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A. INTRODUCCIÓ
En el nou marc escolar que s’ha generat en conseqüència de la pandèmia del COVID-19,
i seguint les indicacions que el Departament d’Educació i atenent també les indicacions
de les autoritats sanitàries pel que fa a mesures de prevenció, higiene i distanciament
físic, es presenta a continuació el Pla d’Actuació del Centre a partir del Setembre de 2020.
Cal tenir present que el Departament d’Educació de la Generalitat, és l’autoritat
competent en matèria educativa a Catalunya, qui expressa la seva voluntat absoluta
prioritat en garantir el dret a l’educació de tot l’alumnat a partir de l’atenció presencial i
grupal en el seu centre per a la realització i el seguiment de l’activitat formativa i lectiva
ordinària.
Així doncs, es definiran en aquest Pla d’actuació les bases per tal que el curs 2020-21 es
pugui reprendre amb les màximes garanties, buscant l’equilibri entre protecció de la
salut de les persones als centres educatius, la correcta gestió de la pandèmia i el dret de
tots els infants i joves a una educació de qualitat.
El marc legal que fonamenta aquest pla és a partir de “Les Instruccions per al curs 2020-21
dels centres educatius de Catalunya” i del “ Pla d’actuació per al curs 2020-21 per a centres
educatius en el marc de la pandèmia”
La data d’inici d’implementació d’aquest pla serà coincidint amb la data d’inici del curs
escolar, el 14 de setembre. Cal tenir present que és un document viu i que s’anirà
actualitzant segons les característiques que se’n derivin a cada moment.
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B. PLA D’OBERTURA
1. DIAGNOSI
El COVID 19 ha provocat un estat d’emergència sanitària que ha trasbalsat la vida de
l’escola. El centre es va tancar d’avui per demà i els alumnes van abandonar les classes
presencials amb precipitació i els educadors es van veure en la tessitura d’haver de
desenvolupar un pla d’ensenyament i aprenentatge en la distància, des de casa i amb
alumnes, i a vegades desconnectats del que seria una estructura mínima per fer formació
online. El trasllat de les classes al format en línia, si es fa de manera planificada pot
permetre la flexibilitat de l’ensenyament i l’aprenentatge en qualsevol lloc i en qualsevol
moment, ara estem en condicions de planificar un aprenentatge en línia que permeti
donar una resposta més ajustada a les necessitats, expectatives dels alumnes, docents i
famílies.
1.1 Aprenentatge en línia.
En les etapes que des de fa temps veníem treballant el projecte en la modalitat 1x1,
l’adaptació al seguiment, ensenyament o aprenentatge en línia d’alumnes i educadores
han necessitat un menor període d’adaptació, en el que, una vegada organitzada la vida
familiar, l’espai de treball i la coordinació amb l’equip de mestres del nivell s’ha pogut
començar a treballar amb relativa efectivitat. Per altre costat tenim els cursos d’infantil i
inicials de primària, on els alumnes que no havien desenvolupat competències digitals i
tenien una greu dificultat per realitzar les connexions amb autonomia amb els tutors, les
dificultats han estat majors. Cal destacar aquí el canvi de mentalitat dels educadors
d’aquests cicles i la gran feina d’aprenentatge i actualització que han fet en aquest
període. La dedicació dels docents i l’autoformació i en paral·lel a l’acompanyament
emocional i l’acció docent amb els alumnes més petits.
L’aprenentatge en línia ha aparegut sense que en tinguéssim un propòsit clar. La seva
posada en marxa ha creat dubtes i valoracions diferents pel que fa a la seva eficàcia i
potencial educatiu. La comparació amb l’aprenentatge presencial ha esta constat.
L’experiència en formació en línia ha permès valorar els seus punts forts i dèbils.
Aprenentatge en línia. Punts forts
● S’aprèn i es treballa en xarxa, cosa que fa a
l’aprenentatge en línia capaç de ser
instantàniament actualitzat, emmagatzemat,
recuperat i distribuït.
● Es basa en un sistema bidireccional en el
qual l’estudiant adquireix un paper actiu.
● Difumina els límits del temps i la rigidesa de
l’espai de formació, cosa que implica:
● Més flexibilitat organitzativa, vinculant la llar,
el centre educatiu i el lloc de treball.

Aprenentatge en línia. Punts dèbils
● De vegades és difícil discernir la
validesa i actualitat dels continguts dels
materials o informacions disponibles a
la Xarxa.
● La Xarxa i els recursos que ofereix pot
provocar addicció, ansietat i distracció.
● Sedentarisme i altres problemes físics
com cefalees, cansament visual, etc.
● A causa de l'absència de referències
físiques, alguns estudiants perceben
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● Deslocalització del coneixement.
● Amplitud i comoditat en l’accés a qualsevol
persona que disposi de connexió.
● Desprendre’s de prejudicis associats a la
raça, condició social, sexe, aparença, etc.
● La participació profunda, reflexionada i
elaborada de totes les persones implicades.
Alhora, permeten a un nombre més elevat
d’estudiants participar en les discussions i, per
tant, democratitza la participació.
● Accés fàcil i còmode a diferents canals de
comunicació i intercanvi.
● Potencia el grau de responsabilitat i
autonomia, les quals poden variar en funció
de les característiques de l’alumne.
● Possibilitat d’incorporar, en un mateix
entorn, alumnes, educadors i famílies. I
professionals externs de l’entorn més proper o
més llunyà.
● Afavoreix la interactivitat en diferents
àmbits: amb la informació, amb el professor i
entre els estudiants.
● Desperta curiositat i imaginació.
● És suggestiu i motivador.
● S’enfoca en una visió àmplia de
l’aprenentatge, anant més enllà dels
paradigmes tradicionals de capacitació.
● Promou una visió constructivista de
l’aprenentatge:
treball
autònom
i
autoplanificat, personalitzat al ritme individual
de cada estudiant (just a temps o just in time i
just for me), tractament de la diversitat,
interacció, col·laboració, construcció social de
l’aprenentatge, construcció personalitzada
d’aprenentatges significatius, etc.
● Nombroses possibilitats per accedir,
representar, processar, transmetre i compartir
informació actualitzada.
● Tota la interacció queda emmagatzemada,
organitzada i disponible de manera
permanent, cosa que en facilita l'accés i, per
tant, un seguiment exhaustiu.
● Els estudiants tendeixen a aprendre més
ràpidament i de manera menys repetitiva.

els entorns virtuals com a freds i
distants, fet que provoca un aïllament
entre companys i sensació de solitud.
● Els diàlegs poden ser rígids i
impersonals.
● El fet d'enfrontar-se sol a l'estudi
comporta una major vulnerabilitat i
una major taxa d'abandonament que
en l'aprenentatge presencial.
● Pot resultar molest o "pesat" quan el
material i la interacció es basa
únicament en el text.
● Requereix una inversió de temps més
gran per part del professor i de
l'estudiant. ● Requereix més treball i
esforç personal que la convencional.
● Requereix unes infraestructures
mínimes: equip adequat, connexió
mínima, antivirus, programes...
● Hi pot haver problemes tècnics que
repercuteixin en l'aprenentatge.
● Requereix conèixer el llenguatge
virtual i tenir estratègies comunicatives
per a optimitzar l'intercanvi.
● El professor i els estudiants
necessiten
unes
competències
tecnològiques mínimes.
● Una ràtio excessiva pot disminuir la
qualitat de la formació.
● Molts cursos i continguts són de
baixa qualitat.
● Implica garantir la seguretat i la
prevenció en la protecció de les dades.
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● Alt grau d'interdisciplinarietat.
● Possibilitat de disposar d'una gran varietat
de recursos o materials de qualitat de manera
gratuïta o a cost molt baix les 24 hores del dia.
● Estalvia costos i desplaçament.
●
Fomenta
l'aparició
d'autèntiques
comunitats d'autoconeixement, ús del
coneixement i producció.
Del treball realitzat durant el confinament s’ha fet una valoració. Com ho hem fet:
✓ Enquesta a totes les famílies de l’escola on podien valorar i aportar sobre
l’organització de l’escola, la proposta metodològica, les activitats i
acompanyament. Varen contestar 573, ho considerem un èxit.
✓ Valoració sistematitzada aper parts del alumnes delgats de classe de 5è EP en
endavant. Això va permetre regular els ritmes d’aprenentatge i l’adequació al
moment.
✓ Enquesta final de curs a tots ela alumnes de Secundària on van valorar les
metodologies i recursos de totes les matèries del curs.
✓ Revisió per part de l’equip docent de les matèries i treball dutes a terme. En
vertical l i horitzontal. Conclusions i propostes de millora i d’actuació.
✓ Interpretació i valoració de les famílies i alumnes per part de l’ED i Claustres de
professors per incorporar a la proposta les seves expectatives
El GML (Grup de Millora Local amb aprenentatge tecnològic) ha participat activament,
coordinat amb el CCP, en les conclusions i valoracions. Arrel de totes aquestes actuacions
pel proper curs s’ha establert treballar i potenciar la presència tecnològic a en
l’aprenentatge diari. Amb la finalitat de millora la competència digital del nostres
alumnes i l’aprenentatge curricular i competencial. En aquests sentit cal seguir unes
recomanacions per tenir un aprenentatge en línia eficaç:
✓ Sensibilitzar la comunitat educativa
✓ Coherència metodològica entre els equips en paral·lel i en vertical. Cal crear
sinergia de l’e-learning entre el personal docent i entre els alumnes.
✓ Acompanyament alineat, amb una bona coordinació dels equips, cursos i etapes.
✓ Recursos atractius i motivadors. Amb varietat i interactivitat.
✓ Continguts potents , adaptats i competencials.
✓ Suport tecnològics i mitjans adequats.
1.2. Creació d’un EVA (Entorn d’aprenentatge Virtual)
Els EVA (G Suite, Moodle...) han de ser un facilitador i un potenciador d'opcions que posen
les tecnologies al servei dels diferents components d'una didàctica no presencial. Els EVA
responen a dos elements clau del: la comunicació i l'accés a la informació.
Un entorn d'aprenentatge virtual és una eina bàsica de relació de tots els seus integrants.
Per mitjà del correu electrònic es pot establir una xarxa de comunicació entre els
estudiants mateixos, els estudiants i els professors, amb experts, etc. Aquesta relació es
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pot establir tant de manera particular a partir de la bústia personal com de manera
col·lectiva amb els fòrums, blogs, wikis, etc.
Un entorn d'aprenentatge virtual també ens permet accedir a la informació, tant interna
de la institució com externa, amb l'accés a Internet:
- és un espai dissenyat, no una mera acumulació de pàgines HTML: és una
arquitectura fruit de l'anàlisi de les demandes, capaç d'evolucionar tècnicament i
amb una autoria múltiple formada per professors, alumnes i experts;
- és un espai social, un marc per al comportament interactiu;
- ofereix una representació explícita que, més enllà que sigui una interfície textual
o una complexa realitat virtual en 3D, exerceix un efecte en el comportament dels
usuaris;
- permet que els estudiants siguin productors de la informació, cosa que
proporciona una experiència més rica que l'aprenentatge individual;
- no està restringit a l'educació a distància tradicional, sinó que pot complementar
l'educació presencial;
- integra múltiples eines.
L’entorn EVA ens permet desenvolupar diferents nivells de treball online. En el nostre cas
ens trobem amb realitats diferents. Podem establir una classificació en funció del tipus
de treball desenvolupat:
SUBSTITUCIÓ
Significa substituir activitats i materials tradicionals, com ara conferències a classe o fulls
de treball en paper, per versions digitals. No es produeix cap canvi substancial en el
contingut, només en la forma de lliurament.
L’objectiu aquí és mantenir les coses senzilles: Escaneig de lliçons i fulls de treball,
convertits en PDF i publicats en línia mitjançant Microsoft OneDrive, Google Drive o un
servei similar per compartir fitxers.
AUGMENT
Aquest nivell ha implicat incorporar elements i millores digitals interactives com
comentaris, hiperenllaços o multimèdia. El contingut no varia, però els estudiants han
pogut aprofitar les funcions digitals per millorar la lliçó.
Per exemple, els estudiants han creta carteres digitals per crear presentacions
multimèdia, donant-los més opcions per demostrar la seva comprensió d’un tema. I, en
lloc de lliurar els concursos de paper, podeu classificar les vostres preguntes amb eines
com Socrative i Kahoot.
Els professors també han creat taulers de butlletins virtuals (mitjançant una aplicació com
Padlet), on els estudiants poden publicar preguntes, enllaços i imatges...
MODIFICACIÓ
A aquest nivell, els professors han fet servir un sistema de gestió d’aprenentatge com
Google Classroom, per gestionar els aspectes logístics de l’execució d’una aula, com ara
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el seguiment de notes, la missatgeria dels estudiants, la creació d’un calendari i la
publicació de tasques.
L’ensenyament en línia ha obert nous canals de comunicació, molts dels quals poden
ajudar els alumnes amb situacions desafavorides.
REDEFINICIÓ
L’aprenentatge es transforma fonamentalment al nivell de “redefinició”, permetent
activitats que abans eren impossibles a l’aula.
Per exemple, els consells virtuals poden connectar estudiants amb altres parts del món,
ja sigui amb altres estudiants o experts en un camp. Com ha estat l’experiència d’alguns
alumnes de 4t d’ESO.
En conclusió de tot plegat podem afirmar que una planificació acurada del pròxim curs
ens ha portat a una reflexió sobre el sentit de l’aprenentatge en línia dels alumnes i com
aquest aprenentatge s’ha d’integrar en l’estructura curricular del projecte educatiu de
centre, així com ens ha portat també a una reflexió sobre els processos d’aprenentatge,
formació de mestres, estructura TIC, recursos disponibles pels alumnes, etc.
L'aprenentatge en línia no ha de ser una emergència o una excepcionalitat sinó que s’ha
d’integrar i formar part del procés d’aprenentatge global de l’alumne.
Dit això no podem pensar que una educació blended òptima s’assembla a les classes que
fem a l’escola; cal ser clars, els processos de l’aprenentatge, presencials i en línia són bons
si fem una acurada selecció de continguts i planifiquem les competències que l’alumne
haurà de desenvolupar per assolir els resultats esperats.
El temps de planificació, preparació i desenvolupament és un aspecte clau. Necessitem
formació, ja dissenyada, per què el personal docent es senti preparat per donar resposta.
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2. ORGANTIZACIÓ DELS GRUPS ESTABLES
i. Organització dels Grups de convivència estables. Valorant les instruccions del
Departament, les revisions realitzades hem considerat mantenir com a Grups de Convivència
estables els grups classe actual. Entenem que des del punt de vista emocional i curriculars es
una resposta adequada.

Educació Infantil
Curs

Alumnes

Professorat
estable

Altres
docents

Personal

P1 A

9

Èlia Lou

1

Aula P1

P1 B

9

Sara Casabona

1

Aula P1

P2 A

15

Càrol Baena

1

Aula P2

P2 B

12

Cèlia Farré

1

Aula P2

Curs

Alumnes

Professorat
estable

Altres docents

P3A

20

Paula González

2

Aula P3A

P3B

20

Noemí Lara

2

Aula P3B

P3C

20

Marta Gras

2

Aula P3C

P4A

18

Mireia Espín

4

Aula P4A

P4B

19

Judit Campuzano

4

P4C

17

Elisabet Payán

4

Aula P4C

P5A

20

Sònia Mañá

4

Aula P5A

P5B

20

Yanina Pennisi

4

P5C

20

1

4

Aula P5C

P5D

16

Marta Prats

4

Aula
polivalent

Personal

1

1

Espai

Espai

Aula P4B

Aula P5B
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Educació Primària

Curs

Alumnes

Professorat
estable

Altres
docents

Personal

1rA

25

Alexandra Carrés

5

Aula 1rA

1rB

25

Gemma Miquel

5

Aula 1rB

1rC

25

Carla Dabau

4

Aula 1rC

2nA

24

Maria Llimona

5

2nB

24

Irene Cid

5

Aula 2nB

2nC

22

Anna Compés

4

Aula 2nC

3r A

24

Anna Hortal

3

Aula 3rA

3r B

25

Eduard Dosaigües

3

Aula 3r B

3r C

22

Oriol Daví

3

Aula 3rC

4t A

25

Agustí Isarch

3

Aula 4tA

4t B

25

Paqui Herrero

3

Aula 4tB

4t C

25

Alex Carretero

3

5è A

25

Eduard Batista

3

Aula 5èA

5è B

25

Eva Murillo

3

Aula 5èB

5è C

25

Montserrat
Maresma

3

Aula 5èC

6è A

25

Esther Gargallo

3

Aula 6èA

6è B

25

Xavier Aparisi

3

Aula 6èB

6è C

25

Josep Salvà

3

Aula 6èC

1

1

Espai

Aula 2nA

Aula 4tC
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Educació Secundària Obligatòria
Curs

Alumnes

Professorat
estable

Altres
docents

Personal

Espai

1r A ESO

29

Irene Sáez

6

Aula 1r A

1r B ESO

28

Anna Delgado

7

Aula 1r B

1r C ESO

28

Gerard Lordán

6

Aula 1r C

2n A ESO

28

Àngel Soto

6

Aula 2n A

2n B ESO

28

Pere Corominas

7

Aula 2n B

2n C ESO

29

Teresa Amaya

6

Aula 2n C

3r A ESO

29

Yolanda Otal

6

Aula 3r A

3r B ESO

30

Gemma
Martínez

6

Aula 3r B

3r C ESO

30

Pere Sànchez

7

Aula 3r C

4t A ESO

30

M. José Cabello

6

Aula 4t A

4t B ESO

30

Marta Monsó

6

Aula 4t B

4t C ESO

30

Xavier Bonet

6

Aula 4t C
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GRUPS DESDOBLAMENT ESO

Només es realitzaran desdoblaments a 4t d’ESO, per la necessitat curricular d’oferir els
diferents itineraris. Els altres cursos d’ESO faran les optatives en grup estable.
Matèria/Activitat

Anglès
Itineraris

Grups dels
que
provenen
4t A, 4t B i 4t
C
4t A, 4t B i 4t
C

Docents

Hores
setmanals

Observacions

4

4h

Amb mascareta

8

9h

Amb mascareta

MESURES:
• Els alumnes hauran de netejar la taula i cadira on seuran abans i en finalitzar la
classe.
• Caldrà que es posin gel en entrar i sortir de l’aula.
• Els alumnes no es desplaçaran sols; els professors seran els responsables de vetllar
que en els desplaçaments es mantingui la distància de seguretat.

Pàgina 12

1r Batxillerat
GRUPS ESTABLES TOTAL (Comunes i desdoblaments) 1r Batxillerat
Curs

Alumnes

Professorat
estable

Altres docents

Personal

Espai

1r A

32

Àlex Fernàndez

8

1r A

1r B

33

Judit Altarriba

9

1r B

1r C

32

Carlota Aulet

9

1r C

GRUPS DESDOBLAMENT ESTABLES 1r Batxillerat
Matèria/Activitat

Grups dels
que
provenen

Docents

Hores
setmanals

Observacions

Tecnologia

1rA

Àlex Fernàndez

4

Subgrupestable

Física 1rA

1rA

Àlex Fernàndez

4

Subgrupestable

Dibuix Tècnic

1rA

Edu Cano

4

Subgrupestable

Física 1rC

1rC

Edu Cano

4

Subgrupestable

Matemàtiques

1rA

Maite Queralt

4

Subgrupestable

Matemàtiques

1rC

Maite Gómez

4

Subgrupestable

Ha Món

1rB

Judit Altarriba

4

Subgrupestable

Mates.Socials

1rB

Maite Gómez

4

Subgrupestable

E.O.E. 1rB

1rB

Pep Comas

4

Subgrupestable

E.O.E. 1rC

1rC

Pep Comas

4

Subgrupestable

CAU

1rB

Eva Martínez

4

Subgrupestable

ECONOMIA

1rB

Pep Comas

Biologia 1rC

1rC

Francesc González

4

Subgrupestable

CTMA 1rC

1rC

Òscar González

4

Subgrupestable

Subgrupestable

GRUPS DESDOBLAMENT BARREJATS 1r Batxillerat
Matèria/Activitat

Grups dels
que provenen

Docents

Hores
setmanals

Observacions

Biologia 1rAC

1rA i 1rC

Francesc González

4

Amb mascareta

Química 1rAC

1rA i 1rC

Maite Queralt

4

Amb mascareta
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CMCcientífics

1rA i 1rC

Francesc González

2

Amb mascareta

2n Batxillerat
GRUPS ESTABLES TOTAL (Comunes i desdoblaments) 2nBatxillerat
Curs

Alumnes

Professorat
estable

Altres docents

Personal

Espai

2nA

30

Maite Gómez

6

2nA

2nB

34

Núria Vivas

8

2nB

2nC

31

Maite Queralt

7

2nC

GRUPS DESDOBLAMENT ESTABLES 2nBatxillerat
Matèria/Activitat

Grups dels
que provenen

Docents

Hores
setmanals

Observacions

Física 2nA

2nA

Àlex
Fernàndez

4

Subgrupestable

Dibuix Tècnic

2nA

Maite Gómez

4

Subgrupestable

Física 2nC

2nC

Àlex
Fernàndez

4

Subgrupestable

Matemàtiques

2nC

Maite Gómez

4

Subgrupestable

Ha Art

2nB

Judit Altarriba

4

Subgrupestable

Mates.Socials

2nB

Maite Gómez

4

Subgrupestable

E.O.E. 2nB

2nB

Pep Comas

4

Subgrupestable

Geografia

2nB

Jordi Torcal

4

Subgrupestable

GRUPS DESDOBLAMENT BARREJATS 2n Batxillerat
Matèria/Activitat

Grups dels
que provenen

Docents

Hores
setmanals

Observacions

Tecnologia

2nAC

Àlex Fernàndez

4

Amb mascareta

Biologia 2nAC

2nA i 1rC

Francesc González

4

Amb mascareta

Química 1rAC

1rA i 1rC

Maite Queralt

4

Amb mascareta

CTMA

2nA i 2nC

Francesc González

4

Amb mascareta

Matemàtiques

2nAC

Maite Gómez

4

Amb mascareta

Mates.Socials

2nAB

Eduard Cano

4

Amb mascareta
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Ha Art

2nAB

Judit Altarriba

4

Amb mascareta

EOE

2nABC

Pep Comas

4

Amb mascareta

CAU

2nAB

Eva Martínez

4

Amb mascareta
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3. MESURES DE PREVENCIÓ I HIGIENE PERSONAL I DE PROMOCIÓ DE LA SALUT.
3.1 Requisits per assistir al centre:
Per poder assistir al nostre centre, infants, alumnes, personal docent i no docent,
col·laboradors i proveïdors l’escola han de complir amb els següents requisits:
1. Absència de simptomatologia durant els darrers 14 dies i en el moment que
s’accedeix al entre compatible amb la covid-19 (febre, tos, dificultat respiratòria,
malestar, diarrea..)
2. No convivents o en contacte estret amb cap persona que hagi donat positiu de
covid-19 ni que hagi tingut simptomatologia compatible amb aquesta malaltia.
3. En el cas de que tingui febre o presenti algun dels símptomes compatibles amb
el covid-19, no assistirà al centre i seguirà les indicacions que el CAP els indiqui.
4. Obligació d’informar al centre educatiu de l’aparició de qualsevol cas de covid-19
a l’entorn familiar i de mantenir un contacte estret amb el centre educatiu davant
de qualsevol incidència.
Aquests requisits es donaran a conèixer abans de l’inici del curs acadèmic mitjançant
comunicació escrita enviada per correu electrònic a famílies dels alumnes, alumnes
majors de 18 anys, personal docent i no docent, col·laboradors, proveïdors i es publicarà
a la pàgina web de l’escola i a la intranet del centre, adjuntant model de declaració
responsable. (Annex 1). Tanmateix s’adjuntarà llista de comprovació de símptomes (Annex
2).
Si s’ha d’accedir al centre, l'accés es realitzarà utilitzant en tot moment una mascareta
higiènica (si és possible, es recomana que compleixi les normes UNE). Si només es vol
accedir al centre per deixar documentació, es deixarà en una caixa destinada a aquest ús,
sense tocar a cap membre del personal en cap moment.
El servei d’infermeria de l’escola realitzarà, segons recomanacions, preses de temperatura
pel control i seguiment de símptomes .
3.2 Distanciament físic: .
Segons la Resolució SLT/1429/2020 de 18 de juny, la distancia física interpersonal de
seguretat tant en espais tancats com a l’aire lliure serà de 1,5 metre en general, equivalent
a un espai de seguretat de 2,5 m2 per persona, exigible en qualsevol cas excepte entre
persones que tinguin un contacte proper molt habitual com és el cas dels grups de
convivència estables.
Caldrà mantenir en la circulació dins del centre la distància interpersonal de 1,5 metres.

Pàgina 16

3.3 Higiene de mans: Els alumnes s’hauran de rentar les mans:
Amb sabó

Amb gel hidroalcohòlic

Abans de dinar

A l’entrar al centre

Després de dinar

A l’entrar a l’aula

Abans del pati

Al sortir de l’aula

Després del pati

Després de manipular objectes
possiblement contaminats

Abans i després d’anar al WC

Al sortir del centre

Per garantir la seva execució s’instal·laran cartellera i senyalització en diferents punts
estratègics: façana de l’escola, entrades i sortides, passadissos de plantes, i WC. i es
programarà el temps necessari per a la realització de la higiene en els moments establerts
seguint l’ordre per cada grup estable de convivència i amb la supervisió del seu
responsable.
En el cas del personal que treballa al centre educatiu, el rentat de mans es durà a terme:
Amb sabó

Amb gel hidroalcohòlic

Abans de dinar

A l’entrar al centre

Després de dinar

A l’entrar a l’aula

Abans del pati

Al sortir de l’aula

Després del pati

Després de manipular objectes
possiblement contaminats

Abans i després d’anar al WC

Al sortir del centre

Abans i després de mocar a un infant

Abans i després d’utilitzar la pissarra

Abans i després del contacte amb
infants

A l’entrar i sortir de sales, despatxos, aules

Abans i després d’entrar en contacte
amb els aliments dels infants
I, com a mínim una vegada cada 2 hores.
A cada punt d’entrada i sortida de l’edifici així com a les aules, sales de treball i despatxos
de cada planta hi haurà un dispensador de gel hidroalcohòlic.
Els WC de cada planta disposaran d’un dosificador de sabó i tovalloles d’un sol ús.
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3.4 Ús de mascareta.
En entrar i sortir del centre serà obligatori l’ús de mascareta higiènica. Els alumnes i el
personal del centre han de portar mascareta fins la seva aula i en els passadissos, lavabos
ja que es pot coincidir amb altres grups.
L’ús de mascaretes, es proposa que sigui obligatori a secundària i batxillerat, també quan
s’està en el grup de convivència dins de l’aula.
L’ús de mascareta serà obligatori a primària, a partir de 6 anys, quan les circumstàncies
de la pandèmia així ho indiquin.
Quan no es pugui mantenir la distància de seguretat de 1,5 metres i estigui fora del grup
estable serà obligatori l’ús de mascaretes tant als alumnes com al personal del centre.
L’ús de mascareta higiènica serà obligatòria per al personal quan imparteix classes a
diferents grups, no forma part del grup de convivència estable i no es pugui mantenir la
distància d’1,5 metres.
3.5. Altres mesures
▪ Evitar fer cercles o mantenir converses en llocs de pas de tercers, per tal de facilitar
la circulació en els sentits assenyalats.
▪ Evitar en la mesura de les possibilitats saludar-se donant-se la mà, abraçant-se o
fent-se petons.
▪ Es recorda que el mòbil i altres aparells d’ús freqüent s’han de netejar i desinfectar
més sovint.
▪ Es recomana a les famílies que acostumin als menors a fer ús de les mascaretes, i
al bon ús de les mateixes, el que suposa no tocar-se la mascareta si no s’han rentat
les mans prèviament.
▪ Es limitarà el nombre de professors que poden compartir sales de treball o de
descans amb la finalitat de poder mantenir la distancia de seguretat
▪ Es flexibilitzarà i s’establirà uns torns i horaris de menjador per als professors per
tal de mantenir la distancia de seguretat al menjador.
A més de les anteriors, al personal escolar es recomana:
▪ No acumular paper o altres elements a les taules
▪ Facilitar el treball del personal de neteja, deixant les zones lliures d’obstacles el
màxim possible.
▪ Evitar desplaçaments i visites innecessàries
▪ Deixar les portes obertes per facilitar la ventilació i evitar agafar poms de portes,
entrant i sortint empenyent amb el colze o amb el peu.
▪ Participar i col·laborar en la implantació dels protocols i mesures de prevenció del
centre.
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4. CRITERIS ORGANITZATIUS DELS RECURSOS PER A L’ATENCIÓ DE L’ALUMNAT
AMB NEE
El vetllador de l’escola( pendent de concretar hores en funció de l’assignació definitiva),
atendrà als alumnes amb NEE. El seu horari s’adaptarà a les necessitats
El Departament d’Orientació del centre desplegarà el seu pla d’atenció aquests alumnes.
Estem pendents de rebre les orientacions de la logopeda i la psicomotrista o
fisioterapeuta.

5. ORGANTIZACIÓ D’ENTRADES I SORTIDES
L’escola habilitarà totes les portes d’accés a l’escola. I Adaptem altres. Com a portes
d’accés tenim: porta llar infants (només la faran servir els alumnes de la Llar), porta
d’esports, porta accés 2n ESO, porta accés aula informàtica, porta lateral principal, porta
principal, porta accés Infantil segon cicle, porta Punt de Trobada, porta de l’Església. Les
entrades i sortides del centre es faran de manera esglaonada, tenint en compte el
nombre d’accessos i el nombre de grups estables.
L’acompanyant tindrà un espai assignat per tal de no anar fins a les files que hauran de
fer els alumnes per entrar i sortir a l’escola. Es recomana un acompanyant per alumne.
Criteris de desplaçaments per dins del Centre Educatiu
▪ Els grups estables es desplacen compactats i acompanyats pel mestre. Evitant els
desplaçaments individuals, i en cas necessari (alumnes Secundària) hi haurà
l’excepcionalitat.
▪ Cada etapa tindrà unes escales adjudicades. S´han suprimit espais per concentrar els
grups estables a l’aula fixa.
▪ Si coincideixen dos grup estables tindrà preferència els d’edat més baixa.
▪ Si coincideixen dos grups de la mateixa edat tindrà preferència el grup que baixa
▪ Si coincideixen dos grups fent el mateix desplaçament hi haurà una distància d’un
tram d’escala.
▪ Si la climatologia ho permet els desplaçaments es faran per les escales exteriors del
Centre .
▪ En les matèries optatives de Secundària els mestres i professors seran els
responsables de recollir els alumnes o acompanyar-los a l’aula.
Curs - grup

Tipus d’accés

Hora entrada i sortida

P1 A

Porta Llar 1

8:45 h – 16:45 h

P1 B

Porta Llar 1

9 h – 17 h

P2 A

Porta Llar 2

8:45 h – 16:45 h

P2 B

Porta Llar 2

9 h – 17 h
Pàgina 19

Pàgina 20

MESURES ENTRADES LLAR D´INFANTS
• En el moment d´entrar a l´escola una educadora prendrà la temperatura als
alumnes i es facilitarà als adults polaines pels peus i gel hidroalcohòlic per la
higiene de mans.
• Les famílies són responsables de rentar les mans als infants i netejar les sabates
abans de que entrin a l´aula.
• Les famílies no poden accedir a les aules i l´entrada es realitzarà de manera
esglaonada; una educadora vetllarà per tal de que duran l’entrada dels alumnes
no hi hagi interferències entre famílies.
Curs - grup

Tipus d’accés

Hora entrada i sortida

P3A

Porta infantil

8:45 h a 9 h - 16:45 h a 17 h

P3B

Porta infantil

8:45 h a 9 h - 16:45 h a 17 h

P3C

Porta infantil

8:45 h a 9 h - 16:45 h a 17 h

P4A

Porta església A

8:45 h - 16:45 h

P4B

Porta església A

8:50 h – 16:50 h

P4C

Porta església A

8:55 h – 16:55 h

P5A

Porta església B

8:45 h – 16:45 h

P5B

Porta església B

8:50 h – 16:50 h

P5C

Porta església B

8:55 h – 16:55 h

P5D

Porta església B

9 h – 17 h

MESURES ENTRADES EDUCACIÓ INFANTIL:
• Es demanarà a les famílies que siguin molt puntuals.
• Les 9 mestres que tinguin classe a primera hora vetllaran pel bon funcionament
del moment de l´entrada.
• P3: A l’hora assignada els alumnes entren per la porta d´Educació Infantil
acompanyats per un adult. Durant el període d´adaptació les famílies poden
accedir fins a la porta de la classe. Es respectaran en tot moment els itineraris per
tal de desplaçar-se respectant les distàncies de seguretat establertes.
• P4 – P5: A l’hora assignada cada grup entra amb la mestra a l´església i es situa a
la capella corresponent (cada grup classe té assignat un espai, sempre serà el
mateix espai). Quan el grup classe estigui complert, accediran a les aules
mitjançant les escales del Col·legi Major.
• A l’entrada de l’escola s’administra gel hidroalcohòlic als alumnes.
• Entre grup i grup es deixa la distància prudencial per evitar col·lapses en el
passadís.
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• L’ordre d’entrada a l’escola serà el següent:
✓ P3A, P3B, P3C
✓ P4A, P4B, P4C
✓ P5A, P5B, P5C, P5D
Curs - grup

Tipus d’accés

Hora entrada i sortida

1rA

Punt de Trobada–
Punt de trobada

8:45 a 9h – 16:45 h

1rB

Punt de Trobada–
Punt de trobada

8:45 a 9h – 16:50 h

1rC

Punt de Trobada–
Punt de trobada

8:45 a 9h – 16:55 h a 17h

2nA

Porta principal – porta informàtica

8:50 a 9h – 16:50h a17 h

2nB

Porta principal – porta informàtica

8:50 a 9h– 16:50h a 17:05 h

2nC

Porta principal – porta informàtica

8:50 a 9h– 16:50h a 17:05 h

3r A

Porta verda Pau Claris 131

8:50h a 9:05 h – 16:45 h a 17:05h

3r B

Porta verda Pau Claris 131

8:50h a 9:05 h – 16:45 h a 17:05h

3r C

Porta verda Pau Claris 131

8:50h a 9:05 h – 16:45 h a 17:05h

4t A

Porta verda Pau Claris 131

8:50h a 9:05 h – 16:45 h a 17:05h

4t B

Porta verda Pau Claris 131

8:50h a 9:05 h – 16:45 h a 17:05h

4t C

Porta verda Pau Claris 131

8:50h a 9:05 h – 16:45 h a 17:05h

5è A

Porta esports- Porta Principal

8:50 h a 9:05 h - 16:50 h a 17:05 h

5è B

Porta esports- Porta Principal

8:50 h a 9:05 h - 16:50 h a 17:05 h

5è C

Porta esports- Porta Principal

8:50 h a 9:05 h - 16:50 h a 17:05 h

6è A

Porta esports- Porta Principal

8:50 h a 9:05 h - 16:50 h a 17:05 h

6èB

Porta esports- Porta Principal

8:50 h a 9:05 h - 16:50 h a 17:05 h

6èC

Porta esports- Porta Principal

8:50 h a 9:05 h - 16:50 h a 17:05 h

MESURES ENTRADES EDUCACIÓ PRIMÀRIA:
• Es demanarà a les famílies que siguin molt puntuals.
• Els/les mestres responsables de cada grup s´encarreguen d’acollir els diferents
grups estables, cada grup a l´hora assignada. Cal ser molt puntuals a l´hora
d´acollir als alumnes.
• Desplaçaments:
CI – escala principal
CM- escala verda
CS – escales pati.
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• A l’entrada de l’escola s’administra gel hidroalcohòlic als alumnes.
• Entre grup i grup es deixa la distància prudencial per evitar col·lapses en el
passadís i distància de seguretat.
• L’ordre d’entrada a l’escola serà el següent:
✓ 1rA, 1rB, 1rC, 2nA, 2nB, 2nC
✓ 3rA, 3rB, 3rC, 4tA, 4tB, 4tC
✓ 5èA, 5èB, 5èC, 6èA, 6èB, 6èC: els alumnes entren a l’escola respectant la
distància de seguretat, d’un en un.
MESURES SORTIDES:
• El professor ha de finalitzar la classe amb prou temps com perquè es faci la neteja
i tot el grup pugui sortir compacte de l’aula.
• El professor acompanya el grup fins al carrer.
• Abans de sortir al carrer, se’ls administra gel hidroalcohòlic.
• Abans d’abandonar l’aula, cal deixar finestres i portes obertes per ventilar.
ORGANITZACIÓ SORTIDES-ENTRADES MIGDIA
Curs - grup

Sortida 12:45 h

Entrada 14:50 h

INF

Porta verda Pau Claris 131 Porta infantil

Curs - grup

Sortida 13 h

PRI

Porta verda Pau Claris 131 Porta verda Pau Claris 131

Entrada 14:50 h

MESURES ENTRADES – SORTIDES MIGDIA:
• El/la mestre/a responsable de la franja del migdia obra la porta a l´horari acordat i
vetlla perquè els alumnes mantinguin la distància de seguretat.
• Un mestre obrirà la porta verda a les 14.50h i organitzarà la pujada a les aules de
forma esglaonada i cridant els alumnes per grups-classe.
• En entrar els alumnes es posaran gel hidroalcohòlic.
Alumnes que arriben tard a l’escola:
Els alumnes que arribin tard a la seva hora d´entrada, s´esperaran al carrer amb les
famílies fins que un mestre o personal del PAS els autoritzi l´entrada i els faci
entrar de manera esglaonada.
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Cursgrup

Entrada

Hora entrada i sortida

1r A ESO

8:05 a 8:10h Porta Principal

17:05 h Porta Principal

1r B ESO

8:05 a 8:10h Porta Principal

17:05 h Porta Principal

1r C ESO

8:05 a 8:10h Porta Principal

17:05h Porta Principal

2n A ESO

7:55 a 8h Porta Principal

16:50 a 17:05 h Porteria Esports

2n B ESO

7:55 a 8h Porta Principal

16:50 h a 17:05 h Porteria Esports

2n C ESO

7:55 a 8h Porta Principal

16:50 h a 17:05 h Porteria Esports

3r A ESO

8:10 h Església

16:55 h a 17:05 h Porteria Esports

3r B ESO

8:10 h Església

16:55 h a 17:05 h Porteria Esports

3r C ESO

8:10 h Església

16:55 h a 17:05 h Porteria Esports

4t A ESO

7:55h a 8:00 h Església

17 h a 17:05 h Porteria Esports

4t B ESO

7:55h a 8:00 h Església

17 h a 17:05 h Porteria Esports

4t C ESO

7:55h a 8:00 h Església

17 h a 17:05 h Porteria Esports

ORGANITZACIÓ SORTIDES-ENTRADES MIGDIA
Curs - grup

Sortida 13:15 h

Entrada 14:50 h

1r, 3r i 4t ESO

Porta Principal

Porta Principal

2n ESO

Porta d’informàtica

Porta Principal

MESURES ENTRADES 1r CICLE ESO:
• A les 7:55h se situarà a fora el carrer 3 banderoles (una per cada classe de 1r d’ESO)
i 3 banderoles al pati cobert, una per cada classe de 2n d’ESO, sempre en el mateix
emplaçament.
• Es demanarà als alumnes que intentin arribar molt puntual a l’hora assignada.
• Els 6 professors de 1r cicle que tinguin classe vetllaran pel bon funcionament tant
del carrer, com de l’entrada.
• Els alumnes de 1r d’ESO s’han d’ubicar a la banderola corresponent i esperar a que
els cridin.
• Els alumnes de 2n d’ESO entraran amb la distància de seguretat cap al pati, i s’han
d’ubicar a la banderola corresponent i esperar a que els cridin.
• El professor és l’encarregat de recollir la banderola.
• A l’entrada de l’escola s’administra gel hidroalcohòlic als alumnes.
• Entre grup i grup es deixa la distància prudencial per evitar col·lapses en el
passadís.
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• L’ordre d’entrada a l’escola serà el següent: 1r C, 1r B i 1r A
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MESURES ENTRADES 2n CICLE ESO:
• A les 7:55h s’obre les portes de l’església (la clau es troba a porteria).
• Es demanarà als alumnes que intentin arribar molt puntuals a l’hora assignada
• Amb distància, els alumnes aniran entrant a l’església i se’ls administrarà gel
hidroalcohòlic.
• A l’església se situaran a l’espai delimitat per al seu grup-classe.
• Els 6 professors de 2n cicle que tinguin classe vetllaran pel bon funcionament tant
del carrer, com de l’entrada i de l’espera a l’interior de l’església.
• Quan un grup estable estigui complert (o força), el professor que té classe amb
ells els indica que han de pujar a l’aula.
• Entre grup i grup es deixa la distància prudencial per evitar col·lapses en el
passadís.
• El recorregut des de l’església serà pel pati cobert, escales exteriors i entrada a les
aules des del pati els de 4t i 3r A.
• L’ordre de pujada a les aules serà el següent:
✓ 4t A 4t B i 4t C
✓ 3r B, 3r A i 3r C
• Els alumnes que arribin tard i el seu grup estable ja hagi pujat a la classe,
s’esperaran en l’espai que tenien assignat a l’església fins que l’últim professor els
indiqui que han de pujar.
• Si un alumne arriba i l’església ja està tancada, entrarà per la porta principal i pujarà
a l’aula un cop finalitzades totes les entrades de 1r cicle, seguint les instruccions
de la persona del PAS que estigui fent aquesta funció.
Alumnes que arriben tard a l’escola:
• Els alumnes de 1r cicle que arribin tard i el seu grup estable ja hagi entrat a l’escola,
s’esperaran en l’espai que tenien assignat a la vorera fins que hagin entrat tots els
altres grups i l’últim professor els ho indiqui.
• Els alumnes de 2n cicle que arribin tard i el seu grup estable ja hagi pujat a la
classe, s’esperaran en l’espai que tenien assignat a l’església fins que l’últim
professor els indiqui que han de pujar.
• Si un alumne arriba a l’escola un cop finalitzades les entrades de l’etapa, entrarà
per la porta principal i pujarà a l’aula seguint les instruccions de la persona del PAS
que estigui fent aquesta funció. En cas de coincidir amb les entrades d’una altra
etapa, caldrà que es dirigeixi al professorat present a la porta i seguir les
indicacions.
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MESURES SORTIDES:
• El professor ha de finalitzar la classe amb prou temps com perquè es faci la neteja
i tot el grup pugui sortir compacte de l’aula.
• El professor acompanya el grup fins al carrer.
• Abans de sortir al carrer, se’ls administra gel hidroalcohòlic.
• Abans d’abandonar l’aula, cal deixar finestres i portes obertes per ventilar.
MESURES ENTRADES – SORTIDES MIGDIA:
• El professor de la classe de 12.20h a 13.15h acompanyarà els alumnes a la porta
per vetllar que mantinguin les distàncies. Els alumnes es posaran gel
hidroalcohòlic amb els dispensadors de la porteria.
• Un professor obrirà la porta principal a les 14.50h i organitzarà la pujada a les aules
de forma esglaonada i cridant els alumnes per grups-classe.
• En entrar els alumnes es posaran gel hidroalcohòlic amb els dispensadors de la
porteria.
• Els divendres, que no hi ha classe a la tarda, la sortida del migdia serà esglaonada.

Curs - grup

Tipus d’accés

Hora entrada i sortida

2n Batxillerat

Porta verda Pau Claris 131

7:55 h a 8:00 h Entrada Matí

2n Batxillerat

Porta verda Pau Claris 131

Dll-Dmc 14:00 h Sortida Migdia
Dmt-Dj-Dv 14:10 h Sortida Migdia

1r Batxillerat

Porta verda Pau Claris 131

8:10 h Entrada Matí

1r Batxillerat

Porta verda Pau Claris 131

Dll-Dmc 13:15 h Sortida Migdia
Dmt-Dj-Dv 14:10 h Sortida Migdia

1r Batxillerat

Porta verda Pau Claris 131

15:10 h Dll-Dmc Entrada Tarda

1r Batxillerat

Porta verda Pau Claris 131

17:10 h Dll-Dmc Sortida Tarda
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a. ORGANITZACIÓ DE L’ESPAI D’ESBARJO
▪
▪
▪
▪

Procurarem que els grups estables es mantinguin durant l’espai d’esbarjo.
Cada grup estable tindrà un espai delimitat.
Per afavorir les mesures de seguretat farem torns.
Els mestres seran els encarregats d’acompanyar el grup estable fins l’espai del pati
assignat i, en acabar el pati, de recollir-los també en aquest espai.
▪ La delimitació dels grups estables farà que algun material no es pugui utilitzar
(pilotes)
▪ Els alumnes de Batxillerat sortiran al carrer i no podran utilitzar el Punt de Trobada.
▪ Valorarem durant les primeres setmanes si aquests espais sectoritzats donen
resposta a les necessitats dels alumnes i valorarem si cal compartir patis amb
mascaretes i manteniment de distància de seguretat.
Curs - grup

Espai pati

Hora pati

P1 A

Pati llar

10 h - 10:30 h

P1 B

Pati llar

10:30 h -11 h

P2 A

Pati llar

11 h – 11:30 h

P2 B

Pati llar

11:30 h – 12 h

Curs - grup

Espai pati

Hora pati

P3A

Pati 1r pis Aragó

11:30 h a 12 h

P3B

Pati Infantil 1

11:30 h a 12 h

P3C

Pati Infantil 2

11:30 h a 12 h

P4A

Pati 1r pis Aragó

10:30 h a 11 h

P4B

Pati Infantil 1

10:30 h a 11 h

P4C

Pati Infantil 2

10:30 h a 11 h

P5A

Pati 1r pis Aragó

11 h a 11:30 h

P5B

Pati Infantil 1

11 h a 11:30 h

P5C

Pati Infantil 2

11 h a 11:30 h

P5D

Pati infantil 3

11 h a 11:30 h
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Curs - grup

Espai pati

Hora pati

1rA

Pati 7è 1

11 h a 11:30 h

1rB

Pati 7è 2

11 h a 11:30 h

1rC

Pati 7è 3

11 h a 11:30 h

2nA

Terrassa 5è

11 h a 11:30 h

2nB

Terrassa 4t

11 h a 11:30 h

2nC

Terrassa 3r

11 h a 11:30 h

3r A

7è pis 1

10:30 h a 11 h

3r B

7è pis 2

10:30 h a 11 h

3r C

7è pis 3

10:30 h a 11 h

4t A

Terrassa 4t

10:30 h a 11 h

4t B

Terrassa 3r

10:30 h a 11 h

4t B

Pavelló espai vermell

10:30 h a 11 h

5è A

Pavelló espai 1

10:30 h a 11 h

5è B

Pavelló espai 2

10:30 h a 11 h

5è C

Pavelló espai 3

10:30 h a 11 h

6è A

1r pis espai 1

10:30 h a 11 h

6è B

1r pis espai 2

10:30 h a 11 h

6è C

1r pis espai 3

10:30 h a 11 h

Curs - grup

Espai pati

Hora pati

1r A ESO

Pati 1r pis espai A

10:00 h - 10:30 h

1r B ESO

Pati 1r pis espai B

10:00 h - 10:30 h

1r C ESO

Pati 1r pis espai C

10:00 h - 10:30 h

2n A ESO

Pati cobert espai A

10:00 h - 10:30 h

2n B ESO

Pati cobert espai B

10:00 h - 10:30 h

2n C ESO

Pati cobert espai C

10:00 h - 10:30 h

3r A ESO

Pati 1r pis espai A

11:00 h – 11:25 h

3r B ESO

Pati 1r pis espai B

11:00 h – 11:25 h

3r C ESO

Pati 1r pis espai C

11:00 h – 11:25 h

4t A ESO

Pati cobert espai A

11:00 h – 11:25 h

4t B ESO

Pati cobert espai B

11:00 h – 11:25 h

Pàgina 30

4t C ESO

Pati cobert espai C

11:00 h – 11:25 h

Curs - grup

Espai pati

Hora entrada i sortida Porta Verda

1r Batxillerat

Voltants de l’escola

Sortida 11:00 h
Entrada 11:30 h

2n Batxillerat

Voltants de l’escola

Sortida 10:50 h
Entrada 11:20 h
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6. RELACIÓ AMB LA COMUNITAT EDUCATIVA
i.
ii.

iii.

iv.

v.

Sessions del Consell escolar en modalitat telemàtica a l’inici del mes de setembre
abans de l’inici del curs acadèmic. Aprovació del Pla d’Obertura i el Pla Anual.
Reunions amb l’AMPA.
S’establirà un calendari de reunions anuals (entre 5 i 8) entre ED i Junta de l’AMPA
on-line.
Reunions de delegats de l’AMPA i Junta de l’AMPA (entre 5 i 8)
Procediment de difusió i informació del pla d’organització a les famílies mitjançant la
plataforma digital del centre i amb una reunió on-line abans d’inici de curs.
Les reunions de caràcter pedagògic i d’organització d’inici de curs es realitzaran de
forma telemàtica.
Alhora les entrevistes de tutoria i família en faran on-line. Amb les famílies que no
sigui possible, i amb caràcter d’excepcionalitat s’organitzaran de forma presencial
sempre tenint en compte els següents criteris:
1. Pertinència al mateix grup estable
2. Distància de seguretat
3. Utilització de la mascareta.
Procediment de comunicació amb les famílies:
Les reunions de seguiment amb les famílies es realitzaran per telèfon, correu
electrònic, o si la família pot per videoconferència. En el cas de realització de trobada
presencial, per circumstàncies excepcionals, es realitzaran, mantenint les mesures de
seguretat que en funció de la situació de pandèmia siguin necessàries.
Formació a les famílies respecte a l’ús de les eines de comunicació escollides pel
centre, i a la plataforma digital que utilitza el centre, mitjançant manuals a nivell
d’usuari. A les reunions d’inici de curs s’informarà i es facilitarà la formació i les eines
corresponents. Tanmateix, es posarà a disposició de les famílies un correu electrònic
per facilitar la realització de consultes, resolució de problemes en cas de
confinament.
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7. ESPAI DE MIGDIA
L’espai de migdia inclou l’àpat i les activitats posteriors fins a la represa de l’activitat
lectiva o la finalització de la jornada segons els grups.
A l’espai de migdia els grups estables es mantindran i es garantirà que hi hagi una
distància de seguretat respecte a altres grups estables. Al menjador es garantirà que hi
hagi la distancia de seguretat entre els grups estables. Els integrants d’un mateix grup
seuran junts en una o més taules. Caldrà mantenir la separació entre taules de diferents
grups estables. En el cas de que hagi de coincidir en una mateixa taula alumnes de més
d’un grup estable caldrà deixar una cadira buida entre ells per garantir la distància.
Per tal de garantir i afavorir el manteniment de les mesures de seguretat i de ventilació,
neteja i desinfecció, atès que disposem d’un espai reduïts insuficient per atendre a tot
l’alumnat en un mateix torn, el servei del menjador es realitzarà:
1) Dos torns al menjador de l’escola, reservant entre torn i torn l’espai de temps
suficient per garantir la neteja i desinfecció entre torns. I, com no es suficient fer
torns per poder atendre a tots els usuaris dintre d’horari habitual,
2) Els alumnes d’educació infantil (P3-P4-P5) s’habilitaran les seves aules i espais
polivalents de planta on estan situats aquests grups estables, evitant així la
circulació interior d’aquests grups i facilitant la sectorització dels grups estables.
3) Els alumnes de cicle inicial, en dos torns , en un primer torn 1r de primària i en un
segon torn 2n de Primària dinaran al l’espai del “Punt de trobada”.
4) El personal docent i no docent realitzarà ús del servei de menjador escolar,
s’habilitarà una zona a aquest espai per ús exclusiu per aquesta finalitat.
S’establiran torns. En tot moment i fins que no estiguin asseguts a taula el personal
haurà d’utilitzar obligatòriament la mascareta.
El menjar es donarà en safates individuals . Els torns al menjador s’organitzaran de la
següent manera:
El primer torn accedirà al menjador per les dos zones d’accés, sempre per grups estables
i ocupant sempre la mateixa posició al menjador acompanyants del seu monitor i/o
responsable assignat, respectant en tot moment les mesures de seguretat de
distanciament físic i ús de les mascaretes en les vies de circulació. Per al 1r torn i
prèviament a l’entrada dels alumnes, els monitors assignats al menjador amb l’ajuda del
personal servei de cuina paren la taula i serveixen el menjar en safates individuals, els
alumnes no recolliran el menjar en la línia d’autoservei. Es designarà a un responsable del
menjador per omplir gerres d’aigua i atendre al servei dels grups, si per qüestions
pedagògiques s’assigna aquesta funció a un alumne/a , aquest sempre farà el servei al
seu grup de convivència.
Un cop acabat el primer torn, els alumnes no s’aixecaran de la taula fins que aquesta no
estigui recollida pel responsable assignat, es disposaran de carros per a la retirada de la
safates i utensilis.
Els monitors responsables del menjador i amb el reforç si s’escau del personal neteja
desinfectaran la taula i cadires, a tal efecte disposaran de guants i solució desinfectant.
Un cop desinfectades les superfícies, amb el suport del personal de cuina pararan la taula
del segon torn.
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Un cop finalitzat el torn els alumnes sortiran sempre del menjador en orde per grup
estable i per la mateixa via de circulació , mantenint sempre les mesures de seguretat
abans esmentades.
Curs - grup

Espai menjador

P1 A

Aula P1A

P1 B

Aula P1B

P2 A

Aula P2A

P2 B

Aula P2B

PUNT DE TROBADA
1r torn

1r de Primària

2n torn

2n de Primària

AULES DE GRUP I ESPAIS POLIVALENTS DE PLANTA
Un únic torn

P3-P4-P5

MENJADOR
1r torn
3r, 4t, 5è, 6è i dues classes de 1r d’ESO
2n torn
Una classe de 1r d’ESO, 2n d’ESO, 3r d’ESO i 4t d’ESO
+extraescolars
MENJADOR ZONA RESERVADA
Personal docent i no docent
Les activitats posteriors als àpats es realitzaran principalment en zones a l’aire lliure, patis
i terrasses de cada planta, amb ocupació diferenciada i assignada a cada grup estable, en
el cas de que no sigui possible serà obligatori l’ ús de la mascareta.
Es podran utilitzar espais interiors quan l’activitat planificada així ho requereixi o per
situacions climatològiques adverses (pla de pluja) ens impedeixi disposar de les zones a
l’aire lliure, en aquests cas es realitzarà a l’espai assignat per cada grup estable.
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Espais d’esbarjo de 13 a 14 (per als alumnes que dinen al segon torn)
Pati de la planta baixa
2n ESO C
2n ESO B
3r ESO B
3r ESO A
Pati del 1r pis
Pati dels alumnes d’infantil: no s’utilitza de 13 a 14
Pista de bàsquet: està ocupada per alumnes de l’activitat extraescolar cada dia
de 13 a 14
4t ESO B

3r ESO C

4t ESO A

Terrassa del 2n pis
4t ESO C
Gimnàs (es faran rotacions per tal que els grups estables de convivència que ocupen el
gimnàs vagin variant)
1r ESO C
2n ESO A
Espais d’esbarjo de 14 a 15 (per als alumnes que dinen al primer torn)
Terrassa del 7è pis
1r A

1r B

1r C

Terrassa del 5è pis
2n C
Terrassa del 4t pis
2n B
Terrassa del 3r pis
2n A
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Terrassa del 2n pis
6è C
Pati del 1r pis
P4 A

P4 B

6è B
6è A
P5 A

P5 B

P5 C

Terrassa de P3
P4 C
Pati de la planta baixa
5è A
4t C
4t B
4t A
Gimnàs (es faran rotacions per tal que els grups estables de convivència que ocupen el
gimnàs vagin variant)
3r A
3r B
Sala d’interioritat (es faran rotacions per tal que els grups estables de convivència que
ocupen la sala d’interioritat vagin variant)
3r C
Sala d’actes (es faran rotacions per tal que els grups estables de convivència que
ocupen la sala d’actes vagin variant)
5è B

5è C

1r ESO A

1r ESO B
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Els alumnes de P3 fan la migdiada. No necessiten espai per a l’esbarjo.
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8. PLA DE NETEJA
S’estableix un pla d’organització de la ventilació, neteja i desinfecció de les instal·lacions
(Annex 3) per tal de registrar diàriament i assegurar l’execució de les actuacions
necessàries en tots els espais del centre.
Aquest pla estarà coordinat amb el servei de neteja del centre i amb la Comunitat
educativa, establint les actuacions que cal realitzar a cada planta i cada una de les
instal·lacions interiors, la seva periodicitat, registre i la persona responsable de la seva
execució.
Per mantenir una bona ventilació, en la mesura que sigui possible i sempre que el temps
ho permeti totes les portes i finestres s’obriran 10 minuts abans de l’entrada del personal
i alumnes al centre pel responsable de manteniment i es tancaran a la finalització de la
desinfecció dels espais al final de la jornada. Es mantindrà , en la mesura de les
possibilitats les finestres obertes durant les classes. Davant situacions climatològiques
adverses o situacions especifiques que no permetin l’obertura continuada de portes i
finestres, les instal·lacions interiors es ventilaran 10 minuts abans de l’entrada del
personal i dels alumnes al centre, 10 minuts durant l’hora d’esbarjo, 10 minuts durant
l’estona de menjador i a la finalització de l’horari escolar de la tarda.
El Pla contempla efectuar la neteja i desinfecció en cada un dels espais del centre,
diferenciant els espais comuns per planta, les aules i WC de planta, menjador i llar
d’infants:
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9. ZONES COMUNES
-

-

Ascensors: Parets interiors i exteriors on s'ubiquen els polsadors, polsadors
interiors i exterior. L’ús de l’ascensor serà esporàdic i estarà reservat únicament per
a les persones que presentin dificultats de mobilitat i el seu personal de suport.
De les portes d'accés comuns, les seves manetes, poms, barres i passamans, així
com els passamans de les escales comuns i els vidres de les portes d'entrada
o Taula de recepció i el mobiliari ubicat al vestíbul principal
o Material d’oficina, ordinadors, ratolins, telèfons, fotocopiadores,
interruptors.
o Mobiliari de zones de reunions i visites.

i. Aules, material i WC de planta
- Superficies de contacte a l’aula , terra, materials de jocs
- Lavabos comuns: Taulells, aixetes, dispensadors de sabó i paper, eixugamans,
manetes, poms i portes de cabines interior i exterior
ii. Menjador
S’ha coordinat amb el servei de cuina (Serunion ) i amb el servei de monitors (Fundació
Pere Tarrés) la responsabilitat en l’execució de cada una de les actuacions necessàries per
mantenir la neteja i desinfecció del menjador.
iii. Llar d’infants (zones mes sensibles): el pla preveu les actuacions necessàries de neteja
i desinfecció interior i del mobiliari i material específic de la llar com son, canviadors,
orinals, cubells de bolquers, canvi de bolques, fundes de coixí, llençols i matalassos.. etc.
S’establiran diferents punts de col·locació i reposició de gel hidro-alcohòlic per a ús de
totes les persones que transitin per les instal·lacions, a les entrades i sortides del centre,
als WC de planta, aules i a la resta d’espais i sales.
S’assegurarà l'existència constant i reposició del material fungible per a la higiene
personal en els lavabos comuns (sabó de mans, paper eixugamans, ...)
En el cas de que s’hagi de produir un canvi d’alumnes en un mateix espai en un període
inferior a 30-45 minuts, els alumnes i els professors hauran de participar en la neteja i
desinfecció del seu entorn de treball , per poder-lo realitzar cada aula disposarà de un
dispensador de solució d’aigua amb alcohol per la desinfecció
En tot cas, sempre es prioritzarà que cada alumne/a utilitzi el seu propi material.
Es disposa de contenidors específics amb tapa i pedal per llençar els material sanitari
(mascaretes, guants, mocadors). En el cas de que una persona presenti símptomes
mentre està al centre, cal tancar en una bossa tot el material utilitzat individualment per
aquesta persona i introduir aquesta bossa en una segona bossa abans de dipositar-la
amb la resta de residus. Els responsables del servei de neteja seran els encarregats de la
retirada de residus diàriament.
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10.

TRANSPORT.

El centre no ofereix el servei de transport escolar. Les famílies que per alumnes amb
dificultats de mobilitat i/o d’alumnes amb necessitats educatives especials han de portar
el fill/a al centre, tenen problemes d’accessibilitat. La ubicació natural del centre i la
instal·lació dels carrils laterals d’us exclusiu per taxi, autobusos per una banda del carrer i
de bicicletes per un altra, per part de l’Ajuntament de Barcelona, han empitjorat molt
més aquesta situació. Serà un aspecte que s’haurà de tenir en compte en el moment de
l’organització de les entrades i sortides de l’alumnat, coordinació amb els agents de
seguretat vial i coordinació amb les famílies dels alumnes.
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11.

EXTRAESCOLARS I ACOLLIDA.

En aquest document presentem el pla d’actuació per a les activitats extraescolars del curs
2020-2021. L’inici de totes les activitats extraescolars serà el primer dia de curs, excepte:
- Acollida matinal (de 7.50h a 9h): es farà a partir del segon dia de curs.
- Anglès matinal (de 8h a 9h): s’iniciarà a partir del segon dia de curs.
- Activitats de migdia (entre 13h i 15h): amb l’objectiu de vetllar per una bona
organització de l’espai migdia i del menjador, les activitats extraescolars que es
realitzen en aquesta franja del dia, començaran escalonadament.
• Instrument musical: s’iniciarà el 1r dia de curs.
• Bàsquet: activitats anul·lades
• Anglès: s’iniciarà el 3r dia de curs.
• Natació de competició: s’iniciarà la setmana del 21 de setembre.
• Llenguatge musical: s’iniciarà el dilluns 21 de setembre.
- Totes les activitats esportives gestionades per l’AMPA s’iniciaran el 21 de
setembre.
- Activitat aquàtica de P3 (dilluns o dimarts de 17h a 18.30h): s’iniciarà el 5 i 6
d’octubre.
- Activitat aquàtica amb famílies – P0, P1 i P2 (dijous o divendres de 17h a 18.30h):
s’iniciarà el dia 1 i 2 d’octubre.
- Catequesi (dilluns o dimarts de 17h a 18.15h): s’iniciarà el 5 i 6 d’octubre.
- Grups Lestonnac (divendres de 13.20h a 14.20h o de 17h a 18h): s’iniciarà el 2
d’octubre.
A continuació especificarem les mesures de seguretat que seran comunes per a totes les
activitats extraescolars:
- Seguint les mesures de seguretat fixades per l’escola per a tot el personal extern
al centre, a l’entrar a l’escola el personal que vingui a realitzar una activitat
extraescolar haurà de:
• Entrar per la porta principal.
• Portar posada la mascareta.
• Aplicar-se gel hidroalcohòlic.
• Se li prendrà la temperatura.
- El personal d’activitats extraescolars haurà de dur en tot moment la mascareta
posada dins del centre. Durant els desplaçaments i mentre es realitzi l’activitat,
sempre que així es requereixi.
- Els nens/es hauran de dur la mascareta posada durant els trasllats pel centre i
mentre es realitzi l’activitat. Únicament se la podran treure en aquelles activitats
físiques o que es requereixi en algun moment en concret i, sempre que es pugui
mantenir la distància de seguretat d’1,5 m o l’especificada i recomanada en
aquella activitat en concret. Aquests casos en concrets s’especifiquen en el detall
de cadascuna d’elles.
- Durant tots els desplaçaments es mantindrà la distància de seguretat entre
nens/es.
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Tots els nens/es passaran per un punt de rentada de mans abans i després de
l’activitat. En els casos que sigui necessari, una vegada a l’espai on es realitzarà
l’activitat, s’aplicarà gel hidroalcohòlic.
Els espais utilitzats per activitats extraescolars es ventilaran, es netejaran i
desinfectaran abans i després de realitzar l’activitat.
En totes les aules i espais tancats es disposarà d’un kit de desinfecció al moment,
format per un spray de desinfecció, paper i gel hidroalcohòlic, per si cal fer
determinades desinfeccions dins l’espai i durant l’activitat.
Prèviament a l’inici de l’activitat i en cas de ser necessari, cada monitor/a podrà
utilitzar aquest kit de desinfecció per repassar les superfícies que s’utilitzaran.
En totes les activitats es procurarà gaudir d’espais on tinguin una ventilació directa
mentre es fa l’activitat o, almenys, que abans i després de la classe es pugui
ventilar.
Les superfícies (com ara bancs) de zones comunes dels punts de sortida
utilitzades, s’hauran netejat i desinfectat abans que un altre grup torni a sortir per
la mateixa sortida.
Tant l’hora i punt d’entrada, en el cas d’activitats de matí, com la recollida, en les
activitats de tardes, es realitzarà sense que la persona que vingui a recollir al nen/a
accedeixi a l’escola (excepte en el cas de l’acollida). S’habilitaran les portes
d’entrada i sortida, així com els torns suficients per evitar aglomeracions fora de
l’escola i només podrà venir a deixar o recollir a l’infant un adult.

Referent als grups de les diferents activitats:
- Es convertiran en estables des de l’inici del curs i només es permetrà una variació
d’aquest grup en cas d’una nova inscripció o baixa de l’activitat. Aquestes no es
podran realitzar a meitat de mes, sinó que haurà de ser de mes en mes.
- Al llarg del curs hi poden haver variacions que es reflectiran a les llistes mensuals
de les activitats, on hi consta: el monitor/a, els alumnes que fan l’activitat, el seu
curs i classe.
- Es donarà molta importància a les famílies al fet de comprometre’s a l’activitat, per
tal de poder mantenir al màxim el grup estable.
- No es permetrà que vinguin alumnes a provar puntualment l’activitat.
- No es permetrà la mobilitat d’alumnes entre grups.
Totes les dades que es presenten a continuació poden patir modificacions i correccions,
abans i després de l’inici de curs, amb l’objectiu de millorar el pla d’actuació i
d’organització de les activitats extraescolars.
Tota empresa externa que gestiona alguna activitat extraescolar a l’escola, haurà de
presentar el seu protocol d’actuació en cas de detectar algun símptoma i a qui cal avisar
en cas de ser un dels seus treballadors. Tanmateix, presentarà la declaració
d’autoresponsabilitat de cada treballador.
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NORMATIVA DETECCIÓ D’UN CAS DE COVID
Seguirem la normativa establerta per l’escola.
En el cas de detectar símptomes de Covid en un dels participants de l’activitat caldrà que
aquest vagi acompanyat del monitor/a, entrenador/a o responsable i/o coordinador de
l’activitat fins una sala habilitada i es trucarà al pare, mare o tutor legal.
Dividirem l’explicació del pla d’actuació en tres blocs diferenciats, en funció de qui
gestiona l’activitat extraescolar en concret.
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12.

ACTIVITATS GESTIONADES PER L’ESCOLA

Primer de tot, enumerem les activitats complementàries d’aquest primer bloc que estan
previstes pel curs vinent:

ACTIVITAT

DIA I HORARI

NOMBRE
D'ALUMNES

Iniciació
Dansa

Dijous de 17h a 18h

12

Activitat
Aquàtica natació

Estimulació
aquàtica amb
famílies

Teatre

Dilluns de 17h a
18.30h
Dimarts de 17h a
18.30h
Dimecres de 17h a
18.30h
Dijous de 17h a
18.30h
Divendres de 17h a
18.30h

Pendent
inscripcions
Pendent
inscripcions

Dilluns de 17h a 19h

12

Dimarts de 17h a 19h

MúsicaInstrument

Llenguatge
Musical

Remix Dance
(EP)

PROFESSIONAL
RESPONSABLE

ESPAI ON ES
REALITZA
L'ACTIVITAT

Francheska

Aula Interioritat

9

P3 A-B-C

7

P3 A-B-C

7

P4 A-C
P5 A-B

Víctor Pérez
Èlia Lou
Víctor Pérez
Èlia Lou
Víctor Pérez
Èlia Lou

P0, P1 i P2

Èlia Lou

Piscina

P0, P1 i P2

Èlia Lou

Piscina

5è A-B-C
6è B-C EP
1r A-B
2n B-C ESO
3r C i 4t C
ESO
3r A-C i
4t A-B-C EP

Roser Vega
Mireia Herrera

Saló d'actes

Elena Baliarda

Saló d'actes

Eduard Dosaigües

Saló d'actes

7
4

Divendres de 17h a
19h

GRUP DELS
QUALS
PROVENEN
ELS
ALUMNES
P4 A-C
P5 C

12

Mireia Herrera
Roser Vega
Berta Carreras,
Alba Atcher,
Ariadna Cabrió,
Sara Jiménez, Pau
Rosés, Unai
Eizaguirre, Marcos
Fernández,
Meritxell Argente,
Mònica Peig

Piscina
Piscina
Piscina

Saló d'actes
Pastoral, aula
música 4t pis,
poliv.1 4t pis,
poliv.1 3r pis,
peixera 1r pis ESO
poliv.1 3r pis ESO
Aula piano 1r pis
infantil.

De dilluns a divendres
de 13h a 15h

121

de 1r EP a
2n BATX

Dilluns de 13h-13.30h

13

2n EP

Meritxell Argente

Pol 1 – 2n pis Batx

Dilluns de 13.30h-14h

14

5è i 6è EP

Meritxell Argente

Pol 3 – 2n pis Batx

Dilluns de 13.30h-14h

13

4t EP

Unai Eizaguirre

Pol 5 – 2n pis Batx

Dilluns de 14h-14.30h

7

3r EP

Unai Eizaguirre

Pol 1 – 2n pis Batx

Dilluns de 14.30h-15h

12

1r EP

Unai Eizaguirre

Pol 3 – 2n pis Batx

7

1r B-C EP

Clàudia Peraire

Aula Interioritat

12

2n A-B-C,
3rC i 4tA EP

Raquel Castro

Gimnàs

Dimecres de 17h a
18.15h
Dimecres de 17h a
18.15h
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Improvement
(ESO)

Divendres de 15h a
16.15h

6

Poti Poti
DiverJoc

Dimecres de 17h a
18h

9

Dimarts de 17h a 18h

4

Dijous de 17h a 18h

12

Dimecres de 17h a
18.15h

8

Dilluns de 17h a 18h

9

Dijous de 17h a 18h

5

Art JumpingClay
Tecnologia
Creativa

Escacs

Catequesi

Grups
Lestonnac

Acollida Matí

Dilluns de 17h a
18.15h
Dilluns de 17h a
18.15h
Dimarts de 17h a
18.15h
Dimarts de 17h a
18.15h
Dimarts de 17h a
18.15h
Divendres de 13.20h a
14.20h
Divendres de 17h a
19h

De dilluns a divendres
de 7.50h a 9h

2n B-C ESO
P3 B-C
P4 A-C
P5 B-C
P4 B
P5 A-C
1r B-C
2n A-B-C
3r C EP
4t C, 5è B-C
i 6è A-C EP
1r A-C, 2n A
3r A-B-C
4t B EP
3r B, 5è B-C
6è A-B EP

Clara López

Aula Interioritat

Meritxell Cortés

Aula jocs P4

Laura

Aula jocs P4

Laura

Informàtica

Clara

Informàtica

Albert

Informàtica

Albert

Pol 3 – 3r pis

11

3r A-B-C EP

A determinar

Polivalent 4t pis

11

4t A-B-C EP

Ana Pesqueira

Pastoral

5

3r A-C EP

A determinar

Informàtica

7

4t EP

Mª José Merino

Polivalent 4t pis

8

4t EP

Vicky Moya

Pastoral

10

1r, 2n i 3r
ESO

Esther Gargallo

Aules pis 1r ESO

8

5è i 6è EP

Marta Muro,
Ariadna Garreta,
Alba Canet, Maria
Barnils, Núria
Martínez, Ana Liria

Terrassa 4t i 7è
pis i aules Batx
(excepte 1rB-2nC)

Pendent

de P3 a 2n
EP

Mireia Betbesé

Pendent

de 3r a 6è
EP

Mª Dolores Eguaras

Acollida Tarda

De dilluns a divendres
de 17h a 18.15h

Pendent

de P3 a 2n
EP

Antonia Garcés

Aula d'estudi

De dilluns a divendres
de 17h a 18.30h

Pendent

de 3r EP a
4t ESO

Xavi Àngel

Aula
experimentació
Infantil
2n pis punt de
trobada
Aula
experimentació
Infantil
Biblioteca
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A continuació detallarem el protocol d’actuació concrets per a cadascuna de les
activitats:
12.1 INICIACIÓ DANSA:
✓ Recollida nens/es: aules de P4 i P5 o església (sortida escolar d’aquests cursos).
✓ Obligatorietat de fer l’activitat amb la mascareta. En moments concrets on hi ha
més esforç físic, es podrà prescindir d’aquesta, sempre mantenint la distància d’1,5
metres.
✓ Durant la sessió, no és compartirà material, i en finalitzar, aquest serà desinfectat.
✓ No s’utilitzaran vestuaris.
✓ L’aula utilitzada garantirà que cada infant disposi d’una superfície mínima de
2,5m2.
✓ Sortida: porta infantil.
✓ PLA DE CONFINAMENT: la primera opció en cas de confinament és la continuïtat
de l’activitat, via online, a través d’una plataforma com ara zoom o meet. Es
mantindria el mateix dia i hora. Si aquesta opció no fos possible per qüestions de
connexió de la monitora, es plantejaria el següent:
1. Fer un vídeo bàsic d’escalfament postural. Sempre seria el mateix i es
canviaria trimestralment.
2. Cada setmana es faria un vídeo amb diverses activitats de moviment.
3. Es programarien videotrucades individuals per tal de portar un seguiment.
12.2 ACTIVITAT AQUÀTICA – NATACIÓ:
✓ Recollida nens/es: aules
✓ Accediran a la piscina de la següent manera:
➢ Nens/es de P3: degut a la dificultat de mobilitat que es té en aquesta edat
i la quantitat de pisos que han de pujar per accedir a la piscina, pujaran
amb l’ascensor gran un màxim de 5 nens/es i un monitor/a. Es disposarà
d’un spray de desinfecció per aplicar a la botonera de l’ascensor.
➢ Nens/es de P4 i P5: accediran per l’escala interior del segon pis d’infantil.
✓ Durant el temps en el vestuari, caldrà que tant, monitors/es com nens/es, duguin
la mascareta. El mateix vestuari no serà utilitzat per cap grup més, en el mateix
moment.
✓ En cas que el mateix vestuari s’utilitzi abans o després per un altre grup diferent,
el monitor/a desinfectarà les superfícies utilitzades abans de l’entrada de l’altre
grup.
✓ Els monitors/es només es podran treure la mascareta per ficar-se dins l’aigua.
✓ Dins la piscina cada infant disposarà d’una superfície mínima de 2,5m 2 i es
realitzaran activitats deixant un marge suficient entre nens/es per tal d’evitar
aglomeracions a la sortida de la piscina.
✓ Durant la sessió, no és compartirà material, i en finalitzar, aquest serà desinfectat.
✓ L’aigua de la piscina es tractarà segons la normativa vigent.
✓ Sortida: porta verda. Es baixarà de la piscina de la mateixa manera que s’haurà
pujat.
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✓ PLA DE CONFINAMENT: aquesta activitat en concret no es podrà continuar duent
a terme en cas que torni haver-hi un confinament. Es procuraria enviar algun
material de suport a les famílies, però com a material extra.
12.3 ESTIMULACIÓ AQUÀTICA AMB FAMÍLIES:
✓ Entrada: els pares i mares accediran a l’escola per la llar d’infants. Es prendrà la
temperatura, s’aplicaran gel i hauran de dur la mascareta posada. Els infants no
caldrà.
✓ Accediran a la piscina pujant a peu per l’escala principal i mantenint les distàncies.
En cas de necessitar l’ascensor en algun cas, només podrà pujar un adult amb
l’infant.
✓ Vestuaris: es distribuiran en els dos vestuaris, mantenint una distància de
seguretat d’1,5 metres, i amb la mascareta en tot moment. El mateix vestuari no
serà utilitzat per cap grup més, en el mateix moment. No es permetrà la dutxa
pels adults.
✓ En cas que el mateix vestuari s’utilitzi abans o després per un altre grup diferent,
el monitor/a desinfectarà les superfícies utilitzades abans de l’entrada de l’altre
grup.
✓ El monitor/a i adults només es podran treure la mascareta per ficar-se dins l’aigua.
✓ Dins la piscina cada adult i infant disposarà d’una superfície mínima de 2,5m 2 i es
realitzaran activitats sempre tenint present respectar al màxim la distància de
seguretat.
✓ Durant la sessió, no és compartirà material, i en finalitzar, aquest serà desinfectat.
✓ Sortida: llar d’infants. Es baixarà de la piscina de la mateixa manera que s’haurà
pujat.
✓ L’aigua de la piscina es tractarà segons la normativa vigent.
✓ PLA DE CONFINAMENT: aquesta activitat en concret no es podrà continuar duent
a terme en cas que torni haver-hi un confinament. Es procuraria enviar algun
material de suport a les famílies, però com a material extra.
12.4 TEATRE:
✓ Recollida: els grups de primària es realitzarà a la terrassa del pis de cada curs. Als
grups d’ESO, el punt de recollida serà al pati cobert. El desplaçament serà per
l’escala exterior.
✓ Obligatorietat de fer l’activitat amb la mascareta. En moments puntuals i per
treballar aspectes com vocalització, expressió facial, etc, se la podran treure
sempre que l’exercici sigui individual i sense companys/es al voltant.
✓ L’espai utilitzat garantirà disposar d’una superfície mínima de 2,5m2 per nen/a.
✓ Durant la sessió, no és compartirà material, i en finalitzar, aquest serà desinfectat.
✓ No s’utilitzaran vestuaris ni roba per assajar.
✓ Sortida: porta verda, excepte el grup dels dijous que sortiran per la principal.
✓ PLA DE CONFINAMENT: està prevista la continuïtat de l’activitat, via online, a través
d’una plataforma com ara zoom o meet. Cada director/a es reuniria amb el seu
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grup el mateix dia i hora de l’activitat i es treballarien diferents activitats de manera
telemàtica, així com es continuaria treballant els papers de les obres.
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12.5 INSTRUMENT:
✓ Aquesta activitat es realitza durant l’espai de migdia i es fan classes de franges de
30 o 60 minuts. En funció dels instruments es fan classes individuals (piano,
bateria) o en grups de 2 o 3 alumnes (guitarra, violí, flauta travessera, ukelele).
✓ Ens trobem en diferents situacions de recollida dels alumnes:
➢ El professor/a serà l’encarregat d’anar a buscar a l’alumne/a a la seva aula,
al menjador i/o pati (en funció de l’hora) i anar junts a l’aula d’instrument.
➢ En finalitzar-la, l’haurà de portar a la seva aula, menjador i/o pati
corresponent.
➢ Tots els alumnes hauran d’anar sempre acompanyats.
✓ S’ha procurat quadrar al màxim els horaris de classe per tal que l’alumne/a pugui
dinar amb el seu grup classe a l’hora que tinguin assignada. En els casos que no
s’hagi pogut quadrar els horaris, els alumnes d’extraescolars tindran un espai
reservat al menjador on podran dinar sense barrejar-se amb altres nens/es que no
siguin del seu mateix grup estable de classe.
✓ En el cas de classes de més d’un alumne, s’ha procurat que siguin del mateix grup
estable. Tot i així, en cas de no ser viable, es mantindrà en tot moment la distància
de seguretat.
✓ Una vegada a l’aula, tant el professor/a com l’alumne/a es posaran gel
hidroalcohòlic. En finalitzar la classe s’aplicarà el gel de nou.
✓ Obligatorietat de fer l’activitat amb la mascareta, excepte la flauta travessera.
✓ Els instruments utilitzats seran d’ús individual, excepte el piano i la bateria. En
aquests casos, entre classe i classe, el professor/a desinfectarà l’instrument i
superfície utilitzada.
✓ Els instruments dels alumnes no es podran compartir i no podran romandre a
l’escola. Caldrà portar-los de casa el dia que toqui instrument.
✓ Cada alumne haurà de portar de casa el material necessari per fer l’activitat:
carpeta fineta, llibreta amb pentagrama, llapis i goma.
✓ L’aula utilitzada garantirà disposar d’una superfície mínima de 2,5m2 per nen/a.
✓ PLA DE CONFINAMENT: en cas d’un nou confinament està prevista la continuïtat
de l’activitat, via online, a través d’una plataforma com ara zoom o meet. Cada
professor/a realitzaria la seva classe individual o en grup en el mateix dia i hora
que la tenia a l’escola. En les classes individuals i en casos concrets, es podria
pactar amb les famílies un horari.
A més, es valora l’eina google classrom com a via de comunicació amb les famílies
i alumnes, ja que permet compartir material i tenir una comunicació directe amb
ells/es.
El professorat dels alumnes que siguin germans, estarien coordinats per oferir
material que puguin treballar conjuntament a casa.
12.6 LLENGUATGE MUSICAL:
Aquesta activitat es realitza durant l’espai de migdia i es fan classes de franges de 30, i hi
haurà 4 trons amb 5 grups diferents de màxim 15 alumnes.
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✓ Recollida: el professor/a serà l’encarregat d’anar a buscar al grup d’alumnes a la
seva aula, al menjador i/o pati (en funció de l’hora) i anar junts a l’aula
d’instrument. En finalitzar-la, els haurà de tornar a portar a la seva aula, menjador
i/o pati corresponent.
✓ Obligatorietat de fer l’activitat amb la mascareta.
✓ Hi haurà separació de seguretat d’1,5m entre els alumnes. Excepte en els casos
d’alumnes del mateix grup estable de classe que podran seure junts.
✓ Entre grup i grup s’utilitzarà una aula diferent per tal de garantir la neteja de les
superfícies utilitzades.
✓ Cada nen/a portarà de casa el seu material per a fer les activitats (carpeta fineta
amb llibreta amb pentagrama, llapis i goma...).
✓ En cas d’utilitzar instruments durant l’activitat, aquests no es compartiran durant
aquella sessió i al finalitzar la sessió el professor/a els desinfectarà.
✓ En cas de no poder dinar amb el seu grup estable per tenir classe de llenguatge,
els alumnes d’extraescolars tindran un espai reservat al menjador on podran dinar
sense barrejar-se amb altres nens/es que no siguin del seu mateix grup estable
de classe.
✓ PLA DE CONFINAMENT: està prevista la continuïtat de l’activitat, via online, a través
d’una plataforma com ara zoom o meet. Cada professor/a realitzaria la seva classe
en grup en el mateix dia i hora que la tenia a l’escola.
12.7 REMIX DANCE:
✓ Recollida: els punts de recollida seran les terrasses de cada cicle.
✓ S’evitarà la utilització dels vestuaris. En cas de ser necessari, només es podran
utilitzar abans de l’inici de l’activitat i sempre havent-hi una distància d’1,5 metres
i la mascareta posada. El mateix vestuari no serà utilitzat per cap grup més, en el
mateix moment.
✓ En cas que el mateix vestuari s’utilitzi abans o després per un altre grup diferent,
el monitor/a desinfectarà les superfícies utilitzades abans de l’entrada de l’altre
grup.
✓ Obligatorietat de fer l’activitat amb la mascareta. En moments concrets on hi ha
més esforç físic, es podrà prescindir d’aquesta, sempre mantenint la distància d’1,5
metres.
✓ Totes les activitats i coreografies que es realitzin, es procurarà mantenir la distància
d’1,5 metres entre els participants.
✓ Durant la sessió, no és compartirà material, i en finalitzar, aquest serà desinfectat.
✓ L’aula utilitzada garantirà que cada infant disposi d’una superfície mínima de
2,5m2.
✓ En aquestes edats no es requereix la dutxa després de l’activitat.
✓ Sortida: porta verda (grups de 2n, 3r i 4t EP) i porta biblioteca (grup de 1r EP).
✓ PLA DE CONFINAMENT: està prevista la continuïtat de l’activitat, via online, a través
d’una plataforma com ara zoom, meet, o bé una plataforma especifica que oferiria
l’empresa que realitza l’activitat. Aquesta es continuaria fent el mateix dia i hora
que es feia a l’escola. Cada grup continuaria treballant les coreografies, es farien
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diferents activitats i també es treballaria amb tutorials, però dins l’hora de classe.
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12.8 IMPROVEMENT DANCE:
✓ Recollida: els punts de recollida serà el pati descobert.
✓ Es podrà utilitzar el vestuari sempre mantenint la distància d’1,5 metres i amb la
mascareta posada. El mateix vestuari no serà utilitzat per cap grup més, en el
mateix moment. No es permetrà la dutxa després de l’activitat.
✓ En cas que el mateix vestuari s’utilitzi abans o després per un altre grup diferent,
el monitor/a desinfectarà les superfícies utilitzades abans de l’entrada de l’altre
grup.
✓ Obligatorietat de fer l’activitat amb la mascareta. En moments concrets on hi ha
més esforç físic, es podrà prescindir d’aquesta, sempre mantenint la distància d’1,5
metres.
✓ Totes les activitats i coreografies que es realitzin, es procurarà mantenir la distància
d’1,5 metres entre els participants.
✓ Durant la sessió, no és compartirà material, i en finalitzar, aquest serà desinfectat.
✓ L’aula utilitzada garantirà que cada infant disposi d’una superfície mínima de
2,5m2.
✓ Sortida: porta principal.
✓ PLA DE CONFINAMENT: està prevista la continuïtat de l’activitat, via online, a través
d’una plataforma com ara zoom, meet, o bé una plataforma especifica que oferiria
l’empresa que realitza l’activitat. Aquesta es continuaria fent el mateix dia i hora
que es feia a l’escola. El grup continuaria treballant les coreografies, es farien
diferents activitats i també es treballaria amb tutorials, però dins l’hora de classe.
12.9 POTI-POTI:
✓ Recollida nens/es: aules de P3, P4 i P5.
✓ Obligatorietat de fer l’activitat amb la mascareta.
✓ Cada nen/a portarà de casa el seu material per fer les activitats. Durant el 1r
trimestre es plantejaran altres tipus d’activitats i no caldrà dur cap material de casa.
✓ Durant la sessió, no és compartirà material, i en finalitzar, aquest serà desinfectat.
✓ L’aula utilitzada garantirà que cada infant disposi d’una superfície mínima de
2,5m2.
✓ Sortida: porta biblioteca.
✓ PLA DE CONFINAMENT: està prevista la continuïtat de l’activitat, via online, a través
d’una plataforma com ara zoom, meet, o bé una plataforma especifica que oferiria
l’empresa que realitza l’activitat. Aquesta es continuaria fent el mateix dia i hora
que es feia a l’escola. El grup continuaria realitzant diferents activitats conjuntes.
12.10 JUMPINGCLAY:
✓ Recollida nens/es: el grup de P4 i P5, serà a les aules o església (sortida escolar
d’aquests cursos). I en el cas de primària els punts de recollida seran les terrasses
de cada cicle.
✓ Obligatorietat de fer l’activitat amb la mascareta.
✓ Cada nen/a disposarà del material individual per a treballar les manualitats.
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✓ L’aula utilitzada garantirà que cada infant disposi d’una superfície mínima de
2,5m2.
✓ Sortida: porta biblioteca
✓ PLA DE CONFINAMENT: està prevista la continuïtat de l’activitat, via online, a través
d’una plataforma com ara zoom, meet, o bé una plataforma especifica que oferiria
l’empresa que realitza l’activitat. Aquesta es continuaria fent el mateix dia i hora
que es feia a l’escola. El grup continuaria realitzant les seves figures de modelatge
a través de videotrucada.
12.11 TECNOLOGIA CREATIVA:
✓ Recollida nens/es: els punts de recollida seran les terrasses de cada cicle.
✓ Obligatorietat de fer l’activitat amb la mascareta.
✓ Cada nen/a disposarà del seu ordinador i material individual per fer l’activitat. En
cas de no poder garantir la utilització del mateix material per cada alumne/a
durant tot el curs, al final de cada sessió, el monitor/a el desinfectarà.
✓ Únicament podran compartir el mateix ordinador i fer l’activitat conjunta en cas
de ser del mateix grup estable definit per l’escola.
✓ L’aula utilitzada garantirà que cada infant disposi d’una superfície mínima de
2,5m2.
✓ Sortida: porta infantil.
✓ PLA DE CONFINAMENT: està prevista la continuïtat de l’activitat, via online, a través
d’una plataforma com ara zoom, meet, o bé una plataforma especifica que oferiria
l’empresa que realitza l’activitat. L’empresa externa facilitaria als alumnes tot el
material i credencials necessaris per continuar treballant l’activitat. Aquesta es
continuaria fent el mateix dia i hora que es feia a l’escola.
12.12 ESCACS:
✓ Recollida nens/es: els punts de recollida seran les terrasses de cada cicle.
✓ Obligatorietat de fer l’activitat amb la mascareta.
✓ Després de cada sessió i al finalitzar una partida, es desinfectaran els taulers i les
peces d’escacs.
✓ L’aula utilitzada garantirà que cada infant disposi d’una superfície mínima de
2,5m2.
✓ Sortida: porta biblioteca (el grup dels dilluns) i porta principal (grup dels dijous).
✓ PLA DE CONFINAMENT: està prevista la continuïtat de l’activitat, via online, a través
d’una plataforma com ara zoom. L’empresa externa facilitaria als alumnes tot el
material i credencials necessaris per continuar treballant l’activitat en la seva
plataforma en concret. Aquesta es continuaria fent el mateix dia i hora que es feia
a l’escola. Els alumnes podrien realitzar partides entre ells a través de la plataforma
d’Edami i es gaudiria de moments de classes teòriques.
12.13 CATEQUESI:
✓ Recollida nens/es: els punts de recollida seran les terrasses de cada cicle.
✓ Obligatorietat de fer l’activitat amb la mascareta.
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✓ Cada nen/a portarà de casa el seu material per a fer les activitats (llibreta, llapis,
boli...). En cas d’utilitzar un material comú, aquest no es compartirà durant la sessió
i es desinfectarà en finalitzar-la.
✓ L’aula utilitzada garantirà que cada infant disposi d’una superfície mínima de
2,5m2.
✓ Sortida: en funció del grup i del dia (especificat en el quadre).
✓ Aquest any no hi hauran celebracions
✓ PLA DE CONFINAMENT: està prevista la continuïtat de l’activitat, via online, a través
d’una plataforma com ara zoom o meet. Les catequistes es reunirien
telemàticament amb els alumnes el mateix dia i hora que ho feien a l’escola. Es
valora, també, la possibilitat de fer alguna pregària-celebració online.
12.14 GRUPS LESTONNAC:
✓ Recollida: el punt de recollida del grup d’ESO serà al patí on els hi toqui estar en
l’espai migdia (allà els recolliran el grup de monitors). En el grup de primària, serà
a la terrassa del 3r pis. El grup de 5è berenarà i rentarà mans en aquella mateixa
terrassa i el grup de 6è ho farà en la del 2n pis. No hi haurà estona de temps lliure.
✓ Obligatorietat de fer l’activitat amb la mascareta.
✓ Els espais utilitzats i desinfectats prèviament seran: grups de primària utilitzaran la
terrassa de 7è (accedint per escala principal) i la terrassa del 4t pis (accedint per
escala exterior). Els grups d’ESO utilitzaran les aules de 1r d’ESO (accedint per
l’escola verda).
✓ En el cas de necessitar un espai diferent a l’adjudicat, caldrà avisar amb una
setmana d'antelació per poder demanar que aquest sigui desinfectat prèviament.
✓ No es realitzaran activitats de buscar pistes per l’escola o en diversos espais.
✓ Aquest curs haurem d’intentar realitzar activitats amb el mínim de material
possible.
✓ En cas de necessitar algun material, aquest serà agafat del material de Grups i serà
desinfectat abans i després del seu ús. El responsable de que això es compleixi
serà el mateix animador/a.
✓ L’aula utilitzada garantirà que cada infant disposi d’una superfície mínima de
2,5m2.
✓ Sortida: el grup de primària sortirà per la d’infantil (5è a les 18.50h i 6è a les 19.00h).
Els alumnes que no dinen a l’escola del grup d’ESO sortiran per la porta principal
i els que dinen a l’escola s’ajuntaran amb el seu grup de mitja pensió.
✓ No hi ha dia establert pel grup de batxillerat, però l’activitat es realitzarà a la sala
d’interioritat de l’Església, sortiran per la porta principal i els responsables seran:
Joan Ortín, Maria Josep Dach, Anna Delgado i Gerard Lordan.
✓ PLA DE CONFINAMENT: s’està valorant la viabilitat de poder continuar amb
aquesta activitat en cas de confinament. En cas de no poder-se fer
telemàticament el mateix dia i hora que es feia l’activitat a l’escola, es procuraria
realitzar trobades esporàdiques amb tot el grup a través d’una plataforma com
ara zoom o meet.
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12.15 ACOLLIDA MATINAL, DE TARDA I AULA D’ESTUDI:
✓ L’acollida matinal i de tarda es dividirà en dos espais diferenciats en funció de
l’edat per tal de limitar el nombre de nens i nenes:
• Matí Infantil: faran l’acollida a l’aula d’experimentació del pis de P3.
• Matí Primària: faran l’acollida en el segon pis del punt de trobada.
• Tarda per alumnes d’infantil i cicle inicial i la faran a l’aula d’experimentació
del pis de P3.
• Aula d’estudi per alumnes a partir de 3r de primària i es farà a la biblioteca.
✓ L’infant només podrà ser acompanyat per un adult. Accediran al centre per la
porta principal amb la mascareta posada, es rentaran les mans amb gel
hidroalcohòlic.
✓ En cas de coincidir amb algun grup d’entrada i/o sortida per aquesta porta, caldrà
esperar al carrer fins que ja no hi hagi cap aglomeració.
✓ Recordem que, com a l’escola, cal que es prengui la temperatura a l’infant abans
de sortir de casa.
✓ L’acompanyant portarà o recollirà al nen/a fins on es fa l’acollida i sempre haurà
de mantenir la distància d’1,5 metres amb la resta d’adults i d’infants que estiguin
a l’espai.
✓ Serà obligatori que el nen/a porti la mascareta posada durant tota l’estona. A més,
es mantindrà la distància amb els altres nens/es en cas de no ser del mateix grup
classe.
✓ Cada nen/a haurà de portar de casa el seu material propi. En cas d’utilitzar un
material comú, aquest no es compartirà durant la sessió i el monitor/a l’haurà de
desinfectar en finalitzar-la.
✓ S’entrarà i es sortirà per la porta principal.
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13.

ACTIVITATS GESTIONADES PER L’AMPA

L’AMPA gestiona totes les activitats esportives i de competició de l’escola. El seu pla
d’actuació específic, sempre anirà amb concordança amb les mesures fixades per
l’escola.
A continuació, enumerem les activitats complementàries d’aquest primer bloc que estan
previstes pel curs vinent:

ACTIVITAT

HORARI

NOMBRE
D'ALUMNES

GRUP DELS
QUALS
PROVENEN
ELS ALUMNES

PROFESSIONA
L
RESPONSABLE

ESPAI ON ES
REALITZA
L'ACTIVITAT

Dilluns de 17h a 18.15h

12

P4

Patri Costas

Gimnàs

Dimarts de 17h a 18.15h

17

P5

Patri Costas

Gimnàs

Dimecres de 17h a 18h

17

3r, 4t i 5è EP

Manel
Montessinos

Pati Cobert - Pista 3

Dilluns de 17h a 18h

12

2n EP

Patri Costas

Pati Cobert - Pista 3

Dimarts de 13h a 14h

ANUL·LAT

3r i 4t EP

Dimarts de 17h a 18h

18

1r EP

Patri Costas

Pati Cobert - Pista 3

Dimecres de 13h a 14h

ANUL·LAT

1r i 2n EP

Dijous de 17h a 18h

18

3r EP

Patri Costas

Pati Cobert - Pista 3

Divendres de 13h a 14h

ANUL·LAT

5è i 6è EP

A determinar

Pati Cobert - Pista 3

Dimecres I divendres de
17h a 18h

12

Benjamí mixte
(4t EP)

Dilluns i dimecres
de 17h a 18.30h

12

Prealeví fem
(5è EP)

Patri Costas i
Núria Alsina
Júlia
Viñallonga i
Giulietta Vidal

Dilluns de 17h a 18.30h i
dimecres de 18.30h a 20h

12

Infantil fem
(2n ESO)

Oriol Freixes i
Judit Gorgori

Pati - Pista 2 (dll) i
Pati Cobert - P. 3+4
(dc)

Dilluns i dimecres
de 18.30h a 20h

12

Preinfantil
masc (1r ESO)

Paula de
Antonio

Pati - Pista 1

Dilluns de 18.30h a 20h i
dimecres de 20h a 21.30h

12

Cadet fem (3r
i 4t ESO)

Patri Costas i
Eric Cerqueda

Dilluns i dimecres
de 20h a 21.30h

12

Cadet A masc
(3r i 4t ESO)

Oriol Freixes

Dilluns i dimecres
de 20h a 21.30h

12

Júnior fem (1r
i 2n BATX)

Oriol Alonso i
Marc Barbet

Preesportius

Minivolei

Minibàsquet

Bàsquet de
COMPETICIÓ

Pati Cobert - Pista 3
Pati - Pista 1

Pati Cobert - P. 3+4
(dll) i Pati - Pista 2
(dc)
Pati - Pista 1 (dll) i
P.Cobert-P. 3+4 (dc)
P. Cobert-P.3+4 (dll)
i Pati - Pista 1 (dc)

Pàgina 56

Volei de
COMPETICIÓ

Natació de
COMPETICIÓ

Dimarts i dijous
de 17h a 18.30h

12

Mini masc
(6è EP)

Infantil masc
(2n ESO)

Marc Vidal i
Gina Sendido
Jordi Tomàs i
Guillem
Palmés
Eric Cerqueda
i Xavi de Bonis

Dimarts i dijous
de 17h a 18.30h

12

Prealeví masc
(5è EP)

Dimarts de 18.30h a 20h i
dijous de 18h a 19.30h

12

Pati - Pista 1 (dm) i
P. Cobert-P. 3+4 (dj)

Dimarts i dijous
de 18.30h a 20h

12

Cadet B masc
(3r i 4t ESO)

Oriol Alonso i
Iratxe Eskubi

P.Cobert-P.3+4(dm)
i Pati - Pista 1 (dj)

Dimarts de 20h a 21.30h i
dijous de 19.30h a 21h

12

Júnior A masc
(1r i 2n BATX)

Àngel Soto i
Marc Vidal

Pati - Pista 1 (dm) i
P.Cobert-P. 3+4 (dj)

Dimarts i dijous
de 20h a 21.30h

12

Júnior B masc
(1r i 2n BATX)

Diego Laredo i
Quim Galvé

P.Cobert-P.3+4(dm)
i Pati - Pista 1 (dj)

Dilluns i dimecres
de 17h a 18.30h

12

Aleví (6è EP)

Mar Villalba

Pati cobert - pista 4

Dilluns de 18.30h a 20h i
dimecres de 17h a 18.30h

12

Preinfantil
(1r ESO)

Mar Webb

Pati - Pista 2

Dilluns de 20h a 21.30h i
dimecres de 18.30h a 20h

12

Cadet
(3r i 4t ESO)

Rafa Muro

Pati - Pista 2

Dimarts i dijous
de 17h a 18.30h

12

Prealeví
(5è EP)

Natàlia Pena i
Carla Garcia

Pati cobert - pista 4

Dimarts i dijous
de 18.30h a 20h

12

Infantil
(2n ESO)

Manel
Montesinos

Pati - Pista 2

Dimarts i dijous
de 20h a 21.30h

12

Juvenil
(1r i 2n BATX)

Oriol Pinell

Pati - Pista 2

Dilluns i dimecres
de 13h a 14h

dll 12 i dc 11

4t, 5è i 6è EP

Anna Coma +
a determinar

Piscina

Dilluns i dimecres
de 18h a 19.30h

dll 10 i dc 9

De 6è a 1r
BATX

a determinar

Piscina

Dimarts i dijous
de 13h a 14h

15

De 1r a 3r EP

Anna Coma +
a determinar

Piscina

Dimarts i dijous
de 18h a 19.30h

dt 7 i dj 9

De 6è a 1r
BATX

a determinar

Piscina

Pati - Pista 1
Pati - Pista 2

Seguint les recomanacions fetes el dia 3/9/20 per la Secretaria General de l’Esport i
l’Activitat Física (SGEAF) per contribuir a minimitzar el risc de contagis, tenim que:
a) Pel que fa als entrenaments es recomana prioritzar aquelles dinàmiques
individuals i de tecnificació que evitin al màxim, en la mesura del possible, el
contacte físic entre esportistes i permetin el manteniment de la distància de
seguretat.
b) Quant a les instal·lacions esportives, es recomana limitar al màxim la utilització de
vestidors i dutxes, prioritzant, especialment per els casos de proximitat, que
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s’accedeixi a la instal·lació ja canviat/da des de casa i es realitzi al domicili la dutxa
i canvi de roba posteriors a la pràctica de l’activitat esportiva.
c) En relació a la presència de públic a les instal·lacions esportives, es recomana que
es limiti al màxim la presència d’espectadors en tota mena de competicions
esportives, exceptuant l’acompanyament d’esportistes menors d’edat, els quals
podran accedir-hi amb un adult.
En anteriors comunicats van emetre les següents consideracions per les activitats
esportives per a menors de 18 anys:
En quant a la NATACIÓ:
• Es permeten modalitats aquàtiques individuals i col·lectives
• Tenir especial cura en la distribució dels carrers per evitar aglomeracions
En quant a les instal·lacions esportives:
• Ventilació creuada, desinfecció i neteja
• Protocol
• Ús de vestidors i dutxes amb un espai de seguretat de 3 metres (caldrà esperar un
aclariment al respecte).
En quant al funcionament dels grups:
• Ús de la mascareta per part dels monitors quan es requereixi proximitat física amb
els alumnes
• Ús obligatori per a tothom de la mascareta en tots els desplaçaments que es facin
dins de l’escola
• Protocol amb un responsable d’Higiene i Seguretat.
Des del punt de vista de funcionament de l’esport extraescolar a la nostra escola dir que:
• Seguirem el mateix protocol de funcionament que s’aplicarà en totes les activitats
diàries que es realitzin al centre en horari escolar.
• Seguirem les recomanacions fetes per la SGEAF i redactades en els punts
anteriors.
• Seguirem les pautes de desinfecció del material (bàsicament, les pilotes) a l’inici i
al final dels entrenaments.
• Els entrenadors/es i els seus equips respectius entraran i sortiran de l’escola tots
junts, sense barrejar-se amb altres grups. En cas de coincidència tindrà preferència
el grup de menor edat. Es determinaran punts de trobada per cada equip.
• Recomanem als esportistes que es portin la seva pròpia ampolla d’aigua.
• Els esportistes que hagin de fer servir els vestidors estaran acompanyats pels
entrenadors i ho faran amb els temps i espais necessaris per complir amb la
distància de seguretat.
• Els Coordinadors de Natació, Volei i Bàsquet i el Coordinador General, com a
màxim responsable, seguirem el protocol d’higiene i seguretat, tenint cura en tot
moment del seu compliment.
• La nostra intenció és que els nois i noies puguin gaudir de la pràctica esportiva tot
i tenint en compte les limitacions amb les que ens trobarem. Prioritzarem en tot
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moment els aspectes emocionals i relacionals, de salut física i mental, per damunt
d’altres tipus d’objectius, tot i que seguirem amb la nostra filosofia d’aprendre a
ser millors esportistes i persones cada dia.
• Amb la finalitat de disposar d’una mica de temps per comprovar el funcionament
general del Centre, hem decidit iniciar totes les activitats esportives extraescolars
i els entrenaments dels equips de competició el dilluns 21 de setembre.
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SORTIDES ESPORTS DE COMPETICIÓ
DILLUNS

Porta principal

DILLUNS

18.30h
20.00h
21.30h

DIMARTS

18.30h
20.00h
21.30h

DIMECRES

18.30h
20.00h
21.30h

DIJOUS

18.30h
19.30h
20.00h
21.00h
21.30h

Cadet fem
Cadet Volei
Porta principal
Cadet B masc
Júnior B masc
Porta principal
Cadet Volei
Cadet fem
Porta principal

Porta Esports
Infantil femení
Preinfantil volei
Cadet A masc
Porta Esports
Prealeví Volei
Infantil masc
Júnior A masc
Porta Esports
Preinfantil volei
Infantil femení
Cadet A masc
Porta Esports
Prealeví Volei
Infantil masc

Cadet B masc

Porta Verda

Porta infantil
Aleví Volei

Punt trobada 1
Prealeví fem

Punt trobada 2

Porta infantil

Punt trobada 1
Prealeví masc

Punt trobada 2
Mini masc

Porta infantil
Aleví Volei

Punt trobada 1
Prealeví fem

Punt trobada 2

Porta infantil

Punt trobada 1
Prealeví masc

Punt trobada 2
Mini masc

Preinfantil masc
Júnior fem
Porta Verda
Infantil volei
Juvenil Volei
Porta Verda
Preinfantil masc
Júnior fem
Porta Verda

Infantil volei
Júnior A masc

Júnior B masc

Juvenil Volei

NATACIÓ: tots els grups per la porta principal.

PLA DE CONFINAMENT: en cas de produir-se un nou confinament, tots els equips de competició continuaran tenint un contacte molt
directe amb el seu entrenador/a mitjançant videotrucada. Aquest no s’haurà de realitzar sistemàticament el dia i hora del seu entrenament
habitual. A més, es podran realitzar, conjuntament, diferents vídeos per les xarxes socials.
.
Pàgina 60

ACTIVITATS GESTIONADES PER UNA EMPRESA EXTERNA
BEKITH gestiona les activitats extraescolars d’idiomes a l’escola. Al ser una empresa
externa, el seu pla d’actuació específic i el pla en cas de confinament de cada activitat,
sempre anirà amb concordança amb les mesures fixades per l’escola.
PLA DE CONFINAMENT: En cas que es produeixi un nou confinament, BEKITH
continuarà oferint a les famílies la possibilitat de realitzar l’activitat de manera online. La
previsió és mantenir el mateix dia i hora de l’activitat, exceptuant les classes de les 8h del
matí que es buscaria un nou horari que no interferís amb l’escola, com per exemple, les
12h. Tot i així, es procura donar les màximes facilitats possibles a les famílies.
A continuació, enumerem les activitats complementàries d’aquest primer bloc que estan
previstes pel curs vinent:

ACTIVITAT

HORARI

De dilluns a divendres
de 8h a 9h

NOMBRE
D'ALUMNES

GRUP DELS
QUALS
PROVENEN
ELS ALUMNES

PROFESSIONAL
RESPONSABLE

ESPAI ON ES
REALITZA
L'ACTIVITAT

9

1r EP

Flavia Caponi

Replà 5è pis

10

2n EP

Mariola Ortín

Poli 1 - 2n pis BATX

13

3r EP

Raquel del Rosal

Poli 2 - 2n pis BATX

12

3r EP

9

4t EP

10

4t EP

Anna Orive

Polivalent 4t pis

12

5è EP

Veronica Rio

Poli 3 - 3r pis EP

8

5è EP

Ernest Niñerola

Poli 2 - 3r pis EP

11

6è EP

Rachel Hurd

Informàtica (2)

13

6è EP

A determinar

Biblioteca

5

P3

Raquel Outeiral

Interioritat

8

P4

Andrea Braiotta

Pastoral

14

P5

Raquel Guiu

Aula jocs P4

6

3r EP

A determinar

Poli 2 - 3r pis EP

7

6è EP

Alejandra López

Poli 3 - 3r pis EP

11

1r EP

Alejandra López

Aula jocs P4

Malen
Michelena
Martí
Azpilicueta

Poli 3 -2n pis BATX (1)
Poli - 3r pis (1r ESO)

Anglès

Dilluns i dimecres de
13h a 14h
Dilluns i dimecres de
14h a 15h
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Dimarts i dijous de
13h a 14h
Dimarts i dijous de
14h a 15h

Dilluns i dimecres de
17h a 18h

Dilluns i dimecres de
17h a 18.30h

Dimarts i dijous de
17h a 18h

Dimarts i dijous de
17h a 18.30h

Divendres de 15h a
17h

(1)
(2)

5

3r i 4t EP

Alejandra López

Poli 2 - 3r pis EP

10

4t i 5è EP

Anna Orive

Poli 3 - 3r pis EP

8

2n EP

Alejandra López

Poli 1 - 2n pis BATX

7

P5

Anna Orive

Aula jocs P4

12

1r i 2n EP

Andrea Braiotta

Poli 3 - 2n pis Batx

4

2n i 3r EP

Raquel del Rosal

Poli 1 - 2n pis BATX

11

P5

Rachel Hurd

Dll: Aula jocs P4
Dc: Poli 2-2n pis Batx

11

4t ESO i 1r
BATX

Alejandra López

Aula 2n Batx C

15

1r i 2n EP

Andrea Braiotta

Aula 1r A BATX

7

3r EP

Raquel del Rosal

Aula 1r B BATX

8

4t i 5è EP

Meritxell Jarque

Poli 5 - 2n pis BATX

6

6è EP i 1r ESO

Rachel Hurd

Poli 1 - 2n pis BATX

8

1r ESO

Alejandra López

Aula 2n Batx C

9

1r i 2n BATX

Alejandra López

Poli 3 - 2n pis Batx

9

1r ESO

Amaya García

Poli 5 - 2n pis Batx

14

2n ESO

Gemma
Barrieras

Aula 1r Batx B-2n pis

7

2n ESO

Alejandra López

Poli 1 - 2n pis Batx

10

3r ESO

Marta Fanelli

Aula 2n Batx C-2n pis

8

4t ESO

Raquel Yafari

Poli 2 - 2n pis Batx

Excepte dilluns que utilitzaran l’aula de música del 4t pis.
Excepte dilluns que utilitzaran l’hemicicle de batxillerat.

A última hora, s’han ampliat el nombre de grups d’anglès per tal de procurar no ajuntar
diferents cursos en un mateix grup. En el resum d’activitats de cada dia, al final del
document, apareixen els grups actualitzats.
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Per últim, adjuntem un quadre resum per dia de la setmana on, a més de la informació
que ja hem anat detallant, s’observa la distribució d’entrades i sortides de cadascuna de
les activitats extraescolars que es fan a l’escola. Aquest quadre, el completa el que ja em
adjuntat anteriorment amb les sortides dels equips de competició de bàsquet i volei.
DILLUNS
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DIMARTS:
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DIMECRES:
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DIJOUS:
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DIVENDRES:
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14.

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES, SORTIDES I COLÒNIES.

El primer trimestre no es realitzaran sortides, es seguiran les normes de seguretat i
higiene previstes a les instruccions.
Es valorarà si es realitzen les convivències de 5è EP a 2n de Batxillerat i l’estada científica
a Batxillerat.
Pel que fa a les colònies i viatges es planificaran i es valoraran en el seu moment si es
podran realitzar.
En el cas de les colònies es mantindran els grups estables. Es prioritzaran les activitats a
l’aire lliure i se seguiran les mesures de prevenció i higiene habituals: distància física de
seguretat, rentat de mans, etc.
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15. REUNIONS DELS ÒRGANS UNIPERSONALS I COL·LECTIUS DE
COORDINACIÓ I DIRECCIÓ DEL CENTRE.
En els espais de reunió i treball per al personal s’estableixen les mesures necessàries per
garantir els distanciament físic de seguretat de 1,5m, i és obligatori l’ús de la mascareta
si això no pot garantir-se. Afirmem totes les mesures sanitàries pel que fa a les màquines
de cafè i la venda automàtica. Evitarem en la mesura del possible que es comparteixin
equips, dispositius, estris o altres instruments o accessoris i prestarem especial atenció a
la correcta ventilació de l’espai.
Es mantenen les reunions previstes en el Pla Anual amb caràcter dels diferents equips.
Les reunions previstes són:
Equip Directiu
Equip de coordinació
Equips de tutors
Equip de Pastoral
Equip de Qualitat
GML
Equip de comunicació
Equip de Departament d’Orientació
Comissió lingüística
CCP
Treball de recerca
Comitè d’empresa
Equip de matèries
Gerència Administració
Gerència recursos Humans
Titular gerència
Gerència Extraescolar
Direcció i secretaria Acadèmica
Gerència amb servei de menjador
Gerència amb empreses externes de serveis.
Al setembre es definirà quines seran presencials i quines on-line.
Les reunions del setembre i les dels dimecres de claustres es definiran si es fan on-line o
presencials. Aquestes reunions es realitzaran principalment de forma telemàtica, a
excepció d’aquelles que siguin com a màxim 10 persones i siguin imprescindibles de fer
presencialment. En el cas que les reunions no puguin ser telemàtiques caldrà aplicar
totes les mesures de prevenció: mascareta, distància, rentat de mans, ...
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16. PROTOCOL D’ACTUACIÓ EN CAS DE DETECTAR UN POSSIBLE CAS DE
COVID-19
Les famílies, alumnes major d’edat, personal del centre, col·laboradors i proveïdors
hauran de lliurar abans de l’inici del curs , Model de declaració d’autoresponsabilitat (Annex
1) que hauran de signar i lliurar abans d’accedir al centre. Per al seu control s’habilitarà un
correu electrònic específic per rebre les declaracions per cada nivell educatiu en el cas
de famílies i alumnes. Juntament amb aquest document s’informarà i lliurarà a les famílies
la llista de comprovació de símptomes (Annex 2).
El personal docent i no docent, així com els col·laboradors i diferents proveïdors l’hauran
de trametre al correu electrònic: gestioa@lestonnacbcn.org.
No han d’assistir al centre l’alumnat, les persones docent i altres professionals que tinguin
símptomes compatibles amb la COVID-19, així com aquelles persones que es troben en
aïllament per diagnòstic de COVID-19 o en període de quarantena domiciliària per haver
tingut contacte estret amb alguna persona amb símptomes o diagnosticada de
COVID19.
En cas de detecció de símptomes de possible contagi, el nostre centre ha establert un
protocol d’actuació:
16.1 Personal laboral del centre :
Si durant la jornada laboral el personal del centre té algun dels següents símptomes (
Febre, Tos seca, Cansament, Dificultat per respirar) avisarà al seu coordinador/a i deixarà
el lloc de treball i s’esperarà en un lloc separat de la resta de personal (sala de visita al
costat de la infermeria de l’escola) Com més aviat millor, s'haurà de posar en contacte
amb responsable laboral del centre qui avisarà, si fos necessari, al Servei de prevenció de
riscos laborals i al telèfon 061 en cas de presentar símptomes de gravetat.
Utilitzarà la màscara per abandonar el lloc de treball, en el cas que l’hagués iniciat, i no la
deixarà d'usar fins que abandoni el centre.
No tornarà al seu lloc de treball fins que la situació mèdica sigui avaluada per un
professional de la salut .
Si abans d’anar a la feina té els símptomes anunciats en el punt anterior, no vindrà al
centre, tan aviat com pugui es posarà en contacte amb el seu CAP de referència i/o
trucarà al 061 en cas de presentar símptomes de gravetat. Es posarà en contacte amb el
seu coordinador/a i el responsable laboral del centre qui aplicarà els protocols establerts
a l’empresa per portar el control i seguiment.
16.2 Alumnes:
Si durant l’estada en el centre una alumne/a presenta o es detecta una sospita alguns
d’aquests símptomes (febre, tos seca, cansament, dificultat per respirar) el professor/a
responsable traslladarà a l’alumne/a a un lloc separat de la resta del personal (sala de
visita al costat de la infermeria de l’escola) i es desinfectarà l’espai on estava ubicat. En
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cas de no portar mascareta se li proporcionarà una i no la deixarà d’usar fins que no
abandoni el centre.
En cas de presentar símptomes de gravetat s’ha de trucar al 061.
El professor/a i/o coordinador/a d’etapa ho comunicarà a la Direcció del centre de forma
immediata, i serà la responsable de comunicar a la família que el vinguin a buscar i
recomanarà que es traslladin al seu domicili i, des d’allà, contactin telefònicament amb
el seu CAP de referència.
Quan la simptomatologia s’inicia fora de l’horari escolar o en dies no lectius, la família o
la persona amb símptomes ha de contactar amb el seu CAP de referència per valorar la
situació i realitzar les actuacions que siguin necessàries.
El centre escolar, mitjançant la infermera escolar i/o direcció, en cas de requerir consell
sanitari sobre el covid-19 i la detecció i/o sospites de contagi es posarà en contacte amb
el centre d’atenció primària més proper de referència que és el CAP de Roger de Flor (c/
Roger de Flor, 194-196)telèfon: 651046697 amb el Referent Covid Escolar Sra. Julia
Sebastià en horari de 9 a 14 hores i de 15 a 17 hores.
Per al control i seguiment dels casos, la Direcció del centre i el coordinador de cada etapa
disposarà d’un registre (Annex 4) on s’anotarà l’alumne/a , dia i hora de la detecció o
sospita de símptomes, identificador de les persones que han dut a terme les actuacions
conforme el protocol establert, persona del CAP amb el que s’ha mantingut contacte i
persona encarregada de fer el seguiment del cas.
A partir del moment en què la Direcció del centre rep la informació que una persona del
centre (alumnes, PAS, docent, proveïdor) té simptomatologia compatible amb la COVID19 i que, d’acord amb la valoració clínica del CAP se li ha fet una PCR, anirà introduint al
mitjançant l’aplicatiu TRAÇACOVID les dades necessàries. Aquest aplicatiu es el mitja de
comunicació interna per al seguiment i traçabilitat dels casos establerts entre els centres
educatius i els Serveis Centrals d’educació, Serveis Territorials d’educació, Inspecció
educativa i Salut Pública.
En qualsevol cas, les decisions relaciones amb el tancament l’activitat presencial del
centre educatiu serà el resultat de la valoració, sobre el terreny, per part de l’autoritat
sanitària en coordinació amb l’autoritat educativa.
Els elements de decisió que, de manera orientativa hem rebut del Departament
d’educació, per establir quarantenes i si s’escau tancaments parcials o totals del centre,
serien:
a) Cas positiu en un o més membres d’un grup de convivència estable , tot el grup
de convivència estable té consideració de contacte estret, per tant s’hauria de
recomanar la quarantena de tot el grup de convivència, durant 14 dies després
del darrer contacte amb el cas, amb vigilància d’aparició de nous casos. Per tant,
interrupció de l’activitat lectiva presencial per a aquest grup. Es realitzarà un tests
PCR a tots els membre del grup. Un resultat negatiu d’aquest test no eximeix de
la necessitat de mantenir la quarantena de 14 dies.
b) Cas positiu en dos membres no convivents que pertanyen a dos grups de
convivència diferents d’un mateix espai ( un edifici, un tor, una ala d’un edifici...),
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tot el grup de convivència estable pot tenir consideració de contacte estret, per
tant, i depenent de la valoració de vigilància epidemiològica, es podria plantejar
la quarantena dels grups de convivència d’aquell espai, durant 14 dies després del
darrer contacte amb el cas, amb vigilància d’aparició de nous casos. Per tant,
interrupció de l’activitat lectiva presencial en l’espai afectat, també durant 14 dies.
Es realitzarà un tests PCR a tots els membre del grup. Un resultat negatiu d’aquest
test no eximeix de la necessitat de mantenir la quarantena de 14 dies.
c) Cas positiu en dos o més membres no convivents que pertanyen a grups de
convivència en diferents espais, tot el grup de convivència estable té consideració
de contacte estret, per tant s’hauria de plantejar la quarantena dels grups de
convivència afectats, durant 14 dies després del darrer contacte amb el cas, amb
vigilància d’aparició de nous casos. A més, es podria plantejar la interrupció de
l’activitat presencial del centre educatiu, també durant 14 dies. . Es realitzarà un
tests PCR a tots els membre del grup. Un resultat negatiu d’aquest test no eximeix
de la necessitat de mantenir la quarantena de 14 dies.
En tot cas, les persones que ja han tingut una infecció per SARS-COV-2 confirmada per
PCR als 6 mesos anteriors, estaran exempts de fer quarantena.
El retorn al centre educatiu es realitzarà:

1) Si la PCR ha estat negativa o no hagi estat necessari realitzar-la, un cop hagi cedit
la simptomatologia seguint les recomanacions establertes al document de no
assistència al centre educatiu per malaltia transmissible. De manera general, els
infants es podran reincorporar quan faci 24 hores que es troben sense febre.
2) Si la PCR ha confirmat la COVID-19, la persona no ho requerit ingrés hospitalitat,
ha estat atesa a l’atenció primària i s’ha indicat aïllament domiciliari, seguint les
recomanacions de l’OMS, l’aïllament es mantindrà durant almenys 10 dies des de
l’inici dels símptomes i fins que hagin transcorregut 72 hores des de la resolució
dels símptomes. No serà necessària la realització d’una PCR de control.
En cap dels supòsits anteriors caldrà disposar de certificat mèdic per al retorn a l’escola.
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17.

SEGUIMENT DEL PLA.

Aquest Pla és canviant, orgànic i evolutiu, i pot modificar-se en funció de circumstàncies
o situacions noves que puguin afectar el desenvolupament i aplicació del mateix. Es
constituirà un Equip permanent de seguiment i supervisió del Pla per si cal introduir
alguna modificació, donar resposta a situacions noves que puguin aparèixer, revisar
possibles excepcions o incorporar propostes de millora,. Aquest equip estarà format per:
El Director Titular, Gerència, Equip Directiu, un membre del Departament d’orientació, un
membre de l’AMPA, un membre del comitè de seguretat i salut laboral, representant dels
pares i mares, docents, del PAS i dels alumnes.
Durant l’inici del curs acadèmic i d’aplicació del pla, es realitzarà una reunió de forma
telemàtica per fer el seguiment i comprovar la correcta execució. A partir del mes de
novembre es reunirà de forma quinzenal, per un cop superat el primer trimestre fer una
reunió de seguiment mensual.
Abans de l’obertura del centre aquest equip haurà de comprovar que es disposa de tots
els requeriments que les instruccions rebudes recomanen per l’inici del curs acadèmic
(Annex 5).
Tanmateix, per poder realitzar el control i supervisió del grau d’execució del pla, el
responsable de manteniment haurà de realitzar comprovació de les accions (checklist)
necessàries per l’obertura diària (Annex 6),aquest registre serà lliurat a gerència
diàriament per poder aportar a les reunions de seguiment, al igual que tots el registres
del pla de ventilació, neteja i desinfecció de les instal·lacions.
L’escola disposarà d’un número de telèfon mòbil en horari de 9h a 17h per
comunicacions i dubtes relacionades amb la COVID-19. El número de telèfon és:
625.778.377.
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C. CONCRECIONS PER A L’EDUCACIÓ INFANTIL
18.

PLA D’ACOLLIDA DE L’ALUMNAT

El pla d’acollida a l’etapa de l’educació Infantil té com a objectius fer un bon
acompanyament emocional en tot moment, apropar-se a l’alumnat i facilitar l´adaptació
al nou curs. En el cas de la Llar d´infants i de P3, l´adaptació suposa, a més a més, conèixer
els nous companys i companyes i establir un vincle de confiança amb la tutora.
Els dies 1 (alumnes Llar) 8 i 9 (alumnes Parvulari) de setembre tots els nens i nenes vindran
a l´escola amb el pare o la mare i seran rebuts per la mestra tutora per tal de fer un primer
contacte i facilitar que l´alumne es familiaritzi amb el nou espai i la nova mestra. Serà un
moment també en que els pares podran resoldre dubtes relacionats amb l´inici del nou
curs escolar. Aquesta trobada té com a objectiu també fer una atenció personalitzada
entre la tutora, l’alumne i la família amb l´objectiu d’iniciar un procés d´adaptació que
afavoreixi l’atenció emocional de tots els nens i nenes. L’excepcionalitat del curs anterior
i el confinament ens han fet replantejar el pla d´acollida i s’oferirà la mateixa atenció
personalitzada a tots els nivells d´Educació Infantil.
Durant el mes de setembre es realitzaran dues reunions amb les famílies.
Llar d´Infants: El Dijous 3 de setembre a les 18h es farà la primera reunió. Es presentarà
el Pla d´Obertura, el Pla de confinament i aspectes relacionats amb el nou curs escolar.
La reunió es farà on-line.
Llar d´Infants: El Dimarts 29 de setembre a les 18h es realitzarà la segona reunió a
segona reunió amb les famílies per tractar els aspecte pedagògics i d’organització seran.
La reunió es farà on-line.
Parvulari: El dimarts 8 de setembre a les 18h es farà la primera reunió. Es presentarà
el Pla d´Obertura, el Pla de confinament i aspectes relacionats amb el nou curs escolar.
La reunió es farà on-line.
Parvulari: El dimarts 16 de setembre a les 18h es realitzarà la segona reunió a segona
reunió amb les famílies per tractar els aspecte pedagògics i d’organització seran. La
reunió es farà on-line.
Llar d´infants i P3 - les primeres setmanes del curs, les famílies de P3 acompanyaran els
alumnes a la classe i, a la sortida, els aniran a buscar al mateix espai. D’aquesta manera
assegurem el contacte entre tutora i família diàriament i facilitem l’adaptació dels nens i
nenes a l´escola.
Durant el primer període de curs es realitzaran activitats de convivència amb l´objectiu
d´afavorir l´adaptació de tots els nens i nenes. Es realitzaran les activitats que estan
previstes en el Pla d´Acció Tutorial d’Educació Infantil i s’inclouran activitats noves que
tenen com a objectiu vetllar per l’estat emocional de tots els alumnes, tenint en compte
que el curs passat no es va poder tancar amb normalitat.
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19.

PLA DE TREBALL DEL CENTRE EDUCATIU EN CONFINAMENT

EDUCACIÓ INFANTIL
19.1 MATERIAL
El darrer dia d’escola abans del confinament, els alumnes s’emportaran a casa aquells
materials que els tutors creguin necessaris per continuar seguint el curs durant el
confinament. Les tres tutores de cada nivell acordaran quins són aquests materials.
19.2 SESSIONS VIRTUALS
El tutor/a convocarà Trobades Virtuals voluntàries a través dels correus de les famílies.
Es podrà fer extensiva, la convocatòria, als/les mestres especialistes per tal de formar-ne
part. Es planificaran 2 activitats virtuals a la setmana (ex: explicar un conte, petites
activitats, picar síl·labes, seriacions, ...) i es flexibilitzarà poder assistir-hi oferint 2 franges
horàries diferents (una de matí i una de tarda).
És important que hi hagi bona predisposició de l’alumne/a a connectar-se virtualment i
s’haurà de vetllar per mantenir una òptima motivació. Tanmateix, es respectarà la seva
voluntat en cas de que no vulgui portar a terme les sessions. Considerem que aquesta
vivència pot ser molt diferent per cadascun i, sovint, les necessitats dels infants poden
ser molt diferents que les de les persones adultes.
En cas que no es connecti a cap trobada de les que es facin cada setmana, els/les tutores
es posaran en contacte amb la família per veure quina manera li pot anar millor a l’infant
per estar en contacte amb la mestra o el mestre (trucada de telèfon, correu...).
Paral·lelament l’especialista de Llengua Anglesa també proposarà una videotrucada
setmanal. En aquest cas es realitzarà en mig grup classe.
VIDEOTRUCADES O TRUCADES INDIVIDUALS
S’oferiran les videotrucades o trucades individuals segons les necessitats que se’n derivin
de la situació de confinament. Les trucades telefòniques es podran realitzar amb número
ocult: #31# i el número corresponent o bé amb l’opció de “mostrar el meu número” en
la configuració del telèfon.
Es podran fer trucades complementàries que es creguin necessàries: mestres d’atenció a
la diversitat, especialistes, SEMPRE coordinades amb els tutors/es.
19.3 HORARI TIPUS
➢ Dilluns a les 9h s’enviarà una comunicació a les famílies (correu electrònic
corporatiu) presentant les tasques setmanals.
➢ Dijous a les 9h s’enviarà comunicació a les famílies (correu electrònic
corporatiu ) fent seguiment de les tasques setmanals.
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Dilluns
Videotrucada
petit grup

Dimarts
Atenció
alumnes

Dimecres
Atenció
alumnes

Dijous
Videotrucada
petit grup

Divendres
Atenció
alumnes

MATÍ

Videotrucada
petit grup

Reunió nivell

Reunió nivell

Videotrucada
petit grup

Reunió nivell

TARDA

Videotrucada
petit grup

Claustre

atenció
famílies

Videotrucada
petit grup

Atenció
famílies

19.4 Comunicació escola-alumnes -família
Les diverses informacions a les famílies d’aspectes generals de centre es facilitaran com
es fa habitualment, mitjançant l’e-mail. És una manera eficaç, ràpida i segura d’informar
a totes les famílies de l’escola al mateix temps. Els mestres mantindran obert aquest canal
de comunicació a través del correu corporatiu. Els tutors disposaran, des de
començament de curs, de la relació de correus i telèfons actualitzats de les famílies.
Les famílies mantindran constant comunicació mitjançant la plataforma del Classroom.
Evidentment en alguna etapa es requerirà l’ajuda dels pares per poder orientar i ajudar
als infants a utilitzar. el Classroom.
•
•
•
•
•
•

El tutor realitzarà dues trobades a la setmana amb el seu grup (en grups petits)
El tutor tindrà tres espais a la setmana per fer atenció als alumnes.
El tutor dos espais a la setmana per poder atendre famílies on-line.
El mestre especialista destinarà una hora a la setmana a la seva matèria
El tutor juntament amb el DO vetllaran pel benestar emocional dels alumnes.
Els coordinadors i Equip Directiu faran el seguiment setmanal per estar atents a
les situacions derivades del confinament: estat d’ànim, situacions econòmiques,
logística familiar...
Per poder fer el seguiment acadèmic, informacions diverses...
El recull d’aspectes acadèmics de cada alumne, les famílies i els propis alumnes el podran
consultar a la Plataforma Educamos.
Necessitarem que els alumnes puguin tenir un ordinador o dispositiu digital per poder
fer les connexions.
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D. CONCRECIONS PER A L’EDUCACIÓ PRIMARIA I L’ESO
20.

PLA DE TREBALL DE CENTRE EDUCATIU EN CONFINAMENT

20.1. PRIMÀRIA
Comunicació escola-alumnes -família
Les diverses informacions a les famílies d’aspectes generals de centre es facilitaran com
es fa habitualment, mitjançant l’e-mail. És una manera eficaç, ràpida i segura d’informar
a totes les famílies de l’escola al mateix temps. Els mestres mantindran obert aquest canal
de comunicació a través del correu corporatiu. Els tutors disposaran, des de
començament de curs, de la relació de correus i telèfons actualitzats de les famílies.
Els alumnes mantindran constant comunicació mitjançant la plataforma del Classroom.
Evidentment en alguna etapa es requerirà l’ajuda dels pares per poder orientar i ajudar
als infants a utilitzar. el Classroom.
• El tutor realitzarà una hora la setmana de trobada amb tot el grup-classe.
• El tutor realitzarà una hora la setmana per fer les tutories individuals on-line..
• El tutor destinarà una hora a la setmana per poder atendre famílies on-line.
• El mestre especialista destinarà una hora a la setmana a la seva matèria
• El tutor juntament amb el DO vetllaran pel benestar emocional dels alumnes.
• Els coordinadors i Equip Directiu faran el seguiment setmanal per estar atents a
les situacions derivades del confinament: estat d’ànim, situacions econòmiques,
logística familiar...
Per poder fer el seguiment acadèmic, informacions diverses...
El recull d’aspectes acadèmics de cada alumne, les famílies i els propis alumnes el podran
consultar a la Plataforma Educamos.
Necessitarem que els alumnes puguin tenir un ordinador o dispositiu digital per poder
fer les connexions.
20.2 Material
Caldrà que cada alumne tingui a casa tots els llibres i quaderns corresponents al trimestre
que estem treballant.
És importantíssim que els cursos que treballen amb les llicències digitals les tinguin
instal·lades des del dia que l’escola les facilita.
Es faran diverses propostes en funció de l’edat, el moment maduratiu i l’autonomia de
l’alumnat :
➢ Dilluns a les 9h s’enviarà una comunicació a les famílies (correu electrònic
corporatiu) presentant les tasques setmanals.
➢ Dijous a les 9h s’enviarà comunicació a les famílies (correu electrònic corporatiu )
fent seguiment de les tasques setmanals.
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MATÍ

Dilluns
Videotrucada
petit grup

Dimarts
Atenció
alumnes

Dimecres
Atenció
alumnes

Dijous
Videotrucada
petit grup

Divendres
Atenció
alumnes

Videotrucada
petit grup

Reunió nivell

Reunió nivell

Videotrucada
petit grup

Reunió nivell

Videotrucada
atenció
Videotrucada
Atenció
Claustre
petit grup
famílies
petit grup
famílies
*Falta afegir les hores dels especialistes.
Concretar la trobada matinal de tot el grup per definir les tasques. I per organitzar
el dia

TARDA

20.3 ESO
Comunicació escola-alumnes-famílies
Es mantindrà la comunicació amb els alumnes i les famílies a nivell on-line reproduint
l’estructura habitual, per tal d’assegurar el seguiment pedagògic i emocional dels nois i
noies:
• El tutor realitzarà una hora de trobada on-line de tutoria de grup
• El tutor/a destinarà dues hores setmanals a atendre les famílies on-line.
• El professor/a de matèria destinarà una hora setmanal a atendre famílies on-line.
• El tutor/a destinarà dues hores setmanals a atendre individualment els alumnes
del seu grup-classe on-line.
• El professor/a de matèria dedicarà una hora setmanal a atendre individualment
alumnes on-line.
• El 4t tutor destinarà dues hores setmanals a atendre els alumnes que ho
requereixin d’acord amb el Departament d’Orientació.
• El tutor/a, i l’Equip Directiu realitzarà un seguiment personalitzat i exhaustiu en
cas de situacions concretes derivades del confinament: estat d’ànim de l’alumne,
morts properes, situacions econòmiques, organització i logística familiar, etc
• Els tutors, la cap d’estudis i coordinadors es reunirà amb els delegats per copsar
les inquietuds que aquests han recollit dels seus companys.
L’eina principal de comunicació del centre amb les famílies serà el correu electrònic. El
professorat mantindrà obert aquest canal de comunicació a través del correu corporatiu
que es facilitarà a les famílies. Els tutors disposaran, des de començament de curs, de la
relació de correus i telèfons actualitzats de les famílies.
El recull d’aspectes acadèmics de cada alumne, les famílies i els propis alumnes el podran
consultar a la Plataforma Educamos.
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20.4 Mètode de treball i recursos didàctics previstos
Els alumnes de l’escola disposen tots d’ordinador portàtil i, tot i que el curs passat ja ho
van utilitzar, al setembre se’ls farà una formació per si hi hagués un nou confinament.
Es mantindrà l’estructura horària de matèries prevista en el curs presencial. De cada
matèria, es marcarà les hores que seran classe on-line i les que seran de treball personal
o de grup, sense la presencia del professor, però amb tasques encomanades.
1r ESO

On-line

Treball

Total hores

Català

2

1

3

Castellà

2

1

3

Anglès

2

2

4

Matemàtiques

2

2

4

Tecnologia

1

1

2

Biologia i Geologia

2

1

3

Física i Química

0

0

0

Geografia i Història

2

1

3

Religió

0

1

1

Educació Física

1

1

2

Música

1

1

2

Arts&Crafts

1

1

2

Informàtica / Laborat

0

1

1

Projectes

1

1

2

Tutoria de grup

1

0

1

TOTAL

18

15

33
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2n ESO

On-line

Treball

Total hores

Català

2

1

3

Castellà

2

1

3

Anglès

2

2

4

Matemàtiques

2

2

4

Tecnologia

1

1

2

Biologia i Geologia

0

0

0

Física i Química

2

1

3

Geografia i Història

2

1

3

Religió

0

1

1

Educació Física

1

1

2

Fem Equip

0

1

1

Arts&Crafts

1

1

2

Informàtica / Laborat

0

1

1

Projectes

1

1

2

Oratòria

1

0

1

Tutoria de grup

1

0

1

TOTAL

18

15

33
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On-line

Treball

Total hores

Català

2

1

3

Castellà

2

1

3

Anglès

2

2

4

Matemàtiques

2

2

4

Tecnologia

1

1

2

Biologia i Geologia

1

1

2

Física i Química

1

1

2

Geografia i Història

2

1

3

Religió

0

1

1

Educació Física

1

1

2

3x3

0

1

1

Música

1

1

2

Projectes

1

1

2

Apps

1

0

1

Tutoria de grup

1

0

1

TOTAL

18

15

33

3r ESO
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On-line

Treball

Total hores

Català

2

1

3

Castellà

2

1

3

Anglès

2

2

4

Matemàtiques

2

2

4

Història

2

1

3

Religió

0

1

1

Educació Física

1

2

3

Emprenedoria

0,5

0,5

1

Itinerari 1

2

1

3

Itinerari 2

2

1

3

Itinerari 3

2

1

3

0,5

0,5

1

Tutoria de grup

1

0

1

TOTAL

19

14

33

4t ESO

Recerca

Per treballar durant el confinament s’utilitzarà la plataforma digital Google Classroom.
Des d’aquesta plataforma es poden crear classes on-line, distribuir tasques, comunicarse amb altres usuaris i mantenir el treball organitzat de manera senzilla. Permet a
l’alumnat el tractament dels mateixos continguts amb una estructura organitzativa més
clara i que pot facilitar el treball globalitzat dels processos durant aquest temps de
confinament. És una plataforma que compleix la normativa de la Comunitat Europea en
quant a la protecció de dades de menors.
La seguretat d’aquesta plataforma (classroom, meet, correu d’alumnes...) només permet
accedir-hi mitjançant el correu corporatiu @lestonnacbcn.org
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E. CONCRECIONS PER AL BATXILLERAT
21. CRITERIS D’ORGANITZACIÓ DELS GRUPS. MATÈRIES COMUNES O COMUNA
D’OPCIÓ
A primer de batxillerat, tant les matèries comunes com la comuna d’opció seran grups
estables, a excepció de CMC on es barregen el científics del 1rA amb els del 1rC, matèria
que és desenvoluparà a l’aula de l’hemicicle on es mantindrà la distància de seguretat i
s’utilitzarà la mascareta .Veure la pàgina 4 GRUPS ESTABLES TOTAL (Comunes i
desdoblaments) 1r Batxillerat.
A segon de batxillerat, les matèries comunes seran grups estables. Alguns grups de les
matèries comunes s-on estables i altres no. En aquest últim cas s’utilitzarà la mascareta i
es procurarà mantenir la màxima distància possible entre els alumnes, a més, si la matèria
s’imparteix en una aula diferent a la del grup estable, els alumnes al sortir de la classe del
grup estable es posaran la mascareta i s’hauran netejat les mans amb gel hidroalcohòlic,
prèviament a l’inici de la classe desinfectaran taula i cadira de l’aula on seuran per realitzar
la classe . Veure la pàgina 6 GRUPS ESTABLES TOTAL (Comunes i desdoblaments) 1r
Batxillerat
21.1 Matèries de modalitat
A primer de batxillerat, al desdoblar-se poques matèries de modalitat hem pogut crear
molts subgrups estables, es pot corroborar a la taula GRUPS DESDOBLAMENT
ESTABLES 1r Batxillerat de la página 4. A les matèries descrites a la taula GRUPS
DESDOBLAMENT BARREJATS 1r Batxillerat de la pàgina 5, s’utilitzarà la mascareta i
es procurarà mantenir la màxima distància possible entre els alumnes, a més, si la matèria
s’imparteix en una aula diferent a la del grup estable, els alumnes al sortir de la classe del
grup estable es posaran la mascareta i s’hauran netejat les mans amb gel hidroalcohòlic,
prèviament a l’inici de la classe desinfectaran taula i cadira de l’aula on seuran per realitzar
la classe .
A 2n de batxillerat, presenta un grup de socials molt nombrós, per tant, el nombre de
desoblaments barrejat és més nombrós veure pàgina 7 GRUPS DESDOBLAMENT
BARREJATS 2n Batxillerat, s’aplicarà el protocol abans descrit per als alumnes de
primer
21..2 Matèries especifiques
A primer de batxillerat les matèries específiques són CAU i Economia, les quals són
subgrups estables, ja que tots els alumnes son del grup 1rB de Batx.
Si la matèria s’imparteix en una aula diferent a la del grup estable, els alumnes al sortir de
la classe del grup estable es posaran la mascareta i s’hauran netejat les mans, prèviament
a l’inici de la classe desinfectaran taula i cadira de l’aula on es realitzarà la classe
(segurament aula polivalent) .
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A 2n de batxillerat no hi ha matèries específiques.
21.3. Model híbrid.

BATXILLERAT
Comunicació escola-alumnes-famílies
Es mantindrà la comunicació amb els alumnes i les famílies a nivell on-line reproduint
l’estructura habitual, per tal d’assegurar el seguiment pedagògic i emocional dels nois i
noies:
• El tutor realitzarà una hora de trobada on-line de tutoria de grup
• El tutor/a destinarà dues hores setmanals a atendre les famílies on-line.
• El professor/a de matèria destinarà una hora setmanal a atendre famílies on-line.
• El tutor/a destinarà dues hores setmanals a atendre individualment els alumnes
del seu grup-classe on-line.
• El professor/a de matèria dedicarà una hora setmanal a atendre individualment
alumnes on-line.
• El 4t tutor destinarà dues hores setmanals a atendre els alumnes que ho
requereixin d’acord amb el Departament d’Orientació.
• El tutor/a realitzarà un seguiment personalitzat i exhaustiu en cas de situacions
concretes derivades del confinament: estat d’ànim de l’alumne, morts properes,
situacions econòmiques, organització i logística familiar, etc.
• El cap d’estudis es reunirà amb els delegats de 1r i/o 2n batxillerat per copsar les
inquietuds que aquests han recollit dels seus companys.
L’eina inIcial de comunicació del centre amb les famílies serà el correu electrònic, si es
creu oportú es realitzaran a través del meet una trobada online. . El professorat mantindrà
obert aquest canal de comunicació a través del correu corporatiu que es facilitarà a les
famílies. Els tutors disposaran, des de començament de curs, de la relació de correus i
telèfons actualitzats de les famílies.
El calendari i qualificacions acadèmiques de cada alumne, les famílies i els propis alumnes
el podran consultar a la Plataforma Educamos. L’activitat lectiva es canalitzarà a través
del classroom i es preveu que cada setmana les famílies rebran un correu on se la
informarà de diferent aspectes de totes les matèries a partir de la Gsuite, els alumnes hi
accediran amb els seu correu corporatiu @lestonnacbcn.org
21.4 Mètode de treball i recursos didàctics previstos
Els alumnes de l’escola disposen tots d’ordinador portàtil i han treballat amb les eines
Gsuites, especialment el classroom, tot i que el curs passat ja ho van utilitzar, al setembre
se’ls farà una formació per si hi hagués un nou confinament.
Es mantindrà l’estructura horària de matèries prevista en el curs presencial. De cada
matèria, es marcarà les hores que seran classe on-line i les que seran de treball personal
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o de grup, sense la presencia del professor, però amb tasques individuals o grupals
encomanades, sobretot de caràcter competencial. Les classes online es convocaran a
través del meet del clasroom, sent la mateixa plataforma la utilitzada pel lliurament de
feines i correccions d’aquestes, així mateix com proves virtuals. Malgrat tot, es prioritzaran
la realització de proves presencials sempre que es pugui, sent l’entrevista personal o
grupal, on-line, una altra manera d’avaluar als alumnes.
La temporalització de les unitats es preveu a una equivalència de de 8 a 16 hores lectives,
en funció de la matèria, ritme de la classe i de la dificultat o extensió de la matèria
impartida.
Estrucutra de l’avaluació, en el cas que no es puguin fer cap mena de prova presencial es
basarà en un seguiment de la realització de les tasques o reptes, el lliurament de la feina
i la qualitat d’aquesta, l a participació i interacció amb altres i alumnes i professorat vers
la matèria, la resolució de tasques proposades durant la classe online. Es preveu uns 45 a
50 minuts cada sessió online, amb un interval de 10 minuts entre una i altra. Les sessions
online serien de 9 a 14 hores, deixant les tardes per desenvolupar les feines individuals o
grupals.
1r Batxillerat

Sessions On-line

Treball

Total hores

Català

2

1

3

Castellà

2

1

3

Anglès

2

1

3

Història de la filosofia

1

1

2

CMC

1

1

2

Educació Física

1

1

2

Religió

1

1

2

Matemàtiques

2

2

4

Tecnologia Industrial

2

2

4

Física

2

2

4

Dibuix Tècnic

2

2

4

Química

2

2

4

Biologia

2

2

4

CTMA

2

2

4

Mates Socials

2

2

4

Economia de l’Empresa

2

2

4

Història del Món

2

2

4

Cultura audiovisual

2

2

4

Economia

2

2

4

Total: 10 sessions online de comunes i 8 de modalitat a la setmana
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15 hores de tasques/estudi a desenvolupar durant la setmana.
Mitjana de 3 o 4 sessions on line i 3 hores de feina al dia, equivalent a 6 hores diàries.
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On-line

Treball

Total hores

Català

2

2

4

Castellà

2

2

4

Anglès

3

2

4

Història

3

2

4

Filosofia

2

2

4

Matemàtiques

3

2

5

Tecnologia Industrial

3

2

5

Física

3

2

5

Dibuix Tècnic

3

2

5

Química

3

2

5

Biologia

3

2

5

CTMA

3

2

5

Mates Socials

3

2

5

Economia de l’Empresa

3

2

5

Història de l’Art

3

2

5

Cultura audiovisual

3

2

5

Geografia

3

2

5

1r Batxillerat

Total: 12 sessions online de comunes i 12 de modalitat a la setmana
18 hores de tasques/estudi a desenvolupar durant la setmana.
Mitjana de 5 sessions on line i 3’5 hores de feina al dia, equivalent a 7 hores diàries.
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F. Pla de suport emocional per a l’obertura del centre
Presentació
El present document és un recull de les instruccions i orientacions que s’han rebut des del
Consorci d'Educació de Barcelona per al retorn al centre educatiu i es complementa amb altra
informació rellevant amb l'objectiu d'ajudar a l'equip docent a poder detectar les necessitats de
la comunitat educativa sigui a nivell:
o
personal de cadascú dels membres de la comunitat educativa.
o
de grup aula i/o grup d’iguals.
Cal tenir molt present que en les orientacions que es proposen s’hauran de tenir en compte les
instruccions sanitàries de prevenció i seguretat, així com les directrius del Departament
d’Educació i del Consorci d’Educació de Barcelona respecte a com s’organitzarà la vida escolar
en aquestes circumstàncies excepcionals.

Introducció
Partim de la vivència d’una crisi excepcional que ens està afectant en totes les nostres àrees.
Una crisi sempre és un canvi per al qual no estem preparats. Aquesta ens genera malestar i la
urgència de passar-la ràpidament. Hem de ser conscients que una crisi, per la seva essència, no
és permanent. Ha d’haver-hi un desenllaç o una conclusió.
Les crisis són inherents a l’ésser humà, per exemple, de molt petits la primera vegada que ens
van separar del pare o la mare; ja de més grans, quan ens va deixar el nostre primer amor, quan
ens van acomiadar de la feina i havíem de pagar el lloguer o la hipoteca,... i ara ens trobem en
una altra crisi a la nostres vides: les conseqüències provocades per la COVID-19.
Quins factors ens influeixen per superar una crisi? La comprensió cognitiu-emocional de la
situació (percepció de la situació), la fortalesa del «jo» (resiliència), els mecanismes d'afrontament
(estils d'afrontament) i la xarxa de suport familiar i social.
Tots plegats tenim la necessitat de tornar a la normalitat, segurament aquesta serà una nova
normalitat que haurem d’anar construint entre tots a poc a poc.
En línies generals, caldrà dedicar un temps a conformar-la. El primer dia que l’alumnat torni als
centres farà molt de temps que no es veuen entre ells, i caldrà dedicar un temps a treballar
diferents aspectes abans de consolidar la nova dinàmica diària.
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La retrobada dels docents al centre educatiu
En aquest període de confinament, molts de nosaltres hem passat moments més o menys
complicats i, en alguns casos, hem viscut situacions difícils.
Els professionals retornarem, com la resta de la comunitat, amb diversitat d’experiències que
caldrà poder treballar abans de la incorporació dels alumnes.
En aquest context general, s’ha d’afegir que en l’entorn escolar dels docents ha hagut d’adaptarse a un nou escenari: atendre les necessitats educatives i emocionals del seu alumnat de manera
virtual. Si a això afegim l’acompanyament de l’alumnat en situacions que li ha provocat patiment,
tot plegat, ha pogut generar estrès en el professorat.
Que la comunitat educativa se senti escoltada i sostinguda serà essencial per a que després
pugui fer-ho, en les millors condicions, amb els alumnes atenent els dubtes i pors que es puguin
plantejar a la tornada.
El retrobament entre el professorat és molt important. Encara que haurem de respectar les
mesures de seguretat sanitàries, poder compartir en persona com hem viscut aquestes
setmanes és molt beneficiós per a la nostra salut mental.
És important remarcar que el distanciament físic no significa distanciament social.
En l’ Annex 1 es faciliten orientacions de cura personal per a docents.

La retrobada amb l'alumnat
L’acollida i el retrobament amb l’alumnat no es pot improvisar. S’ha de preparar amb temps per
tal de donar resposta a les necessitats educatives i emocionals que molt alumnat tindrà en els
primers moments de la tornada a classe.
No és cap novetat comentar que aquests últims mesos han estat excepcionals i complicats, però
sí cal tenir en compte que aquests moments difícils impacten de forma diferent en cada persona
i que cadascú s'expressa de forma diferent. Al mateix temps, s'ha de tenir present que cada
infant farà servir diversos recursos personals per a encarar el retorn a la normalitat.
És necessari respectar els ritmes personals i les formes d’expressió de cadascú en aquests
moments.
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Aspectes previs a la tornada
El primer dia que l’alumnat torni als centres farà molt de temps que no es veuen entre ells, i
caldria dedicar un temps a treballar diferents aspectes abans de consolidar la nova dinàmica
diària:
o
o
o
o

Acollir de manera empàtica i amb escolta activa les vivències relatades per l’alumnat.
Tornar a la normalitat.
Obrir nous horitzons de futur.
Estar atents i observar l’evolució de l’alumnat que ha manifestat malestar psicològic o
una situació traumàtica sobrevinguda durant el confinament

L'equip docent, juntament amb el DO, hauria d'identificar aquells alumnes que podrien
necessitar més ajuda en el retorn al centre degut a les seves característiques personals. Un bon
moment per recollir aquesta informació seria durant el traspàs d'informació que es realitza a
inicis de setembre entre tutors i tutores. Davant els casos més sensibles, es recomanaria trucar
a les famílies per saber en quines condicions emocionals inicia el curs l'alumne/a.
La primera acollida
L'arribada a l'escola: Tant si es valora esperar a l'alumnat al pati abans de pujar a classe com si
se'ls ha d'esperar a l'entrada de l'aula, s'ha de procurar disposar d'una actitud d’acollida sincera,
tenint present que la distància física no implica un distanciament social. Es recomana oferir a
tothom una paraula de benvinguda, una mirada o un somriure per transmetre el nostre
apropament.
Si s'ha detectat que algun alumne/a no ha vingut, s'hauria de comprovar si la família ha trucat;
sinó aquell mateix matí s’ha de contactar amb el pare o la mare per saber com es troba.
Dins de l'aula
Seria convenient deixar un moment més informal pel retrobament entre els companys/es tot
respectant les distàncies establertes per Sanitat. Mentrestant, el tutor/a pot aprofitar per anar
saludant més personalment als alumnes.
Aquest moment podrà ser més breu o més llarg depenent de l’etapa educativa, cicle o nivell. Un
temps orientatiu seria no allargar-lo més enllà dels 30-45 minuts.
Des d’un punt de vista psicològic, i seguint un eix temporal, hi ha tres aspectes als quals
convindria posar-hi atenció:
-

Una mirada al passat recent. Quines han estat les vivències dels nens, nenes i adolescents
des de l’arribada de l’epidèmia i l’inici de l’estat d’alarma, incloent-hi les possibles
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-

-

pèrdues familiars, les angoixes associades al confinament i/o al contagi, la gestió de
l’impacte emocional de les informacions rebudes de l’entorn, etc. És a dir, com hem
viscut la crisi del COVID-19 fins al moment? Com ens ha impactat?
Una mirada al present. De quina manera ens adaptem a una realitat diferent, sota
paràmetres de funcionament quotidià inèdits que es visualitzen també en les pròpies
activitats educatives i de lleure. Com ens adaptem a la situació actual i quines emocions
ens generen? Com ens sentim en aquesta nova realitat?
Una mirada al futur. Quines són les preocupacions i temors derivats de la incertesa per
l’evolució futura dels esdeveniments, no només en relació a l’epidèmia, sinó també a
l’economia, l’educació, la feina, les relacions socials, etc. Preguntem-nos, doncs, què ens
espera d’ara en endavant? Com ho podrem afrontar? Com gestionem la incertesa?

Propostes d’activitats per la primera trobada
o Per l'etapa infantil i Cicle inicial
Es recomana deixar un temps d’adaptació a l’espai organitzat segurament de manera
diferent a altres cursos (distàncies entre taules,...) perquè els alumnes puguin parlar amb
els seus companys/es o agafar alguna joguina o conte tot recordant-los la importància
de les distàncies.
Es pot plantejar al grup pensar entre tots i totes noves formes de donar petons i
d’abraçar-se a distància.
S’ha d’estar atent de l’alumnat que sabem que ha patit una situació traumàtica, que
prèviament era vulnerable o que, sense ser vulnerable, presenti una conducta que abans
del confinament no hi era (per exemple, no relacionar-se amb ningú, aparició de noves
pors, augment de rebequeries,.....). En aquests casos, caldria comunicar-ho a les famílies
juntament amb el DO.
o Per a la resta de cicles
1. Fer una assemblea en rotllana; respectant les distàncies establertes per Sanitat. La idea
és, de manera voluntària i respectant el torn de paraula, compartir pensaments i
emocions que han tingut durant el confinament o al llarg del període de vacances A
l’annex 2 es proposa una activitat de grup, aquesta no hauria de durar més de 30-45
minuts.
2. Realitzar una tasca individual. Pot ser escriure una redacció, fer un dibuix o producció
sobre la seva experiència de confinament i/o sobre com volen que sigui el nostre retorn
a la normalitat (el plantejament s'adaptarà segons l’edat de l’alumnat). Oferir la
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possibilitat de que cada alumne/a decideixi si es vol centrar en parlar del confinament,
el període de les vacances o orientar-se cap al futur. Aquesta és una manera de proposar
diferents formes de gestionar les emocions per retornar a la normalitat. Segons els
alumnes i les seves característiques podeu valorar si és millor compartir aquestes
produccions o mantenir-les en la seva intimitat. Aquest treball individual ens pot
permetre veure si hi ha algun estudiant que ha patit dificultats durant el confinament
que no ho ha comentat de forma verbal. L’activitat podria durar uns 45 minuts.
Per altra banda, és possible que algun alumne/a més vulnerable o que ha patit un impacte
emocional més important durant aquest temps de confinament (per exemple, la pèrdua d’un
familiar molt proper) requereixi una atenció més individualitzada i no pugui realitzar les activitats
previstes. Caldrà tenir preparat algun espai i alguna persona que el pugui atendre, si cal. En
aquest sentit, si es té coneixement d’aquesta situació i la classe i/o la resta de famílies del grup
ho saben s’haurà de protegir del possible apropament d’alumnat i famílies a l’entrada de l’escola
ja que el poden aclaparar amb els seus comentaris amb bona intenció. En aquest cas, és
recomanable pactar amb la família l’entrada abans o després dels company/es i ser rebut per un
docent amb el qual tingui vincle. Després de la seva acollida individual i copsar com es troba se
li oferirà l’oportunitat de poder compartir amb la classe el que li ha passat tot respectant el seu
dret a no voler dir res. A continuació, se l’acompanyarà a classe i es farà el que s’hagi pactat amb
ell/a.
Actuacions concretes que es poden realitzar per ajudar al nostre alumnat
1. Estar disponibles
L’equip docent i persones adultes en general hem d’estar disponibles i disposades a parlar
dels malestars, respondre les preguntes de les criatures sobre les seves vivències i
preocupacions, sense forçar però sense defugir el tema, i sobretot sense espantar-nos.
Creem, doncs, situacions propícies per a la conversa i l’expressió emocional sense que se
sentin obligats/ades a seguir un fil argumental tancat.
En aquests moments, pren una especial rellevància transmetre calma i serenor a l’hora de
treballar per una bona gestió i regulació emocional en els infants i adolescents. Com a
persones adultes, sempre som models i modelem. Per tant, hem de procurar donar exemple
amb la nostra actitud i conducta.
I com ho podem portar a terme?
a) Mantenint una escolta activa i empàtica
• Agrair la confiança per intentar comunicar-nos què els passa (emprar el reforç
positiu).
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Oferir disponibilitat, en temps, espai i en actitud receptiva.
No jutjar, no interrompre i procurar que se sentin compresos/eses i
recolzats/ades. Crear espais que promoguin el diàleg, on puguin expressar
les vivències sense avaluació ni judici.
No donar per fet quines són les seves inquietuds. Hem d’escoltar-los/les i
estar atents a deixar-los/les parlar perquè no sempre s’expressaran en el
moment que nosaltres triem per fer-ho ni ens comunicaran allò que
esperàvem.
Tractar d’entendre sempre el malestar des del punt de vista de qui l’expressa,
no pas des del nostre.
Evitar oferir solucions prematures, respondre abans d’escoltar o usar
expressions com “Segur que no n’hi ha per tant”, “Jo si fos tu faria...”, “Jo no
dubtaria en...”, “Jo no estic gens d’acord en...”, etc.
Si no ens pregunten però detectem un baix estat d’ànim o una conducta
desajustada, acostem-nos-hi nosaltres. Busquem moments i espais diversos
al llarg del dia, quan no estiguin amb els companys/anyes en una activitat,
per preguntar com estan. Si són petits/ites, és bo que ens ajudem amb
contes o mitjançant el joc simbòlic o el dibuix, ja que són bones eines per a
entendre i expressar emocions.
Animar-los/les a que demanin ajuda si es troben en una situació difícil.
Recordar-los/les que demanar ajuda és quelcom valent i intel·ligent.
Mantenir un canal comunicatiu obert i de confiança per continuar parlant en
un altre moment si en aquell que nosaltres propiciem no volen. És bo
respectar quan volen deixar de parlar d’un tema. Els podem indicar que en
tornarem a parlar en un altre moment.

b) Contenint i calmant
• Parlar amb un to de veu suau i serè i procurar fer-ho a l’alçada dels seus ulls
(asseguts, agenollats, etc.).
• Ajudar-los/les a relaxar-se. Assegurar que es disposi d’un espai (a l’aula, al
menjador, als patis, etc.) on estiguin còmodes i que puguin descansar si ho
requereixen, sobretot amb menors de 6 anys.
• Practicar activitats tranquil·litzadores. Introduir tècniques de respiració i de
relaxació en el transcurs del dia i entre les altres activitats que es facin a l’espai
de lleure.
• Si el/la nen/a està desorientat/ada i/o atabalat/ada, permetre-li separar-se del
grup/activitat i anticipar les activitats que vindran a continuació.
• Si detectem que tenen por a quedar-se a l’espai de lleure, per temor al
contagi o per altres motius, cal tractar aquest tema també amb les seves
famílies per conscienciar-les conjuntament que, amb les mesures de
protecció adequades, es pot tornar a sortir, anar a l’escola i compartir espais
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físics amb els seus iguals i docents sense perill per la seva salut.
Pel que fa a la por, més que esperar a que se’n vagi per tornar a fer coses
habituals, és millor tornar a la quotidianitat de manera gradual, pausada i
respectuosa, però també decidida, per tal que els infants recuperin a poc a
poc sensacions de seguretat i d’autonomia i la por se’n vagi. No deixem que
la por ens bloquegi.
Amb preadolescents i adolescents, deixar cert espai perquè puguin estar
sols/soles (a aquesta edat solen començar a avergonyir-se de les emocions),
però no excessiu. El grup d'iguals representa ara la seva major font de
referència i satisfacció. Aquesta descoberta del fet social, de la pròpia
identitat i de la pertinença a un grup s’ha vist interrompuda per la crisi de la
COVID-19. Per això, és important facilitar-li la reconnexió amb el seu grup
d'iguals en els espais físics de lleure i oferir alternatives lúdiques i atractives a
la connexió a través de les noves tecnologies, de les que s’ha de fomentar un
ús responsable.
També, amb preadolescents i adolescents, oferir una perspectiva que els i les
ajudi a tranquil·litzar-se recordant, per exemple, alguna situació prèvia en la
qual van poder gestionar les seves emocions de forma eficaç.

c) Acompanyant
• Per ajudar a l'infant a expressar com se sent, posant nom a les seves
sensacions, sentiments, etc., és important validar i legitimar les seves
emocions, sense minimitzar la seva importància.
• Trobar moments per explicar que la tristesa apareix de forma natural, quan
enyorem alguna cosa o a algú i, si plorem, és normal i ens ajuda a sentir-nos
millor, igual que quan recordem moments feliços. Si el/la nen/a reacciona
amb molta irritabilitat, en lloc d'ignorar-ho podem comentar suaument que
entenem que estigui enfadat/ada, però que aquest enuig també passarà.
• Explicar que hi ha moltes formes d'estar enfadat/ada, preocupat/ada, trist/a
o de "plorar sense llàgrimes" i que, de vegades, el mal humor és una d'elles.
Podem dir al nen/a que l’entenem i que sabem que està trist/a, enfadat/ada
o que té por, per ajudar-lo/la a entendre com se sent i reconduir la seva
conducta.
• Mantenir els horaris, les rutines i uns límits raonables i flexibles. Els nens i
nenes necessiten límits i rutines predictibles i coherents que els ajudin a
organitzar-se i els donin sensació d'ordre, control i seguretat. Feu cartells i
dibuixeu plegats les normes i els horaris que seguireu al matí, a la tarda i en
les estones de menjador.
• Habilitar un racó en l’espai de lleure on els infants puguin anar una estona si
es senten aclaparats/ades. Convé que hi tinguin material lúdic per entretenirse: paper i colors, llibres, contes, novel·les gràfiques, puzles, coixins (per usar
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per descansar o per canalitzar ràbia de forma funcional, etc.), objectes
simbòlics per transitar la por (ossets de peluix, ninos/es, disfresses, etc.).
Tenir en compte que els gestos simbòlics permeten el processament
emocional de les situacions. Podeu valorar organitzar una sessió de cançons,
poemes o contes preferits dels i les participants, etc.
Animar els/les preadolescents i adolescents a explorar quines activitats
els/les ajuden a estar millor i realitzar-les (cuinar, tocar algun instrument,
llegir, jugar a pilota una estona, etc.), fer activitats de cohesió de grup, i
fomentar el contacte i el temps amb el seu grup d'iguals respectant les
mesures sanitàries establertes.

d) Informant correctament
• Informar de les mesures d’higiene i de distanciament que es prendran en les
diferents activitats, explicant-ne els motius, assegurant-nos de la seva
comprensió i fomentant la participació en el seu compliment, per exemple,
implicant-los en el disseny de cartells informatius o conscienciant-los de la
importància social de mantenir els contagis a ratlla.
• Explicar al nen/a amb un llenguatge adaptat a la seva edat quina és la
situació. Els nens i nenes necessiten poques informacions però clares, i
sempre amb un element positiu, per petit que sigui. I sobretot, entendre que
no estan sols/es.
• Tractar de respondre les seves preguntes, sense mentir ni ocultar la veritat,
però seguint sempre el ritme dels alumnes i no donant més informació de la
que ens demanen o de la que són capaços d’entendre. És millor respondre
amb un “No ho sé” o “No ho sé encara però...” que una resposta falsejada o
ambigua que generi més incertesa, confusió i fins tot desconfiança.
2. Fomentar la resiliència entre l’alumnat
En situacions de crisi un factor de protecció és la resiliència, és a dir, la capacitat que té la persona
per enfrontar-se a les dificultats de la vida i aprendre d’aquestes, superant-les. És una capacitat
que es pot aprendre. En aquest sentit, des del centre educatiu tenim l’oportunitat de fomentarla entre el nostre alumnat. Segons Henderson (20062), la manera de promoure la resiliència entre
els infants i els adolescents és mitjançant el fiançament d’aspectes que es poden trobar més o
menys desenvolupats en ells/es. Aquests aspectes són:
o La confiança: És la base del desenvolupament dels altres factors resilients. Si senten
relacions confiables i afectuoses estan llestos per acceptar límits a les seves conductes i
imitar models. Estan preparats per ser agradables, solidaris, optimistes i esperançats.
Podran tenir relacions interpersonals exitoses i resoldre conflictes en diferents àmbits i
demanar ajut si fos necessari.
o L’autonomia: Reforça els factors resilients ja activats. A mesura que es tornen més
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autònoms, la voluntat i el desig d'acceptar límits a les seves conductes es veuen
enfortides. Promourà el respecte per ells mateixos i per la resta, s'activarà l'empatia i la
solidaritat, així com també el sentir-se responsables dels seus propis actes.
Desenvoluparà la gestió de les seves emocions.
o La iniciativa: Incentivar-la reforçarà la confiança amb els altres. Augmentarà la seva
predisposició a fer les coses de manera responsable. Fomentarà l’optimisme i la
seguretat en sí mateixos. Promourà noves formes de fer; solucionant problemes i si cal
demanarà ajut.
o L’aplicació: Realitzar tasques de manera diligent reforçarà la seva independència de
l’adult. Els ajudarà en la planificació i consecució dels seus objectius. Facilitarà la resolució
de problemes.
o La identitat: El seu desenvolupament fa que s’integrin els aspectes anteriors per a
utilitzar-los davant de les adversitats de la vida.
És important prendre consciència que els pilars de la resiliència (confiança, autonomia, iniciativa,
aplicació i identitat) es treballen a diferents nivells i de diferents maneres en el dia a dia del
centre. Tenir-los presents fa que els puguem fomentar de la següent forma:
o Ésser positius; trobar el potencial o les fortaleses de tot l’alumnat i expressar-seles.
o Crear seguretat a l’aula mitjançant un clima emocional positiu de manera que
l’alumnat se senti respectat, recolzat i estimat.
o Fomentar relacions sanes a l’aula basades en el respecte, l’empatia i la
cooperació.
o Provocar el pensament crític i creatiu per fomentar la visualització de noves
possibilitats, per exemple, possibles solucions a un problema plantejat a l’aula.
o Acceptar que tothom es pot equivocar i que de l’error s’aprèn. Donar importància
al procés ja que quan s’analitza es millora el resultat.
o Promoure l’autonomia a classe.
o Tenir sentit de l’humor. Relativitzar les situacions amb humor fomenta la nostra
resiliència. En aquest sentit, podem ser un model a imitar per l’alumnat.
Factors de risc que ens poden orientar en el seguiment del nostre alumnat
És esperable que una àmplia majoria dels infants no presentaran cap simptomatologia
preocupant a la tornada del confinament. Molts d'ells es mostraran contents de retornar al
centre i amb ganes de retrobar-se amb docents i companys. Malgrat això, convindrà que
identifiquem aquells alumnes als que hem de parar una especial atenció.
Els següents criteris ens poden orientar en la identificació de l’alumnat que es podria trobar en
una situació de major vulnerabilitat i que, per tant, hauria de tenir un acompanyament i
seguiment acurat. Serien els alumnes que han viscut:
o Les circumstàncies de la mort per la COVID-19. Segurament en la gran majoria dels casos
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ha estat impossible acompanyar personalment al malalt en les seves últimes hores i
acomiadar-se.
Si la defunció ha passat a casa, presenciar-la i no poder fer res. S’agreuja si l’alumne/a
estava sol/a.
Altres pèrdues acumulatives i sobrevingudes pel confinament (acomiadament del pare
i la mare de la feina, marxar del domicili...)
Pèrdues anteriors ocorregudes en menys d’un any (per exemple, la mort d’un ésser
estimat, una mascota...)
Haver viscut altres situacions traumàtiques abans i durant el confinament
(maltractament, violència masclista a casa, abús físic, ciberassetjament, ...)
Manca de xarxa familiar i social de suport.
Ser alumnat NESE.
Viure una situació socioeconòmica vulnerable; sobretot si ha empitjorat o s’ha produït
durant el confinament.
El que ha manifestat malestar psicològic durant el confinament i se’n té coneixement

És important conèixer aquestes circumstàncies perquè se li pugui fer un acompanyament
adequat des de l’escola.
Reaccions normals que es poden observar en els alumnes
Arrel de la situació que s'està vivint i que es va mantenint en el temps, els nens i els adolescents
poden expressar-se amb tota una sèrie de reaccions que ens cridin l'atenció. Així, podrien
presentar:
o Reaccions fisiològiques: alteracions en la gana i la son, mal de cap,. ...
o Reaccions emocionals: canvis sobtats d’ànims, irritabilitat, por, tristesa, estat d’ànim
negatiu, desmotivació pels aprenentatges, inseguretat, ....
o Reaccions cognitives: dificultats en l’atenció i concentració, preocupació excessiva,
malsons, ...
o Reaccions de comportament: conductes regressives, hiperactivitat, canvis en les seves
relacions socials (retraïment, aïllament social, augment de conflictes,...), canvis en els
hàbits del menjar i de la son, descens significatiu del rendiment escolar, ....
Davant aquestes expressions de malestar, en un primer moment s'han de normalitzar i s'ha de
tranquil·litzar a les famílies. Tot i així s'ha d'estar alerta en l'evolució d'aquests símptomes.
Hem de tenir present que els recursos personals per afrontar situacions complicades són
proporcionals a l’edat, és a dir, a menys edat menys recursos. Per això, part dels nostres alumnes
es poden emmirallar i reaccionar igual que les persones adultes que tenen com a referents.
En l’Annex 3 es poden consultar les orientacions de cura personal adreçades a l’alumnat.
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Quan ens hem de preocupar?
En la gran majoria de casos, en les 4-6 setmanes posteriors a la situació traumàtica viscuda
l’alumnat ressitua i redueix les seves reaccions amb l’ajuda del suport de la seva xarxa familiar i
social. Només algun alumnat pot necessitar un suport psicològic més individual.
Serà necessària una actuació més puntual sobre els símptomes quan les seves reaccions es
mantenen o augmenten la seva freqüència i intensitat o apareixen davant d’estímuls o
situacions que no pertocarien i/o dificulten el seu dia a dia.
Si els símptomes no milloren, s'ha de compartir la informació recollida amb:
- la família per notificar allò que preocupa i s’ha observat.
- el Departament d'Orientació de l'escola per tal que es pugui valorar juntament amb l'EAP
una possible derivació al CSMIJ.
En l'Annex 4 es poden consultar les diferents conductes desadaptades que ens podem trobar
dins de l'aula i que s’haurien de consultar tant amb les famílies com amb el DO.

Alumnes NESE
Cada alumne NESE és únic i disposa d’unes capacitats, un diagnòstic i unes característiques ben
diferents. És per això que és important poder posar-nos en contacte a inicis de curs amb els seus
familiars per a que ens puguin fer una transmissió de les estratègies que han demostrat ajudarlo/la a assimilar més fàcilment la informació, mantenir la calma i a controlar millor les alteracions
emocionals.
El fet que l’equip docent pugui conèixer quins recursos han resulten eficaços en altres contextos
pot accelerar el procés d’adaptació al nou curs escolar.
Indicacions precises vinculades a cada tipus de diagnòstic
Discapacitat intel·lectual
Resultarà especialment útil parlar amb els alumnes de forma pausada, amb paraules clares i
fent pauses per a poder verificar el que han entès. Si les expressions verbals van acompanyades
de gestos i d’expressions facials més accentuades que de costum, estarem fent un bon treball
que li facilitarà processar i integrar millor la informació. Cal tenir present també que quan el
quocient d’intel·ligència (QI) de l’infant correspongui al d’un de menys edat, les explicacions han
de ser molt més breus, i cal preveure que les experiències poden ser viscudes amb una
maduresa emocional menor a la corresponent a la seva edat cronològica.
Trastorn de l’aspecte autista (TEA)
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Aquest trastorn pot suposar a l’infant o adolescent veritables dificultats a comunicar les seves
emocions i escoltar les dels demés, ajustar-se als canvis, desenvolupar-se a nivell social, i seguir
activitats que no siguin del seu interès.
Serà favorable per a aquest rang d’infants i adolescents ajudar-los/les a adaptar-se als canvis
explicant-los/les les rutines i les activitats amb antelació.
L’adult/a pot realitzar un exemple de rutina amb l’alumne/a vàries vegades, per tal que es pugui
preparar emocionalment. I podríem inclús explicar-li la rutina amb el suport de dibuixos o
pictogrames si cal.
Hiperactivitat i impulsivitat
Els alumnes amb dificultats prèvies a gestionar el seu comportament i pulsions, la tensió
acumulada durant el confinament pot sorgir una vegada retrobin el grup i les dinàmiques de
moviment. En aquests casos, les mostres d’afecte i de comprensió els/les poden ajudar a calmarse, més que no pas el fet de ressaltar el seu nerviosisme o conducta agitada. També és necessari
practicar amb ells i elles formes de calmar-se tot movent-se (anar a refrescar-se, caminar, fer
exercicis de relaxació dinàmics...) així com proporcionar objectes o materials adequats per a
infants amb TDHA, per a que puguin trobar el suport material que necessiten per a retrobar la
calma.
Altes capacitats intel·lectuals
Els infants amb altes capacitats intel·lectuals o amb alt potencial intel·lectual en ocasions poden
sentir-se molt angoixats donat que la seva alta capacitat de racionalització els pot portar a
indagar sobre aspectes profunds, angoixes existencials o qüestions no habituals en la resta de
companys de la mateixa edat. Durant la pandèmia i la presa de mesures de protecció, molts
d’ells han presentat pors, angoixes i sentiments de buit interior. Amb la presència d’estímuls
externs durant el dia, aquests sentiments i pors solen passar desapercebuts, però en cas que
l’infant expressi alguna qüestió ansiògena o malestar en l’espai escolar, li podem facilitar un
temps i lloc per deixar que ho expliqui, i podríem a més ajudar-lo/la a adonar-se’n del què
necessita per relaxar-se. Hem de tenir en compte que es tracta d’un perfil al que li agrada
generalment arribar sol/a a una conclusió, més que regir-se per consignes tancades sobre el que
hauria de fer per sentir-se millor.

La retrobada amb les famílies
És un moment que se les haurà d’ajudar a obrir expectatives de retorn a la normalitat generant
il·lusió pels seus fills i filles per tornar a compartir el dia a dia amb els seus amics/gues i
companys/es.
Hem de tenir en compte que per les famílies aquest primer moment serà viscut segurament
amb angoixa, i aquesta angoixa l’haurem d’acollir i acompanyar.

Pàgina 103

De la mateixa manera que és important preparar l’acollida de l’alumnat, també és molt
important preparar l’acollida de les famílies.
És recomanable fer una primera reunió, si no és possible en acabat el primer dia. sí en la mateixa
setmana del retorn a les classes.
L’objectiu serà explicar què s’ha fet i esvair dubtes i pors respecte a com hem vist els seus fills/es.
Per organitzar-la ens podem basar en com organitzem les d’inici de curs (per nivells, per cicles...).
Tot seguit, es proposa un ordre del dia per aquesta reunió:
o Explicar com ha anat el dia, què s’ha fet a classe.
o Com ha estat l’acte de retrobament i en què ha participat el grup-classe.
o Una valoració de com hem vist al grup; això tranquil·litza molt a les famílies.
o Comentar que si en les properes setmanes hi ha alguna cosa que els amoïna
sempre poden contactar amb el tutor o tutora.
Per acabar, no hem de perdre de vista les famílies vulnerables o que han patit una situació
d’impacte emocional o a conseqüència del confinament o de la COVID-19.
A més del seguiment que s’hagi pogut fer durant el confinament, és important tenir un primer
contacte personal en la primera o segona setmana després de retornar a classe per veure com
es troben i oferir-nos si necessiten quelcom.
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Annexos
Annex 1
Orientacions de cura personal per a docents
-

Parlar amb algú de com ens trobem.

-

Fer alguna activitat física (practicar algun esport, gimnàs o simplement caminar). L’activitat
física ajuda a conciliar la son i a estimular la producció de les endorfines en el nostre cos,
relacionades amb el benestar físic.

-

Tenir alguna afició (esport, llegir, pintar, escriure,...) ajuda a desconnectar durant una estona
d’allò que preocupa.

-

Mantenir hàbits de menjar sans: respectar les hores dels àpats i procurar seguir una dieta
equilibrada (per exemple, la dieta mediterrània: verdures, llegums, carn, peix, fruita, làctics i
alguns fruits secs).

-

Respectar els horaris dels àpats, d’anar-se a dormir i de llevar-se.

-

Si es vol fumar o prendre una beguda ensucrada o amb alcohol procurar fer autocontrol ja
que aquests tipus de situacions poden provocar un augment en el consum que poden tenir
repercussions negatives per a la salut física i en com es pot viure aquesta situació.

-

Reduir l'exposició a notícies relacionades amb la COVID-19. Estar informat és important, però
s'ha d’evitar estar tot el temps connectat al que està passant sobre la infecció. Això no ajuda
a què la ment descansi. Es proposa consultar les notícies sobre aquest tema dos cops al dia.
Davant dels rumors consultar la informació emesa per les autoritats sanitàries
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Annex 2
Orientacions per la realització de l’assemblea el primer dia de classe
S’ha de realitzar mantenint les distàncies de seguretat dictades per Sanitat
Explicar les instruccions de la dinàmica:
“La dinàmica que farem ara és per poder compartir com ens hem trobat durant el confinament
i com ens trobem ara amb el retrobament. La dinàmica té unes regles que hem de respectar:
-

Aquest és l’objecte de paraula (s’explica que en condicions normal seria un petit objecte –
pilota escuma, un bolígraf, un llapis,..- que es passaria d’alumne en alumne. Com ara això és
impossible es demanarà imaginació: la mà del tutor/a té l’objecte i fa el gest de passar
simbòlicament aquest objecte de paraula) que anirem passant perquè el company/a parli.
Mentre tingui l’objecte de paraula ningú pot parlar.

-

Escoltarem i respectarem l’opinió de l’altre sense fer cap comentari ni valoració.

-

No hi ha l’obligació de parlar. Ser-hi aquí ja és important. Si t’arriba l’objecte de paraula i no
vols parlar o no se t’acudeix res pots dir “passo la meva paraula” i donar l’objecte al
company/a del costat i així fins tanca el cercle.

-

“El que es digui aquí és queda aquí.”

-

Algunes preguntes que poden ajudar a fomentar la participació són:
o Què has fet en el confinament? Com t’has trobat?
o Què és el primer que vas fer al sortir al carrer?
o Com et trobes ara amb el retrobament amb els companys/es?

- Per acabar podem animar a què l’alumne/a digui un desig per al grup, la família,....
- És important la participació activa del tutor/a que expressarà també els seus pensaments i
emocions.
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Annex 3
Orientacions de cura personal adreçat a l’alumnat
-

Parla amb alguna persona important per a tu de com et trobes, com poden ser els familiars
i les teves amistats. Tenir aquest suport es farà més suportable la situació.

-

Fes alguna activitat de lleure (llegir, escriure, dibuixar, jugar, veure una pel·lícula,...). T’ajudarà
a no pensar tant en allò que tan et preocupa; però fes una utilització responsable de tele i
videojocs, abusar-ne farà que estiguis molta estona assegut i no et deixarà fer altres coses
que poden ser interessants i al final del dia podria ser que et costés dormir.

-

Fes activitat física. T’ajudarà a conciliar la son i a estimular la producció en el teu cos d’unes
substàncies anomenades endorfines que ajuden a trobar-te millor.

-

Manté els hàbits i horaris com els d’anar-se a dormir i aixecar-se, respectar les hores dels
àpats i seguir una dieta equilibrada. Menja verdures, llegums, carn, peix, fruita, làctics i alguns
fruits secs. Seguir-los farà que el teu cos i la teva ment es trobin bé.

-

Redueix la exposició a notícies relacionades amb la COVID-19. Davant dels rumors parla amb
la família que t’explicaran el que diuen els metges i les autoritats sanitàries.
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Annex 4
Orientacions sobre conductes desadaptades que es poden detectar dins de l’aula i que
requeriran de seguiment
Presentem alguns dels comportaments desadaptats que es poden detectar dins de l’aula com,
per exemple, es pot observar un augment de les dificultats per regular les emocions, episodis
d'enuig (augment de la irritabilitat), labilitat emocional (amb tendència a el plor), conducta
hipermotriu, dificultats per seguir indicacions i conductes d'oposició, augment de les pors i
dificultats en l'alimentació i el son.
En cas de mantenir-se en el temps, s’haurien de compartir les observacions amb les famílies i el
DO per tal de buscar els recursos més adequats per a casa infant.
Altres conductes i expressions concretes que requereixen de la nostra atenció i seguiment són:
Les Regressions
Són un mecanisme de defensa del cervell consistent retrocedir a un nivell anterior del
desenvolupament davant d'una situació inesperada, extrema o de descontrol, í es pot entendre
com una manifestació que passa alguna cosa que el nen no sap gestionar. També poden
aparèixer després d’un temps de vacances o davant un canvi brusc en l'entorn.
La incapacitat per demanar ajuda davant de situacions dominades per la ràbia o la frustració o
la por també contribueix a l'aparició d'aquestes conductes.
Les regressions, en la major part dels casos, solen ser temporals i són una resposta o conducta
normal en aquest tipus de situacions tan excepcionals. Al principi les hem d’atendre sense
preocupar-nos.
Quines conductes o regressions poden aparèixer en els nostres alumnes?
-

Alteració del son:
Hi ha nens i nenes que comencen a mostrar dificultat a l'hora de dormir, o potser
no se senten cansats, o es desperten diverses vegades durant la nit. Pot ser a
causa de la falta d'exercici físic i moviment. Molts d'ells i elles estan menys cansats
que de manera habitual, i això afecta directament al seu patró de son.
Podem intentar fer una rutina d'exercicis diaris, fer un ball, imitar moviments
d'animals, copiar una coreografia o aprofitar l'hora de sortir al carrer per buscar
un espai obert on córrer, anar en patinet o donar uns tocs a la pilota, si és
possible.
Si es dona el cas, es pot plantejar eliminar migdiades curtes pel dia, per tal de que
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a la nit descansin millor.
També pot ser que l’infant demani dormir amb els pares o potser necessiti una
llum per anar a dormir cada nit. El millor és recomanar als pares oferir aquest
acompanyament i mostrar-se pacients i tranquils.
-

Dificultats amb el menjar:
Pot ser que fins ara l’infant mengés bé i actualment no mostri interès pel menjar,
o no vulgui provar menjars nous, o rebutgi certs aliments.
Dins el desenvolupament normal dels nens i nenes, és habitual que aquests
canvis sorgeixin, de manera que en situacions tan especials com ho és aquesta,
pot ser que apareguin aquestes conductes encara amb més motiu.
El més recomanable és seguir oferint sempre aliments saludables, sense forçar ni
posar el focus en el tema, tractant de no estar parlant d'el mateix tema tot el dia
i valorant els progressos. A poc a poc tot anirà adquirint una nova normalitat si
restem importància a aquest comportament i tractem de reforçar allò que si ens
agradi de la seva conducta.

-

Malsons o terrors nocturns:
Hi ha fases en el desenvolupament de qualsevol nena o nen on apareixen els
malsons.
L'ideal és recomanar als pares acompanyar aquestes situacions, mostrant-nos
disponibles i propers. El més important és oferir afecte i acompanyament quan
això succeeixi, per proporcionar-los seguretat i confiança. Podem ajudar-lo a
posar paraula a les seves pors, tractant d'oferir eines com contes, fer un dibuix o
parlar sobre el que tem o li fa tenir malsons.

-

Control d'esfínters:
Es pot donar el cas d’infants que, després d'haver mostrat un bon control
d’esfínters, de sobte presentin un descontrol d’aquests.
A vegades la falta de rutina, un canvi brusc o una situació inesperada, pot fer que
això passi. En molts casos aquesta conducta desapareix de manera natural als
pocs dies o setmanes. El nostre paper com a adults és acompanyar aquesta
situació posant la nostra atenció i el focus en els èxits i no tant en els errors.
És important mostrar-se disponible i proper, sense mostrar enuig davant d'una
situació com aquesta, on el nen o la nena necessita del nostre suport i
comprensió.

-

Rebequeries:
Durant les etapes primerenques la gestió de les emocions és realment
complicada per als infants.
Qualsevol persona, a qualsevol edat pot necessitar ajuda en algun moment a
l'hora de gestionar les seves emocions, i més encara en aquest moment de les
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nostres vides, ja que estem davant d'una situació única i que mai havíem
experimentat. Quan apareix una rebequeria, només veiem l'expressió d'aquesta
emoció convertida en enuig, plor, frustració, però no som capaços de veure què
ha passat perquè l’infant s’expressi d’una manera inadequada.
És per això que davant d'una rebequeria hem de mostrar-disponibles per escoltar
el que l’infant vulgui dir-nos, oferir el nostre acompanyament amb una abraçada,
afecte i amor, i esperar per parlar quan se senti preparat per a això. És normal que
davant d'aquesta situació apareguin més rebequeries, frustració i enuig, i
haguem de fer servir la paciència com a principal instrument.
Mostrar enuig davant d’una regressió no ajuda a l’infant, sinó que li afegeix més dificultat doncs,
més enllà de la situació per la qual ha fet la regressió, també ha de gestionar la desaprovació de
l’adult de referencia.

La manifestació de manca de límits i problemes en la convivència
Alguns aprenentatges o hàbits poden haver desaparegut després de tants mesos de no anar a
escola, una possible explicació és que prèviament els límits treballats a casa no s’havien
consolidat suficientment.
Aquest fet es pot observar dins l’aula o bé poden arribar-nos dubtes i preocupacions des dels
progenitors envers la situació que viuen a casa, per tant, des del centre educatiu cal estar atents
i acollir els sentiments i preocupacions, no només dels nostres alumnes, sinó també de les
famílies.
Davant aquesta circumstància, les normes i l'estructura familiar prenen un gran valor.
Cal empoderar als pares i mares perquè se situïn en la seva posició de “caps” de família.
Els límits i rutines són necessaris per als infants a que els donen seguretat, doncs els permet
conèixer l’entorn i les conseqüències de les seves accions.
Pels adolescents i joves les normes també prenen una gran importància. Si bé és cert que, per
l’etapa en la que estan, sovint busquen on es troba el límit i si poden se’l salten, cal tenir present
que aquest procés forma part de la seva recerca d'identitat, de la seva forma de cercar separarse de l’empremta dels seus progenitors. Per tant, és important que trobin normes per tal
d’aprendre i incorporar que en la societat hi ha límits i conseqüències als nostres actes, però
també perquè per l’etapa evolutiva en la que es troben els necessiten per definir qui són.
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En relació als problemes de convivència caldrà estar atents a si aquests són la conseqüència d’un
període sense massa límits en el seu entorn o si venen derivats d’una gestió emocional ineficaç
generada per situació de la COVID-19.
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L’addicció a les pantalles i les noves tecnologies
L’addicció és una activitat o afició en la que s’inverteix una quantitat de temps desmesurada,
genera dependència i té afectes negatius en la vida quotidiana de l’individu.
És relativament fàcil caure en una addicció a Internet i xarxes socials, degut a la seva facilitat
d’accés, la percepció d’anonimat, desinhibició, etc. I és molt complicat prendre consciència de
la pròpia addicció. Per això, l’entorn dels infants i joves hem d’estar alerta, per tal de poder iniciar
un treball de presa de consciència. Algunes conductes que es poden observar són:
-

Símptomes d’abstinència: humor “depressiu”, irritabilitat, inquietud motriu, dificultats de
concentració, trastorns del son.
Aïllament (menys contacte de manera presencial amb amics, parella,...).
Baix rendiment acadèmic.
Irritabilitat quan hi ha mala connexió.
Mentir sobre el temps real que s’està connectat.
Desinterès per altres temes i activitats.

Calen normes clares dins l’àmbit familiar, per poder evitar les conseqüències negatives que se’n
poden derivar.

Presentar excés de por
La por és una emoció caracteritzada per un sentiment intens, habitualment desagradable,
provocat per la percepció d'un perill”. La por activa el sistema d'alarma de l'organisme i posa en
marxa una sèrie de reaccions fisiològiques, que suposen una despesa energètica suplementària,
preparant-lo per sobreviure. La por s'expressa igual en l'ésser humà i la resta d'animals vertebrats:
la retirada (fugir del perill), l'agressió defensiva (resposta d'atac), la immobilització (quedar-se
paralitzat) i la submissió.
En alguns moments, la por, pot arribar a no ser adaptativa interferint negativament en el dia a
dia.
En la tornada a l’escola poden aparèixer pors del tipus:
-

Per separació de l’infant de les persones amb qui hi té un fort vincle (ansietat per
separació).
A sortir de casa.
A la COVID-19.
A la mort (pròpia o de familiars i/o persones estimades)

Pàgina 112

Davant l’expressió de la por, s’han d'evitar comentaris com: “No n’hi ha per tant”, “No siguis
poruc/ga”, “Ja veuràs com tot passa”, “Això et farà més fort/a“, “ Sé com et sents. Això et farà
millor persona“, “ Pensa que n'hi ha d’altres que estan pitjor“, “Estar enfadat/ada, enrabiat/ada i
trist/a no t’ajudarà“, “A d’altres els ha passat el mateix aquestes setmanes i... ja toca tirar
endavant“, “ No tens motius per posar-te així. No n’hi ha per tant“,“ No ploris més. No has de tenir
por“,….

Mostrar alts nivells d’angoixa: Ansietat per separació
Què és? És una por excessiva relacionada amb la separació d’aquelles persones amb les quals ha
creat vincle emocional.
Això pot causar:
-

Gran malestar quan l’infant se separa del pare o de la mare, o bé de persones amb qui té
un fort vincle.

-

Gran preocupació per la possible pèrdua d’una d’aquestes figures o per la possibilitat de
que els hi passi quelcom a ells mateixos (nen/a) que faci que s’hagin de separar del
pare/mare.

-

Rebuig a sortir de casa, anar a l’escola, dormir fora de casa,... causat per la por a la
separació.

-

Malsons recurrents relacionats amb la separació; també somatitzacions quan es
produeix o es preveu la separació.

Cal tenir en compte que és una ansietat que acostuma a ser present en els infants que inicien
per primer cop l’escola, o també es pot observar en la tornada al centre educatiu després dels
períodes de vacances.

Manifestar reiterativament conductes relacionades amb el Dol
El dol és un procés natural d'adaptació a una pèrdua, al trencament d'un vincle. A més del dol
per la mort d'una persona propera, els alumnes poden viure moltes altres situacions que generin
un procés de dol, com la separació dels pares, un canvi d'escola o de domicili, el trencament
d'una amistat, etc.
Per acompanyar els alumnes en l'elaboració d’un dol cal atendre les vessants cognitiva i
emocional. És a dir, cal ajudar-los a entendre què ha passat i també a expressar les emocions
que senten.
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Els adults que acompanyen un infant en el dol han de poder estar bé per ajudar-lo a elaborar
aquest dol. En cas que estiguin massa afectats, cal demanar ajuda personal i/o professional.
Per tant, cal estar atents amb aquells infants que:
-

Han patit una mort en la família o entorn proper (avi, tiet/a, pare/mare, amic/ga,...).

-

Han hagut de canviar de casa.

-

Han tingut pèrdues en la forma de viure degut a la pèrdua de feina d’algun dels tutors
legals.

La durada del dol és molt variable. Tot i així, podem considerar que els dos primers anys solen
ser els més durs i després s'experimenta un descens progressiu del malestar emocional.
Si l’alumne se sent comprès, respectat i acompanyat, tindrà més capacitat per integrar la situació
dolorosa.
Es recomana consultar el protocol que disposa el DO ja que és una guia d’expressió del dol en
les diferents etapes maduratives dels infants i adolescents.
Actuacions per part dels tutors davant l’alumne/a que viu un dol:
-

-

Estar atents al seu comportament dins de l'aula, la seva relació amb els companys/es, el
seu interès pels estudis i el rendiment acadèmic
És important que els docents no canviïn les seves exigències quant a la conducta
correcta, sabent que, en alguns casos, els infants o adolescents que estan en dol poden
presentar menor capacitat d'atenció, els pot resultar més difícil la concentració
(necessiten pensar en la persona que se n'ha anat, com serà la seva vida a partir d'ara,
etc.) i potser se li obliden les coses amb més facilitat que abans (demanar als pares una
signatura, els deures, un projecte, l'estoig, etc.). Davant aquestes actituds, hem de tindre
més paciència i flexibilitat.
Convé designar a una persona a la qual podrà acudir quan ho necessiti. Allò ideal és que
sigui el tutor/a o orientador/a, depenent del vincle que tingui amb cada un d'ells.
També és important designar un lloc, un espai on pugui anar en cas de sentir necessitat
d'estar tot sol o amb algun amic/a.
Flexibilitat metodològica: En els primers mesos, estarem atents a veure com va
funcionant a l'aula i si trobem necessari donar-li més temps als exàmens, a l'entrega dels
treballs, no fer-lo sortir a la pissarra, etc.
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Les emocions són naturals i adaptatives i l’escola ha de ser un espai de validació i naturalització
de tota l’experiència que viu l’alumnat en dol.
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Fonts:
https://www.edubcn.cat/rcs_gene/extra/00_covid/orientacions_per_a_la_tornada_als_centres_e
ducatius_juny2020.pdf
https://www.barcelona.cat/covid19/sites/default/files/2020-06/Guia-Acompanyament-emocionalNNA_COVID-19-1.pdf
http://xtec.gencat.cat/ca/recursos/orientacions-atendre-emocions-alumnat/
http://ensenyament.gencat.cat/ca/arees-actuacio/families/recursos/recomanacions/
https://www.tutete.com/blog/2020/05/las-regresiones-infantiles-en-tiempos-de-coronavirus/.
DSM-5-Guia de consulta dels criteris diagnòstics.
Trastornos de ansiedad en la infancia y adolescencia. Enrique Echeburúa y Paz Corral

Pàgina 116

Pàgina 117

G. ANNEXOS PLA D’OBERTURA
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