Laura

8 Pons i Gallarça 8:00
8:45

8:20
9:10

Laura

NÚM.
PORT

A

PORTA HORA
D'OBER-

TURA

RESPONSABLE
OBRIR

HORA DE
TANCA-
MENT

RESPONSABLE
TANCAR

1 Arquit.
Bennàssar

12:40
13,35

Laura
Xavi  Utrilla

13:10
13:45

Lluïsa Moratalla
Xavi  Utrilla

2 Arquit.
Bennàssar

12:40
13,35

Laura
Xavi  Utrilla

13:10
13:45

Lluïsa Moratalla
Xavi  Utrilla

6 Jaume Ferran 12:40
13,35

Laura
Xavi  Utrilla

13:10
13:45

Lluïsa Moratalla
Xavi  Utrilla

7 Jaume Ferran 12:40
13,35

Laura
Xavi  Utrilla

13:10
13:45

Lluïsa Moratalla
Xavi  Utrilla

8 Pons i
Gallarça

12:40
13,35

Laura
Xavi  Utrilla

13:10
13:45

Lluïsa Moratalla
Xavi  Utrilla

NÚM.
PORT

A
PORTA

HORA
D’OBER-

TURA

RESPONSABLE
OBRIR

HORA DE
TANCA-
MENT

RESPONSABLE
TANCAR

7 Jaume Ferran 13:55 Lluïsa Moratalla 14:10 Monitor menjador
pati interior

NÚM.
PORT

A
PORTA

HORA
D’OBER-

TURA

RESPONSABLE
OBRIR

HORA DE
TANCA-
MENT

RESPONSABLE
TANCAR

2 Arquit.
Bennàssar

14:45 Maria José
Nuñez

15:15 Laura
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7 Jaume Ferran 14:45 Monitor
menjador pati

interior

15:15 Laura

8 Pons i
Gallarça

14:45 Monitor
menjador pati

interior

15:15 Laura

NÚM.
PORT

A

PORTA HORA
D’OBER-

TURA

RESPONSABLE
OBRIR

HORA DE
TANCA-
MENT

RESPONSABLE
TANCAR

1 Arquit.
Bennàssar

16:40 Laura 17:10 Laura

2 Arquit.
Bennàssar

16:40 Laura 17:10 Laura

6 Jaume Ferran 16:40 Laura 17:10 Laura
7 Jaume Ferran 16:40 Laura 17:10 Laura
8 Pons i

Gallarça
16:40 Laura 17:10 Laura

DIMARTS

NÚM.
PORT

A

PORTA HORA
D’OBER-Tu

RA

RESPONSABLE
OBRIR

HORA DE
TANCA-ME

NT

RESPONSABLE
TANCAR

2 Arquit.
Bennàssar

8:00 Ignacio 8:20 Laura

7 Jaume Ferran 8:00 María José
Núñez

8:20 Laura

NÚM. PORTA PORTA HORA
D’OBERTURA

HORA DE
TANCAMENT

RESPONSABLE
OBRIR I TANCAR

1 Arquitecte
Bennàssar

8:00
8:45

8:20
9:10

Laura

2 Arquitecte
Bennàssar

8:00
8:45

8:20
9:10

Laura

6 Jaume Ferran 8:00
8:45

8:20
9:10

Laura

7 Jaume Ferran 8:00
8:45

8:20
9:10

Laura

8 Pons i Gallarça 8:00
8:45

8:20
9:10

Laura
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NÚM.
PORT

A

PORTA HORA
D’OBER-

TURA

RESPONSABLE
OBRIR

HORA DE
TANCA-
MENT

RESPONSABLE
TANCAR

1 Arquit.
Bennàssar

12:40
13,35

Laura
Ricard

13:10
13:45

Lluïsa Moratalla
Ricard

2 Arquit.
Bennàssar

12:40
13,35

Laura
Ricard

13:10
13:45

Lluïsa Moratalla
Ricard

6 Jaume Ferran 12:40
13,35

Laura
Ricard

13:10
13:45

Lluïsa Moratalla
Ricard

7 Jaume Ferran 12:40
13,35

Laura
Ricard

13:10
13:45

Lluïsa Moratalla
Ricard

8 Pons i
Gallarça

12:40
13,35

Laura
Ricard

13:10
13:45

Lluïsa Moratalla
Ricard

NÚM.
PORT

A

PORTA HORA
D’OBER-

TURA

RESPONSABLE
OBRIR

HORA DE
TANCA-
MENT

RESPONSABLE
TANCAR

7 Jaume Ferran 13:55 Monitor
menjador

pati interior

14:10 Monitor menjador
pati interior

NÚM.
PORT

A

PORTA HORA
D’OBER-

TURA

RESPONSABLE
OBRIR

HORA DE
TANCA-
MENT

RESPONSABLE
TANCAR

1 Arquit.
Bennàssar

14:45 Maria José
Nuñez

15:10 Laura

2 Arquit.
Bennàssar

14:45 Maria José
Nuñez

15:10 Laura

6 Jaume Ferran 14:45 Monitor
menjador

pati interior

15:10 Laura

7 Jaume Ferran 14:45 Monitor
menjador

pati interior

15:10 Laura

8 Pons i
Gallarça

14:45 Monitor
menjador

pati interior

15:10 Laura

NÚM.
PORT

A

PORTA HORA
D’OBER-

TURA

RESPONSABLE
OBRIR

HORA DE
TANCA-
MENT

RESPONSABLE
TANCAR

1 Arquit.
Bennàssar

16:40 Laura 17:10 Laura

2 Arquit. 16:40 Laura 17:10 Laura
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Bennàssar
6 Jaume Ferran 16:40 Laura 17:10 Laura
7 Jaume Ferran 16:40 Laura 17:10 Laura
8 Pons i

Gallarça
16:40 Laura 17:10 Laura
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DIMECRES I DIJOUS

NÚM.
PORT

A

PORTA HORA
D’OBER-

TURA

RESPONSABLE
OBRIR

HORA DE
TANCA-
MENT

RESPONSABLE
TANCAR

2 Arquit.
Bennàssar

8:00 Ignacio 8:20 Laura

7 Jaume Ferran 8:00 María José
Núñez

8:20 Laura

8 Pons i
Gallarça

8:00 María José
Núñez

8:20 Laura

NÚM.
PORT

A

PORTA HORA
D’OBER-

TURA

RESPONSABLE
OBRIR

HORA DE
TANCA-
MENT

RESPONSABLE
TANCAR

1 Arquit.
Bennàssar

8:00 Laura 8:20 Laura

2 Arquit.
Bennàssar

8:00 Laura 8:20 Laura

6 Jaume Ferran 8:00 Laura 8:20 Laura
8 Pons i

Gallarça
8:00 Laura 8:20 Laura

NÚM.
PORT

A

PORTA HORA
D’OBER-

TURA

RESPONSABLE
OBRIR

HORA DE
TANCA-
MENT

RESPONSABLE
TANCAR

1 Arquit.
Bennàssar

13:35 Laura 13:45 Ricard

2 Arquit.
Bennàssar

13:35 Laura 13:45 Ricard

6 Jaume Ferran 13:35 Laura 13:45 Ricard
7 Jaume Ferran 13:35 Laura 13:45 Ricard
8 Pons i

Gallarça
13:35 Laura 13:45 Ricard

NÚM.
PORT

A

PORTA HORA
D’OBER-

TURA

RESPONSABLE
OBRIR

HORA DE
TANCA-
MENT

RESPONSABLE
TANCAR

2 Arquit.
Bennàssar

13:55 María José
Núñez

14:10 María José Núñez

7 Jaume Ferran 13:55 Pilar Vera 14:10 Pilar Vera
8 Pons i

Gallarça
13:55 Pilar Vera 14:10 Pilar Vera

41



NÚM.
PORT

A

PORTA HORA
D’OBER-

TURA

RESPONSABLE
OBRIR

HORA DE
TANCA-
MENT

RESPONSABLE
TANCAR

7 Jaume Ferran 14:55 Ventura 15:05 Ventura

DIVENDRES

NÚM.
PORT

A

PORTA HORA
D’OBER-

TURA

RESPONSABLE
OBRIR

HORA DE
TANCA-
MENT

RESPONSABLE
TANCAR

2 Arquit.
Bennàssar

7:50 Ignacio 8:20 Laura

7 Jaume Ferran 7:50 María José
Núñez

8:20 Laura

8 Pons i
Gallarça

7:50 María José
Núñez

8:20 Laura

NÚM.
PORT

A

PORTA HORA
D’OBER-

TURA

RESPONSABLE
OBRIR

HORA DE
TANCA-
MENT

RESPONSABLE
TANCAR

1 Arquit.
Bennàssar

8:00 Laura 8:20 Laura

2 Arquit.
Bennàssar

8:00 Laura 8:20 Laura

6 Jaume Ferran 8:00 Laura 8:20 Laura

8 Pons i
Gallarça

8:00 Laura 8:20 Laura

NÚM.
PORT

A

PORTA HORA
D’OBER-

TURA

RESPONSABLE
OBRIR

HORA DE
TANCA-
MENT

RESPONSABLE
TANCAR

1 Arquit.
Bennàssar

13:35 Laura 13:45 Laura

2 Arquit.
Bennàssar

13:35 Laura 13:45 Laura

6 Jaume Ferran 13:35 Laura 13:45 Laura
7 Jaume Ferran 13:35 Laura 13:45 Laura
8 Pons i

Gallarça
13:35 Laura 13:45 Laura
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NÚM.
PORT

A

PORTA HORA
D’OBER-

TURA

RESPONSABLE
OBRIR

HORA DE
TANCA-
MENT

RESPONSABLE
TANCAR

7 Jaume Ferran 14:55 Ventura 15:05 Ventura

Passadissos i escales

a) En tot moment es respectarà el distanciament físic en els passadissos, escales, banys i zones comunes.
b) L’ús de mascaretes serà obligatori.
c) Es respectarà el sentit de circulació indicat en el rètols.
d) Procurarem que sigui el personal adult el que es desplaci a l’edifici minimitzant el moviment de

l’alumnat. L´alumnat només es desplaçarà per anar al pati, al bany o a les optatives quan sigui
necessari.

e) Com a regla general, les portes d’aules, despatxos i exteriors romandran obertes per evitar el contacte
amb les manetes o els poms de les portes. Cal tenir en compte que aquesta mesura no serà vàlida si
contradiu la normativa sobre incendis.

f) En el cas de l’alumnat d’educació especial, quan s’hagin de produir desplaçaments pel centre
educatiu, si és necessari es faran acompanyats per un adult intentant evitar coincidir amb els altres
grups que es desplacin.

Organització del pati i del temps d'esplai

A l’hora d’organitzar el pati i el temps de l’esplai s’evitarà l’encreuament entre l’alumnat d’etapes, nivells,
cursos, aules diferents.

Per això:
a) El temps de l’esplai de Primària i Secundària s'ha escalonat per evitar coincidències en els desplaçaments i
que cada etapa pugui gaudir de tots els patis disponibles.
b) Si durant el curs es considera necessari s’adaptarà o se’n reduirà el temps en funció de les necessitats
específiques del centre.
c) S’ha organitzat amb senyalització la distribució de l’alumnat per sectors. Cada grup tendrà assignat un
espai concret dins el pati senyalitzat en terra amb cinta. Els grups estaran separats entre sí a una distància
mínima d’1,50 metres.
d) S’ha organitzat la circulació d’entrada i sortida de grups de manera que es respectin les distàncies de
seguretat i s’eviti la circulació en passadissos i escales en doble sentit. Hi ha cartelleria informativa.
e)  A totes les etapes el berenar es farà a l’aula.
g) S'ha reforçat la vigilància a l’hora del pati per garantir l’atenció adequada a l’alumnat.
h) No es podran dur a terme els jocs de contacte i de pilota o aquells que impliquin intercanvis d’objectes,
així com aquells que suposin un exercici físic excessiu.
i) No hi podrà haver cap tipus de mobiliari al pati.
j) Si les condicions climatològiques no permeten accedir al pati exterior, l’alumnat romandrà a la seva aula
sota la vigilància de l’últim professor o professora amb el qual ha estat. En aquest cas, es mantindrà l’aula
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ventilada durant l’esbarjo.

Organització dels desplaçaments interns

Banys

a) Només es donarà permís per anar al bany de manera individual.
b) Es limita el nombre de persones a l’interior dels banys a dues per tal de garantir la distància de seguretat.
c) El flux de l’alumnat cap als lavabos es farà d'un en un i sempre amb mascareta.
d) Els lavabos i urinaris alterns estaran clausurats per evitar la proximitat durant el seu ús.
e) L’ocupació dels lavabos estarà indicada mitjançant retolació (lliure/ocupat), per assegurar que a l’interior o
en els accessos es compleixi la distància de seguretat.
f) Les finestres dels banys romandran sempre obertes.
g) És obligatori rentar-se les mans abans i després de l’ús dels WC seguint les instruccions dels pòsters sobre
el correcte rentat de mans.
h) S´utilitzarà sabó líquid i paper per eixugar-se les mans.
i) Es netejaran amb la freqüència necessària per garantir-ne en tot moment l’estat d’higiene i es buidaran les
papereres amb bossa, preferiblement amb tapa i pedal.
j) Es limitarà l’ús dels lavabos per a les persones alienes al centre.

B) Espai o sala d’aïllament.

El despatx privat del primer pis de l'edifici de Batxillerat serà l’espai destinat com a sala d’aïllament.

Aquesta sala té un aforament màxim de dues persones.

C) Mesures de neteja, desinfecció i ventilació.

Es realitzarà una neteja i desinfecció de les instal·lacions mínim un cop al dia, i es reforçarà en
aquells espais que ho necessitin en funció de la intensitat d’ús, com el Laboratori de Química,
Laboratori de Física, departament de Música, departament d´Arts i Tecnologia, aula d´Informàtica,
Biblioteca, aula de Teatre i Menjador. Cada vegada que hi hagi un canvi de grup es procedirà a la
seva neteja i desinfecció.

L´alumnat farà net els teclats i ratolins dels ordinadors després del seu ús sota la supervisió del
professorat cinc minuts abans d´acabar la classe. Quant els auriculars, si s´han d´utilitzar, cada
alumne durà el seu personal de casa.

Es tindrà especial atenció a les zones d’ús comú i a les superfícies de contacte més freqüents, com
poms de portes, taules, mobles, passamans, sòls, telèfons, penjadors, i altres elements de similars
característiques.

Es netejaran els banys amb la freqüència necessària per garantir-ne en tot moment l’estat d’higiene.
En tots els banys del centre hi haurà dispensadors de sabó i paper disponible per eixugar-se les
mans. Els alumnes hauran de rentar-se acuradament les mans entre 40-60 segons cada vegada que
facin ús del bany. Es revisaran diàriament els dispensadors de sabó i els de paper, envasos de gel o
solució hidroalcohòlica i es procedirà a la seva substitució en cas d’avaria o recàrrega. Es vigilarà
la neteja de papereres.
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Per realitzar la desinfecció s´utilitzarà:

- Lleixiu en una concentració d’1:50, preparant una dilució en aigua freda de l’aixeta, que haurà de ser
utilitzada de forma immediata per evitar les pèrdues per evaporació.

- Alcohol de 70º
- Peròxid d’hidrogen al 0,5 % (aigua oxigenada). També es poden utilitzar els desinfectants viricides

autoritzats pel Ministeri de Sanitat, seguint la informació recollida en les seves etiquetes o fitxes de
dades de seguretat.

D) Mesures de protecció als diferents espais: ús de mascareta, gel hidroalcohòlic...

Als espais comuns és fonamental l´ús de mascareta i respectar la distància de seguretat.

És important el rentat continuat de mans prioritàriament i si no és possible l´ús de gel
hidroalcohòlic.

En la sala d´aïllament si hi ha sospita d´un possible infectat serà imprescindible l´ús d´EPI,
mascareta, pantalla, guants.

Els EPIs estaran ubicats al despatx de la doctora del centre. Hi haurà una clau disponible sempre a
Secretaria.

E) Informació necessària a cada espai (direccionalitat, cartells, infografies...).

S'han fet les indicacions oportunes relacionades amb els desplaçaments, mesures d'higiene, aforament… a
través de cartelleria, infografies, fletxes de direccionalitat…

3.1.2. Mesures d’higiene personal per prevenir el risc de contagi.

A) Mesures de prevenció, protecció, d’higiene i de desinfecció en l’entorn de treball: en reunions, a
les classes, als espais comuns

- A tots els espais les finestres s’han de mantenir obertes sempre que la climatologia ho permeti.
- Les portes d'accés a les aules i despatxos estaran obertes sempre que sigui possible.
- Als diferents espais s’han col·locat cartells informant de la tècnica de correcta higiene respiratòria i

de l’ús correcte de la mascareta.
- Tots els lavabos del centre compten amb aigua corrent, sabó i paper assecant. Es revisarà, diàriament,

el funcionament de dispensadors de sabó, gel desinfectant, paper d’un sol ús, etc., i es procedirà a
reparar o substituir aquells equips que presentin avaries. Es farà un registre d’aquestes accions de
control, reposició i reparació com a part de les accions preventives.

- Hi ha solució hidroalcohòlica als espais d´ús comú (aules, sala de professors, biblioteca, secretaria,
despatxos, etc.) on no hi ha lavabo. En el cas d’infants de fins a sis anys, l’ús de la solució
hidroalcohòlica es farà sota la supervisió d’un adult i es tindrà precaució en l’emmagatzematge per
evitar ingestes accidentals del producte (telèfon del Servei d’Informació Toxicològica: 91 562 04 20).
Es prioritzarà sempre el rentat de mans sobre l'ús de gel hidroalcohòlic.

- Hi ha cartells informatius de la tècnica correcta d’higiene de mans als lavabos i al menjador.
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- Els serveis d’admissió i consergeria disposen de mampares protectores.
- Les aules disposen de mesuradors de CO2. Algunes aules amb menys ventilació s´han dotat de

purificadors d'aire.
- Hi una botella de líquid desinfectant i paper secant vora els aparells d’ús comú (ordinadors

compartits, fotocopiadores, enquadernadores…). Cal desinfectar abans i després del seu ús per part de
la persona que els utilitzi.

- Tots els espais es ventilaran diàriament, el temps necessari per permetre la renovació de l’aire, un
mínim de cinc minuts abans d’iniciar la jornada, després de cada canvi de classe i després de cada ús.

- Quant a les dependències que tenen sistemes de ventilació i climatització mecànica, s’ha de mantenir
la climatització a una temperatura entre 23- 26ºC i s’ha de revisar el nivell de ventilació perquè la
renovació de l’aire de l’exterior sigui suficient. Es reforçarà la neteja i el manteniment dels filtres
d’aire dels circuits, d’acord a les recomanacions de l’instal·lador. Cal canviar la circulació de l’aire a
100 % aire exterior.

- Es faran servir preferentment les escales. L’ús de l’ascensor es limita al mínim imprescindible i es
mantindrà la distància interpersonal de seguretat, excepte en els casos de persones que precisin
assistència, i en aquest cas també es permetrà que l’usi l’acompanyant.

- S’ha establert un aforament màxim a tots els espais del centre per garantir la distància mínima d’un
metre i mig o de 2.25 m2 per persona, i s’ha retolat l’entrada de cada espai.

- Es mantendran les reunions presencials del professorat del Segon Cicle d’Educació Infantil els
dimecres a les 8h, les del professorat d’Educació Primària els dijous a les 8h, i les de Secundària i
Batxillerat els dilluns a les 8h, amb un nombre màxim de participants de 25, garantint la distància
mínima d’un metre i mig. A més, en el cas del Secundària i Batxillerat, i de conformitat amb les
necessitats, es faran reunions quinzenals o mensuals els dimecres a les 17h per videoconferència.

- Les fonts d’aigua de la zona d’esplai no es poden utilitzar. S’ha d’evitar l’ús compartit de botelles o
bidons. Cada alumne ha de dur la seva botella d'aigua, preferiblement de vidre.

B) Mesures de prevenció per a l’alumnat, el professorat i personal no docent

- Les mesures de seguretat i higiene de l’alumnat ha de tenir un paper fonamental, per això s’ha de
transmetre la informació i la conscienciació sobre la importància de mantenir els espais nets i
tenir cura de la pròpia higiene per garantir el retorn presencial a l’escola de forma segura.

- S’han d’adoptar mesures d’higiene respiratòria en tossir o esternudar, cobrint-se la boca i el nas amb el
colze flexionat o amb un mocador d’un sol ús. És necessari llençar el mocador immediatament a la
paperera. Cal evitar el fet de tocar-se ulls, nas o boca, i posteriorment s’han de rentar les mans amb
aigua i sabó o amb gel o solució hidroalcohòlica.

- L’alumnat ha de dur les mascaretes de casa i han de ser homologades. Si són fetes a casa, hauran de
portar filtre. Les mascaretes han de ser:

● Mascaretes higièniques, preferiblement reutilitzables, per a l’ús quotidià. Han de complir la
normativa UNE 0065: 2020 (reutilitzables) o UNE 0064:2020 (d’un sol ús) .

● Mascaretes quirúrgiques per utilitzar en cas de detecció de símptomes compatibles amb la
COVID-19 . Han de complir la normativa UNE EN-14683:2014.

● Mascaretes FFP2 sense vàlvula per utilitzar en cas de detecció de símptomes compatibles
amb la COVID-19, únicament si l’alumne que presenta símptomes no es pot posar una
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mascareta quirúrgica. Hauran de complir la normativa UNE EN-149:2001+A1:2010.

S´explicarà a l´alumnat com posar-se i llevar-se la mascareta.

- Com posar-se la mascareta?

● Rentar-se les mans amb aigua i sabó entre 40-60 segons. Si això no és possible fer-ho amb
solució hidroalcohòlica durant 20 segons.

● Agafar la mascareta pels elàstics o cintes i comprovar que està en bon estat.

● La part exterior de la mascareta no ha d’entrar en contacte amb la cara.

● Cobrir-se la boca i el nas, sense que quedi cap forat entre la cara i la mascareta.

● Ajustar-la amb els elàstics a les orelles. Si és amb cintes, ajustar la vareta al nas i fermar
primer la part superior darrera el cap. Fermar la inferior.

● Comprovar que la vareta s’ajusta bé damunt el nas.

● Intentar no tocar la mascareta. Si es fa, rentar-se de nou les mans.

● Canviar la mascareta quan estigui banyada pel seu ús.

- Com llevar-se la mascareta?

● Rentar-se les mans abans de tocar-la.

● Agafar les cintes o els elàstics.

● Retirar la mascareta des de darrere cap a davant, mai no s’ha de fer des de la part davantera
(contaminada). Si va fermada, primer es desferma la part interior.

● Tirar la mascareta a una paperera amb bossa, i preferiblement amb tapa i pedal. Mai no s’ha
de deixar en una superfície o en terra.

● Rentar-se les mans.

- És obligatori, per als majors de sis anys, l’ús de qualsevol tipus de mascaretes, preferentment
higièniques o quirúrgiques, que cobreixin el nas i la boca en espais a l’aire lliure i en qualsevol espai
tancat d’ús públic o que es trobi obert al públic, sempre que no sigui possible mantenir una distància de
seguretat interpersonal d’almenys un metre i mig.

- Tot el personal del centre i els alumnes vigilaran el seu estat de salut i es prendran la temperatura a
diari a casa abans d’anar al centre educatiu. En cas de presentar febre (> 37,5ºC), quedaran al
domicili i contactaran amb l’equip sanitari del seu centre de salut.

- Tampoc no podran anar al centre les persones que estiguin en aïllament domiciliari degut a un
diagnòstic per COVID-19, o les que es trobin en un període de quarantena domiciliària per haver
tingut contacte estret amb alguna persona amb símptomes o diagnosi de COVID-19. Es defineix com
a contacte estret:

● Qualsevol persona que hagi proporcionat cures a un cas: personal sanitari o sociosanitari
que no hagi emprat les mesures de protecció adequades, membres familiars o persones que
hagin tingut algun altre tipus de contacte físic similar.

● Qualsevol persona que hagi estat en el mateix lloc que un cas, a una distància menor de dos
metres (exemple: convivents, visites) i durant més de quinze minuts.

● En un avió, vaixell, tren o altre mitjà de transport terrestre de llarg recorregut (sempre que
es pugui identificar l’accés als viatgers) els passatgers situats en un radi de dos seients al
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voltant d’un cas i la tripulació que hagi tingut contacte amb aquest cas.
- La higiene de mans es realitzarà, com a mínim, en les següents situacions:

● En començar i en finalitzar la jornada.
● Després d’anar al lavabo.
● Després de tossir, esternudar o mocar-se.
● Abans i després del pati.
● Abans i després de dinar.
● Després de cada contacte amb fluids corporals d’altres persones.
● Després de retirar-se els guants, si se n’empren.
● Abans i després de posar-se o llevar-se una mascareta.
● Sempre que les mans estiguin visiblement brutes.
● Després d’usar o compartir espais múltiples o equips (com taules, ratolí d’ordinador, etc.).
● Sempre que s’hagin rebut documents, paquets o mercaderies de l’exterior.

- L’ús de guants no és recomanable de manera general; s’han d’usar quan hi hagi d’haver contacte amb
fluids corporals, canvi de bolquers i tasques de neteja. En aquests casos s’han de canviar cada cop
que s’hagi d’atendre un infant i s’ha de realitzar higiene de mans abans i després del seu ús. Es faran
servir guants de vinil o nitril. Per llevar-se els guants de manera correcta s’aconsella:

● Pessigar-ne lleugerament la part inferior.
● Desplaçar-lo cap a l’exterior.
● Retirar-lo sense tocar-ne l’interior.
● Recollir-lo amb la mà protegida.
● Introduir dos dits en l’interior del guant que encara està posat.
● Retirar-lo, girar-lo damunt davall tocant només la part interna.
● Llençar-los a la paperera amb tapa i després rentar-se les mans. No s’han de deixar mai
damunt de la taula o altres superfícies.

- Els guants són d’un sol ús per a cada persona, no es poden reutilitzar. No es faran servir tota la
jornada laboral. Abans de posar-se’ls, cal llevar-se anells, polseres, rellotges i altres elements que
poden foradar o esqueixar els guants i s’ha de comprovar que estiguin en bon estat. L’ús de guants no
eximeix del rentat de mans, preferiblement amb aigua i sabó durant 40 o 60 segons o, si no és
possible, amb solució hidroalcohòlica durant 20 segons.

- Mentre es duguin els guants, no es pot tocar la pell, especialment la cara i els ulls. Tampoc no es
poden fer accions com menjar o beure.

- La pantalla facial és un protector que cobreix la totalitat o una part de la cara i els ulls. Es recomana
en el cas de detecció de símptomes compatibles amb COVID-19 entre l’alumnat que no pot dur
mascareta i protegeix els ulls d’aerosols o per a una protecció davant gotes de fluids, esquitxades
d’agents químics o biològics. Una vegada retirades es poden netejar amb aigua i sabó o amb alcohol
de 70º. La pantalla facial no eximeix de dur mascareta, excepte en els casos en què aquesta no es
recomana.

- La bata de protecció és un protector de la roba de material transpirable, impermeable a tota en tota la
seva extensió. Cal que sigui repel·lent a fluids de gramatge (UNE EN 29.073-1). Es recomana en el
cas de detecció de símptomes compatibles amb COVID-19 entre l’alumnat que no pot dur mascareta i
que protegeix d’aerosols, gotes de fluids, esquitxades d’agents químics o biològics.

- S’evitarà compartir objectes d’ús personal (bolígrafs, pintures, tisores, etc.). Cada alumne, professor o
membre del personal no docent disposarà del seu propi material. El material complementari i material
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no estructurat (xumets, tassons, etc.) quedarà al centre educatiu. Es netejarà diàriament segons les
recomanacions establertes.

- No es poden dur de casa juguetes o altres objectes no autoritzats pel centre.

C) Mesures i protocol d’actuació en un cas de contagi o sospita de contagi

- La zona d’aïllament és el despatx privat del primer pis de l'edifici de Batxillerat. Està indicat com a
tal amb cartelleria. Tot el material de protecció està dins una capsa estanca: mascaretes quirúrgiques
per a l’alumne i l’adult i, per si l’alumne no es pot posar una mascareta quirúrgica, mascaretes de
protecció FFP2 sense vàlvula, pantalles facials i bates d’un sol ús. Disposa d’una paperera amb
bossa, tapa i pedal, on tirar mascaretes, mocadors d’un sol ús, etc.

- En el cas que una persona treballadora presenti símptomes compatibles amb la COVID-19 al centre
de treball, s’ha de col·locar una mascareta quirúrgica, s’ha de rentar les mans amb aigua i sabó
durant 40-60 segons o amb solució hidroalcohòlica durant 20 segons.

- S’ha d’avisar de la situació a una persona de l’equip directiu, per via telefònica.
- La persona treballadora que comença a tenir símptomes, dins el mateix centre, compatibles d’aquesta

malaltia durant la jornada escolar, ha d’evitar, tant com sigui possible, passar per zones del centre on
hi hagi concurrència de docents, personal no docent o alumnes. Aquesta persona amb símptomes
deixarà l’activitat que està realitzant i partirà al seu domicili, sempre que es pugui garantir un trasllat
segur, i no utilitzarà transport públic. Contactarà amb el Servei de Prevenció de Riscs Laborals i amb
el seu centre de salut. Si es tenen dubtes sobre el trasllat segur, s’avisarà el 061 i se seguiran les seves
instruccions. En cas d’haver de demorar la partida al seu domicili, es retirarà a la sala d’aïllament
habilitada al centre. Durà en tot moment mascareta quirúrgica. En cas de percebre que la persona que
comença a tenir símptomes està en una situació de gravetat o té dificultat per a respirar, s’avisarà el
061.

- Una vegada la persona amb símptomes hagi sortit del centre educatiu, els espais on hagi estat (aula,
sala, despatxos) es netejaran seguint el protocol de pautes de neteja i desinfecció de superfícies i
espais dels centres educatius davant la COVID-19. Un cop realitzada la desinfecció, es podrà tornar a
emprar.

- El seguiment de contactes estrets laborals d’un cas es realitzarà des del Servei de Prevenció de Riscs
Laborals respectiu, se seguirà el procediment d’estudi de contactes estrets del Ministeri de Sanitat o
del Servei d’Epidemiologia de la Direcció General de Salut Pública i Participació. El centre educatiu
col·laborarà quan es requereixi informació.

- El titular del centre ha realitzat les actuacions necessàries per garantir a tot el personal que
desenvolupi les tasques en el centre educatiu d’acord amb les mesures preventives establertes en
aquest informe, així com ha garantit que disposin del material de protecció individual (mascaretes,
guants...). Les mesures preventives que s’han dut a terme s'han comunicat al Servei de Prevenció de
Riscs Laborals. Tots els treballadors tenen el deure i la responsabilitat de complir aquestes normes.

- S’establirà un canal de comunicació fluid entre el col·legi i el centre de salut, a través de la doctora
del centre educatiu, amb l’objectiu de coordinar les actuacions davant alumnes amb problemes de
salut i d’alumnes que iniciïn símptomes compatibles amb COVID-19.

- Tot el personal del col·legi coneixerà el present protocol. L’equip directiu adoptarà les mesures
conduents a assegurar que així sigui.

- Les famílies i l’alumnat (segons el seu nivell de maduresa) han estat informades d’aquest protocol a
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través dels mecanismes oficials del centre educatiu, el Gestib i el lloc web www.piusxii.es
- Es considerarà que un alumne pot ser cas sospitós d’infecció per SARS-CoV-2, segons la definició

del Ministeri de Sanitat, quan apareix simptomatologia de infecció respiratòria aguda d’aparició
sobtada que cursa amb els següents símptomes:

● Els més comuns inclouen: febre, tos i sensació de falta d’aire.

● En alguns casos també hi pot haver disminució del gust i de l’olfacte, calfreds, mal de coll,
dolors musculars, mal de cap, debilitat general, diarrea i vòmits.

● Aquests són els que actualment té definits el Ministeri de Sanitat, poden estar sotmesos a
canvis.

- A l’alumne que durant la jornada escolar presenti algun símptomes d’infecció per COVID-19, l’adult
que hagi detectat el cas, llevat que sigui personal sensible a la COVID-19, el conduirà a l’espai que el
centre hagi habilitat com a sala d’aïllament, se li posarà una mascareta quirúrgica si té més de sis anys,
l’adult es posarà la mascareta quirúrgica i ambdós es rentaran les mans. No s’obligarà a dur la mascareta
als infants menors de 6 anys, a l’alumnat amb problemes respiratoris, als que tinguin dificultat per
llevar-se la mascareta per si sols i als que tenen alteracions de conducta que facin inviable la seva
utilització.

- Si l’alumne que presenta símptomes no es pot posar una mascareta quirúrgica, l’adult que
l’acompanyarà ha de fer ús d’una mascareta de protecció FFP2 sense vàlvula, a més d’una pantalla
facial i una bata d’un sol ús. No es deixarà l’alumne sol en cap moment, però s’han de mantenir sempre
que sigui possible les mesures de distanciament físic, tenint en compte l’edat de l’infant.

- En el cas de percebre que l’alumne que comença a tenir símptomes es troba en una situació de gravetat
o té dificultat per respirar, s’ha d’avisar el 061 i se seguiran les instruccions que indiquen.

- L’adult que hagi detectat el cas és el que quedarà amb l’alumne fins que un familiar o tutor legal el
vagi a recollir. S’ha d’evitar que altres adults del centre educatiu entrin en contacte amb l’alumne, per
evitar possibles contagis.

- S’avisarà el pare, mare o tutor legal perquè recullin el seu fill o filla i es posin en contacte al més aviat
possible amb el seu equip sanitari de referència de l’alumne, per tal d’avaluar el seu estat de salut i
realitzar les actuacions oportunes.

- El trasllat al domicili s’ha de realitzar sempre que es pugui garantir un trasllat segur i no es pot emprar
el transport públic. Si es tenen dubtes sobre el trasllat segur s’ha d’avisar al 061 i se seguiran les seves
instruccions. Si l’equip sanitari de referència de l’alumne, després de la valoració clínica, considera que
ha de fer una prova diagnòstica de COVID-19 (PCR) aquesta és realitzarà al lloc que indiqui l’equip
sanitari.

- Davant el cas d’un alumne amb símptomes sospitosos, es valorarà l’actuació amb la resta de l’alumnat
i el personal del centre educatiu que es consideri contacte estret, d’acord amb la situació epidemiològica
del moment i la vulnerabilitat de l’alumnat i dels professionals del centre.

- El centre disposarà d´un registre d’assistència diària a totes les activitats del centre per si s'ha de
realitzar l'estudi de contactes estrets. Estarà ubicat a la porteria del centre.

3.1.3. Formació i sensibilització en mesures de prevenció i higiene.
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A) Planificació d’accions informatives sobre els protocols d’actuació als diferents nivells d’alerta i les
mesures de prevenció, higiene i promoció de la salut a la comunitat educativa.

- S’ha facilitat una còpia del pla de contingència actualitzat a tot el personal docent i no docent per
mitjans electrònics.

- Es facilitarà còpia del pla i es presentarà al Consell Escolar.
- El pla de Contigència estarà disponible al gestib.
- Es proporcionarà informació i es facilitarà l’adquisició d’habilitats sobre les mesures de prevenció

i higiene als treballadors, a l’alumnat i a les famílies del centre educatiu, i es facilitarà la
comunicació amb la comunitat educativa.

- A principi de curs es farà arribar la informació a totes les famílies. Es prioritzarà la comunicació
mitjançant el GESTIB al Portal de les famílies, telèfon, correu electrònic, missatges a mòbil i el
lloc web del centre www.piusxii.es. Així mateix, es facilitaran les gestions telemàtiques.

B) Planificació d’accions formatives adreçades a alumnat, famílies i docents.

- Dedicarem els dies 10 i 11 de setembre a l’acollida de l’alumnat. Durant aquest dos dies els tutors
recordaran als alumnes les mesures de prevenció, protecció i d’higiene especificades en aquest pla de
contingència (veure apartat 3.1.2). Així mateix, els informaran sobre el protocol d’entrades i sortides,
els desplaçaments interns i ús dels banys, comportament en temps de pati, en temps de menjador i
escoleta matinera.

- Accions formatives per als docents que es desenvoluparan al centre:
Es recordaran totes les mesures COVID i la doctora del centre farà una formació inicial de primers
auxilis i intervenció al claustre de professors en funció de les necessitats que presenti l´alumnat. Apart
s´han previst els següents cursets de formació:
Mestres d´Ed. Infantil: Estimulació primerencia i psicomotricitat.

Mestres d´Ed. Primària: Habilitats lectores.

Professorat de Secundària i Batxillerat: Acció tutorial.

- Es recomana a l´APIMA del centre impulsar la formació de les famílies en aspectes tecnològics
relacionats amb les eines de Gsuite (maneig del correu electrònic, drive…).

3.2. Planificació organitzativa.

A) Prioritat dels criteris sanitaris i pedagògics.
- Redistribuir les aules i els espais en funció de les ràtios.
- S’ha dedicat una de les dues hores de lliure disposició a 1r, 2n i 3r d’ESO a tutoria i l’altra hora a

assignatures que realitzaran projectes
- S’ha procurat fer els equips docents el més petits possible.
- Descartar l’ús de determinades metodologies que puguin contribuir a la propagació de la

COVID-19.
- Potenciar la formació de l'alumnat en temes de salut a través de la doctora del centre i la seva
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competència digital a través de les diferents àrees.
- Redistribuir l’hora del pati d’Educació Infantil i Educació Primària per no coincidir amb el pati

d’Educació Secundària i Batxillerat, permetent així l’aprofitament del nombre màxim d’espais a
l’aire lliure de què disposa el centre.

- Distribució i senyalització dels espais a l’aire lliure per al temps del pati per garantir que alumnes
de diferents grups no es puguin mesclar.

- Limitar l’aforament dels espais comuns.
- Potenciar les activitats a l´aire lliure.

B) Planificació de l’actualització de dades referents a la vulnerabilitat social, de salut i d’especial necessitat
de l’alumnat i de les famílies.

- S´actualitzaran les dades de salut del possible personal i alumnat de risc. Les dades del
professional de risc ja s’han comunicat a l'empresa de Prevenció de Riscos Laborals del centre.

- La comissió de salut del centre valorarà els casos d´especial vulnerabilitat davant la COVID i
actuarà seguint el protocol establert en la normativa vigent.

- Cada tutor serà l'encarregat de comunicar les situacions de vulnerabilitat social que puguin afectar
el seguiment del procés d'ensenyança-aprenentatge per part de l'alumnat (manca d´ordinador, de
connexió WIFI...). Qualsevol membre de l'equip docent que ho detecti ho ha de comunicar al tutor
que ho posarà en coneixement de la direcció del centre.

C) Control i organització d’accessos i circulació de persones en el centre.

- El centre disposa de registres d’assistència diària a totes les activitats del centre, incloent-hi els
serveis complementaris (transport, escola matinera, menjador) i les activitats extraescolars. També
es durà un registre de totes les persones alienes al centre que hi accedeixin indicant dia i hora
(proveidors, missatgers…).

- S’ha establert un horari d’entrades i sortides amb especificació de les portes d’accés i sortida de
què disposa el centre, intentant evitar tant com sigui possible les aglomeracions.

- Està indicat als passadissos i escales el sentit de circulació.
- S’ha emprat un sistema de senyalització homogeni a tot el centre i de fàcil comprensió.
- Les portes d’aules, despatxos i exteriors romandran obertes per evitar el contacte amb les manetes

o els poms de les portes, sempre i quan no contradigui la normativa sobre incendis.
- És el personal docent qui es desplaçarà per l’edifici minimitzant el moviment de l’alumnat,

sempre i quan no sigui imprescindible que l’alumnat es desplaci de la seva aula a un altre espai.
- S’ha limitat el moviment a l’aula i s’ha assenyalat el sentit de circulació de les zones de la classe

de manera que s’evitin els encreuaments entre l’alumnat.
- El professorat i l’alumnat a partir d’Educació Primària sempre han de dur mascareta quan es

moguin d’un lloc a un altre de l’edifici.
- Entrades i sortides al pati: ja existeix un apartat amb totes les mesures a tenir en compte.
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Aforaments espais comuns

Banys

Nom del bany Edifici Pis Superfície Aforament a 2,25
m2

Bany pati EI Xalet Ed. Infantil 0 2,61 m2 1,16

Bany Aula Escoleta Xalet Ed. Infantil 0 4,33 m2 1,92

Bany Sala Escoleta Xalet Ed. Infantil 0 3,53m2 1,56

Bany 4t EI A Xalet Ed. Infantil 0 3,60 m2 1,6

Bany 4t EI B Xalet Ed. Infantil 0 4,33 m2 1,92

Bany 1r pis EI Xalet Ed. Infantil 1 2,76 m2 1,2

Bany 2n pis EI Xalet Ed. Infantil 2 2,61 m2 1,16

Bany nins pati poliesportiu Col·legi Pius XII 0 10,35 m2 4,6

Bany nines pati poliesportiu Col·legi Pius XII 0 10,35 m2 4,6

Bany nins secundària Col·legi Pius XII 0 7,23 m2 3,21

Bany nines secundària Col·legi Pius XII 0 7,17 m2 3,18

Bany pati tarongers Col·legi Pius XII 0 6,02 m2 2,67

Bany nins pis 0 Col·legi Pius XII 0 5,92 m2 2,63

Bany nines pis 0 Col·legi Pius XII 0 12,51 m2 5,56

Bany professors Col·legi Pius XII 1 9,35 m2 4,15

Bany nins 1r pis Col·legi Pius XII 1 5,92 m2 2,63

Bany nines 1r pis Col·legi Pius XII 1 12,51 m2 5,56

Bany nins 2n pis Col·legi Pius XII 2 5,92 m2 2,63

Bany nines 2n pis Col·legi Pius XII 2 12,51 m2 5,56

Bany nins 3r pis Col·legi Pius XII 3 5,92 m2 2,63

Bany nines 3r pis Col·legi Pius XII 3 12,51 m2 5,56
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Patis

Nom del pati Edifici Pis Superfície Aforament a
2,25 m2

Pati infantil (tren i castell) Xalet Ed. Infantil 0 233,29 m2 103,68

Pati hort infantil Xalet Ed. Infantil 0 202,13 m2 89,83

Porxo pati infantil Xalet Ed. Infantil 0 48,24 m2 21,44

Pati poliesportiu descobert Col·legi Pius XII 0 551,70 m2 245,2

Porxo pati poliesportiu Col·legi Pius XII 0 208,16 m2 92,51

Pati interior descobert Col·legi Pius XII 0 438,82 m2 195,03

Pati tarongers Col·legi Pius XII 0 353,44 m2 157,08

Terrassa 1 Col·legi Pius XII 1 200,73 m2 89,21

Terrassa 2 Col·legi Pius XII 1 170,14 m2 75,61

Llocs de pas o passadissos

Nom del pas / passadís Edifici Pis Superfície Aforament a
2,25 m2

Pas Xalet Ed. Infantil 1 6,53 m2 2,90

Pas terrassa Xalet Ed. Infantil 2 20,40 m2 9,06

Pas cuina Xalet Ed. Infantil 0 2,91 m2 1,29

Pas passadís Col·legi Pius XII 1 14,73 m2 6,54

Pas passadís Col·legi Pius XII 2 14,1 m2 6,26

Pas passadís Col·legi Pius XII 3 14,73 m2 6,54

Pas recepció Col·legi Pius XII 0 5,2 m2 2,31

Passadís porxo Col·legi Pius XII 0 105,78 m2 47,01

Passadís porxo Col·legi Pius XII 1 47,79 m2 21,24

Passadís porxo sup. 1 Col·legi Pius XII 1 104,06 m2 46,24

Passadís porxo sup. 2 Col·legi Pius XII 2 104.49 m2 46,44

Passadís porxo sup. 3 Col·legi Pius XII 3 104,49 m2 46,44
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Vestíbuls, despatxos i escales

Nom del vestíbul / escala Edifici Pis Superfície Aforament a
2,25 m2

Vestíbul Xalet Ed. Infantil 2 8,41 m2 3,73

Distribuidor Xalet Ed. Infantil 1 11,69 m2 5,19

Distribuidor Col·legi Pius XII 3 3,48 m2 1,54

Escala Batxillerat Col·legi Pius XII 0 28,09 m2 12,48

Escala Batxillerat Col·legi Pius XII 1 17,25 m2 7,66

Escala Secundària Col·legi Pius XII 1 21,09 m2 9,37

Escala Secundària Col·legi Pius XII 2 21,09 m2 9,37

Escala Secundària Col·legi Pius XII 3 21,09 m2 9,37

Escala Primària Col·legi Pius XII 1 9,75 m2 4,33

Escala Primària Col·legi Pius XII 2 9,75 m2 4,33

Escala Primària Col·legi Pius XII 3 9,75 m2 4,33

Magatzem 1 pati tarongers Col·legi Pius XII 0 3,25 m2 1,44

Magatzem 2 pati tarongers Col·legi Pius XII 0 1,69 m2 0,75

Magatzem aula 3r EP Col·legi Pius XII 3 5,52 m2 2,45

Magatzem biblioteca Col·legi Pius XII 1 5,52 m2 2,45

Magatzem cuina Col·legi Pius XII 0 6,23 m2 2,76

Magatzem infantil Col·legi Pius XII 0 5,97 m2 2,65

Magatzem laboratori química Col·legi Pius XII 2 5,52 m2 2,45

Magatzem material
fotocopiadora

Col·legi Pius XII 0 36,1 m2 16,04

Magatzem pas Col·legi Pius XII 1 2,04 m2 0,90

Magatzem pas Col·legi Pius XII 2 2,37 m2 1,05

Recepció Col·legi Pius XII 0 15,78 m2 7,01

Recepció secretaria Col·legi Pius XII 0 5,52 m2 2,45
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Secretaria Col·legi Pius XII 0 19,14 m2 8,50

Sala d’espera Col·legi Pius XII 0 15,78 m2 7,01

Sala de professors Col·legi Pius XII 0 43,43 m2 19,03

Tutoria Primària Col·legi Pius XII 0 7,54 m2 3,35

Tutoria Secundària Col·legi Pius XII 0 7,69 m2 3,41

Vestíbul 0 Col·legi Pius XII 0 21,09 m2 9,37

Vestíbul 1 Xalet Ed. Infantil 1 8,41 m2 3,73

Vestíbul magatzem material Col·legi Pius XII 0 2,16 m2 0,96

E) Organització dels accessos, circulació, retolació.

10 exemples:

F) Horaris, agrupaments de l’alumnat, patis, entrades i sortides.

Patis

S’han redistribuït els torns de pati de manera que no coincideixen els alumnes d´Ed. Primària i els de
Secundària. Els grups aula s’han distribuït als diferents patis.Cada grup tendrà assignat un espai concret
dins el pati senyalitzat en terra amb cinta. Els grups estaran separats entre si a una distància mínima
d’1,50 metres per evitar que els diferents grups entrin en contacte entre ells.
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Els patis es realitzaran en els següents horaris i espais.
En cas de pluja, l’alumnat romandrà a la seva aula sota la vigilància de l’últim professor o professora amb el
qual ha estat.

Patis Ed. Infantil

DEMATÍ Pati castell Pati tren Pati tarongers porxo

9:30-9:55 4t A 4t B

9:55-10:25 5è A 5è B Escoleta

10:25-10:55 6è A 6è B

10:55-11:25

11:25-11:40 4t A 4t B

11:40-12:00 5è A 5è B 6è A i B

HORABAIXA Pati castell Pati tren Pati tarongers

15:50-16:05 4t B 4t A

16:10-16:25 5è B 5è A 6è A i B

Patis Ed. Primària

Horari Terrassa Pati tarongers Pati poliesportiu
descobert i porxo

Pati interior

9:55h - 10:25h 2n EP 1r EP 3r i 4t EP 5è i 6è EP

Patis d’ESO i batxillerat

Horari Terrassa Pati
exterior

Pati
exterior
davall la
porxada

Pati dels
tarongers Pati interior

10:45h - 11:15h 1r i 2n de
Batxillerat

1r i 2n
d’ESO

3r d’ESO A 3r d’ESO B
i 4t d’ESO

C

4t d’ESO A i B

En cas de pluja, l’alumnat que faci l’esplai al pati dels tarongers o al pati interior romandrà a l’aula amb
el professorat que tengui classe amb ells de 9:50 a 10:45h. En el cas de l’alumnat que faci l’esplai al pati
exterior o a la terrassa del primer pis, podrà sortir perquè aquest espai disposa d’una envelada.
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Torns de guàrdies de pati a Infantil durant 2021/2022

1r i 2n Primària (terrassa i pati dels tarongers). Si plou, a l’aula.

De dilluns a divendres Pati del castell Pati del tren Porxo

9:30h - 10:00h 4t A EI
Mestre/a 1

4t B EI
Mestre/a 2

-

10:00h - 10:30h 5è A EI
Mestre/a 1

5è B EI
Mestre/a 2

Escoleta
Mestra 3 i 4

10:30h - 11:00h 6è A EI
Mestre/a 1

6è B EI
Mestre/a 2

6è C E
Mestre/a 3

Torns de guàrdies de pati a Primària durant 2021/2022

1r i 2n Primària (terrassa i pati dels tarongers). Si plou, a l’aula.

1r A, B i C
(53 alumnes en total separats en

tres grups)

2n A i B
(50 alumnes en total separats en

dos grups)

DILLUNS Dos professor/a a cada pati Dos professor/a a cada pati

DIMARTS Dos professor/a a cada pati Dos professor/a a cada pati

DIMECRES Dos professor/a a cada pati Dos professor/a a cada pati

DIJOUS Dos professor/a a cada pati Dos professor/a a cada pati

DIVENDRES Dos professor/a a cada pati Dos professor/a a cada pati

3r i 4t Primària (pati exterior poliesportiu). Si plou, a l’aula.

3r A i B
(53 alumnes en total separats en

dos grups)

4t A i B
(56 alumnes en total separats en

dos grups)

DILLUNS Dos professor/a a cada pati Dos professor/a a cada pati

DIMARTS Dos professor/a a cada pati Dos professor/a a cada pati

DIMECRES Dos professor/a a cada pati Dos professor/a a cada pati

DIJOUS Dos professor/a a cada pati Dos professor/a a cada pati

DIVENDRES Dos professor/a a cada pati Dos professor/a a cada pati
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5è i 6è Primària (pati interior). Si plou, a l’aula.

5è A i B
(55 alumnes en total separats en

dos grups)

6è A i B
(58 alumnes en total separats en

dos grups)

DILLUNS Dos professor/a a cada pati Dos professor/a a cada pati

DIMARTS Dos professor/a a cada pati Dos professor/a a cada pati

DIMECRES Dos professor/a a cada pati Dos professor/a a cada pati

DIJOUS Dos professor/a a cada pati Dos professor/a a cada pati

DIVENDRES Dos professor/a a cada pati Dos professor/a a cada pati

Supervisió de patis a càrrec de l’Equip Directiu, qualsevol incidència que tengui lloc durant el temps
d’esplai serà comunicada al membre de l’Equip Directiu que tengui supervisió de patis aquell dia.

Horari de supervisió: dilluns (Xavi U.), dimarts (Ricard V.), dimecres (Xavi U.), dijous (Ricard V.) i
divendres (Dolors R.).

Guàrdies de pati d’ESO i batxillerat

Terrassa Pati
exterior

Pati
exterior
davall la
porxada

Pati dels
tarongers Pati interior

Nombre d’alumnes 1r i 2n de
BATX

1r i 2n
d´ESO

3r d´ESO A 3r ESO B i
4t ESO C

4t ESO A i B

Nombre de professors de
guàrdia

2 2 1 2 2
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Pati porxo Infantil

Metres quadrats 48,24m2

Distribució en zones 1 espai

Horaris de pati i grups
10:00h a 10:30h: Escoleta (1 grup)

10:30h a 11:00h: 6è C EI (1 grup)
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Pati del castell

Metres quadrats 233,29 m2

Distribució en zones 1 espai

Horaris de pati i grups
9:30h a 10:00h: 4t A EI (1 grup)

10:00h a 10:30h: 5è A EI (1 grup)

10:30h a 11:00h: 6è A EI (1 grup)
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Pati del tren

Metres quadrats 233,29 m2

Distribució en zones 1 espai

Horaris de pati i grups
9:30h a 10:00h: 4t B EI (1 grup)

10:00h a 10:30h: 5è B EI (1 grup)

10:30h a 11:00h: 6è C EI (1 grup)
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Pati interior

Metres quadrats 438,82 m2

Distribució en zones 4 espais

Horaris de pati i grups
9:55h a 10:25h: 5è i 6è de primària (4 grups)

10:45h a 11:15h: 4t d’ESO A i B (dos grups que ocuparan
una meitat del camp cada un)
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Pati exterior

Metres quadrats 551,70 m2

Distribució en zones 4 espais

Horaris de pati i grups
9:55h a 10:25h: 3r i 4t de primària (6 grups desdoblats,
abans 4 grups).

10:45h a 11:15h: 1r d’ESO A i B, 2n d’ESO A i B, 3r
d’ESO A (davall la porxada) (5 grups)
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Pati dels tarongers

Metres quadrats 353,44 m2

Distribució en zones 3

Horaris de pati i grups
9:55h a 10:25h: 1r de primària (3 grups)

10:45h a 11:15h: 3r d’ESO B i 4t d’ESO C (dos grups que
ocuparan una meitat del pati cada un)
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Terrassa 1

Metres quadrats 200,73 m2

Distribució en zones 2

Horaris de pati i grups
9:55h a 10:25h: 2n de primària

10:45h a 11:15h: 1r de batxillerat A i B (dos grups)
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Terrassa 2

Metres quadrats 170,14 m2

Distribució en zones 2

Horaris de pati i grups 10:45h a 11:15h: 2n de batxillerat A i B (dos grups)
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G) Constitució dels equips docents i coordinació del professorat.

Les mesures específiques que prendrem per adaptar-nos als diferents escenaris estaran recollides a la
PGA.

Mesures generals i/o pròpies del nivell 0, 1 i 2.

- Hem adequat les ràtios de 1r a 6è de primària tal com diu la normativa.
- Les hores de coordinació dels tutors es faran amb les mesures d’higiene sanitaris corresponent, al

igual que els equips docents.
- Reunions d’equips docents s´han prioritzat per damunt d´altres reunions. Es faran amb l’objectiu

de garantir el seguiment adequat del procés d’aprenentatge dels alumnes, la detecció de les seves
necessitats, la coordinació de les activitats interdisciplinars i l’avaluació coordinada dels alumnes.

- Hem intentat fer equips docents més petits i estables. Els criteris pedagògics de confecció
d’horaris del centre i d’assignació de professorat als grups són coherents amb aquest objectiu.

- Reunions d’equips docents quinzenals, al menys, amb l’objectiu de garantir el seguiment adequat
del procés d’aprenentatge dels alumnes, la detecció de les seves necessitats, la coordinació de les
activitats interdisciplinars i l’avaluació coordinada dels alumnes.

Mesures preventives dels nivells 3 i 4:

● Es mantendran les reunions programades però es faran telemàticament.

● Es reforçarà la tasca dels coordinadors/es TIC. Hi haurà un grup de Whatsapp directe entre
l´Equip Directiu, el coordinador TIC i l´empresa informàtica del centre (ICONO) per resoldre els dubtes
tecnològics que el professorat ens vagi plantejant. Els caps d´estudis i el coordinador TIC vehicularan el
suport i la informació als professors i, si s’escau, a alumnes i famílies sobre el seu ús i sobre l’ús de les
plataforma GSuite.

● En cas excepcional de confinament general, cada tutor/a durà a terme un quadern de Bitàcola i
enregistrarà les incidències rellevants del seguiment del treball a distància que realitzen els alumnes així
com de les necessitats personals i familiars que es detectin dels alumnes. La informació estarà compartida
al drive amb tot l’equip docent, el Departament d’Orientació i l’ Equip Directiu.

Mesures preses per facilitar en els nivells 3 i 4 la bona atenció de l’alumnat i molt especialment el
més vulnerable a partir de l’acció coordinada del seu professorat:

● A les reunions d’equips docents programades quinzenals o setmanals dels grups que facin
semipresencialitat a 4t d´ESO; es coordinaran les activitats (volum i contingut) de les tasques que es
proposen als alumnes telemàticament, per a la creació conjunta de propostes i del pla docent de treball.
Així mateix per fer el seguiment del grau de retorn que fan de les mateixes els alumnes, tant des del punt
de vista de l’aprenentatge com del benestar personal i realitzar el feedback corresponent per part del
professor a l’alumnat.

● A l´etapa de Secundària s´ha establert un cotutor/una cotutora a 4t d’ESO (serien els grups
que podrien passar a règim semipresencial).

● Les programacions d’aula que es compartiran al Drive facilitaran la coordinació de l’atenció a
l’alumnat amb més necessitats entre l’equip docent i l’equip de suport. L’equip educatiu juntament amb
l’equip de suport concretaran les activitats d’ensenyament-aprenentatge dels alumnes més vulnerables,
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realitzaran el seu seguiment i faran una comunicació freqüent amb els alumnes i les seves famílies,
actuant com a cotutors.

● La coordinació dels equips de tutors amb l’Equip Directiu i el Departament d’Orientació
tendran un tractament específic per unificar les activitats a desenvolupar, actuacions específiques i les
informacions que s’han de donar a alumnes i famílies.

● Les reunions de departament, una vegada s’hagin concretat els acords per la determinació de les
programacions de departament o de nivell educatiu, seran més espaiades per afavorir la realització de les
reunions d’equips docents més sovint.

● En cas excepcional de confinament, es faran claustres virtuals, breus i ben planificats, per fer
una valoració conjunta del desenvolupament del confinament i permetre una anàlisi i presa de decisions
conjunta. Es reforçarà el vincle i la cura entre tota la comunitat: informacions periòdiques, trobades,
prestació de suport, consells... necessaris durant el confinament.

H) Coordinació entre etapes

Coordinació d’Educació Primària amb Educació Secundària Obligatòria

La finalitat d’aquesta coordinació és assegurar una transició adequada entre les dues etapes i facilitar la
continuïtat del procés educatiu dels alumnes.

Es considera una actuació prioritària que s’ha de realitzar amb independència del nivell existent.

En els nivells 3 i 4 es realitzaran les coordinacions per videoconferència.

La coordinació s’ha de dur a terme al llarg del curs 2021-2022 en tres fases:

a) Fase informativa (finals del curs 2020-2021 i inici del 2021-2022), coordinada pels equips directius i
amb la participació dels docents de sisè curs d’Educació Primària i de primer curs d’Educació Secundària
Obligatòria i amb el Servei d’Orientació. La informació ha de ser personalitzada sobre cada alumne i
incidir, almenys, en:

- Els aspectes essencials del currículum (objectius, continguts, criteris d’avaluació, estàndards
d’aprenentatge i competències clau) que no han pogut ser treballats, si és el cas i les opcions
metodològiques que s’han adoptat amb l’alumnat (treball per projectes, agrupaments, desdoblaments,
tallers, adaptacions curriculars, etc.).

- Els aspectes del currículum que s’han pogut treballar i, d’aquests, els objectius que es consideren
assolits.

- Les mancances de tipus social i afectiu que, si és el cas, s’hagin detectat, així com les propostes i
recomanacions en vistes a facilitar una acollida d’aquest alumnat a 1r d’ESO.

-  Traspàs dels informes individualitzats .

- Els resultats més rellevants de les entrevistes amb les famílies a fi de poder donar una resposta
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educativa adequada a les necessitats i les característiques de l’entorn sociofamiliar de cada alumne.

- Les condicions en què s’ha decidit la promoció de l’alumnat, a fi de facilitar un tractament curricular
que prengui com a punt de partida la situació real de cada infant.

b) Fase de seguiment (inici segon trimestre a inici tercer trimestre curs 2021-2022), coordinada pels
equips directius. Ha de prendre com a punt de partida l’anàlisi dels resultats de la primera avaluació de
l’alumnat de primer d’ESO i ha de servir per ajustar els processos d’ensenyament i aprenentatge tant a
l’educació primària com a la secundària obligatòria. Es podran dur a terme actuacions conjuntes entre els
professorat de les dues etapes, a criteri dels òrgans de govern i dels de coordinació pedagògiques de cada
etapa o de cada centre si n’és el cas. Totes les actuacions s’adaptaran als diferents nivells d’alerta.

c) Fase d’avaluació (tercer trimestre del curs 2021-2022). Coordinada pels caps d’estudis i amb la
participació dels professorat de sisè i de primer curs d’ESO. La finalitat és la de valorar el progrés que ha
experimentat l’alumnat en el pas de sisè a primer d’ESO, detectar els punts forts i els aspectes a millorar
en vistes al curs següent.

Coordinació de 4t d’ESO amb Batxillerat

Especialment aquest curs, els departaments didàctics, a l’inici del curs 2021-22 hauran de posar una
especial atenció a la seva coordinació interna en relació a:

- La preparació de les activitats d’avaluació inicial dels alumnes de 1r de Batxillerat.

- L’adequació de les programacions docents de primer curs del Batxillerat tenint en compte la informació
recollida de 4t d’ESO i de les avaluacions inicials. Al llarg del curs, és necessari que els departaments
didàctics realitzen les valoracions necessàries sobre el grau d’exigència determinat als criteris de
qualificació dels alumnes de 4t d’ESO i els de 1r de Batxillerat, amb la finalitat de millorar el trànsit entre
etapes i la correcta adequació dels mateixos. Aquest procés ha de tenir un tractament específic després de
la primera avaluació i es farà constar en les actes del departament.

Li correspondrà a la CCP revisar els criteris de titulació d’ESO i fixar les directrius per a la correcta
coordinació del desenvolupament competencial del currículum tant a 4t d’ESO com a Batxillerat. Es fa
una recomanació explícita, perquè en el si de la CCP i del claustre, es fomenti a tots els nivells d’ESO i
Batxillerat, la realització de treballs i projectes de recerca interdisciplinaris.

Coordinació entre 6è d´Educació Infantil i 1r d´Educació Primària

Els tutors d’ambdues etapes mantindran coordinacions internes en relació a l’inici de curs, així com:

-La preparació de les activitats d’avaluació inicial de l’alumnat de 1r de Primària.

-L’adequació de les programacions docents de primer curs de primària tenint en compte la informació
recollida de 6è d’Educació Infantil i de les avaluacions inicials. Al llarg del curs, és necessari que els
equips docents realitzin valoracions necessàries sobre el grau d’exigència determinat als criteris de
qualificació dels alumnes de 6è d’Educació Infantil i els de 1r de primària, amb la finalitat de millorar el
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trànsit entre etapes i la correcta adequació dels mateixos. Aquest procés ha de tenir un tractament
específic després de la primera avaluació i es farà constar en les actes de reunions.

Coordinació de l’atenció a la diversitat

Per tal de donar resposta a l’atenció a la diversitat, els equips de suport i el professorat d’àrea, amb la
col·laboració del servei d’orientació, dissenyaran les adaptacions curriculars corresponents prenent com a
referència els objectius determinats com essencials a la programació docent de l’àrea. A partir d’aquests
es seleccionaran, d’acord a les necessitats dels alumnes, els criteris d’avaluació i els estàndards
d’aprenentatge corresponents.

El cap del DO inclourà a la seva programació l'organització dels suports contemplant els diferents nivells
d’alerta, de manera que el pas d'un a l'altre no suposi perdre el contacte amb els alumnes i les famílies als
quals atenen.

Caldrà tenir especial atenció a l’acollida emocional de l’alumnat més vulnerable, per establir plans de
seguiment i coordinació amb l’equip docent, famílies i serveis externs.

Als nivells 3 i 4, l’equip de suport ha de facilitar una atenció més individualitzada als alumnes, quan es
detectin dificultats d’accés al currículum a través de les TIC o en l’autonomia de l’alumne per realitzar
les activitats encomanades. En aquest sentit, l’equip de suport ha d’assumir funcions de co-tutoria. Un
membre de l’equip de suport ha de fer el seguiment del procés d’aprenentatge de l’alumne i ha de ser el
referent per a comunicar-se amb les seves famílies.

A tots els nivells, si al llarg del procés d’avaluació es detecta que el progrés d’un alumne no és l’adequat,
s’han d’establir mesures de suport educatiu tan aviat com es detectin les dificultats, a fi de garantir
l’adquisició de les competències imprescindibles per continuar el procés educatiu. La programació d’aula
del professors ho ha de preveure.

En els nivells 3 i 4, quan es detecti un progrés no adequat de l’alumne en una o varies àrees el/la tutor/a
ho comunicarà via correu electrònic a la família de l'alumne. A ESO i Batxillerat també ho pot fer
directament el/la professor/a de l’àrea. Es durà un registre d´aquestes actuacions que estaran disponibles
per a l'equip docent al Drive.

El GESTIB també serà un mitjà de comunicació del centre amb les famílies en tots els nivells i molt
especialment en el 3 i 4.

Cal una formació inicial, mínima, per a tota la comunitat escolar (famílies incloses), per a l’utilització
d’aquesta plataforma virtual, així com del GESTIB. S´elaboraran unes instruccions bàsiques, fàcils de
comprendre i molt visuals, com a guia per a les famílies.

3.3. Planificació curricular.
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A) Avaluació inicial

A tots els nivells es realitzarà una avaluació inicial. És important saber en quin nivell d’aprenentatges
comencen els alumnes el nou curs.

Per això, es durà a terme l’avaluació inicial durant la primera setmana del curs. Les dates de realització
seran del 13 de setembre al 17 de setembre.

Es valoraran els resultats a les corresponents reunions dels equips docents establertas al PAC per valorar
els resultats.

L’avaluació inicial de l’alumnat ha d’estar basada en el nivell d’adquisició de les competències clau. Hem
d’aplicar una lògica competencial i de sabers essencials en relació al cicle o etapa.

Per dur a terme aquesta avaluació inicial, s’hauran de tenir en compte els resultat de les avaluacions
obtingudes pels estudiants i els informes elaborats pels docents a la finalització del curs 2020-2021, que
s’hauran de contrastar i enriquir amb les avaluacions inicials que es duran a terme durant les primeres
setmanes del curs 2021-2022.

L’avaluació prioritzarà el desenvolupament de les competències el saber fer (habilitats, destreses en les
diferents àrees de coneixement i en l’àmbit socioemocional) per damunt de l’ensenyament memorístic i
de coneixements tancats.

Inclourà components qualitatius que permetran avaluar amb quin estat emocional i motivacional es troba
l´alumne.

Les avaluacions inicials hauran d’utilitzar estratègies i instruments variats: l’anàlisi dels informes emesos
pels docents del curs anterior, observacions a l’aula, debats i converses, simulacions, treballs d’aula,
portafolis o diaris de classe del curs anterior, proves competencials, seran les eines que ens permetran
situar l’estat emocional i acreditar el nivell d’assoliment de les competències que marcarà el punt de
partida del curs 2021-2022. L’autoavaluació i la coavaluació, juntament amb l’heteroavaluació, cobren
especial significat ja que permeten a l’alumne prendre consciència del punt en què es troba en relació al
desenvolupament de les competències i què ha de fer per millorar.

És el punt de referència dels equips docents a l’hora de prendre decisions relatives al desenvolupament
del currículum, a la determinació dels aspectes essencials i d’aquells que caldrà reforçar per assolir els
objectius generals.

Com a conseqüència del resultat d’aquesta avaluació inicial s’hauran d’adequar les programacions
didàctiques a les característiques i coneixements dels alumnes i s’adoptaran les mesures pertinents de
suport i recuperació per als alumnes que ho necessiten, d’adaptació curricular no significativa per
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l’alumnat NESE o d’adaptació curricular significativa per l’alumnat de necessitats educatives especials.

Els procediments i els instruments amb els quals es durà a terme l’avaluació inicial dels alumnes cal
s’adeqüin al nivell existent en el moment de realitzar-se . Si cal, es duran a terme mitjançant l’ús de les
TIC.

En el cas d´Educació Infantil l´avaluació inicial començarà amb la recollida d´informació mitjançant el
qüestionari per escrit que omplen els pares dels alumnes que comencen 4t infantil, l’entrevista personal
amb els tutors a l’aula amb la presència de l’infant, l´observació a l´aula durant les primeres setmanes i les
activitats avaluatives inicials (jocs matemàtics, joc simbòlic…).

Aquí recollim les dades generals que venen reflectides al qüestionari i les especificacions oportunes que
les famílies expressen a la mateixa entrevista. És un bon moment també pel tutors observar als infants en
aquest primer contacte amb l’aula, els materials que hi ha en aquests moments, així com també la relació
amb els adults.

A partir d’aquesta avaluació inicial es segueix el procés d’adaptació amb base a observacions
sistemàtiques i individualitzades, per detectar si els infants pateixen algun tipus de dificultat a l’hora de
fer aquest procés d’adaptació: a l’espai, als companys, als educadors i a l’organització de l’aula.

B) Previsió de l’adequació de les programacions didàctiques a les exigències dels diferents nivells de risc

Educació Infantil i Primària

En el curs 2020-2021 s´han treballat els continguts que quedaren pendents durant el confinament del curs
anterior. Durant el primer trimestre del curs 2021-2022 s’ha de dedicar al reforç dels aspectes curriculars i
afectivoemocionals en els quals l’alumnat pugui presentar dificultats.

A partir de la concreció curricular, de les programacions docents, de la informació recollida durant el
tercer trimestre del curs 2021-2022 prioritzarem aquells aspectes essencials del currículum que permetin
adaptar-se a cada un dels tres nivells possibles.

En qualsevol dels nivells plantejats, la competència d’aprendre a aprendre, la competència social i cívica
(intel·ligència interpersonal i intrapersonal) i la competència digital estaran presents en la majoria
d’activitats. Aquest tractament competencial permetrà desenvolupar en l’alumnat capacitats per aplicar els
continguts propis de cada etapa a situacions properes per aconseguir resoldre situacions de diferents
nivells de complexitat.

Es prioritzarà el treball d’habilitats, destreses, actituds, valors i motivacions que s’han d’utilitzar per
analitzar, discriminar, interpretar i prendre decisions, aplicant sistemes de reflexió i acció per resoldre
problemes complexes en situacions reals i contextualitzades. 

A més, caldrà preveure el treball de processos de reflexió sobre l’aprenentatge i una avaluació
reguladora i formadora tant de l’aprenentatge com de la pràctica docent.
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Entenem com a elements bàsics del currículum: els objectius i els criteris d’avaluació de cada
àrea/competència per cada cicle. En base a aquests elements s’establiran tres nivells de prioritats:

1. Nivell 0: elements bàsics, fonamentals i prioritaris en qualsevol dels tres nivells possibles. Es
considera imprescindible assolir-los i implementar-los durant el curs escolar 2021-2022.

2. Nivell 1 i 2: elements importants que tendran caràcter prioritari només en els nivells 1 i 2. Es
podrien assolir i implementar en dos cursos escolars.

3. Nivell 3 i 4: elements que es consideren menys prioritaris, que es podrien assolir i implementar
durant tres cursos escolars. S’han de posar en pràctica en el nivell 1 i 2 i posposar-se als cursos
següents en cas de donar-se els nivells 3 i 4.

La CCP assegurarà la coherència i la coordinació entre els equips de cicle, encarregats de prioritzar els
elements bàsics, per a què es puguin desenvolupar les programacions docents.

QUI QUÈ COM

CCP 1. Coordinarà i donarà
coherència als aspectes
essencials del currículum:
objectius específics de les
àrees/competències  i dels
criteris d’avaluació que hauran
de treballar els equips de cicle,
a partir de les programacions
docents que formen part de la
concreció curricular.

2. Coordinarà la seqüència per
cicles

3. Elaborarà directrius per a la
recuperació de les mancances
del curs anterior.

1. Establint tres nivells de prioritat:

a) Nivell 0: imprescindibles en qualsevol dels
tres nivells plantejats. Màxima prioritat.

b) Nivell 1 i 2: importants en els nivells 0 i 1 i
2. Prioritat mitjana.

c) Nivell 3 i 4 : Prioritat baixa. Es poden
postposar en cas dels nivells 1- 2 i 3-4.

2. Relacionant els nivells de prioritat amb els
tres nivells previstos:

a) Nivell 0 (Normalitat)

b) Nivell 1 i 2 (agrupaments reduïts)

c) Nivell 3 i 4 (no presencial a partir de 3r
d’ESO)

3. Establint directrius generals perquè durant el
primer trimestre del curs 2021 – 2022 es
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reforcin els aspectes essencials que hagin
quedat pendents del curs anterior.

Concreció dels aspectes essencials a les programacions docents d’Educació Infantil i d’Educació
Primària

En funció de les prioritats acordades des d’una perspectiva inclusiva i globalitzada, els equips de cicle
adaptaran les programacions docents del curs 2021/2022, sumant els continguts no treballats del curs
anterior.

Programació d’aula curs 2021-2022.

Una vegada estructurades les programacions docents, cada mestre/a concretarà els aspectes curriculars de
cada nivell de prioritat en la seva programació d’aula.

El quadre següent resumeix el procés fixat en aquest apartat:

QUI QUÈ COM

Professorat 1. Concretarà els aspectes
determinats pels cicles.

2. Concretarà les activitats de reforç i
suport educatiu que durà a terme amb
el seu grup d’alumnes durant el
primer trimestre del curs, a partir de
les evidències extretes de l’avaluació
inicial.

1. Mitjançant la programació d’aula.

2. Planificant els eixos transversals.

3. Duent a terme activitats de reforç i
suport educatiu en col·laboració amb els
especialistes dels equips de suport i del
servei d’orientació.

Adequacions metodològiques

Les propostes metodològiques s’han adaptat, per tal que siguin flexibles i obertes per poder permetre el
pas d’un nivell a un altre i donar continuïtat a la tasca educativa.

Cal tenir present que a l’educació infantil s’ha de possibilitar un caràcter globalitzador del currículum.

A educació primària el professorat planificarà la programació per poder dur a terme activitats de caràcter
interdisciplinar, adreçades a l’assoliment d’objectius i competències d’àrees diferents. Aquestes activitats
seran tingudes en compte en el moment de l‘avaluació en cada una de les àrees a què afecten.
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Per motius de prevenció sanitària s’eliminaran les següents activitats:

● Tallers d'Educació Infantil entre diferents grups. Es proposa per a aquest curs la realització dels
tallers per grup-aula.

● Tallers de Matemàtiques de 1r i 2n de Primària
● Grups interactius
● Desdoblaments d'Educació Primària.

Prioritzarem opcions metodològiques com ara:

- El treball interdisciplinar que fomenti la recerca i la selecció d’informació, l’ús dels diferents
llenguatges en situacions funcionals, l’aplicació dels continguts matemàtics en contextos on siguin
necessaris per entendre l’objecte d’estudi.

- L’ús de les TIC i les TAC com a eines no solament de comunicació, sinó de recerca, exposició,
elaboració de treballs tant per part del professorat com de l’alumnat.

- L’aprenentatge basat en problemes relacionats amb situacions properes a l’alumnat que, partint de
l’entorn més immediat, els permetin resoldre situacions en entorns més amplis (transferència del
coneixement, aprenentatge funcional).

- Als nivells 3 i 4 es prioritzarà el treball individual, en grups reduïts o en parelles.

En cas excepcional de confinament generalitzat de la població es plantegen les mateixes opcions
metodològiques que als altres nivells fent ús de les eines telemàtiques per al seu desenvolupament.

- El centre disposarà d’informació de les possibilitats, i recursos de l’entorn familiar de l’alumnat, a fi i
efecte d’adaptar les opcions metodològiques i les eines de comunicació a les necessitats i possibilitats de
cada alumne.

- A educació infantil, els treballs que es proposin en aquest escenari seran més propers a l’entorn familiar
i a les rutines pròpies de l’edat de l’alumne, possibilitant la participació, interacció i la col·laboració de
les famílies.

En qualsevol dels nivells el professorat planificarà i durà a terme activitats de caràcter interdisciplinari,
adreçades a l’assoliment d’objectius i competències d’àrees diferents. Aquestes activitats seran tingudes
en compte en el moment de l‘avaluació en cada una de les àrees a què afecten.

Avaluació

Els referents de l’avaluació seran els objectius de cada àrea/competència/capacitat, i més específicament
els criteris d’avaluació i els estàndards d’aprenentatge (en el cas de l’Educació Primària), amb les
prioritzacions que s’han establert en el marc de les programacions docents.

Plantejarem (en el procés de revisió de les programacions docents) noves estratègies i instruments
d’avaluació de caràcter més competencial, que ens permetran valorar l'evolució de l’alumnat en qualsevol
dels tres nivells, com ara:

- Les experiències de coavaluació i autoavaluació.
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- El registre sistemàtic de les observacions del progrés de l’infant.

- L’elaboració de rúbriques, llistes de verificació, bases d’orientació...

- La diversificació d’instruments, moments i avaluadors/coavaluadors que permetin recollir evidències
sobre l’evolució de l’alumnat i valorar més enllà de les proves escrites. S´ha programat una formació en
aquest sentit per al professorat de Primària, Secundària i Batxillerat.

Mesures organitzatives i curriculars per a l’atenció a la diversitat

Per tal de donar resposta a l’atenció a la diversitat els equips docents, en col·laboració amb l’equip de
suport i del servei d’orientació, actualitzaran les adaptacions significatives i no significatives, tenint com a
referència els tres nivells de priorització dels objectius i els possibles escenaris.

Les mesures d'atenció a la diversitat es desenvoluparan dins els grups de referència de l'alumnat amb
NESE per tal de garantir una educació inclusiva.

Amb l’objectiu de planificar la resposta educativa a les necessitats de l’alumnat amb dificultats
específiques es comptarà amb l’assessorament dels equips d’orientació educativa i psicopedagògica
especialitzats que fan feina amb el centre (EOEP, ONCE, EADISOC…) i les Unitats Volants d’Atenció a
la Integració (UVAI).

Els Equips docents amb la col·laboració de l’equip de suport i del servei d’orientació actuaran tenint en
compte:

- La programació d’aula.
- Els eixos transversals.
- Planificant i implementant activitats de reforç i de suport educatiu per al primer trimestre del

curs, partint de les necessitats concretes de l’alumnat i dels referents curriculars establerts al seu
Document Individual NESE , en relació amb els tres nivells i escenaris possibles..

- Dissenyant les adaptacions metodològiques, inclòs l’enriquiment educatiu, de l’alumnat amb
NESE que ho precisin.

- Orientant a l’equip docent, per part de l’equip de suport i el servei d’orientació, sobre aspectes
metodològics i organitzatius per l’atenció educativa de tot l’alumnat i específicament per
l’alumnat amb NESE.

- Dissenyant, per part dels serveis d’orientació, programes concrets, segons les necessitats dels
centres educatius, com:

○ Programes per a la millora de la comprensió escrita i oral, de la comunicació, estimulació
de la lectura i del llenguatge, estimulació del càlcul, resolució de problemes, etc.

○ Programes d’enriquiment curricular, estimulació del talent i creativitat
○ Programes per l’aplicació de metodologies actives, globalitzades, etc…
○ Prevenció de l’absentisme escolar (tallers de motivació, treball amb famílies, programes

d’acolliment a l’aula, etc.

Educació Secundària i Batxillerat

Es preveuran, des d’inici del curs 2021-2022, les adequacions necessàries per atendre els diferents escenaris
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d’ensenyament derivades de la possible incidència, a les Illes, de la COVID-19: ensenyament presencial,
semipresencial i a distància.

La programació dels departaments didàctics han d’incloure, com a mínim, els elements establerts als articles
29.3 i 24.3 dels Decrets: 34/2015 i 35/2015 de 15 de maig, de currículum d’Educació Secundària Obligatòria i
del Batxillerat a les Illes Balears, respectivament. Amb independència del nivell en el qual ens puguem trobar,
es fixaran els criteris d’avaluació i els estàndards d’avaluació que es consideren bàsics, que es mantendran
invariables en tots els  nivells.

De la mateixa manera, els indicadors, instruments d’avaluació i criteris de qualificació i recuperació s’hauran
de preveure, de manera diferenciada, per a cadascun dels tres nivells previstos.

Determinació dels elements essencials del currículum

Tindran la consideració d’elements essencials del currículum, aquells que possibiliten a l’alumne assolir els
aprenentatges competencials corresponents als objectius de l’etapa. Aquests elements tindran la consideració
de bàsics i quedaran clarament assenyalats en la programació docent.

Tot tenint en compte els resultats de l’avaluació inicial, per a cada nivell educatiu, els departaments didàctics
prioritzaran les competències, i seqüenciaran els continguts, els criteris d’avaluació i els estàndards
d’aprenentatge avaluables dels d'aprenentatges essencials per cada nivell educatiu de l’etapa i integraran els no
desenvolupats del curs passat (recollits a les graelles de continguts no treballats).

En la selecció dels objectius, s’han de prioritzar aquells de caire més competencial, per potenciar el
desenvolupament de les competències clau: aprendre a aprendre, digital i lingüística, principalment, i aquells
que afavoreixin el desenvolupament de les capacitats que han de permetre a l’alumne millorar la gestió de les
seves emocions, el treballar en equip, la seva l’autonomia i responsabilitat així, com aquells que respectin al
màxim els diferents ritmes d’aprenentatge dels alumnes.

Les programacions docents de Llengua i Literatura Castellana i de Llengua i Literatura Catalana han d’estar
coordinades per nivells, tant en el seu contingut com en la seva temporització i metodologia.

En aquest sentit, els departaments didàctics implicats acordaran una distribució temporal dels elements del
currículum, evitant duplicitats, i dedicant, el màxim de temps al desenvolupament d’activitats d’aprenentatge
de les diferents destreses lingüístiques des d’una vessant funcional i comunicativa de la llengua. Aquests
elements comuns en el desenvolupament de la competència lingüística també seran tinguts en compte per part
del departament de Llengües Estrangeres.

Programació d’aula

La concreció de les programacions en programacions d’aula, en tots els nivells, afavoriran l’aprenentatge
competencial a través de la realització de projectes interdisciplinaris, treballs d’indagació i recerca amb l’ús de
les TIC. En el seu desenvolupament, s’ha de potenciar el treball en grup i dinàmiques de treball cooperatiu dels
alumnes.

Les programacions d’aula s’han d’adaptar als diferents nivells d’alerta sanitària. En el cas de les matèries de 1r,
2n i 3r d’ESO i de 1r i 2n de batxillerat, s’ha d’elaborar una programació per a l’ensenyament presencial i una
altra per a un possible confinament general de la població. En el cas de les matèries de 4t d’ESO, a més
d’aquestes dues situacions, s’ha de contemplar una tercera programació per a l’ensenyament semipresencial.
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En tots els nivells, i molt especialment en el nivell 3 i 4, en el que s’utilitzaran els recursos de calendaris i de
treball en línia compartits, els equips educatius de cada nivell compartiran les programacions d’aula de cada
àmbit o nivell, de forma que cada equip educatiu coordinarà la temporalització de les activitats que es proposen
als alumnes, els instruments per a l’avaluació del procés d’ensenyament-aprenentatge i el criteris d’avaluació i
qualificació.

Les programacions d’aula de la primera setmana de classe han de preveure activitats per a l’avaluació inicial
dels alumnes.

La programació d’aula haurà de preveure les activitats de reforç i recuperació de l’alumnat que va promocionar
amb la matèria no superada.

D’altra banda, les programacions d’aula han de preveure les activitats per a l’atenció de tota la diversitat de
l’alumnat, les quals s’ajustaran a les necessitats, fortaleses i característiques de cada alumne. Per al correcte
disseny d’aquestes activitats caldrà una coordinació periòdica del professorat amb l’equip de suport i si s’escau
amb l’orientador/a.

Adaptacions metodològiques

En qualsevol dels tres nivells, el professorat d’un mateix equip docent, ha d’acordar la planificació conjunta i
coordinada d’activitats interdisciplinaris amb altres professors del mateix equip docent, adreçades a
l'assoliment d’objectius i competències d’àrees diferents. En tots els casos, ha d’implicar com a mínim al
professorat d’un àrea lingüística i al professor d’altra matèria. Aquestes activitats, han de ser tingudes en
compte en el moment de l’avaluació de les àrees a què intervenen.

Les activitats interdisciplinars es planificaran per ser realitzades en grups d’alumnes de manera colaborativa i
mitjançant l’ús de les TIC i les TAC, considerades com a eines d’aprenentatge (per a la recerca, exposició i
elaboració de treballs) i no solament de comunicació.

La concreció curricular del centre recollirà les normes per a la seva realització, temporalització, presentació i
exposició, així com els criteris d’avaluació i, si s’escau, les eines d’avaluació que s’han d’emprar per cada
nivell educatiu.

A tots els nivells, però especialment al 3 i 4, l’equip docent ha de tenir coneixement de les dificultats personals,
familiars i d’accés a les TIC de l’alumnat de cada grup. Aquesta informació consta als informes
individualitzats realitzats pel professorat a final del curs 2020-2021, que es facilitaran per part de l’equip
directiu tant al tutor com a la resta de professors de l’equip docent abans d’iniciar-se les classes del curs
2021-2022.

Competència digital

La competència digital és una de les competències clau del currículum. Tot l’alumnat ha de tenir l’oportunitat
de desenvolupar-la en tots els àmbits i matèries. Les programacions didàctiques recolliran les orientacions
metodològiques per al seu desenvolupament.

La plataforma digital de comunicació, treball i intercanvi entre el professorat, les famílies i els alumnes serà
Google Worspace amb totes les seves eines (correu, drive,classroom…).

El professorat ja ha estat format en el seu ús durant el curs 20-21.

En col·laboració amb les associacions de mares i pares es planificaran sessions formatives per a les famílies, a
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fi de donar-los a conèixer l’entorn de treball telemàtic, de comunicació i d’intercanvi.

Assignació de les hores de lliure disposició (HLLD) a 1r, 2n i 3r d’ESO

Una de les hores de lliure disposició a 1r, 2n i 3r d’ESO s’ha designat a tutoria, atenent els següents criteris:

- facilitar el desenvolupament d’activitats d’educació per a la salut i l’adopció d’hàbits

saludables

- potenciar els aspectes socioemocionals i
- fer un seguiment més individualitzat dels alumnes

L’altra hora de lliure disposició s’ha designat a assignatures que desenvoluparan projectes interdisciplinars amb
l’objectiu de fomentar aquest aspecte del currículum.

La distribució de les hores de lliure disposició és la següent:

- 1r d’ESO: tutoria i Educació Plàstica i Visual (en anglès)
- 2n d’ESO: tutoria i Geografia i Història
- 3r d’ESO: tutoria i Geografia i Història

Pautes per a  l’establiment dels criteris de promoció i titulació

Els criteris de promoció i titulació de la concreció curricular del centre s’adequaran als possibles nivells
d’acord amb les instruccions que es dictin sobre l’avaluació dels alumnes d’ESO i Batxillerat.

En relació als alumnes consideram que s’ha de defugir del missatge d’un “Aprovat general”.

Criteris de qualificació, recuperació i de seguiment de matèries pendents

Els criteris de qualificació, de recuperació i de seguiment de pendents es preveuran de manera diferenciada per
cadascun dels nivells previstos.

En tots els nivells, es fomentarà el paper actiu de l’alumne en la seva avaluació a través de l’autoavaluació, la
coavaluació i la heteroavaluació.

En el procés d’avaluació contínua, competencial i formativa dels alumnes, es valorarà tant el procés, com els
resultats dels aprenentatges dels alumnes, així com la pràctica docent i s’adoptaran les mesures escaients per
millorar-los i per adequar-los, quan es detectin dificultats en el procés d’aprenentatge dels l’alumnes.

La recuperació de les matèries dels alumnes que han promocionat amb matèries pendents del curs 2020-2021,
ateses les condicions excepcionals derivades de l’educació semipresencial, ha de ser un objectiu prioritari, i no
han de ser un entrebanc per superar les del curs actual.

Així, durant el primer trimestre del curs 2021-2022, fonamentalment, i si s’escau durant el segon trimestre, els
departaments didàctics, a través del professor de la matèria del curs on està matriculat l’alumne, en el cas de
matèries que tenen continuïtat, realitzaran el seguiment corresponent i es duran a terme activitats de
recuperació.

En cas de no recuperar l’alumne la matèria pendent, i com a criteri general, si durant el primer i segon trimestre
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del curs, l’alumne, supera la matèria del curs actual, es considerarà, a la segona avaluació, que l’alumne ha
superat la matèria pendent del curs anterior. En cas de no aprovar, l’alumne tindrà dret a realitzar una
prova/activitat de recuperació final al llarg del tercer trimestre.

Per als nivells de Batxillerat i per aquells alumnes d’ESO que han promocionat amb matèries no superades,
que no hi tenen continuïtat al curs actual, es realitzaran durant el primer i segon trimestre activitats/proves de
recuperació parcials. Els departaments didàctics facilitaran activitats per a la preparació de les proves/activitats
de recuperació i en faran el seguiment corresponent. S’assignarà a un membre del departament per fer el
seguiment d’aquests alumnes. En aquest seguiment, hi col·laborarà el tutor. En cas de no aprovar la matèria
pendent, després de realitzar les activitats proposades/proves parcials, l’alumne tindrà dret a realitzar una prova
final de recuperació durant el tercer trimestre i, en el cas de no aprovar-la, tendrà dret a realitzar una prova per
setembre.

Aquest procés de seguiment de pendents s'inclourà al pla específic del centre. Cada professor que hagi
d’avaluar un alumne/una alumna amb una matèria pendent, haurà d’emplenar un informe de seguiment en què
es recolliran els objectius, els criteris de qualificació i d’avaluació, els materials d’estudi i els resultats de les
proves realitzades. A més, el professor realitzarà un mínim d’una tutoria per trimestre amb l’alumne/a avaluat.

C) Introducció com a tema transversal dins les programacions didàctiques aspectes relacionats amb: la
promoció de la salut, les relacions socials, la competència digital i la competència d’aprendre a
aprendre.

Eixos transversals (2n Cicle d’EI I EP)

Es presenten tres eixos que resulten fonamentals treballar en qualsevol dels tres nivells.

Aquests eixos impregnen tots els àmbits del currículum, de manera que resulten transversals i no es
vinculen a un àmbit concret.

Relacions Socials

Donada la situació excepcional viscuda, consideram necessari l’elaboració d’un eix transversal que
tractarà els següents continguts, adaptant-los al nivell de l’alumnat:

- Cohesió de grup.

- Interdependència positiva.

- Creació de vincle.

- Sentiment de seguretat.

- Resiliència .

- Disseny de grup base.

- Responsabilitat individual.

- Distribució de responsabilitats.
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- Què hem après?

Salut

Tots els professors inclouran com a tema transversal a les seves programacions d’aula aspectes
relacionats amb la promoció de la salut, amb independència del tractament específic que alguna àrea hi
faci i de les activitats de tutoria que es desenvolupen amb aquest fi.

Amb aquesta finalitat, els equips docents determinaran de quina manera en cada un dels àmbits o matèries
s’han de treballar, de forma globalitzada i/o interdisciplinari, aspectes com ara:

- Els hàbits bàsics de salut (alimentació, exercici físic...).

- Les rutines d’higiene.

- La prevenció dels contagis.

- El coneixement de la malaltia de la covid-19: transmissió, efectes, símptomes, etc.

-La salut emocional en el confinament i la gestió de les angoixes i pors.

El professorat tutor, amb el suport del personal de l’equip de suport o del servei d’orientació, tindrà
especial cura en la gestió de l’estat emocional dels alumnes. En aquest sentit, serà necessari fomentar la
comunicació mestre-alumne, alumne-alumne, mestre-famílies. Fomentarem que els alumnes expressin i
comparteixin sentiments, sensacions i vivències, a fi d’oferir-los una atenció més adequada a les seves
necessitats i, si és el cas, detectar possibles problemàtiques o mancances derivades del confinament i la no
assistència als centres, situacions de risc, etc.

La doctora del centre farà xerrades formatives adreçades a l’alumnat i al professorat.

L´Equip Directiu proposarà a l’APIMA del centre una formació adreçada a les famílies per facilitar el
maneig de les eines digitals.

Competència aprendre a aprendre

La situació de confinament ha demostrat la necessitat de treballar la competència d’aprendre a aprendre.

Aquest eix agrupa les competències més relacionades amb l’autoconeixement que un té d’un mateix,
especialment les que serveixen per bastir l’autoconcepte i les capacitats vinculades a l’aprenentatge.

Aquesta competència considera la persona com a individu capaç de conèixer-se a si mateix i de conèixer
allò que li és necessari saber. La consciència de les característiques personals, intel·lectuals o d’interessos
és imprescindible per dirigir i regular el procés d’aprenentatge i per optar entre les alternatives que
s’ofereixen.

Aquesta competència si bé es conceb orientada vers un mateix, s’assoleix en gran part gràcies a la
interacció amb altres persones i es consolida en els diversos espais i temps socials, siguin escolars,
familiars o de lleure.
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Inclou els següents aspectes, sempre adaptat a l’edat i les possibilitats de cada alumne/a:

- Presa de consciència de les característiques personals respecte de l’aprenentatge i de les fortaleses
i debilitats pròpies (autoconeixement acadèmic).

- Ser conscient del que se sap i del que cal aprendre.

- Organitzar el propi procés d’aprenentatge i aplicar-hi les tècniques adients.

- Emprar tècniques de consolidació i recuperació dels aprenentatges (recerca i tractament de la
informació).

- Utilitzar la interacció i les tècniques d’aprenentatge en grup (intel·ligència interpersonal).

- Motivació per aprendre i per continuar aprenent.

Competència digital

Desenvolupar la competència digital esdevé clau en qualsevol dels tres nivells, principalment als nivells 0
i 1-2, per afrontar un possible nivell 3-4.

Es treballarà des de totes les àrees. És fonamental que els alumnes dominin el llenguatge adequat per
escriure un mail, fer fotos de un escrit i pujar-lo al drive, pujar i compartir documents en el drive, penjar
feines al Classroom...

D) Planificació i organització de tutories.

Si l’acció tutorial ha estat sempre un factor clau en el desenvolupament integral dels joves, en les
circumstàncies actuals és molt més rellevant encara.

El Pla d’Acció Tutorial inclourà el Pla d´Acollida i recollirà la programació de totes aquelles activitats,
tallers i formacions previstes durant el curs.

L'acció tutorial ha de seguir, durant tot el curs, amb la filosofia i les indicacions del pla d'acolliment
inicial, per a assegurar l’acompanyament personal i emocional de l’alumnat (i les seves famílies), alhora
que facilita aquells aprenentatges curriculars que no queden prou atesos en les matèries o àmbits.

Aquest és un espai necessari per a l'escolta, el coneixement, la cohesió de grup i la participació de
l'alumnat, un espai per a permetre l'expressió d'emocions i sentiments, dubtes i interrogants, i -en
definitiva- facilitar l’aprendre a ser i aprendre a conviure.

Pla d'Acció Tutorial

Es treballaran temes com l’autoconeixement, el coneixement del grup, la cohesió grupal,
l’impacte socioemocional del confinament, la competència d’aprendre a aprendre, tècniques
d’estudi, habilitats de planificació, aspectes emocionals i de vincle. Es reforçaran les tutories
individuals, prioritzant als més vulnerables.

Tenint en consideració la llarga durada de la pandèmia són necessàries activitats per exterioritzar
les emocions acumulades durant aquest temps a través de cercles de comunicació o altres
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dinàmiques, així mateix contemplar possibles situacions de dol per treballar dins els grup,
treballar aspectes com la incertesa, la por, la tristesa, la ràbia, les relacions interpersonals amb
companys i adults, etc.

- Es reforçaran les tutories individualitzades (situació de cada infant/ orientació a l’infant i a la
família).

- Les tutories presencials es faran amb un únic membre familiar. Excepcionalment, quan la situació de
l’alumne ho requereixi, es podrà valorar la presència de més d’un membre de la familia a les tutories
presencials.

- Accions de contacte i acollida per part de tutors i tutores, amb l’objectiu d’establir un vincle de
confiança amb l’escola i l’escolarització dels seus fills i filles.

- Detecció i atenció a les necessitats d’aprenentatge dels alumnes.

Podem diferenciar dos tipus de necessitats d’aprenentatge:

a) Les que depenen de factors externs (hàbits d’estudi, coordinació familiar)

b) Les que són especials, o requereixen de major intensitat de suport i seguiment, corresponents a
l’alumnat NESE.

Alumnat

El tutor ha de preveure per a l’alumnat:
- Espais de tutorització, tant en petits grups com de forma individualitzada que es durà a terme dins l’aula
amb la metodologia ja utilitzada altres anys.
- Rutina de treball socioemocional i conductual, on s’incloguin activitats com ara jocs de
rol, anàlisi de situacions socials, relaxament i introspecció.
- La promoció de l’expressió de l’alumnat, l’intercanvi i la comunicació entre companys i
amb els mestres, en entorns afavoridors d’aquesta comunicació en els quals l’alumne se
senti escoltat.
- La informació permanent i el treball amb els alumnes sobre les mesures de seguretat i
higiene i per a la prevenció de contagis amb l'ajuda de la doctora del centre mitjançant xerrades als
alumnes i si cal a les famílies.
Es farà especial incidència en l’alumnat més vulnerable.

E) En el cas d’ensenyament semipresencial o en línia:

Als nivells educatius que poden tenir classes semipresencials en un nivell, es potenciaran activitats de
classe invertida (flipped classroom) de forma que les sessions de classe presencials siguin per atendre
dubtes, resoldre les activitats proposades i potenciar el treball grupal/cooperatiu.
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Planificació de la coordinació curricular

La coordinació curricular serà un dels punts de l´ordre del dia en les reunions de la CCP, equips docents,
reunions de cicle, nivell o departamentals planificades al PAC.

Organització de les tutories i seguiment de l’alumnat. Consideracions en relació amb el temps de treball
(professorat i alumnat).

L’acció tutorial s’entén com una tasca pedagògica encaminada a la tutela, l’acompanyament i el
seguiment de l’alumnat, en col·laboració amb les famílies, amb la intenció que el procés educatiu de cada
alumne/a es desenvolupi en les millors condicions possibles. Forma part de l’acció educativa i és
inseparable del procés d’ensenyament-aprenentatge.

Respon a la necessitat de proporcionar a l’alumnat estratègies d’organització i de planificació de les
tasques escolars i de l’estudi, sobretot en els cursos superiors de l’educació primària, incrementat, així les
competències d’autonomia i iniciativa personal i d’aprendre a aprendre, donat que en estat de confinament
s’ha detectat com una gran mancança.

Tutories a l’escenari A (“Normalitat”).

- A Ed. Primària s´han designat un nou tutor per al grup de 1r de primària que puja d’infantil.

Tutories INFANTIL

Escoleta I. JAUME i X. DOLS

4t Educació Infantil A N. CAIMARI

4t Educació Infantil B M. SUAU

5è Educació Infantil A Ll. RIBAS

5è Educació Infantil B M. JAUME

6è Educació Infantil A M. BONNÍN

6è Educació Infantil B T. ARIAS / A. COLOM

Auxiliars de 4t d´Ed. Infantil E. FERRER/L. BELMONTE

Tutories PRIMÀRIA

1r  Educació Primària A V. TARONGÍ

1r  Educació Primària B P. CARREÑO
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1r  Educació Primària C P. FERRER

2n Educació Primària A B. GALMÉS

2n Educació Primària B A. BENITO

3r  Educació Primària A E. BARCELÓ

3r  Educació Primària B X. UTRILLA

4t  Educació Primària A Ll. AMER

4t  Educació Primària B M.À. FERRÀ

5è  Educació Primària A X. VIDAL

5è  Educació Primària B C. GONZÁLEZ

6è  Educació Primària A J. OLIVER

6è  Educació Primària B C. ROSSELLÓ
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Curs Tutories ESO Cotutories

1r ESO A C. RIGO

1r ESO B L. PONS

2n ESO A M. VALERO

2n ESO B I. MOLINO

3r ESO A C. GRAU

3r ESO B J.M. SANSÓ

4t ESO A Y. MARTÍNEZ E. GONZÁLEZ

4t ESO B R. BALLESTER D. MARTÍNEZ

4t ESO C M. LLITERAS M. PALOU

Tutories BATXILLERAT

1r Batxillerat A C. SERRA

1r Batxillerat B P. BOSCH

2n Batxillerat A M.À. MARCH

2n Batxillerat B V. CATANY

La funció d´aquests tutors són: comunicar-se amb les famílies, establir ponts de confiança i ajuda mútua
sempre que sigui possible; i escoltar-les i intentar comprendre-les (situació familiar, capacitats, actitud,
expectatives, etc.). El cotutor ha d´estar ben coordinat amb el professor-tutor.

Quan sigui necessari deixarà una de les hores de suport i la dedicarà a les funcions pròpies de la cotutoria.

El tutor/a col.laborarà amb el Servei d’Orientació en la coordinació amb els serveis externs necessaris per
garantir el benestar dels infants (Serveis Socials, p. ex.).

El tutor haurà d’engegar les vies de comunicació telemàtiques des d’un bon principi, en previsió de futurs
nivells de confinament.

3.4. Pla d’acollida.

A) Professorat, alumnat, famílies.
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El nostre pla d’acollida disposa de recursos i accions que faciliten un tipus d’acollida que respecta la
situació de l’alumnat i permet l’adaptació progressiva de l’infant, les famílies i el professorat a l’entorn
escolar, vetllant en tot moment pel seu benestar socioemocional.

Prestam especial atenció a l’acollida emocional de l’alumnat més vulnerable i amb NESE, i prevenim el
seguiment i la coordinació amb l’equip docent, les famílies i els serveis externs.

Durant el primer trimestre tindrem en compte els aspectes socioemocionals, la cohesió de grup, entre
d’altres; per això es proposa incorporar un eix transversal que es pugui treballar durant tot el curs i
principalment com a acollida durant el primer trimestre. (Es presenta a l’apartat de Currículum i
planificació).

Alumnat

Es preveuen per a l’alumnat actuacions per:

- Informar i treballar sobre les mesures de seguretat i higiene i de prevenció de contagis.

- Establir, en el pla d’acollida, activitats de cohesió de grup i espais de tutorització en grup; crear
entorns segurs, de confiança i comunicació, entre l’alumnat que permetin moments per a
l’expressió d’emocions, les necessitats, les preocupacions o els interessos, i la promoció de les
relacions socials.

- Comptar amb un docent de referència per a l’alumne/a i per a les famílies, que actua com a enllaç
amb altres professionals que també hi puguin intervenir.

- Vetllar per la seguretat i el benestar físic i emocional de l’alumnat és funció de tot el professorat.
Cal fer especial incidència en l’alumnat més vulnerable.

- Assegurar moments diaris de conversa individual, en petit o gran grup.

Accions que es realitzaran:

- Dins el pla de transició entre les etapes d´Ed. Infantil i Primària s’han planificat activitats
d’adaptació al nou curs que es durant a terme el mes de juny.

- Realitzar demandes al servei d’orientació educativa quan es detecti alumnat amb una situació
socio-familiar especialment vulnerable.

- Fer un seguiment de l’assistència de l’alumnat diari especialment de l’alumnat considerat en
situació de vulnerabilitat. S´iniciaran els protocols d’absentisme quan es detecti una situació de
risc.

En els casos de semipresencialitat que es podria donar a partir de 4t d´ESO

- Es realitzaran sessions de tutories grupals i individuals així com en situació de nivell 0,1 i 2.

- Incidirem en l´organització del treball a casa i en el compliment d´un horari de feina.
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- Es prioritzarà l’atenció a l’alumnat sobre el treball d’objectius d’àrea/competència, fent un treball
el més globalitzat  i interdisciplinar possible.

- Es realitzaran les demandes pertinents al servei d’orientació educativa quan es detecti alumnat
amb una situació socio-familiar especialment vulnerable.

- Es farà un seguiment mensual per part dels PTSC a Primària i l´orientadora a ESO de
l’assistència de l’alumnat, especialment del considerat en situació de vulnerabilitat. Iniciar els
protocols d’absentisme quan es detecti una situació de risc.

En cas que es donàs situació de confinament de la població

- Si el període d'adaptació dels infants de 4t d’educació infantil no es pogues fer de manera
presencial es faran videoconferències entre el/la tutor/a i la família de l´alumne amb l´objectiu
d´establir el vincle, conèixer el professorat, l'alumnat i les famílies, per tal que es familiaritzin
amb l’escola i adquireixin confiança amb el seu tutor/a i la resta de l’equip educatiu amb qui
tendrà contacte.

- Es realitzaran videotrucades grupals freqüents per afavorir el vincle i la cohesió del grup. Al 2n
cicle de l’educació infantil i al primer cicle d’educació primària els grups de videotrucades seran
d’uns 5 o 6 alumnes.

- El tutor/a contactarà, com a mínim, una vegada a la quinzena amb cada alumne/a de del seu grup
individualment per fer seguiment de la seva situació i detectar possibles necessitats.

- Es prepararan materials i activitats competencials en base a les necessitats que presenta cada
infant i cada grup. S´intentarà que les tasques competencials que s’han iniciat en l’escenari de
“normalitat” puguin tenir  continuïtat.

- Es farà un seguiment quinzenal de l’alumnat per part dels equips docents. Es pot emprar
l’instrument per mesurar l’impacte social i educatiu de la COVID-19 que es troba al web del
Servei d’Atenció a la Diversitat.

- Es realitzaran demandes d’intervenció al servei d’orientació quan es detecti alumnat amb una
situació socio-familiar especialment vulnerable.

Famílies

Sempre tenint present les mesures sanitàries, per tal de possibilitar l’establiment d’un vincle amb el centre
educatiu, es faran tutories amb les famílies amb cita prèvia, per reforçar el coneixement entre tutor i
família i mostrar la tasca que s’està duent a terme a dins les aules.

Mesures adoptades que s´han de comunicar als pares:
- Mesures de seguretat i higiene. Rentar les mans abans i després de les entrades i sortides, de les

menjades i dels patis.
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- Les característiques especials d’aquest curs escolar quant a organització, currículum i
metodologies que es duran a terme.

- Redistribució de les aules.
- Redistribució de les entrades i sortides.
- S´adaptaran les activitats família-escola a la nova normativa sanitària.
- Evitarem activitats on s’ha de compartir material i fomentar la utilització de material individual

depenent de l’autonomia de cada grup.
- Ús individual dels llibres i material.
- Evitarem joguines i objectes de casa.
- S´eliminarà material d’aula que pugui suposar un focus d’infecció.

Accions que cal tenir present:

- S´elaboraran qüestionaris per recollir la valoració de les famílies, de manera organitzada i
objectiva, sobre la resposta educativa durant el confinament si arribàs el cas, per tal de millorar la
resposta educativa no presencial.

- S´establiran reunions del consell escolar online com a espai destinats a la reflexió compartida
entre les famílies i l´escola.

- Es realitzaran accions de contacte i acollida amb les famílies per part de tutors i tutores, amb
l’objectiu d’establir un vincle de confiança amb l’escola i analitzar la situació actual de cada una
d’elles.

Segons els diferents nivells d´alerta s´informarà a les famílies, a les reunions de principi de curs, dels
recursos i serveis disponibles en el centre i d’aquells que les administracions posen al seu abast, perquè
els coneguin i puguin sol·licitar-los si els necessiten.

- Es realitzarà un seguiment de l’alumnat que al curs 2020-2021 s’hagi detectat com a vulnerable
per la COVID-19 i realitzar tutories periòdiques amb les famílies per facilitar-los la màxima ajuda
possible.

- Es crearà un banc de recursos amb activitats lúdiques i treball d’aspectes emocionals a l’abast de
les famílies.

En cas que es donàs situació de confinament de la població

- Es duran a terme totes les accions anteriors que es puguin fer de forma telemàtica, segons la
disponibilitat d'accés de cada família.

- Es recollirà la valoració de les famílies sobre la resposta educativa durant el confinament
per tal de millorar a través de formularis Google, els suggeriments i aportacions al
whatsapp de l´escola, al correu corporatiu o a través de l´APIMA del centre.

Professorat
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- S´han establert reunions destinades al contacte i la reflexió compartida entre docents, per generar
seguretat i cohesió d’equip, i fomentar processos de pràctica reflexiva, retroalimentació i
feedback educatiu de la pràctica educativa.

Nivells 0, 1,  2. 3 i 4 d’alerta.

- Es realitzaran les activitats programades per crear i reforçar el vincle entre els diferents membres
del claustre i enfortir la cohesió del grup.

- Es disposarà de carpetes al drive on l’equip educatiu podrà compartir recursos de tota mena, de
manera que les diferents aportacions individuals construeixin un espai compartit de coneixement.

En cas que es donàs situació de confinament de la població

- Es realitzaran reunions telemàtiques que afavoreixin el contacte i la coordinació entre els
docents.

- Es crearan espais de treball socioemocional virtuals.

- S´assignarà a cada mestre nou en el centre un mestre de referència que li faciliti la integració i
l’ajudi a adaptar-se el més aviat possible. Només està prevista la incorporació d´una mestra PT a
ESO, la seva mestra de referència serà la Sra. Raquel Saez, mestra PT d´ESO.

- Es farà ús de l’espai virtual per compartir recursos, tasques, informació…

El Pla d’acollida de l’alumnat i famílies estarà inclòs dins el Pla d’acció tutorial.

Alumnat
A Ed. Infantil durant els primers dies és molt important el treball de les rutines: una bona entrada evitant
angoixes i separacions traumàtiques, assignació del nom al penjador, als caixonets i als cartells
d’assistència amb l’elecció del símbol personal de l’infant en el cas de 4t d’E.I.

El ritme de les activitats anirà en funció de la resposta del grup, però és important que vagin interioritzant
les rutines i l’organització de l’aula: penjar les seves coses al penjador, seure a l’estoreta per a la salutació
del dematí, seure a les cadires i la taula corresponent, les rutines del berenar, l’anada al pati i la tornada a
l’aula i la resolució de conflictes entre els infants en la utilització dels espais i els materials comuns.

Iniciam en funció del ritme del grup introduint feinetes com dibuix, omplir figures, escoltar contes, cantar,
manipulació d’objectes, etc. perquè es vagin avesant-se al ritme de classe per poder crear i posar en
pràctica automàticament mecanismes perquè els infants puguin superar aquestes dificultats i, si fos
necessari, allargar el període d’acollida.
Tot el procés ha de ser parlat i acordat amb les famílies perquè és molt important la seva col·laboració i
implicació en aquest procés.

Donarem molta importància a les converses grupals per tal de que els infants vagin expressant les seves
emocions, inquietuds i pors davant aquesta nova situació.
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Aquest pla contemplarà totes les accions/activitats a desenvolupar la primera, o dues primeres setmanes
del curs, en qualsevol dels nivells possibles; amb la finalitat principal de facilitar l’expressió de l’alumnat
i escoltar-lo, per tal de potenciar el seu benestar emocional, afectiu i relacional.

Implicarà a tots els integrants dels equips docents i per a tots els nivells d’ESO. S´han assignat dos tutors
a cada grup, per afavorir les co-tutories en els nivells 3 i 4.

El departament d´orientació esdevindrà l´espai d’escolta i acompanyament emocional de l’alumnat amb
dificultats d’adaptació a la seva nova realitat, arran de la pandèmia. Aquí, tindran un paper rellevant les
tres PT del centre i l´orientadora.

Famílies

Els tutors no poden oblidar el rol d’acompanyament i col·laboració amb els familiars, per tal de conèixer
les circumstàncies particulars de cada alumne, poder donar pautes i/o recursos als familiars que els
necessitin i vulguin, amb la finalitat de garantir el màxim aprenentatge i benestar de l’alumnat, sobretot
en els nivells 3 i 4

Els familiars, més que mai, necessiten alguna cosa més que ser informats de la normativa i organització
del centre, dels deures i obligacions dels seus fills, i de les conseqüències del no compliment d’aquests,
així com dels resultats o “nivell d’èxit acadèmic” (notes) de l’alumnat.

A les reunions de principi de curs s´informàrà a les famílies de les mesures de seguretat i higiene, dels
aspectes significatius del pla de contingència i del pla de contingècia digital.
Ja no es faran reunions amb les famílies per nivell. Les reunions es faran amb les famílies del grup-classe.

Amb el contacte diari a les entrades i sortides i a les tutories donarem suport socioemocional i orientació
per a l’acompanyament educatiu dels fills: establiment de relacions de confiança, transmissió de seguretat,
consells i pautes d’organització quotidiana, proposta d’activitats i jocs d’interacció educativa amb fills i
filles, etc.

Professorat

Treure importància a l’aprenentatge de coneixements específics de cada matèria per centrar- nos en els
aprenentatges competencials. Donarem molta importància al treball de competències cognitives,
emocionals i curriculars.

3.5. Coordinació per a la salut.

A) Planificació del disseny d’activitats d’educació per a la salut que incloguin les mesures de promoció,
prevenció, i protecció de la salut davant la COVID-19 i del disseny de la inclusió d’aquestes activitats en
els programes i activitats de promoció i educació per a la salut del centre educatiu.

La comissió de salut del centre estarà constituïda per: la doctora, caps d’estudis, directora,
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representant del professorat/coordinador de riscos laborals del Comité d'Empresa.

La coordinadora COVID serà la doctora del centre, la Sra. Margalida Esteve. Les seves
funcions són:

● Difusió i coordinació de totes les accions i actuacions que se'n deriven d'aquesta
situació.

● Planificació del disseny d'activitats d'educació per a la salut que inclouen les
mesures de promoció, prevenció i protecció de la salut davant la Covid-19 i el
disseny de la inclusió d´aquestes activitats en els programes i activitats de
promoció i educació per a la salut del centre educatiu. Potenciar l'ús d´infografies,
cartells, senyalitzacions i establir canals per aclariments de dubtes que puguin tenir
les famílies.

● Coordinació amb serveis externs (sanitat, policia tutor…). Establir pautes
d'actuació coordinada amb el centre d'Atenció Primària i Conselleria de Salut i
amb el Servei de Prevenció de Riscos Laborals per tal de poder informar o resoldre
les possibles situacions que puguin sorgir.

S'està treballant una programació al respecte amb la doctora del centre. La professora de Biologia també
s´implicarà en aquestes formacions impulsant reflexions i xerrades als alumnes.

B) Coordinació amb serveis externs (sanitat, policia tutor...).

L´orientadora es coordinarà amb els serveis d´orientació externs i especialment amb serveis com el de
Menors i Fiscalia de Menors per a aquells alumnes que presenten absenstisme escolar.

La doctora coordinarà la comunicació amb el PAC i amb l´empresa de Riscos Laborals.
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ANNEXOS
Annex 1

Pla de contingència digital

Centre Col.legi Pius XII

Codi de centre 07003511

1. Organització del centre

1.1. Finalitats i objectius del pla digital

● Millorar la competència digital de l’alumnat.
● Reduir la bretxa tecnològica i la limitació de les seves conseqüències.
● Desenvolupar, organitzar i oferir recursos i estratègies per a l’assoliment de la

competència digital.
● Col·laborar en la recuperació dels grups d’alumnes que més han patit les dificultats

viscudes.
● Donar unes directrius a tenir en compte en l’elaboració dels plans de contingència

digitals dels centres educatius, segons el seu punt de partida.

1.2. Possibles escenaris

1.2.1. Nivell 0, 1 i 2:

● Ensenyament presencial.
● Formació als docents en competència digital bàsica
● Formació inicial en competència digital per a l’alumnat durant el primer trimestre.
● Planificació d’activitats de consolidació de la competència digital durant el mes de

setembre.
● Activació aules virtuals i mecanismes unificats de comunicació amb les famílies el mes

de setembre.

1.2.2. Nivell 3 i 4:
● Ensenyament presencial o semipresencial.
● Préstec de dispositius a alumnat vulnerable.
● Detecció de necessitats tecnològiques (dispositius, connexió…).

1.2.3. Confinament de la població
● Ensenyament a distància.
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● Préstec de dispositius a alumnat vulnerable dins les possibilitats del centre o amb la
col·laboració de la Conselleria.

● Detecció de necessitats de connectivitat.

1.3. Entorn digital
GSuite Google, Tenant Microsoft o altre

Entorn Elegit Curs/Etapa

GSuite Google Workspace.
Ús de Classdojo en lloc de Classroom.

2n i 3r d’Educació Infantil.

GSuite Google Workspace.
Ús de Classdojo en lloc de Classroom.

4t, 5è i 6è d’Educació Infantil.

GSuite Google Workspace.
Ús de Classdojo en lloc de Classroom.

1r i 2n d’Educació Primària.

GSuite Google Workspace amb totes les
eines pròpies de l´entorn (gmail, drive,
classroom).

3r, 4t, 5è i 6è d’Educació Primària.

GSuite Google Workspace amb totes les
eines pròpies de l´entorn (gmail, drive,
classroom).

1r, 2n, 3r, 4t d’ESO.

GSuite Google Workspace amb totes les
eines pròpies de l´entorn (gmail, drive,
classroom).

1r i 2n de Batxillerat.

Responsable de la consola. ICONO i Equip Directiu.

Si encara no està activat

Responsable contactar amb
IBSTEAM i activar.

1.2. Usuaris

1.2.a. Usuaris professors

Responsable creació usuaris. Cap d’Estudis d’Infantil, Primària i
Secundària.

Format elegit (exemple
nomllinatge@centre.xxx).

dolors.rodriguez@piusxii.es

95



Moment entrega credencials. A partir de setembre.

1.2.b. Usuaris alumnes

Responsable creació usuaris. Cap d’Estudis d’Infantil, Primària i Secundària.
Coordinador TIC

Subdomini específic alumnes. [ X ] Sí                 [   ] No

Format elegit (exemple nomllinatge@centre.xxx). catalina.rossello@a.piusxii.es

Recollida autorització menors 14 anys. A través d’una autorització específica del
centre que figura al final d´aquest pla.

Moment entrega credencials (usuari i
contrasenya).

Entrega a principi de curs (a partir de
setembre).

Responsable entrega credencials. Cap d´Estudis.

1.3. Aules digitals
Aula digital (Teams, Classroom, Moodle…) Curs/Etapa

Class Dojo. Segon cicle d'Educació Infantil i 1r i 2n
d'Educació Primària.

Classroom. 3r, 4t, 5è i 6è d’Educació Primària, Secundària i
Batxillerat.

1.4. Activació GestIB famílies
Responsable de l’activació. Maria Ascenció Salamanca - Secretaria del

Centre.

Moment. Principi de curs escolar.

Seguiment de l’activació (% famílies amb GestIB
activat).

Secretaria i Directora.

2. Formació

2.1. Claustre
Nombre de persones amb necessitats de formació bàsica de
l’entorn (GSuite, Tenant, Moodle…).

0
Tot l'equip  docent
té ja formació
bàsica.
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Nombre de persones que han fet formació bàsica (a juny 2021). Tot l’equip docent.

S´han fet  formacions d´aprofundiment del professorat de les diferents etapes:

● Ed. Infantil - Apps educatives per a aquesta etapa.
● Ed. Primària - Possibilitats avaluatives amb les eines de Google. Avaluació online.
● Ed. Secundària - Aprofundiment en el maneig de les eines de Google.

2.2. Equip directiu/coordinador TIC

Coordinadora TIC del centre: Emilio González, professor
d´Educació Secundària del centre.

Assessorament tècnic Pere Pons de l´empresa ICONO

Administradors de la consola Pere Pons de l´empresa ICONO
Caps d´estudis
Coordinadora TIC

Necessitat de formació en administració de
consola.

[    ] Sí    [ X ] No

Nombre de les persones que faran la formació. 0 persones. Formació ja feta.

2.3. Alumnat

2.3.a. Planificació activitats inicials formatives per l’adquisició de la competència digital
bàsica

Concepte Responsable Moment en què es farà

Maneig de les eines de Google.
Utilització de Classroom, del correu
corporatiu i del Drive.

El professor de cada
àrea.

A principi de curs.

Saber redactar un e-mail posant
encapçalament, adjuntar documents...

Els professors de les
àrees lingüístiques.

A principi de curs.

Ciberseguretat. L’Equip Directiu. Al primer trimestre del
curs.
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2.3.b. Planificació activitats formatives de consolidació

Concepte Responsable Moment en què es farà

Maneig de les eines de Google.
Utilització de Classroom, del correu
corporatiu i del Drive.

El professor de cada
àrea.

Durant el curs.

Ciberseguretat. Equip Directiu. El primer trimestre del
curs.

Mesures d'atenció a la diversitat
S’ha de garantir que a la programació de tot l’alumnat del centre, atenent la seva diversitat, hi hagi
objectius relacionats amb la competència digital, concretament amb l’ús del dispositiu digital del que
poden disposar tots els alumnes, i seleccionaran aquelles activitats que els permetin anar-los
assolint i consolidant. Tindran la consideració d’elements essencials del currículum durant l’escenari
1.

D’aquesta manera disposaran d´eines per poder ser más autònoms en cas de confinament.

2.4. Famílies
Activitats adreçades a l’acompanyament de les famílies en l’adquisició de competència digital.

Concepte Responsable Moment en què es farà

Maneig de les eines de
Google. Utilització de
Classroom, del correu
coorporatiu i del drive.

APIMA i Equip Directiu El primer trimestre del curs.

Les famílies poden derivar els seus dubtes o consultes al número de whatsapp
661 43 93 66 o es poden posar en contacte amb els caps d´estudis.

3. Dispositius i connectivitat

3.1. Dispositiu per l’alumnat
Si hi ha distintes situacions en funció del curs/etapa, emplenar una taula per cada cas.

Curs/Etapa

Dispositiu per l’alumnat. [    ] Dispositius del centre un per alumne.
[ X ] Dispositius del centre carretons compartits.
[  ] Les famílies compren/aporten voluntàriament el dispositiu.
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Tipus de dispositiu. 3r i 4t Primària - 4 carretons amb 100 ordinadors portàtils
antics, model netbooks proporcionats fa anys per Conselleria.
EP - 3 carretons amb 90 Chromebooks. S´adquiriran 2
pantalles tàctils noves per a aquesta etapa.
ESO i Batxiller - 3 carretons amb 90 Chromebooks.
S´adquiriran 30 Chromebooks més el curs 21-22.

L´Equip Directiu del centre ha vehiculat la possibilitat de la compra voluntària per part de les
famílies de ordinadors Chromebooks amb l´empresa que gestiona la connectivitat del centre.
Aquests ordinadors tàctils són els que utilitzen els alumnes al centre, són especialment
resistents i tenen l´opció de tablet i ordinador. La iniciativa té l´objectiu de facilitar una opció
més per a les famílies que volen adquirir un ordinador.
L´adquisició d´aquest ordinador no és obligatòria, és totalment voluntària. Cada alumne pot fer
feina a casa amb el dispositiu que considerin necessari els pares. Únicament és important que
tengui connexió a internet per poder accedir a la plataforma GSuite.

3.2. Alumnat amb dificultats per accedir a dispositius
Servei de préstec

En el cas de detecció de necessitats d´alumnat vulnerable (sense dispositiu a casa i/o
connectivitat) es podrà recórrer als dispositius del centre o al fons de préstec d´IBSTEAM.

Es deixarà com a màxim un dispositiu per familia.

Responsable detecció alumnat amb
problemes econòmics.

Cada tutor.
L´equip directiu disposarà d´un llistat
nominal d’aquests alumnes.

Nombre d’alumnes sense dispositiu. 0 detectats els curs 20-21

Nombre d’alumnes sense connexió. Cap durant el curs 20-21

Responsable gestió préstec dispositius en
cas de confinament.

Coordinadora TIC o Cap d´Estudis.

3.3. Inventari
Responsable inventari recursos digitals. L’Equip Directiu.

AUTORITZACIÓ PER A ALUMNES MENORS DE 14 ANYS:
ÚS DE SERVEIS I RECURSOS DIGITALS A INTERNET
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Dades del centre

Nom del centre COL·LEGI PIUS XII Codi del centre 07003511

Municipi Palma de Mallorca Codi postal 07004

Dades de l’alumne/a

Nom i llinatges

Data de naixement DNI Curs

Dades del pare, mare o representant legal

Nom i llinatges DNI

Autoritz [   ] Sí [   ] No

1. A que el centre gestioni la creació de l'usuari i contrasenya per a un compte de correu electrònic del
domini @a.piusxii.es. Aquest compte du associats els següents recursos i serveis d'Internet per al treball
educatiu, amb finalitats pedagògiques:

● Entorn bàsic: G Suite for education (correu electrònic, classroom, calendar, drive, keep, jamboard,
google sites, google meet, hangouts chat...).

● Altres aplicacions que requereixen identificació: (Blogger, Youtube...).
● Altres aplicacions: durant l'estada al centre de l'alumne, el professorat pot requerir incorporar

altres eines: l'alta en aquestes eines o aplicacions sempre estarà supeditada a la necessitat de l'ús
educatiu.

2. A que el centre educatiu realitzi, en el cas que sigui necessari, les gestions per recuperar la contrasenya del
compte.

3. El centre educatiu utilitzi eines informàtiques per aclarir l'ús i les responsabilitats derivades en cas d'indicis
de mala utilització dels recursos anteriors. Aquestes eines inclouen la possibilitat de consultar el registre de
les accions que l'alumne ha realitzat, consultar el seu historial de navegació, la relació de correus que ha
enviat o rebut (destinataris, remitents, assumpte, IP d'enviament o recepció...) i a entrar als documents
que l'alumne ha generat, encara que no els hagi compartit amb ningú.

4. A que el centre gestioni la baixa d'aquests serveis, ja sigui perquè ja no siguin necessaris o perquè s'hagi fet
un ús inadequat d'ells.
El compte creat i l'ús dels serveis indicats tenen una finalitat educativa, de manera que la Conselleria
d'Educació, Universitat i Recerca a través de l’equip IBSTEAM, així com el centre educatiu no es fan
responsables del seu ús indegut per part dels usuaris. L'usuari serà l'únic responsable de les infraccions
en què pugui incórrer o dels perjudicis que pugui causar per un ús inadequat dels seus serveis o dels seus
continguts.

Palma , a ____ de ____________________ de 20____

Firma del pare/mare o representant legal de l’alumne/a
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Annex 2
Protocol d'actuació al 1r Cicle

d’Ed. Infantil

● Establir grups d’infants estables: Formats per alumne docents i aules, limitant en
la mesura del que sigui possible la interacció entre grups. Un únic grup de convivència
estable format per 18 alumnes (dos infants de 1-2 anys i 16 de 2-3 anys) amb dues
co-tutores. Tota la documentació inicial s ́omplirà via telemàtica mitjançant un formulari
Google. Cada un dels alumnes tendrà un correu corporatiu per facilitar la comunicació
amb les famílies i accés a un drive on es dipositarà informació d'interès com per
exemple, el pla de contingència del centre.

● Entrades i sortides: - Les entrades i sortides es faran per la porta d ́Infantil del carrer
Jaume Ferran. Per donar més flexibilitat a les entrades i sortides s ́obrirà 5 minuts
abans i es tancarà 5 minuts més tard. Entrada de 8:50 a 9:15h. Opcions de sortida:
12:50h fins les 13:00h. 15:00h fins les 15:10 h. 16:45h fins les 17:00h. S’organitzaran
de manera escalonada limitant l’accés al exterior de l'edifici escolar. Només hi haurà un
adult per infant i aquest no podrà accedir a l’aula. El sentit de les entrades i sortides i
dels desplaçaments per l ́escoleta està senyalitzat. En els casos excepcionals en els
que els pares hagin d ́entrar a l ́aula s’hauran de posar peücs d’un sol ús. - Els adults
que acompanyin o recullin a l’infant han de portar mascareta. - Cada infant ha de tenir
unes sabates d’ús exclusiu de l’escoleta, els pares en arribar a la porta es canviaran les
sabates i s’emportaran les del carrer. Quan venguin a cercar-los hauran de tornar a dur
les sabates. Els pares entraran fins el porxo per poder llevar les sabates del carrer del
seu fill i posar-li les sabates que utilitzarà al centre. Devora la prestatgeria de les
sabates hi haurà gel hidroalcohòlic disponible pels adults. - Les sabates d’ús exclusiu
es desinfectaran cada dia al centre. - Es durà un registre de totes les visites.

● Cotxets:
- Recomanem que els cotxets no quedin a l’escoleta.

● Xupetes i baveralls: - Es retornaran a les famílies diàriament per la seva
neteja i desinfecció.

101



● Roba i sabates del personal docent: - El personal utilitzaran un calçat diferent dins
l’aula que quedarà al centre. - Es recomana una neteja diària de bates i un ús de roba
exclusiva durant la jornada laboral.

● Mascaretes: - Duran mascareta el personal docent i no docent quan no es pugui
mantenir la distància. - L’edat dels infants fa que sigui freqüent la necessitat de tenir-los
en braços i poder-los consolar, en aquest cas l’adult durà una mascareta.

● Joguines: - S’empraran només aquells objectes o juguetes que es puguin
desinfectar cada dia. Hem programat utilitzar preferiblement elements naturals d ́un sol
ús. - Aquestes no poden estar a l’abast de l’infant. - Les joguines de plàstic es
desinfectaran en el rentaplats. - Les joguines de fusta amb pedaç humit amb solució
d’alcohol de 70 graus. - Les juguetes seran d’ús exclusiu de cada grup estable. - Els
infants no podran dur al centre juguetes de casa.

● Canvi de bolquer: - L’educador haurà de rentar-se les mans i eixugar-se amb
tovalloletes de paper abans de començar el canvi. - L’educador haurà de portar
mascareta i guants d’un sol ús. - El canviador s’haurà de cobrir amb un paper d’un sol
ús que s’haurà de canviar d’un canvi a l’altre. - Netejar la zona i passar una solució
desinfectant. - S’utilitzaran gases higièniques per l’aplicació de cremes.

● Neteja: - Les aules seran netejades i posteriorment desinfectades, mínim un cop al
dia, i es tindrà especial atenció a les zones d’ús comú i a les superfícies de contacte
més freqüents (poms de portes, taules, sòls, telèfons...). Hi haurà un full de registre on
s ́indicarà la darrera hora de neteja. - Per el que fa a l'ús i neteja del bany es netejaran
adequadament amb funció de la intensitat d’ús i, almenys, tres vegades al dia. - Es
revisaran diàriament els dispensadors de sabó i de paper, envasos de gel o solució
hidroalcohòlica. - Diàriament i durant un mínim de 5 minuts s’han de ventilar els espais
del centre.

● Menjador:
- Es podrà fer ús de l’espai dedicat a aquest efecte per torn de grup estable. - L’adult
encarregat de donar el menjar i servir-lo haurà de portar mascareta. - Si al menjador es
troba més d’un grup estable, s’haurà de mantenir la distància d’un 1,5 m entre les
taules dels diferents grups.

● Migdiada:
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- S'empraran matalassos situats a 1,5 m de distància interpersonal, intercalant el sentit
en que es col·loquen els infants (cap i peus en diferent direcció). - Els llençols se
canviaran setmanalment i sempre que estiguin bruts.
● Adaptació: Els dies d'adaptació podrà assistir al centre un/a tutor/a legal per
alumne/a que entrarà dins el recinte i romandrà al pati exterior amb les tutores i
l'alumne/a. El pla d’adaptació s'enviarà a les famílies per correu el mes de juliol. La
recollida de documentació s'haurà fet prèviament via telemàtica mitjançant formulari de
Google.

● Metodologia:

És important assumir que les activitats es veuran reduïdes pel fet d'haver de seguir tot
els protocols sanitaris amb calma i seguretat per a l'infant (rentat de mans, canvi de
sabates...). S’estimularà molt el joc heurístic amb l ́ús d ́elements naturals d'un sol ús
(branques de pi com a pinzell que es poden descartar després del seu ús).

Es duran a terme tallers com el de llums i ombres, el de farina, el de xocolata, pintura
fina, pasta bullida...

S’́utilitzaran molt activitats com conta-contes i cançons.

S’impulsaran les activitats de relaxació.

Cobra especial importància l'organització dels elements pedagògics.

Durant aquest curs la psicomotricitat es durà a terme a l’exterior. No s ́utilitzarà el
gimnàs escolar. Es treballarà especialment la psicomotricitat fina.

El material es deixarà en quarentena 48 hores una vegada utilitzat o es desinfectarà
directament.
Totes les informacions (full d'informació diària, desenvolupament de les activitats...)
estaran disponibles telemàticament al Classdojo de l ́aula.

● Escoleta matinera: Es durà a terme a la mateixa aula del grup estable. A part
d‘aquestes particularitats, el funcionament del primer cicle d'Educació Infantil es
regularà d'acord amb les instruccions generals del pla de contingència del centre.

103



Annex 3
PRINCIPIS BÀSICS DE PREVENCIÓ, HIGIENE I

PROMOCIÓ DE LA SALUT DAVANT LA COVID-19 AL
SERVEI DE MENJADOR

L’hora de dinar comporta diferents reptes, ja que les mascaretes no es poden portar mentre es
menja. Per això s’han de complir les següents mesures, per a minimitzar el risc que això
suposa. De manera general, es mantindran les mesures de prevenció, higiene i protecció
contemplades al centre educatiu i en el següent enllaç:

http://www.caib.es/sites/coronaviruseconomia/ca/dcouments_i_guies/?mcont=1208
42

Al centre normalment tenim una mitja de 196 alumnes de dilluns a dijous que fan ús del servei.
Els divendres baixa a 63. D ́aquests, uns 85 de mitja són usuaris eventuals que no queden
diàriament de dilluns a dijous. Els divendres són 3 alumnes eventuals. Aquest fet dificulta
l ́organització del servei.

El menjador escolar compta amb una superfície de 160,64 m2, tenint en compte que hi ha d
́haver 2,25 m2 per infant, l ́aforament d ́aquest espai per complir normativa és 71 infants. Per
tant, s ́hauran de fer torns a l ́hora de fer ús del menjador. Així ens quedarà un aforament d ́uns
71 alumnes per torn. Els divendres un únic torn amb distància interpersonal de 1,5m per infant.

Entre els diferents torns s ́ha de fer neteja i desinfecció de l ́espai, taules i s ́ha de tornar a
muntar.

Mentre s ́espera el torn per entrar al menjador els alumnes tendran un temps d ́esbarjo que es
farà als patis respectius. Els alumnes del darrer torn faran el seu esbarjo abans de baixar a
dinar. Es distribuiran a l ́espai per grups de convivència.

Els alumnes a partir de 6 anys hauran de dur mascareta en els desplaçaments pel centre fins
arribar al menjador i a l ́hora de l ́esbarjo (tant si és abans com després del menjador).

Els monitors tendran grups assignats. S ́haurà de contemplar l ́augment dels monitors segons
les necessitats detectades durant el servei de menjador. D ́entrada, hi haurà un monitor més
els dilluns i dimarts dedicat exclusivament als alumnes de Secundària.

És especialment important que l ́alumnat entregui el tiquet amb puntualitat. No es podran
quedar al servei si no es presenta el tiquet ja que és fonamental saber el número d ́alumnes
que queden amb vista a l ́organització.

104



En els cas de 4t d ́Ed. Infantil el menjador és diferent, està ubicat a l ́edifici del xalet. El
menjador escolar compta amb una superfície de 36,74 m2, tenint en compte que hi ha d ́haver
2,25 m2 per infant, l ́aforament d ́aquest espai per complir normativa és 16 infants. Tenim una
mitjana de 29 alumnes de dilluns a dijous que fan ús del servei. Els divendres baixa a 18. D
́aquests, 2 de mitja són usuaris eventuals que no queden diàriament de dilluns a dijous. Els
divendres són 2 alumnes eventuals. Ens trobam amb dos grups estables i s ́haurien de fer dos
torns, un per grup de convivència. Consideram més adequat que 4t d ́EI dini a les aules.

Mesures al menjador

A més, es tindran en compte les següents mesures al menjador:

▪ Esglaonament de l ́horari del dinar. Es faran diferents torns segons les necessitats: a les
13:00h, 13:30, 14:00.

● 1r torn: Ed. Infantil i 1r, 2n, 3r i 4t d ́EP. De les 13:00 a les 13:55h.
● 2n torn: 5è i 6è EP i ESO. De 14:05h a 14:55h.

▪ S’ha de mantenir el mateix torn i la mateixa àrea d’ocupació al menjador per a l’alumnat
de cada grup estable de convivència
▪ S’assegurarà el manteniment de la deguda distància física d’ 1,5 metres entre les taules
dels grups estables una vegada que estan ocupades.
▪ El consum s’ha de fer seient a taula. S’ha d’assegurar el manteniment de la deguda
distància física d’1,5 m entre les taules una vegada que estan ocupades.
▪ Si aquesta distància no es pot mantenir entre diferents grups de convivència estable, es
podran prendre mesures de protecció addicional, com és la instal·lació de mampares de
material no porós que compartimenten l’espai.
▪ L’alumnat dels grups estables es mantindrà agrupat entre si, mantenint la distància d’1,5
m entre els membres del grup (llevat dels grups estables de convivència d’educació infantil,
atès que no duen mascareta) i amb una distància de més d’1,5 m entre les diferents
agrupacions de grups estables. Per als alumnes que no pertanyen a un grup estable, es
disposaran al menjador de manera que mantinguin la distància interpersonal de seguretat,
evitant la seva disposició en front a altres, de manera que tot l’alumnat es disposi en la
mateixa direcció o s’asseguin en un patró esglaonat, de manera que no hi hagi contacte
cara a cara, o altres disposicions d’ocupació de la sala que afavoreixin el distanciament.
▪ Es marcaran clarament els espais on cada classe o grup de convivència s’asseuran.
▪ A l’entrada al menjador s’ha de procedir al rentat de mans amb aigua i sabó. Es prioritzarà
aquesta opció però també hi haurà gel hidroalcoholic disponible controlat pels monitors.
▪ Hem de de reforçar el missatge de no compartir aliments, estris i begudes.
▪ Si es considera necessari en un moment determinat podran utilitzar les pròpies aules per
menjar, preferentment d’educació infantil fins a 4t d’educació primària, servint el menjar
amb la utilització de carros amb safates, de manera que es mantinguin els grups de
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convivència estable.
▪ L ‘empresa Can Arabí ha de prendre les “Mesures preventives generals amb relació a

l’alerta per la COVID-19 (SARS-CoV-2)” per establiments i activitats d’elaboració i servei
de menjars i de begudes.

▪ Al menjador escolar hi haurà cartells informatius sobre l’aforament màxim, normes
per als usuaris i recordatoris de mesures d’higiene personal (etiqueta respiratòria,
rentat de mans, distanciament i ús de mascaretes)
▪ Se senyalitzaran circuits d’entrada i sortida i llocs d’espera previs al servei.

Neteja i ventilació:

▪ Se seguiran les normes generals de neteja i ventilació del centre posant especial atenció
a superfícies de contacte més freqüents.
▪ Quant a la ventilació, es realitzarà abans, després de cada torn i en acabar. Les finestres
romandran obertes el major temps possible.
▪ S’haurà de fer neteja i desinfecció després de cada torn.

▪ Se seguiran les normes generals del centre. Es procurarà la formació per part de
l’empresa adjudicatària específica pels treballadors del menjador.

Disposició de l ́espai:

▪ Es muntarà una taula per grup de convivència. Les taules es muntaran segons el
nombre d ́alumnes del grup que quedin a dinar habitualment. Tant si queden cada
dia com si queden dies específics fixos.
▪ Els infants s ́asseuran sempre a la mateixa taula i s ́evitarà canviar de lloc dins la
taula. Els alumnes que queden només alguns dies fixos a la setmana, tendran el
seu lloc a la taula del seu grup de convivència.
▪ Es deixarà un espai ampli entre les taules per garantir la distància interpersonal.
Aquest espai serà per als moviments dels/les monitors/es i s ́utilitzarà com a
passadís per als desplaçaments dels alumnes per l ́entrada i la sortida del menjador.

Entrades i sortides al menjador

▪ S ́anirà a recollir l ́alumnat a les aules deu minuts abans d ́acabar la classe. L
́alumnat de 5è i 6è d ́Ed. Infantil es rentarà les mans als banys de la planta baixa de
la zona de Batxillerat davant la cuina i entraran per la porta que està més aprop de
la cuina.
▪ La resta d ́alumnes entrarà per la porta principal del menjador. Es rentaran les
mans als lavabos de la dreta.
▪ Tots aniran sortint esglaonadament per la porta de davora la cuina.
▪ Estan marcats i senyalitzats els circuits d´entrada i sortida.
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▪ En els moviments d ́entrada i sortida al menjador es mantindrà la distància de
seguretat entre els grups de convivència.
▪ Tant a l ́entrada com a la sortida es procedirà al rentat de mans.

Després de menjador: sortides i esbarjos

Els infants de 5è d ́Ed. Infantil aniran al pati d ́infantil distribuïts en els dos grups de
convivència. No s ́ocuparà l ́espai del porxo. Els infants de 6è d ́Ed. Infantil aniran al pati
dels tarongers. 1r i 2n d ́EP pati del terrat. 3r i 4t d ́EP al pati exterior. 5è i 6è d ́EP al
pati interior.

Dilluns i dimarts queden els alumnes de Secundària que romandran a la Biblioteca del
centre abans i després de dinar.

En cas de pluja: Porxo d ́infantil: 5è d ́EI Porxo del pati exterior: 6è d ́EI
Passadís 1r pis: 1r EP. Terrat (zona toldo): 2n EP Passadís planta baixa: 3r EP
Gimnàs: 4t EP Aula de 5è EP: 5è EP abans dinar, després de dinar quedarien
al menjador. Biblioteca: 6è EP i ESO.

Nivell 3 i 4
El servei de menjador es mantindrà igual que als nivells 0, 1 i 2 si compleix la normativa
vigent amb les modificacions pertinents que es puguin dur a terme amb els mitjans què
disposam.
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Annex 4
Registre visites

DATA :

NOM I LLINATGES DNI MÒBIL HORA MOTIU VISITA Signatura
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Annex 5
Registre neteja

UBICACIÓ:
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