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ESCENARI NOVA  NORMALITAT (nivells d’alerta 0, 1 i 2) 

1. PLANIFICACIÓ DE LES MESURES DE PREVENCIÓ, PROTECCIÓ I HIGIENE 
ENFRONT DE LA COVID-19 ADAPTADES A L’ETAPA EDUCATIVA. 

1.1 Mesures de prevenció i organització als diferents espais  

Adequació organitzativa als diferents escenaris. Aforament (ràtios/aula), entrades i sortides 
(portes i horaris), passadissos, banys. 

Després de plantejar i estudiar les diferents possibilitats, els espais disponibles i la seva 
grandària, la plantilla disponible i les necessitats higièniques, hem acordat que els tres grups 
d’EI seran estables. La resta de classes hem considerat poc viable fer-los estables ja que al 
ser un centre d’una sola línia hem de tenir en compte que molts dels professors que són 
tutors són especialistes, fet que ens dificultaria que fessin l’anglès, la música o l’educació 
física a altres cursos que no fossin el seu.  

▪ 4t d’EI: 16 (grup estable)     

▪ 5è d’EI: 21 (grup estable)  

▪ 6è d’EI: 15 (grup estable)  

▪ 1r d’EP: 21 (grup estable)   

▪ 2n d’EP: 16 (grup estable) 

▪ 3r d’EP: 23 (grup estable)   

▪ 4t d’EP: 22 (grup estable)    

▪ 5è d’EP: 20 (grup estable)    

▪ 6è d’EP: 22 (grup estable)    
 

A ESO estem pendents de les proves de setembre per tancar el nombre definitiu d’alumnes 
per curs, tot i açò aquesta és una previsió: 

 

▪ 1r d’ESO: 28 (grup no estable)  

▪ 2n d’ESO: 26 (grup no estable) 

▪ 3r d’ESO: 29 (grup no estable) 

▪ 4t d’ESO: 26 (grup no estable) 
 

Per tal d’organitzar les entrades i sortides i evitar aglomeracions cada etapa accedirà al 
centre per una entrada diferent. L’horari d’entrada i sortida es mantindrà com és habitual ja 
que tenim prou espai i entrades diferents per evitar aglomeracions i s’accedirà a les aules 
de forma esglaonada.  

o L’horari d’entrada dels alumnes d’EI i EP serà les 8:30h i la sortida a les 14:00h. 
o L’horari d’entrada d’ESO és a les 8:00h i la sortida a les 14:05h.    

 

Els alumnes d’EI i 1r i 2n d’EP accediran al pati del centre per  la porta gran del carrer de 
San Joan Baptista i entraran a les aules per la porta exterior de la classe que dona 
directament al pati. Un aspecte a tenir en compte és el període d’adaptació que fan els 
alumnes nous d’Infantil. Com d’altres cursos, la primera setmana de classe, es farà un 
horari i grups de temps més reduïts per afavorir l’adaptació i aclimatació dels alumnes al 
centre. Les mestres rebran als alumnes fora de l’aula i s’intentarà, en la mesura del 
possible, que els pares deixin els seus fills i filles mantenint les distàncies establertes. 
(veure pla d’acollida d’EI) 
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La resta d’alumnes de primària entraran per la porta més propera al poliesportiu municipal o 
per l’entrada de l’Avinguda Verge del Toro. I accediran a les aules per l’escala exterior.  

Per tal d’organitzar una mica més les entrades i facilitar l’ordre de l’alumnat es faran files al 
pati al lloc assignat per a cada grup. Es marcarà al terra i els alumnes quan soni el timbre 
s’hauran de posar en fila al lloc que els correspon, respectant la distància de seguretat entre 
ells.  El tutor/a serà el responsable d’anar a cercar als alumnes i acompanyar-los a l’aula de 
forma escalonada des dels més petits als més grans. Així mateix les sortides es faran  
escalonades coordinades pel propi professorat. A l’hora del pati, seran els mestres de 
guàrdia els que donaran l’ordre de pujar.  

Els alumnes d’ESO accediran al pati del centre per  la porta gran de l’Avinguda Verge del 
Toro i entraran a les aules per l’escala exterior d’ESO que dona directament a les aules. Tot 
i que no es faran files, s’assignarà un lloc al pati d’espera per entrar a l’edifici. Així mateix, 
com a EP, les sortides es faran  escalonades coordinades pel propi professorat, començant 
pels alumnes de 1r d’ESO. A primera hora aniran a buscar els alumnes el professor que té 
classe amb ells i a l’hora del pati, seran els mestres de guàrdia els que donaran l’ordre de 
pujar.  

El responsable de dirigir les entrades i sortides serà el cap d’estudis de l’etapa i 
s’assegurarà que ha sortit un grup abans d’autoritzar al següent. Tota aquesta organització 
es farà servir tant a les entrades com sortides del temps d’esbarjo. 

Pel que fa a entrades i sortides de famílies, tot i que només podran accedir al centre quan 
sigui estrictament necessari i/o siguin convocats pel professorat, s’ha reservat la barrera del 
porter automàtic. L’administrativa del centre serà la responsable de fer la primera rebuda i 
els donarà instruccions. Si tenen entrevista amb algun professor, aquest serà l’encarregat 
d’anar-los a buscar i acompanyar-los al lloc on es farà la reunió seguint les estrictes 
mesures de seguretat, higiene i distància social.   

Seguint el protocol de seguretat es crearà un model amb un  registre amb l’accés de 
persones alienes on s’anotarà la persona que ha entrat, el motiu, amb qui s’ha trobat, on i 
s’enregistrarà el seu nom i telèfon. Pel que fa a les famílies del centre que siguin 
convocades a una entrevista de seguiment o tutoria, com és habitual, quedarà registrat al 
quadern de tutoria. 

Una situació excepcional serà els dies de pluja. Els alumnes d’EI i de 1r i 2n d’EP entraran 
per la barrera assignada i accediran directament a l’aula on els mestres els estaran 
esperant. Els alumnes de 3r a 6è d’EP esperaran per files i grups mantenint la distància de 
seguretat a la porxada i s’organitzarà l’entrada a l’edifici com la resta de dies.  

L’etapa d’ESO els alumnes també hauran d’esperar per grups a la porxada i esperar que el 
professorat els vengui a cercar.  

Els patis en dies de pluja es faran a les aules. Tot i així hi ha la possibilitat de baixar a la 
porxada i que enlloc de permetre mobilitat es demanarà que quedin a llocs estables.  

En relació a l’organització interna de l’edifici s’ha posat tota una sèrie de cartells i 
indicacions per tal d’establir itineraris i camins segurs al centre. A més als despatxos i banys 
s’han posat les indicacions i aforaments recomanats per tal de fer-ne un bon ús.    
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● Mesures de neteja, desinfecció i ventilació. 

Estaran determinades per les autoritats sanitàries. El centre té contractat un servei de neteja 
que serà l’encarregada de netejar i desinfectar les aules i espais que s’hagin utilitzat de 
forma diària.  
A més abans i després de cada sessió es ventilaran durant cinc minuts com a mínim les 
aules i despatxos. A tots els espais es mantindran les finestres obertes sempre que la 
climatologia ho permeti. Els mestres seran els responsables de netejar i desinfectar les 
taules i cadires i materials utilitzats comuns després de cada sessió.  

 

● Mesures de protecció als diferents espais: ús de mascareta, gel hidroalcohòlic… 

S’ha posat a cada aula, wc, despatxos i espais comuns, dispensadors de gel hidroalcohòlic 
que serà d’ús obligatori a l’entrada i sortida de l’aula. Al centre es realitzarà una neteja i 
desinfecció de les instal·lacions mínim un cop al dia, i es reforçarà en aquells espais que ho 
necessitin en funció de la intensitat d’ús. 

Es tindrà especial atenció a les zones d’ús comú i a les superfícies de contacte més 
freqüents, com poms de portes, taules, mobles, passamans, sòls, telèfons, penjadors, i 
altres elements de similars característiques. 

Es netejaran els banys amb la freqüència necessària per garantir-ne en tot moment l’estat 
d’higiene. En tots els banys del centre hi haurà dispensadors de sabó i paper disponible per 
eixugar-se les mans. A més es posaran papereres tancades i obertura amb el peu. També 
hem considerat oportú dotar les aules d’aquest tipus de papereres.   

Tenint en compte la importància de la neteja d’aquests tipus d’espais, s’inclourà com a 
projecte transversal al pla de la salut, la necessitat de tenir cura i deixar el més aclarit 
possible els espais comuns del centre quan s’hagin utilitzat.  Creiem que la col·laboració de 
tots és important per tal d’evitar situacions de risc.  

Segons normativa autonòmica l’ús de la mascareta serà obligatòria tant en els 
desplaçaments pels espais comuns del centre, pati, i aules en el cas de grups no estables.  

A l’hora d’organitzar els desplaçaments interns es respectarà en tot moment el principi de 
distanciament físic en els passadissos, escales, banys i zones comunes. Per açò hem 
marcat amb indicacions el sentit de circulació.  S’ha utilitzat un sistema de senyalització 
homogeni a tot el centre i de fàcil comprensió. A més s’ha posat tota la informació 
necessària a cada espai (direccionalitat, cartells, infografies…) 

Com a regla general, les portes d’aules, despatxos i exteriors romandran obertes per evitar 
el contacte amb les manetes o els poms de les portes.  

 

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

● Mesures de prevenció, protecció, d’higiene i de desinfecció en l’entorn de treball: en 
reunions, a les classes i als espais comuns.  

Es garantirà la separació mínima d’un metre i mig entre persones (professorat, alumnat, 
personal d’administració i serveis, proveïdors i visitants) en totes les activitats, incloses les 
entrades i sortides de l’aula. 
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En tots els nivells educatius es minimitzaran els canvis d’aula dels alumnes i docents, per 
evitar així el contacte dels docents amb diversos grups d’alumnes. Per açò a l’hora de 
confeccionar els horaris s’intentarà assignar el màxim d’hores possible als tutors d’EI i EP 
amb el seu grup de tutoria. I a ESO els professors s’assignaran per especialitat a les 
matèries intentant afavorir que un mateix professor faci el màxim de matèries d’un àmbit.  

S’establirà direccionalitat als passadissos per minimitzar els encreuaments sempre que sigui 
possible. Es marcaran línies al terra amb la direccionalitat i amb la separació mínima on 
sigui necessari esperar torn per accedir a algun lloc. 

L’Educació física i altres activitats similars es realitzaran prioritàriament al pati o altres 
espais comunitaris.  

La zona d’esplai de parc infantil (gronxadors, tobogan, etc.) s’utilitzarà d’acord amb les 
mesures específiques establert6es per la normativa vigent. S’ha de dur a terme de manera 
diària la neteja i desinfecció de les instal·lacions, amb especial atenció a les superfícies de 
contacte més freqüent. 

Tenint en compte, que els grups d’EI són estables, i no es poden mesclar en el temps 
d’esbarjo, el pati d’EI es farà de 10:25h  a 10:45h i de 12:40h a 13:00h. Per tal d’evitar la 
coincidència del tres grups, s’habilitaran tres espais independents rotatoris per a distribuir 
els alumnes. Els tres espais proposats són el pati d’Infantil i el pavelló que el compartiran 
dos grups (mig camp per a cadascun).  Després de cada ús es netejarà i desinfectarà cada 
espai. 

Les fonts d’aigua de la zona d’esplai no es poden utilitzar. Cada alumne haurà de portar el 
seu bòtil d’aigua per evitar l’ús compartit de botelles o bidons. 

 

● Mesures de prevenció per a l’alumnat, el professorat i personal no docent 

El rentat de mans serà obligatori al llarg de tota la jornada escolar i totes les vegades que 
siguin necessàries. Es farà amb aigua i sabó entre 40 i 60 segons. Les mans s’eixugaran 
amb paper assecant. S’ha de tirar el paper assecant a una paperera amb bossa, tapa i 
pedal. Quan això no sigui possible es farà servir solució hidroalcohòlica durant 20 segons. 
Hi haurà cartells informatius de la tècnica correcta d’higiene de mans almenys als lavabos i 
als llocs que es consideri oportú. 

La higiene de mans es realitzarà, com a mínim, en les següents situacions: 

o En començar i en finalitzar la jornada. 
o Després d’anar al lavabo. 
o Després de tossir, esternudar o mocar-se. 
o Abans i després del pati. 
o Després de cada contacte amb fluids corporals d’altres persones. 
o Després de retirar-se els guants, si se n’empren. 
o Abans i després de posar-se o llevar-se una mascareta. 
o Sempre que les mans estiguin visiblement brutes. 
o Després d’usar o compartir espais múltiples o equips (com taules, ratolí 

ordinadors ,etc.). 
o Sempre que s’hagin rebut documents, paquets o mercaderies de l’exterior. 

També es tindrà en compte que a Educació Infantil les bates que utilitzen tant les 
professores com els alumnes s’hauran de netejar diàriament. Per això,  des del centre es 
recomana tenir-ne dues. 
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● Mesures i protocol d’actuació en un cas de contagi o sospita de contagi.  

Les persones que presentin símptomes compatibles amb COVID-19, que estiguin en 
aïllament domiciliari degut a un diagnòstic per COVID-19 o que es trobin en quarantena 
domiciliària per haver tingut contacte estret amb alguna persona amb símptomes o 
diagnosticada de COVID-19 no podran assistir al centre. 

Tot el personal del centre i els alumnes vigilaran el seu estat de salut i es prendran la 
temperatura a diari abans d’anar al centre educatiu. En cas de presentar febre (> 37,5ºC) 
quedaran al domicili i contactaran amb l’equip sanitari del seu centre de salut. Se seguiran 
les indicacions de comunicació de símptomes descrites en els annexos 4 o 5 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. 

Si el professorat, personal auxiliar i personal no docent del centre educatiu presenta 
símptomes compatibles amb SARS-CoV-19 seguirà les pautes de l’annex 5, Protocol 
d’actuació davant la detecció de símptomes compatibles amb la COVID-19 entre els 
professionals dels centres educatius.  

En cas que una persona treballadora presenti símptomes compatibles amb infecció per 
SARS-CoV-2 al centre educatiu, s’ha de col·locar una mascareta quirúrgica, s’ha de rentar 
les mans amb aigua i sabó durant 40-60 segons o amb solució hidroalcohòlica durant 20 
segons. 

S’ha d’avisar de la situació a una persona de l’equip directiu, per via telefònica. La persona 
treballadora que comença a tenir símptomes, dins el mateix centre, compatibles d’aquesta 
malaltia durant la jornada escolar, ha d’evitar, tant com sigui possible, passar per zones del 
centre on hi hagi concurrència de docents , personal no docent o alumnes. 

Aquesta persona amb símptomes deixarà l’activitat que està realitzant i partirà al seu 
domicili. Contactarà amb el Servei de Prevenció de Riscs Laborals i amb el seu centre de 
salut.  

Si durant la jornada escolar qualque alumne del centre educatiu presenta símptomes 
compatibles amb SARS-CoV-19 seguirà les pautes de l’annex 4, Protocol d’actuació davant 
la detecció de símptomes compatibles amb la COVID-19 entre l’alumnat del centre. 

Existirà un canal de comunicació entre el centre educatiu i el centre de salut de referència 
amb l’objectiu de facilitar la resolució de dubtes en relació amb les mesures a dur a terme 
en promoció de la salut, prevenció i protecció, així com per coordinar les actuacions davant 
alumnes amb problemes de salut. 

L’alumne que durant la jornada escolar presenti algun símptomes d’infecció per COVID-19 
l’adult que hagi detectat el cas, llevat que sigui personal sensible a la COVID-19, el conduirà 
a l’espai que hem habilitat com a sala d’aïllament (caseta exterior), se li posarà una 
mascareta quirúrgica si té més de sis anys, l’adult es posarà la mascareta quirúrgica i 
ambdós es rentaran les mans. No s’obligarà a dur la mascareta als infants menors de 6 
anys, a l’alumnat amb problemes respiratoris, als que tinguin dificultat per llevar-se la 
mascareta per si sols i als que tenen alteracions de conducta que facin inviable la seva 
utilització. 
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Si l’alumne que presenta símptomes no es pot posar una mascareta quirúrgica, l’adult que 
l’acompanyarà farà ús d’una mascareta de protecció FFP2 sense vàlvula, a més d’una 
pantalla facial i una bata d’un sol ús. 

No es deixarà l’alumne sol en cap moment, però es mantindran sempre que sigui possible 
les mesures de distanciament físic, tenint en compte l’edat de l’infant.  

En el cas de percebre que l’alumne que comença a tenir símptomes es troba en una 
situació de gravetat o té dificultat per respirar, s’avisarà el 061 i se seguiran les instruccions 
que indiquen. 

L’adult que hagi detectat el cas serà el que quedi amb l’alumne fins que un familiar o tutor 
legal el vagi a recollir. S’evitarà que altres adults del centre educatiu entrin en contacte amb 
l’alumne, per evitar possibles contagis. 

S’avisarà el pare, mare o tutor legal perquè recullin el seu fill o filla i es posin en contacte al 
més aviat possible amb el seu l’equip sanitari de referència de l’alumne, per tal d’avaluar el 
seu estat de salut i realitzar les actuacions oportunes. 

 

1.3 Formació i sensibilització en mesures de prevenció i higiene 

● Planificació d’accions informatives sobre els protocols d'actuació als diferents escenaris 
i les mesures de prevenció, higiene i promoció de la salut a la comunitat educativa.  

Es proporcionarà informació i es facilitarà l'adquisició d'habilitats sobre les mesures de 
prevenció i higiene als treballadors, a l'alumnat i a les famílies del centre, i es facilitarà la 
comunicació amb la comunitat educativa.(veure pàgina 14 punt 4, Pla d’acollida ) 

A principi de curs es farà arribar la informació a totes les famílies. Es prioritzarà la 
comunicació mitjançant el GESTIB i SALLENET. 

S'utilitzaran infografies, cartells i senyalització que facilitin el compliment i la comprensió de 
les mesures de prevenció i higiene. Es tindrà cura que aquesta informació es mantingui 
actualitzada en el cas que canviïn les indicacions de les autoritats sanitàries. 

Es proporcionaran als treballadors les dades de contacte del Servei de Prevenció de Riscs 
Laborals que tenen assignat. 

 

● Planificació d’accions formatives adreçades a alumnat, famílies i docents.  

En l'acollida de l’inici de curs, es duran a terme diverses activitats perquè l'alumnat conegui 
totes les mesures de protecció, prevenció i higiene que s'han d'aplicar, així com els horaris 
d'entrada i sortida, l'horari i el funcionament de l'espai del pati, els circuits d'entrada i sortida 
que els corresponen, a més de tots els aspectes que es considerin oportuns, segons el pla 
d'acollida, inclòs en el pla de contingència del centre. Així mateix aquestes mesures es 
comunicaran a les famílies abans de l'inici de curs mitjançant una circular. 

Programar activitats a principi de curs per iniciar la competència digital bàsica necessària 
en cas de treball en línia (ús de correu electrònic, accés dispositius, familiarització amb 
l’aula digital…). Per açò, es dedicarà una sessió de treball setmanal amb eines digitals en 
algunes o totes les àrees curriculars. 
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2.  PLANIFICACIÓ ORGANITZATIVA  

● Planificació de l'actualització de dades referent a la vulnerabilitat social, de salut i 
d'especial necessitat de l'alumnat i de les famílies. 

El centre estarà especialment atent als casos d’alumnes en situació de major vulnerabilitat 
especialment aquells que puguin haver patit una situació emocional i/o social més 
complicada.   

També es tindrà en compte aquelles situacions d'especial vulnerabilitat de salut: alumnes 
que no poden assistir presencialment al centre per prescripció mèdica o que hi poden 
assistir, però amb mesures estrictes de protecció individual. L'alumnat en aïllament 
domiciliari o en quarantena domiciliària podrà seguir les activitats educatives mitjançant la 
plataforma Sallenet, per via telemàtica. A més a més, es farà arribar a les famílies tots els 
recursos, material, dispositius i mitjans necessaris per tal de poder seguir el ritme de classe 
amb la major normalitat possible.  

El centre en tot moment estarà coordinat amb els serveis socials i amb el policia tutor. Es 
tindrà especial atenció en la vigilància de l'absentisme escolar, fent-ne un seguiment dels 
motius, per tal de conèixer si l'alumnat ha faltat per motius de salut o d'altres motius 
justificats.  

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

Les entrades del centre seran les habituals. Com hem especificat a l’apartat 1 d’aquest pla 
les entrades i sortides al centre i a les aules es faran per portes diferents per a cada etapa i 
curs.  

Per tal d’organitzar una mica més les entrades i facilitar l’ordre de l’alumnat es faran files al 
pati al lloc assignat per a cada grup. Es marcarà al terra el lloc que correspon a cada a 
classe. El tutor serà el responsable d’anar a cercar als alumnes i acompanyar-los a l’aula de 
forma escalonada des dels més petits als més grans. Així mateix les sortides es faran  
escalonades coordinades pel propi professorat. 

Pel que fa als agrupaments, proposam que els alumnes d’EI-EP seran estables. L’etapa 
d’ESO serà no estable. 

Al temps d’esplai al pati, s’organitzaran per torns, tenint en compte els grups de convivència 
estable, en franges horàries o espais diferents. Així els alumnes d’EI faran el pati de 10:25h  
a 10:45h i de 12:40h a 13:00h. Per tal d’evitar la coincidència del tres grups estables al pati, 
s’habilitaran tres espais independents rotatoris per a distribuir els grups.  

Els tres espais proposats són: el pati d’Infantil i el pavelló el compartiran dos grups (mig 
camp per a cadascun).   

A EP el pati es farà de 10:20h a 10:45h i un altre de 12:45h a 13:00h. En funció de 
l’escenari es farà el pati junts o distribuïts per grups classe a diferents espais. Si estiguéssim 
a l’escenari del nivell d’alerta 3 o 4, per evitar acumulacions d’alumnes es distribuiran per 
cursos i zones de forma rotatòria. Aquestes seran les zones:  

▪ Camp de Gespa 

▪ Camp de bàsquet 

▪ Camp de futbol es divideix en dues parts. 

▪ Part de darrera del centre  

▪ Espai entrada aules EI i 1r i 2n d’EP 
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Els alumnes d’ESO faran el pati de 10:45h a 11:10h i 13:00h a 13:10h i en funció de 
l’escenari es farà el pati junts o distribuïts per grups classe a diferents espais com podeu 
veure explicat més endavant del document. 

 

● Constitució dels equips docents i coordinació del professorat i etapes.  

El professorat ha de sentir-se acompanyat en aquest procés, per assegurar les condicions 
laborals i emocionals del que suposa aquest escenari. Cal fer un seguiment per part de 
coordinacions i adreces de la feina feta: planificació de treball, de reunions, d'entrevistes 
amb famílies... S'han de coordinar amb els seus companys de cicle i aprofitar el treball en 
equip a l'hora de crear continguts. 

Cal una planificació per a l'atenció d'alumnat i famílies, compatible amb la situació i 
condicions laborals i familiars. 

Les reunions d’equip docent mantindran la periodicitat habitual en tots els escenaris 
possibles. A EI i EP es faran 3 equips docents i un cicle mensualment. A ESO 3 equips 
mensuals i un departament. 

 

3. PLANIFICACIÓ CURRICULAR 

● Avaluació inicial  

Al començament del curs 2021/2022 es faran les avaluacions inicials que es fan cada curs, 
tot i que aquest curs hi posarem especial atenció.  

L’avaluació inicial ha de suposar una anàlisi de necessitats (emocionals, curriculars, 
familiars i relacionals), ha de servir de punt de partida de l’estratègia de millora de 
l’aprenentatge. Cal utilitzar instruments que permetin la identificació de potencialitats 
i  habilitats de l’alumnat i han de permetre identificar què aprèn, com aprèn i com pot 
millorar. L’avaluació inicial ha de:  

o Aportar evidències sobre alguns indicadors dels eixos transversals de les 
competències d’aprendre a aprendre, de la competència d’autonomia i iniciativa 
personal i l'educació en valors i de la resta de competències clau. 

o Incloure components qualitatius que permetin valorar l’estat emocional de 
l’alumne. 

o Servir al professorat per prendre decisions relatives al desenvolupament del 
currículum, priorització d’aspectes essencials i d’aquells que caldrà reforçar. 

o Permetre adoptar mesures de suport per a l’alumnat que ho necessiti. 

 

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

En qualsevol dels escenaris que es puguin donar, el primer trimestre del curs 2021 – 2022 
s’ha de dedicar al reforç dels aspectes curriculars i afectivoemocionals en els quals 
l’alumnat hagi sofert mancances durant el curs anterior. Especialment per aquells alumnes 
que algun tram del curs han viscut una semipresencialitat. 

https://docs.google.com/document/d/1PfGGxZnrkMrO6RedFQYNQj6exKqahTeev4CvnhdcnWE/edit
https://docs.google.com/document/d/1PfGGxZnrkMrO6RedFQYNQj6exKqahTeev4CvnhdcnWE/edit
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La CCP ha d’assegurar la coherència  i la coordinació entre els equips de cicle, encarregats 
de prioritzar els elements bàsics, per a què es puguin desenvolupar les programacions 
docents.  

En qualsevol dels escenaris plantejats, la competència d’aprendre a aprendre, la 
competència social i cívica (intel·ligència interpersonal i intrapersonal) i  la competència 
digital esdevenen essencials i s’ha de tenir cura especial en què siguin presents en la 
majoria d’activitats. Aquest tractament competencial ha de permetre desenvolupar en 
l’alumnat capacitats per aplicar els continguts propis de cada etapa a situacions properes 
per aconseguir resoldre situacions de diferents nivells de complexitat. 

Cal prioritzar el treball d’habilitats, destreses, actituds, valors i motivacions que s’han 
d’utilitzar per analitzar, discriminar, interpretar i prendre decisions, aplicant sistemes de 
reflexió i acció per resoldre problemes complexes en situacions reals i contextualitzades. 

 

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

Es presenten tres eixos que resulten fonamentals treballar en qualsevol dels tres escenaris. 

Aquests eixos impregnen tots els àmbits del currículum, de manera que resulten 
transversals i no es vinculen a un àmbit concret. 

 

Relacions Socials 

Donada la situació excepcional viscuda, es considera necessari l’elaboració d’un eix 
transversal que ha de tractar alguns dels següents continguts, adaptant-los al nivell de 
l’alumnat: 

- Cohesió de grup 

- Interdependència positiva 

- Creació de vincle 

- Sentiment de seguretat 

- Resiliència  

- Disseny de grup base 

- Responsabilitat individual 

- Distribució de responsabilitats 

- Què hem après? 

 

Salut  

La situació actual fa necessari i possibilita treballar la salut com un eix transversal, present 
en totes les àrees del currículum. Amb aquesta finalitat, el professorat  determinarà a 



PLA DE CONTINGÈNCIA 
Curs 2021-22 

 
 

12 
 

 

principi de curs de quina manera en cada una de les àrees s’han de treballar, de forma 
globalitzada i/o interdisciplinar, aspectes com ara:  

- Els hàbits bàsics de salut (alimentació, exercici físic...) 

- Les rutines d’higiene. 

- La prevenció dels contagis. 

- El coneixement de la malaltia de la covid-19: transmissió, efectes, símptomes, etc. 

El professorat tutor, amb el suport del personal de l’equip de suport o del servei d’orientació, 
ha de tenir especial cura en la gestió de l’estat emocional dels alumnes. En aquest sentit, és 
necessari fomentar la comunicació mestre-alumne, alumne-alumne, mestre-famílies. Cal 
fomentar que els alumnes expressin i comparteixin sentiments, sensacions i vivències, a fi 
d’oferir-los una atenció més adequada a les seves necessitats i, si és el cas, detectar 
possibles problemàtiques o mancances derivades del confinament i la no assistència als 
centres, situacions de risc, etc. 

En col·laboració amb les famílies i les seves associacions, amb el centre de salut o serveis 
mèdics de referència, s’han de planificar sessions informatives i formatives per a les famílies 
i per al professorat. 

 

Competència aprendre a aprendre 

Aquest eix agrupa les competències més relacionades amb l’autoconeixement que un té 
d’un mateix, especialment les que serveixen per bastir l’autoconcepte i les capacitats 
vinculades a l’aprenentatge.  

Aquesta competència considera la persona com a individu capaç de conèixer-se a si mateix 
i de conèixer allò que li és necessari saber. La consciència de les característiques 
personals, intel·lectuals o d’interessos és imprescindible per dirigir i regular el procés 
d’aprenentatge i per optar entre les alternatives que s’ofereixen.  

Aquesta competència si bé es conceb orientada vers un mateix, s’assoleix en gran part 
gràcies a la interacció amb altres persones i es consolida en els diversos espais i temps 
socials, siguin escolars, familiars o de lleure.  

Inclou els següents aspectes, sempre adaptat a l’edat i les possibilitats de cada alumne/a: 

o Presa de consciència de les característiques personals respecte de 
l’aprenentatge i de les fortaleses i debilitats pròpies (autoconeixement acadèmic) 

o Ser conscient del que se sap i del que cal aprendre.  
o Organitzar el propi procés d’aprenentatge i aplicar-hi les tècniques adients  
o Emprar tècniques de consolidació i recuperació dels aprenentatges (recerca i 

tractament de la informació) 
o Utilitzar la interacció i les tècniques d’aprenentatge en grup (intel·ligència 

interpersonal) 
o Motivació per aprendre i per continuar aprenent. 
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Competència digital 

Desenvolupar la competència digital esdevé clau en qualsevol dels escenaris i principalment 
en l’escenari dels nivells d’alerta 3 i 4, per afrontar una possible semipresencialitat.      
(Veure Pla digital) 

 

● Planificació i organització de tutories  

Els tutors proporcionaran a l’alumnat estratègies d’organització i de planificació de les 
tasques escolars i de l’estudi, sobretot en els cursos superiors de l’educació primària, 
incrementant, així les competències d’autonomia i iniciativa personal i d’aprendre a 
aprendre.  

És especialment important en l’acollida de l’alumnat després d’un curs marcat per la 
pandèmia. Es podran prioritzar els següents aspectes: 

o Seguiment emocional i vincle amb alumnat i famílies: Tenint en consideració 
l’escletxa digital i  la desconnexió de l’alumnat amb els seus companys/es, tutor/a 
i centre educatiu, cal dotar a l’acció tutorial de contingut relacionat amb 
l’autoconeixement i coneixement dels altres, amb dinàmiques de cohesió de 
grup, per tal de restablir el vincle amb el sistema educatiu. Activitats per 
exterioritzar les emocions acumulades al llarg de la semipresencialitat a través 
de cercles de comunicació  o altres dinàmiques, així mateix contemplar possibles 
situacions de dol per treballar dins els grup,  treballar aspectes com la incertesa, 
la por, la tristesa, la ràbia, les relacions interpersonals amb companys i adults, 
etc. 
 

o Reforçar les tutories individualitzades (situació de cada infant/ orientació a l’infant 
i a la família)  

 

o Accions de contacte i acollida per part de tutors i tutores, amb l’objectiu d’establir 
un vincle de confiança amb l’escola i l’escolarització dels seus fills i filles. Amb 
les famílies que més ho necessitin s’hauran d’intensificar més aquestes accions. 
És necessari fer un acompanyament amb les famílies del procés d’adaptació a la 
nova situació i tenir especial cura de l’alumnat NESE i els més vulnerables i les 
seves famílies. 

 

o Detecció i atenció a les necessitats d’aprenentatge de l’alumnat. Podem 
diferenciar dos tipus de necessitats d’aprenentatge: 

 

o Les que depenen de factors externs (hàbits d’estudi, coordinació 
familiar...) 

o Les que són especials, o requereixen de major intensitat de suport i 
seguiment, corresponents a  l’alumnat amb NESE. 
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4. PLA D’ACOLLIDA  

4.1 Alumnat 

Es faran les següents actuacions: 

 Informar i treballar sobre les mesures de seguretat i higiene i de prevenció de 
contagis. 

 Realitzar activitats de cohesió de grup i espais de tutorització en gran i petit grup; 
crear entorns segurs, de confiança i comunicació, entre l’alumnat que permetin 
moments per a l’expressió d’emocions, les necessitats, les preocupacions o els 
interessos,  i  la promoció de les relacions socials. 

 Comptar amb un tutor/docent de referència per a l’alumne/a i per a les famílies, que 
actuï  com a enllaç amb altres professionals que també hi puguin intervenir. 

 Vetllar per la seguretat i el benestar físic i emocional de l’alumnat és funció de tot el 
professorat. Cal fer especial incidència en l’alumnat més vulnerable. 

 Assegurar un moment diari de conversa individual, en petit o gran grup. 

 

Escenari Nova Normalitat (nivells d’alerta 0, 1 i 2) 

Accions que es poden fer des de les tutories: 

 Realitzar sessions de tutories grupals setmanals.  

 Realitzar tutories individuals al llarg del curs. 

 Realitzar demandes al servei d’orientació educativa  quan es detecti alumnat amb 
una situació sociofamiliar especialment vulnerable. 

 Fer un seguiment mensual per part dels PTSC de l’assistència de l’alumnat, 
especialment de l’alumnat considerat en situació de vulnerabilitat. Iniciar els 
protocols d’absentisme quan es detecti una situació de risc.  

 

PLA D’ACOLLIDA ALUMNAT INFANTIL I PRIMÀRIA 

Els/les tutors/es serán les responsables de transmetre tota aquesta informació als alumnes. 
Prèviament a principis de setembre es reunirà l’equip i preparà una presentació i activitats 
comunes per tal de transmetre la mateixa informació. Totes aquestes tasques preparades 
es desenvoluparan a l’aula, segons el plantejament que podeu veure a continuació:  

 

DIVENDRES 10 
SETEMBRE 

 

De 8:30 a 10:25h Presentació a totes les aules de les mesures de seguretat i higiene. 
 

De 10:45 a 12:45h Conversa sobre com ens hem sentit, ens sentim i què farem a partir 
d’ara. 
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De 13:00 a 14:00h Dinàmica Hara: acompanyament, recolzament, donar suport, 
mostrar seguretat i protecció a tots. 
 

 

4.2 Famílies 

Sempre tenint present les mesures sanitàries, es permetrà l’entrada de les famílies a 
l’escola. Així idò es faran les reunions d’inici de curs i les entrevistes personals amb els 
tutors i orientació si pertoca. En el cas que el nivell d’alarma no ho permeti, es faran les 
reunions i entrevistes per mitjà de videoconferència.  

Accions que cal tenir present: 

Analitzar la valoració de les famílies, sobre la resposta educativa que els hem donat durant 
el curs 2020/21, per tal de millorar i preveure millores en tots els possibles escenaris 
educatius. Per fer-ho l’equip directiu analitzarà les enquestes que es van passar a final de 
curs a totes les famílies del centre, al professorat i a l’alumnat de 5è d’EP a 4t d’ESO.  

Establir espais destinats a la reflexió compartida entre les famílies, amb la participació de 
les seves associacions.  

Realitzar accions de contacte i acollida amb les famílies per part de tutors i tutores, amb 
l’objectiu d’establir un vincle de confiança amb l’escola i analitzar la situació actual de cada 
una d’elles. 

Intensificar aquestes mesures amb les famílies que més ho necessitin o ho hagin sol·licitat. 

A continuació, trobareu detallada la planificació de l’acompanyament a les nostres famílies.  

 

ACTIVITAT ETAPA OBJECTIU DATA 

Comunicació principi de curs. EI-EP-ESO Horaris 
Mesures d’higiene. 
 

Principi setembre abans 
d’iniciar les classes 

Manual i videotutorial de Sallenet i i 
Gestib per a les famílies. 

EI-EP-ESO Conèixer i aprendre 
a utilitzar la nostra  
plataforma i activar usuaris a 
les famílies noves.  
 

Es penjarà a principi  
de curs a la nostra 
plataforma. 

Reunions principi de curs EI-EP-ESO Donar tota la  
informació del curs en 
reunions presencials i si no 
és possible ho farem 
telemàticament. 

Es recordaran les  
dates a través 
de la plataforma. Abans 
d’iniciar les classes 

Tutories EI-EP-ESO Seguiment de l’alumnat 
 

A la data requerida 
per la família o 
pel professor. 

Firmes de documentació EI-EP-ESO Obtenir informació 
de les famílies per  
via telemàtica 
majoritàriament. (Gestib) 

A principi de curs. 
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Tota aquesta informació el responsable de donar-la serà l’Equip Directiu i els tutors. 
Prèviament a principis de setembre es reuniran els equips i preparà una presentació i activitats 
comunes per tal de transmetre la mateixa informació. 

 

4.3 Professorat 

 Preveure temps destinat al contacte i la reflexió compartida entre docents, que ha de 
permetre generar seguretat i cohesió d’equip, i fomentar processos de pràctica 
reflexiva,  retroalimentació i feedback educatiu de la pràctica educativa. 

 Establir espais de treball socioemocional i de guiatge, amb la col·laboració de 
Convivèxit dins o fora del centre. 

 

ACTIVITAT ETAPA OBJECTIU DATA 

Comunicació principi de 
curs. 

EI-EP-
ESO 

Horaris 
Mesures d’higiene. 
Protocols. 
 

Principi setembre 

Tota aquesta informació el responsable de donar-la serà l’Equip Directiu als claustres que 
es convocaran abans de l’inici del curs.  

 

5. COORDINACIÓ PER A LA SALUT  

El professorat  determinarà de quina manera en cada una de les àrees s’han de treballar, de 
forma globalitzada i/o interdisiciplinar, aspectes com ara:  

- Els hàbits bàsics de salut (alimentació, exercici físic...) 

- Les rutines d’higiene. 

- La prevenció dels contagis. 

- El coneixement de la malaltia de la covid-19: transmissió, efectes, símptomes, etc. 

El professorat tutor, amb el suport del personal de l’equip de suport o del servei d’orientació, 
ha de tenir especial cura en la gestió de l’estat emocional dels alumnes. En aquest sentit, és 
necessari fomentar la comunicació mestre-alumne, alumne-alumne, mestre-famílies. Cal 
fomentar que els alumnes expressin i comparteixin sentiments, sensacions i vivències, a fi 
d’oferir-los una atenció més adequada a les seves necessitats i, si és el cas, detectar 
possibles problemàtiques o mancances derivades del curs passat, de la semiprensencialitat, 
situacions de risc, etc. 

En col·laboració amb les famílies i les seves associacions, amb el centre de salut o serveis 
mèdics de referència, s’han de planificar sessions informatives i formatives per a les famílies 
i per al professorat. 

Per tal de treballar alguns d’aquests aspectes estarem en constant coordinació amb serveis 
externs com sanitat, policia tutor, tallers de salut Jove del CIME… 
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6.  PLA DE CONTINGÈNCIA DIGITAL. 

 

Centre LA SALLE ALAIOR 

Codi de centre 07000081 

 
1. Organització del centre 
1.1. Entorn digital 
 

Entorn Elegit Curs/Etapa 

Sallenet  EI, EP i ESO 

Google EI, EP i ESO 

 

Responsable de la consola Estanislao Jódar Pérez 

 
 
1.2. Usuaris 
1.2.a. Usuaris professors 

Responsable creació usuaris Estanislao Jódar Pérez i Caps d’estudis 

Format elegit (exemple 
nomllinatge@centre.xxx) 

xxxxx@lasallealaior.com 

Moment entrega credencials S’entreguen a principi de curs a l’alumnat de 
5è d’EP en el cas de domini @lasallealaior i 
sallenet es creen usuaris a partir de 3r d’EP. 
La resta de l’alumnat es crea un usuari per 
famílies.  

Recollida autorització menors 14 anys En el moment de la creació de l’usuari 

Moment entrega credencials (usuari i 
contrasenya) 

En el moment que es creen 

Responsable entrega credencials Estanislao Jódar Pérez i Caps d’estudis 

 
1.3. Aules digitals 

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

EI, EP i ESO Moodle (Sallenet) 
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1.4. Activació GestIB famílies 

Responsable de l’activació Cap d’estudis 

Moment Inici de curs 

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

100% 

 
2. Formació 
 
2.1. Claustre 
 

Nombre de persones amb necessitats de formació bàsica de l’entorn 
(GSuite, Tenant, Moodle…) 

3 

Nombre de persones que han fet formació bàsica (a juny 2021) 17 

 
 
 
2.2. Equip directiu/coordinador TIC 

Necessitat de formació en administració de 
consola 

[   ] Sí    [  X ] No 

Nombre de les persones que faran la formació -  

 
2.3. Alumnat 
Planificació activitats inicials formatives per l’adquisició de la competència digital bàsica 

Concepte Responsable Moment en què es farà 

Conceptes bàsics de 
competència digital (1h 
setmanal) 

Maria Mascaró Al llarg del curs 

Competència digital (1h 
setmanal) 

Tutors Primer trimestre 

Competència digital al taller 
interdisciplinar (1r, 2n i 3r 
d’ESO) 1h setmanal 

Professor d’àrea: 
1r d’ESO: Catalina Olives i 
Dani Martí 
2n d’ESO: Antònia 
Villalonga 
3r d’ESO: Sandra Espadas i 
Begoña Samper 

Primer trimestre 
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2.4. Famílies 
Activitats adreçades a l’acompanyament de les famílies en l’adquisició de competència 
digital 

Concepte Responsable Moment en què es farà 

Taller de  Sallenet Cap d’estudis Al llarg del curs 

Gestib  Cap d’estudis Inici de curs i reunions de 
famílies 

 
 
 
3. Dispositius i connectivitat 
 
3.1. Dispositiu per l’alumnat 
El nostre alumnat disposa de tauletes (una per alumne) des de 4t de primària a 4t d’ESO. 
Per la resta de cursos, el centre disposa de 32 ordinadors portàtils. 
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ESCENARI DELS NIVELLS D’ALERTA 3 i 4 

Per aquest escenari, s’ha de tenir en compte que s’aplicaran les mateixes mesures 

contemplades a l'escenari anterior, en relació a la higiene, neteja, prevenció i seguretat. 

1. ACOLLIDA  

Alumnat 

Tenint en compte que els alumnes d’EI i EP i ESO tenen un horari d’entrada diferent, tot 

l’alumnat del centre iniciarà les classes el dia 10 de setembre d’acord amb la normativa 

vigent: 

 Divendres dia 10 de setembre de 2021 a les 8:30h: 
- Educació Infantil (4t, 5è i 6è) 
- Educació primària (1r, 2n, 3r, 4t, 5è i 6è) 

 
 Divendres dia 10 de setembre de 2021 a les 8h:  

- Educació secundària  

 

PRIMER DIA DE 

CLASSE EP 

 

De 8:30 a 10:25h Presentació a totes les aules de les mesures de seguretat i higiene. 

 

De 10:45 a 12:45h Conversa sobre com ens hem sentit, ens sentim i què farem a partir 

d’ara. 

 

De 13:00 a 14:00h Dinàmica Hara: acompanyament, recolzament, donar suport, 

mostrar seguretat i protecció a tots. 

 

PRIMER DIA DE 

CLASSE ESO 

 

De 8:00 a 10:45h Presentació a totes les aules de les mesures de seguretat i higiene. 

 

De 11:10 a 13:00h Conversa sobre com ens hem sentit, ens sentim i què farem a partir 

d’ara. 

 

De 13:10 a 14:05h Dinàmica Hara: acompanyament, recolzament, donar suport, 

mostrar seguretat i protecció a tots. 
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Famílies 

Sempre tenint present les mesures sanitàries, es convocarà a una reunió per 

videoconferència o presencial per  a totes les famílies del centre, abans de l’inici de les 

classes. Les reunions es faran el 6 i 9 de setembre amb un horari diferenciat per a cada 

curs. 

En aquesta reunió s’explicarà amb el màxim detall tots els aspectes a tenir en compte per 

aquest curs escolar. 

 Dilluns 6 de setembre 

o 19:00h Educació infantil (cada grup a la seva aula) 

 Dijous 9 de setembre 

o 19:00h Educació primària (cada grup a la seva aula) 

o 20:00h Educació secundària (cada grup a la seva aula) 

 

2.  EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA. 

 

2.1. PLANIFICACIÓ DE LES MESURES DE PREVENCIÓ, PROTECCIÓ I HIGIENE 
ENFRONT DE LA COVID-19 ADAPTADES A L’ETAPA EDUCATIVA. 

2.2. Mesures de prevenció i organització als diferents espais  

EI i EP 

Adequació organitzativa als diferents escenaris. Aforament (ràtios/aula), entrades i sortides 
(portes i horaris), passadissos, banys. Potser haurem de fer alguns canvis d’aules en funció 
del nombre d’alumnes de cada grup. 

▪ 4t d’EI: 16 (grup estable) Aula de 4t EI  69,61 m2   16 

▪ 5è d’EI: 21 (grup estable) Aula de 5è EI  71,27 m2  21 

▪ 6è d’EI: 15 (grup estable) Aula de 6è EI  72,09 m2  15 

▪ 1r d’EP: 21 (grup estable) Aula de 1r EP 69,69 m2  21 

▪ 2n d’EP: 16 (grup estable) Aula de 2n EP 70,58 m2  16 

▪ 3r d’EP: 23 (grup estable) Aula de 3r EP 50,83 m2  23 

▪ 4t d’EP: 22 (grup estable) Aula de 4t EP 45,76 m2  22 

▪ 5è d’EP: 20 (grup estable) Aula de 5è EP 47,58 m2  20 

▪ 6è d’EP: 22 (grup estable) Aula de música EP 67,98 m2                    22 
 

 

Horari d’entrada al centre 

o L’horari d’entrada dels alumnes d’EI i EP serà les 8:30h i la sortida a les 14:00h. 
o 4t d’infantil la primera setmana es faran dos grups i horaris diferents per l’adaptació 

de l’alumnat. ( dos grups 8 + 8) 
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Accés al centre 

 

- Els alumnes d’EI i 1r i 2n d’EP accediran pel carrer de San Joan Baptista de La 
Salle. 

- De 3r a 6è de Primària les entrades seran pel poliesportiu municipal i per 
l’entrada de l’Avinguda Verge del Toro.   

Una vegada tots els alumnes han entrat al pati de l’escola, es formaran files per cursos que 
estaran distribuïdes i marcades al terra. Cada tutor/a esperarà als alumnes i els 
acompanyarà en ordre fins l’aula. 

Així mateix les sortides es faran escalonades coordinades pel propi professorat. 
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Les famílies d’infantil i de 1r i 2n de Primària podran entrar al recinte del pati per deixar i 
recollir els seus fills i filles. La resta de cursos, els fillets/es entraran al pati sols fins a formar 
la fila.  

Una situació excepcional serà els dies de pluja. Els alumnes d’EI i de 1r i 2n d’EP entraran i 
sortiran per la barrera assignada i accediran directament a l’aula on els mestres els estaran 
esperant. Els alumnes de 3r a 6è d’EP esperaran per files i grups mantenint la distància de 
seguretat a la porxada i s’organitzarà l’entrada i sortida a l’edifici com la resta de dies.  

Pel que fa a entrades i sortides de famílies, tot i que només podran accedir al centre quan 

sigui estrictament necessari i/o siguin convocats pel professorat, s’ha reservat la barrera del 

porter automàtic. L’administrativa del centre serà la responsable de fer la primera rebuda i 

els donarà instruccions. Si tenen entrevista amb algun professor, aquest serà l’encarregat 

d’anar-los a buscar i acompanyar-los al lloc on es farà la reunió seguint les estrictes 

mesures de seguretat, higiene i distància social.   

Seguint el protocol de seguretat es crearà un model amb un  registre amb l’accés de 

persones alienes on s’anotarà la persona que ha entrat, el motiu, amb qui s’ha trobat, on i 

s’enregistrarà el seu nom i telèfon. Pel que fa a les famílies del centre que siguin 

convocades a una entrevista de seguiment o tutoria, com és habitual, quedarà registrat al 

quadern de tutoria. 

 

Distribució patis 

Els alumnes d’infantil i primària berenaran dins l’aula, 10 minuts abans de la sortida al pati 
que serà per Infantil de 10:25h  a 10:45h i per Primària de les 10:25h a 10:45h.  

El segon pati, disposaran de 5 minuts per menjar a l’aula abans de sortir. L’horari serà per 
Infantil de 12:40h a 13:00h i per Primària de 12:45 a 13:00h. 

Els mestres de guàrdia seran els encarregats de donar l’ordre de pujar a classe.  
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Espais delimitats al pati 

 

 

Els tres espais proposats són el pati d’Infantil i el pavelló que el compartiran dos grups (mig 
camp per a cadascun).  Després de cada ús es netejarà i desinfectarà cada espai. 

A EP el pati es farà de 10:20h a 10:45h i un altre de 12:45h a 13:00h. Per evitar 
acumulacions d’alumnes es distribuiran per cursos i zones de forma rotatòria. Aquestes 
seran les zones:  

▪ Camp de Gespa 

▪ Camp de bàsquet 

▪ Camp de futbol es divideix en dues parts. 

▪ Part de darrera del centre  

▪ Espai entrada aules EI i 1r i 2n d’EP 

EI 

EI 

EI 

EP 

EP

   

EP 

EP 

EP 
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Les fonts d’aigua de la zona d’esplai no es poden utilitzar. Cada alumne haurà de portar el 
seu bòtil d’aigua per evitar l’ús compartit de botelles o bidons. 

Els patis en dies de pluja es faran a les aules. Tot i així hi ha la possibilitat de baixar a la 
porxada i que enlloc de permetre mobilitat es demanarà que quedin a llocs estables.  
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3. ESO 

3.1. PLANIFICACIÓ DE LES MESURES DE PREVENCIÓ, PROTECCIÓ I HIGIENE 
ENFRONT DE LA COVID-19 ADAPTADES A L’ETAPA EDUCATIVA. 

3.2 Mesures de prevenció i organització als diferents espais  

Per tal d’adaptar-nos a aquest escenari s’ha optat per fer classes presencials a 1r i 2n 

d’ESO i semi presencials a 3r i 4t d’ESO. En aquest darrer cas, els alumnes assistiran al 

centre dies alterns: 

 1a setmana: dilluns, dimecres i divendres 

 2a setmana: dimarts i dijous 

Per tant, cada quinze dies, tots els alumnes hauran rebut el mateix número d’hores 

presencials de cada assignatura. Els dies que els alumnes assisteixin al centre, es 

prioritzarà l’explicació de la matèria, explicar exemples d’activitats, resoldre dubtes... i els 

dies que es quedin a casa, se’ls programaran activitats i tasques pràctiques que puguin 

resoldre de forma autònoma, que després es revisaran i corregiran a classe. De totes 

formes, estarem en contacte permanent amb l’alumnat per mitja del correu electrònic i si fos 

necessari sempre es podran fer videoconferències.  

Per fer la distribució dels grups, s’emprarà un criteri alfabètic (la meitat primera de la llista 

serà el grup A, i la segona meitat serà el grup B). 

Pel que fa als alumnes NESE, es programaran activitats adaptades a les seves necessitats. 

A més, el professorat d’atenció a la diversitat, els donarà suport amb allò que més precisin.  

Es proposa la següent organització: 

 1r d’ESO: (classe presencial): S’ha assignat com a aula habitual la d’Idiomes que 

disposa de 92 m2. Per tant es compleix la ràtio de 1,44m2 per alumne.  

 

 2n d’ESO: (classe presencial): S’ha assignat com a aula habitual la biblioteca que 

disposa de 98 m2. Per tant es compleix la ràtio de 1,44m2 per alumne.  

 

 3r d’ESO: (grup semipresencial): per evitar la semipresencialitat, sempre que sigui 

possible, es faran dos grups per tal de poder complir la ràtio. S’han assignat com a 

aula del grup A l’aula habitual de 3r d’ESO que disposa de 56m2 i l’aula de tecnologia 

del centre que disposa de 67,53 m2. Per tant es compleix la ràtio de 2,25m2 per 

alumne. 

Per fer els desdoblaments s’empraran hores d’atenció a la diversitat i suport, a no 

ser que  la Conselleria ens doti d’hores extraordinàries per fer desdoblar. 

 

 4t d’ESO: (classe semipresencial): per evitar la semipresencialitat, sempre que sigui 

possible, es faran dos grups per tal de poder complir la ràtio. S’han assignat com a 

aula del grup A l’aula habitual de 4t d’ESO que disposa de 56m2 i el laboratori del 

centre que disposa de 52,53 m2. Per tant es compleix la ràtio de 2,25m2 per alumne. 
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Per fer els desdoblaments s’empraran hores d’atenció a la diversitat i suport, a no 

ser que  la Conselleria ens doti d’hores extraordinàries per fer desdoblar. 

 

En el cas que no disposem de prou hores per desdoblar els dos grups, es prioritzarà 

4t d’ESO al ser un grup finalista i s’optarà per la semipresencialitat a 3r d’ESO.  

Horari d’entrada al centre 

Per tal d’organitzar les entrades i sortides i evitar aglomeracions s’ha de tenir en compte que 

l’horari d’ESO no coincideix amb els d’EI-EP. L’horari d’entrada d’ESO és a les 8:00h i la 

sortida a les 14:05h.    

Accés al centre 
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Els alumnes d’ESO accediran al pati del centre per qualsevol de les quatre entrades d’accés 

al pati i entraran a les aules per l’escala exterior d’ESO que dona directament a les aules. 

Tot i que no es faran files, s’assignarà un lloc d’espera al pati (davall la porxada) per ordre 

de cursos, per entrar a l’edifici tant a les 8h com després de cada pati. Indicarem de forma 

clara i amb cartells el lloc indicat per a cada grup. Es recordarà a l’alumnat en les sessions 

d’acollida, la importància de guardar la distància de seguretat en tot moment. 

Les sortides es faran  escalonades coordinades pel propi professorat, començant pels 

alumnes de 1r d’ESO, 2n d’ESO, 3r d’ESO, i 4t d’ESO. A primera hora aniran a buscar els 

alumnes el professor que té classe amb ells i a l’hora del pati, seran els mestres de guàrdia 

els que donaran l’ordre de pujar. 

El responsable de dirigir les entrades i sortides serà el cap d’estudis de l’etapa i 

s’assegurarà que ha sortit un grup abans d’autoritzar al següent. Tota aquesta organització 

es farà servir tant a les entrades com sortides del temps d’esbarjo. 

A les matèries desdoblades (matemàtiques i anglès) i/o optatives, els alumnes esperaran a 

l’aula que el professor els vagi a cercar. Estarà totalment prohibit sortir al passadís i mentre 

esperin a l’aula hauran d’estar al seu lloc sempre mantenint les distàncies de seguretat.    

Pel que fa a entrades i sortides de famílies, tot i que només podran accedir al centre quan 

sigui estrictament necessari i/o siguin convocats pel professorat, s’ha reservat la barrera del 

porter automàtic. L’administrativa del centre serà la responsable de fer la primera rebuda i 

els donarà instruccions. Si tenen entrevista amb algun professor, aquest serà l’encarregat 

d’anar-los a buscar i acompanyar-los al lloc on es farà la reunió seguint les estrictes 

mesures de seguretat, higiene i distància social.   

Seguint el protocol de seguretat es crearà un model amb un  registre amb l’accés de 

persones alienes on s’anotarà la persona que ha entrat, el motiu, amb qui s’ha trobat, on i 

s’enregistrarà el seu nom i telèfon. Pel que fa a les famílies del centre que siguin 

convocades a una entrevista de seguiment o tutoria, com és habitual, quedarà registrat al 

quadern de tutoria. 

Distribució patis 

Per tal d’organitzar els patis i evitar contactes entre l’alumnat, s’assignarà un espai específic 

per  a cada grup d’ESO, segons el model que teniu més avall. S’establiran torns d’una 

setmana. Els patis en dies de pluja es faran a les aules. Tot i així hi ha la possibilitat de 

baixar a la porxada i que enlloc de permetre mobilitat es demanarà que quedin a llocs 

estables.  

A ESO el pati es farà de 10:45h a 11:10h i un altre de 13:00h a 13:10h. Aquestes seran les 
zones:  

▪ Camp de Gespa 

▪ Camp de bàsquet 

▪ Camp de futbol 

▪ Porxada 
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En relació a l’organització interna de l’edifici s’ha posat tota una sèrie de cartelleria i 

indicacions per tal d’establir itineraris i camins segurs al centre. A més als despatxos i banys 

s’han posat les indicacions i aforaments recomanats per tal de fer-ne un bon ús.    
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LLISTAT DE CONTROL DEL PLA DE CONTINGÈNCIA 
 

1.  Planificació de les mesures de prevenció, protecció i higiene enfront de la 
COVID-19 adaptades a l’etapa educativa. 

1.1 Mesures de prevenció als diferents espais  
Sí/no 

S’han organitzat les entrades i sortides? Si 

S’ha organitzat la circulació de passadissos, banys? Si 

S’ha organitzat la utilització dels diferents espais del centre?  Si 

S’ha organitzat la neteja i desinfecció de les aules? Si 

S’ha organitzat la ventilació dels espais?  Si 

S’ha previst quin material de protecció serà necessari a cada espai? Si 

S’han rotulat els espais en funció de les necessitats (aforament, 
direccionalitat, cartells, infografia)? 

Si 

1.2 Mesures d’higiene personal per prevenir el risc de contagi  
Sí/no 

S’han previst mesures de prevenció, protecció,  d’higiene i de desinfecció 
en l’entorn de treball: en reunions, a les classes, als espais comuns ? 

Si 

S’han previst mesures de prevenció per a l’alumnat, el professorat i 
personal no docent? 

Si 

S’han previst mesures i protocol d’actuació en un cas de contagi o sospita 
de contagi? 

Si 

1.3 Formació i sensibilització en mesures de prevenció i higiene 

 

Sí/no 

S’ha planificat la informació a les famílies? 
Si 

S’ha planificat la informació a l’alumnat? 
Si 
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S’ha planificat la informació al personal docent i no docent?  
Si 

S’han planificat accions formatives per a l’alumnat, les famílies i el 
personal docent i no docent?  

Si 

 

2.  Planificació organitzativa  
Sí/no 

S’ha planificat  l’actualització de la informació referent a famílies i alumnat 
vulnerable?  

Si 

S’han planificat els accessos al centre per als escenaris A i B?  
Si 

S’ha planificat la circulació dins el centre per als escenaris A i B?  
Si 

S’ha planificat l’aforament dels espais per als escenaris A i B?  
Si 

S’ha previst l’organització d’horaris, agrupaments, torns de pati, entrades 
i sortides per als escenaris A i B? 

Si 

S’ha previst la constitució d’equips docents per als escenaris A i B?  
Si 

S’ha previst l’organització per canviar d’un escenari a un altre?  
Si 

S’ha previst la coordinació entre etapes en els tres escenaris?  
Si 

 

 

 

 



PLA DE CONTINGÈNCIA 
Curs 2021-22 

 
 

32 
 

 

3. Planificació curricular 
Sí/no 

S’han planificat l’avaluació inicial als tres escenaris?  
Si 

S’ha previst com s’adequaran les programacions en els tres escenaris? 
Si 

S’ha previst dins les programacions el treball dels temes transversals: 
relacions socials, salut, competència aprendre a aprendre i competència 
digital,  en els tres escenaris? 

Si 

S’ha previst l’organització de tutories en els tres escenaris?  
Si 

 

 

4. Pla d’acollida 
Sí/no 

S’han planificat l’organització del pla d’acollida de l’alumnat  per als tres 
escenaris? 

Si 

S’han planificat l’organització del pla d’acollida de les famílies  per als tres 
escenaris? 

Si 

S’han planificat l’organització del pla d’acollida del personal per als tres 
escenaris? 

Si 
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5. Coordinació per a la salut 
Sí/no 

S’ha planificat el disseny d’activitats específiques per a l’educació per a la 
salut als tres escenaris?  

No 

S’ha previst la coordinació amb serveis extern  als tres escenaris?  
Si 

 

 

6. Pla de contingència digital 
Sí/no 

S’ha elaborat el pla?  
Si 

 

 

 

 

 

DATA D'APROVACIÓ DEL PLA DE CONTINGÈNCIA: 

 

- CLAUSTRE  DE PROFESSORS: 30/06/2021 

 

DATA D’INFORMACIÓ DEL PLA DE CONTINGÈNCIA: 

 

- CONSELL ESCOLAR: 06/07/2021 

 


