
 

0 
 

PLA DE CONTINGÈNCIA DEL CEIP ES VEDRÀ 

 
 

CEIP Es Vedrà 
Codi centre: 07004795 
 
Camí Pou d’en Musson, s/n 
07839 – Sant Agustí 
Eivissa – Illes Balears 
Tlf 971 341 629 
www.ceipesvedra.com 
ceipesvedra@educaib.eu 
 
 
 
 
 
 
 

 
PLA DE CONTINGÈNCIA 

 

Curs 2020 - 2021 
 

 
 
 
 
 
 
 
Aquest document: 

● ha estat elaborat per l’equip directiu  
● ha estat aprovat pel Claustre de mestres en data 20/07/2020 
● ha estat aprovat pel Consell escolar en data 20/07/2020 

 
Rev 1. Adaptació del Pla a les noves instruccions publicades al BOIB en data 05/09/2020. 
 
Les decisions presents en el present Pla de Contingència queden condicionades a futura normativa 
derivada d’altres criteris sanitaris. 

 

http://www.ceipesvedra.com/
mailto:ceipesvedra@educaib.eu


 

1 
 

PLA DE CONTINGÈNCIA DEL CEIP ES VEDRÀ 

 

1. Introducció .....………………………………………………………. 2 
 1.1.Marc normatiu  
 1.2.Objectius del pla  

2. Principis de prevenció, higiene i promoció de la salut ………… 4 
 2.1. Mesures de protecció col·lectiva i individual   
 2.2. Control de les mesures   
 2.3. Casos sospitosos de COVID-19  
 2.4. La neteja del centre  
 2.5. La comissió de la salut  

3.  L’alumnat ........................................................................................... 7 
 3.1. Grups estables de convivència  
 3.2. Pla d’acollida  
 3.3. Alumnat vulnerable  

4. Els espais ............................................................................................ 11 
 4.1. Organització  
 4.2. Els desplaçaments interns  

5. La jornada escolar .............................................................................. 13 
 5.1. Organització.   
 5.2. Entrades i sortides    
 5.3. Temps de pati  
 5.4. Recursos didàctics  
 5.5. Activitats complementàries  

6. El professorat ..................................................................................... 16 
 6.1. Pla d’acollida  
 6.2. Baixes i substitucions puntuals  
 6.3. Coordinació docent  
 6.4. L’equip directiu  

7.  Les famílies ........................................................................................ 19 
 7.1. Informació a les famílies  
 7.2. Accés al centre  
 7.3. Comunicació amb les famílies  

8. El currículum ...................................................................................... 21 
 8.1. Aspectes curriculars, ordenació acadèmica i metodologia  
 8.2. L’avaluació  

9. Els serveis complementaris ................................................................ 22 
 9.1. Transport escolar  
 9.2. Escola matinera  
 9.3. Menjador escolar  
 9.4. Activitats extraescolars  

ANNEX 1. Pla digital de contingència 
ANNEX 2. Aspectes curriculars del segon cicle d’educació infantil  
ANNEX 3. Aspectes curriculars del cicle inicial d’educació primària 
ANNEX 4. Aspectes curriculars del cicle superior d’educació primària 
ANNEX 5. Pla de neteja del centre 

 



 

2 
 

PLA DE CONTINGÈNCIA DEL CEIP ES VEDRÀ 

1. Introducció  

Venim d’una etapa de confinament, on els infants han estat privats d’assistir al seu centre 
educatiu des del 16 de març. Toca ara organitzar de manera acurada i rigorosa el 
començament d’un nou curs que permeti, a més d'establir les mesures necessàries per 
prevenir i controlar la pandèmia, complir amb els objectius educatius i de sociabilitat. 

La salut dels nostres infants i del professorat ha de quedar garantida en aquesta nova 
etapa, per això la situació esmentada ens obliga a fer una previsió per a l’organització 
d’un nou curs tenint present tres possibles escenaris d’actuació durant el proper curs:   

A. Situació de normalitat, amb totes les mesures  que ens marquin les autoritats 
sanitàries, i mesures organitzatives extraordinàries que, dins la nostra autonomia 
pedagògica i amb els recursos materials i personals dels que disposam, ens 
permetran fer grups més reduïts d’alumnes a educació primària.  

B. Situació de control d’espais i ràtios, que en el nostre cas coincidiria amb l’escenari 
A, per poder fer front a una educació presencial i amb criteris sanitaris més 
restrictius . 

C. Situació de confinament, amb la incorporació d’uns criteris comuns per tal que tot 
l’alumnat  pugui continuar els seu procés educatiu des de casa. 

En el present Pla de Contingència queda reflectida l’organització del curs en els tres 
supòsits adaptant els procés d’ensenyament –aprenentatge en funció de la situació 
sanitària de cada moment.  

Possiblement, l’evolució de l’epidèmia farà modificar les mesures marcades per Sanitat; 
aquest document es podrà modificar per incorporar les noves mesures que hauran de ser 
comunicades a tota la comunitat escolar. 

 
1.1. Marc normatiu 

Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención 
y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 ( BOE 
163 10/6/2020) 

Resolució conjunta del conseller d’Educació, Universitat i Recerca i de la consellera de 
Salut i Consum de 6 de juliol de 2020 per la qual s’aproven les mesures excepcionals de 
prevenció i contenció, coordinació i d’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 per al curs 2020-2021. 

Resolució conjunta del conseller d’Educació, Universitat i Recerca i de la consellera de 
Salut i Consum de 3 de setembre de 2020 per la qual es modifica la Resolució conjunta 
del conseller d’Educació, Universitat i Recerca i de la consellera de Salut i Consum de 6 
de juliol de 2020 per la qual s’aproven les mesures excepcionals de prevenció i 
contenció, coordinació i d’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 per al curs 2020-2021. 

Instruccions d’organització i funcionament de centres públics d’educació infantil i primària 
per al curs 2020-2021. 
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1.2. Objectius del pla 
 

- Planificar el curs 2020-2021 amb l’adopció de mesures que possibiliten crear 
entorns escolars saludables i el més segurs possibles, per prevenir i controlar la 
pandèmia. 

- Complir amb els objectius educatius i de sociabilitat per tal d’afavorir l’educació 
de qualitat i equitativa. 

- Prevenir i pal·liar les conseqüències derivades del període de confinament. 
- Minimitzar l’efecte de les situacions possibles, no sempre previsibles, per 

garantir la continuïtat de les activitats educatives en situacions de no normalitat. 

- Definir els aspectes a planificar: curriculars, organitzatius, administratius i de 
gestió en els diferents escenaris. 
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2. Principis de prevenció, higiene i promoció de la salut 
 

2.1. Mesures de protecció col·lectiva i individual  

Les mesures de protecció col·lectiva i individual són: 

- Presa de temperatura diària a casa abans d’anar a l’escola, tant els alumnes com 
els docents.  

- La limitació de contacte: 
○ establint grups estables de convivència a tots els nivells 
○ mantenint la distància de seguretat d’1½ metres  
○ informació mitjançant la retolació dels espais i indicacions per circular dins el 

centre, a la fi d’evitar encreuaments 
○ entrada esglaonada dels alumnes al centre per tal d’evitar aglomeracions. 

- Ús de mascareta per a majors de 6 anys a tots els espais del centre. La 
mascareta ha de ser higiènica i homologada. Els alumnes la portaran de casa.  

- Higiene de mans, amb aigua i sabó sempre que sigui possible o gel 
hidroalcohòlic en el seu defecte (excepte a educació infantil) i paper assecant 
de mans, 5 vegades com a mínim al llarg de la jornada escolar. 

- Intensificació de la neteja i desinfecció: 
○ papereres amb tapa i pedal per llençar els mocadors, mascaretes i guants. 
○ neteja contínua dels passadissos i espais d’ús comú del centre, així com del 

mobiliari i objectes que utilitzen diferents grups en un mateix dia. 
○ desinfecció freqüent i diària del material d’ús compartit dins els grups 

estables de convivència  

- Ventilació permanent d’espais. Les portes i finestres dels espais estaran obertes 
sempre que sigui possible, i sempre abans de començar i acabar cada classe. 

- Gestió adequada i precoç davant la confirmació d’un contagi: 
○ control diari d’assistència a classe i als serveis complementaris 
○ limitació de l’entrada al centre. Només es permetrà l’entrada d’adults en cas 

de necessitat i amb cita prèvia, i es farà un registre 
○ control dels contactes entre membres de diferents grups estables de 

convivència. 
 
 

2.2. Control de les mesures   
 

- Control de la limitació d’entrada al centre: a consergeria es durà un registre de les 
persones externes al centre que hi entren (indicant nom, data i hora, telèfon i motiu 
de la visita), per tal de possibilitar la traçabilitat en cas de ser necessari un estudi de 
contactes ràpid. 

- Control diari de l’assistència a classe i als serveis complementaris 
- Control del contacte entre membres de diferents grups estables de convivència: a 

cada aula hi haurà un registre de les visites al bany, indicant hora exacta 
- Control de la neteja i desinfecció: 

- Registre a cada espai de la neteja i desinfecció i de reposició de gel 
hidroalcohòlic 
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- Registre a cada bany de la neteja i desinfecció i de la reposició de sabó i 
paper assecant. 

- Control de material de protecció individual: la secretària farà el seguiment de la 
reposició del material d’higiene (mascaretes i gel) utilitzat al llarg de la jornada 
escolar. 

 
2.3. Casos sospitosos de COVID-19 

 
En tot moment es seguiran les indicacions del protocol d’actuació davant la detecció de 
símptomes compatibles amb COVID-19 entre l’alumnat (ANNEX 1 de la nova Resolució) i 
entre els professionals (ANNEX 2 de la nova Resolució), que poden ser revisades durant 
la situació de la pandèmia.  
 
Quan es detecti un alumne amb  símptomes compatibles amb COVID-19 segons la 
definició del Ministeri de Sanitat (febre, tos i sensació de falta d’aire, calfreds, mal de cap, 
etc) al centre, es procedirà de la següent manera:  

○ El tutor (tret de ser ell mateix personal sensible) avisarà a l’equip directiu i 
portarà l’infant a la sala d’aïllament (AP5 en el cas d’infantil i AP6 en el cas de 
primària). Tots dos es rentaran les mans abans de posar-se una mascareta 
quirúrgica. Si l’alumne no es pot posar la mascareta, l’adult acompanyant 
farà ús d’una mascareta de protecció FFP2 sense vàlvula, una pantalla facial i 
una bata d’un sol ús. Si l’alumne aïllat necessita anar al bany, es farà servir el 
BA5. 

○ S’avisarà a la família, que haurà de venir a recollir-lo immediatament i 
s’hauran de posar en contacte el més aviat possible amb l’equip sanitari de 
referència de l’alumne, per tal d’avaluar el seu estat i realitzar les actuacions 
oportunes. 

○ No es deixarà l’alumne sol en cap moment. 
○ En cas de percebre que l’alumne es troba en situació de gravetat, s’avisarà el 

061 i es seguiran les instruccions que indiquen. 
○ En acabar, es realitzarà una neteja a fons de l’espai. 

 
○ Si el cas és positiu, es seguiran els protocols establerts a l’Annex 4. Protocol 

d’actuació davant la detecció de símptomes compatibles amb la COVID-19 
entre l’alumnat del centre. 

 
L’equip directiu, en nom de la Comissió de Salut, establirà un canal de comunicació fluid 
amb el Centre de Salut de Sant Josep de sa Talaia per: 

● Acordar quina informació hem de donar a la comunitat educativa, qui serà 
l’encarregat i en quin moment.  

● Resoldre dubtes que puguin sorgir sobre promoció de la salut, prevenció i 
protecció, tant generals com de casos concrets. 

● Coordinar les actuacions davant casos confirmats. 
 
Pel que fa als mestres i personal no docent, es mantindrà contacte amb el Servei de 
Prevenció de Risc Laborals, tant per resoldre dubtes com per coordinar actuacions a fer. 
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En el moment que hi hagi qualsevol cas sospitós, es procedirà a l’aïllament del cas fins 
que es conegui el resultat de les proves diagnòstiques. Si es confirma el cas, s’iniciarà el 
protocol establert a l’Annex 5. Protocol d’actuació davant la detecció de símptomes 
compatibles amb la COVID-19 entre els professionals dels centres educatius. 
 
 

2.4. La neteja del centre 
 
Per poder garantir les condicions d’higiene òptimes al centre, s’ha demanat a 
l’Ajuntament que hi hagi al menys una persona de neteja al matí en horari de 8:00 a 
15:00. 
El Pla de neteja del centre s’annexa a aquest document (ANNEX 5). 
 
 

2.5. La comissió de salut 
La comissió de salut estarà formada per l’equip directiu, l’orientadora, la PTSC de l’EOEP, 
l’educadora del Serveis Socials de l’Ajuntament de Sant Josep.  
Es reunirà telemàticament un cop al mes, i sempre que sigui necessari. 
Entre les seves atribucions estan: 

- Vetllar pel compliment del present Pla de Contingència 
- Assegurar que tota la comunitat educativa n’està informada 
- Fer propostes per al disseny i implementació d’activitats per a la salut a tots els 

nivells del centre 
- Establir els mecanismes de coordinació amb el CS de Sant Josep, que per regla 

general liderarà l’equip directiu. En casos d’especial complexitat, s’establirà 
coordinació amb CoorEducaSalut i CoorEducaSalutMental. 
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3. L’alumnat 

L’alumnat matriculat a data d’avui per al curs 2020-2021 és:  

 

 3anys 4anys 5anys 1r EP 2n EP 3r EP 4t EP 5è EP 6è EP 

total 44  50 50  46 47 48  52  50 74 

nee 2 2 2 1 2 2 0 0 3 

aacc 0 0 0 0 0 0 1 0 2 

nese 0 1 5 8 12 5 9 8 12 

 

Tenint en consideració: 

● el número d’alumnes i les seves característiques 
● i les característiques de les nostres aules i els espais disponibles,  

el centre opta per l’atenció presencial de tot l’alumnat establint grups estables de 
convivència a tots els nivells.  

Volem remarcar que la nostra intenció, ja des del mes de maig, ha estat fer possible la 
continuïtat dels tutors de tots els grups, per donar estabilitat i seguretat als infants. 

 

3.1. Grups estables de convivència 

Les mesures adoptades per a la protecció individual i col·lectiva de l’alumnat són 
incompatibles amb alguns dels nostres principis pedagògics, però una situació 
extraordinària com la que vivim exigeix mesures extraordinàries. 

Esperançats en què la situació es normalitzi ben aviat, prenem les mesures organitzatives 
següents:   

Escenari A: 

Els grups estaran formats de la següent manera: 

- Educació infantil: Les aules són àmplies i tenen bona ventilació, la qual cosa ens 
permet que cada grup actual d’alumnes constitueixi un grup estable de 
convivència, amb el seu mestre/a tutor/a i, en la mesura de lo possible, un altre 
ATE o docent que farà de cotutor. Així doncs, es mantindran 6 grups a Infantil, 
sempre i quan tinguem el personal necessari per poder fer-ho, que ja hem 
sol·licitat. 

- Educació primària: Cada nivell d’alumnes es dividirà en tres grups;  dos d’ells 
amb el seus mestres tutors/es i el tercer grup amb un mestre/a especialista que 
farà de cotutor. Cadascun d’aquests grups constituirà un grup estable de 
convivència. D’aquesta manera, hi haurà19 grups a Primària, sempre i quan 
tinguem el personal necessari per poder fer-ho, que ja hem sol·licitat. 
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Els criteris aprovats en claustre per formar els tercers grups a primària són: 

● en primer lloc, els germans i convivents estaran en el mateix grup estable de 
convivència; 

● en segon lloc, queden amb els tutors/es els alumnes amb NEE;  
● finalment, es formarà el tercer grup amb els darrers alumnes dels llistats (per ordre 

alfabètic) dels grups base.  
● Si un grup queda descompensat en quant a necessitats, l’equip docent valorarà la 

distribució d’alumnes nese. 
● Com a norma general, els grups tindran igual número d’alumnes, però també 

estarà condicionat per l’aforament de l’aula assignada. 

Per a casos excepcionals o no contemplats en aquesta norma general, serà l’equip 
docent qui prendrà la decisió dels agrupaments. 

Els nous agrupaments i l’assignació de tutors i cotutors es realitzaran durant la primera 
setmana de setembre, una vegada tinguem matriculats els alumnes amb plaça 
adjudicada per l’oficina d’escolarització durant l’estiu. 

 

Escenari B: 

Els grups estaran formats de la següent manera: 

- Educació infantil:   
• 3 anys: es mantenen els agrupaments; una de les mestres de suport fa 

suport als dos grups. 

• 4 i 5 anys: es crea un nou grup estable de convivència internivell, amb una 
tutora i el suport de l’ATE, que s’ubicarà a la sala de psico; la resta de grups 
es queda amb una ràtio més reduïda.  

- Educació primària: com a l’escenari A. 

Escenari C:  

Cada grup d’alumnes serà atès telemàticament pels seus mestres referents dels escenaris 
A i B.  

 
3.2. Pla d’acollida 

La nova situació obliga a perfilar meticulosament el Pla d’acollida per a l’alumnat (l’alumnat 
de 3 anys realitzarà el seu propi procés d’acollida). 

- Dia 7 de setembre de 2020: reunió telemàtica per cicles, amb les seves famílies. 
S’abordaran aquests temes: 

- Presentació del tutors i cotutors. 

- Grups estables de convivència: aules, normes i composició. 
- Entrades i sortides al centre. 

- Organització de la jornada escolar. 

- Hàbits d’higiene i de protecció personal i col·lectiva. 

- Aspectes curriculars mes importants. 
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- Del dia 10 al 16 de setembre de 2020: Jornades d’acollida a l’alumnat. S’incidirà 
l’organització de les entrades i sortides, desplaçaments interns, normes d’aula, 
mesures de protecció individual i col·lectiva,... Atenent que fins el dia 8 de 
setembre no es cobriran les substitucions dels mestres, establim el calendari 
següent per a l’inici de les activitats lectives:  

• 10 de setembre, de 10 a 13 hores: 1r de primària. S’inicia el servei de 
transport escolar, només alumnes de primària. 

• 11 de setembre, de 10 a 13 hores: s’hi incorporen 2n i 6è. 
• 14 de setembre, de 10 a 13 hores: s’hi incorporen 4 anys i 3r.  

• 15 de setembre, de 10 a 13 hores: s’hi incorporen 5 anys, 5è i 4t. 
• 16 de setembre: horari de 9 a 14 hores. S’inicien els serveis d’escola 

matinera (només usuaris fixos) i menjador escolar. 

• L’alumnat de 3 anys seguirà el seu propi període d’adaptació al centre. 

 

S’iniciarà cada jornada amb un cercle de diàleg / assemblea, on es repassaran les normes 
d’higiene i les mesures de protecció individual i col·lectiva, així com l’organització de 
l’escola. 

Així mateix, els primers dies lectius del curs es programaran activitats amb l’alumnat per al 
treball sòcioemocional, tant a nivell grupal com a individual, en coordinació amb la 
comissió de salut. 

Per exemple, aquestes són algunes de les preguntes que podem formular als infants i que 
també poden formar  part de la valoració inicial per veure com van acabar el curs i com 
veuen la tornada a les aules i la retrobada amb els companys i mestres: 

- Com m’he sentit? Quines coses m’han estat útils? Quines persones m’han ajudat? 

- Què he descobert de mi mateix? De quines coses m’he responsabilitzat a casa? 

- Quins aprenentatges he adquirit que no tenia? Què he après o descobert pel meu 
compte? 

- De tot el que he après, què m’ha interessat més, què crec que em serà més útil? 

- En quin aspecte he tingut més dubtes? Com els he resolt? Quins dubtes em queden 
encara? Com crec que els podria resoldre o què necessitaria? 

- Com m’he organitzat? Què és el que m’ha estat més fàcil i què m’ha costat més a 
l’hora d’organitzar-me? 

En cas de detectar una possible vulnerabilitat, es posarà en coneixement immediat de 
l’equip directiu per planificar la possible intervenció. 

D’altra banda, el mestre tutor/a o cotutor/a durà a terme una avaluació inicial de les 
diferents àrees o àmbits d’aprenentatge, per ajustar les programacions d’aula. Els mestres 
tutors i cotutors podran adaptar de manera coordinada les proves inicials del centre, 
adaptant-les a les necessitats dels grups. 
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3.3. Alumnat vulnerable 

Escenaris A i B:  

L’equip directiu mantindrà una coordinació estreta amb la PTSC i els SSSS de Sant Antoni 
i Sant Josep, per fer seguiment dels casos més vulnerables (els ja coneguts i els possibles 
detectats les primeres setmanes del curs).   

També es coordinarà amb el servei de pediatria els casos d’alumnes amb malalties 
cròniques que requereixin una atenció especial o que, fins i tot, no puguin acudir 
presencialment al centre; davant aquesta situació, els mestres tutors o cotutors seran 
encarregats d’ajustar la resposta educativa (ensenyament semipresencial o a distància). 

La reducció de ràtios en el cas d’educació primària i el suport educatiu en educació 
infantil, facilitaran l’atenció més individualitzada de l’alumnat amb necessitats de suport o 
mes vulnerables. 

Els tutors i cotutors mantindran un contacte més estret amb les famílies de l’alumnat més 
vulnerable. 

 

Escenari C: 

L’equip directiu i l’orientadora del centre estaran en estret contacte amb els tutors i 
cotutors per fer un seguiment de l’alumnat més vulnerable.  

Per part dels mestres tutors, es reforçarà la comunicació amb la família per: 

● conèixer la seva situació: relacions personals, hàbits i rutines, estat socioemocional, 
situació econòmica i laboral,...  

● donar suport i orientacions per a la tasca educativa dels infants: establiment de 
rutines, proposta d’activitats i jocs d’interacció, transmissió de seguretat,... 

En els casos més necessaris, es sol·licitarà la col·laboració dels serveis socials i educatius 
de Sant Josep (i també de Sant Antoni) per fer el seguiment de famílies vulnerables o 
amb infants amb NESE, que incloguin la facilitació del vincle amb l’escola.  

Es repartirà material escolar quan sigui necessari; es deixarà en préstec un dispositiu 
electrònic a les famílies que no en disposin i si no tenen connexió a internet, es mantindrà 
contacte telefònic setmanal i se’ls facilitarà material imprès. 
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4. Els espais  

Amb les mesures de distanciament físic establertes, s’ha d’establir un aforament màxim a 
tots els espais de l’escola, garantint la distància interpersonals de 1,5 metres (2,25 m2 per 
persona). L’aforament de cada espai estarà retolat. 
 
En el quadre es recullen les aules i altres espais de l’escola amb el seu aforament màxim, 
que quedarà retolat a l’entrada de cada espai: 
 

 AULES ALTRES ESPAIS 

planta 1 
taller mates (60 m2 ,26 pax) 
 

despatx direcció (30 m2 ,13 pax) 
biblioteca (60 m2 ,26 pax) 
despatx orientadora (17 m2 ,7 pax)  

planta 0 

B7 i B8 (59 m2 ,26 pax) 
A1 a A12 (45 m2 ,20 pax) 
AP1 i AP2 (20 m2 ,8 pax) 

banys primària (27 m2 , 12 pax) 
secretaria (9 m2 , 4 pax) 
consergeria (10 m2 , 4 pax) 
banys entrada (8 m2 , 3 pax) 

planta -1 
B1 a B6 (58 m2 ,25 pax) sala mestres (28 m2 , 12 pax) 

bany infants (29 m2 , 12 pax)  
bany mestres (3 m2 , 1 pax) 

planta -2 
TIC i aula anglès (45 m2 ,20 pax) 
UECCO/ música (50 m2 ,22 pax) 
AP3 i AP4 (20 m2 , 8 pax) 

sala psico (90 m2 , 40 pax) 
gimnàs (200 m2 , 88 pax) 
menjador (241 , 107 pax) 

 
La sala d’aïllament a infantil serà l’AP5 i a primària l’AP6, i es senyalitzaran els espais amb 
la cartelleria corresponent. En cada lloc hi haurà una capsa estanca amb tot el material de 
protecció: mascaretes quirúrgiques, mascaretes FFP2, pantalles facials i bates d’un sol ús. 
També paperera amb tapa i pedal. Aquestes sales seran d’ús exclusiu per a aquesta 
funció. 
 

4.1. Organització 
 

Escenari A:  

Cada grup estable de convivència tindrà assignada una aula: 

➢ 4t d’educació infantil: B2 i B5 

➢ 5è d’educació infantil: B1 i B4 

➢ 6è d’educació infantil: B3 i B6 

➢ 1r d’educació primària: A1, A2 i A3 

➢ 2n d’educació primària: A4, A5 i A6 

➢ 3r d’educació primària: A7, A8 i A9 

➢ 4t d’educació primària: A10, A11 i A12  

➢ 5è d’educació primària: TIC, MÚSICA i ANG 

➢ 6è d’educació primària: B7, B8, biblioteca i taller mates 

Cada aula disposarà del mobiliari imprescindible per acollir el seu alumnat. Les taules i 
cadires seran d'ús individual i estaran identificades. 
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Es reorganitzarà l’ús dels banys, per evitar aglomeracions: 
- Aules A1 a A6 i AP1: bany de la dreta BA1 
- Aules A7 a A12 i AP2: bany de l’esquerra BA2 
- Aules B7, B8 i aula mates: bany dreta BA4 
- Aules TIC i ANG: bany esquerra gimnàs  
- Aula MÚS: bany intern adaptat 
- Pati pistes esportives i menjador: bany al costat del menjador BA10  
- Zona pati terra: bany de l’esquerra BA8 
- Zona pati cistella petita: bany de la dreta BA9 
- Mestres: bany zona infantil BA6, bany adaptat primària BA3 i bany esquerra 

entrada BA5 i bany de la saleta de mestre del gimnàs. 
- Els casos sospitosos en zona d’aïllament, si necessiten anar al bany, acudiran a BA5 

i BA6; el mestre responsable de l’infant avisarà d’aquest fet immediatament a 
consergeria per realitzar una neteja immediata 

 
Parlant dels banys, volem remarcar una vegada més les dificultats organitzatives 
derivades de tenir un únic bany per als 6 grups d’infantil, fora de les aules (BA7). En una 
situació de pandèmia, cada vegada que un infant vagi al bany haurà de ser acompanyat 
per un adult que asseguri que es respecten les mesures d’higiene individual i col·lectiva. 
 

Escenari B:  

S’ocupa com a aula la sala de psicomotricitat, per acollir el nou grup estable de 
convivència d’educació infantil. 
Queda el gimnàs com a possible espai; s’ha sol·licitat a la Direcció General de Centres 
poder dividir l’espai del menjador escolar. 
 
 

4.2. Els desplaçaments interns 

Per norma general, en els passadissos i escales ens desplacem per la part dreta del sentit 
de la marxa. Es marcaran fletxes al terra amb la direccionalitat i amb la separació mínima, 
també  a les escales que tindran doble sentit de baixada i pujada. 

A l’aulari d’infantil, els alumnes de 4 anys (aules B1 i B4) utilitzaran la porta E4 per entrar i 
sortir del recinte; els alumnes de 3 anys (aules B2 i B5) i de 5 anys (aules B3 i B6) utilitzaran 
la porta E3. Els pares deixaran i recolliran a l’alumnat a la porta d’entrada C2, sense accedir 
al recinte escolar. 

A l’aulari de primària, l’alumnat usuari de transport escolar utilitzarà la porta C1 per a entrar 
i sortir de l’escola; l’alumnat que no utilitza el bus accedirà al centre per la nova porta del 
pati (C5) que l’Ajuntament de Sant Josep ha obert a l’estiu. L’alumnat ubicat a les aules AP1, 
A1 a A6 utilitzarà l’escala 3 per pujar i baixar de la planta 0 a la planta -2; l’alumnat que 
ocupa les aules A7 a A12 i AP2 utilitzarà l’escala 4. Per accedir a la planta +1 s’utilitzarà 
l’escala 1, i l’alumnat de 6è accedirà al pati per l’escala 2. També per entrades i sortides, si 
no són usuaris del servei de transport escolar.  
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5. La jornada escolar 
 

La situació excepcional altera significativament les rutines escolars. 
 

5.1. Entrades i sortides   

Tant l’entrada com la sortida es realitzarà de manera esglaonada, per evitar aglomeracions, 
atenent a l’ús de serveis educatius i al nivell en què es troben. 

Moment d’entrada:  

● A les 8:50 hores, cada mestre tutor o cotutor d’educació infantil i primària estarà a 
la porta de la seva aula per donar la benvinguda als seus alumnes; en el cas 
d’infantil, l’ATE i mestres de suport ajudaran als nens a entrar al centre i estaran 
pendents dels banys.  

● L’alumnat usuari de l’escola matinera iniciarà l’activitat lectiva a les 9:00 hores. Els 
alumnes de primària acudiran des del menjador a la seva aula per la ruta assignada. 
Un monitor/a acompanyarà els alumnes d’infantil fins a la porta E5, on l’ATE els 
esperarà per acompanyar-los a la seva aula corresponent. 

● En les tres zones d’accés a l’edifici d’infantil (E3, E4 i zona de connexió amb primària) 
hi haurà estores per fer netes les sabates a l’hora d’accedir a l’edifici. 

● L’alumnat usuari del transport escolar iniciarà l’activitat lectiva a les 8:55 hores i 
accediran al recinte per la porta C1 i E1, segons l’horari sol·licitat a cadascuna de les 
rutes de transport. 

● L’alumnat que acudeix al centre acompanyat per les seves famílies començarà la 
jornada escolar per torns: 

o alumnat d’infantil farà servir la seva porta de l’entrada principal C2: 5 anys a 
les 9:05h (porta E3); 4 anys a les 9:10h (porta E4) i 3 anys a les 9:15h (porta 
E3). El nou grup de convivència estable entrarà a les 9:15, utilitzarà la porta 
C1 i accedirà a l’edifici per la porta E2.  

o alumnat d’educació primària accedirà per la porta d’accés al pati C5: cicle 
inicial a les 9:05h (1r i 2n per l’escala 3 i 3r per l’escala 4) i cicle superior a les 
9:10h (4t per l’escala 2, 5è per la porta E6 i 6è per l’escala 4). 

  
Moment de sortida: 

● L’alumnat usuari del menjador escolar d’educació infantil acabarà la seva activitat 
lectiva a les 13:45h; un monitor/a del menjador els recollirà de la porta de l’aula i 
els acompanyarà al menjador. Els alumnes de primària baixaran al menjador en la 
filera de la resta de companys i tutor (13:55 cicle inicial i 14:00 cicle superior). També 
es modificarà l’horari de finalització del servei, avançant-lo a les 15:45h per no 
coincidir amb l’inici de les activitats extraescolars. Els usuaris que queden a activitats 
extraescolars, quedaran atesos pels monitors del menjador fins les 16:00h. 
Utilitzaran per a la sortida la porta exterior del pati C5. 

● L’alumnat de primària usuari de transport escolar utilitzarà la porta de sortida E2 i 
C1. Acabarà la seva jornada de manera escalonada: els alumnes de 1r i 2n seran 
recollits per un mestre que no sigui cotutor a les 13:45h que els acompanyarà fins 
al porxo, on esperaran els monitors/es que els duran fins el bus.  La resta de 
l’alumnat acudirà directament al bus a les 13:50h avisats per megafonia. 
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● L’alumnat que és recollit per les seves famílies, acudirà a la porta de sortida amb els 
mestres tutors i cotutors per torns: 

o alumnat d’infantil farà servir la seva porta de l’entrada principal C2: 5 anys a 
les 13:55h; 4 anys a les 13:50h i 3 anys a les 13:45h. El nou grup de 
convivència estable sortirà a les 13:55 i per la porta E2. 

o alumnat d’educació primària: cicle inicial a les 13:55 i cicle superior a les 
14:00; sortiran per la porta d’accés al pati C5. 

 
El personal docent i no docent evitarà atendre a les famílies a l’entrada i sortida, per no 
crear aglomeracions, a no ser que es tracti d’una urgència. Es programaran les atencions 
a les famílies a través del telèfon, el correu electrònic o la videoconferència. 
 
 

5.2. Temps de pati 

Cada grup estable de convivència sortirà al pati en el torn i la zona assignada  acompanyats 
pel seu mestre (o els seus mestres en el cas d’infantil).   

Des de l’aula al pati aniran en fila amb el mestre, amb la mascareta posada; se la podran 
llevar en arribar a la zona assignada de pati i la guardaran en el seu recipient personal 
(s’habilitarà un espai per dipositar tots els recipients). Acabat el temps de pati, es posaran 
la mascareta i tornaran a l’aula en fila amb el seu mestre. Es farà una correcta higiene de 
mans abans de sortir de l’aula per baixar al pati i a la tornada del pati. 

Ens assegurarem que els infants acudeixen al bany abans de sortir al pati, per evitar el seu 
ús durant el temps d’esplai.  

Els membres  dels grups estables de convivència no interaccionaran en temps de pati.  

Seguint el nostre PAT, els alumnes esmorzaran asseguts a l’aula. 

Pel que fa a la neteja i desinfecció dels elements dels parcs infantils, s’ajustarà a la normativa 
de parcs municipals, és a dir, la desinfecció dels elements del pati dos cops al dia. 

Les zones en què quedaran distribuïts els patis són: 

● pati d'infantil: 2 zones diferenciades, separades per la rampa. Pujaran per l’escala 8 
per accedir a la zona exterior. 

● pati de primària (5 zones): zona de terra i teranyina;  zona davant la sala psico;  la 
zona de darrera el menjador;  i la pista esportiva estarà dividida en dues zones.  

Els torns de pati seran: 

● Infantil:  3 torns (10:30 a 11:00 - 11:10 a 11:40 - 11:50 a 12:20), és a dir, 6 grups de 
convivència estable que es repartiran en dues zones de pati. Els infants es faran net  
les sabates per tornar a entrar a l’aula. El nou grup estable de convivència d’educació 
infantil utilitzarà una zona del pati de primària. 

● Primària: 4 torns, és a dir, 19 grups estables de convivència que es repartiran en les 
5 zones de pati (10:30 a 11:00 - 11:00 a 11:30 - 11:30 a 12:00 i 12:00 a 12:30). 
S’establirà un horari de rotació diari de zones de pati. 
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5.3. Recursos didàctics 

Com a norma general, s'ajustarà una proposta educativa basada en activitats que no 
involucrin el contacte físic ni el fet de compartir materials. El material escolar més habitual 
serà d’ús individual, estarà retolat i es guardarà en el caseller de cada infant; no sortirà del 
centre escolar.  

Si s’han de compartir materials (sempre entre membres del mateix grup de convivència 
estable), es farà rentat de mans abans i després de l’ús. Aquests materials seran desinfectats 
cada dia, amb freqüència i sempre en acabar la jornada escolar. 

 

5.4. Activitats complementàries 

No es realitzarà cap activitat complementària fora del centre que impliqui l’ús de 
transport, ni cap taller o activitat que impliqui l’accés de persones alienes als grups 
estables de convivència. No es celebraran les festes escolars. 
Es fomentarà l’activitat a l’aire lliure. 
  



 

16 
 

PLA DE CONTINGÈNCIA DEL CEIP ES VEDRÀ 

 

6. El professorat 

Durant el curs escolar 2020-2021, el claustre de mestres està format per: 

● 18 mestres tutors (6 d’educació infantil i 13 tutors de primària) 
● 8 mestres sense tutoria (3 EI, 2 ANG, 1 MÚS, 2 EF) 
● 5 ½  especialistes de l’equip de suport (3 PT, 2 ALL i 1 OE tres dies a la setmana, 

compartida amb CEIP Sant Jordi) 
● 1 mestra de Religió Catòlica compartida amb el CEIP l’Urgell (12 sessions) 
● 3 membres de l’equip directiu (EP, ANG i PT) 

Pel que fa a personal no docent, tenim: 

● 1 ½ auxiliars tècnics educatius (pendent de confirmar i adjudicar) 
● 1 auxiliar administratiu compartit amb el CEIP Sant Jordi (dilluns, dimecres i 

divendres)  
● 1 conserge, personal laboral de l’Ajuntament de Sant Josep 

 

6.1. Funció docent 

El centre ha optat per l’atenció presencial de tot l’alumnat amb la reducció de ràtios a 
educació primària i infantil. Les mesures adoptades per a la protecció individual i 
col·lectiva de l’alumnat són incompatibles amb alguns dels nostres principis pedagògics, 
però una situació extraordinària com la que vivim exigeix mesures extraordinàries. 

Esperançats en què la situació es normalitzi ben aviat, prenem aquestes mesures 
organitzatives:   

Escenari A:  

A educació infantil, cada grup tindrà el seu mestre tutor i comptarà amb el suport d’una 
altra persona de manera permanent dins l’aula. A data d’avui, la quota de professorat del 
proper curs no permet el suport permanent en cada grup, i la direcció del centre ha 
sol·licitat l'ampliació post-quota. El mestre tutor serà responsable de la programació, 
seguiment i avaluació de les activitats de tots els àmbits d’aprenentatge. A 6è d’educació 
infantil, el mestre especialista de llengua anglesa realitzarà una sessió setmanal per 
videoconferència.  

A educació primària, hi haurà dos mestres tutors i un mestre cotutor en cada nivell 
(excepte a 6è, que hi haurà tres mestres tutors i un cotutor). Els mestres tutors i cotutors 
programaran coordinadament les activitats de totes les àrees; cada mestre serà 
responsable del seguiment i avaluació de les activitats de les seves àrees que l’alumnat 
realitzarà a l’aula.  

Cada grup estable de convivència tindrà una sessió setmanal per videoconferència de les 
àrees de llengua anglesa, llengua castellana i religió catòlica. Al llarg de la setmana, el 
mestre tutor o cotutor supervisarà que l’alumnat realitzi les activitats indicades per 
aquests mestres. L’especialista de música prepararà una proposta didàctica per als 
diferents nivells; cada mestre es responsabilitzarà d’aquesta àrea. Per poder programar 
aquestes activitats, un membre de l’equip directiu s’encarregarà d’una àrea del seu grup. 
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Un especialista d’EF farà una sessió setmanal amb cada grup estable de convivència de 5 
anys a 6è de primària. 

 

Escenari B:  

A educació infantil, es crearà un nou grup estable de convivència, per reduir les ràtios 
dels grups de 4 i 5 anys. El mestre tutor serà responsable de la programació, seguiment i 
avaluació de les activitats de tots els àmbits d’aprenentatge. A 6è d’educació infantil, el 
mestre especialista de llengua anglesa realitzarà una sessió setmanal per 
videoconferència; tindran una sessió setmanal de psico per part de l’especialista d’EF. 

A educació primària, es mantindrà l’organització de l’escenari A. 

 

Escenari C: 

El mestre tutor o cotutor serà responsable de la programació, seguiment i avaluació tant 
de les activitats que l’alumnat realitzarà a casa. 

A 6è d’educació infantil, els mestres tutors realitzaran tots els àmbits d’aprenentatge, i el 
mestre especialista de llengua estrangera (anglès) realitzarà una sessió telemàtica setmanal 
amb cada subgrup. 

A educació primària, els mestres especialistes tindran una sessió telemàtica setmanal de la 
seva àrea (música, EF, llengua castellana, llengua anglesa i religió catòlica) i es 
responsabilitzaran de programar, fer el seguiment i avaluar les activitats a distància 
complementàries que l’alumnat realitzarà els dies que es quedin a casa.   

 

6.2. Baixes i substitucions puntuals  

Escenari A i B:  

Els mestres que no tenen assignat cap agrupament d’alumnes cobriran prioritàriament les 
absències dels mestres i baixes fins que no siguin cobertes per Conselleria. 

Atenent a la normativa vigent, la direcció del centre només donarà permís per complir un 
deure inexcusable de caràcter públic o personal i per deures relacionats amb la 
conciliació de la vida familiar i laboral si aquests tràmits NO ES PODEN FER fora de la 
jornada normal de treball (9 a 14 hores) i caldrà presentar un document que justifiqui 
aquest fet. La durada del permís és pel temps mínim indispensable per complir el deure. 

 

6.3. Coordinació docent 

Escenaris A i B:  

Els mestres es constituiran equips docents de nivell; els docents de cada cicle formaran 
un equip de cicle que tindrà un coordinador/a. 
 
Pel que fa a l’horari de permanència del professorat al centre, es limitarà a les activitats 
lectives i es durà a terme la resta de la jornada de treball mitjançant teletreball. S’acorda 
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reservar la franja horària dimarts, de 16 a 18 hores per a les tasques de coordinació 
telemàtica. 
Les convocatòries a les reunions, amb el codi d’accés a la reunió virtual Meet es faran 
mitjançant el Google Calendar o via WhatsApp.  
Les reunions setmanals/quinzenals establertes seran: CCP, coordinació de cicle, 
coordinació de nivell, equip de suport, equips docents, atenció a les famílies, claustres, 
etc. Els dies assignats s’establiran a principi de curs. 
 

Escenari C: 

Si alguna cosa hem après durant l’estat d’alarma és la necessitat de coordinar-nos, donar-
nos suport i ajudar-nos en la nostra tasca docent no presencial. Els docents tenim al 
nostre abast les eines tecnològiques per sentir-nos més a prop. 
Es mantindrà el mateix calendari de reunions que amb l’escenari A i B. 
 
 

6.4. L’equip directiu 
 

Escenari A i B:  

L’equip directiu no tindrà assignat cap grup estable de convivència. Les seves hores de 
docència es repartiran entre el suport a l’alumnat, la impartició d’àrees i les substitucions. 
 

Escenari C: 

L’equip directiu centrarà la seva tasca en: 

● seguiment de la participació dels alumnes en les activitats d’ensenyament i 
aprenentatge a distància, mantenint contacte continu amb els mestres tutors; 

● potenciar l’acció tutorial i l’atenció a l’alumnat més vulnerable: comunicació directa 
amb les famílies, lliurament de material escolar o informàtic, contacte amb els 
serveis externs,... amb la finalitat d’ajudar a les famílies; 

● mantenir el vincle de tota la comunitat educativa: informació permanent a les 
famílies mitjançant la pàgina web, atenció telefònica a través del mòbil i del correu 
electrònic, reunions virtuals,...  

●  i seguiment  de la tasca desenvolupada pel professorat: ajuda i suport en la 
programació i elaboració de les classes virtuals, revisió de les tasques publicades 
als edublocs i aules virtuals, control de l’assistència a les reunions, seguiment de 
l’acció tutorial i contacte amb les famílies...  
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7. Les famílies 
 
Tal i com recollim a la Memòria Final del curs, el vincle família-escola va sortir enfortit del 
temps del confinament, i aquest és un valor que hem de mantenir. 

 
7.1. Informació a les famílies 

El present Pla de contingència serà publicat a la pàgina web de l’escola. 
 
Es realitzarà una primera reunió telemàtica el dia 8 de setembre, abans de l’inici de 
l’activitat docent, per informar de: 

● les mesures d’higiene individual i col·lectiva que prendrem;  
● els grups estables de convivència i els criteris que hem seguit per crear-los (en el 

cas de primària); 
● organització de la jornada escolar; 
● el pla de digitalització.  

 
D’altra banda, durant el temps de docència no presencial hem detectat les dificultats de 
moltes famílies per poder ajudar els seus fills amb les eines informàtiques, per aquest 
motiu es valora fer una reunió presencial les primeres setmanes del curs per insistir en 
dos punts: 

● Ensenyar a les famílies tasques bàsiques de les plataformes digitals per poder 
ajudar als infants en el seguiment des de casa de les tasques escolars. 

● Conscienciar a les famílies de la necessitat de tenir un dispositiu electrònic a casa 
amb connexió a internet per poder fer un seguiment de les tasques escolars. 

A partir d’aquesta reunió inicial presencial, les famílies seran informades mitjançant la 
pàgina web i el GestIB.  
L’acció tutorial serà desenvolupada a través del correu electrònic, les cridades 
telefòniques i les videoconferències.  
 
 

7.2. Accés al centre 

Escenari A i B: 

Les visites de pares mares o altres persones a les instal·lacions de l'escola no estaran 
permeses amb caràcter general; malauradament, hem de suspendre les activitats de 
col·laboració amb famílies (tallers, protagonistes, xerrades...).  

Per a la realització de gestions que necessàriament s'hagin de fer de manera presencial, es 
demanarà cita prèvia. Es mantindrà la distància de seguretat; s’han instal·lat mampares de 
metacrilat a la finestra de consergeria i a les taules de la secretària i l’orientadora. La zona 
(cadires, taules,...) serà desinfectada abans i després de la reunió. 

El servei de consergeria durà control de les persones que accedeixen al centre: data i hora, 
nom i llinatges, telèfon i motiu de la visita. 
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7.3. Comunicació amb les famílies 

 

Escenari A i B. 

Les reunions telemàtiques han resultat una eina facilitadora de l’assistència a les famílies, 
ja que permet la conciliació familiar a l’evitar desplaçaments a l’escola. Per aquest motiu, 
continuarem mantenint la comunicació amb les famílies de manera telemàtica mitjançant 
la plataforma Meet (reunions generals) o telefònicament des del telèfon del centre 
(entrevistes personals). Encara i així, tots els mestres tindran una hora setmanal presencial 
dedicada a l’atenció a les famílies: dimarts de 8 a 8:45 hores. 
Per a notificacions puntuals, es potenciarà l’ús de l’agenda escolar. 

Continuarem potenciant les plataformes GestIB per compartir amb les famílies els 
informes d’avaluació i informes complementaris i també l’enviament de circulars 
d’informació general, a més de publicar-se a la web. 
 
 

Escenari C: 

Posarem al servei de les famílies totes les eines al nostre abast per establir una 
comunicació el més efectiva possible: 

- mestres tutors i cotutors: correu electrònic, videoconferència. 
- Equip directiu: correu electrònic i mòbil de l’escola.  
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8. El currículum 
 

8.1. Aspectes curriculars, ordenació acadèmica i metodologia 
 
Els aspectes curriculars queden annexats a aquest Pla (ANNEX 2, 3 i 4) 
 

8.2. L’avaluació 
 

Escenari A i B: 

Els mestres de llengua estrangera, llengua castellana i educació física avaluaran les àrees 
assignades.  
La resta d’àmbits d’aprenentatge o àrees seran avaluades pels mestres tutors, seguint els 
criteris d’avaluació i qualificació, i rúbriques d’avaluació del centre. 
 

Escenari C: 

Cal establir diferents moments del curs en els quals es podria produir l’escenari C, tant la 
seva durada com els grups als quals pot afectar; en base a aquests condicionants i 
sempre tenint en compte si hi ha normativa complementària que reguli aquell moment 
puntual, es podrien concretar de manera més acurada els diferents elements de 
l’avaluació. 
 
Per tant, els primers dies de curs es dedicaran a revisar els criteris de qualificació i les 
rúbriques de les diferents àrees, per tal d’adequar-les al moment en el que es produeixi el 
confinament i poder fer així una valoració més ajustada. 
 
Per norma general, hem d’incidir en la importància que els mestres tinguin evidències 
objectives de tota la feina realitzada i lliurada en els terminis establerts, ja des de principi 
de curs, per poder fer una avaluació el més objectiva possible. 
 
A més, en tot moment han de tenir-se presents els criteris d’avaluació del centre, i que 
l’avaluació ordinària o final serà la nota mitjana de les avaluacions dutes a terme al llarg 
del curs. 
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9. Els serveis complementaris 
 

9.1. Transport escolar 
A l’espera de la resolució de la normativa de transport escolar que està a punt de sortir, 
de manera general durant el servei de transport escolar es mantindran les següents 
mesures de prevenció higiene i protecció: 

● Ús obligatori de mascareta per a tot l'alumnat.  En cas de contraindicació mèdica 
l'alumne sense mascareta utilitzarà la primera fila del vehicle mantenint la distància 
de seguretat entre seients. 

● L'equip directiu assignarà un seient a cada alumne usuari del transport escolar,  
respectant els grups de convivència estable. 

● L'alumnat pujarà al vehicle en fila, respectant la distància de seguretat i per la porta 
de davant. 

● L'alumnat baixarà al vehicle en fila, respectant la distància de seguretat i per la 
porta de davant. 

● Al pujar i al baixar del vehicle, l'alumnat haurà de rentar-se les mans amb gel 
proporcionat per l'empresa de transport. 

 
Per tractar-se d’una situació excepcional, es reservarà el servei a l'alumnat de 
l’ensenyament obligatori. 
 Pel que fa l’organització: 

● A les 8:55 hores, l'alumnat usuari de transport escolar d'educació primària accedirà 
al centre per la porta C1 i E1, en fila i respectant la distància de seguretat. Acudiran 
directament a la seva aula on el seu mestre els esperarà. 

● L’alumnat de primària usuari de transport escolar utilitzarà la porta de sortida E2 i 
C1. Acabarà la seva jornada de manera escalonada: els alumnes de 1r i 2n seran 
recollits per un mestre que no sigui cotutor a les 13:45h que els acompanyarà fins 
al porxo, on esperaran les monitores que els duran fins el bus.  La resta de l’alumnat 
acudirà directament al bus a les 13:50h avisats per megafonia. 

 
9.2. Escola matinera 

El servei començarà el dia 16 de setembre. El servei s’oferirà exclusivament a l’alumnat fix.  
 
L’alumnat usuari de l’escola matinera accedirà al centre per la porta de les pistes C5. 
S'estableixen tres moments per a l'entrada al servei d'escola matinera: 7:45 hores, 8:00 i 
8:30. Un monitor esperarà els alumnes a la porta i passarà llista en aquest moment; el 
llistat de cada dia quedarà custodiat a secretaria. No s'acceptarà l'entrada de cap alumne 
fora d'aquest horari. 
 
Es mantindran les mesures de prevenció, higiene i protecció contemplades en el pla, i a 
més es tindran en compte les següents particularitats: 

● L'ús de mascareta serà obligatori per a tot l'alumnat, incloent el d'infantil. 
● A l'entrada al menjador, ens rentem les mans amb aigua i sabó. També ens 

rentarem les mans quan hagi acabat l’activitat i ens adrecem cap a les aules. 
● Els alumnes dels grups de convivència estable, s'hauran de seure a la mateixa 

taula, amb una separació d’1,5 metres.  
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● La separació entre les taules dels grups de convivència estable haurà de ser d'un 
mínim de 2 metres.  

● Es podran realitzar activitats a l'aire lliure, respectant la distància de seguretat, amb 
mascareta i sense compartir material. Utilitzaran exclusivament el pati al costat del 
menjador. 

● No es podran realitzar activitats físiques intenses. 
● L’alumnat utilitzarà el bany BA10. 

 
A les 9:00, l’alumnat de primària acudirà ordenadament i amb mascareta a la seva aula, 
segons on es trobe aquesta, per l’escala 3 o escala 4; un monitor acompanyarà als infants 
d’infantil la porta E5; l’ATE els recollirà i els durà a l’aula corresponent. 
 
Pel que fa a la neteja i la desinfecció,  es realitzarà immediatament en acabar l'activitat i es 
posarà especial atenció a superfícies de contacte més freqüents. Quant a la ventilació, les 
finestres estaran obertes tot el temps. 
 

9.3. Menjador escolar 
El servei començarà el dia 16 de setembre.  
 
L’horari del servei serà de 13:45 a 15:45h. Les famílies recolliran als alumnes usuaris per la 
porta de les pistes C5. 
 
A les 13:45h un monitor/a acudirà al passadís a recollir l’alumnat d’educació infantil. 
L’alumnat de primària baixarà al menjador en filera amb la resta de companys i tutor 
(13:55 cicle inicial i 14:00 cicle superior). 
 
Donada la superfície del nostre menjador escolar que permet un aforament de 107 
persones,  no caldrà fer torns per dinar.  
Encara així, el servei de menjador comporta diferents reptes ja que les mascaretes no es 
poden dur posades mentre es menja.  Es mantindran les mesures de prevenció higiene i 
protecció contemplades en el pla, i a més es tindran en compte les següents 
particularitats: 

● L’ús de mascareta serà obligatori per a tot l’alumnat, incloent el d’infantil (excepte 
en el moment de dinar). 

● La porta M1 serà la porta d'entrada i la M2 la de sortida. 
● A l'entrada al menjador, ens rentem les mans amb aigua i sabó. 
● Els alumnes dels grups de convivència estable, s'hauran de seure a la mateixa 

taula, a una distancia d’1,5 metres.  
● La separació entre les taules dels grups de convivència estable haurà de ser d'un 

mínim de 2 metres.   
● Tot l'alumnat s'ha de seure de manera que no hi hagi contacte cara a cara.  
● Els alumnes no s'aixecaran de la taula, seran els monitors qui serviran el menjar i 

retiraran els plats a taula.  
 
Pel que fa a la neteja i la desinfecció, serà  diària i es posarà especial atenció a superfícies 
de contacte més freqüents. Quant a la ventilació, les finestres estaran obertes tot el temps 
possible, i com a mínim a l’inici i al final del servei. 
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9.4. Activitats extraescolars 

Es limitarà el nombre d’activitats extraescolars, amb la finalitat d’evitar aglomeracions i 
contacte d’alumnes de diferents grups estables de convivència, i facilitar la tasca de 
neteja i desinfecció diària a la tarda (no s’augmentarà el personal de neteja al centre: una 
persona tindrà torn de matí i dues, a la tarda). 

De manera general es mantindran les mesures de prevenció higiene i protecció 
contemplades en aquest pla. 

La direcció de l’escola, juntament amb  l'Ajuntament de Sant Josep i l'associació de pares 
i mares entitats organitzadores d'aquestes activitats, intentarà programar les activitats  en 
diferent horari o espais ben separats, per evitar la coincidència  i conseqüentment 
aglomeració. S’evitarà l’ús de les aules d’infantil. 

L’alumnat participant haurà de mantenir la distància de seguretat d'un metre i mig entre 
els membres del mateix grup de convivència estable i de 2 metres entre membres de 
diferents grup estable; és obligatori l'ús de mascareta.  

Cada dia haurà de quedar al centre el registre d’assistència. 

En finalitzar l'activitat , l’espai s’haurà de netejar desinfectar i ventilar. 

 


