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1 – Introducció

L’actual evolució favorable de la pandèmia, així com la importància de

garantir el dret a l’educació i a la protecció dels nois/es fan que

l’obertura amb la màxima normalitat possible dels centres educatius

sigui una prioritat.

L’obertura dels centres és alhora una necessitat i un repte. Un

confinament perllongat pot tenir diversos efectes sobre la salut dels

adolescents tant física com emocional. Aquests efectes poden ser més

grans en aquells de nivell socioeconòmic més desafavorit o en aquells

que tenen una dificultat d’aprenentatge.

Aquest pla pretén establir les bases per tal de que el curs 2021-22 es

pugui reprendre, buscant l’equilibri, amb les màximes garanties, entre la

protecció de la salut dels alumnes i treballadors de l’escola i el dret de

tots els nois/es a una educació de qualitat.

La proposta es basa en els valors de seguretat, salut, equitat i tindrà

vigència durant tot el curs 2021-22.

La finalitat del pla és la d’emmarcar la nostra tasca organitzativa i

pedagògica i orientar-nos en la presa de decisions en els possibles

escenaris que es puguin donar al llarg del curs, d’acord amb els criteris

que fixa l’administració:

 Una acció educativa de qualitat i d’equitat.

 La màxima presencialitat de l’alumnat a l’escola durant tot el curs.

 Agrupaments estables que permetin establir la traçabilitat de

forma eficaç en cas de brot.

 Una atenció inclusiva de tot l’alumnat.
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La fórmula organitzativa del nostre centre garantirà en tot moment la

màxima presencialitat.

En el nostre centre ens organitzarem per cursos (1r, 2n, 3r, 4rt ESO i AO)

per tal de garantir al màxim en primer lloc la seguretat de tota la

comunitat educativa i alhora mantenir una oferta educativa atractiva i

complerta que tingui en compte l’educació i l’acompanyament

emocional de l’alumnat (tenint en compte com va anar el curs passat

amb el confinament) i l’acció tutorial i l’orientació dels nois i noies en

col·laboració amb les famílies.

A més i dins d’aquest mateix pla es preveurà tant la possibilitat de

classes presencials sempre que sigui possible com la seva organització

en cas de confinament parcial o total del centre.

Totes les matèries i programacions del curs 21-22 estaran planificades

per poder-les treballar tant de manera presencial com telemàtica tenint

en compte la intenció d’impulsar l’aprenentatge autònom i creatiu per

part dels alumnes.

I per fer-ho sens dubte haurem de donar un impuls a la cultura digital del

centre.

En el nostre centre en principi es programaran dues sortides per cada

curs, una esquiada de 3 dies, unes colònies per final de curs, un viatge

de final d’etapa per 4rt d’ESO i una MINIWEEK internivells.

Òbviament el fet de poder-los dur a terme o no dependrà de la situació

de la pandèmia en cada moment i si es poden dur a terme serà amb les

adaptacions que calguin i les mesures de prevenció i seguretat que es

determinin.
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Organització del centre en grups de convivència i socialització molt

estables.

Pel curs 21-22 a l’INS ELS ROURES es preveuen els següents grups estables:

 2 grups de 1r d’ESO

 2 grups de 2n d’ESO

 2 grups de 3r d’ESO

 2 grups de 4rt d’ESO

 2 grups d’AO (diversificació curricular) amb alumnat de 3r i 4rt

d’ESO

TOTAL ALUMNES CENTRE: 228 alumnes

El nostre és un centre petit amb poc nombre de professors i per tant és

inevitable que els professors entrin majoritàriament a més d’un grup

estable per la qual cosa es preveu que tot el professorat i l’alumnat

accedeixi a les aules i al pati amb la mascareta posada en tot moment

mentre així ens ho indiquin les autoritats sanitàries corresponents.

El centre dotarà d’una mascareta FFP2 mensual al professorat i PAS del

centre si el Departament d’Educació ens les fa arribar.

2 – Consideracions generals

El pla d’organització de centre pel Curs 2021-22 està subjecte a les

indicacions que es rebin des del Departament d’Educació pels seus

diversos canals.
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Atenent a la situació permanentment canviant, aquesta llista de

comunicats, instruccions, decrets, recomanacions i orientacions pot

ésser ampliada.

 Pla d’actuació per al curs 2021-2022 per a centres educatius en el

marc de la pandèmia per COVID-19 (maig 2021)

3 – Principis bàsics de seguretat i higiene del centre

Segons la RESOLUCIÓ SLT/1429/2020, de 18 de juny, per la qual

s'adopten mesures bàsiques de protecció i organitzatives per prevenir el

risc de transmissió i afavorir la contenció de la infecció per SARS-CoV-2

els dos pilars en el moment actual de control de la pandèmia són la

disminució de la transmissió del virus i l’augment de la traçabilitat dels

casos.

3.1-Grups de convivència i socialització estables

Des de l’inici d’aquest curs 2021-22 proposarem grups de convivència

estables respectant sempre que sigui possible les ràtios establertes

preferentment pel Departament d’Educació amb l’objectiu de

reconèixer de forma fàcil la traçabilitat de possibles casos que es puguin

donar al llarg del curs. Podran formar part d’aquest grup estable altres

docents o personal de suport educatiu si es prenen les mesures

protectores indispensables.

https://drive.google.com/file/d/1cReWv_JbqpIfCwiQyLb7cjq17T1WOqHL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cReWv_JbqpIfCwiQyLb7cjq17T1WOqHL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MrgaDpUbqu2XagE0gqJMEEOY7ip1_K7U/view?usp=sharing


PLA D’ORGANITZACIÓ DE CENTRE
CURS 21-22

7

Per tant, es tracta d’un grup de persones que tenen una relació propera

i molt quotidiana la qual cosa ens permetrà que no sigui necessari la

distància física interpersonal establerta en 1,5m.

Però, en canvi, en el cas que terceres persones s’hagin de relacionar

amb aquests grups, (docents i altres professionals de suport educatiu), o

en cas que diferents grups s’hagin de relacionar entre sí, s’han de

complir rigorosament les mesures de protecció individual, especialment

el manteniment de la distància física de seguretat de 1,5 metres i, quan

no sigui possible, l’ús de la mascareta.

La mesura més efectiva per a preservar la salut dels nois/es així com del

personal docent d’aquest grups estables és la higiene de mans. Per

aquest motiu es requerirà que tots els membres del grup es rentin les

mans:

A l’arribada i a la sortida del centre educatiu

 Abans i després d’entrar a l’aula.

 Abans i després d’anar al WC

 Abans i després de les diferents activitats (també de la sortida al

pati).

El centre vetllarà per l’existència de punts de rentat de mans amb el

material necessari (lavabos). En aquests punts hi haurà sabó neutre i

tovalloletes de paper d’un sòl ús.
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Totes les aules disposen ja d’un dispensador manual de gel

hidroalcohòlic per al personal docent i els alumnes que accedeixin a

l’aula.

Es mantindran els pòsters i cartells informatius explicant els passos per a

un correcte rentat de mans en els diversos punts de rentat de mans.

3.2-Ús de mascaretes

El centre no oferirà mascaretes als seus alumnes. Els alumnes i les seves

famílies són els responsables de portar a la seva mascareta de casa

mentre el seu ús sigui obligatori.

Col·lectiu Indicació Ús de mascareta

Alumnes ESO
Obligatòria en tot

moment
Sí

Personal docent i no

docent

-Obligatòria en tot

moment

Sí

3.3-Requisits per accedir al centre

 Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19

(febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea...) o amb

qualsevol altre quadre infecciós.

 No convivents o contacte estret amb positiu confirmat o

simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors.
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En cas que l’infant presenti una malaltia crònica d’elevada complexitat

que pugui augmentar el risc de gravetat en cas de contraure la infecció

per SARS-CoV2, es valorarà de manera conjunta -amb la família o

persones tutores i el seu equip mèdic de referència-, les implicacions a

l’hora de reprendre l’activitat educativa presencialment al centre

educatiu.

Malgrat l’evidència és escassa, es consideren malalties de risc per

complicacions de la COVID-19:

 Malalties respiratòries greus que precisen medicació o dispositius

de suport ventilatori.

 Malalties cardíaques greus.

 Malalties que afecten al sistema immunitari (per exemple aquells

infants que precisen tractaments immunosupressors).

 Diabetis mal controlada.

 Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus.

3.4-Control de la simptomatologia

Les famílies han de fer-se responsables de l’estat de salut dels seus fills i

filles. A l’inici d’aquest curs 2021-2022, signaran una declaració

responsable a través de la qual:

 Faran constar que són coneixedores de la situació actual de

pandèmia amb el risc que això comporta i que, per tant,

s’atendran a les mesures que puguin ser necessàries en cada

moment.

 Es comprometen a no portar l’adolescent al centre educatiu en

cas que presenti simptomatologia compatible amb la COVID-19 o
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l’hagi presentat en els darrers 14 dies i a comunicar-ho

immediatament als responsables del centre educatiu per tal de

poder prendre les mesures oportunes.

A l’inici d’aquest curs, totes les famílies del centre disposaran d’un llista

de comprovació de símptomes.

La família i/ o l’alumne/a ha de comunicar al centre si ha presentat

febre o algun altre símptoma.

Les famílies són les responsables de vigilar diàriament l’estat de salut dels

seus fills i filles prenent-los la temperatura abans de sortir de casa per

anar al centre educatiu. En el cas que el fill o filla tingui febre o presenti

algun dels símptomes compatibles amb la COVID-19, no podrà assistir al

centre i haurà d’avisar al centre.

En cas de dubte des del centre es prendrà la temperatura als alumnes

que se sentin malament durant les hores lectives.

3.5-Neteja, desinfecció i ventilació

El pla de neteja, desinfecció i ventilació de que el centre seguirà per

aquest curs 2021-22 ha estat adaptat a les característiques i recursos

dels que disposa el centre.

+ = ventilació

ü= neteja i
desinfecció

Diàriament SetmanalmentComentaris

Ventilació de
l’edifici +

1-els 5 minuts finals de
cada classe i durant
l’estona d’esbarjo
2-Sortida dels alumnes a les
14’40h

https://drive.google.com/file/d/1kxqK8-HU6_GcHY5bRwlH4ch4svpE71TB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kxqK8-HU6_GcHY5bRwlH4ch4svpE71TB/view?usp=sharing
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Manetes i poms
de portes i
finestres

ü Amb el gel hidroalcohòlic

Superfície de
taulells i
mostradors

ü

Cada vegada que sigui
utilitzat per una persona
que no pertany al centre
humificarem un tovalló de
paper amb gel
hidroalcohòlic i netejarem
la superfície.

Cadires i taules
de l’aula ü ü

Personal de neteja i els
mateixos alumnes quan
hagin de ser utilitzades per
altres estudiants.

Grapadores i
utensilis d’oficina
a l’aula o
despatx

ü

Amb spray hidroalcohòlic
que disposem a l’aula
humidificarem un tovalló
de paper a les 8.10h

Aixetes ü Personal de neteja

Ordinadors
ü

Personal de neteja

Cada professor serà
responsable que cada
vegada que s’usin es
deixin els equips compartits
aquests es deixin
degudament desinfectats.

Comandament
projectors ü

Amb el gel hidroalcohòlic
que disposem a l’aula
humidificarem un tovalló
de paper a les 8.10h

Fotocopiadora ü ü

Amb el gel hidroalcohòlic
que disposem a l’aula
humidificarem un tovalló i
netejar pantalla després
de cada ús.

Ventilació de+ Després de cada ús deixar
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l’espai els finestrals oberts.

Superfícies i
mobiliari ü Personal de neteja

Terra ü Personal de neteja

Inodors ü Personal de neteja

Terra i superfícies ü Personal de neteja

Cubells de
brossa ü Personal de neteja

Pel que fa a les zones d’exteriors, (esbarjos), són considerades espais de

baix risc de transmissió de la CoViD-19. Per aquest motiu s’aconsella l’ús

d’aquests espais per a totes aquelles activitats que es puguin dur a

terme a l’aire lliure.

Per la seva neteja i desinfecció es seguiran les indicacions establertes en

el document: Neteja i desinfecció en espais exteriors de concurrència

humana.

3.6-Promoció de la salut i el suport emocional

La situació de confinament i la pandèmia que han viscut els nostres

alumnes durant els darrers mesos poden haver tingut conseqüències

emocionals per a molts d’ell/es.

També pot ser necessari adaptar-se a les diferents situacions de

l’alumnat en relació als aprenentatges adquirits durant els mesos de

confinament. La tornada a l’institut representarà una bona oportunitat

per detectar i abordar situacions no resoltes.

Per aquest motiu, durant les primeres setmanes de curs, es programaran,

des de les tutories activitats que permetin l’adaptació progressiva de

l’alumnat al nou curs i als canvis en el centre educatiu.

https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/neteja-desinfeccio-espais-exteriors-concurrencia-humana.pdf
https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/neteja-desinfeccio-espais-exteriors-concurrencia-humana.pdf
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D’altra banda, aprofitarem la situació actual per a consolidar alguns

hàbits i conductes que són imprescindibles en qualsevol context:

 Tenir cura d’un mateix i de les persones que ens envolten.

 Actuar amb responsabilitat per a protegir els més vulnerables.

 Rentar-se les mans de manera freqüent i sistemàtica.

3.7-Gestió de casos

El responsable de la coordinació i la gestió de la CoViD-19 al centre són

la directora del centre (Maria Carme Barceló).

Serà la esponsable de vetllar per informar i conscienciar a la comunitat

educativa perquè no assisteixin al centre si tenen símptomes

compatibles amb la CoViD-19, així com a tots aquells professors i

alumnes que es trobin en aïllament per diagnòstic de CoViD-19 o es

trobin en període de quarantena domiciliària per haver tingut contacte

estret amb alguna persona amb símptomes o diagnosticada de CoViD-

19.

L’equip directiu de l’escola considera que la detecció precoç i el seu

aïllament és una de les mesures més importants per mantenir el centre

segur i preservar al màxim l’assoliment dels objectius educatius i

pedagògics del centre. Per tant, la direcció del centre vetllarà perquè

tots els membres de la comunitat coneguin i respectin al màxim aquest

Protocol de detecció i actuació d’un possible cas de CoViD-19 al centre.

3.8-Protocol de detecció i actuació d’un possible cas de CoViD-19

Si es presenta la sospita de que un alumne, un membre del personal

docent o no docent presenta símptomes compatibles amb la CoViD-19:
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1. Es portarà a l’aula 19 de l’entrada del mòdul de professors.

2. La persona que l’acompanya s’haurà de desinfectar a

consciència les mans.

3. La persona que es faci càrrec de la persona que presenta

simptomatologia compatible amb la CoViD-19 i s’ha d’equipar

amb l’equip d’EPI preparat a direcció per atendre a aquests

casos (mascareta quirúrgica, pantalla facial i guants).

4. A la persona que presenta símptomes se li posarà una mascareta

quirúrgica (del equip d’EPI facilitat pel DEGC), se li desinfectarà les

mans i se li posaran guants.

5. La direcció del centre es posarà en contacte amb la família per

tal de que vingui a buscar el noi/a el més aviat possible. (termini

màxim, 1h).

6. Si la persona amb símptomes presenta un quadre greu: febre molt

alta o dificultats respiratòries, també ens posarem en contacte

amb el 061.

7. La direcció del centre es posarà en contacte amb els SSTT Mares-

Vallès Oriental i notificarà la incidència.

8. La família és la encarregada de contactar amb el seu CAP de

referència per valorar la situació i fer les actuacions necessàries. Si

el CAP considera oportú fer una PCR per SARS-CoV-2, tant l’infant

com la seva família hauran de restar en aïllament domiciliari fins

conèixer el resultat.

a. En cas de que el resultat sigui positiu és Salut Pública

l’encarregada de comunicar aquesta situació als Serveis

Territorials del Maresme-Vallès Oriental perquè s’activi la

gestió de la identificació, aïllament i seguiment dels

contactes estrets.
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b. En el cas de que el resultat sigui negatiu, l’alumne no es

podrà incorporar al centre fins que el símptomes manifestats

no hagin remès un mínim de 24h.

c. L’aula 19 quedarà tancada fins la seva desinfecció pel

personal de neteja a final del dia.

9. Totes les dades s’entraran de la manera adequada a l’aplicació

TRAÇACOVID del Portal de Centres del Departament d’Educació.

En qualsevol cas, l’escalada de decisions en relació al tancament de

l’activitat presencial en un nivell o en el centre en general serà el resultat

de la valoració sobre el terreny per part de l’autoritat sanitària.

A mode orientatiu els motius pels quals es decretés una quarantena i/o

tancaments parcial o total de l’escola serien:

 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 plantejar la quarantena de

tot el nivell 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 aquest nivell.

 Cas positiu en dos membres no convivents que pertanyen a dos

grups de convivència diferents d’un mateix espai (mòdul

prefabricats) tot el grup de convivència de nivell 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
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d’aparició de nous casos. Per tant, interrupció de l’activitat lectiva

presencial en l’espai afectat, també durant 14 dies.

3.9-Accions contraries a la convivència

Qualsevol vulneració dels principis bàsics de seguretat i higiene del

centre que es descriuen en aquest pla serà considerada una falta

greument perjudicial per a la convivència en el centre i implicarà, com

a mesura preventiva, la no possibilitat de l’alumne d’assistir al centre.

Posteriorment, si s’escau, s’incoarà un expedient disciplinari a l’alumne.

4 – Organització de centre

Atenent a les instruccions que dicten els Departaments d’Educació i

Salut, el centre fixarà tres supòsits:

 Presencialitat: Atenent als criteris fixats pel Departament

d’Educació el centre buscarà fórmules organitzatives durant tot el

curs 2021-22, que garanteixin la màxima presencialitat de tot

l’alumnat.

 Confinament parcial: En el cas de produir-se un brot del virus

localitzat en algun moment del curs, es consideraran hipotètics

escenaris de virtualitat, en algun agrupament d’alumnes.

 Tancament del centre: Si les autoritats sanitàries així ho disposen,

l’acció educativa s’haurà de garantir des del primer dia de

confinament.
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4.1-Calendari

El curs 2021-22 s’iniciarà el 13 de setembre de 2021 i finalitzarà el 22 de

juny de 2022.

El calendari pel curs 2021-22 es preveu que serà aprovat a la reunió del

Consell escolar del proper 18 de juny de 2021.

4.2-Horari

 Horari Ordinari: de 8:10 a 14:40

 Pati: 11’10 - 11’40

 Jornada Continuada: de 8:10 a 13:10

L’entrada es farà de forma simultània però separada per nivells 5 minuts

abans de la iniciació de l’activitat lectiva i a la sortida cada professor

responsable indicarà al seu grup fins la porta de sortida del centre.

La sortida al pati serà simultània i cada curs anirà al pati que li

correspongui.

4.3 – Entrades i sortides

En les hores d’inici i final de les activitats educatives, les entrades i

sortides del centre s’han de fer seguint diferents circuits per evitar

aglomeracions i sempre mantenint la distància de seguretat i aprofitant

els dos diferents accessos a la instal·lació:

 1r ESO – porta principal banda dreta

 2n ESO – porta principal banda esquerra

 3r ESO – portal secundari banda esquerra

 4rt ESO – portal secundari banda dreta
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4.4-Fluxes de circulació

Els docents hauran de vetllar perquè els diferents grups no coincideixin

en els passadissos i els lavabos a fi d’evitar aglomeracions i mantenir la

distància física.

En els passadissos i els lavabos s’ha de vetllar perquè no coincideixin més

d’un grup estable. Quan coincideixin més d’un grup estable caldrà

mantenir la distància interpersonal d’1,5 metres i portar mascareta en

tot moment.

4.5-Patis

Al pati cada nivell ha d’ubicar-se al seu espai marcat i diferenciat.

Els jocs i les activitats físiques es podran realitzar de manera individual o

en grups reduïts per tal de garantir les mesures de distanciament físic.

Plànol centre + plànol pati

4.6-Festes

La celebració de les diferents festes escolars s’adaptarà a la situació

d’emergència sanitària i es considerarà la seva celebració emprant les

mesures de seguretat fixades pel Departament de Salut en aquell instant.

La voluntat del centre és obrir les festes a la comunitat. Per tant, es

cercaran espais i fórmules que ho permetin sempre que sigui possible.

La retransmissió en directe, la seqüenciació en diferents dies i la

celebració d’actes parcials es decidirà des de l’equip de coordinació

pedagògica i tutories abans de cada celebració.

L’equip directiu, a la Programació General Anual (PGA) fixarà quines

festes es celebraran i en quines dates.

https://drive.google.com/file/d/1SBDaghRieB9FZUNEKTavpQzJQ63pCpWH/view?usp=sharing
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4.7-Activitats, sortides i colònies

De moment es preveu dur a terme les sortides amb alumnes previstes pel curs

21-22. De tota manera es programaran, a la PGA, les activitats, sortides i

colònies del curs, amb les adaptacions que calgui ateses les mesures de

prevenció i seguretat sanitària si la situació ho permet.

En el cas de les sortides, sempre cal mantenir la distància interpersonal

d’1,5 metres i portar mascareta quan no es pugui preservar la distància.

En el cas de les colònies es mantindran els nivells estables. Es prioritzaran

les activitats a l’aire lliure i es seguiran les mesures de prevenció i higiene

habituals: distància física de seguretat, rentat de mans, etc.

5-Distribució d’espais

Els grups d’alumnes estables tindran assignat una aula referent on

desenvoluparan la major part de la jornada lectiva.

Puntualment, de forma excepcional, si l’ocupació dels espais ho permet,

es poden utilitzar les diferents aules específiques. La rotació de diversos

grups en un mateix dia serà la mínima i cada cop que hi hagi un canvi

de grup s’haurà de netejar i desinfectar l’espai i el material d’ús comú.

Dins dels espais referents dels grups estables s’establirà un perímetre

delimitat de mínim 3m2, al voltant de la taula del/la mestre/a i del

monitor interactiu i la pissarra, on els/les docents no estables d’aquest

grup i el Personal d’Atenció Educativa (PAE) podran desenvolupar la

seva tasca docent o de suport mantenint la integritat del grup i el

distanciament físic amb l’alumnat.
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L’organització de l’espai de l’aula d’un grup estable haurà d’assegurar,

en la distribució de l’alumnat, una distància interpersonal mínima d’1’5

metres. La disposició del mobiliari, ja sigui en files o en petits grups al

voltant de la taula, haurà de tenir en compte aquesta distància.

6-Alumnat

L’ensenyament serà presencial per a tots els alumnes de l’etapa

d’educació secundària i la direcció del centre vetllarà perquè es pugui

seguir el curs de manera presencial sempre que la situació sanitària no

obligui a un confinament parcial o total.

En cas de confinament d’una part dels alumnes o de tots des de

l’endemà mateix es continuarà l’ensenyament telemàtic amb el mateix

horari del previst canviant el format de les sessions i les corresponents

activitats avaluatives.

7-Professorat i PAS

Tots els treballadors i treballadores han de declarar les condicions de

vulnerabilitat, casos, contactes estrets i simptomatologia de COVID19.

Els grups d’especial vulnerabilitat segons el que ha establert l’autoritat

sanitària són: persones amb diabetis, malaltia cardiovascular, inclosa la

hipertensió, malaltia hepàtica crònica, malaltia pulmonar crònica,

malaltia renal crònica, immunodeficiència, càncer, dones

embarassades i més grans de 60 anys.

El servei sanitari del servei de prevenció de riscos laborals de la titularitat

del centre (SSTT MVO), haurà d’avaluar la presència de personal

treballador especialment sensible a la COVID- 19, en el marc de
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referència vigent a cada moment, i en base a aquest coneixement

establir, si s’escau, mesures específiques de protecció.

En el cas del personal que treballa al centre el rentat de mans es durà a

terme:

 A l’arribada al centre, abans del contacte amb els infants

 Abans i després d’entrar en contacte amb els aliments

 Abans i després d’anar al WC

 Com a mínim una vegada cada 2 hores.

Totes les aules disposaran d’un dispensador manual de gel

hidroalcohòlic per al personal docent i l’alumnat que accedeixi a l’aula

així com a la sala de mestres, consergeria, lavabo dels docents i zona

de despatxos.

Perquè l’equip docent i PAS pugui entrar a l’escola caldrà complir

diàriament els següents requisits:

 Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19

(febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea...) o amb

qualsevol altre quadre infecciós.

 No convivents o contacte estret amb positiu confirmat o

simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors.

7 – Professorat i PAS

7.1 – Distribució del professorat

Quan estigui preparat es presentarà al Consell Escolar l’Organització del

centre en els grups d’ESO.
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7.2-Equips de treball

Es cercarà una organització dels docents el màxim d’estable possible

respectant al màxim les instruccions donades pel Departament

d’Educació al respecte.

7.3-Horaris professorat

Correspon al direcció del centre la concreció dels horaris, escoltat el

claustre i tenint en compte les característiques del centre, les prioritats

del projecte educatiu i del projecte de direcció, la normativa vigent i les

indicacions de caràcter general que s'inclouen en els documents

esmentats.

L’elaboració dels horaris, pel curs 2021-22, vindrà marcada pels

documents per a l'organització i la gestió dels centres pel curs 2021-22.

7.4-Reunions docents, institucionals i amb agents externs

Les reunions es faran preferentment de manera virtual en l’horari

establert. L’eina de comunicació serà el Meet de Google vinculat a la

Gsuite corporativa del centre atenent a que és un entorn fiable, segur i

s’ajusta a les normes de ciberseguretat per a la prestació de serveis en

la modalitat de teletreball.

L’equip directiu fixarà al calendari les reunions i, si s’escau, l’enllaç

d’accés a les mateixes.

8-Serveis complementaris

Transport escolar

https://ciberseguretat.gencat.cat/ca/detalls/noticia/Normes-de-ciberseguretat-per-a-la-prestacio-de-serveis-en-la-modalitat-de-teletreball
https://ciberseguretat.gencat.cat/ca/detalls/noticia/Normes-de-ciberseguretat-per-a-la-prestacio-de-serveis-en-la-modalitat-de-teletreball
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En el cas del transport escolar col·lectiu s’aplicarà la normativa vigent

respecte a les mesures preventives davant la COVID-19.

Al transport escolar, on tots els nois/es han d’anar asseguts, es podran

utilitzar la totalitat dels seients. Quan el nivell d’ocupació ho permeti,

s’ha de procurar la màxima separació entre els usuaris.

Els usuaris han d’accedir al transport amb la mascareta col·locada,

exceptuant aquells per als quals l’ús de la mascareta està

contraindicada. Caldrà fer ús de la mascareta durant tot el trajecte i fins

que arribin al centre.

A les parades de bus escolar, quan es recullen i deixen als infants, és

molt important que entre les unitats familiars es mantingui una distància

física adequada i es portin posades les mascaretes. Cal evitar

l’acumulació de famílies en un espai reduït.

A les zones de recollida i d’arribada del transport escolar, s’establirà una

senyalització per assegurar la distància física entre els usuaris de

diferents grups estables.

Extraescolars

Es podran dur terme les extraescolars previstes. Sempre caldrà mantenir

la distància interpersonal d’1,5 metres i portar mascareta quan no es

pugui preservar la distància i això sigui possible per la naturalesa de

l’activitat realitzada.

En la mesura del possible es formaran grups estables de participants.

Les despeses generades per les extraescolars seran assumides per

l’organitzador de l’activitat.
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