PLA D’ORGANITZACIÓ DE CENTRE. CURS 2021-2022
La Bisbal d’Empordà, 2 de setembre de 2021

Objectius principals
• Aplicar les mesures preventives i de seguretat.
• Afavorir la millor organització possible.
• Promocionar la salut i el suport emocional a
l’alumnat.

MESURES PREVENTIVES I DE SEGURETAT

REQUISITS PER ACCEDIR AL CENTRE
•

La família a l’inici de curs signarà una declaració responsable on consti que és
coneixedora de la situació actual i que es compromet a no portar l’infant o adolescent en
cas que presenti símptomes.

•

La família prendrà la temperatura abans d’anar a l’escola. El límit és 37,5ºC.

•

L’escola ja NO prendrà de nou la temperatura a l’entrada del centre.

•

Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre o febrícula per sobre
de 37,5 ºC, tos, dificultat per respirar, mal de coll, refredat nasal*, fatiga, dolors
musculars i/o mal de cap, mal de panxa amb vòmits o diarrea, pèrdua d’olfacte o gust en
infants grans i adolescents) o amb qualsevol altre quadre infecciós.

•

No ser convivent o contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia
compatible en els 10 dies anteriors.

MESURES SANITÀRIES

MESURES SANITÀRIES
•

La distància interpersonal de seguretat és de 1,5 metres, excepte dins
el grup estable.

•

L’alumnat i professorat de grups estables no caldrà que mantinguin
distància dins l’aula i la distribució de les taules i cadires podrà ser la
més adequada en cada moment.

•

Al pati d’infantil i primària, cada grup estable disposarà d’un espai
propi, en el qual es podrà treure la mascareta i no caldrà mantenir
distància.

•

Al pati de secundària, l’alumnat es mourà lliurement i sense
distància. En aquest cas la mascareta serà obligatòria.

RENTAT DE MANS
•

Totes les aules de l’escola disposaran d’un dispensador de gel
hidroalcohòlic per tal de fer un rentat de mans cada vegada que s’entra o
es surt de l’aula en qüestió.

•

A infantil es podrà fer una higiene de mans periòdica amb aigua i sabó, ja
que es disposa de pica pròpia dins l’aula. 4t de primària també disposa de
pica, així que també podrà realitzar rentats periòdics.

•

La resta d’alumnat farà higiene de mans amb aigua i sabó cada vegada que
utilitzin els sanitaris o quan utilitzin la zona del pati que disposa de font
amb dispensadors de sabó.

•

Les zones de rentat de mans i les aules disposaran de cartells informatius
explicant els passos per a una correcta higiene.

ÚS DE MASCARETA
•

Educació infantil: no és obligatòria, però es recomana a les entrades, sortides i espais
comuns, per si es coincideix amb altres grups estables. Seria adequat que l’alumnat d’infantil
tingués una mascareta a la bossa.

•

Educació primària: obligatòria dins els grup estable, excepte quan siguin al pati en un espai
propi. També és obligatòria a les entrades, sortides i espais comuns. Es recomana disposar
d’una segona mascareta a la bossa.

•

Educació secundària: obligatòria en tot moment. Es recomana disposar d’una segona
mascareta a la bossa.

•

Docents i PAS: obligatòria en tot moment.

•

Famílies i persones externes: obligatòria en tot moment. L’accés al centre educatiu queda
restringit i caldrà cita prèvia o accedir per la porta petita a partir de les 9:15h o les 15:30h
seguint el protocol establert (distància + rentat de mans + mascareta).

MESURES SANITÀRIES
•

L’alumnat d’infantil, a l’inici de curs, haurà de portar un paquet de
mocadors de paper i un de tovalloletes d’un sol ús. Les tutores ja
comunicaran a les famílies en quin moment caldrà reposar-los.

•

Tot l’alumnat de primària i secundària haurà de portar mocadors d’un sol
ús. A l’aula també hi haurà un paquet de mocadors i un de tovalloletes d’un
sol ús per si és necessari el seu ús.

•

Totes les aules i sanitaris disposaran d’una paperera amb tapa i pedal
degudament etiquetada per tal de gestionar els residus d’higiene personal:
mascaretes, mocadors, tovalloletes...

MESURES SANITÀRIES
•

Tot l’alumnat del centre esmorzarà a l’aula, posant èmfasi en la ventilació i separació
entre infants i/o joves. Un cop tots finalitzin, el grup estable podrà sortir al pati. Seguim
recomanant esmorzars saludables i sostenibles com fruita i entrepans.

•

L’esmorzar no es podrà compartir en cap cas, ni tampoc es podrà portar cap tipus
d’aliment per celebracions d’aniversaris...

•

Tot l’alumnat haurà de portar una cantimplora d’aigua degudament identificada. Es
podrà reomplir a les aixetes de l’escola, però en cap cas es podrà beure directament d’elles.

•

Cada grup estable tindrà un sanitari designat per ús prioritari, tot i que si cal podrà
utilitzar un altre sanitari sempre que sigui necessari.

•

Per tal d’evitar acumulacions a la zona dels sanitaris, l’alumnat podrà fer-ne ús quan ho
necessiti.

MESURES SANITÀRIES
•

El material a l’aula propi i comú es podrà compartir, assegurant una
bona higiene de mans.

•

Cal evitar el màxim la circulació de grups dins el centre.

•

L’educació física es realitzarà, sempre que sigui possible, a l’aire lliure.
Infantil i CI al pati de l’escola, CM i CS al Parc Infantil i ESO a les
instal·lacions del Pavelló Municipal.

ORGANITZACIÓ DEL CENTRE

GRUPS ESTABLES = GRUPS CLASSE
DOCENTS
TEMPORAL

ESPAIS

GRUPS

ALUMNES

ESTABLE

AULA

TEMPORAL
Aula Experimentació i
gimnàs
Aula Experimentació i
gimnàs

P3

21

2

3

Aula P3

P4

24

2

3

Aula P4

P5

25

1

4

Aula P5

1R PRI

22

1

3

Aula 1r

2N PRI

19

1

3

Aula 2n

3R PRI

21

1

3

Aula 3r

4T PRI

24

1

3

Aula 4t

5È PRI

26

1

4

Aula 5è

6È PRI

25

1

4

Aula 6è

1R ESO

25

2

9

Aula 1r ESO

Aula Desdoblament,
música i gimnàs
Aula Desdoblament,
música i gimnàs
Aula Desdoblament,
música i gimnàs
Aula Desdoblament,
música i gimnàs
Aula Desdoblament,
música i gimnàs
Aula Desdoblament,
música i gimnàs
Taller i laboratori

2N ESO

24

1

7

Aula 2n ESO

Taller i laboratori

3R ESO

22

1

8

Aula 3r ESO

Taller i laboratori

4T ESO

23

1

8

Aula 4t ESO

Taller i laboratori

AULA OBERTA

13

1

5

Aula Oberta

Taller i laboratori

Aula Experimentació,
desdoblament i gimnàs

ENTRADES I SORTIDES INF I PRI
INFANTIL I PRIMÀRIA
MATÍ
ACCÉS

GRUP

PORTAL VERD

PROUDHON CARBÓ

HORA ENTRADA

TARDA

HORA SORTIDA

HORA ENTRADA

HORA SORTIDA

5è/6è 8:55 a 9:00h

12:55 a 13:00h

14:55 a 15:00h

16:55 a 17:00h

4t/1r

9:00 a 9:05h

13:00 a 13:05h

15:00 a 15:05h

17:00 a 17:05h

3r/2n

9:05 a 9:10h

13:05 a 13:10h

15:05 a 15:10h

17:05 a 17:10h

P5

8:55 a 9:00h

12:55 a 13:00h

14:55 a 15:00h

16:55 a 17:00h

P4

9:00 a 9:05h

13:00 a 13:05h

15:00 a 15:05h

17:00 a 17:05h

P3

9:05 a 9:10h

13:05 a 13:10h

15:05 a 15:10h

17:05 a 17:10h

ENTRADES I SORTIDES ESO
SECUNDÀRIA
MATÍ
ACCÉS

PORTAL VERD

GRUP

HORA ENTRADA

HORA SORTIDA

3r i 1r ESO

8:25 a 8:30h

14:40 a 14:45h

3r i 1r ESO

8:25 a 8:30h

13:45 a 13:50h

4t i 2n ESO

8:30 a 8:35h

14:45 a 14:50h

4t i 2n ESO

8:30 a 8:35h

13:50 a 13:55h

AULA OBERTA

8:35 a 8:40h

14:50 a 14:55h

AULA OBERTA

8:35 a 8:40h

13:55 a 14:00h

TARDA
HORA ENTRADA

HORA SORTIDA
Dilluns, dimecres i divendres

15:10 a 15:15h

17:10 a 17:15h

Dimarts i Dijous
Dilluns, dimecres i divendres

15:15 a 15:20h

17:15 a 17:20h

Dimarts i Dijous
Dilluns

15:20 a 15:25h

17:20 a 17:25h

Dijous

PATI MATINAL
GRUPS

ENTRADA

SORTIDA

4t, 5è i 6è PRI

10:30 h

10:55 h

1r, 2n i 3r PRI

11:00 h

11:25 h

1r, 2n, 3r i 4t ESO

11:30 h

11:55 h

P3, P4 i P5

12:00 h

12:45 h
• A Infantil, els tres grups ocuparan els espais 1 i 2.
A l’espai 1, es farà una separació per poder
ubicar dos grups.

ESPAI 1 - PATI
ESPAI 2 - PISTA

ESPAI 3 - TERRASSA

• A Primària, els tres grups de cada franja horària
aniran rotant d’espai dia a dia.
• A Secundària, es prioritzarà l’ús de mascareta i el
pati serà un espai comú.

COM ENS COMUNIQUEM
•

Les informacions generals les rebreu per correu electrònic i a través de la
Plataforma Alèxia en forma de comunicat.

•

També trobareu informació actualitzada a la pàgina web del centre i a les
xarxes socials (instagram i twitter).

•

Les reunions d’aula seran preferentment virtuals, a través del Teams.
Se’n faran dues, una a inici de curs i una segona al 2n trimestre.

•

Les tutories individuals podran ser presencials o virtuals, segons es
concreti amb el tutor o docent.

•

La comunicació del dia a dia amb els tutors i altres docents podrà ser a
través del correu electrònic, agenda escolar, videotrucada o per telèfon.

NETEJA, DESINFECCIÓ I VENTILACIÓ
•

Es realitzarà una neteja i desinfecció de les instal·lacions, com a mínim
una vegada al dia, reforçant aquells espais que ho necessiten en funció de
la intensitat d’ús

•

Es realitzaran ventilacions periòdiques de les instal·lacions sempre abans
i després de l’entrada i sortida, i tres vegades més al llarg del dia durant un
mínim de 10 minuts per cada ventilació.

•

Es netejaran adequadament els lavabos en funció de la intensitat d’ús i
almenys dues vegades al dia.

•

A l’acabament de cada jornada lectiva es procedirà a la desinfecció de
totes les zones de risc mitjançant un sistema de polvorització de líquid
desinfectant DESCOL.

SERVEI DE MENJADOR
•

A l’hora de l’àpat, s’establiran torns, afavorint la ubicació dels grups estables en taules
diferenciades i separades entre elles.

•

Si en alguna taula hi ha alumnat de diferents grups estables, es distribuiran de forma
alternada, amb una cadira buida entre ells.

•

Les estones de lleure es duran a terme en els diferents espais exteriors: pati, pista i
terrassa. En cas de pluja les estones de lleure es farien a les aules o a la sala polivalent.

•

L’ús de la mascareta serà obligatori en tot moment inclús l’alumnat d’infantil,
exceptuant l’estona de l’àpat o quan es pugui assegurar que els alumnes es troben
exclusivament amb el seu grup estable.

EXTRAESCOLARS
•

•

•

•

A través de l’AMPA de l’escola s’ha fet una
proposta d’activitats extraescolars a les
famílies.
L’acollida matinal s’iniciarà el primer dia
de curs, però la resta d’activitats està
previst que comencin al llarg de la primera
setmana del mes d’octubre, sempre i quan
tinguin prou participants
Per poder participar-hi serà necessari seguir
les
normes
sanitàries
de
distància
interpersonal (1,5 metres), rentat de mans
i ús de mascareta.
El responsable de cada activitat concretarà
les mesures preventives necessàries pel
correcte desenvolupament.

ACTIVITAT

DIES

HORARI

Acollida matinal

Dilluns a divendres 08:00 a 09:00h

Mecanografia

Dilluns

Multiesports

Dilluns i dimecres 17:00 a 18:00h

Aula, Espai
d’estudis

Ioga

Dimarts i dijous

17:00 a 18:00h

Aula, Espai
d’estudis

Taller d’art

Dimecres

17:00 a 18:00h

Aula, Espai
d’estudis

Millora
l’ortografia

Dijous

13:45 a 14:45h o
17:00 a 18:00h

Aula, Espai
d’estudis

Escacs

Dimarts

13:45 a 14:45h o
17:00 a 18:00h

Escacs Girona

Música a les
escoles

Dimecres i
divendres

13:45 a 14:45h

Escola de Música
Conrad Saló

Àrab a les
escoles*

Dilluns

13:45 a 14:45h

LIC

13:45 a 14:45h o
17:00 a 18:00h

ORGANITZA
Aula, Espai
d’estudis
Aula, Espai
d’estudis

SORTIDES I ACTIVITATS FORA DEL CENTRE
•

Es prioritzaran les sortides i activitats que es puguin fer únicament amb el
mateix grup estable de l’aula.

•

En cas que l’organització requereixi compartir estones o desplaçament amb
un altre grup que no sigui el propi o estable es mantindran les mesures de
seguretat habituals: mascareta i a ser possible distància.

•

A inici de curs es programaran la major part de sortides i també colònies.

GESTIÓ DE CASOS
•

El responsable de la coordinació i la gestió de la COVID-19 al centre
educatiu és el director.

•

Si es detecta un alumne/a amb símptomes compatibles se’l portarà en un
espai separat, se li col·locarà una mascareta quirúrgica i es contactarà
amb la família perquè el vingui a buscar.

•

Es recomanarà que es traslladin al domicili i, des d’allí, contactin
telefònicament amb el CAP.

•

Si la família detecta símptomes fora del centre, també ha de contactar
amb el CAP.

GESTIÓ DE CASOS
•

Els confinaments de grups d’infantil i primària seguiran el protocol
vigent: grup confinat 10 dies, PCR als contactes estrets...

•

Els confinaments d’ESO, a l’espera d’informació oficial, dependran de si
l’alumnat està o no vacunat amb pauta completa. Sí ho estan, a priori,
no caldrà que es confinin.

•

Caldrà que les famílies amb alumnat e 12 anys o més facin arribar el
certificat de vacunació per tal de gestionar el confinament del grup.

DUBTES, SUGGERIMENTS...
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