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Introducció

Les instruccions del Departament d’Educació presentades al setembre del 2021

estableixen els criteris d’actuació a tots els centres educatius de Catalunya que es

concreten en  un Pla d’actuació per al curs 2021-22.

Basant-nos en el projecte Tríplex i les directrius rebudes pel Departament

d’Ensenyament i el Departament de Salut, FEDAC Sant Narcís ha elaborat el seu

pla de reobertura de centre pel curs escolar 2021-22 que compleix amb el marc

normatiu següent:

● Pla d’actuació per al curs 2021-2022 per a centres educatius en el marc de la

pandèmia (30.08.2021)

Aquest document estableix les bases per tal que el curs 2021-22 es pugui dur a

terme amb les màximes garanties, buscant l’equilibri entre protecció de la salut de

les persones, la gestió correcta de la pandèmia i el dret de tots els infants i joves a

una educació de qualitat.

Aquest document es va elaborar en el marc de l’autonomia de centre amb

l’acompanyament de la inspecció educativa i serà un element clau PGA del centre.

Va ser aprovat el mes de setembre pel Consell Escolar que haurà de ratificar la seva

validesa abans de l’inici de curs.

Diagnosi

El COVID 19 va provocar un estat d’emergència sanitària que va trasbalsar la vida,

la quotidianitat i el normal desenvolupament de gairebé totes les ocupacions

professionals. També a les escoles.

Durant el curs passat, a les escoles FEDAC estàvem preparats, i el resultat de

l’aplicació del PALSE va garantir l’acompanyament de tots els alumnes. Des de de
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l’escola hem garantit l’accés a la formació dels alumnes adaptant-nos a les seves

habilitats digitals. D’aquesta manera els alumnes des d’infantil a P2 varen seguir la

seva formació a través d’un dossier de treball amb l’acompanyament digital dels

tutors amb connexions en diferents moments del dia. Des de 3r de primària a 4t

ESO els alumnes disposaven d’un ordinador personal per poder realitzar les

connexions i l’acompanyament diari amb els seus tutors. Veure programació de

connexions dins el Palse de cada curs. Els alumnes de BAT i Cicles Formatius

realitzaven la seva formació de manera digital en cas de confinament i durant el curs

van treballar en semipresencialitat amb horaris presencials i horaris amb connexió

en xarxa  amb l’equip de professors.

La reflexió i valoració que es va realitzar sobre l’experiència en el període de

confinament del curs 20/21 va permetre que es programés i es preparés el curs

20/21 per poder seguir el curs amb  normalitat a totes les edats .

Des de FEDAC portem 2 cursos implementant el pla TRIPLEX FEDAC basat en

tres eixos d’actuació (persones, suports i espais) amb la voluntat de trobar l’entorn

ideal d’aprenentatge blended que incorpori les virtuts de l’aprenentatge

presencial i el valor afegit que ens aporta l’entorn digital.

El PLA Tríplex, i el Palse en cas de confinament, va permetre dur a terme el curs

escolar amb normalitat seguint la programació del curs fent l’acompanyament als

alumnes i a les famílies.
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Organització de grups estables

L’administració proposa organitzar l’acció educativa en base a grups de estables de

convivència amb el mínim contacte amb persones que no en formen part. D’aquesta

manera s’aconsegueix que, en cas de detectar un possible cas positiu, els protocols

d’actuació i de traçabilitat del virus siguin el més senzills i efectius possible. A

continuació s’exposa, per cadascuna de les etapes, l’organització que s’ha establert

a FEDAC Sant Narcís.

Educació Infantil

NOM
GRUP

NÚMERO
ALUMNES

DOCENTS PAE ESPAIS

Estable Temp. Estable Temp. Estable Temporal

P3A 19 Estel
Garriga
Cristina
Amorós

4 0 0 Aula P3A Pati: 11:00-11:30

P3B 20 Anna
Matamala

6 0 0 Aula P3B Pati: 11:00-11:30
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P4A 25 Glòria
Oliu

Marta
Lara

4 0 0 Aula P4A Pati: 11:00-11:30

P4B 25 Montse
Ventura

4 0 0 Aula P4B Pati: 11:00-11:30

P5A 26 Anna
Rodríguez

Margarita
Sanz

3 0 0 Aula P5A Pati: 11:00-11:30

P5B 25 Sònia
Poch

5 0 0 Aula P5B Pati: 11:00-11:30

Educació primària

NOM
GRUP

NÚMERO
ALUMNES

DOCENTS PAE ESPAIS

Estable Temp. Estable Temp. Estable Temporal

EP1A 24 Sílvia
Casellas

Núria Vila

6 0 0 Aula 1r A Pati: 10:25-10:55h

EP1B 24 Nora
Bueno

6 0 1

(AA)

Aula 1r B Pati: 10:25-10:55h

EP2A 26 Meritxell
Rovira

Magalí
Soy

5 0 1

(AA)

Aula 2n A Pati: 10:25-10:55h

EP2B 25 Isabel
Lara

6 0 0 Aula 2n B Pati: 10:25-10:55h

EP3A 26 Núria
Bosch
Laura
Portas

6 0 1

(AA)

Aula 3r A Pati: 10:25-10:55h

EP3B 23
Guillem

6 0 0 Aula 3r B Pati: 10:25-10:55h
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EP4A 25 Gemma
Vergés

Jennifer
Bermúdez

5 0 0 Aula P4A Pati: 11:05-11:35h

EP4B 25 Eva
Fonseca

7 0 0 Aula P4B Pati: 11:05-11:35h

EP5A 27 Jordi
Pifarré

Gemma
Odena

7 0 0 Aula P5A Pati: 11:05-11:35h

EP5B 27 Ramon
Pérez
Ismael

Moraleda

7 0 1
(AA)

Aula P5B Pati: 11:05-11:35h

EP6A 27 Sílvia
Cumalat
Lluïsa

Terradillos

7 0 1

((AA)

Aula P6A Pati: 11:05-11:35h

EP6B 28 Irene
Fernande

z

Anna
Mascort

7 0 Aula P6B Pati: 11:05-11:35h

Educació secundària

NOM
GRUP

NÚMERO
ALUMNES

DOCENTS PAE ESPAIS

Estable Temp. Estable Temp. Estable Temporal

ESO1A 30 --- 7 0 Aula
ESO1A

Pati: 11:00-11:25h

Tecnologia:
divendres 10-11h

Labs: dimarts 8-9 i
dijous de 3-5

Pati: dilluns tarda i
dijous 11.25

ESO1B 30 --- 7 0 Aula
ESO1B

Pati: 11:00-11:25h

Tecnologia: dilluns
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12:25-13:25h

Labs: divendres
11:25-12:25h i
dijous de 3 a 5

Pati: dilluns tarda i
dijous 12.25

ESO2A 32 --- 7 0 Aula
ESO2A

Pati: 11:00-11:25h

Tecnologia: dilluns
3-5

Labs: divendres 8-9

Pati: dilluns de 9
-11

ESO2B 30 --- 7 0 Aula
ESO2B

Pati: 11:00-11:25h

Tecnologia: dilluns
3-5

Labs: dijous 9-10

Pati: dilluns 11.25 -
13.25

ESO3A 30 --- 6 0 Aula
ESO3A

Pati: 11:00-11:25h

Tecnologia: dijous
12:35-13:35h i
dijous de 3-5

Labs: dimarts
11:35-12:35h

ESO3B 31 --- 6 0 Aula
ESO3B

Pati: 11:00-11:25h

Tecnologia:
divendres

11:35-12:35h i
dijous de 3-5

Labs: divendres
11:35-12:35h

ESO4A 33 --- 7 0 Aula
ESO4A

Pati: 11:00-11:25h

Tecnologia: dimarts
9-10, dijous 10-11 i
divendres de 9-10
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Labs dimarts 9-10,
dijous 10-11 i

divendres de 9-10

ESO4B 33 --- 7 0 Aula
ESO4B

Pati: 11:00-11:30h

Tecnologia:dimarts
9-10, dijous 10-11 i
divendres de 9-10

Labs dimarts 9-10,
dijous 10-11 i

divendres de 9-10

Batxillerats

Els diferents batxillerats demandats son oferts en el marc d’un mateix grup estable

degut a la ratio que tenim.

NOM
GRUP

NÚMERO
ALUMNES

DOCENTS PAE ESPAIS

Estable Temp. Estable Temp. Estable Temporal

B1 i B2 29 --- 7 0 0 Aula
Seminari

mig

Tecnologia

Labs

Cicles Formatius

CFGM - Atenció a Persones en Situació de Dependència

NOM
GRUP

NÚMERO
ALUMNES

DOCENTS PAE ESPAIS

Estable Temp. Estable Temp. Estable Temporal

1 APSD 18 --- --- --- --- Taller Post Taller Sanitari
/Taller TIS1

2 APSD 17 --- --- --- --- Taller
Sanitari

---
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CFGS - Integració Social

NOM
GRUP

NÚMERO
ALUMNES

DOCENTS PAE ESPAIS

Estable Temp. Estable Temp. Estable Temporal

1 TIS 25 --- --- --- --- Taller TIS1 ---

2 TIS 20 --- --- --- --- Taller Post ---

CFGS - Educació Infantil

NOM
GRUP

NÚMERO
ALUMNES

DOCENTS PAE ESPAIS

Estable Temp. Estable Temp. Estable Temporal

1 TEI 20 --- --- Taller Post Espai comú

2 TEI 19 --- --- Taller TEI2 ---

Criteris organitzatius dels recursos per

a l’atenció de l’alumnat amb necessitat

específica de suport educatiu

Per atendre a l’alumnat amb necessitat específica de suport educatiu es disposa

d’un equip psicopedagògic que està format per una psicòloga amb la funció de

detecció i valoració de les necessitats dels alumnes i d’una mestra d’Educació

Especial que farà acompanyament amb atenció individualitzada i suport dins i fora

de l’aula.

Aquest curs l’escola també disposa d’aula SIEI que compta amb una educadora

social a jornada complerta, una psicòloga a jornada sencera i un amb mitja jornada
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per atendre alumnat amb necessitats específiques de suport i també farà la funció

d’enllaç amb els centres  i especialistes externs i també amb les famílies.

També es disposa de 20h de vetllador per atendre als alumnes amb necessitats

específics d’aprenentatge per discapacitat, conducta disruptiva…

Organització de les entrades i sortides

Per tal de controlar el flux d’alumnes i evitar perdre la traçabilitat del virus en cas

d’infeccions, caldrà mantenir els protocols d’entrada i sortida que teníem a nivell de

centre.

Els professors de cada equip entraran i sortiran per la mateixa entrada que els seus

alumnes. La porteria queda per entrades i sortides de grups d’ESO. L’horari

d’atenció a les famílies a la porteria es limitarà a unes hores determinades que de

cap manera pot coincidir amb entrades i sortides d’alumnes.

Els horaris d’entrades i sortides queden establerts de la següent manera:

CURS PORTA ENTRADA SORTIDA

Acollida Porta petita - C/Pare Coll
(Capella)

Matí: 08:00h
Migdia: 13:00h
Tarda: 17:00h

Matí: 9:00h
Migdia: 13:30h
Tarda: 18:00h

I3 Porta petita - C/Pare Coll Matí: 9:00h
Tarda: 15:00h

Migdia: 13:00h
Tarda: 17:00h

I4 Pati Infantil - Passeig d’Olot Matí: 9:00h
Tarda: 15:00h

Migdia: 13:00h
Tarda: 17:00h

I5 Pati Infantil - Passeig d’Olot Matí: 8:55h
Tarda: 12:55h

Migdia: 12:55h
Tarda: 16:55h

P1 Porta petita - C/ del Remei Matí: 9:00h
Tarda: 15:00h

Migdia: 13:00h
Tarda: 17:00h

P2 Porta petita - C/ del Remei Matí: 9:00h
Tarda: 15:00h

Migdia: 13:00h
Tarda: 17:00h
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P3 Porta petita - C/ del Remei Matí: 8:55h
Tarda: 12:55h

Migdia: 12:55h
Tarda: 16:55h

P4 Porta del Pati - ESO Matí: 9:00h
Tarda: 15:00h

Migdia: 13:00h
Tarda: 17:00h

P5 Porta del Pati - ESO Matí: 9:00h
Tarda: 15:00h

Migdia: 13:00h
Tarda: 17:00h

P6 Porta del Pati - ESO Matí: 8:55h
Tarda: 14:55h

Migdia: 12:55h
Tarda: 16:55h

CURS PORTA ENTRADA SORTIDA

S1

Porteria

Matí: 7:55-8:05h
Tarda: 14:55-15:05h

Migdia: 13.25h
Tarda: 17:00h

S2 Migdia: 13.25h
Tarda: 17:00h

S3 Migdia: 13.25h
Tarda: 17:00h

S4 Migdia: 13.25h
Tarda: 17:00h

BAT Matí: 8:20 a 8:30h Migdia: 15.30h

CICLES Matí: 8:20 a 8:30h
Tarda: 14:20-14:30h

Migdia: 15:00h
Tarda: 20:30h

Pel que fa al protocol de seguretat, seguirem les següents pautes:

● Caldrà comprovar els requisits d’accés al centre.

○ Absència símptomes i no convivència o contacte amb positiu o

persona amb simptomatologia compatible amb COVID-19.

○ Els alumnes portin la mascareta posada i mantenir la distància de

seguretat entre diferents grups estables sempre a les entrades i

sortides.

● Els infants i adolescents s’han de rentar les mans amb gel hidroalcohòlic:

○ a l’arribada i a la sortida del centre educatiu;

○ abans i després dels àpats;

○ abans i després d’anar al lavabo;

○ abans i després de les diferents activitats (també de la sortida al pati).
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● En el cas del personal que treballa al centre, el rentat de mans s’ha de dur a

terme:

○ a l’arribada al centre abans del contacte amb l’alumnat;

○ abans i després d’entrar en contacte amb els aliments dels àpats dels

infants i dels propis;

○ abans i després d’acompanyar un infant al lavabo;

○ abans i després d’anar al lavabo;

○ abans i després de mocar un infant (mocadors d’un sol ús), i

○ com a mínim una vegada cada 2 hores.

● Cada etapa tindrà un horari d’entrada i de sortida determinat.

● Pel que fa a les entrades, els alumnes que incompleixin el seu horari, no

podran accedir al centre fins que hagin entrat la resta d’alumnes dels altres

cursos.

● Pel que fa a les sortides, les famílies que no hagin recollit els seus fills en

l’horari establert hauran d’esperar fins que hagin sortit la resta de cursos i

recollir-lo a l’aula d’acollida (espai Capella degudament sectoritzat).

● Els alumnes que per qualsevol motiu han de sortir o entrar en diferents

moments de l’horari lectiu han de trucar a porteria i esperar-se a la porta

d’accés per la qual entren normalment. El personal del centre corresponent

serà el responsable de l’acompanyament de l’alumne fins el seu grup estable.

● Si un alumne es fa mal, el mestre gestiona les primeres atencions, s’avisa a

porteria per tal que estigui informat. i la família si cal. En cas que l’alumne

hagi de rebre atenció mèdica i l’hagin de recollir s’utilitzarà el recorregut i la

porta d’entrada i sortida corresponent  a  la seva etapa.

● Els alumnes hauran de portar a l’escola el seu “ KIT COVID” (Necesser dins la

motxilla normal) amb 2 mascaretes netes, un porta mascaretes, ampolla

d'aigua, paquet de mocadors i petit gel desinfectant (opcional).

● Cada equip tutorial s’organitzarà en el moment de les entrades i sortides de la

següent manera:
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○ De l’equip de cada curs hi haurà un professor al punt d’entrada del seu

grup obrint la porta, un responsable recollint els alumnes del grup

d’acollida i  professors vigilant passadissos i a les aules.

La resta de professors, seran a les aules esperant els alumnes.

● En el moment de sortir de l’aula, aquesta ha de quedar completament

ordenada perquè el personal de neteja pugui fer la feina sense

entrebancs.

En el següent enllaç es troben els plànols de l’escola sectoritzada.

● https://cutt.ly/RWjRP7U

Organització de l’espai d’esbarjo

Educació Infantil

Horaris de pati

Grup Horari Ruta d’anada i tornada

P3A 11:00 - 11:30h Porta P3A - Porxo - Porta Pare Coll petita - Pati

P3B 11:00 - 11:30h Passadís - Porxo - Porta Pare Coll petita - Pati

P4A i B 11:00 - 11:30h Passadís - Hall - Rampa pati ESO - Porxo - Porta Pare Coll - Pati

P5A i B 11:00 - 11:30h Passadís - Hall - Rampa pati ESO - Porxo -  Porta Pare Coll - Pati

Lavabos

● P3A i B: tindrà assignat un lavabo del Porxo.

● P4A i B: tindrà assignat un lavabo de la Sala Pare Coll.

● P5A i B: tindrà assignat un lavabo de la Sala Pare Coll.

Esmorzars

Els alumnes d’infantil esmorzaran dins de l’aula i després sortiran al pati.
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Educació Primària

Horaris de pati

Grup Horari Ruta d’anada i tornada

EP1A i B

10:25 - 10:55 Escala - Porta petita del Remei - PatiEP2A i B

EP3A i B

EP4A i B

11:00 - 11:30h Escala - Porta petita del Remei - PatiEP5A i B

EP6A i B

Zones

S’estableix una única zona, els alumnes aniran amb mascareta en tot moment.

Lavabos

L’espai de lavabos està sectoritzat. Hi ha un lavabo per cadascun dels cursos de

cada equip.

Els alumnes d’P1 i P4 de primària tenen un lavabo assignat (2), els alumnes de P2 i

P5 tindran assignat l’altre lavabo (1); els de P3 i P6 hauran d’entrar a l’edifici de

l’escola (a l’espera de tenir habilitat el 3r lavabo del pati del Remei). Es prioritzarà

que tots els alumnes vagin als respectius lavabos abans de baixar al pati.

Esmorzars

P123: Esmorzaran a l’aula després del pati, excepte el dia que realitzin EF que ho

faran abans.

P456: Esmorzaran també a les aules a les 10:55 i baixaran al pati a les 11:05. Es

deixa de sectoritzar els espais de pati per grups i els alumnes han de portar

mascaretes.
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Educació Secundària

Esmorzars

S1234: Esmorzaran a l’aula, els 10 últims minuts de la classe anterior a l’hora

d’esbarjo.

Horaris de pati

Grup Horari Zona del pati Ruta d’anada i tornada

ESO 11:00 - 11:25 Zona única Escala directa fins al pati

Lavabos

L’espai de lavabos és una zona comuna per tot ESO. S’han de rentar les mans

abans i després.

Batxillerat

Esbarjos

L’alumnat dels estudis de postobligatoris poden fer la seva estona d’esbarjo fora del

centre o quedar-se a la cantina.

Grup Horari Ruta d’anada i tornada

B1 i B2 10:30 - 11:00h Fora l’escola: recorregut normal d’entrada / sortida

Aula13:00 - 13:30h

Lavabos

Els lavabos seran els assignats de postobligatoris.

Cicles Formatius

Esbarjos

L’alumnat dels estudis de postobligatoris poden fer la seva estona d’esbarjo fora del

centre o quedar-se a la cantina. Se sortirà de manera esglaonada, un grup darrere
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l’altre. Els grups de tarda, no tenen estona d’esbarjo i per tant no cal fer aquesta

sortida.

Grup Horari Ruta d’anada i tornada

Grups de
matins

11:30 - 12:00h Fora l’escola: recorregut normal d’entrada / sortida

Grups de
tarda

No tenen esbarjo

Lavabos

Els lavabos seran els assignats de postobligatoris.

Relació amb la comunitat educativa

Comunicació amb les famílies

La comunicació amb les famílies es farà a través dels canals habituals (correu

electrònic, Clickedu i telèfon). A més, es mantindran la comunicació d’informacions

de caire general a través de la pàgina web de l’escola i les xarxes socials

(Facebook, Twitter i Instagram).

Aquest curs totes les famílies i alumnes de l’escola des d’infantil fins a batxillerat

disposaran del seu correu corporatiu fedac.

● Pla d’organització de centre: Un cop aprovat per consell escolar quedarà

penjat a la web del centre i es farà arribar al professorat i a les famílies.

● Reunions de grup: A l’inici de curs es programaran reunions amb les

famílies per nivells escolars en format telemàtic excepte en els cursos de P3 i

Post Obligatoris, que són alumnes nous al centre. En aquests casos es farà

la reunió en format presencial en un espai exterior del centre si són més de

10 persones. En el cas que el grup sigui inferior a 10 la reunió es farà en un
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espai del centre respectant les mesures covid (mascareta, ventilació i

distància). Totes les reunions es podran seguir de manera telemàtica.

En cas que la situació epidemiològica ho permeti les reunions es farien

presencials seguint les mesures establertes anteriorment.

● Reunions individuals de seguiment: El seguiment amb les famílies es farà

presencialment, preferiblement en espais grans i ventilats (Sala Pare Coll).

En funció de la situació de la pandèmia es poden fer reunions via Meet.

Pel que fa a les reunions telemàtiques, si no s’especifica el contrari, es faran

mitjançant l’eina Google Meet.

● Les famílies s’atendran presencialment a l’escola amb cita prèvia i en horari

determinat que no coincidirà en cap moment d’entrades i sortides dels

alumnes del centre.

Comunicació entre el claustre de professors

Les reunions del professorat es faran, sempre que les condicions epidemiològiques i

personals ho permetin, de forma presencial. En cas que no pugui ser presencial,

s’habilitaran les reunions mitjançant Google Meet.

Consell escolar

Les sessions del consell escolar seran principalment presencials mantenint les

mesures i les distàncies de seguretat. Es podrà seguir de manera telemàtica en

funció de la situació epidemiològica o personal de cadascun  dels membres.

Servei de menjador

El menjador escolar s’organitzarà per una banda els grups d’Infantil i per l’altra

Primària i Secundària en 4 grups distribuïts en 2 torns, respectant els membres
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d’equips estables i deixant les distàncies corresponents. Tindran un monitor

responsable per cada grup escolar.

El menjador pel professorat del centre, s’organitzarà en dos torns i dues zones

diferenciades en cada torn.

TORNS GRUPS ESPAIS ZONES ESBARJO

13:00-13:45h P3, P4, P5 Aules d’Infantil Pati d’Educació Infantil

13:00-13:45h EP1, EP2, EP3 Menjador de
l’escola

Fins que quedi lliure el pati baixen a la sala
del teatre. Després ocupen el pati d’ESO

14:00-14:45 EP4, EP5, EP6 Menjador de
l’escola

Ocupen el pati d’ESO

14:00-14:45 ESO Menjador de
l’escola

Ocupen el pati d’ESO + Sala Pare Coll

13:00-13.30 BAT Cantina de POST ---

15:00-15:30 CF Cantina de POST ---

13.00 - 13.45 Professors EI,
EP1, EP2, EP3 i
BAT.

Menjador de
professors

---

14.00 - 14.45 Professors EP4,
EP5, EP6, ESO i
CF

Menjador de
professors

---

Pla de neteja

Tots els espais de l’escola disposaran de solució de gel hidroalcohòlic a les entrades

per neteja de mans i solució desinfectant en forma d’esprai per desinfecció del

mobiliari i el material. Tots els espais ocupats per l’alumnat deixaran una finestra

oberta durant tota la jornada.

ESPAIS VENTILACIÓ DESINFECCIÓ MATERIAL PROPI

Aules de Cada hora (mínim 10 1 cop al dia: Joguines, material de pati
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grup estable minuts). ● En acabar a la
tarda: Taules,
cadires, poms de
portes i finestres,
interruptors.

i d’educació física a EI

Un cop un alumne les
utilitza es desinfecten
amb esprai passant
paper.

Responsable: Professors
que hi ha a l’aula.
A partir de les 17:00h
l’equip de neteja tancarà
les finestres de les aules.

Responsable: Equip de
neteja del centre

Responsable: Professors
que hi ha a l’aula

Aules
específiques

(gimnàs,
sala del

teatre, aula
de tecno,
laboratoris

Cada vegada que
s’utilitza, es deixa
ventilant mínim 10 minuts.

Responsable: Professors
que hi ha a l’aula

Lavabos

Ventilats permanentment
(sempre es deixa com a
mínim una finestra oberta)

2 vegades al dia (terra,
rentamans, inodors i
cubells de brossa,
bolquers i compreses)

● després del
menjador

● després de la
jornada

Tassa WC: l’usuari fa
servir un esprai per
netejar-la un cop acabi.

Responsable 1: Usuari
Responsable 2: Equip de
neteja del centre

Passadissos
i escales

2 cops al dia (mínim 10
minuts)

1 cop al dia (terra,
baranes, poms de portes i
finestres)

Responsable: Professors
que està amb alumnes

Responsable: Equip de
neteja del centre

Porteria

Els porticons de l’entrada
romandran oberts tot el
dia permetent la constant
ventilació de l’espai.

1 vegada al dia (terra,
bancs, taulell, poms de la
porta al passadís,
màquina expenedora i
barana)

Responsable:
Recepcionista

Responsable: Equip de
neteja del centre

Sales de
professors

Les finestres s’obriran 10
minuts a primera hora,

1 cop al dia (terra, taula,
cadires, telèfon,
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mig matí, migdia i última
hora.

plastificadora i
ordinador)

Responsable:
Professorat

Responsable: Equip de
neteja del centre

Patis

1 cop al dia (terra i
lavabos). No es preveu
que s’utilitzin les fonts.

Responsable: Equip de
neteja del centre

Menjador

2 cops al dia coincidint
amb els canvis de torn
s’obren les finestres

2 cops al dia terra i taules.

● després del
primer torn

● després del
segon torn

Responsable: monitors
de menjador i en el cas
del menjador de
professors els mateixos
professors.

Responsable: terra del
menjador el personal de
neteja del centre. Taules i
cadires monitors del
menjador.
Taules i cadires del
menjador de professors,
els mateixos professors.

Sala Pare
Coll i

Despatxos
d’entrevistes

Obrir la finestra per
ventilar durant 10 minuts
cada vegada que es faci
una entrevista.

Responsable: Els
professors que en faci ús.

Fotocopiado
ra

Ventilació a l’hora del pati,
al migdia i a les 17h

1 cop al dia
(fotocopiadora, taula,
cadira, armaris,
guillotina...)

Responsable: Els
professors que en faci ús.

Responsable: Equip de
neteja del centre

Ascensor

1 cop al dia (tot l’interior)

Responsable: Equip de
neteja del centre
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Extraescolars i acollida

L’escola continuarà oferint el servei d’acollida matinal de 8:00 a 9:00 a les famílies

que així ho requereixin. L’alumnat que hi accedeixi ho farà seguint el protocol

establert: rentat de mans, mascareta i distància reglamentària. Aquest servei també

s’ofereix en horari de 17:00 a 19:00h i seguint les mateixes mesures de seguretat i

higiene.

Pel que fa a les activitats extraescolars, també es seguirà el protocol de mesures de

seguretat i higiene establerts. S’ofereixen per equips de treball (EI, EP, ESO i

adults). Les activitats extraescolars estan ofertes per l’AFA.

L’escola també ofereix un seguit d’activitats coescolars. Aquestes són:

● Robòtica

● Shake it all

● Garou aprenem jugant

● Batucada

● Català per famílies

● Teatre per famílies

● Arts marcials

● Jocs i danses en anglès

● Fútbol

● Volei

● Colpbol

● Contes EI

● Escacs

● Snack time.

● Grups CREC

En funció de la demanda existent, es valorarà l’oferta final de coescolars. En totes

les activitats es contemplaran les mesures de seguretat i higiene vigents. Els
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alumnes s’agruparan a EI en un únic grup; a EP en un grup de 1r, 2n i 3r, i un grup

de 4t, 5è i 6è; i ESO en un sol grup.

Activitats complementàries

Per aquest curs s’organitzaran les activitats complementàries com: sortides,

xerrades, visites, colònies i convivències, garantint en tot moment les mesures de

prevenció i seguretat sanitària d’acord amb el Pla sectorial vigent.

Es prioritzaran les activitats i sortides a l’aire lliure i aquelles activitats que es

realitzin en espais interiors i amb personal extern es garantiran totes les mesures de

seguretat: mascareta, distància i neteja per completar els aprenentatges.

L’activitat de piscina es realitzarà amb normalitat i garantint les mesures de

seguretat de cada espai amb els grups de P4 i P5 als grups de 1r, 2n i 3r

d’Educació Primària. Els acompanyants de piscina per educació infantil seran pares

amb la pauta de vacunació completa.

Reunions dels òrgans unipersonals i

col·lectius de coordinació i govern

Educació Infantil i Primària

ÒRGANS TIPUS DE
REUNIÓ

FORMAT DE LA
REUNIÓ

PERIODICITAT /
TEMPORITZACIÓ

Coordinació P3 - P4 - P5 Coordinació Presencial Setmanal

Coordinació EP1 - EP2 - EP3 Coordinació Presencial Setmanal

Coordinació EP4 - EP5 - EP6 Coordinació Presencial Setmanal

Equips docents P3 - P4 - P5 Planificació Presencial Setmanal

Equips docents EP1 - EP2 - EP3 Planificació Presencial Setmanal
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Equips docents EP4 - EP5 - EP6 Planificació Presencial Setmanal

CAD Planificació Presencial Quinzenal

Intertutorials Planificació Presencial Setmanal

Claustre Planificació Presencial Trimestral

Educació Secundària Obligatòria i Postobligatoris

ÒRGANS TIPUS DE
REUNIÓ

FORMAT DE LA
REUNIÓ

PERIODICITAT /
TEMPORITZACIÓ

Coordinació i CAD d’ESO i
Postobligatoris

Coordinació Presencial Setmanal

Equips docents ESO Planificació Presencial Setmanal

Equips docents Batxillerat Planificació Presencial Setmanal

Equips docents Cicles Planificació Presencial Quinzenal

Intertutorials Planificació Presencial Setmanal

Claustre Planificació Presencial Trimestral

Equips de treball verticals de centre

ÒRGANS TIPUS DE
REUNIÓ

FORMAT DE LA
REUNIÓ

PERIODICITAT /
TEMPORITZACIÓ

Equip directiu Coordinació Presencial Setmanal

Equip deCORart Coordinació Presencial Setmanal

Equip Shakers Coordinació Presencial Quinzenal

Equip LeM Coordinació Presencial Quinzenal

Equip Comunicació Coordinació Presencial Setmanal

Equip psicopedagògic Coordinació Presencial Quinzenal

Equip AIP Coordinació Presencial Quinzenal

Equip de facilitadors Coordinació Presencial Setmanal (a partir de
novembre)
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Protocol d’actuació en cas de detectar

possible cas de Covid

En cas que un alumne presenti algun símptoma que podria resultar del COVID es

seguirà el següent protocol:

1. El professor traurà l’alumne al passadís i buscarà un membre de l’equip

directiu que se’n farà càrrec.

2. Un membre de l’equip directiu es farà responsable de l’alumne i el durà en un

espai separat i d’ús individual pel confinament.

3. El responsable col·locarà una mascareta quirúrgica a l’alumne i li prendrà la

temperatura.

4. Es contactarà amb la família per tal que vingui a buscar l’infant o adolescent.

En cas que no es pugui localitzar a la família, l’infant romandrà al centre fins

al moment en què se’l reculli. En cas que algun alumne presenti símptomes

de gravetat es trucaria al 061.

En espera de si es confirma com un cas positiu de COVID, la resta de companys de

l’alumne amb símptomes s’aïlla a l’aula específica per aquest supòsit, que és l’aula

de música de l’escola, per la seva situació dins el centre.

En el supòsit que es confirmés el cas de COVID es comunicarà al servei territorial

d’Ensenyament que ho transmetrà a Salut Pública, que serà qui donarà les

instruccions sobre les mesures de quarantena que cal prendre. En funció de les

instruccions rebudes s’actuarà sobre el grup estable de treball de l’alumne afectat i

els mestres corresponents.

En la següent taula queden recollides les aules de confinament.
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 CASOS
POTENCIALS

 ESPAI
HABILITAT PER
A L’AÏLLAMENT

RESPONSABLE
DE REUBICAR
L’ALUMNE/A I

CUSTODIAR-LO

RESPONSABLE
DE TRUCAR A

LA FAMÍLIA

RESPONSABLE
DE COMUNICAR ALS

SERVEIS
TERRITORIALS    i del

CAP de REFERÈNCIA

INFANTIL
I PRIMÀRIA

Aula de Música Membre de l’equip
directiu

Membre de l’equip
directiu

Coordinador COVID

 ESO,
BATXILLERATS
I CICLES
FORMATIUS

Aula de la Taula
Rodona (costat de
direcció)

Membre de l’equip
directiu

Membre de l’equip
directiu

 Coordinador COVID

Seguiment del pla d’actuació

Aquest pla d’actuació és viu i en constant procés d’actualització i revisió segons

necessitats detectades a la comunitat educativa i segons la situació de la pandèmia

a la ciutat de Girona.

Responsables Equip Directiu i Coordinacions

Possibles indicadors Caldrà revisar aquest pla d’actuació en els
supòsits següents:

- En el moment que es doni un cas
ó en cas de noves indicacions de Salut i
Ensenyament

- Detecció de noves necessitats en cas
que no es preveuen en aquest Pla.

Propostes de millora trimestrals Les realitzarà cada equip
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