PLA DE CONTINGÈNCIA
Infantil i Primària
CEIP MESTRE PERE GARAU
CURS 2020-2021

CONSIDERACIONS PRÈVIES
-Tot infant té dret a l’educació.
-L’educació és un element clau d’igualtat social.
-L’escola ha de ser presencial.
-Volem uns espais segurs en tots els sentits.

Per tot això, amb la situació sanitària que vivim...
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SITUACIÓ ACTUAL
Passam a l’escenari B del nostre Pla de Contingència. Què vol dir?
-És obligatori l’ús de mascareta a Primària.
-Es redueixen les ràtios dels grups d’alumnes. En el nostre cas, s’ha desdoblat 5è curs d’Ed. Primària.
-L’aforament de les aules ha de respectar els 2’25m². L’aula de 1r EP es canvia de lloc per assegurar el
distanciament (antic menjador, amb un major aforament).
-S’ha de mantenir, sempre que sigui possible, un distanciament d’1’5 m.
-Augment de la neteja, desinfecció i ventilació del centre.
-Registre d’assistència diari a cada aula i centre per facilitar el rastreig.
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PLA D’ACOLLIDA
*Es tendrà especial cura a l’acollida del nostre alumnat. És necessari treballar el caire emocional, ja que hem
tengut un llarg distanciament social.
*Es duran a terme activitats de coneixement, de cohesió de grup, restauració emocional … per tal de
detectar possibles necessitat i poder donar-los una resposta. Sempre garantint les mesures sanitàries
establertes.
*D’altra banda, es realitzaran activitats per ajudar a interioritzar les mesures sanitàries, s’explicarà i
practicaram les entrades i sortides del centre, així com qualsevol situació que es trobi oportuna per assegurar
la no propagació de la COVID-19.
*Es realitzarà una avaluació inicial a totes les àrees per tal de determinar el punt de partida de les
programacions didàctiques.
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EQUIP DOCENT
S’assignaran el menor nombre de mestres possibles a cada grup respectant la qualitat educativa.
A Infantil, tenim grups estables. Només hi entra l’alumnat de cada grup, tutora i mestra PT, que a més, és
especialista d’anglès. I el mestre de Religió en el cas que cursin aquesta àrea.
A Primària, la tutora o tutor imparteix el màxim d’àrees al seu grup. S’evita, sempre que sigui possible,
l’alternança de professorat. Per exemple, a partir de 3r, les 2 sessions d’EF es realitzen el mateix dia.
Es garanteix l’atenció dels especialistes de pedagogia terapèutica (PT) i del mestre d’audició i llenguatge (AL).
Disposam de l’equip UOEP amb l’orientadora dos dies a la setmana i la PTSC quinzenalment.
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ENTRADES I SORTIDES AL CENTRE
INFANTIL:

1r PRIMÀRIA

2n i 3r PRIMÀRIA

3anys-4anys-5anys

PORTA
D’ENTRADA

PARC INFANTIL

Camí lateral del
centre (accés a

PARC INFANTIL

SEGON CICLE:
4t-5èA-5èB

ENTRADA
PRINCIPAL

menjador i escola
matinera)

PUNT DE
TROBADA

Porxo inferior
davant sala
d’APIMA

6è PRIMÀRIA

Camí lateral del
centre (accés a
menjador i escola
matinera)

Pati davant
menjador

Pistes de bàsquet

Replà de
l’entrada

Pati davant
menjador

HORA
D’ENTRADA

9:00

9:00

9:00 i 9:05
respectivament

9:00

9:05

HORA DE
SORTIDA

13:50

13:50

13:55 i 14:00
respectivament

14:00
4t 13:55

14:00
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MESURES DE NETEJA, DESINFECCIÓ I
VENTILACIÓ
A totes les entrades del centre hi ha estores desinfectants.
Les aules es ventilaran entre classe i classe.
A tots els espais es mantindran les finestres i portes obertes, sempre que la climatologia ho
permeti.
Es realitzarà neteja i desinfecció dels llocs de treball en cada canvi de torn/ús, en especial atenció
al mobiliari i material.
Disposam de servei de neteja i desinfecció al matí, durant l’activitat lectiva, i a la tarda.
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ORGANITZACIÓ DELS ESPAIS
-Senyalització del sentit de la direcció dels passadissos.
-Senyalització de les aules i espais amb aforament màxim.
-Senyalització de la sala d’aïllament.
-Senyalització dels punts de trobada.
-Infografies explicatives de les mesures sanitàries.
-Gel hidroalcohòlic i líquid viricida a tots els espais per a fer-ne ús sempre que sigui necessari.
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ORGANITZACIÓ DEL TEMPS DE PATI.
Cada grup-aula tendrà assignada una zona de pati, que serà rotatòria.
Es delimitaran 10 zones de joc, una per a cada grup d’alumnes.
Els alumnes de cada grup no podran interactuar amb els altres grups.
Es berenarà abans de sortir al pati, a les aules o a la zona indicada de pati amb el mestre de referència.
Segons les condicions climatològiques es podrà berenar a dins o fora de les aules.
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A TOT MOMENT dins el centre és obligatori l’
ús de mascareta.
NO ÉS OBLIGATORI PORTAR LA MASCARETA:

● L’alumnat de 3, 4 i 5 anys.
● Durant l’activitat física.
● Si presenten una necessitat mèdica justiﬁcada.
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MESURES DE PREVENCIÓ I PROTOCOL
Tots hem de ser responsables del compliment de les mesures de seguretat i del compromís de tota la
comunitat educativa abans de venir a l’escola.

MESURES I COMPROMÍS PREVENTIU
Hem de mirar la temperatura a casa.
Si és superior a 37’5ºC NO podem venir a escola.
Amb símptomes COVID-19 NO podem venir a escola:
tos sobtada, febre, falta d’aire i en cas d’infants petits
vòmits, mal de panxa i diarrea.
Distància de seguretat de 1’5 m.
Ús de mascareta homologada adults i infants a partir
de 6 anys. (A excepció de necessitat sanitària)
Els infants d’Infantil l’han de dur a les entrades i
sortides, escola matinera, menjador i transport
escolar.

PROTOCOL COVID-19
En cas d’aparició de símptomes a l’escola, s’acompanyarà a
l’infant amb un mestre (en tot moment) a la sala d’aïllament
(Planta 1).
Abans d’entrar rentat de mans.
Ús de mascareta obligatori a excepció de prescripció metge o força
major; l’adult es posarà l’EPI si l’infant no pot dur mascareta.
Tot seguit el centre contactarà amb la família per venir a cercar
al seu fill/la seva filla i aquesta haurà de posar-se en contacte amb
el centre sanitari de referència.
A continuació seguir les instruccions del servei sanitari que
determini: fer prova PCR, quarantena o retorn a la vida quotidiana.
Si l’infant presenta problemes greus respiratòries o situació de
gravetat s’avisarà al 061.
La família ha d’informar al centre de l’evolució de la situació.

Escola matinera: Horari de 8 a 9 h

ÚS OBLIGATORI DE LA MASCARETA A TOTS ELS SERVEIS

-S’han de mantenir els grups estables de convivència. Entre membres del grup: 1’5 m de distància. Entre
diferents grups, 2 m de separació, sempre que sigui possible.
-L’ús de mascareta és obligatori (sempre que no es mengi).
-La monitora proposarà jocs i dinàmiques que no impliquin contacte entre aquest alumnat. Es farà a
l’exterior sempre que el temps ho permeti.

Menjador escolar: Horari de 14 a 15 hores, segons necessitats dels usuaris.
Al menjador, hi haurà diferents taules per als grups del centre, mantenint el distanciament.

Transport escolar:
Tot l’alumnat ha de dur mascareta. També els infants de 3 a 6 anys.
S’assignarà un lloc a cada alumne, que haurà de ser fixe.
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COMUNICACIÓ AMB LES FAMÍLIES

-

PÀGINA WEB: http://ceipmestreperegarau.com/, amb els diferents blogs d’aula i de les especialitats
(anglès, música, Educació Física, religió).
GRUP DE DIFUSIÓ: memoritzar el número a contactes. 682 02 34 47
AGENDA ESCOLAR
CORREU DE LES TUTORS/ES
CORREU DEL CENTRE: ceipmestreperegarau@educaib.eu

971551762
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PLA DE CONTINGÈNCIA DIGITAL
Informació general a la nostra plana web: http://ceipmestreperegarau.com/
Treballarem per blogs de nivell i d’especialitats.
Ús del correu corporatiu per cada alumne com a canal de treball i/o comunicació. Serà una eina important en
cas de confinament.
Videoconferències setmanals per Google Meet amb el correu corporatiu en cas de confinament.
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.

Necessitam la teva ajuda per
aconseguir-ho!
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