PLA DE CONTINGÈNCIA FAMILIES - ESCOLA
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Escenari A

Pla de
contingència

Infantil
S’estableixen grups estables de convivència.
Aquest grups són considerats com a unitats familiars i poden
anar sense mascareta dins aula.

famílies-escola
Es configuren 3 escenaris A/B/C
Es posa en marxa un o l'altre en el
moment que ho indica la Conselleria
d'Educació.
CADA ETAPA COMPARTIRÀ AMB LES FAMILIES
LA PLANIFICACIÓ dels 3 Escenaris
Aquest document fa referència a aspectes generals
del Pla de centre

Objectius
Assegurar un entorn escolar saludable i el
més segur possible, tant físicament com
emocionalment, mitjançant mesures de
promoció de la salut, prevenció i protecció
adaptades a la nostra etapa educativa.

Els grups no es mesclen entre si.

Primària
Ens els cursos de 1r/2n /3r /4t primària s’estableixen grups
estables de convivència i poden anar sense mascareta dins
aula.
Ens els cursos 5è i 6è primària han de dur mascareta en tot
moment i a tots els espais.
Han de portar el propi material, no el podran compartir.

ESO, Batx, CF
A 1r ESO es configuren 3 grups una vegada els alumnes hagin
tengut l’acollida i el procés d’adaptació.
Per a la resta de cursos, es mantenen els grups de classe
habituals.
Els alumnes duran mascareta en tots els espais i moments,
seguiran els protocols de seguretat, distància i rentat de mans.
S’assegura la formació inicial en competència digital per
l’alumnat que ho requereixi (1r ESO i nous alumnes).

Possibilitar la detecció precoç de casos i
gestió adequada dels mateixos a través de
protocols d'actuació clars i de coordinació
dels agents implicats.

Cada alumne/a disposarà del seu chromebook i es planificaran
activitats de consolidació de la competència digital.
S’activaran les aules virtuals i mecanismes unificats de
comunicació amb les famílies.
Es farà especial esment a la promoció de la salut, les relacions
socials i la competència d’aprendre a aprendre.

Incidir en el treball organitzatiu i la
coordinació pedagògica per a una educació
de qualitat

A nivell de centre es farà un canvi d’horari lectiu per tal de poder complir
en les mesures sanitàries i a la vegada poder donar un servei de menjador
per a les familìes que ho necessitin.
Durant els primers dies es desenvoluparà un Pla d'acollida, cuidarem de
l’aspecte emocional dels nostres infants i joves, tenim molt en compte la
incertesa que suposa per a ells/es els nous protocols de funcionament i la
posada en marxa del nou curs 20-21.
Organitzarem formació on-line amb families interessades en conèixer les
eines digitals que utilitzarem pel seguiment de la tasca educativa
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Per a tots els alumnes

Normes de
seguretat i
higiene

Abans de sortir de casa es
recomana mesurar la temperatura
corporal especialment si es
presenten símptomes propis de la
malaltia. Amb 37,5º de febre
romandran a ca seva i informaran
l’escola de la seva absència i dels
motius.
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Mascareta
Els alumnes d'Infantil no hauran de fer ús de la
mascareta (recomanable per entrades i sortides)
Els alumnes de Primària 1r/ 2n /3r se la podran
llevar dins la classe, però hauran de dur-la quan
surtin de l’aula (entrades i sortides, pati, passadís,
anar al bany i menjador).
Els alumnes de 5è i 6è de primària la duran en tot
moment i a tots els espais.
Els alumnes d’ESO, Batxillerat i CF la duran en tot
moment i a tots els espais.
Es recomana que els alumnes portin dues
mascaretes. Una dins la motxilla i l’altra posada.
Es recomana dur la mascareta homologada
conforme a la normativa UNE 0060: 2020.

Normes generals
Es mantindran les distàncies de seguretat, 1.5m
en TOTES LES ACTIVITATS que ho permetin, fins i
tot les entrades i sortides del centre.
Tothom que entri a l’escola es rentarà les mans
amb gel hidroalcohòlic que hi haurà a l’entrada.
Tots els espais han de ventilar-se com a mínim
durant 5 minuts abans d’iniciar la jornada,
després de cada canvi de classe i després dels
seu ús.
Tots els espais tenen un aforament limitat
(indicat a la porta).
Totes les aules i espais disposaran de solució
hidroalcohòlica; quan hi hagi lavabo es disposarà
de sabó. S’ha de tenir en compte que quan les
mans tenen brutícia visible el gel hidroalcohòlic
no és suficient, i cal fer servir aigua i sabó.
Es faran servir preferentment les escales.
Es limitarà l’ús de l’ascensor al mínim
imprescindible.
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Normes de
seguretat i
higiene
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Material
Cada alumne disposarà del seu material i no es
podrà compartir (només podran compartir els
grups estables).
Cada professor i membre del personal no docent
disposarà del seu material.
Cada alumne portarà de casa la botella d’aigua
i els mocadors d’un sol ús.
Els limitarà al màxim l’ús de documents en paper
i la seva circulació.
Tots els treballadors de l’escola hauran d’anar
proveïts de mascareta i/o, si no és possible,
mantenir la distància de seguretat.
S’ha d’evitar compartir objectes d’ús personal
(bolígrafs, pintures, tisores, etc...).
El material no reutilitzable es dipositarà en les
papereres habilitades.

Usos espais comuns

És important tenir molt en compte
les normes del protocol sanitari pel
bé de tots!

Es prioritzen les reunions per videoconferència,
en cas de reunions presencials, s’ha de garantir la
distància mínima de 1,5m i el nombre que marcarà
la normativa.
S’evitaran actes col·lectius presencials de
qualsevol nombre d’assistents.
El temps d’esplai s’organitzarà per torns per evitar
el contacte físic, marcant les zones per cursos i en
franges horàries diferents.
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Normes de
seguretat i
higiene d'aula

Per a tot l'alumnat
Dins les aules dels grups que no són estables els espais
estaran marcats tenint en compte la distància
establerta de seguretat.
Treballarem amb els alumnes sobre els procediments i
les normes d’higiene, els primeres dies de classe i al
llarg del curs.
Sempre es rentaran les mans a l’entrada i sortida de
l’aula / pujada i baixada al pati.
No es podrà compartir el material (grups no-estables)
La disposició de les taules serà en fila/individual.
Cada alumne disposarà sempre el seu lloc dins l’aula.
Al final del dia cada alumne serà responsable que
l’aula quedi recollida i ordenada.
En la mesura del possible es deixaran les portes
obertes per evitar el contacte.
Quan un espai s’hagi de compartir per més d’un grup,
entre classe i classe es desinfectaran les taules i
cadires.
Quan tenguem sospita de símptomes, l’alumne anirà a
l’aula covid acompanyat d’un professor i s’iniciarà el
protocol.

1.5 M

No es pot sortir de l’aula sense permís del professor/a.
Anada al banys: només amb el permís del professor/a i respectant
l’aforament i la normativa.
Absència per assumptes personals: si algun alumne necessita sortir del
centre per assumptes personals, és molt important que en tornar al centre
s'asseguri de complir amb totes les mesures de protecció.
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Escola matinera / horabaixa
Horari: de 7:30 a 9:00 o 16:00 a 17:00

La separació entre l’alumnat també es durà a terme per grups estables i /o respectant
la distància de seguretat entre els grups .
L’accés a l’escoleta matinera pels alumnes d’infantil i fins a 1r de primària inclòs, es
farà per la porta blanca de l’hort fins arribar a la porta blanca del pati.
Només està permès 1 acompanyant per alumne fins a 1r de primària i l’acompanyant
sempre ha de portar mascareta homologada.
Els espais adaptats per l’escoleta matinera:
El menjador petit, el menjador gros , aules d’infantil i
els dos patis exteriors.

1..5 M

Mascareta: L’alumnat d’infantil no portarà mascareta, però sí és recomanable. La
resta d’alumnat a partir de 1r de primària sí portarà mascareta i es mantindran
separats.
Tots els monitors portaran mascareta.

Activitats extraescolars
Els alumnes de 1r cicle podran fer-ne de 14 a 15 hores
Els alumnes de 2n cicle podran fer-ne de 13 a 14 hores.
També s’oferirà una extraescolar de 16 a 17 hores.
En la mesura del possible i si no ens indiquen el contrari es reprendan les activitats
extraescolars seguint les indicacions de prevenció, protecció i higiene establertes per la
normativa.
Els alumnes majors de 6 anys portaran mascareta en tot moment.
De seguida que tenguem
Es mantindrà la distància de seguretat d’un metre i mig de separació.
l'oferta la publicarem

PROTOCOL VIGILÀNCIA I ACTUACIÓ DAVANT
DETECCIÓ DE SÍMPTOMES COMPATIBLES
COVID-19 ENTRE L'ALUMNAT
ABANS D'ANAR A L'ESCOLA S'HAN DE PRENDRE LA
TEMPERATURA, SI PRESENTEN + DE 37,5º ROMANDRAN A CASA
ElS SIGNES I SÍMPTOMES D'ALARMA SÓN:
Febre perllongada que pot anar acompanyada de conjuntivitis,
tossina amb dificultat per respirar, irritabilitat, somnolència. dolor
abdominal amb diarrea, vòmits i afectació a l'estat general.
Si els símptomes es produeixen a casa, l'alumne ha de quedar al
seu domicili.

Actuació
Acompanyar l'alumne per l'adult que ho ha detectat a una sala /despatx
(DEFINIR). Se li posarà una mascareta quirúrgica si té més de tres anys,
l’adult es posarà la mascareta quirúrgica i ambdós es rentaran les mans. No
s’obligarà als infants menors de 6 anys i als alumnes amb discapacitat a
posar-se la mascareta si hi oposen resistència. En cas que no es pugui
garantir una distància mínima de 2m amb l’alumne (0-6 anys, problemes
d’autonomia…) l’adult també es posarà una bata d’un sol ús, pantalla de
protecció facial (que no eximeix l’ús de mascareta). Si l’alumne que presenta
símptomes no es pot posar una mascareta quirúrgica (menor de 3 anys),
l’adult que l’acompanyarà farà ús d’una mascareta de protecció FFP2 sense
vàlvula, a més de la pantalla facial i la bata d’un sol ús.
L'alume no estarà sol en cap moment. S'esperarà fins que un familiar o un
tutor legal el vagi a recollir. S'evitarà que altres adults del centre entrin en
contacte amb l'alumne. Els serveis sanitaris valoraran la necessitat de fer
testeig a les persones que hagin estat en contacte amb ell.
Un cop se se n'hagin endut l'alumne, s'avisarà a secretaria per procedirà
a PRECINTAR la sala /despatx i s'esperarà 2 hores per a realitzar la neteja
seguin el protocol de neteja i desinfecció de superfícies i espais

RECORDAR: UTILITZAR LA MÀ NO DOMINANT PER OBRIR,
TANCAR PORTES, FINESTRES, ETC.

PROTOCOL VIGILÀNCIA I ACTUACIÓ DAVANT
DETECCIÓ DE SÍMPTOMES COMPATIBLES COVID19 ENTRE TREBALLADORS
ABANS D'ANAR A L'ESCOLA S'HAN DE PRENDRE LA
TEMPERATURA, SI PRESENTEN + DE 37,5º ROMANDRAN A CASA
S'actuarà si el treballador presenta símptomes compatibles amb
infecció per Covid-19 com a febre, tos, dificultat per respirar,
calfreds, dolors musculars, mal de cap, debilitat general, diarrea i
vòmits. En cas de percebe que la persona amb símptomes està en
una situació de gravetat s'avisarà al 061. Si l'aparició de
símptomes es produeix a casa la persona ha de quedar al seu
domicili.

Actuació
L'Adult es posarà una mascareta quirúrgica. Es rentarà les mans amb
aigua i sabó o solució hidroalcohòlica. Comunicarà a l'equip directiu la
situació per telèfon. Si la sintomatologia no requereix assistència
immediata anirà al seu domicili, comunicarà la gerència per prevenció
de riscos laborals i al seu centre de salut de referència. Si hi ha
dubtes del seu trasllat es comunicarà amb el 061 i seguirem les
intruccions. En cas d'haver de demorar la partida al seu domicili, es
retirarà a la sala/ despatx habilitada. Durà en tot moment la
mascareta.
Evitar, tant com sigui possible passar per zones del centre on hi hagi
concurrència de professors, personal no docent o alumnes.
S'han de reubicar les persones o alumnes presents a l'aula /despatx
mentre es procedeix a netejar i desinfectar l'espai seguint el
protocol de neteja i desinfecció de superfícies i espais . Un cop
realitzada la desinfecció es pot tornar a emprar l'aula /despatx.
El centre educatiu ha de tenir preparat i facilitar el llistat de
contactes quan se'l requereixi. L'àrea sanitaria del SPRL serà
l'encarregada d'establir els mecanismes per a la investigació i
seguiment dels contactes estrets dins l'àmbit de les seves
competències, i de forma coordinada amb les autoritats de salut
pública.

RECORDAR: UTILITZAR LA MÀ NO DOMINANT PER OBRIR, TANCAR
PORTES, FINESTRES, ETC.

MESURES PREVENTIVES DINS EL CENTRE
Mantenir la distància de seguretat de 2m i utilizar màscares
higièniques i barreres de separació, en totes les activitats que ho
permetin.

2M

Procurar ventilar els espais de forma freqüent 5 minuts abans
d'iniciar la jornada i després del seu ús. NO es poden utilitzar els
espais que no disposin de ventilació.
Atenció amb cita previa, seguint les mesures possibles.
El rentat de mans amb aigua i sabo és l'acció de prevenció més
eficaç. En cas que no sigui possible procedir a la neteja freqüent,
es disposarà de gel o solució hidroalcohòlica per mantenir la
higiene adequada. En menors de 6 anys el gel o solució
hidroalcohólica s'uitlitzarà sota supervisió i es tindrà precaució en
l'emmagatzematge.

Higiene de mans: en començar i finalitzar la jornada. Després d'anar al lavabo.
Després de tossir, esternudar o mocar-se. Abans i després de menjar o manipular
menjar. Abans i després dels patis. Després de cada contacte amb fluids corporals
d'altres persones. Després de retirar-se els guants , si se n'empren. Abans i després de
posar-se o retirar-se una mascareta. Sempre que les mans estiguin visiblement brutes.
Després d'usar o compartir espais múltiples o equips (taules, ratolins d'ordinador,
etc.). Sempre que s'hagin rebut paquets o mercadaries de l'exterior.

Dur un registre dels proveïdors que accedeixen a l’escola.
A Les reunions hi podran assistir fins a 20 persones tenint sempre
en compte quines són les mesures de seguretat que s'han de
prendre (mascareta, distància i higiene de mans).
S'empraran guants d'un sol ús: quan hi hagi contacte amb
fluids corporals (neteja de vòmits, banys, etc.). Quan se sospiti que
l'alumne durant la jornada escolar presenta algun problema de
salut i/o símptomes per infecció Covid-19 . Quan es manipuli
paquetaria o documents que no s'hagin pogut desinfectar i no
se'n pugui assegurar una quarentena. Activitats de cures , i en cas
de contacte estret.
RECORDAR: UTILITZAR LA MÀ NO DOMINANT PER OBRIR, TANCAR PORTES,
FINESTRES, ETC.

PREVENCIÓ, PER LA TEVA SEGURETAT
I LA NOSTRA

Usa mascareta

SÍ

Renta't les mans
Usa una mascarilla
para protegerte a ti
y a otros.
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Mantén la distància de
seguretat
2M

ÉS COSA DE TOTS, SOM AULA
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HORARIS
ENTRADES I SORTIDES

ESCENARI A
Horaris
E. Infantil

9.10h-15:50h
9.10h-16:00h
9:20h-15:45h
9:30h-15:55h
9.05h-15:55h
9:15h-16:05h

pla de contingència /curs 20-21
darrera actualització 26 agost

Cursos
Infantil
Infantil
Infantil
Infantil
Infantil
Infantil

4
4
3
3
5
5

anys
anys
anys
anys
anys
anys

A
B
A
B
A
B

Entrades

Sortides

Hort Infantil
Hort Infantil
Porta Secretaria
Porta Secretaria
Hort Infantil
Hort Infantil

Hort Infantil
Porta Secretaria
Hort Infantil

E. Primària

9:00h-15:50h
9:00h-15:50h
9:10h-16:00h

1r Primària
2n i 3r Primària
4t, 5è i 6è Primària

Barrera verda
Barrera Verda
Barrera Verda

Barrera Verda
Barrera Verda
Barrera Verda

ESO

8.50h-15:00h
8:00h-14:00h

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

Barrera Verda
Porta Secretaria

Barrera Verda
Barrera Verda

Batxiller

8:00h- 14:00h
o 15:00h

1r i 2n Batx

Porta Secretaria

Barrera Verda

Cicles
Formatius

8:00h- 14:00h

CF Administratiu

Porta Secretaria

Barrera Verda

15:20h- 21:00h

CF Sist. Microinf. Xar Porta Secretaria

Barrera Verda

INDICACIONS PER A LES
ENTRADES I SORTIDES

ESCENARI A

pla de contingència /curs 20-21
darrera actualització 26 agost

Demanam que es respecte molt la PUNTUALITAT perquè tot
funciona.
L’alumnat entrarà de forma esglaonada en funció de l'horari
del seu grup i de l’edifici on estan ubicades les seves aules.
Sempre s'hauran de respectar ElS CIRCUITS dels accessos
marcants.
A l’hora de la sortida dels alumnes de tota primària, podrà
accedir dins el pati un sol familiar per alumne ( recomenable
que sigui el mateix).
1r de primària esperarà a les famílies dins el pati d’infantil.
La resta de cursos hauran d’esperar davall l’aula del seu fill/a i
mantenir el distanciament de seguretat

HORARIS DE MENJADOR
pla de contingència /curs 20-21
darrera actualització 26 agost

ESCENARI A

Horaris
E. Infantil

12:00 h

Cursos

Entrada

Sortida

Infantil 3 anys
Infantil 4 anys
Infantil 5 anys

Porta Interna
Porta del pati
Porta del pati

Porta Interna
Porta del pati
Porta del pati

E. Primària

13:00h
13:00h
14:00h

1r Primària
2n, 3r Primària
4t 5è i 6è Primària

Porta Interna
Porta del pati
Porta del pati

Porta Interna
Porta del pati
Porta del pati

ESO

15:00h
14:30h

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

Porta del pati

Porta del pati

Batxiller

14:30h

1r i 2n Batx

Porta del pati

Porta del pati

NORMATIVA
Escenari A

MENJADOR
pla de contingència /curs 20-21
darrera actualització 26 agost

En la prestació del servei de menjador es mantindran, de manera general les mesures de prevenció,
higiene i protecció contemplades al centre i en el document de Mesures preventives generals amb
relació a l’alerta per la Covid-19 per a establiments i activitats d’elaboració i servei de menjars i begudes.
Nova Normalitat elaborat per l’Ibassal, juntament amb la Conselleria de Salut.

La separació al menjador es durà a terme per grups estables i /o respectant la
distància de seguretat entre els grups .
Els grups de convivència estable no coincidiran en el mateix espai amb els altres
grups.
En el cas de que la distància d’un metre i mig entre grups estables no es pugui
mantenir es prendran mesures de protecció addicional (instal·lació de mampares de
separació)
L’alumnat de menjador que no sigui de grup estable es situarà a les taules mantenint
la distància de seguretat vigent al moment, hores d’ara d’1’5m.
Es disposaran al menjador en zig-zag evitant dinar cara a cara (per mantenir la
distància de seguretat.
Mascareta, es seguiran les indicacions generals. S’haurà de portar mascareta als
circuits d’entrada i sortida al menjador.

