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Introducció
Al llarg d’aquest document es desenvolupa el pla de contingència pertinent; en
aquest se segueixen les indicacions de la Resolució conjunta del conseller
d’Educació i Formació Professional i de la consellera de Salut i Consum de 4 de juny
de 2021, per la qual s’aproven les mesures excepcionals de prevenció, contenció,
coordinació, organització i funcionament per fer front a la crisi sanitària ocasionada
per la COVID-19 per als centres educatius no universitaris de la comunitat autònoma
de les Illes Balears durant el curs 2021-2022, en la qual s’estableixen dos possibles
escenaris:

Nova normalitat (nivell d’alerta 0) i nivells d’alerta 1 i 2: En aquest escenari es
garanteix presencialitat per a tot l’alumnat en les etapes d'Educació Infantil,
Educació Primària i, així mateix, en els estudis d'Educació Secundària, Batxillerat i
Formació Professional.

Nivells d’alerta 3 i 4: En aquest escenari es garanteix la presencialitat per a tot
l’alumnat en les etapes d'Educació Infantil i Educació Primària, i també en els
estudis de 1r i 2n d'Educació Secundària. A 3r i 4t d’Educació Secundària,
Batxillerat i Formació Professional s’intentarà mantenir la presencialitat en tot
moment; tot i això, segons la situació sanitària i si es considera recomanable, es
podrà donar el cas de semipresencialitat si no es poden complir les mesures de
seguretat (comptant en tot moment amb el vistiplau del Departament d’Inspecció
Educativa i amb l'autorització de la Direcció General de Planificació). S’intentarà
donar prioritat a la presencialitat de 2n de Batxillerat sempre que sigui possible.

La suspensió generalitzada de la presencialitat es pot donar molt excepcionalment si
la situació de la pandèmia s'agreuja notablement.

Tota la informació recollida en el present document queda supeditada a les
indicacions i normatives que es publiquin al llarg del curs. Val a dir, tanmateix, que
aquestes poden patir modificacions en funció de la situació sanitària.

IMPORTANT: Mentre no s’indiqui expressament, la informació que s’exposa a
continuació serà aplicable en qualsevol dels escenaris indicats a la resolució.
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1. Planificació de les mesures de prevenció, protecció i higiene
davant la COVID-19 adaptades a l'etapa educativa.

1.1. Mesures de prevenció als diferents espais.

A totes les etapes, les ràtios dels grups seran les establertes per la normativa
de cada etapa.

En l’Educació Infantil i l’Educació Primària, els alumnes estaran organitzats
per grups estables de convivència (grup d’alumnes + tutor). Es garantirà
l’estanquitat i s’evitarà el contacte amb altres grups. Podran entrar a les aules
els professors especialistes i de suport, així com el personal auxiliar que es
requereixi. Dins les aules no caldrà guardar la distància estricta.

A l’ESO, Batxillerat i Cicles Formatius, els grups no s’organitzaran com a
grups estables de convivència, però sí es garantirà la distància de
seguretat d’1’2m (1’44m2 per persona) dins les aules sempre que sigui
possible. En els nivells d’alerta 3 i 4, la distància que es garantirà dins les
aules, sempre que sigui possible, serà d’1’5m (2’25m2 per persona). En el
cas de 2n de Batxillerat i CCFF, tenint en compte les mesures de les aules
assignades i el nombre d’alumnes previst, es podrà mantenir la dita distància.

L’ús de la mascareta serà obligatòri a partir de 1r d’ EP i per a tots els adults.

Les entrades i sortides es faran seguint un protocol elaborat pel centre, en el
qual se senyalitzen les diferents portes d’entrada en funció del nivell educatiu,
així com l’horari d’entrada esglaonat per tal d’evitar l’aglomeració de famílies i
alumnes als voltants del centre. Als passadissos se senyalitzarà el sentit de
circulació de l'alumnat i professorat del centre. Els banys romandran oberts
durant tota la jornada escolar a fi de facilitar la neteja de mans sempre que
sigui necessari; l’aforament d’aquests estarà limitat i controlat pel professorat.

S'habilitarà una sala d’aïllament -la sala de tatamis-, que reuneix els requisits
i s’adapta a les necessitats del centre: és de fàcil accés, no té mobiliari i, per
tant, resulta fàcil de netejar i desinfectar; a més, té els metres necessaris per
mantenir la distància de seguretat i disposa de ventilació. Si calgués, se
cercaria un altre espai.

Totes les aules disposaran de gel hidroalcohòlic, paper d’un sol ús i
papereres per a residus sanitaris amb tapa i pedal.

Totes les aules amb grup de convivència estable es netejaran i desinfectaran
un cop al dia. Cinc minuts abans de l’inici de les classes, els professors
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obriran portes i finestres que, sempre que sigui possible, romandran obertes.
En el cas en què no es puguin mantenir obertes, a cada canvi de classe
s’obriran totes les portes i finestres de les aules per ventilar-les.

Durant la franja del migdia, es deixaran totes les finestres obertes perquè es
ventilin les aules.

Les aules de 4t d’Educació Infantil disposen de banys a cada aula, talment
com les de 5è D i E. La resta dels nins i nines utilitzaran els banys més
propers a les seves aules.

Els banys es netejaran i desinfectaran tres vegades al dia.

Les aules compartides es netejaran i desinfectaran després de cada ús.

Es retolaran tots els espais comuns: hom indicarà la seva funció, així com
l’aforament màxim. S’elaboraran infografies de fàcil comprensió perquè els
alumnes tenguin present contínuament, d’una banda, la situació de crisi
sanitària i, de l’altra, la necessitat de fer complir les normes de prevenció,
protecció i higiene per prevenir el risc de contagi.

1.2. Mesures d’higiene personal per prevenir el risc de contagi.

Les aules es netejaran i desinfectaran una vegada al dia en el cas de grups
estables de convivència. Les sales de reunions i espais comuns es netejaran i
desinfectaran després de cada ús, sempre que el grup que n'ha fet ús no
sigui un grup d’aquesta casta.

Com a mesura preventiva d’higiene personal, s’insistirà molt en la rentada de
les mans amb aigua i sabó (si pot ser). Els grups de 4t d’EI que disposen de
bany a la seva aula es rentaran les mans a la seva classe. La resta de grups
d’Infantil faran torns per anar a rentar-se les mans en els banys de l’edifici B,
per a la qual cosa sempre es respectarà que hi vagin de manera conjunta els
alumnes del mateix grup estable. La higiene de mans es farà seguint les
indicacions de l’Annex 2 de la resolució conjunta del conseller d’Educació i
Formació Professional i de la consellera de Salut i Consum de 4 de juny de
2021.

El centre establirà un protocol d’actuació en cas de contagi o sospita de
contagi. El docent que es trobi amb un alumne que presenti símptomes
compatibles amb la COVID-19, com són dificultat per respirar, febre o tos, es
posarà en contacte telefònic amb la doctora del centre i amb el seu Cap
d’estudis (qui enviarà un substitut) i es dirigirà a la Sala d'aïllament. Allà
romandran únicament el docent i l’alumne, ambdós amb la mascareta
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posada, mantenint la distància de seguretat mentre arriba la família o, en cas
de necessitat, el Servei Sanitari. Les mascaretes, guants i tot el material
utilitzat durant el procés d’aïllament s’han de tirar dins una bossa, que es
tancarà i es ficarà dins una altra per al seu posterior rebuig.

Protocol en cas de quarentena d’un grup classe:

Es seguirà el protocol que s’explica a continuació en cas de quarentena d’un
grup classe.

A Ed Infantil s’enviaran, via Google Classroom, propostes per fer durant la
setmana; o prèviament, si la quarentena comença a mitjans setmana.

Es farà 1 meet setmanal amb el grup classe en què es proposaran activitats,
jocs...

Es faran tutories amb les famílies per telèfon o via meet.

A partir de Primària, en cas de quarentena, els alumnes seguiran un horari
flexible per tal que aquest es pugui adaptar a cada situació familiar. Cadascun
dels docents posarà activitats en el Google Classroom de l’aula amb una data
d'entrega flexible, amb un marge aproximat de tres dies per dur a terme les
tasques. Es proposaran les activitats seguint l’horari habitual de cada matèria.
Els professors retornaran les tasques corregides en un termini d’una
setmana. Les tasques tendran un caire competencial, es potenciarà
l'avaluació formativa i formadora i s´utilitzaran, així mateix, metodologies
actives que fomentin tant la participació com la motivació de l'alumnat.

Cada departament didàctic a Secundària o equip de cicle a Primària
determinarà els procediments d’avaluació i qualificació de les tasques a
distància.

La plataforma elegida pel CIDE per a dur a terme les classes telemàtiques
serà Google Classroom.

Els professors atendran de manera telemàtica els alumnes seguint el seu
horari laboral. Es faran connexions via meet per fer seguiment de l’alumnat
confinat que no tengui problemes de salut segons el pla d’actuació de l’etapa.

A Secundària en cas que hi hagi algun alumne confinat, es podrà connectar
via meet a totes les classes coincidint amb l’horari presencial.
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1.3. Formació i sensibilització en mesures de prevenció i higiene.

S’informarà les famílies i l’alumnat major d’edat de les mesures que caldrà
tenir presents.

● Hauran de prendre la temperatura als seus fills i filles abans de venir al
centre i, en el cas que sigui igual o superior a 37,5 ºC, quedaran a
casa i es posaran en contacte amb el seu servei de salut. Tal com es
reflecteix a l’ Annex 4 de la resolució conjunta del conseller d’Educació
i Formació Professional i de la consellera de Salut i Consum de 4 de
juny de 2021, totes les famílies i alumnes majors d’edat hauran d’haver
signat una declaració responsable sobre el compromís de seguir les
normes establertes i, a més, un document en què es dona o no
consentiment informat per realitzar el test PDIA a l’alumnat durant el
curs on designi Sanitat i, en qualsevol cas, en presència del pare,
mare o tutor.

● S’informarà les famílies del protocol establert quant a portes d’entrada i
sortida, dels horaris esglaonats per evitar aglomeracions i, també, dels
circuits per desplaçar-se dins el centre.

● Cada alumne haurà de dur una botella d’aigua per a consum propi,
que en cap cas  podrà compartir amb els companys i companyes.

● Es demanarà a l’alumnat (a partir de 1r de Primària) un kit de
desinfecció amb mascaretes de reserva per si cal canviar-la.

● No es podrà compartir el material escolar a Secundària.

● Es lliurarà pertinentment informació de com actuar en cas de patir
símptomes.

● Cap familiar o persona que pateixi símptomes compatibles amb la
COVID-19 o, posem per cas, que estigui en aïllament per contacte
estret amb algú infectat podrà venir a l’escola.

Totes aquestes informacions i les que puguin ser necessàries segons com
evolucioni la situació es faran arribar a les famílies mitjançant circulars o
comunicats via Gestib, pàgina web, xarxes socials o Google Classroom de
l’aula.

Es faran servir també videos i infografies per poder transmetre tota aquesta
informació sobre les mesures de seguretat, higiene i prevenció contra la
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COVID-19. Hi haurà formacions sobre Gestib i Classroom. S’habilitarà,
endemés, un espai a la pàgina web per centralitzar tota aquesta informació.

S’inclouran accions formatives per a l’alumnat dins el PAT i, per afegitó, com a
tema transversal dins els currículums de les diferents àrees.

La doctora del centre informarà (en el claustre general) sobre la COVID-19 i
els protocols necessaris a tenir en compte.

2. Planificació organitzativa.

2.1. Prioritats dels criteris sanitaris i pedagògics.

Es prioritzaran els criteris sanitaris i pedagògics. Hom treballarà per a la
consecució dels objectius establerts a la PGA i es procurarà, sempre que
sigui possible, la presencialitat de l’alumnat al centre.

2.2. Planificació de l’actualització de dades referents a la
vulnerabilitat social, de salut i d’especial necessitat de
l’alumnat i les famílies.

Disposam de la llista de l’alumnat i famílies del curs 20-21 que han patit
dificultats de diferents tipus (bretxa digital, problemes de salut, problemes
socioeconòmics...). Com sempre, es treballarà en coordinació amb els tutors i
tutores, el Departament d’Orientació i els Serveis Socials per a la detecció de
nous casos de  vulnerabilitat.

Durant la primera setmana del curs, es recollirà la informació referent a
possibles necessitats digitals i d’altra tipologia per tal d’actualitzar aquestes
dades.

2.3. Control i organització d’accessos i circulació de persones en
el centre.

L’escola romandrà tancada fins a les 7:50h, excepte per als alumnes que
demanin els servei de guarderia de les 7:30h *(mirar apartat de guarderies).

L’alumnat no podrà romandre en cap cas sol al pati.

La resta de portes del centre quedaran tancades fins a les 8:50 h. Únicament
es permetrà l’accés al centre a les famílies de l’alumnat d’Educació Infantil i 1r
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i 2n de Primària (un familiar per alumne). L’accés estarà limitat a l’entrega
dels alumnes als mestres a les hores convingudes segons els grups a partir
de les 8:50 h, de forma esglaonada i respectant els diferents accessos per tal
d’evitar aglomeracions, i a la zona de patis sense entrar a l’interior dels
edificis (excepte a EI). També es permetrà l’accés per a la recollida dels seus
fills i filles, per a la qual cosa se seguiran les mateixes indicacions.

Serà molt important la puntualitat tant a les entrades com a les sortides.

En el cas d’Educació infantil i primària, les famílies que arribin tard hauran
d’esperar al replà de les escales principals juntament amb els seus fills fins
que se’ls doni permís per accedir a l’escola; tot seguit, entraran els infants
sols i es dirigiran a la seva aula. Es farà una excepció a 3 anys (sempre amb
prèvia autorització de la persona que sigui a comunicacions), per mor de la
qual un familiar podrà acompanyar l’alumne a la seva aula.

De 12:30 a 14:30h no es podrà entrar ni sortir de l’escola; es podrà recollir a
les 12h els infants que dinen a casa o que hagin d’absentar-se per causes
diverses. Aquests no podran fer l’entrada fins a les 14:25h.

2.4. Aforament dels espais.

Se senyalitzarà l’aforament en els serveis del centre i en totes les aules que
no siguin aules ordinàries, tot per tal de mantenir 1’44 m2 per persona.

La immensa majoria de les aules ordinàries del nostre centre tenen una
superfície de 48-50m2 aproximadament, la qual permet un aforament de 33-34
alumnes seguint la premissa de 1’44m2 per individu i de 21-22 joves
aproximadament en el cas de 2’25m2 per persona, fet que pot provocar la
necessitat de semipresencialitat en alguns cursos a partir de 3r d’ESO.
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2.5. Organització dels accessos, circulació i retolació

Se manté la numeració i senyalització de les portes d’accés:

Número
de porta

PORTES D’ENTRADA I/O SORTIDA

Porta 1 Entrada de davant la farmàcia (Carrer Rector Bartomeu
Martorell)

Porta 2 Entrada pel pati del tren (Carrer Rector Bartomeu Martorell)

Porta 3 Entrada pel pati d’Infantil (Ferradura)  (Carrer Arner)

Porta 4 Entrada per la rampa del  pati d’autocars  (Carrer Arner)

Porta 5 Entrada per l’escala principal  (Carrer Arner)

Porta 6 Entrada per la porta de la dreta de l’escala principal -pati de
vòlei- (Carrer Arner)

Porta 7 Entrada pel pati de volei -devora el laboratori- (Carrer Arner)

Porta 8 Entrada pel pavelló  (Carrer Arner)

Porta 9 Entrada pel camp de futbet (Carrer Mussol)

Se senyalitzarà al terra la direccionalitat a seguir en els diferents indrets del
centre, per la qual cosa hom procurarà minimitzar el nombre de creuaments i
intentarà, així mateix, evitar l’acumulació de persones.

2.6. Horaris, agrupaments de l’alumnat, patis, entrades i sortides

Els horaris d’entrada i sortida seran similars als del curs 20-21, de manera
que les famílies i els alumnes ja les coneixeran.

En els nivells d’alerta 0, 1 i 2 es garanteixen tant la presencialitat de tots els
alumnes del centre com la distància de seguretat dins les aules d’1’44m2 per
alumne i  tornam, per tant, a les unitats que teníem abans de la pandèmia.

Si el nivell d’alerta canviàs al 3 o 4, els grups de 3r i 4t d’ESO passaran a
tenir semipresencialitat (sempre i quan es compti amb el vistiplau d’Inspecció
Educativa). Es dividiran en dues meitats (subgrup A i B), de forma que un
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d’aquests assistirà al centre dilluns, dimecres i divendres; i l’altre, dimarts i
dijous. Cada setmana s’alternarà l’ordre. Els dies en què els alumnes no
assisteixin presencialment al col·legi, aquests seguiran les classes on line
dins el seu horari habitual. Igualment, a 4t d’ESO s’intentarà mantenir la
presencialitat amb un canvi d’ubicació d’aules als laboratoris. A 3r d’ESO, per
nombre d’alumnat, per manca d’espais i pel fet d’haver tingut presencialitat tot
el curs passat serà menys probable poder mantenir una presencialitat total en
aquests nivells d’alerta.

A Batxillerat es garantirà la presencialitat dels membres del segon curs, ja
que s’han habilitat aules més grans per garantir la distància de 2,25m2 per
alumne. S’intentarà que 1r també pugui venir amb normalitat al centre.

A CCFF es mantindrà la presencialitat, car les aules disposen de l’espai
necessari per mantenir la distància de seguretat de 2,25m2 per alumne.

En el pati s’habilitaran espais per poder donar cabuda als grups estables de
convivència per tal que no hi hagi interacció entre ells i seguint un horari. De
la mateixa manera, la dotació de professorat que vigilarà els patis es veurà
augmentada. L’alumnat es podrà mesclar dins el mateix nivell educatiu
únicament en cas d’alerta 0.

En els patis, els alumnes podran fer servir el material proporcionat pel centre
(sempre dins el mateix grup de convivència estable). En els nivells d’alerta 3 i
4, aquest material no es podrà compartir amb altres grups d’aquest tipus
sense haver estat desinfectat.

2.6.1. Entrades i sortides

Els adults que acompanyin els infants d'EI i de 1r cicle de Primària hauran de
dur la mascareta tapant nas i boca; així mateix, hauran de guardar la
distància de seguretat mentre esperen per deixar o recollir el seu fill. També
els caldrà evitar fer grupets dins el centre.

● Alumnes que venguin amb autocar de l’escola

Una vegada hagin arribat a l’escola, els alumnes seran guiats per
l’acompanyant d’autocar més una persona de reforç cap a les zones que els
correspongui. A més, hauran de portar mascareta dins l’autocar i fins que
arribin al seu grup de convivència estable.
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Els alumnes de 4t i 5è d’Infantil seran acompanyats fins a les seves aules; els
de 6è d’EI, fins al menjador, on hi haurà els seus grups de convivència
estable.

Els de 1r i 2n d’EP seran guiats al pati cobert; concretament, fins al recinte
que correspongui al seu grup classe.

● Educació Infantil

Només un familiar per alumne.

Grups de 4t d’Infantil

4t A
Horari d’entrada flexible, de 9 a 9:15h.
Horari de sortida, a les 16:15h.
A les aules.
Porta d’entrada número 3. Pugen i baixen per l’escala del pati de la ferradura
fins a l’aula.

4t B
Horari d’entrada flexible, de 9 a  9:15h.
Horari de sortida, a les 16:20h.
Porta d’entrada número 3. Pugen i baixen per l’escala del menjador fins a
l’aula; entren pel pati de les motos i el dormitori.
Sortida per l’escala de les calderes i surten pel pati de la ferradura (porta 3).

4t C
Horari d’entrada flexible de les 9 a les 9:15h.
Horari de sortida a les 16:15h.
Porta d’entrada número 3, pugen i baixen per l’escala del menjador fins a
l’aula, entrant pel pati de les motos i el dormitori.
Sortida per l’escala de les calderes; surten pel pati de la ferradura (porta 3).

4t D
Horari d’entrada flexible, de 9 a 9:15h.
Horari de sortida, a les 16:20h.
Porta d’entrada número 3. Pugen i baixen per l’escala del menjador fins a
l’aula.
Sortida per l’escala de les calderes; surten pel pati de la ferradura (porta 3).
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4t E
Horari d’entrada flexible, de 9 a 9:15h.
Horari de sortida, a les 16:15h.
Porta d’entrada número 3. Pugen i baixen per l’escala del menjador fins a
l’aula; entren pel pati de les motos.
Sortida per l’escala de les calderes; surten pel pati de la ferradura (porta 3).

Grups de 5è d’Infantil:

5è A
Horari d’entrada, a les 9:10h.
Porta d’entrada número 3. Pugen per l’escala de pujada (bar) fins a l’aula pel
passadís exterior.
Sortida per l’escala de baixada, de les calderes; surten pel pati de la ferradura
(porta 3).
Horari de sortida, a les 16:20h al menjador. Entrada, porta 2; sortida, porta 1.

5è B
Horari d’entrada, a les 9h.
Porta d’entrada número 3. Pugen per l’escala de pujada (bar) fins a l’aula pel
passadís exterior.
Sortida per l’escala de baixada, de les calderes; surten pel pati de la ferradura
(porta 3).
Horari de sortida, a les 16:10h al menjador. Entrada, porta 2; sortida, porta 1.

5è C
Horari d’entrada, a les 9:05h.
Porta d’entrada número 3. Pugen per l’escala de pujada (bar) fins a l’aula pel
passadís exterior.
Sortida per l’escala de baixada, de les calderes; surten pel pati de la ferradura
(porta 3).
Horari de sortida, a les 16:15h al menjador. Entrada, porta 2; sortida, porta 1.

5è D
Horari d’entrada, a les 8:55h.
Porta d’entrada número 3. Pugen per l’escala del menjador fins a l’aula.
Sortida per l’escala de les calderes; surten pel pati de la ferradura (porta 3).
Horari de sortida, a les 16:15h (a la guarderia dels nins/es que dinen a casa).
Entrada i sortida, porta 1.
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5è E
Horari d’entrada, a les 9:05h.
Porta d’entrada número 3. Pugen per l’escala del menjador fins a l’aula.
Sortida per l’escala de les calderes; surten pel pati de la ferradura (porta 3).
Horari de sortida, a les 16:20h (a la guarderia dels nins/es que dinen a casa).
Entrada i sortida, porta 1.

Grups de 6è d’Infantil:

6è A
Horari d’entrada, a les 9h. (al menjador).
Porta d’entrada, número 2; de sortida, número 1.
Horari de sortida, a les 16:15h. Entrada i sortida per la porta número 3. Pugen
per l’escala de pujada (bar) fins a l’aula pel passadís exterior; davallen per
l’escala de baixada (calderes).

6è B
Horari d’entrada, a les 9:05h. (al menjador).
Porta d’entrada, número 2; de sortida, número 1.
Horari de sortida, a les 16:20h. Entrada i sortida per la porta número 3. Pugen
per l’escala de pujada (bar) fins a l’aula pel passadís exterior; davallen per
l’escala de baixada (calderes).

6è C
Horari d’entrada, a les 8:55h. (al menjador).
Porta d’entrada, número 2; de sortida, número 1.
Horari de sortida, a les 16:15h. Entrada i sortida per la porta número 3. Pugen
per l’escala de pujada (bar) fins a l’aula pel passadís exterior; davallen per
l’escala de baixada (calderes).

6è D
Horari d’entrada, a les 9h. (a la guarderia dels nins que dinen a casa).
Porta d’entrada i sortida, número 1.
Horari de sortida, a les 16:20h. Entrada i sortida per la porta número 3. Pugen
per l’escala de pujada (bar) fins a l’aula pel passadís exterior; davallen per
l’escala de baixada (calderes).
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6è E
Horari d’entrada, a les 8:55h. (a la guarderia dels nin que dinen a casa).
Porta d’entrada i sortida, número 1.
Horari de sortida, a les 16:15h. Entrada i sortida per la porta número 3.
Pugen per l’escala de pujada (bar) fins a l’aula pel passadís exterior; davallen
per l’escala de baixada (calderes).

● Educació Primària

Només un familiar per alumne.

Grups de 1r i 2n de Primària:

Entrada:

Pujaran amb les famílies a les 8:50h. fins al pati cobert per l’escala principal
(porta 5). Els familiars passaran pel passadís central i sortiran pel pati de la
ferradura (porta 3). A les 8:55 h, els professors pujaran els seus alumnes cap
a les aules per l’escala del bar del pati cobert i per la de les calderes.
Entraran primer els alumnes de les aules més llunyanes a l’escala del bar, tot
seguint un ordre invers de més lluny a més a prop; es respectaran en tot
moment -val a dir-ho- les distàncies de seguretat i els temps.

Sortida:

Per evitar aglomeracions i coincidències amb altres sortides, les famílies dels
grups de 1r i 2n  recolliran els alumnes de 16:15 a 16:25 al pati cobert.

Els grups de 1r i 2n d’EP baixaran al pati cobert a partir de les 16.10 h, i allà
ocuparan el lloc que correspongui al seu grup estable. Baixaran portant
mascareta. Un familiar per alumne entrarà per l’escala principal (porta 5),
caminarà pel passadís central del pati cobert i sortirà pel de la ferradura
(porta 3).

Grups de 3r i 4t de Primària:

Entrada:

Entren a les 8:50h tots sols per la porta 7, devora del laboratori, i es
reuneixen en el seu sector al pati de vòlei (3r EP) i, també, en una part de les
pistes de bàsquet (4t EP). Els mestres els pugen a classe a les 9h. per
l’escala d’emergència.
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Sortida:

Baixaran a partir de les 16:15h. de manera ordenada per l’escala
d’emergència i aniran cap al camp de vòlei. Aniran sortint mantenint la
distància de seguretat i portant mascareta. Els familiars entraran per la porta
6, aniran en ordre per un passadís, recolliran el seu fill i sortiran per la porta 7.

En cas de pluja, per evitar que els alumnes de 4t es banyin (ja que aquests
esperen a les pistes de bàsquet), pujaran tots sols cap a les aules -on els
esperaran els seus tutors-. A l’hora de sortida aquests grups, en lloc d’esperar
a les pistes de bàsquet, ho faran sota el voladís de l’edifici C (davant de les
pistes).

Grups de 5è i 6è de Primària:

Entrada:

A les 8:50h. entraran per la barrera del pavelló (porta 8) i pujaran per l’escala
esquerra de l’ascensor cap a la seva classe, on hi han de ser màxim a les 9h.
El professorat els esperarà a les 8:50h. a les seves aules.

Sortida:

Els grups de 5è i 6è d’EP sortiran de l´aula a partir de les 16:20h. per les
escales de l’ascensor, i abandonaran el recinte escolar per la porta del camp
de futbet, carrer Mussol, (porta 9), per a la qual cosa procuraran mantenir en
tot moment la distància de seguretat i duran posada la mascareta.

● ESO

Entrades:

Els grups d’ESO entren per la barrera del carrer Mussol (porta 9) a partir de
les 8.50 h; a les 9.05h. han de ser a les seves aules. Els grups de 1r i 2n
d’ESO pujaran per l’escala d’emergència, i els de 3r i 4t per l’escala de
l’ascensor (part dreta). Els de l’edifici C pujaran per l’escala de devora les
aules d’Informàtica i es dirigiran cap a la seva aula. El professorat serà a
l’aula a les 8:50h. per rebre els alumnes. La baixada al pati es farà per
l’escala ampla de devora el DO (els de l’edifici C).

En el cas de germans, per tal que puguin entrar junts, es permetrà que el seu
accés sigui per la porta i en el torn del germà que entri abans. Cadascú anirà
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al lloc que li correspon, però en cap cas no podran entrar abans de les 8’50h.
Si el germà és d’Infantil o de primer cicle de Primària podrà, entrar per
qualsevol altra porta amb un germà gran. En qualsevol cas, es pot usar el
servei de la guarderia de 7’30 a 9,00h.

Sortides:

Els alumnes de 1r i 2n d’ESO sortiran a les 15:55h. de manera ordenada,
portant mascareta i mantenint la distància de seguretat per l’escala
d’emergència. Sortiran del centre per la porta del carrer Mussol, 9.

Els alumnes de 3r i 4t d’ESO baixaran a continuació, a partir de les 16.00h.,
de manera ordenada, portant mascareta i mantenint la distància de seguretat
per l’escala de l’ascensor, tant per la part dreta com per la part esquerra;
sortiran per la porta del pavelló (número 8).

Els alumnes d’ESO de l’edifici C baixaran a les 16.00h. i sortiran del recinte
per la porta del pavelló (8).

Els alumnes d’ESO disposaran d’un servei d’Aula d’estudi, amb un aforament
limitat, subvencionat per l’AFA, de dilluns a dijous de 16 a 18h. Aquest servei
es durà a terme en una aula de Batxillerat a l’edifici C. El professor
responsable registrarà els noms dels alumnes -i els grups als quals
pertanyen- per motius de seguretat sanitària.

● Batxillerat i Cicles Formatius

Entrades:

Els grups de Batxillerat entraran per la porta del pavelló (porta 8) de 7:50h. a
8h., mentre que els de CCFF de GM i FPB ho faran per la mateixa porta 8 de
les 7:55h a les 8:05 h i es dirigiran a les seves aules i/o tallers. Els alumnes
de 2n de Batxillerat passaran pels camps de bàsquet, pujaran per l’escala de
dibuix tècnic i es dirigiran a les seves aules (dues al passadís exterior de la
biblioteca i una a l’aula de Dibuix).

L’alumnat s’ha de dirigir directament a les aules/tallers sense romandre al
pati. El professorat serà ja a l’aula (Batxillerat, des de les 7:50; CCFFGM i
FPB, des de les 7:55). S’accedirà al primer pis de l’edifici C per l’escala de les
aules d’Informàtica, i es davallarà per l’escala annexa al Departament
d’Orientació de l’edifici C.

Els alumnes del Cicle Formatiu de Grau Superior de Desenvolupament
d’Aplicacions Multiplataforma entraran al centre de les 14:55h. a les 15:05h.
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per la porta 8. El professorat corresponent romandrà a l’aula des de les
14:55h.

Sortides:

L'alumnat de Batxillerat sortirà del centre a les 14:05h. o a les 15h., segons
els correspongui per horari, per la porta 8 (excepte els alumnes de 2n de
Batxillerat del passadís de la biblioteca), mantendrà la distància de seguretat i
portarà mascareta.

Els alumnes de 2n de Batxillerat de les aules del passadís de la biblioteca
sortiran per la porta de comunicacions per a, així, evitar trobar-se amb els
alumnes d’ESO que pugen del pati.

L’alumnat de Cicles Formatius que s’imparteixen en horari de matí (CCFF
de GM i FP Bàsica) sortiran del centre a les 14:00h. per la porta 8, exceptuant
el grup de 1r de SMX que, per proximitat, sortirà per la porta 6, mantendrà la
distància de seguretat i durà mascareta.

Els alumnes del CFGS que s’imparteix l’horabaixa farà la sortida per la
mateixa porta d’entrada, la 8, segons el que correspongui per horari. El
professorat encarregat d'impartir la darrera sessió a cadascun dels cursos
serà qui tancarà l'aula i acompanyarà l’alumnat a la sortida.

2.6.2. Autocars

Els alumnes d’Infantil i 1r i 2n d’EP els recolliran a les seves aules dues o
tres persones (de manteniment, del DO, Paquita...) i els baixaran a l'autocar.
Els al·lots hauran de davallar amb la mascareta posada.
Els alumnes de 3r fins a 6è d’ EP, quan baixin amb els seus grups cap als
patis, aniran directament cap al seu autocar amb la mascareta posada.

Els alumnes d’ESO que vagin amb autocar i vulguin romandre al centre,
tendran un servei d’Aula d’estudi gratuït fins a les 16:30 h. Al moment adient,
sortiran amb la mascareta posada i aniran cap a l’autocar que els
correspongui. No es podrà utilitzar el servei d’Aula d’estudi de manera
esporàdica: s’hauran d’inscriure per mesos complets, per motius de seguretat
sanitària i control d’aforament.
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2.6.3. Guarderia

Guarderia de matí:

L’alumnat d’Educació Infantil que faci ús del servei de guarderia podrà
entrar per la porta 3, on hi haurà una persona que controlarà el seu accés.
Aquesta guarderia es farà dins el menjador. Els alumnes han de dur la
mascareta posada.

L’alumnat de Primària que faci ús del servei de guarderia entrarà per la
porta 8 del pavelló. El servei de guarderia es farà al dit pavelló. Hi haurà una
persona a l’entrada de la barrera corredissa controlant l’accés. Les famílies
dels alumnes de Primària que vagin a guarderia no podran entrar al centre.
Els alumnes estaran agrupats per classes i separats dels altres grups, així
mateix, per la distància de seguretat d’1’5m.

L’ alumnat d’ESO que vulgui romandre al centre a partir de les 7,30h. fins a
les 9h. també podrà fer ús d’aquest servei a les grades interiors del pavelló.
Entrararan per la porta 8 del pavelló. Hi haurà una persona a la barrera
corredissa controlant l’accés. Les famílies no podran entrar al centre.

Aquests serveis s’hauran de contractar principalment per mesos complets,
per motius de seguretat sanitària i control d’aforament.

L’horari d’entrada serà de les 7:30 fins a les 8:30 h.

Guardería d’horabaixa:

A partir de les 16:30h, els alumnes d’Infantil podran apuntar-se a un servei
de guarderia (cal destacar que la inscripció no podrà realitzar-se de manera
esporàdica, per motius sanitaris i d’aforament). Aquest servei es durà a terme
dins el menjador de personal fins a les 18 h. Entrada i sortida, porta 5. Els
alumnes han de dur la mascareta posada.

Un cop hagi acabat la recollida dels alumnes en horari ordinari, els professors
acompanyaran al menjador de personal els alumnes que hagin contractat el
servei de guarderia.

A partir de les 16:30h, els alumnes de Primària podran apuntar-se a un
servei de guarderia, la inscripció al qual no podrà fer-se de manera
esporàdica (per motius sanitaris i d’aforament). Aquest servei es durà a terme
dins el menjador fins a les 18h. Una persona per família podrà recollir els
seus fills per la porta 5.
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2.6.4. Patis (matí i migdia)

● Educació Infantil

Els patis del matí es duran a terme a les següents franges horàries:

Els grups de 4t EI: de les  10:20h a les 10:50h.
Els grups de 5è EI: de les 10:50h  a les 11:20h.
Els grups de 6è EI: de les  9:50h a les 10:20h.

Totes les pujades i baixades es faran de manera esglaonada per tal d’evitar
creuaments dels que pugen amb els que baixen. El pati es dividirà en cinc
sectors *(vegeu plànol), i els grups es distribuiran tal com es mostra a la taula
següent, de manera que vagin rotant i ocupin un espai diferent cada dia de la
setmana:

ESPAI DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

1-PATI TREN A B C D E

2-PATI TOBOGAN GRAN B C D E A

3-PATI CUINETA C D E A B

4-PATI MORERES D E A B C

5-PATI VELES E A B C D

A cada un dels sectors hi
haurà control perquè els
alumnes no surtin de la seva
zona; a més, hom procurarà
resoldre qualsevol incidència
que pugui esdevenir.

En cas de pluja, els alumnes
quedaran a les seves aules.

Al migdia, els espais seran
els mateixos; la distribució
dels grups, també.
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Els de 4t EI, després de dinar, pujaran amb el seu grup al seu dormitori, i es
disposaran les hamaques intercalant el sentit en què es col·loquin els infants.

Pel que fa als de 5è i 6è, de 12:30h. a 14:30 h. els cinc grups 5è se n’aniran a
les seves aules respectives, i a les 13h. començaran el seu taller rotatiu. Els
altres cinc grups de 6è es quedaran al pati, a l’espera del començament del
seu taller al segon torn, a les 13:45h. Els espais i la distribució dels grups
serà la mateixa que al pati del matí. El pati es dividirà en cinc zones: dos
grups al pati de la ferradura, dos més al del tobogan i un grup a l’espai del
tren. A les 13:45h. es farà canvi de torn.

● Educació Primària

Els patis del matí es duran a terme a les següents franges horàries

1r i 2n d’EP, de les 9:50 a 10:20h. Es dividirà el pati en deu zones.

Pati d’autocars: dues zones.
Pati cobert: sis zones, quatre al pati cobert i dues al jardinet.
Pati de la palmera: dues zones.

En cas de pluja, els alumnes que ocupin les zones no cobertes del pati
romandran a les seves aules.

El professorat posarà molt d’esment que els alumnes mantenguin la distància
de seguretat i que portin la mascareta, excepte en el moment en què estiguin
berenant.
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Al migdia, els espais seran cinc; seran distribuïts de la següent manera:

Els grups de 3r, 4t, 5è i 6è EP faran el pati de 9:50 a 10:20h.

El professor que els té a classe de 9 a 9:50h. serà qui els baixarà al pati. Els
professors que vigilen les zones els acompanyaran a la pujada a les aules a
les 10:20h.

Utilitzaran el pati dels grans, que es repartirà en 20 zones (vegeu plànol) on
es distribuiran els grups estables de convivència des de 3r fins a 6è d’EP. Es
repartiran professors a les diferents zones per poder controlar que els
alumnes no surtin de la seva; els dits professors resoldran qualsevol
incidència que pugui esdevenir. L’alumnat anirà canviant de zona cada
setmana, per no haver d’estar sempre en el mateix indret.

Els alumnes de 3r i 4t pujaran i baixaran de manera ordenada per l’escala
d’emergència, mentre que els de 5è i 6è pujaran i baixaran de manera
ordenada per les escales de l’ascensor. En cas de pluja, els alumnes que
ocupin les zones no cobertes del pati romandran a les seves aules.

El professorat posarà molt d’esment que els alumnes mantenguin la distància
de seguretat i que portin la mascareta, excepte en el moment en què estiguin
berenant.

Al migdia, els espais seran els mateixos; la distribució dels grups, també.
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Per als grups de 1r i 2n de Primària, el pati cobert i el pati d’autocars es
dividirà en cinc zones, cada una per a cadascun dels grups estables de
convivència. Un cop el grup complet hagi acabat de dinar, els nins es dirigiran
amb el seu professor a la zona que els correspongui del pati (o bé a la seva
aula); els que quedin a la seva aula (o espai habilitat) faran una activitat
extraescolar. 1r d’EP quedarà al pati des de les 13:00 h fins a les 13:45 h;
mentrestant, els alumnes de 2n d’EP pujaran a les aules a fer l’extraescolar. A
les 13:45h. pujaran els primers a les seves aules, i els alumnes de segon
baixaran al pati fins a les 14:30h. A cada una de les zones hi haurà un
professor controlant que els alumnes no surtin de la seva àrea i que resoldrà
qualsevol incidència que pugui esdevenir. Un cop acabat el pati a les 14:30h.,
els alumnes pujaran amb el seu professor de manera ordenada a les aules
per l’escala del bar i la de les calderes.

Per als grups de 3r fins a 6è de Primària, el pati dels grans es repartirà en
20 zones *(vegeu plànol), en les quals es distribuiran els grups estables de
convivència des de 3r fins a 6è d’EP. Un cop el grup complet hagi acabat de
dinar, es dirigirà amb el seu professor a la zona que li correspongui del pati A
les diferents zones hi haurà professors controlant que els alumnes no surtin
de la seva zona i intentant resoldre qualsevol incidència que pugui succeir. Es
valorarà la possibilitat de fer taller per grups-aula al migdia amb un mínim
d’alumnes que garanteixi la viabilitat econòmica; si no fos possible, el grup
quedarà jugant al pati. Un cop hagi acabat el pati a les 14:30h, pujaran de
manera ordenada cap a les aules, els alumnes de 5è i 6è per l’escala de
l’ascensor, tant per la part dreta com per la part esquerra; a continuació,
pujaran els de  3r i 4t per l’escala d’emergència.
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● ESO, Batxillerat i Cicles Formatius

ESO, Batxillerat i Cicles Formatius de GM i FP Bàsica, de les 10:50 fins a les
11:10h.

Cicle Formatiu de Grau superior, de les 17:50 a les 18:10h.

El professorat posarà molt d’esment que els alumnes mantenguin la distància
de seguretat i que portin la mascareta, excepte en el moment en què estiguin
berenant.

Els alumnes de Batxillerat i Cicles Formatius sortiran al pati a les 10:50h. de
manera ordenada i evitant acumulacions. Els que es troben a les aules del 1r
pis de l’edifici C baixaran per l’escala ampla de devora el DO, i pujaran per
l’escala de davant el pavelló. Els alumnes de 2n de Batxillerat sortiran pel
passadís de la biblioteca i baixaran per les escales de l’aula de Dibuix. La
pujada la faran per la mateixa escala per tal de no coincidir amb els alumnes
d’ESO.

L'ús de la mascareta serà obligatori i s'evitaran, d’altra banda, aglomeracions.

En el cas del pati de Batxillerat de les 13h., la duració serà de 15 minuts; el
procediment de baixada i pujada serà el mateix que s'ha descrit anteriorment.

Els grups de Secundària, un cop hagin dinat, podran ocupar les zones que
no estiguin destinades a grups estables de convivència del pati dels grans;
per a això, mantendran la distància de seguretat i duran mascareta. A les
14:10h. o a les 15h., els alumnes de l’edifici B pujaran a les aules de manera
ordenada per les escales de l’ascensor, tot mantenint la distància de
seguretat i portant mascareta. Els alumnes de l’edifici C pujaran per l’escala
de davant el pavelló cap a les seves aules.

Durant el temps de pati, els professors responsables posaran especial
esment en el control dels accessos als banys: evitaran, per tant, que puguin
anar-hi alumnes que no pertanguin al mateix grup estable alhora.

Igualment, la utilització dels banys estarà supeditada a l’aforament màxim,
per la qual cosa sempre es mantendran les distàncies de seguretat i hom
portarà la mascareta posada. Els professors vigilaran i controlaran tant
l’afluència com l’aforament.
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2.6.5. Sortides i entrades del migdia dels alumnes que no dinen en
el centre

● Educació Infantil

La sortida i l’entrada es faran per la porta 1, davant la farmàcia. Durant la
guarderia els alumnes han de dur la mascareta posada.

Els membres de tots els grups estables seuran junts a cada banc; col·locats
(cal remarcar-ho)  a 1’5m.

Els alumnes sortiran i entraran de forma esglaonada.

La sortida es farà:

- Els de 4t, a les 11:45h.
- Els de 5è, a les 11:50h.
- Els de 6è, a les 11:55h.

L’entrada es farà:

- Els de 5è i 6è, a les 14:25h.
- Els de 4t, a les 14:25h.

Els de 5è i 6è pujaran a classe directament i els alumnes de 4t seuran als
bancs.

● Educació Primària

Els alumnes que surten tots sols amb carnet a les 12h., a partir de 3r ho faran
per la barrera corredissa de la porta principal (na Rosa), i sortiran a l’exterior
del recinte escolar per la porta 5. Esperaran en fila mantenint la distància de
seguretat en el pati cobert fins que el professor els doni permís per sortir. Se
senyalitzaran al terra unes línies per marcar la distància de seguretat.

Els alumnes als quals els venen a recollir familiars sortiran per la porta 4 de
manera ordenada i esglaonada.

Els alumnes aniran cap a la seva porta de sortida en fila, mantendran la
distància, duran mascareta i esperaran l’autorització del professors de la
porta per poder sortir.
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Els alumnes des de 1r fins a 4t de Primària baixaran de manera ordenada per
l’escala del bar. Els de 5è i 6è ho faran per l’escala de l'ascensor (pels dos
costats).

L’entrada dels alumnes que tornin de dinar de l’exterior es farà per la porta 4
del pati d’autocars a les 14:20h. Els alumnes es dirigiran, tots sols i mantenint
la distància de seguretat i portant mascareta, al punt on es trobin els seus
companys del grup estable de convivència.

● ESO

L’alumnat de 1r i 2n d’ESO que no dina en el centre sortirà per la porta 6 a
les 13h. o a les 13:55h., tot mantenint la distància de seguretat i duent
mascareta.

L’alumnat de 3r i 4t d’ESO sortirà per la porta 8 a les 13h. o les 13:55h.,
mantendrà la distància de seguretat i portarà mascareta.

L’entrada dels alumnes, un cop tornin de casa, es farà per la porta 8 de
manera ordenada; aquests duran mascareta i mantendran la distància de
seguretat.

2.6.6. Menjadors i extraescolars

Menjador:

Seguint les instruccions rebudes, s’aprofitarà tot l’espai del menjador (1,5 m
entre taules ocupades) i es faran servir mampares de material no porós per
separar grups de convivència estable (fins a 6è EP). Així mateix, continuarem
utilitzant un espai d’aproximadament 250 m2 al pati cobert per ampliar la zona
de menjador. Pel que fa a grups no estables (a partir de 1r d’ESO), el servei
de menjador es farà ocupant les taules únicament amb tres persones, que
estaran segudes en estructura esglaonada i mantendran la distància d’1,5
metres.

A les entrades hi haurà dispensadors de gel. Per entrar, esperaran en fila en
el pati, i hom mantendrà la distància de seguretat fins que el professor doni
permís per entrar. Se senyalitzaran al terra unes línies per marcar la distància
de seguretat.
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Extraescolars de 12h. a 14:30h:

A Educació Infantil es faran activitats extraescolars en forma de tallers
durant els migdies després que els alumnes dinin; ho farà cada grup dins la
seva aula per tal de garantir grups estables de convivència.

Els alumnes d’Educació Primària, després de dinar, podran fer activitats
extraescolars dins la seva aula o en altres espais habilitats (pavelló, hort, jardí
o altres). El format d´aquest taller podrà ser per racons o ambients amb
diferents temàtiques (joc simbòlic, dinàmiques lúdiques, jocs tradicionals,
teatre, música, plàstica, etc.) i amb diferent periodicitat.

Extraescolars d’horabaixa:

Aquest curs posarem en marxa activitats extraescolars seguint les mesures
de prevenció, higiene i protecció contemplades a la resolució de 4 de juny de
2021.

Es mantindrà la distància d’1’5 mts. i l’ús de la mascareta en tot moment.

Els alumnes d’ESO que participin en l’extraescolar de Diploma Dual (a les
16h., això és, a l’hora de sortir del centre), un dia per setmana -encara per
determinar- aniran cap a sala d'informàtica 1, on faran l’activitat amb el
professor responsable fins a les 17h; al llarg de la dita activitat, hauran de
portar mascareta i mantenir la distància de seguretat d’1’5m. A les 17h.
sortiran per la porta 8 del pavelló.

Els alumnes de Batxillerat que participin en l’extraescolar de Diploma Dual
entraran al recinte escolar per la porta 8 a les 15.55h. i aniran, directament, a
l’aula d’Informàtica.

2.7. Constitució dels equips docents i coordinació del professorat.

Es faran llistes de correu electrònic per equips docents de cada aula, de tal
manera que hi pugui haver coordinació entre tots els mestres i professors del
mateix grup. La comunicació es farà preferentment via e-mail.

2.8. Coordinació entre etapes.

Es continuarà amb el pla de coordinació entre etapes ja treballat en els
cursos anteriors; amb aquesta intenció, s’establiran reunions periòdiques
entre docents de les diferents etapes que es realitzaran mitjançant
videoconferència, sempre que no sigui possible fer-ho de manera presencial.
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3. Planificació curricular

3.1. Avaluació inicial.

L’avaluació inicial es farà d’acord amb els continguts treballats durant el curs
passat en base a les modificacions de les programacions que, des dels
òrgans de coordinació, es varen demanar.

3.2. Previsió de l’adequació de les programacions didàctiques a
les exigències dels diferents escenaris.

El passat curs es varen modificar les programacions didàctiques per tal de
configurar els distints continguts no treballats durant el curs anterior. Enguany,
les programacions s’adaptaran a les necessitats sanitàries en tot moment,
malgrat que hom intentarà normalitzar els temaris i les activitats docents.

3.3. Introducció com a tema transversal dins les programacions
didàctiques d’aspectes relacionats amb la promoció de la
salut, les relacions socials, la competència digital i la
competència d’aprendre a aprendre.

Els departaments didàctics i equips de cicle treballaran i es reuniran per
poder incloure dins llurs programacions didàctiques els aspectes relacionats
amb la promoció de la salut, les relacions socials, la competència digital i la
competència d’aprendre a aprendre. Aquests aspectes, a més de ser tractats
de forma transversal dins les programacions didàctiques pròpiament dites, es
treballaran als plans d’acció tutorial durant les distintes sessions de tutoria;
prèviament, se n’elaborarà una planificació a les reunions de tutors.

3.4. Planificació i organització de les tutories.

Sempre que sigui possible, s’intentarà que les tutories es facin de manera
telemàtica. Tot i això, es donaran dues opcions:

Opció 1: Tutories mitjançant videoconferència amb Google Meet o via
telefònica. Si n’és el cas, es farà arribar l’acta de tutoria per correu electrònic;
tot seguit, se sol·licitarà a la família que respongui al mail per constatar que
dona el vist i plau al seu contingut. Aquesta opció substituirà la signatura en
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paper.

Opció 2: Les tutories amb les famílies es faran a espais exteriors, en hores
concertades amb les famílies; en el transcurs d’aquestes, es respectaran les
distàncies de seguretat i les mesures sanitàries. Es durà, així mateix, un
registre de les tutories que es vagin fent de manera presencial.

4. Pla d'acollida

4.1. Professorat, alumnat, famílies.

Amb el professorat que s’incorpori al centre es farà una reunió amb la
Directora i la Presidenta de la cooperativa; en aquesta se'ls explicaran les
característiques del centre i el seu funcionament. Es designarà el cap de
departament -o coordinador de cicle- com a tutor per ajudar-los en totes les
dificultats que puguin tenir i, a més, per assessorar-los en el seu primer any
en el centre. Es contempla també la possibilitat que hi hagi un company
proper al nou docent que actuï com a tutor. Aquest és el protocol que tenim
establert, i el mantindrem ben igual que abans del confinament.

Tots els nous treballadors del centre hauran d’omplir el qüestionari de salut,
que té la finalitat de dur un control i un seguiment de la seva situació
sanitària.

Amb l’alumnat l’acció tutorial serà molt important, sobretot per poder detectar
problemàtiques a nivell emocional dels alumnes que hagin patit dificultats
durant la pandèmia. Es treballarà des del pla d’acció tutorial, en el qual farem
un especial èmfasi en les activitats de cohesió mitjançant, essencialment,
l’educació emocional.

Infantil: els alumnes de 4t faran durant una setmana horaris d’adaptació. Els
alumnes de 5è i 6è, en canvi, començaran tots els 10 de setembre. Durant els
primers dies, es faran activitats d’acollida i cohesió.

Primària: els cursos de 1r es dividiran en 2 grups (A i B). Dia 10 assistirà a
l’escola la meitat del grup (grup A); dia 13, l’altra meitat (grup B) i dia 14, tots.
Els  cursos de  2n, 3r, 4t, 5è i 6è començaran tots dia 10 de setembre.

ESO, Batxillerat i CCFF començaran en la data establerta pel calendari
lectiu: se seguiran els horaris i portes d’entrada i sortida que s’especifiquen a
l’apartat corresponent del present document.
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Amb les famílies, abans de l’inici de les classes, es farà arribar una circular
mitjançant el Gestib on s’especificaran les instruccions necessàries per tal de
començar el curs amb totes les mesures adequades. També es farà arribar
informació actualitzada i preguntes freqüents a través de la pàgina web i les
xarxes socials.

5. Coordinació per a la salut

5.1. Planificació del disseny de les activitats d’educació per a la
salut que incloguin les mesures de promoció, prevenció i
protecció de la salut davant el COVID-19 i, també, del
disseny i inclusió d’aquestes activitats en els programes i
activitats de promoció i educació per a la salut del centre
educatiu.

A més de les activitats que ja es duen a terme desde fa anys i que fan
referència a la promoció de la salut dins el centre escolar (alimentació i vida
activa, benestar i salut emocional, prevenció de conductes addictives,
educació afectiva i sexual, seguretat i prevenció de riscos ), es realitzaran una
sèrie d’activitats al llarg del curs per a la promoció, prevenció i protecció de la
salut davant la COVID-19.

La promoció de la salut ja es fa al centre. Quant a la prevenció i la protecció,
els alumnes treballaran l’assoliment dels coneixements bàsics mitjançant les
activitats proposades. La prevenció inclourà informació sobre el coronavirus
(mecanismes de contagi, símptomes, recomanacions, etc.). Pel que fa a la la
protecció, hom incidirà en els hàbits que tots els alumnes han d’incloure en el
seu dia a dia; se’ls remarcarà, per tant, la importància de la neteja de mans,
l’ús de la mascareta i la necessitat de mantenir la distància de seguretat per
evitar els contagis i la propagació del virus. Es posarà especial atenció a la
situació emocional de l’alumnat, així com a l’impacte que la pandèmia ha
causat en els alumnes.

Explicació sobre SARS-COV-19: Es farà un recordatori, s’actualitzarà la
informació sobre la pandèmia i es recordaran, d’una banda, les mesures que
s’han de prendre a les aules de forma adequada a cada edat (contes,
projectes, Power-Point, vídeos, xerrades…); i, de l’altra, les pràctiques de
prevenció que s’han d’aplicar dins les aules, laboratoris, menjadors, zones
exteriors… que inclouran el rentat de mans, la distància de seguretat, un ús
adequat de la mascareta, etc.
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5.2. Coordinació amb serveis externs.

Amb el Centre de Salut es mantindrà una comunicació contínua com s’ha fet
fins ara; a més, se sol·licitaran xerrades i/o consultes telefòniques en cas de
necessitat i, si és possible, hom demanarà l’aportació de recursos i materials
per al desenvolupament de les activitats proposades.

El policia que controla l’accés a les entrades i sortides del centre podrà
contribuir al control i vigilància de les aglomeracions fora del recinte escolar,
així com al correcte ús de la mascareta per part dels alumnes i les famílies.
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Annex Pla digital de contingència

Centre CENTRO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN

Codi de centre 07004230

1. Organització digital del centre

1.1. Entorn digital

Entorn elegit Curs/Etapa

GSuite Google Totes les etapes, des d’Educació Infantil
fins a Batxillerat i Cicles Formatius

Responsable de la consola Biel Vich

La consola està activada des de fa uns quants cursos.

1.2. Usuaris

1.2.1. Usuaris professors

Responsable creació usuaris Biel Vich

Format elegit (exemple nomllinatge@centre.xxx) nom.llinatge@cide.es

Moment entrega credencials Un cop es signa el contracte, es fan arribar
les credencials. Els professors que
actualment treballen en el CIDE ja tenen el
compte des de fa temps. Tot això ho vàrem
posar en marxa l’any 2010.
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1.2.2. Usuaris alumnes

Responsable creació usuaris Biel Vich

Subdomini específic alumnes [ x  ] Sí                 [   ] No

Format elegit (exemple nomllinatge@centre.xxx) nom.llinatge@nigul.cide.es

Recollida autorització menors 14 anys A secretaria en fer la matrícula. Si no es pot
entregar de manera presencial, mitjançant
un qüestionari via Gestib en què figura
l’autorització.

Moment entrega credencials (usuari i
contrasenya)

El primer professor que imparteix classe al
grup i que -en conseqüència- posa en
marxa el seu Google Classroom facilita les
credencials. Normalment, és el tutor del
grup.

Responsable entrega credencials El primer professor que imparteix classe al
grup. Normalment, és el tutor.

1.3. Entorn virtual d’aprenentatge (Aules digitals)

Curs/Etapa Aula digital (Teams, Classroom, Moodle…)

A tots els cursos i totes les etapes Google Classroom

1.4. Activació GestIB famílies

Responsable de l’activació Gema Piña

Moment En sol·licitar-ho les famílies o en fer la
matrícula, si són alumnes nous

Seguiment de l’activació (% famílies amb GestIB
activat)

Gema Piña, com a secretària del centre,
supervisarà el nombre de famílies que
tenen el compte activat i, si escau, farà les
intervencions adients per tal que es puguin
activar.
S’ha creat un correu electrònic específic per
a ajudar a les famílies amb dificultats a
l’hora d’activar el Gestib o, posem per cas,
que tenen qualque dubte. El correu és
aquest: gestib@cide.es
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Totes les incidències i problemes que tenguin les famílies seran centralitzades al
tutor, qui, en cas de no poder solucionar-les, les traslladarà al departament TIC.

Tota la comunicació centre-alumne i centre-família estarà centralitzada en el Gestib,
els correus corporatius i la web del centre.

1.5. Classes en streaming.

Si es dona una situació de semipresencialitat, a partir de 3r d’ESO es faran les
classes en streaming seguint l’horari lectiu. En cas d'haver de fer tot l’ensenyament
a distància, es combinaran classes en streaming, vídeos, classroom, tutories
personalitzades… adaptades sempre a l’etapa i nivell de l’alumnat.

2. Competència digital: formació

2.1. Claustre

Es donarà continuïtat tant a la formació anterior ja rebuda a través dels tutorials de
la plataforma de Google Classroom com, val a dir-ho, a la  formació de Gestib.

2.2. Equip directiu/coordinador TIC

Necessitat de formació en administració de consola [   ] Sí    [ x] No

Nombre de les persones que faran la formació Ja tenim implantada la consola des
de fa uns quants cursos. El
responsable és el cap de TIC i no
necessita fer formació, perquè ja
l’ha feta fa estona.
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2.3. Alumnat

2.3.1. Planificació activitats inicials formatives per a
l’adquisició de la competència digital bàsica.

Concepte Responsable Moment en què es farà

Millora competència digital a
a 1r d’ESO

Caps d’estudis d’etapa A l’inici del curs

Normativa per al correcte
comportament de l’alumnat
durant les videoconferències

Caps d’estudis d’etapa A l’inici del curs

Millora competència digital
per a l’alumnat NESE i NEE

Els PT de referència Durant tot el curs

2.3.2. Planificació activitats formatives de consolidació

Concepte Responsable Moment en què es farà

Millora competència digital a
2n  i 3r d’ESO.

Caps d’estudis d’etapa A l’inici del curs

2.4. Famílies

Activitats adreçades a l’acompanyament de les famílies en l’adquisició de
competència digital.

Concepte Responsable Moment en què es farà

Formació com a alumnes
usuaris de la plataforma
Google Classroom, de
l’entorn Gsuite i del Gestib.

Biel Vich A la web del CIDE es tenen
disponibles vídeos tutorials.
Aquesta formació està
pensada tant per als
alumnes com per a les
famílies.
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3. Dispositius i connectivitat

3.1. Dispositiu per a l’alumnat

Curs/Etapa Educació Infantil

Dispositiu per a l’alumnat [   ] Dispositius del centre, un per alumne
[   ] Dispositius del centre: carretons compartits
[   ] Les famílies compren/aporten el dispositiu

Tipus de dispositiu Les famílies hauran de disposar d’un ordinador i
dispositiu mòbil amb connexió a Internet a casa per,
així, poder remetre a les tutores les activitats i tasques
que facin els alumnes des de casa. Els dits alumnes no
disposen de dispositiu en el centre.

Curs/Etapa Educació Primària des de 1r fins a 4t

Dispositiu per a l’alumnat [   ] Dispositius del centre, un per alumne
[ x  ] Dispositius del centre: carretons compartits
[   ] Les famílies compren/aporten el dispositiu

Tipus de dispositiu Els alumnes tendran accés a les tablets o als
chromebooks de què disposa el centre per poder fer-hi
activitats puntuals dins el col·legi.
Les famílies hauran de disposar d’un ordinador amb
connexió a Internet a casa.

Curs/Etapa Educació Primària 5è i 6è

Dispositiu per a l’alumnat [   ] Dispositius del centre, un per alumne
[x ] Dispositius del centre: carretons compartits
[   ] Les famílies compren/aporten el dispositiu

Tipus de dispositiu Els alumnes disposaran de chromebooks per poder fer
activitats dins el centre.
Les famílies hauran de disposar d’un ordinador amb
connexió a Internet a casa.
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Curs/Etapa ESO 1r, 2n i 3r cursos

Dispositiu per a l’alumnat [   ] Dispositius del centre, un per alumne
[   ] Dispositius del centre: carretons compartits
[ x ] Les famílies compren/aporten el dispositiu

Tipus de dispositiu Els alumnes de 1r, 2n i 3r d’ESO disposen d’un
chromebook, comprat per les famílies, que porten cada
dia des de casa per poder treballar al centre.

Curs/Etapa 4t d’ESO i etapa postobligatòria

Dispositiu per a l’alumnat [ x] Dispositius del centre, un per alumne
[x ] Dispositius del centre: carretons compartits
[  ] Les famílies compren/aporten el dispositiu

Tipus de dispositiu Els alumnes disposaran de chromebooks per poder fer
activitats dins el centre.També es disposa de dues aules
d’Informàtica.
Les famílies hauran de disposar d’un ordinador amb
connexió a Internet a casa.
L’alumnat d’FP disposa de dispositius del centre, ja
siguin ordinadors fixos o altres tipus de d’aparells
compartits (chromebooks i tablets).

3.2. Alumnat amb dificultats per accedir a dispositius

Responsable detecció alumnat
amb problemes econòmics

El tutor de l’alumne serà qui detectarà els possibles
casos, que comunicarà al cap d’estudis d’etapa.
Aleshores, Direcció es posarà en contacte amb les
famílies i cercarà la solució més adequada per a cada
cas.

Responsable gestió préstec
dispositius

Gerent del centre i Biel Vich

3.3. Inventari

Responsable inventari recursos
digitals

Biel Vich  (Cap de TIC)
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