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0. INTRODUCCIÓ. MARC NORMATIU. OBJECTIUS DEL PLA
Introducció
El Pla de contingència del CEIP Mestre Pere Garau és un document elaborat per fer
front a l’emergència sanitària de la COVID-19. Es planteja com un instrument amb
capacitat d’adequar-se a la possible evolució de l’epidèmia, marcat per les instruccions i
directrius de les autoritats sanitàries i educatives per crear un entorn segur. Ens hem
vist amb la responsabilitat de prendre mesures que moltes vegades van en contra dels
nostres principis pedagògics i metodològics. Esperam que amb la corresponsabilitat de
tota la comunitat educativa poguem tornar al nostre dia a dia.
El retorn a les activitats presencials als centres educatius a partir del mes de setembre
ha de complir aquests objectius primordials:
a) Crear entorns escolars saludables i al més segurs possibles, 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.
c) Incidir en el treball organitzatiu i la coordinació pedagògica dels centres educatius
per preparar el curs.
Atesa la situació generada per la COVID-19 i la incertesa sobre la possible evolució de
la pandèmia, es preveuen tres possibles escenaris que han de permetre que el sistema
educatiu tengui la capacitat d’adaptació necessària a les situacions que durant el curs
es puguin produir. Aquesta situació ens obliga a organitzar un nou curs tenint present
tres possibles escenaris d’actuació durant el proper curs:
Aquestes escenaris són:
- Escenari A: Nova normalitat. En aquest escenari les classes són presencials per a
tot l’alumnat, i s’han de prendre les mesures de prevenció, contenció i higiene que es
determinen en aquest protocol. El curs s’ha de dur a terme amb les ràtios legalment
establertes, sempre d’acord amb les recomanacions del Ministeri d’Educació i Formació
Professional i del Ministeri de Sanitat, i amb els protocols específics de seguretat. És
l’escenari que en aquest moment es planteja per a l’inici de curs.
-Escenari B: Amb mesures restrictives. Situació de control d’espais i ràtios,
adequant de manera provisional, els espais disponibles dins les escoles, per poder fer
front a una educació presencial i criteris sanitaris restrictius .
Amb mesures més restrictives pel que fa a la distància recomanada per les autoritats
sanitàries, que suposaran diferents maneres d’atendre l’alumnat, segons les etapes i
els cursos en què es trobi matriculat tals com separació de grups i limitació de ràtios
que poden donar lloc a una redistribució dels alumnes i els espais. En aquest escenari
es contempla la presencialitat completa en les etapes d’educació infantil, educació
primària i educació especial.
3

CEIP Mestre Pere Garau

-Escenari C: Confinament En aquest escenari es planteja la suspensió de les
activitats lectives presencials i, per això, l’ensenyament s’haurà de dur a terme a
distància. L’objectiu principal en aquest escenari serà mantenir la funció educativa de
l’escola. El pas d’un escenari a un altre vendrà determinat per l’evolució de la
pandèmia, d’acord amb el que estableixin les autoritats sanitàries en cada moment.
Així mateix, si les autoritats sanitàries estableixen directrius diferents que suposin altres
escenaris distints d’aquests tres plantejats, caldrà adaptar-los i redefinir-los.
Aquest Pla de contingència és un document “viu” que estarà en constant revisió i
que s’anirà adaptant a l’avaluació contínua de la seva aplicació i a l’adaptació a la nova
normativa i instruccions que puguin anar sorgint. S’anirà ampliant en aquells casos que
es consideri necessari per tal de donar resposta a demandes que puguin aparèixer.
Qualsevol modificació d’aquest serà comunicada a la comunitat educativa del centre.
Marc Normatiu
- Real Decret-llei 21/2020, de 9 de juny, de mesures urgents de prevenció, contenció i
coordinació per fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 (BOE núm. 163, de
10 de juny).
- El Decret 5/2020, de 18 de juny, de la presidenta de les Illes Balears pel qual es declara
superada, en el territori de les Illes alears, la fase 3 del Pla per a la Transició cap a una Nova
Normalitat (BOIB núm. 111, de 19 de juny).
- L'Acord del Consell de Govern de 19 de juny de 2020 pel qual s'aprova el Pla de
Mesures Excepcionals de Prevenció, Contenció i Coordinació per Fer Front a la Crisi Sanitària
Ocasionada per la COVID19, una vegada superada la fase 3 del Pla per a la Transició cap a
una Nova Normalitat (BOIB núm. 112, de 20 de juny).
- El Decret 58/2019, de 26 de juliol, de modificació del Decret 60/2008, de 2 de maig,
pel qual s'estableixen els requisits mínims dels centres de primer cicle d'educació infantil
(BOIB núm. 103, de 27 de juliol).
- La Llei 3/2003,de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears (BOIB núm. 44, de 3 d'abril).
- Medidas de prevención, higiene y promoción de la salud frente al COVID-19 para centros
educativos en el curso 2020-2021 (Versió 10-6-2020)
- Instruccions d’organització i funcionament de centres públics d’educació infantil i primària per
al curs 2020-2021.
- Resolució conjunta del conseller d’Educació, Universitat i Recerca i de la consellera de Salut i
Consum de 6 de juliol de 2020 per la qual s’aproven les mesures excepcionals de prevenció i
contenció, coordinació i d’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 per al curs 2020-2021.
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Objectius del pla
Els principals objectius del pla són:
-

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

-

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

-

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.

-

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

-

Identificar les dificultats
organitzatives i preveure les actuacions en els
diferents escenaris possibles: nova normalitat, mesures restrictives i
confinament.

1. PLANIFICACIÓ DE LES MESURES DE PREVENCIÓ, PROTECCIÓ I HIGIENE
ENFRONT DE LA COVID-19 ADAPTADES A LES ETAPES EDUCATIVES.
Escenaris A i B.
1.1 Mesures de prevenció als diferents espais (Annex 3 de la resolució).
PRINCIPIS BÀSICS DE PREVENCIÓ, HIGIENE I PROMOCIÓ DE LA SALUT DAVANT
LA COVID19 ALS CENTRES EDUCATIUS.
Les mesures per al funcionament dels centres educatius s’establiran a partir dels
següents principis bàsics de prevenció davant la COVID-19:
A. La limitació de contactes, ja sigui:
-

Mantenint, sempre que sigui possible, una distància interpersonal d’un metre i
mig.

-

Conformant grups estables de convivència minimitzant contactes diferents.

-

Mitjançant l’ús de mascareta higiènica o quirúrgica, quan no es pugui mantenir la
distància recomanada.

B. La higiene de mans com a mesura bàsica per evitar la transmissió, així com la
mascareta respiratòria. Proveïrem a totes les aules d’abastament de paper dins
l’aula.
C. La ventilació freqüent dels espais i la neteja del centre.
D. Una g
 estió adequada i precoç davant la possible aparició d’un cas. La persona
que detecti els símptomes comunicarà a l’equip directiu la situació donada,
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s’aïllarà amb el possible cas dins l’aula d’aïllament i s’enviarà un substitut per tal
poder continuar les sessions amb la resta del grup.
E. La informació i la formació adreçada als docents i professionals no docents,
alumnat i famílies, que serà proporcionada per les administracions educatives i
sanitàries.

1.1.1 Adequació organitzativa als diferents escenaris. Aforament
(ràtios/aula), entrades i sortides (portes i horaris), passadissos, banys.
A les diferents entrades del centre hi haurà estores amb líquid viricida per rentar-se les
sabates. També papereres amb pedal a totes les aules i a diferents espais del centre.
Les famílies no poden entrar al centre escolar, per norma general. S’haurà de demanar
cita si hi ha una necessitat i/o els tutors necessiten demanar una entrevista amb les
famílies.
INFANTIL
Període d’Adaptació Infantil 3 anys. Les famílies de 3 anys vendran escalonadament
entre el 8 i 9 de setembre, per a conèixer al mestre i tenir el primer contacte amb el
centre. A infantil 3 anys i alumnat nouvingut, entre dia 10 i dia 16 de setembre es farà
un horari especial per a facilitar l’adaptació dels infants. (veure pla d’acollida, punt 4).
Degut a les especials característiques d’aquests infants, que no poden dur mascareta,
es preveuen unes mesures restrictives pel que fa a aquesta etapa. Es respectarà al
màxim el grup de referència per aconseguir un grup estable.
Un grup de convivència estable està format per un tutor i el seu grup d’alumnes.
S’evita al màxim l’entrada i sortida d’especialistes en aquest grup. Si intervé qualque
altra docent, haurà de dur mascareta.
Al centre s’han organitzat 3 grups estables d’infantil amb les seves respectives tutores.
No hi podrà accedir el professorat especialista a excepció de llengua estrangera. Els
especialistes prepararan propostes, de música i psicomotricitat per a que els mestres
d’infantil les realitzin.
Hi haurà entrades i sortides separades de la resta d’alumnes del centre. Els que venen
amb el bus, s’han d’afegir al seu grup i a la seva zona. El monitor acompanyarà als
alumnes al punt de trobada.
Els alumnes disposaran d’unes sabates (tipus Crocs) que s’hauran de canviar en entrar
al centre i s’usaran dins l’edifici. Per sortir al pati i per tornar a casa, s’hauran de canviar
les sabates i usar les que han duit de casa. L’alumnat d’infantil ja té integrada aquesta
mesura dins el seu dia a dia.
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Entrada dels alumnes de 3, 4 i 5 anys:
-

Les tutores esperaran als seus alumnes a la zona 3 (porxo davant sala d’APIMA)
Els infants entraran al centre a les 9:00, s’han d’obrir les dues ales de la porta del
carrer-parc. Entraran a l’edifici primer els de 3 anys o el primer grup que tingui tots
els alumnes, evitant coincidir amb un altre grup. S’habilitarà tres espais diferents
per a cada grup per l’espera en el punt de trobada.

Sortida dels alumnes de 3, 4 i 5 anys:
-

La sortida és a les 13:50. Les tutores duran a l’alumnat al punt de trobada, al mateix
lloc que l’entrada (porxo davant sala d’APIMA), sense coincidir amb la resta
d’alumnat.

Entrada i sortida alumnes bus: Per l’entrada el monitor acompanyarà als alumnes
d’infantil al lloc de trobada. Per la sortida, el monitor recollirà en el punt de trobada als
alumnes per dirigir-se al bus ordenadament. Ús recomanat de mascareta abans de
pujar en el transport escolar i durant el trajecte. (porxo de davant la sala d’APIMA)

PATI
Els tutors organitzaran la rentada de mans a l’entrada i sortida del pati.
Es berenarà a l’aula abans de sortir al pati per evitar possibles situacions de contagi.
Durant l’esplai els alumnes de cada grup estable no es mesclaran amb la resta
d’alumnes.
Dividirem el pati en noves zones. Cada grup classe ha d’estar a la zona que li pertoqui.
Horari infantil
11:40-12:10

Zones pati (3 espais, un per cada grup)
Es sortirà a les 11:30 per poder agafar els materials de pati.

ZONA A
Inclou pista de bàsquet
pública, petanca i banys.
ZONA DE VIGILÀNCIA 4
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ZONA B
Jocs infantils i passadís
asfaltat públic
½ ZONA DE VIGILÀNCIA 5

ZONA C
Zona de terra pública amb
taules i vela.
½ ZONA DE VIGILÀNCIA 5

ZONES DE VIGILÀNCIA DELS MESTRES. INFANTIL(2 zones)
Zona 4

Zona 5

Les zones dels diferents grups rotaran diàriament, seguint l’ordre A-B-C.
Els diferents membres de cada grup estable no es poden relacionar entre altres grups
estables. Si es vol fer, s’ha de mantenir la distància de seguretat i dur mascaretes.
En cas d’una pluja els alumnes quedaran a la seva aula de referència. La vigilància es
durà a terme amb els mestres respectius de torn de pati de la següent manera:
-

Zona de vigilància 1-3: aula de 1r

-

Zona de vigilància 2AB:  curs de 2n, 3r i 4t de Primària

-

zona de vigilància 2CD:  aules de 5è i 6è

-

Zona de vigilància 4 i 5: els mestres assignats vigilaran les aules d’Ed. infantil.
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ESCENARI A i
B

Se seguiran les indicacions de la Conselleria d’Educació per
atendre les mesures de salut oportunes i garantir l’educació
presencial amb seguretat. Les aules d’aquests nivells són de gran
capacitat i la ràtio és suficient per a que hi hagi un agrupament de
grups per cada edat.
S’ha pres la mesura de que la mestra +1 del centre sigui la tutora
de l’alumnat de 3 anys d’educació infantil.

ESCENARI C

Les tutores de referència seran les mateixes que a l’escenari A i B.
La PT, l’AL, l’orientadora i PTSC duran un seguiment individualitzat
de l’alumnat NESE.

PRIMÀRIA
A l’etapa d’Educació Primària, per reduir els contactes entre els diferents grups, no es

duran a terme tallers ni activitats internivell, però sí dins el propi curs. D’altra banda,
s’han organitzat els recursos humans per reduir el contacte i garantir la qualitat
d’ensenyança-aprenentatge dels nostres alumnes.
Les entrades i sortides del centre es faran de forma escalonada. Els mestres
responsables de cada grup (a la primera i darrera sessió) sortiran al punt de trobada a
rebre o acomiadar als infants.
PUNTS DE TROBADA (ENTRADES I SORTIDES)
1r CICLE (1r-2n 3r) ED. PRIMÀRIA
Pista de bàsquet / Entrada pel parc

2n CICLE (4t-5è-6è) ED. PRIMÀRIA
Entrada principal (deixant lliure la rampa)

● A les sortides del centre el mestre responsable acompanyarà el seu grup al punt de
trobada per ajudar a gestionar i assegurar la sortida del centre, mantenint les
mesures de seguretat sanitària.
● Un cop l’alumnat hagi abandonat el centre els alumnes de 4t, 5è i 6è d’Ed. Primària
podran anar als seus domicilis.
● La resta d’alumnes han de ser recollits pels seus pares o persones autoritzades
prèviament.

9

CEIP Mestre Pere Garau

En cas de pluja les entrades i sortides respectaran el mateix horari establert i porta
assignada sense haver d’esperar al punt de trobada. Es farà tenint cura de les
mesures de distanciament amb la mascareta posada. Els mestres vetllaran per una
bona circulació dins l’edifici. Es podrà ampliar el temps d’entrada i sortida per evitar
aglomeracions.
Els alumnes de 1r hauran d’entrar i sortir per la porta d’accés de l’edifici vora sala
APIMA.
Per sortir els alumnes de 2n i 3r hauran d’esperar als pares o persona autoritzada
prèviament amb el mestre responsable, a la porta de l’entrada, zona parc. Tenint cura
de les mesures sanitàries (distància i mascareta).
Per sortir els alumnes de 2n cicle seran acompanyats a la sortida principal pel mestre
responsable i podran anar-se’n a casa autònomament .

PATI
El mestres responsables del grup organitzaran la rentada de mans a l’entrada i sortida
dels patis. Es berenarà a l’aula abans de sortir al pati per evitar possibles situacions de
contagi.
Els diferents membres de cada grup de convivència estable no es poden relacionar
entre altres grups estables. Si es vol fer, s’ha de mantenir la distància de seguretat i dur
mascaretes.

HORARI PATI PRIMÀRIA Hi haurà 6 espais delimitats per als 6 grups (cada
11:40 a 12:10
curs tendrà una zona de pati, que serà rotatoria).

ZONA 1
Pista de bàsquet i zona de
vela.

ZONA 2A Camp de futbol
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x
GRADES

BARRERA

ZONA 2B Camp de futbol
x

 GRADES

BARRERA

ZONA 2C Camp de futbol
x
 GRADES

BARRERA

ZONA 2D Camp de futbol
x

 GRADES

BARRERA

ZONA 3
Espai tranquil - hort i banys

ZONES DE VIGILÀNCIA DELS MESTRES. PRIMÀRIA. (3 zones)
Zona 1-3

Zona 2A i 2B

Zona 2C i 2D

Les zones dels diferents grups rotaran diàriament, començant des de la zona 1 a partir
del grup de primer, fins arribar a la zona 3 amb el grup de sisè.
S’ha reforçat la vigilància de pati de la zona 2. Hi haurà dos mestres en aquesta zona,
que vigiliaran cada un dos grups.
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S’ha redistribuït la vigilància de la zona 1 3, que també vigilarà dos grups.
Es fomentaran els jocs populars i altres alternatives a jocs amb pilota. En el cas que la
formació en centre es pugui dur endavant, es prioritzarà l’adequació de l’espai del pati.
El material de la zona tranquil·la es netejarà i desinfectarà diàriament pel personal de
neteja. Es tendrà viricida a l’espai tranquil per si fos necessària la desinfecció de
qualque material.
En cas d’una pluja, es procedirà de la mateixa manera que l’explicat a infantil (pàg. 8).
NIVELL

RÀTIO

AULA

aforament.
m²/2.25m²

3
anys

12

aula 3
anys
51 m²

23

tutora 3 anys
mestra+1

Entrada parc.
Lloc: porxo
(APIMA) a les
9:03 h

Sortida porxo
(APIMA) a les
13:50h

4
anys

8

aula 4
anys 51
m²

23

tutora 4 anys

Entrada parc.
Lloc: porxo
(APIMA) a les
9:02 h

Sortida porxo
(APIMA) a les
13:50h

5
anys

13

aula 5
anys
51.75 m²

23

tutora 5 anys

Entrada parc.
Lloc: porxo
(APIMA) a les
9:00 h

Sortida porxo
(APIMA) a les
13:50h

RÀTIO

AULA 
m²

Aforament
m²/2.25m²

1r

22

antic
menjador
74.55 m²

33

tutora 1r

Entrada zona
parc a les 9:00

Sortida zona
parc a les 13:50

2n

12

Antic 1r
44.87m²

20

tutora 2n

Entrada zona
parc les 9:00

Sortida zona
parc a les 13:55

3r

17

Antic 4t

20

tutora 3r

Entrada zona
parc a les 9:05

Sortida zona
parc a les 14:00

NIVELL

RESPONSABLE

RESPONSABLE

45.02m²

ENTRADES

ENTRADES

SORTIDA

SORTIDES

4t

18

Antic 3r
45.02m²

20

tutora 4t

Entrada
principal a les
9:03

Sortida principal
a les 13:55

5è A

12

Antic 5è
45.02m²

20

Tutor/a 5èA

Entrada
principal a les
9:02

Sortida principal
a les 14:00
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5è B

11

6è

15

Antic 6è
46.04 m²

20

Tutor/a 5èB

Entrada
principal a les
9:02

Sortida principal
a les 14:00

Antic 2n

20

Tutor/a 6è

Entrada
principal a les
9:00

Sortida principal
a les 14:00

45.02 m²

Els alumnes de primer entren al centre per la porta del porxo (sala APIMA). Els alumnes de
segon i tercer entraran al centre per la porta zona parc. D’aquesta manera, els alumnes de
primer i segon poden entrar a la mateixa hora (9:00 h), sense topar-se. A continuació, entren
els de tercer. L’alumnat de primer curs surt de l’aula a les 13:50 per a que es pugui fer la neteja
i desinfecció de l’aula (que és a la vegada, el menjador del centre).
Els alumnes de quart, cinquè A/B i sisè entraran un darrere l’altra, per la porta de l’entrada
principal, evitant el contacte entre els diferents cursos.
Les aules de cada curs seran les aules de referència del propi tutor.

ALTRES ESPAIS D’ÚS
ESPAI/m²

Aforame
nt
m²/2.25m
²

ÚS PLANIFICAT

Antiga aula música
51,52 m²

22

Aula de desdoblament

Antic UEOP

20

Sala d’aïllament

Antic Religió

20

Aula de la UOEP

Mindfulness - 30.48 m²

13

Magatzem de música

Aula anglès - 45.02 m²

20

Aula de Religió i desdoblaments

Gimnàs - 148.53  m²

66

Escola matinera i activitats diverses

Sala APIMA - 23.3  m²

10

Zona 3 d’espai tranquil durant el pati

Biblioteca - 21.81  m²

10

biblioteca

Sala de mestres-22.7 m²

10

Espai per fotocopiadora, plastificadora i
ordinadors

Sala psicomotricitat 53.42  m²

24

Psicomotricitat pels grups estables d’infantil en
dies diferents

Aula d’Art - 45.92 m²

20

Desdoblaments

Menjador - 74.55 m²

33

Aula de 1r d’Ed. Primària i menjador
13
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● Si sorgeix la necessitat d’usar qualque espai per dos grups diferents el mateix
dia, serà obligatori la seva neteja i desinfecció d’aquest espai i material abans.
ESCENARI A

Anteriorment explicat. Aquesta proposta queda condicionada per
les matrícules finals al setembre. És possible que hagi d’haver una
redistribució d’espais en funció de les ràtios d’alguns cursos si hi
ha noves matrícules.

ESCENARI B
restrictiu

En el cas que les directrius sanitàries aconsellin mesures molt
restrictives en quant al distanciament social, pautes de protecció
individual i col·lectiva, ràtios d’alumnes per aula..., s’establiran
grups de convivència estables per curs amb un tutor/a cada un i
durant tota la jornada escolar. En aquest cas, si no hi ha altra
opció, els especialistes no entraran a les diferents aules; se’ls
assignarà un grup com a co-tutors per tal que conformin un grup
estable de convivència.
Un grup de convivència estable està format per un tutor i el
seu grup d’alumnes. S’evita al màxim l’entrada i sortida
d’especialistes en aquest grup.

ESCENARI C

Es mantindran les mateixes tutories que a l’escenari A. Els
especialistes, telemàticament, podran atendre al seu alumnat.
La PT, l’AL, l’orientadora i PTSC duran un seguiment individualitzat
de l’alumnat NESE.

1.1.2. Mesures de neteja, desinfecció i ventilació.
Les aules s’han de ventilar, mínim 5 minuts abans del seu ús. També entre canvi
d’hores i sempre que es trobi oportú.
Es procurarà deixar les portes obertes, per evitar la utilització de les manetes de les
portes.
Hi haurà gel hidroalcohòlic i paper secant a totes les aules. Les taules i altra material
emprat s’ha de netejar i desinfectar després del seu ús; hi haurà viricida. S’ha de retirar
tot el material i mobiliari que no sigui necessari o sigui difícil garantir la seva desinfecció
(coixins, estores, teles …).
Als centres 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.
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.
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Es netejaran els banys amb la freqüència necessària per garantir-ne en tot moment
l’estat d’higiene (mínim 3 cops al dia) Els responsables de neteja són els Ajuntaments.
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.
Per les tasques de neteja s’utilitzaran guants.
S’organitzaran els horaris per evitar que un mateix espai s’hagi d’usar per diferents
grups en un mateix dia. Si sorgeix aquesta necessitat, serà obligatori la seva neteja i
desinfecció d’aquest espai i material abans de l’entrada de l’altre grup.

1.1.3. Mesures de protecció als diferents espais: ús de mascareta, gel
hidroalcohòlic…
Per a l’entrada i sortida al centre, canvi d’aules, passadís i pati serà necessari portar
mascareta, exceptuant els temps del pati pels grups estables. Per als infants
d’Educació Infantil no serà obligatori.
A les diferents entrades del centre hi haurà estores amb líquid viricida per rentar-se les
sabates. També papereres amb pedal a totes les aules i a diferents espais del centre.
Per a l’entrada i sortida dels espais del centre serà necessari l’ús de gel hidroalcohòlic.
Si s’utilitza aigua i sabó, s’ha d'eixugar amb paper.
Hi haurà gel hidroalcohòlic a totes les aules i als espais comuns.
Tipus de mascaretes:
- Mascaretes higièniques, preferiblement reutilitzables, per a l’ús quotidià. Hauran 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. Hauran 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/a que presenta símptomes no es
pot posar una mascareta quirúrgica. Hauran de complir la normativa UNE
EN-149:2001+A1:2010
L’ús de la mascareta ha de ser el següent:
Ed. Infantil

No és obligatòria a l’aula.
Als passadissos és recomanable, però no obligatòria.

1r cicle

No és obligatòria dins l’aula amb el grup estable.
S’ha de portar dins l’aula si són més de 20 alumnes. No s’ha
de portar si se pot respectar la distància d’1.5 m.
Sí s’ha de dur al pati (només entrades i sortides) i en
qualsevol desplaçament dins el centre.
15
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2n cicle

S’ha de portar dins l’aula si són més de 20 alumnes. No s’ha
de portar si es pot respectar la distància d’1.5 m.
Sí s’ha de portar al pati (només entrades i sortides) i en
qualsevol desplaçament dins el centre.

Professorat

Recomanable i voluntari dins el grup aula.
Ús obligat quan no es pugui mantenir la distància d’1.5m.
Obligat si són més de 20 alumnes o es supera l’aforament de
l’aula.

Mestres
especialistes

Quan un mestre especialista entri a un grup de convivència
estable, haurà de dur la mascareta posada.

Personal extern

És obligatòria

Transport escolar

És obligatòria. Per a l’alumnat d’infantil és recomanable.

Les famílies d’alumnes que no poden dur mascareta han d’informar al centre a principi
de curs. S’ha de tenir especial cura que aquestes mesures d’higiene no puguin suposar
situacions de discriminació a cap alumne.
Aquestes orientacions s’ajustaran a noves instruccions sanitàries que puguin sorgir.
Si a l’aula hi ha alumnat amb discapacitat auditiva s’ha de contemplar l’ús de la pantalla
facial.
Pels diferents espais del centre hi haurà habilitades paperes amb tapa per evitar
contagi amb els residus. D’altra banda, se pot seguir el programa de separació de
residus pel seu reciclatge. Els guants només s’empraran en cas de neteja.
Quan les mascaretes no siguin necessàries s’han de guardar dins una bossa individual
amb tancament (cremallera, clic, velcro, etc) dins la motxilla de cada alumne.
Mesures específiques del servei de transport
- Ús de mascareta durant el trajecte.
- Assignar un lloc fixe a cada usuari. Es prioritzarà els infants amb edats més petites
a davant i grups estables, evitant contacte amb altres grups.
- Organitzar la pujada i baixada de l’autobús segons l’ordre de seient.
- Les entrades al centre seran per on s’ha especificat abans (infantil porxo davant
sala APIMA, primer cicle porta zona parc i segon cicle porta principal) i hauran de
romandre amb la mascareta posada. En el cas d’alumnes d’Ed. Infantil és
recomanable però no és obligatòria.
- A les entrades, el monitor acompanyarà especialment al alumnes d’infantil al punt
de trobada i els de 1r cicle. Cada grup quedarà al seu punt de trobada. Els alumnes
de 2n cicle aniran autònomament al punt de trobada propi (entrada principal).
-Sortides: El monitor anirà a cercar als alumnes d’Infantil al punt de trobada a les
13:50 (davant sala APIMA) i a les 13:55 als de 1r cicle a la zona parc. El monitor els
acompanyarà al bus. La resta d'alumnes (segon cicle) es desplaçaran cap al bus des
del punt de trobada, custodiats pels mestres responsables.
- Els tutors duran el registre d’assistència actualitzat d’aquest servei. Anotant els
16
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alumnes que venen i se’n van amb el bus. (Graella a l’aula de referència). En acabar
el mes s’haurà d’entregar a secretaria.
Mesures específiques del servei de menjador
-

El grup de 1r abandonarà l’espai a les 13:50 per tal que el personal de neteja
pugui fer la neteja i desinfecció de la part reservada pel menjador escolar.
Rentat de mans abans i després d’entrar i sortir del menjador i sempre
respectant les instruccions d’higiene sanitària.
Els alumnes d’Infantil i Primària han d’estar separats.
Pel servei de menjador hi haurà una taula per Ed. Infantil i una taula pels
alumnes d’Ed. Primària. Si no formen part d’un mateix grup estable de
convivència, hauran de seure separats i no podran seure un davant els altres.
La neteja dels estris s’ha de fer a més de 60 graus.
Mantenir els grups estables d’Infantil, distància de 1 metre i mig i no estar cara
a cara.
Adjudicar un lloc fixe per seure.
Els nins i nines de menjador d’Ed Primària baixaran tots sols de manera
autònoma cap al menjador i la monitora haurà d’anar a recollir al punt de
trobada (porxo) als nins d’Ed. Infantil a les 13:50.
Les famílies podran recollir als seus fills del menjador a partir de les 15:00h.
Els infants que tenguin activitats d’horabaixa a continuació estaran amb la
monitora de menjador fins l’arribada del monitor de l’activitat.
Deixar només els materials i jocs necessaris i tenir cura de la seva neteja
després del seu ús.
Els desplaçaments fora dels espais habilitats pel servei d’escola matinera i
menjador seran amb mascareta. Pels infants d’Ed. Infantil és recomanable.
El monitor/voluntari que s’encarrega d’aquest servei durà el registre
d’assistència actualitzat. Anotant els alumnes que en fan ús. (Graella al
menjador). En acabar el mes s’haurà d’entregar a direcció.

Mesures específiques del servei d’escola matinera
-

Rentat de mans abans i després d’entrar i sortir del menjador i sempre
respectant les instruccions d’higiene sanitària.
Els alumnes d’Infantil i Primària han d’estar separats.
Mantenir els grups estables d’Infantil, distància de 1 metre i mig i no estar cara
a cara.
L’entrada d’accés de l’escola matinera serà barrera del camí sense asfaltar
(com ve sent ara). En ser l’hora indicada la monitora acompanyarà als
diferents alumnes als seus punts de trobada.
Deixar només els materials i jocs necessaris i tenir cura de la seva neteja
després del seu ús.
Els desplaçaments fora dels espais habilitats pel servei d’escola matinera i
menjador seran amb mascareta, els infants d’Ed. Infantil recomanable.
17
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-

El monitor que s’encarrega d’aquest servei durà el registre d’assistència
actualitzat. Anotant els alumnes que assisteixen. (Graella al gimnàs). En
acabar el mes s’haurà d’entregar a direcció.

1.1.4. Informació necessària a cada espai (direccionalitat, cartells,
infografies…)
A les entrades del centre hi haurà cartells informatius, distribuïts per la Conselleria, per
ajudar a mantenir les mesures d’higiene de tota la comunitat educativa.
Als banys haurà infografies per ajudar als infants a realitzar una neteja eficient. Es
posaran cartells d’aforament i ocupació als banys per evitar aglomeracions.
Els passadissos i les escales tendran doble direccionalitat indicada, que s’ha de
respectar.

1.2. Mesures d’higiene personal per prevenir el risc de contagi (Annex 2 de la
resolució)
1.2.1. Mesures de prevenció, protecció, d’higiene i de desinfecció en
l’entorn de treball: en reunions, a les classes, als espais comuns.
Les reunions de mestres es realitzaran a un espai que asseguri la distància de
seguretat (1’5 mínim) per a que es pugui fer sense l’ús de mascareta.
Els mestres han de tenir el seu propi material que sigui necessari per dur endavant la
seva pràctica docent. Per l’ús de material que sigui d’ús comú: fotocopiadora,
plastificadora, ordinadors, etc. s’haurà de fer una rentada de mans amb gel o aigua i
sabó i en acabar el seu ús, desinfectar-ho. Per dur endavant aquesta mesura, haurà a
les sales comuns gel alcohòlic, material desinfectant i paper per eixugar-ho.
El material no es podrà compartir, per norma general. Tot l’alumnat d’Ed. Primària ha
de portar el seu material (estoig amb llapis, esborradora, bolígrafs, pintures, etc). Si hi
ha la necessitat de compartir puntualment qualque material, s’haurà de realitzar la
desinfecció d’aquest.
En el cas dels alumnes d’Ed. Infantil que són grup de convivència estable es pot
compartir el material i al final de l’activitat o del dia s’ha de desinfectar.
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 grup d’alumnes evitarà les mobilitats entre espais del centre. Quan sigui
necessari (per exemple, per anar al bany), es farà ús de la mascareta. En aquest cas
s’ha d’evitar anar al bany tot el grup plegat, s’haurà d’anar per torns i revisant la seva
disponibilitat.
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BANYS PLANTA -1

Alumnat d’escola matinera i menjador. Alumnat
de 1r d’Ed. Primària
Alumnat que realitzen activitats exteriors.
Alumnat de pati de les zones 1-3, 2AB i 2CD
(Ed. Primària).

BANYS PLANTA 0

Alumnat d’Ed. Infantil.
Professorat i personal extern.
Alumnat de pati de les zones 4 i 5 (Ed. Infantil)

BANYS PLANTA 1

Alumnat d’Ed. Primària (2n, 3r, 4t, 5è i 6è)
Professorat

A les aules i espais hi haurà gel hidroalcohòlic (per a les mans), i viricida i paper per a
la neteja de les superfícies.
El centre disposarà de mascaretes de recanvi per aquells alumnes que la perdin o no la
duguin.
Cada alumne haurà de dur el seu paquet de mocadors d’ús personal. L’escola proveïrà
aquest material en cas de necessitat.
S’han de retirar tots els elements o objectes decoratius a l’accés de l’alumnat i famílies i
que puguin sofrir una major manipulació: revistes, fulletons, calendaris… Als centres 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. 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 (mínim 3 pics al dia). 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.
A les reunions de pares/mares col·lectives que es facin presencialment només hi
podrà assistir un representant de cada família. Màxim 25 persones.
Les tutories individuals es faran de manera presencial a l’escenari A. En els altres
escenaris, es farà de forma telemàtica. Es mantindrà aquesta primera reunió presencial
en el cas d’alumnat nou al centre, sempre respectant les mesures de seguretat
establertes.
Aquests espais després s’hauran de desinfectar.
Altres mesures.
La zona d’esplai de parc infantil (gronxadors, tobogan, etc.) s’utilitzarà d’acord amb les
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mesures específiques relatives a l’activitat social, o en funció de la normativa vigent.
(BOIB, núm 112 de 20 de juny). S'ha de dur a terme de forma diaria la neteja i
desinfecció de les instal·lacions, amb especial atenció a les superfícies de contacte més
freqüent; també s’ha de dur un registre de les actuacions de neteja i desinfecció fetes.
La neteja i desinfecció de les instal·lacions és responsabilitat de l’Ajuntament.

1.2.2. Mesures de prevenció per a l’alumnat, el professorat i personal no
docent.
A infantil, es promouran els grups de convivència estables, per tant els alumnes han de
romandre a la seva aula el major temps possible sense necessitat de portar mascareta
així com la tutora de referència.
En el cas que hagi d’intervenir un altre docent aquest ha d’usar la mascareta i mantenir
les distàncies perquè no és part del grup estable.
A Primària, s’ha minimitzat la intervenció de diferents docents i cancel·lat els tallers
internivell que es venien fent durant anys.
A tot el personal del centre, docent i no docent, a les famílies i a l’alumnat (segons la
seva maduresa) es facilitarà el Pla de contingència i s’explicarà la seva aplicació amb:
reunions de principi de curs, informació a la web, reunions de personal i adaptació de
les programacions per incorporar totes les mesures higièniques, de funcionament i
organització que s’han acordat.

1.2.3. Mesures i protocol d’actuació en un cas de contagi o sospita de
contagi.
Aquest protocol serà revisat segons l’evolució de la pandèmia. Existirà un canal de
comunicació entre el centre educatiu i el centre de salut de referència amb l’objectiu de
facilitar la resolució de dubtes en relació amb les mesures a dur a terme en promoció
de la salut, prevenció i protecció, així com per coordinar les actuacions davant alumnes
amb problemes de salut.
Els objectius d’aquest protocol són:
●Establir les indicacions i mesures que permetin la vigilància de l’alumnat per
identificar, a partir dels primers símptomes i de forma ràpida, els casos sospitosos
que puguin tenir la infecció per SARS-CoV-2 activa per tal d’aïllar-los, ja que poden
transmetre la malaltia.
●Realitzar les primeres actuacions al centre educatiu.
●Informar a les autoritats sanitàries dels contactes estrets del centre educatiu, si es
confirma el cas. Per poder dur a terme aquests objectius és necessari seguir el
següent protocol:
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1. Establir la coordinació entre els centres de salut i el centre educatiu, mitjançant la
coordinadora de salut. La directora del centre assumirà la coordinació de salut.
Les seves funcions seran:
-facilitar la resolució de dubtes en relació amb les mesures de promoció de la salut.
En aquest sentit, la coordinadora realitzarà el curs de formació a distància sobre
Covid-19 i altres malalties cròniques (Programa Alerta Escolar Balear), organitzat per la
D G. de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa.
-prevenció i protecció.
-coordinar les actuacions davant alumnes amb problemes de salut i d’alumnes que
iniciïn símptomes compatibles amb COVID-19 al centre educatiu.
2. Informació a la comunitat educativa.
-

Tot el personal del centre educatiu ha de conèixer el present protocol. L’equip
directiu i la persona coordinadora de la comissió de salut han d’adoptar les mesures
conduents a assegurar que així sigui.

-

Les famílies i l’alumnat (segons el seu nivell de maduresa) han d’estar informades
d’aquest protocol a través dels mecanismes oficials que tingui establert el centre
educatiu: pàgina web, Gestib, Consell Escolar. S’informarà a la reunió de pares de
principi de curs d’aquest protocol.

-

Es realitzarà una presentació digital informativa, de forma resumida i el més visual
possible, per a que els pares i alumnes puguin familiaritzar-se amb les mesures
sanitàries i canvis organitzatius que hem de prendre dins aquest Pla de
contingència.

3. Símptomes compatibles amb la COVID-19
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 d’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.

4. Vigilància de l’alumnat relacionada amb la COVID-19.
-

Tot l’alumnat abans d’anar a l’escola s’ha de prendre la temperatura a casa, si
l’alumne té més de 37,5ºC no podrà acudir al centre. És important la
co-responsabilitat de les famílies per a responsabilitar-se d’aquesta mesura.
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-

El centre disposa de dos termòmetres de distància, que s’empraran a les dues
’entrades al centre, per a fer el control de temperatura si sospitam que no s’ha
fet abans de venir al centre.

-

Si l’aparició de símptomes es produeix a casa, l’alumne ha de quedar al seu
domicili i contactar amb els serveis sanitaris.

-

No podran acudir al centre l’alumnat que estigui en aïllament domiciliari degut a
un diagnòstic per COVID-19, o els que es trobin en un període de quarantena
domiciliària per haver tingut contacte estret amb alguna persona amb símptomes
o diagnòstic de COVID-19.

5. Actuació davant l’aparició de símptomes:
➢ en un alumne al centre educatiu.
En el moment en què es detecta un possible cas d’infecció, la persona que estigui amb
l’alumne/a, telefonarà a l’equip directiu perquè aquest informi a la família i enviï algun/a
altre/a mestre/a a l’aula per fer la substitució.
L’adult que ha detectat el cas i ha d’acompanyar l’infant no podrà ser una persona
sensible a la COVID-19.
Una vegada que han arribat a la sala d’aïllament:
1. Si l’alumne/a té més de 6 anys: el/la mestre/a i l’alumne/a es posaran la mascareta
quirúrgica i es rentaran les mans.
2. Si l’alumne/a té menys de 6 anys o problemes respiratoris o dificultat per llevar-se sol
la mascareta o presenta alteracions de conducta que facin inviable la seva utilització:
l’adult es posarà una mascareta FFP2 (sense vàlvula), una pantalla facial i una bata
d’un sol ús.
No es deixarà l’alumne/a sol i, sempre que sigui possible, es mantindran les mesures
de distanciament físic.
L’adult quedarà amb l’alumne/a fins que arribi el pare o la mare o tutor/a legal (i serà la
família qui es posarà en contacte amb el centre de salut de referència).
En cas d’una situació de gravetat o dificultat per respirar s’avisarà al 061.
➢ en un adult al centre educatiu:
Si la simptomatologia s’inicia al centre:
- Es posarà una mascareta quirúrgica i es rentarà les mans amb aigua i sabó durant
40-60’’.
- Avisarà un membre de l’equip directiu per telèfon.
- Partirà cap al seu domicili. Evitarà passar pels llocs amb més concurrència del centre.
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Si no se’n pot anar aviat es retirarà a la sala d’aïllament.
Si es tenen dubtes sobre el trasllat segur s’avisarà al 061 i se seguiran les seves
instruccions.
- Contactarà amb el servei de Prevenció de Riscos laborals i amb el seu centre de
salut.
Si es troba en situació de gravetat o té dificultat per respirar avisarà el 061.

Si l’inici de la simptomatologia és a casa:
- Quedarà al seu domicili, avisarà l’equip directiu, el seu centre de salut i Riscos
laborals.
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.
Es tendrà un registre d’assistència diari a totes les activitats del centre.
6. Actuació si el cas es confirma. Si hi ha un cas positiu al centre, les autoritats
sanitàries indicaran al centre educatiu les mesures a prendre.
7. Sales d’aïllament.
El centre disposa de dues sales d’aïllament (convenientment retolades i ventilades), a
les plantes -1 i 1.
A la planta -1, és on es realitzen les activitats complementàries de menjador i escola
matinera. També les activitats d’horabaixa que es realitzin al centre. Pensam que és
necessari que aquesta sala d’aïllament sigui propera a aquests serveis. El curs de
primer enguany s’allotjarà a l’espai “menjador”, ja que per l’aforament permès és el més
adient. L’alumnat de primer curs utilitzarà la sala d’aïllament de la planta -1.
La sala del pis 1 queda propera a tot l’alumnat de Primària i és de fàcil accés.
L’alumnat d’infantil, situat a la planta 0, utilitzarà, si fos el cas, la sala d’aïllament de la
planta 1.
Hi ha d’haver tot el material de
quirúrgiques per a l’alumne i l’adult
quirúrgica, mascaretes de protecció
sol ús. Disposarà d’una paperera

protecció dins una capsa estanca: mascaretes
i, per si l’alumne no es pot posar una mascareta
FFP2 sense vàlvula, pantalles facials i bates d’un
amb bossa, tapa i pedal on tirar mascaretes,
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mocadors d’un sol ús, etc. També hi ha preparats elements perquè l’alumne pugui jugar
i distreure’s, si el seu estat de salut ho permet, que després es netejaran.
En cas de contagi o sospita, s’informarà a la família i serà la família qui es posi en
contacte amb el seu centre de salut.
Un cop l’alumne abandoni el centre, el docent pot tornar a la seva tasca amb normalitat.
En el cas que es confirmi un cas positiu, es procedirà a revisar totes les persones que
han estat en contacte amb l’alumne en concret i se seguirà les indicacions del servei de
salut.

1.3. Formació i sensibilització en mesures de prevenció i higiene.
1.3.1. Planificació d’accions informatives sobre els protocols d'actuació als
diferents escenaris i les mesures de prevenció, higiene i promoció de la
salut a la comunitat educativa.
Durant la primera setmana de setembre, i abans de l’inici de curs, és necessari informar
a les famílies del Pla de Contingència del nostre centre i de les mesures a seguir per
tota la comunitat, als diferents escenaris.
Cal incidir en la responsabilitat de les famílies i tota la comunitat educativa a l’hora de
prendre la temperatura diària dels infants i no venir al centre si es presenta febre.
1.3.2. Planificació d’accions formatives adreçades a alumnat, famílies i
docents. (Pla d’acollida).
Temporitza
ció

Acció formativa

Juliol

-Elaboració del Pla de contingència per l’equip directiu, consensuat
amb la resta de Claustre.

Final de
juliol:

-Aprovació per Claustre i Consell escolar.
-Publicació a la web del centre del Pla de Contingència.
-Enviament del Pla de contingència a les famílies del centre.

1 al 9 de
setembre

Activitats d’acollida per al professorat i personal no docent del
centre:
-Informació del Pla de Contingència a tot el Claustre, incidint en el
professorat nouvingut.
-Formació digital entre iguals referent als documents drive i els blogs
educatius blogger (veure Pla digital per al professorat, pàgina 43).
Activitats d’acollida per a les famílies:
-Reunions d’inici de curs amb les famílies, per explicar protocols de
prevenció i higiene a seguir. També normes d’ús del centre i nous
canvis organitzatius.
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➢
➢
➢
➢
➢
➢

infantil: 3 de setembre
1r-2n curs: 8 de setembre
3r-4t curs: 7 de setembre
5è-6è curs: 8 de setembre
L’aforament màxim d’aquestes reunions és de 25 persones.
A les reunions de pares/mares col·lectives que es facin
presencialment només hi podrà assistir un representant de cada
familia, es respectarà la distància social i ús de mascareta.

-Es crearà una presentació en format digital per a mostrar a les famílies
els punts més importants del Pla de contingència amb les mesures
sanitàries i canvis organitzatius.
-Informació actualitzada a la web del centre, com accedir-hi i mostrar
els blogs educatius de cada curs.
-Incidir en la importància de tenir usuari de Gestib.
-Períodes d’adaptació de l’alumnat i famílies de 4t d’Ed. Infantil i
primera entrevista amb el tutor.
8 i 9 de
setembre

3 anys: període d’adaptació amb famílies. Cada família disposarà de
30-45 minuts per conèixer i parlar amb l’equip educatiu, mostrar espais
educatius i una primera presa de contacte amb l’alumnat de 3 anys.

10 de
setembre

Inici de l’activitat lectiva de forma escalonada. El primer dia s’informarà
als alumnes dels protocols de prevenció i higiene i canvis organitzatius
per aquest curs.
➢ Inici de l’alumnat d’infantil, de 9 a 12 h.
➢ 1r cicle: inici dia 10 de setembre a les 10 h.
➢ 2n cicle: inici dia 10 de setembre a les 9 h.
Infantil i 2n cicle d’EP tenen entrada al centre de forma totalment
separada, i a més, ja s’haurà informat als pares a les reunions de
principi de curs d’on serà el punt de trobada.
Activitats d’acollida per a tot l’alumnat (els primers dies):
-acollida emocional (cercles restauratius, contes, dibuixos, etc).
-assaig dels itineraris
-explicació dels protocols
-pràctica del rentat de mans a l’entrada i la sortida del pati.
-hàbits higiènics

11setembre

Alumnat d’infantil, de 9 a 12 hores.

10 a 16 de
setembre

L’alumnat de 4t d’educació infantil (3 anys) i nouvinguts d’aquesta
etapa, realitzaran el període d’adaptació amb horari de 9 a 12 hores.

17 i 18 de
setembre

L’alumnat de 4t d’educació infantil (alumnat de 3 anys), iniciarà l’horari
de 9 a 14 hores.
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10 a 25 de
setembre

-Formació i informació als infants dels protocols de prevenció i higiene
a seguir (a infantil i Primària).
-També de les noves normes d’ús del centre i canvis organitzatius que
s’han hagut de fer (canvis patis, entrades i sortides, etc).
-Familiarització amb la pàgina web del centre i blogs educatius de cada
curs.

Durant el
curs,
incidint en
alumnat,
famílies i
professorat
nouvingut

- Recordar mesures de prevenció i higiene.
- Registre d’assistència de tot aquella persona que entri al centre.
- Registre d’assistència de tota aquella persona que estigui en contacte
amb els diferents grups aula.
- Registre d'ús del servei de transport escolar, matinera i menjador.
-Elaborar un recull de recursos per formar als docents, alumnat i
famílies en competència digital (dintre del pla de digitalització).
-Accions formatives en l’ús de les TIC per a famílies, infants i mestres.
-Avaluació i reorganització de mesures del Pla de Contingència, a partir
del dia a dia. Aquest és un document viu que serà necessari anar
adaptant i millorant al llarg del curs.

juny

-Avaluació del Pla de Contingència i mesures preses durant el curs.

2. Planificació organitzativa.
2.1. Prioritat dels criteris sanitaris i pedagògics.
Degut a la situació sanitària que vivim en aquests moments, tenen prioritat els criteris
sanitaris davant els pedagògics.
Qualsevol mesura sanitària més restrictiva que es prengui a posteriori prevaldrà damunt
els altres criteris pedagògics.
2.2. Planificació de l'actualització de dades referent a la vulnerabilitat
social, de salut i d'especial necessitat de l'alumnat i de les famílies.
Les dades referents a la vulnerabilitat social i de salut són dades confidencials, i tot el
professorat del centre ha de vetllar per a la seva confidencialitat.
Durant el curs 2019-2020 es va iniciar un control per a la detecció de famílies i alumnat
vulnerables que s’ha anat actualitzant setmanalment durant el període de confinament
gràcies a l’acció efectiva dels tutors.
Els tutors de cada grup-aula fan una primera detecció de famílies i alumnat vulnerable.
S’informa a l’equip directiu i UOEP, que valora la participació d’altres serveis externs
(PTSC, serveis socials, policia tutor, etc).
La PTSC farà un seguiment mensual de l’assistència de l’alumnat, especialment de
l’alumnat considerat en situació de vulnerabilitat. S’iniciaran els protocols d’absentisme
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quan es detecti una situació de risc.
Durant el curs 2020-2021 es vetllarà inicialment de les famílies detectades durant
l’anterior curs escolar amb contacte freqüent durant tot el curs.
Es tractarà setmanalment a les reunions d’UOEP la problemàtica social i de salut que
es vagi detectant per poder incidir a cada un dels casos.
2.3. Control i organització d’accessos i circulació de persones en el centre.
L’organització d’accessos dels diferents grups d’alumnes es descriu al punt 1.1.1
d’aquest document. Com a norma general, s'evitarà la lliure circulació de tota persona
externa al centre.
Es durà un registre de tota aquella persona que hagi accedit al centre (anotat a
l’entrada de consergeria).
Es durà un registre de la circulació de les persones en els diferents grups (a la porta de
cada grup-aula).
Es durà un registre d’entrevistes i persones ateses per part de cada membre de la
comunitat educativa.
SENYALITZACIÓ: A principi de setembre es farà la senyalització de l’escola per part
de tot el claustre (graelles, aules i aforaments, punts de trobada) i es penjaran els
cartells informatius pertinents.
2.4. Aforament dels espais per a l’organització dels grups.
A la porta de cada espai del centre s’indicarà el seu aforament, que s’haurà de
respectar. Serà d’obligat compliment per tota la comunitat educativa. En cas d’una
emergència justificada es podrà superar mínimament amb l’ús de mascareta.
Als banys hi haurà cartells indicatius de la seva ocupació per evitar aglomeracions.
Veure l’aforament dels diferents espais del centre a les pàgines 12 i 13.
2.5. Organització dels accessos, circulació, retolació. (Veure pàgina 12).
Es retolaran totes les entrades i sortides per evitar les aglomeracions i diferenciar les
entrades per cicles. S’assenyalaran els punts de trobada dels diferents nivells. Dins
l’edifici es marcarà al terra amb fletxes i ratlles el sentit de circulació.
2.6. Constitució dels equips docents i coordinació del professorat.
El tutor farà el màxim d’hores al seu grup-aula per a assegurar grups el més estables
possibles. Docents que intervendran a cada grup:
● Infantil: tutors + especialista d'anglès.
● 1r: tutora + especialista de música + Ed. Física + anglès
● 2n: tutora (que realitzarà l’EF al seu grup)+ especialista de música + anglès.
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● 3r: tutora (que realitzarà l’anglès al seu grup) + especialista de música + Ed.
Física.
● 4t: tutora + especialista de música +Ed. Física + anglès.
● 5èA: tutor/a + especialista d’Ed. Física +anglès.
● 5èB: tutor/a + especialista d’Ed. Física +música- anglès.
● 6è: tutor/a + especialista d’Ed. Física +música
● Els mestres PT i AL es distribuiran segons l'alumnat NESE, en concret NEE, així
com també per poder realitzar desdoblaments i fer un atenció més
individualitzada.
Els equips de cicle i Ed. infantil estaran formats pels propis tutors i un especialista com
a mínim.
Els especialistes que entrin als diferents grups hauran de dur mascareta.
El grup de cinquè curs es desdoblarà a totes les àrees menys Ed. Física per tal de
donar una major atenció (acord de la memòria del curs 2019/20) i d’acord amb les
mesures sanitàries.
El grup de primer curs es desdoblarà a algunes àrees, principalment a les
instrumentals, sempre que el centre disposi de personal docent suficient per a poder
realitzar-ho.
-S’oferirà l’assignatura de Religió des d’infantil a 6è pel mestre de religió (segons el
número d’alumnes matriculats, s’agruparan els infants).
-S'organitzaran les sessions de dues hores seguides, a les especialitats que sigui
possible, com és el cas d’Educació Física a 3r, 4t, 5è i 6è d’Ed. Primària. Pel que fa a 1r
i 2n, no s’aplica aquesta mesura per tal d’atendre les necessitats de moviment que
presenten aquestes edats.
-S’organitzaran les sessions per tal que en una mateixa jornada entre el mínim de
docents possibles als diferents grups.

2.7. Coordinació entre etapes.
La coordinació entre etapes i cicles serà primordial per actuar d’una manera
consensuada.
A principi de curs es farà una reunió de traspàs d'informació de la tutora del curs de 6è
EI amb la nova tutora de 1r EP.
S’han de revisar les graelles del curs 2019/20 continguts pendents_confinament, on
s’expliquen els continguts treballats, a reforçar i pendents.
Reunions de traspàs d’informació i de les mancances de tipus social i afectiu que
s’hagin detectat. Informació de l’alumnat, especialment dels més vulnerables i els que
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presenten NESE. Els responsables d’aquestes reunions són els tutors antics, nous
tutors i equip de suport i es durà a terme abans que comencin els infants l’escola.
Pel que fa la coordinació amb secundària es farà:
- Seguiment de l’alumnat de 1r d’ESO per valorar resultats del primer trimestre.
- Reunions de traspàs d’informació a final de curs (tutores orientador i membre de
l’equip directiu del centre, cap d’estudis de l’IES, orientadora i PT). En aquesta
reunió es realitzarà el traspàs d’informació de tot l’alumnat amb especial atenció
a l’alumnat NESE.
- Es proposa realitzar reunions pedagògiques per acordar punts d’apropament a
nivell metodològic amb els IES, coordinades per inspecció.
ESCENARI C: Realitzarem les activitats de manera telemàtica a través del
plataforma digital Meet.

3. Planificació curricular.
3.1. Avaluació inicial
Al començament del curs 2020/2021 pren molta més importància l’avaluació inicial,
aquesta s’ha de dur a terme amb tot l’alumnat, coordinada pel tutor/tora o
mestre/mestra de referència de cada grup.
L’objectiu principal d’aquesta avaluació és fer una previsió i tenir una visió del nivell
curricular en el qual es troba cada alumne/a en particular i del grup classe en general.
Es faran tutories individuals per determinar l’estat emocional dels infants a l’inici de
curs.
Escenaris A i B:
Es preveu que durant els primers quinze dies del curs es passin les proves inicials de
l'àmbit lingüístic (llengua catalana, castellana i anglès) i de l’àmbit matemàtic. Es
passaran, preferentment, en format paper.
Escenari C:
A partir de 3r es passaran les proves telemàticament. En cas d’alumnes d’infantil,1r i
2n, s’emprarà la plataforma Meet.
L’avaluació inicial ha de suposar una anàlisi de necessitats (emocionals, curriculars,
familiars i relacionals), ha de servir de punt de partida de l’estratègia de millora de
l’aprenentatge. Cal utilitzar instruments que permetin la identificació de potencialitats i
habilitats de l’alumnat i han de permetre identificar què aprèn, com aprèn i com pot
millorar. L’avaluació inicial ha de:
-

aportar evidències sobre alguns indicadors dels eixos transversals de les
competències d’aprendre a aprendre, de la competència d’autonomia i iniciativa
personal i l'educació en valors i de la resta de competències clau.
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-

incloure components qualitatius que permetin valorar l’estat emocional de
l’alumne.
servir al professorat per prendre decisions relatives al desenvolupament del
currículum, priorització d’aspectes essencials i d’aquells que caldrà reforçar.
permetre adoptar mesures de suport per a l’alumnat que ho necessiti.

Prèviament al disseny i la implementació de l’avaluació inicial, i com a part d’aquesta,
s’ha de prendre com a referent l’informe individual de cada alumne/alumna elaborat el
curs 19-20, on queda reflectit l’impacte emocional del període de no presencialitat a
causa del COVID-19, així com dels ensenyaments (objectius, continguts, competències,
capacitats) que es veieren afectats. És necessari revisar els continguts pendents i
treballats durant el període de confinament, i tenir-los com a punt de partida per a
les programacions del curs 2020-2021.
L’avaluació inicial en funció de cada escenari podrà enfocar-se en els següents
aspectes:
Segon cicle d’Educació Infantil:
-

Tenir en compte la informació procedent del primer cicle, si l’infant l’ha cursat.
Preveure, si és possible, un traspàs d’informació amb l’escoleta de procedència.

-

Tenir en compte l’informe individual de cada alumne i, si és el cas, del Document
Individual de l’alumne amb NESE.

-

Preveure mecanismes d’observació directa del grau de desenvolupament de les
capacitats que permetin valorar l’estat de desenvolupament de les capacitats i
l’estat emocional de l’alumnat. Aquestes evidències formaran part de l’avaluació
contínua de l’alumnat que realitzaran els equips docents. Les evidències es poden
recollir en diferents situacions:
-

-

situacions d’organització d’aula, la rebuda de companys, la negociació de
normes, la distribució d’espais, etc. per posar els infants en situació
d’expressar-se oralment, de dibuixar, de representar l’espai, d’escriure, comptar,
llegir, etc. amb una funcionalitat definida. A partir d’aquestes situacions es
recolliran mostres que serviran d’evidències en l’avaluació contínua.
situacions d’aula que permetin valorar, especialment, l’estat emocional dels
infants (per exemple, a través de contes), observar com arriba al centre, com es
relaciona amb els companys i adults, iniciativa, autonomia...

Educació Primària
L’avaluació inicial serà el punt de referència per prendre decisions relatives al
desenvolupament del currículum d’acord amb la línia de centre, concretades en les
programacions didàctiques i la seva revisió, que s’han d’adequar a les característiques i
als coneixements dels alumnes. Aquesta avaluació ha de:
-

Detectar el grau de desenvolupament de les competències concretades en el
marc d’autonomia pedagògica del centre.
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-

Tenir en compte la informació individual de cada infant procedent del curs
2019-20, butlletins de qualificacions, informes individuals, del Document
Individual de l’alumne amb NESE, ACS, pla específic de suport pels repetidors i
assignatures suspeses, Pla individual de l’alumnat amb altes capacitats
intel·lectuals, acta de la sessió d’avaluació ordinària. (Graella continguts alumnes
sense ACS).

-

Adoptar les mesures de suport necessàries per a cada alumne/alumna.

-

Preveure l’avaluació inicial per a l’alumnat d’incorporació tardana.

-

Decidir, en equips de cicle, les tècniques i processos, els instruments de
recollida i de registre d’informació, que els permeti valorar el desenvolupament
de l’alumnat i el seu estat emocional. (Capsa eines Convivèxit: pla d’atenció
psicosocial). Veure també la carpeta del drive Convivència.

-

Utilitzar les tutories individuals i les entrevistes amb les famílies, com a procés
prioritari de recollida d’informació i presa de decisions.

3.2. Previsió de l’adequació de les programacions didàctiques a les
exigències dels diferents escenaris.
Durant el mes de juliol es farà una previsió de l’adequació de les programacions
didàctiques, que es concretarà durant els mesos de setembre i octubre.
Després de la valoració de les proves inicials els equips docents adaptaran les
programacions d’aula on concretaran els objectius, continguts i les competències. Es
priortizaran aquells en els quals l’alumnat presenti més dificultats i els objectius i
continguts no treballats indicats a la Memòria Anual del curs 2019-20, on hi apareixen
seqüenciats per nivells i àrees (graelles de continguts pendents i treballats durant el
confinament).
Aquells aprenentatges que es consideren essencials són la comprensió lectora,
l’expressió oral i escrita, la resolució de problemes, el càlcul i operacions bàsiques i el
treball de les unitats de mesura utilitzades a la vida diària; tots ells treballats amb
activitats de caràcter competencial.
S’han de determinar els nivells de prioritat (nivells 1, 2 i 3) dels objectius específics de
les àrees del currículum d’EI i EP i la seva relació amb els criteris d’avaluació i les
capacitats/competències clau de cada un dels cicles. Cada mestre seleccionarà els
nivells de prioritat dels continguts de les àrees que imparteix i s’afegirà a les respectives
programacions.
Es prioritzaran les àrees instrumentals per reforçar els aspectes curricular no treballats,
incloent els aspectes emocionals i els eixos transversals (relacions socials, salut i
competència d'aprendre a aprendre) a la programació diària.
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ADEQUACIONS METODOLÒGIQUES
- Seguint amb les normes de distanciament social i sanitari, s’hauran de suprimir
els tallers intercicle. Es mantindran els tallers dins els grups de convivència.
- De la mateixa manera, s’hauran de fer les adaptacions pertinents a les àrees de
Música i Educació Física pel seu caràcter més pràctic.
- A l’àrea d’Educació Física, l’adaptació metodològica haurà de ser molt profunda,
havent d’evitar el treball en equip amb contacte i l’ús de material compartit.
- En cas d’escenari B, els tutors s’hauran de fer càrrec de les especialitats de
Música i Educació Física amb el suport i assessorament dels mestres d’aquestes
àrees.
AVALUACIÓ
Partint de l’avaluació inicial i una vegada fixats els objectius i continguts prioritaris, es
consensuaran els criteris d’avaluació per nivells.
Els instruments d’avaluació seran diversos i tendran caràcter competencial per
permetre valorar l’evolució de l’alumnat en qualsevol escenari: proves escrites,
exposicions orals, converses, quadern de l’alumne i del mestre, etc.
3.3. Introducció com a tema transversal dins les programacions
didàctiques aspectes relacionats amb:
SALUT

DIGITAL

APRENDRE A APRENDRE

RELACIONS SOCIALS

Les mesures de promoció i
prevenció amb les famílies
i infants s’iniciaran amb la
reunió de les famílies i
amb els alumnes des de la
primera setmana.
Diàriament es parlarà dels
seguiment de les normes
d’higiene, es
complementarà amb
material visual i es tindrà
especial cura en la
prevenció de contagis
(mesures de prevenció i de
protecció de la salut
davant el COVID).
Treballarem la part física
(transmissió, símptomes,
efectes, ...) i la part
emocional a través de
contes, làmines, recerca
d’informació, documentals,
etc.

Veure el pla de
contingència digital
(apartat 6).
L’ús de les eines
digitals ha d’anar
acompanyada de
fins educatius, i per
tant de la supervisió
de l’adult.
Ús del blog des del
primer dia amb
contingut creat per
els infants, per tal
de familiaritzar a les
famílies del seu ús.
A més, ens pot
servir per
augmentar la relació
família-escola
afectada per les
noves mesures
preses davant la
COVID.

Hem de conscienciar
a les famílies del
treball a fer amb els
infants, fomentant els
aprenentatges
significatius.
Es potenciarà
l’autonomia dels
alumnes, fent-los
partícips de les noves
rutines, que siguin
responsables del seu
material i ens ajudin
amb la desinfecció
amb la mesura que
sigui possible.
Fer els alumnes
crítics amb la situació
actual, escoltant i fent
valer les seves
aportacions: opinions,
contes, anàlisi de
situacions, etc.

Donada la situació
excepcional viscuda,
es considera
necessari reforçar el
treball de la cohesió
de grup, la
interdependència
positiva, la creació de
vincle, el sentiment
de seguretat,
resiliència,
responsabilitat
individual i la
valoració de què hem
après.
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3.4. Planificació i organització de tutories.
És especialment important en l’acollida de l’alumnat després del període d’activitat no
presencial i es podran prioritzar els següents aspectes:
-

Seguiment emocional i vincle amb alumnat i famílies.
Tenint en consideració l’escletxa digital i la desconnexió de l’alumnat amb els
seus companys/es, tutor/a i centre educatiu, cal dotar a l’acció tutorial de
contingut relacionat amb l’autoconeixement i coneixement dels altres, amb
dinàmiques de cohesió de grup, per tal de restablir el vincle amb el sistema
educatiu. Activitats per exterioritzar les emocions acumulades durant el temps de
confinament a través de cercles de comunicació o altres 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.
Al següent enllaç al web del SAD es pot trobar un instrument per valorar
l’impacte socioemocional del confinament.

http://www.caib.es/sites/diversitat/ca/instrument_per_mesurar_limpacte_social_i_e

ducatiu_del_covid-19/
-

Reforçar les tutories individualitzades (situació de cada infant/ orientació a l’infant
i a la família)

-

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. Amb
les famílies que més ho necessitin s’hauran d’intensificar més aquestes accions.
És necessari fer un acompanyament amb les famílies del procés d’adaptació a la
nova situació i tenir especial cura de l’alumnat NESE i els més vulnerables i les
seves famílies.

-

Detecció i atenció a les necessitats d’aprenentatge de l’alumnat. Podem
diferenciar dos tipus de necessitats d’aprenentatge:

● Les que depenen de factors externs (hàbits d’estudi, coordinació familiar).
● Les que són especials, o requereixen de major intensitat de suport i seguiment,
corresponents a l’alumnat amb NESE.
L’acollida de l’alumnat i famílies del centre queda reflectida a les accions formatives al
punt 1.3.2, pàgina 24 i 25).
3.5. En el cas d’ensenyament en línia (ESCENARI C):
a) Planificació de la coordinació curricular.
Es durà a terme una reunió setmanal de cicle-equip docent, quinzenalment i sempre
que sigui necessari. També es farà un assessorament diari amb l’equip de suport per
tractar l’alumnat NESE i realitzar l’adaptació de les activitats pertinents (compartit al
drive).
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b) Organització de les tutories i seguiment de l’alumnat. Consideracions en
relació amb el temps de treball (professorat i alumnat).
Establir uns horaris i dies per atendre les necessitats de les famílies, serà en funció de
cada grup/classe depenent de les necessitats d’aquestes famílies. Preferentment de
dilluns a dimecres per així poder transmetre la informació pertinent a l’equip d’orientació
que es reuneixen els dijous i poder facilitar l’ajuda sol·licitada.
S’establiran un horari de per videoconferència Meet setmanal, de forma grupal per a fer
un seguiment dels alumnes, treballar la cohesió de grup i reduir l’impacte psicològic de
l’aïllament.
Pel que fa al seguiment i entrega de tasques es proposarà una data límit, que serà
flexible depenent de les necessitats de cada família i nivell. Els mestres també en faran
el seguiment i la correcció.
Es realitzarà almenys una tutoria per trimestre a totes les famílies per a tractar el
seguiment del seu fill. Aquesta tutoria serà presencial en els escenaris A i B, i
telemàtica en l’escenari C.
c) Pautes per a les reunions de treball.
Les reunions per videoconferència es realitzaran mitjançant la plataforma Meet.
Durant l’ensenyament a distància, es faran reunions setmanals de tot el claustre, a
principi de setmana preferentment, i en funció de les noves instruccions que vagin
sorgint.
Es realitzaran reunions de cicle, almenys quinzenalment o sempre que sigui necessari,
en dimarts.
Les reunions de la UEOP es realitzaran de forma setmanal, en dijous.
El seguiment de les famílies es realizarà de forma setmanal, sempre abans de dijous
per tal de poder fer el seguiment a la reunió de l’UOEP dels dijous. El canal de
comunicació a ser possible, hauria de ser telefònic o videotrucada, dóna més proximitat
i informacions que un altre tipus de canal. S’avisarà a la reunió de pares de principi de
curs que podran rebre cridades amb número ocult per part del seu tutor o centre.
L’horari d’atenció a l’alumnat serà de 9 a 14 hores preferiblement, de dilluns a
divendres.
Des d’infantil a sisè es realitzaran videoconferències grupals amb l’alumnat de cada
grup setmanalment.
El seguiment de les tasques de l’alumnat es farà mitjançant els diferents blogs d’aula i
especialitats. La proposta de tasques de totes les àrees de cada grup s’enviaran
almenys un pic a la setmana, de forma conjunta (primer dia de la setmana). Per aquest
motiu, és necessària la coordinació de tots els mestres que imparteixen àrees a un
mateix curs.
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A principi de curs, es farà una reunió per informar a les famílies dels procediments per
accedir al blog d’aula que tendrà cada curs, així com algunes nocions bàsiques per
enviar/visualitzar les tasques en cas de confinament.
Si es troba oportú, es podrà enviar recordatoris de les tasques a través del Gestib i
també al correu corporatiu dels alumnes.

4. Pla d’acollida.
L’organització per a l’acollida del professorat, alumnat i famílies es descriu a la graella
1.3.2 de les accions formatives, pàgina 24 i 25.
Caldrà tenir especial atenció a l’acollida emocional de l’alumnat amb NESE i a la del
més vulnerable, i preveure el seguiment i la coordinació amb l’equip docent, les famílies
i els serveis externs.
Dins el procés d’acollida ha de tenir un paper important la informació i la conscienciació
de tota la comunitat educativa (alumnat, famílies, mestres i personal no docent) sobre
les mesures de seguretat i higiene que pren el centre amb la finalitat de garantir un
retorn a l’activitat presencial de forma segura.
L’Institut per a la Convivència i l’Èxit Educatiu, té orientacions, disponibles al següent
enllaç:
https://view.genial.ly/5ed9ea2679f4b80da7674aa3/interactive-content-espais-dacollida
que pot ser una font de recursos.
4.1. Alumnat.
Escenaris A i B.
Es realitzaran actuacions per:
-

Informar i treballar 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 gran i petit 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.

-

Realitzar sessions de tutories grupals i individuals.

-

Comptar amb un docent de referència (tutor/a) per a l’alumne/a i per a les
famílies, que actuï 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.
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-

Assegurar un moment diari de conversa individual, en petit o gran grup,
principalment al segon cicle de l’educació infantil i 1r cicle d’Ed. Primària.

-

L’organització més específica del període d’adaptació a l’etapa d’Ed. Infantil es
concretarà els primers dies de setembre atenent les mesures sanitàries de
darrera hora.

-

Planificar a 5è i 6è d’educació infantil activitats d’adaptació de l’etapa per tal de
restablir el lligam afectiu i l’adaptació a la vida de grup, així com recuperar la
confiança amb el tutor/tutora i superar la separació afectiva amb les figures de
referència.

-

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

També es tendrà en compte tot aquell alumnat que ha canviat de centre i és nou al
nostre centre. Cal realitzar activitats de coneixement i cohesió de grup.
Tot l’alumnat del centre ha de conèixer la nova distribució dels espais (portes
d’entrada/sortida, punt de trobada, banys assignats, ubicació dels diferents cursos, …)
Serà una tasca inicial important per tal d’assegurar la bona circulació pels espais
comuns.
Escenari B.
En cas de necessitat de fer subgrups per complir amb les mesures de seguretat, cada
subgrup tendrà assignat un mestre/a de referència. Aquest mestre/a de referència es
coordinarà amb el tutor/a i s’encarregarà de l’acollida de l’alumnat, atendre les
demandes i/o mancances detectades, facilitar la integració en aquesta nova realitat i la
docència d’aquest subgrup. Si hagués un augment de matrícula a qualque grup que no
permet atendre a l’alumnat amb les mesures sanitàries del moment, s’estudiarà la
reestructuració del grup.
Tot l’alumnat del centre ha de conèixer la nova distribució dels espais (portes
d’entrada/sortida, punt de trobada, banys assignats, ubicació dels diferents cursos, …)
Serà una tasca inicial important per tal d’assegurar la bona circulació pels espais
comuns.
Escenari C.
Preveure una alternativa al període d'adaptació dels infants de 4t d’educació infantil que
habitualment es fa de manera presencial. Caldrà trobar estratègies per l’establiment del
vincle, conèixer el professorat, l'alumnat i les famílies emprant eines telemàtiques, 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. Serà molt necessari facilitar documents
visuals o utilitzar alguna plataforma digital per establir videotrucades freqüents per tal
de fer les presentacions entre els infants, l’equip docent i les famílies.
El seguiment a les famílies a aquest escenari queda especificat al punt 3.5 d’aquest
document (pàgines 34 i 35).
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4.2. Famílies
Sempre tenint present les mesures sanitàries, per tal de possibilitar l’establiment d’un
vincle amb el centre educatiu, es podrà permetre l’entrada de les famílies a l’escola, per
reforçar el coneixement entre tutor i família i mostrar la tasca que s’està duent a terme a
dins les aules, d’aquesta manera la col.laboració escola-família serà més fluïda i, en
cas de confinament, aquest treball previ esdevindrà una fortalesa.
Assegurar la participació i la informació a les famílies sobre les mesures de seguretat
i higiene, les característiques especials d’aquest curs escolar quant a organització,
currículum i metodologies que es duran a terme.
Tenir especial esment a aquest punt a les reunions de pares de principi de curs.
Per l’organització dels tres escenaris es té en compte l’opinió que ens han fet arribar les
famílies durant el confinament del curs 2019/20, per tal de millorar i preveure un nou
escenari d’activitat educativa no presencial. Algunes de les mesures preses a aquest
Pla parteixen d’aquestes valoracions.
Reunió inicial amb les famílies: La reunió es realitzarà abans de l’inici dels infants,
per tal de tranquil·litzar i informar a les famílies de com serà aquest nou curs. Seria una
reunió presencial sempre que les mesures sanitàries ho permetin. A aquesta reunió,
només hi podrà assistir un familiar (pare, mare o tutor/a legal) per tal de garantir la ràtio
permesa. A la reunió s’abordaran entre d’altres punts:
- Presentació del tutor/a i la distribució de l’equip docent.
- Actualització de dades: telèfon, adreça , correu electrònic i usuari de Gestib.
- Explicació protocols de mesures sanitàries i normativa de seguretat per accedir
al centre.
- Explicació organitzativa del curs:
- entrades i sortides, també en cas de pluja.
- espais del centre i aula assignada
- material que poden dur
- grups de convivència estable
- canals de comunicació (grup de difusió, pàgina web, correu
electrònic i agenda escolar)
- informar de les possibles telefonades amb nombre ocult, diferents
escenaris, …).
- Autoritzacions
- Explicar molt detalladament la normativa de l’espai d'aïllament i la importància
de què els infants no vinguin amb simptomatologia de possible COVID.
- Recollir valoracions del confinament i de com ha anat l’estiu. Posar en valor la
tasca que han fet les famílies durant el confinament. El grau de coneixement
del procés d’aprenentatge del seu fill/a… Recollir neguits d’aquest període, si
cal.
- Explicació de com serà el primer dia d’escola, què es farà i com es durà a
terme.
- Informar que en cas d’entrar a altres escenaris pot haver desdoblaments que
estaran condicionats per les mesures sanitàries i pels recursos humans i
espacials del centre.
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-

Des de les tutories es penjarà al blog del curs la informació una vegada feta la
reunió.
En cas de les famílies que no hi assisteixin serà el tutor o tutora que
s’encarregarà de fer-li arribar un resum de la informació tractada.

-

Escenari A i escenari B.
-

Realitzar un seguiment de l’alumnat que al curs 2019-20 s’hagi detectat com a
vulnerable per la COVID-19 i realitzar tutories periòdiques amb les famílies per
facilitar-los la màxima ajuda possible.

-

Continuar amb el banc de recursos amb activitats lúdiques i treball d’aspectes
emocionals a l’abast de les famílies, que es troba a la pàgina web, apartat
famílies/circulars.

-

Crear un grup de whatsapp d’aula amb opció de llista de difusió (caràcter
exclusiu informatiu) per facilitar la informació ràpida i eficientment. Sense deixar
de banda la pàgina web, l’agenda escolar i/o el GESTIB

Escenari C.
-

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

-

El correu corporatiu dels infants servirà com a canal de comunicació, entrega i
retorn de tasques.
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4.3. Professorat.
-

-

Preveure temps destinat al contacte i la reflexió compartida entre docents, que
ha de permetre generar seguretat i cohesió d’equip, i fomentar processos de
pràctica reflexiva, retroalimentació i feedback educatiu de la pràctica educativa, a
les reunions d’equip, almenys quinzenalment.
Establir espais de treball socioemocional i de guiatge, amb la col·laboració de
Convivèxit dins o fora del centre.
Es facilitarà un dossier amb documentació informativa i de rellevància pel facilitar
la pròpia organització personal i del centre en general.
Tot el personal que s’incorpori al centre ha d’emplenar el qüestionari de salut.

Escenari A i escenari B.
Realitzar activitats que permetin crear i reforçar el vincle entre els diferents membres
del claustre i enfortir la cohesió del grup per possibilitar processos de reflexió.
-

Disposar d’espais en xarxa on l’equip educatiu pugui compartir recursos de tota
mena, de manera que les diferents aportacions individuals construeixin un espai
compartit de coneixement (DRIVE mestres).

Escenari C.
-

Realitzar reunions telemàtiques que afavoreixin el contacte i la coordinació entre
els docents setmanalment.

-

Crear espais de treball socioemocional virtuals.

-

Assignar 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.

-

Fer ús de l’espai virtual de google drive, que ja s’empra en el dia a dia, per a
compartir recursos, tasques, informació i seguiment de les famílies.

5. Coordinació per a la salut.
5.1. 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.
Es constituirà la comissió de salut, formada per la directora i les coordinadores de cada
cicle, que vetllaran pel compliment de les mesures sanitàries establertes.
La coordinadora realitzarà el curs de formació a distància sobre Covid-19 i altres
malalties cròniques (Programa Alerta Escolar Balear), organitzat per la D G. de Primera
Infància, Innovació i Comunitat Educativa.
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Es dissenyaran i implementaran activitats d’educació per a la salut que incloguin
mesures de promoció, prevenció i protecció de la salut davant la COVID. Aquestes
activitats s’han d’incloure de forma transversal en els programes i activitats de promoció
de la salut que ja es venien realitzant.
Els aspectes bàsics que ha d'incloure les activitats per a l’educació per a la salut en
relació a la COVID-19 són:
- descripció dels símptomes de la malaltia.
- el protocol sobre com actuar davant l’aparició de símptomes.
- mesures de distància física i limitació de contactes, higiene de mans, higiene
respiratòria i resta de mesures de protecció individual.
- ús adequat de la mascareta.
- consciència de la interdependència entre els éssers humans i l’entorn.
- foment de la corresponsabilitat en la salut pròpia i en la salut dels altres. Importància
de la corresponsabilitat de les famílies.
Així mateix, s’hauran de treballar aspectes relacionats amb una vida saludable:
alimentació, activitat física, prevenció d’addiccions, benestar emocional i prevenció de
riscs i accidents.
5.2. Coordinació amb serveis externs (sanitat, policia tutor…).
El centre educatiu, a través de la comissió de salut, es coordinarà amb el centre de
salut de referència per a l’abordatge dels possibles casos de COVID-19, així com per
dur a terme les activitats per a l’atenció a l’alumnat amb problemes de salut crònics al
centre.
CONSULTORI

TELÈFON

HORARI

Persona de
contacte

Consultori Local Son
Macià.

971 55 93 27

Dilluns i divendres
8.00 a 11.00h.
Dimarts de 12.00 a
13.30h

Neus Salas Valero

Dilluns a dijous de
8:00 a 20.00 h.
divendres de 8:00 a
15:00 h.

Coordinadora de
centres i
d’infermeria:
Neus Salas Valero

C/ Central, 1

CS de Manacor Sa Torre
C/ Simó Tort s/n
07500-Manacor

971 555 411

Hospital de Manacor

971 847 000

Urgències

061

La Direcció General de Salut Pública i Participació establirà les mesures de control
oportunes en cas de brot, fins i tot, si escau, ordenar el tancament d’una aula o del
centre.
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La Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca, juntament amb la Conselleria de Salut
i Consum establiran les actuacions de promoció de la salut a la comunitat educativa.
Aquestes activitats es coordinaran des de la comissió de salut del centre.

6. Pla de contingència digital.
El coordinador TIC és el responsable del pla digital de contingència.

OBJECTIUS
i
FINALITATS
PLA
DE
CONTINGÈNCI
A DIGITAL

-

ALTRES
OBJECTIUS EN
CAS
DE
CONFINAMENT

-

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.
Proporcionar un acompanyament a l’alumnat i a les
famílies.
Fer un seguiment del benestar dels alumnes durant aquest
període.
Fomentar la comunicació entre escola i família.
Crear un espai de socialització virtual entre els alumnes.

1. Organització del centre.
1.1. Entorn digital
Entorn Elegit

Curs/Etapa

GSuite

Tot el centre

Responsable de la consola

coordinador TIC

Si encara no està activat
Responsable contactar amb IBSTEAM
i activar

coordinador TIC
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1.2. Usuaris
1.2.a. Usuaris professors
Responsable creació usuaris

coordinador TIC

Format elegit

nomllinatge@ceipmestreperegarau.com

Moment entrega credencials

Moment en que el professorat arriba al centre.

1.2.b. Usuaris alumnes
Responsable creació usuaris

coordinador TIC

Subdomini específic alumnes

[ ] Sí

Format elegit

nomllinatge@ceipmestreperegarau.com

Recollida autorització menors 14 anys

A l’inici de curs o arribada al centre amb l’agenda

Moment entrega credencials (usuari i
contrasenya)

A l’inici de curs o primers dies de l’escolarització al
nostre centre, es donarà un correu corporatiu a tot
l’alumnat.

Responsable entrega credencials

Tutors (contrasenyes guardades)

[ x ] No

1.3. Aules digitals
Curs/Etapa

Aula digital (Teams, Classroom, Moodle…)

A tots els nivells i especialitats.

Blogs educatius (blogger)

Observació: Enllaçarem els Blogs de les diferentes especialitats a cada un dels Blogs
dels cursos.

1.4. Activació GestIB famílies
Responsable de l’activació

Secretària del centre

Moment

Inici de curs o matrícula de l’infant.
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Seguiment de l’activació (%
famílies amb GestIB activat)

Cada trimestre
A les reunions de principi de curs, es recordarà
a aquelles famílies que el mes de setembre
encara no disposin de compte d’usuari, de la
importància de tenir compte de Gestib. També
és recordarà la manera de sol·licitar una nova
contrasenya en cas d’haver-la oblidada.
A aquelles famílies amb dificultats d’idioma o
nivell informàtic més baix, se li oferirà la
possibilitat de rebre l’ajuda de la PTSC.
La secretària intentarà resoldre possibles
problemes que puguin sorgir en la creació dels
comptes d’usuari.

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

Tot el claustre
(14 mestres)

Nombre de persones que han fet formació bàsica (a juny 2020)

2

Necessitat formativa del nostre centre: Web i gsuite (eines google)
Formació entre iguals: durant les dues primeres setmanes de setembre i al llarg del
curs, es realitzaran sessions de formació entre els mateixos mestres. La temàtica
d’aquesta formació serà:
-introducció als blogs educatius amb blogger.
-eines google per a la pràctica docent.
-altres continguts.
Si fos necessari es sol·licitarà assessorament al CEP de Manacor.

2.2. Equip directiu/coordinador TIC
Necessitat de formació en administració de consola

[x] Sí

Nombre de les persones que faran la formació

3

[ ] No

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

Responsable

Moment en què es farà

Ús bàsic PC

Tutors/es

A partir de 3r. La periodicitat dependrà de
cada grup. Seqüenciat a les programacions
didàctiques per nivell i de manera
transversal. Àrees que es determinin per
cicles.

Coneixements
bàsics d’ofimàtica.

Tutors/es

A partir de 3r. La periodicitat dependrà de
cada grup. Seqüenciat a les programacions
didàctiques per nivell i de manera
transversal. Àrees que es determinin per
cicles.

Anomenar i desar
un document (Word,
documents de
Google)

Tutors/es

A partir de 3r (2n/3r trimestre). La
periodicitat dependrà de cada grup.
Seqüenciat a les programacions didàctiques
per nivell i de manera transversal. Àrees que
es determinin per cicles.

Redacció de correu
electrònic

Tutors/es,
equip docent

1r trimestre a partir de 4t. Des de principi de
curs, setmanalment i de manera transversal.
Seqüenciat a les programacions didàctiques
per nivell. Àrees que es determinin per
cicles.

Accés al blog

Tutors/es
Equip docent

Tots els cursos. Des de principi de curs,
setmanalment i de manera transversal.
Seqüenciat a les programacions didàctiques
per nivell. Àrees que es determinin per
cicles.

Accés a Google
Drive.
Compartir
documents, donar
permisos per editar i
visualitzar.
Organització per
carpetes.

Tutors/es
Equip docent

1r trimestre a partir de 5è. Des de principi de
curs, setmanalment i de manera transversal.
Seqüenciat a les programacions didàctiques
per nivell. Àrees que es determinin per
cicles.

2.3.b. Planificació activitats formatives de consolidació
Concepte

Responsable

Moment en què es farà

Ús adequat del correu
electrònic com a eina
de comunicació.

Equip docent.

Des de principi de curs, setmanalment i de
manera transversal. Seqüenciat a les
programacions didàctiques per nivell. Àrees que
es determinin per cicles.
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Elaboració de
documents a través
de Google Drive.
Compartir documents.
Modificar les
preferències si escau.

Equip docent.

Des de principi de curs, setmanalment i de
manera transversal. Seqüenciat a les
programacions didàctiques per nivell. Àrees que
es determinin per cicles.

2.4. Famílies.
Activitats adreçades a l’acompanyament de les famílies en l’adquisició de competència
digital. Es farà al començament del curs, a la primera reunió amb les famílies.
Concepte

Responsable

Moment en què es farà

Formació inicial
bàsica: ús de
correu electrònic,
cercar la web del
centre i blogs per
saber
com
accedir
als
diferents entorns.

tutors/es, coordinador TIC.
PTSC: famílies amb
problemàtica lingüística o
cultural que necessiten
explicacions més
individualitzades.

Reunió principi de curs.

Accés a Google
Drive. Compartir
documents,
imatges,
vídeos…

Tutors/es

1a reunió amb les famílies

PTSC: famílies amb
problemàtica lingüística o
cultural que necessiten
explicacions més
individualitzades.

1r trimestre del curs

Organització per
carpetes.

Es proposarà a l’Ajuntament que
ofereixi cursos de digitalització
per a les famílies amb més
dificultats.

Es proposarà a l’Ajuntament que
ofereixi cursos de digitalització
per a les famílies amb més
dificultats.

Accés i ús de les
eines del GestIB

1a reunió amb les famílies.
1r trimestre del curs

1a reunió amb les famílies.
1r trimestre del curs

Bon ús de les
pantalles per part
de les famílies i
els alumnes.

Policia Tutor.
Orientadora
Tutors/es

Durant el curs escolar,
preferentment durant el
primer trimestre i en funció
de la disponibilitat dels
responsables.
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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

4t, 5è i 6è

Dispositiu per l’alumnat

[  ] Dispositius del centre un per alumne
[X] Dispositius del centre carretons compartits
[ ] Les famílies compren/aporten el dispositiu

Tipus de dispositiu

3.2. Alumnat amb dificultats per accedir a dispositius
Responsable detecció alumnat amb
problemes econòmics

Cada tutor del grup aula

Nombre d’alumnes sense dispositiu

1

Nombre d’alumnes sense connexió

1

Responsable gestió préstec dispositius

Coordinador TIC

3.2. Inventari
Responsable inventari recursos digitals

Coordinador TIC
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