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ÀMBIT: CENTRE
ÀMBIT/ESPAI/RECURS

Grup estable

Agrupaments

Ràtio

Horaris

Aules

ACTUACIÓ AL CENTRE

ACTUACIÓ EN CAS DE
CONFINAMENT

El centre defineix el grup estable com l’aula d’un nivell (exemple P3A). La unitat bàsica de treball seran els grups
aula. A cada nivell intentarem assegurar que amb els 4 mestres integrants es puguin dur a terme totes les àrees
incloses les especialitats. Quan aquests mestres del nivell entrin a una aula que no sigui la seva estable hauran de
portar les mesures de prevenció necessàries.

Les aules estaran agrupades seguint la mateixa distribució normal. Es valorarà fer algun agrupament flexible al
setembre.

Es mantindran les ratios de les aules que ja estan establertes.

Agrupaments per aules
virtuals de Classroom. Hi
haurà una aula tutoria
(exemple 1r A) i una aula
virtual per assignatura
d’especialitat.

Tutories en petit grup
Tasques individuals

Es mantindran els horaris establerts del centre. De 9h a 12:30h i de 15h a 16:30h. Hi haurà modificació d’obertura
de portes a les sortida de p3 i p4 que s’obrirà a les 16:20h per donar temps a les famílies i evitar les
aglomeracions.
S’utilitzaran els espais de les tutories normals del centre. P3, P4 i P5 a la planta -1. 1r, 2n i 6è a la planta 0 i 3r, 4t i
5è a la planta 1.
Biblioteca: 6e c.
Aula de Música: 4t C.
Aula d’Anglès: 5è C
Aula de Plàstica: no farem ús.
Aula obrador: espai docent i de reunions amb programació.
Aules petites auxiliars del primer pis: espai docent i de reunions amb programació.
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Entrades al centre

S’utilitzaran totes les portes disponibles. Totes els entrades seran a les 9h.
Distribució:
- P3 i P4 Portes de l’Havana (Principal i auxiliar de menjador). Els tutors esperen els alumnes al porxo on
cada curs tindrà un espai assignat. Les famílies no podran al centre. En el cas de l’adaptació de P3
s’admetrà l’entrada d’un sol adult fins a la porta de l’aula. En cap cas cap adult que no sigui docent podrà
entrar a les aules.
- P5 Entrada per la porta del C/ Floridablanca . Els tutors esperaran als alumne al pati de sorra on tindran un
espai assignat abans d’entrar a l’aula.
- 1r, 2n i 6è A i 6è B de primària Entrada per la porta principal C/ Solís. Els alumnes entraran sols al centre.
- 6éC de primària per la porta de la cantonada c/ Floridablanca - Solís .
- 3r, 4t i 5è de primària. Entrada per la porta del joc tranquil C/del Prat. Els alumnes entraran sols al centre.
- Germans al centre. Cada alumne té la seva entrada. NO està permès la circulació per dintre del centre.
A les instruccions de centre de principi de curs es concretaran els responsables de cada porta.

Sortides del centre

S’utilitzaran totes les portes disponibles.
Distribució:
- P3 i p4 per les Portes de la plaça de l’Havana. Els tutors esperen a les famílies al passadís on cada curs
tindrà un espai assignat. Els pares no podran al centre. Les tutores aniran fent entegra dels alumnes un a
un a les famílies. L’hora de sortida començarà a les 16:20h.
- P5 Entrada per la porta del C/ Floridablanca . Els tutors esperaran a les famílies al pati de sorra on
tindran un espai assignat. Les famílies no podran accedir al pati de sorra.
- 1r, 2n i 6è (A i B) de primària. Sortida per la porta principal C/ Solís. Els alumnes ’esperaran a l’entrada
del centre on tindran espais assignats. Les tutores aniran entregant els alumnes un per un.
- 6è C de Primària surt per la porta de la biblioteca (C/Solís/floridablanca).
- 3r, 4t, 5è de primària. Sortida per la porta del joc tranquil C/del Prat. Els alumnes que tinguin signada
l’autorització pertinent sortiran sols al centre. Els alumnes que no tinguin permís s’esperaran al joc
tranquil mantenint la distància de seguretat.
- Germans al centre. Cada alumne té la seva sortida. NO està permès la circulació per dintre del centre.
En el cas que el germà gran hagi de recollir el petit sortirà del centre i entrarà per la porta que tingui
assignada el seu germà a recollir-lo. Si una família (pares) ha de recollir més d’un alumne haurà de recollirlos a les portes assignades si no tenen permís per a sortir sols.
A les instruccions de centre de principi de curs es concretaran els responsables de cada porta.
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Esbarjo

Circulació de
passadissos

Neteja

Lavabos

Farem dos torns diferents i com que els alumnes portaran mascaretes podran circular lliurement pels espais del
pati. Hi haurà un torn per a la utilització de la pista amb pilota. Al Cicle de Petits ja que no porten mascareta
Hi haurà 2 torns a primària:
- 1r, 2n i 3r de 10:30 a 11:00h
- 4t, 5è i 6è de 11:15 a 11:45h
Hi haurà 3 torns a infantil:
- P3 de 9:45h s 10:30h
- P4 de 10:30h a 11:15h
- P5 de 11:15h a 12h
Els mestres encarregats dels grups estables seran els vigilants dels diferents espais assignats. Hi haurà un torn de
patis.
Tots els alumnes de primària hauran de portar mascareta al pati.
Es menjarà l’esmorzar a dintre de cada aula.
No es podran fer servir les fonts del pati. Cada alumne/-a portarà una ampolla d’aigua personal.
En cas de pluja NO sortirà ningú al pati encara que li toqués una una zona coberta.
Els alumnes s’han de rentar les mans ABANS i DESPRÉS de l’esbarjo.
ÉS MOLT IMPORTANT LA PUNTUALITAT PER NO COINCIDIR ALS PASSADISSOS NI AL PATI.
Els divendres NO es podrà portar cap joguina.

A cada passadís s’haurà de circular com si fossin els carrers de la ciutat: sempre per la dreta. A primària els tutors/res seran els responsables de donar permís per sortir de l’aula d’un en un i sempre amb mascareta.

La neteja del centre és responsabilitat de l’Ajuntament ja que l’edifici de l’escola és un equipament Seguiran el Planning de
municipal. Passarem les necessitats de desinfecció i la necessitat de tenir una persona en hores lectives manteniment
de
al centre per a poder desinfectar els lavabos.
l’Ajuntament.

Cal rentar les mans abans i després d’anar al lavabo. Cada tutor/-a serà el responsable de deixar anar
als alumnes al lavabo. Només pot enviar com a màxim un nen i/o una nena al mateix temps.
Durant l’esbarjo, si no toca torn de porxo, no es podrà anar al lavabo. Caldrà fer una previsió per part
dels tutors d’aquest fet.
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No es pot beure aigua a les aixetes dels lavabos.

Atenció a les famílies

PROTOCOL
COVID-19

Les entrevistes amb la direcció del centre seran amb cita prèvia a través del correu electrònic.
Hi haurà marcat dos dies de cobraments en efectiu al centre a la consergeria del centre.
Les entrevistes amb els mestres seran bàsicament per videoconferència llevat de casos concrets.
Compromís de les famílies:
- Es demanarà obligatòriament una declaració responsable conforme no té símptomes i el
compromís que si la situació canvia s’informarà i no es vindrà al centre.
- Compromís de comprovar la temperatura abans de venir al centre.
- Compromís d’estar localitzable i de recollir al seu fill/-a en cas de símptomes.
- Compromís de contactar amb el CAP de referència en cas de símptomes.
Protocol de centre davant de símptomes:
- Cada Cicle disposarà d’un termòmetre sense contacte i mascaretes quirúrgiques.
- Quan es detecti a un alumne/-a amb símptomes (Annex 1) s’aïllarà de la resta de la classe a
l’alumne/-a a la tutoria corresponent (primer pis).
- Se li posarà una mascareta nova a l’alumne/-a i al mestre/-a referent per precaució.
- El mestre/-a de reforç es quedarà amb la classe afectada.
- Es trucarà a les famílies
- La família haurà de contactar amb el CAP de referència.
- Si els símptomes són greus trucarem al 061.
- Informarem al Servei Territorial de Departament d’Educació.
- Seguirem indicacions del CAP de proximitat.
- Quan se’ns indiqui informarem i/o confinarem un grup, un nivell o el centre si és el cas.
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ÀMBIT: AULA
ÀMBIT/ESPAI/RECURS

ACTUACIÓ AL CENTRE

Distribució

Les aules estaran distribuïdes perquè, en la mesura del possible, els alumnes respectin una distància mínima d’un metre
entre si.
A les aules del Cicle de Petits: No cal mantenir cap distància física interpersonal de seguretat.
Ales aules de 1r de primària: No cal mantenir cap distància física interpersonal de seguretat.
A les aules de 2n a 6è:. No cal mantenir cap distància física interpersonal de seguretat.

Equipament

Gimnàs
Psicomotricitat

Higiene d’aula

ACTUACIÓ EN CAS DE
CONFINAMENT

Totes les aules destinades a ser tutories tenen una pissarra digital per a poder treballar.
El gimnàs s’utilitzarà com a espai d’educació física amb les mesures preventives corresponents.
Els vestidors es faran servir però no les dutxes.
EL gimnàs es farà servir d’espai docent extra.
L’aula de psicomotricitat es farà servir amb les mesures preventives corresponents.
Totes els aules disposen d’una pica amb sabó i paper de mans.
EL tutor/-a a l’entrada i a la sortida posarà gel hidroalcohòlic.
Cada dia es desinfectaran i netejaran totes les aules (Ajuntament).
NO es podrà beure de les piques de les aules.
Cada alumne/-a portarà una ampolla d’aigua personal.
A primària considerem material comú d’aula:
- Jocs d’aula
- A 1r ,2n i 3r Material didàctic d’Innovamat.

Material
Al Cicle de Petits:
- Tot el material l’aula ja que pertany al grup estable i no surt de l’aula.
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ÀMBIT: ALUMNE/-A
ÀMBIT/ESPAI/RECURS

Material

Llibres

SEP

Material de protecció

Tutories

ACTUACIÓ AL CENTRE

ACTUACIÓ EN CAS DE CONFINAMENT

A primària cada aula tindrà un material comú bàsic. No es podrà
endur aquest material a casa.
A primària farem servir l’agenda com a material individual.
Cada alumne ha de portar una ampolleta d’aigua de casa per a ús
personal. En el cas que no la porti se li donarà un got de plàstic
d’un sol ús.
A infantil tot el material d’aula es considera comú. Com a molt es
faran divisions per taules.

Els alumnes continuaran tenint els llibres de reutilització del centre.
Cada alumne/-a tindrà un llibre assignat i no es podrà fer servir llibres
d’altres alumnes. Els llibres no podran sortir del centre.
Durant el primer trimestre durem a terme les accions necessàries
perquè tots els alumnes tinguin totes les credencials i la formació
mínima per a saber accedir a la plataforma de treball.

Els alumnes disposaran de les llicències digitals que siguin necessàries
per a poder treballar des de casa.
Treballarem a l’entorn virtual d’aprenentatge del Gsuite amb el
classroom i el Meet de Google amb tasques setmanals al Cicle de Grans
i quinzenals al Cicle de MItjans.
Els alumnes tenen un email del domini del centre (anxaneta.education)
que serveix d’accés a la plataforma.

Enguany NO realitzarem aquest suport.

Tots els alumnes de primària hauran de portar una mascareta per
entrar i sortir del centre.
Els alumnes tindran 1h setmanal de tutoria de grup. Així mateix el
tutor/-a quan ho cregui convenient a l’hora de l’esbarjo podrà atendre
demandes personals dels seus alumnes a la seva aula.

Videoconferència en petit grup (5 alumnes) 1h setmanal.
Individual per videoconferència quan sigui necessari.
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ÀMBIT: MESTRES
ÀMBIT/ESPAI/RECURS

ACTUACIÓ AL CENTRE

ACTUACIÓ EN CAS DE CONFINAMENT

Tutors

Tots els mestres del centre són susceptibles de ser tutors de grup
estable.
Amb les diferents capacitacions del claustre s’assegurarà la
realització de les especialitats a tots els nivells. L’especialitat de
Religió no s’impartirà d’acord amb les indicacions rebudes.
Sala de mestres:
- Ordinadors: obligatòriament s’han de desinfectar les mans
abans d’utilitzar-lo. Es desinfectarà una vegada al dia.
- Taules: aforament màxim de 7 persones
- Dinar: aforament màxim de 7 persones. Si cal es faran torns.
- Fotocopiadora: obligatòriament s’han de desinfectar les
mans abans d’utilitzar-lo. Es preferible donar l’encàrrec al
Conserge. Es desinfectarà una vegada al dia.
- Cal portar mascareta.
- No hi haurà material comú per utilitzar.
- Cal encarregar les enquadernacions al Conserge.
Consergeria:
- No es pot accedir a la consergeria.
- No es pot agafar material de consergeria.
- L’únic encarregat d’aquest espai és el conserge.
- No es pot enviar a alumnes a fer fotocòpies.
Direcció i secretaria:
- No es pot agafar material.
- A Direcció cal accedir amb aforament màxim de 3 persones i
amb mascareta i, en la mesura del possible, amb cita prèvia.
- No es pot accedir a secretaria ni a l’arxiu.
- La documentació es gestionarà digitalment per correu
electrònic (tiquets de compra, peticions de substitució...) a
les instruccions d’inici de curs del centre es concretarà el
sistema.

El mestres confinats que no estiguin de baixa seguiran sent els
responsables del grup estable.

Especialitats

Espais comuns

Cada mestre/-a encarregat d’una especialitat seguirà realitzant el
seguiment i l’assignació de tasques telemàtiques.

Sales virtuals de Cicle de Mitjans i de Grans al Classroom amb el Meet de
Google.
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Reunions

Horaris

Grups vulnerables

-

Nivell: Presencials (amb protecció) setmanals.
Cicle: Presencials (amb protecció) setmanals.
Consell de Direcció: presencials (amb protecció) setmanals.
Claustres: telemàtics mensuals.
Amb famílies: telemàtiques setmanals.

Els mestres farem 24h lectives.

Totes per videoconferència o telèfon amb la mateixa periodicitat.

Establir un horari coherent a les 30h setmanals compaginats amb la
conciliació familiar, si és el cas.

Seguint indicacions del Departament els mestres que mantinguin
aquesta situació passat l’estiu després de la revisió de Salut hauran
d’agafar la baixa mèdica i no assistir al centre.

Amb baixa mèdica: segons instruccions del Departament seran
substituïdes des del primer dia.

Amb baixa mèdica: segons instruccions del Departament seran
substituïdes des del primer dia.

Sense baixa mèdica: Es prioritzarà els mestres de suport a l’aula per
a cobrir aquesta substitució.

Sense baixa mèdica: Es prioritzarà els mestres de suport a l’aula per a
cobrir aquesta substitució.

Permisos

Només s’atorgaran els permisos de caràcter inexcusable. La resta
atesa la situació d’excepcionalitat i pel bon funcionament del centre
no podran ser atesos.

Només s’atorgaran els permisos de caràcter inexcusable. La resta atesa la
situació d’excepcionalitat i pel bon funcionament del centre no podran ser
atesos.

Adaptacions de lloc de
treball

Les instruccions del Departament són que els informes amb
adaptacions de lloc de treball són RECOMANACIONS sempre que es
puguin fer. Per tant aquest curs i de manera excepcional es pot donar
el cas que no es puguin seguir.

Substitucions
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Material de protecció

Amb el seu grup estable caldrà que porti mascareta.
Al pati caldrà l’ús de mascareta.
A la sala de mestres caldrà l’ús de la mascareta.
Al passadís caldrà l’ús de mascareta.
Seguirem la normativa establerta i recomanada pel Departament de
Salut.

La Cap d’Estudis del centre farà un seguiment de benvinguda
explicant i entregant les instruccions necessàries.

La Cap d’Estudis del centre farà un seguiment de benvinguda explicant i
entregant les instruccions necessàries.

El Director donarà d’alta els serveis telemàtics (drive, watsapp, email i
llicències digitals) si és el cas.

El Director donarà d’alta els serveis telemàtics (drive i llicències digitals)

Acollida mestres nous
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ÀMBIT ACTIVITATS
ACTIVITAT

ACTUACIÓ AL CENTRE

Tallers al Cicle de
Petits

No podrem realitzar aquesta activitat ja que el principal objectiu és la
d’interacció entre diferents nivells.

Tallers de llengües

No podrem realitzar aquesta activitat ja que barregem alumnes de diferents
aules.

Llibreta viatgera i
similars

Realitzarem aquesta activitat prenent les mesures preventives higièniques
necessàries.

Atenció a la Diversitat i
SIEI

Es prioritzarà un reforç a l’aula. Es valorarà a principi de curs la possibilitat de
poder fer alguna activitat de reforç fora de l’aula.

Adaptacions de les activitats telemàtiques seguint el P.I. i les
adaptacions metodològiques.

Robòtica a 1r

Es planificarà a l’horari fent servir una sessió de desdoblament de
matemàtiques sense que pugui coincidir després amb cap més sessió i es puguin
desinfectar els robots i catifes.

Aula virtual al Classroom.
Tasques mensuals.

Hort a 4t

Robòtica a 5è

Ràdio a 6è

ACTUACIÓ EN CAS DE CONFINAMENT

Cicle de Petits:
- A través del correu electrònic.
Educació Primària:
- Activitat digital per a fer al Classroom a l’aula de la
tutoria

Realitzarem aquesta activitat prenent les mesures preventives higièniques
necessàries.

Es planificarà a l’horari fent servir una sessió de desdoblament de
matemàtiques sense que pugui coincidir després amb cap més sessió i es puguin
desinfectar els robots i tauletes.

Aula virtual al Classroom.
Tasques mensuals.

Realitzarem aquesta activitat prenent les mesures preventives higièniques
necessàries.
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Cantània a 5è

Realitzarem aquesta activitat prenent les mesures preventives higièniques
necessàries.

Depèn de la proposta externa.

La Clika del Rusk a 3r

Realitzarem aquesta activitat prenent les mesures preventives higièniques
necessàries.

Depèn de la proposta externa.

Fem Dansa a 4t

Realitzarem aquesta activitat prenent les mesures preventives higièniques
necessàries.

Depèn de la proposta externa.

Activitats d’escola
(Santa Cecília,
Nadales, Follet
valent,...)

Es valorarà amb les indicacions del Departament de Salut i s’informarà a les
famílies segons calendari de la seva realització o no.

Colònies

Sortides
pedagògiques

Aniversaris a l’aula

Menjador

Es realitzaran a final del curs 21-22 de p5 a 6è.

Farem una sortida per curs i trimestre.

No es podrà portar coques de casa, llaminadures ni invitacions.

S’aprofitarà una tutoria per videoconferència per a celebrar el
fet.

Els alumnes de P3 i P4 menjaran al gimnàs. P5 al mejador.
Els alumnes de 3r i 4t quan vagin a la pista per esperar torn de menjador
prèviament hauran d’haver anat al wc assignat de la seva aula.
Els alumnes que no estiguin apuntats a la llista de menjador NO es podran
quedar a dinar. Els mestres seran els encarregats de trucar a les famílies perquè
els vinguin a recollir.

Seguint indicacions del Departament la cuina seguirà oberta
per a oferir el dinar per emportar a les famílies confinades.
Variarà segons les indicacions del Departament d’Educació i
Salut.
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Padrins d’escola

Extraescolars

Permanències

Valorarem al setembre la possibilitat de fer alguna activitat indirecta per
continuar mantenint el contacte entre fillols i padrins.

Activitat telemàtica relacionada.

S’han de fer preferiblement a l’aire lliure. Si no es pot ha de ser en un espai gran i
amb bona ventilació. Cal garantir la distància de seguretat i si l’activitat no ho
permet cal portar la mascareta (a primària). La gestió i la valoració de les
activitats es farà conjuntament amb l’AFA al setembre.

Es faran al menjador amb l’entrada per la plaça de l’Havana. Al menjador
s’habilitaran espais per a cada grup aula.
Quan hi hagi desplaçaments a les aules respectives els alumnes de primària
portaran mascareta.
Els monitors/monitores han de portar mascareta en tot moment.
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