PLA
D’ACTUACIÓ
PER AL
CURS 2021-22

ORGANITZACIÓ DEL CENTRE
Partim del Pla d’actuació per al curs 2021-22 per a centres educatius en el marc
de la pandèmia alhora de planificar l’organització d’aquest curs.
L’ensenyament serà presencial per a tots els alumnes d’educació infantil i
primària. Atenent a les instruccions que dicten els Departaments d’Educació i
Salut, l’escola fixarà tres supòsits:
a.

Presencialitat

b.

Confinament parcial

c.

Tancament del centre

Entrades i sortides
La nostra escola utilitzarà 4 punts d’accés:
A) Porta encarada a Martí Pujol (amb timbre) d’entrada a les pistes
esportives (Est)
B) Porta accés a l’hort i menjador.
C) Porta que dóna al C/Rector-pati de sorra.
D) Porta situada al Nord del C/ Agustí Montal (accés a les pistes per la part
Oest).
A cada curs se li assignarà una porta d’entrada i sortida, mirant de
minimitzar els recorreguts per arribar a les aules. En alguns cursos caldrà
fer torns per fer una entrada esglaonada, de manera que uns grups
entraran a les 8,50h i d’altres a les 9,00. Al migdia, tothom plegarà a les
12,30h i començarà a les 15h; en aquesta franja horària no es preveuen
aglomeracions a les portes ja que aproximadament un 60% d’alumnat és
usuari de menjador.

A la tarda, tots els cursos que han entrat a les 8,50h sortiran a les 16,20h, i
els que han entrat a les 9,00 sortiran a les 16,30h
A primària, els mestres d’atenció a la diversitat, equip directiu, oficial d’oficis i
d’administració s’encarregarà d’obrir les portes i vetllar per tal que l’entrada
es vagi fent de forma ordenada i seguint les mesures de protecció: tothom
accedirà a l’escola amb mascareta fins arribar a l’aula amb el seu grup
estable. Abans d’entrar a les aules i a l’hora de plegar caldrà rentar-se les
mans amb gel hidroalcohòlic.
Els accessos i horaris de les entrades i plegades són els següents:



L’alumnat d’ Educació Infantil accedirà a l’escola per la porta C) en
torns. La porta del carrer és prou ampla i s’obrirà a les 8,50h per tal
que les famílies accedeixin al pati de sorra. Després es posaran fent
una fila respectant les distàncies per accedir a cada porta dels badius.
Entraran per torns: 8:50h: P3 A, P4 B i P5 A i a les 9,00h els grups P3
B, P4A i P5B . Un cop a dins tots els nens i nenes es rentaran les mans
amb aigua i sabó i abans de plegar també.



L’alumnat de 1r accedirà a l’escola per la porta D) a les 8,50h.



L’alumnat de 2n accedirà a l’escola per la porta A) a les 8,50h.



Cicle Mitjà accedirà a l’escola per la porta B) (hort) per torns. A les
8,50h entraran els/les alumnes de

3r de primària i a les 9’00h

l’alumnat de 4t. Entraran per la rampa i pujaran directament al segon
pis per les escales d’emergència que trobem a l’hort.


L’alumnat de 5è accedirà a l’escola per la porta D) a les 9,00h.



L’alumnat de 6è accedirà a l’escola per la porta A) a les 9,00h.

Entrades i sortides Educació Infantil
Curs
P3 A

Porta
C/ Rector

Hora
8,50h- 12,30h

Responsables
Oficial d’oficis

15h-16,20h
P3 B

C/ Rector

9,00h- 12,30h

Oficial d’oficis

15h-16,30h
P4 A

C/ Rector

9,00h- 12,30h

Oficial d’oficis

15h-16,30h
P4 B

C/ Rector

8,50h- 12,30h

Oficial d’oficis

15h-16,20h
P5 A

C/ Rector

8,50h- 12,30h

Oficial d’oficis

15h-16,20h
P5 B

C/ Rector

9,00h- 12,30h

Oficial d’oficis

15h-16,30h

L’oficial d’oficis obrirà, tancarà i vetllarà la porta del C/Rector. Aquesta s’obrirà
a les 8,50h per tal que les famílies d’Educació Infantil del primer torn puguin
entrar al pati i posar-se en fila davant de la porta de cada badiu per deixar els
seus fills/es a les 8,50h. Els nens i nenes entraran sols/es fins a l’aula. A la
porta dels badius hi haurà el tutor/a del grup per recollir encàrrecs i vetllar per
un bon funcionament de l’entrada i sortida. Si una família vol informar d’un fet
puntual, haurà d’esperar que ja no hi hagi confluència de nens i nenes a la
porta per poder parlar amb el/la mestre/a.

Entrades i sortides Primària
Curs

1r A i B

Porta

Hora

Responsable

Porta situada al Nord
Montal

8,50h /

(accés a les pistes per

12.30h

del

C/

Agustí

15h /

la part Oest).

16.20h
Personal d’atenció a la
2n A i B

Porta pista (Martí Pujol)

8,50h /

diversitat, equip

12.30h

directiu i

15h /

d’administració

16.20h
3r A i B

Porta de l’hort

8,50h /
12.30h
15h / 16.20h
9,00h /

4t A i B

Porta de l’hort

12.30h
15h /
16.30h

5è A i B

Porta situada al Nord
del

C/

Agustí

Montal

(accés a les pistes per

9,00h /
12.30h
15h / 16.30

la part Oest).
6è A i B

Porta pista (Agustí Montal)

9,00h /
12.30h
15h / 16.30

Organització del temps i espais d’esbarjo
La sortida al pati ha de ser esglaonada. Establirem els torns d'esbarjo.
A l’espai del pati es pot permetre la interacció de diferents grups de convivència
estable, si es fa ús de la mascareta tal com recull el Pla d’actuació del curs 202122. Acordem que l’alumnat pugui interactuar al pati amb mascareta. Aquesta és
una mesura revisable i que es pot veure modificada.
A l’hora del pati sempre hi haurà un mestre per grup.
L’espai prioritari de l’escola destinat a l’esbarjo de primària són les pistes
esportives (camp de futbol i camp de bàsquet) i el vial. Per tal que tot l’alumnat
pugui disposar al llarg de la setmana dels diferents espais del pati farem que
aquests siguin rotatius i fixes en els dies de la setmana.
Es faran dos torns de pati:
- 10,30 h -11h: 1r, 2n i 3r
- 11,05h -11,35 h.: 4t, 5è, 6è
Per tal de no coincidir en el canvi de torn de pati, cada curs seguirà el seu
recorregut establert.
Pel que fa a l’Educació Infantil, sortiran en tres torns al pati de sorra. Aquest es
sectoritzarà en dues parts que vindràn delimitades per la rampa. Els torns seran:


10,15 h a 10,45 h: P3 A, P3 B



10,50h -11,20h: P4 A i P4 B



11,25 h a 12 h: P5 A i P5 B

PATIS Infantil
Curs
P3 A

Horari

10,15 h a 10,45 h

P3 B
P4 A

10,50h -11,20h

P4 B

P5 A
P5 B

11,25 h a 12 h

Pati

Espai
Zona A

De sorra

Zona B
Zona A

De sorra

Zona B

Zona A
De sorra

Zona B

ESPAIS PATIS PRIMÀRIA 1r TORN
CURS

HORARI

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

10’30-11 h

VIAL

FUTBOL

BÀSQUET

VIAL

FUTBOL

10’30-11 h

BÀSQUET

VIAL

FUTBOL

BÀSQUET

VIAL

10’30-11 h

FUTBOL

BÀSQUET

VIAL

FUTBOL

BÀSQUET

1r A
1r B
1r C
2n A
2n B

3r A
3r B

ESPAIS PATIS PRIMÀRIA 2n TORN
CURS

HORARI

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

11’05-11’30h

VIAL

FUTBOL

BÀSQUET

VIAL

FUTBOL

11’05-11’30h

BÀSQUET

VIAL

FUTBOL

BÀSQUET

VIAL

11’05-11’30h

FUTBOL

BÀSQUET

VIAL

FUTBOL

BÀSQUET

4t A
4t B

5è A
5è B

6è A
6è B

Pla d’acollida de l’alumnat nou de P3
Considerem important que el primer contacte amb l’escola sigui viscut pels
infants de manera relaxada i agradable. Per tal de poder atendre personalment
i càlidament es proposa que l’alumnat de P3 s’incorpori a l’escola de forma

gradual. La qualitat dels primers dies facilitarà la tasca durant la resta del curs
escolar. És el seu primer any a l’escola i és important l’adaptació que fan als
nous horaris, companys/es, mestres, rutines, espais….
Els cinc primers dies vindrà mig grup de cada classe de 9,15h a 10,45h al matí i
l’altre mig grup de 11h a 12,30h. A partir de dilluns 21 de setembre s’incorporen
tots els/les nens/es de P3 en l’horari habitual.
·

Requisits d’accés: La persona acompanyant no pot participar en el

període d’acollida si presenta símptomes compatibles amb la covid-19 o els ha
presentat en els darrers 10 dies. Tampoc no hi podrà participar si ha tingut
contacte

estret

amb

una

persona

amb

la

covid-19

confirmada

o

amb

simptomatologia compatible en els darrers 10 dies.
·

Persones de risc: Aquelles persones acompanyants que pateixin una

malaltia de risc davant de la covid-19 (diabetis, malaltia cardiovascular -inclosa
la hipertensió-, malaltia hepàtica crònica, malaltia pulmonar crònica, malaltia
renal crònica, immunodeficiència, càncer en fase activa, obesitat mòrbida), així
com dones embarassades i que no hagin estat vacunades, hauran d’avaluar la
conveniència de participar en el període d’acollida amb el seu equip mèdic de
referència.

·

Nombre d’acompanyants: Cada infant només pot ser acompanyat per

una sola persona (que pot canviar durant el període d’adaptació). Els germans o
germanes que es trobin simultàniament en el període d’acollida poden ser
acompanyats per una o dues persones. En aquest cas, sí que hi pot haver
contacte amb la resta de membres de la unitat familiar.

·

Contacte i distància: La persona acompanyant només pot tenir contacte

amb el seu infant i ha de mantenir la distància de seguretat (1,5 metres) amb la
resta de persones de l’aula (inclosos infants, persones acompanyants i persones
educadores).

·

Rentat de mans: La persona acompanyant s’ha de rentar les mans amb

aigua i sabó o gel hidroalcohòlic abans d’accedir al centre educatiu i també abans
d’entrar a l’aula. També es recomana el rentat de mans a la sortida del centre
educatiu.

·

Mascareta: La persona acompanyant ha d’accedir al centre educatiu amb

una mascareta higiènica o quirúrgica col·locada correctament.
Ventilació: És important que durant aquests períodes els espais estiguin



ben ventilats, seguint les instruccions.
Les tardes dels dies 14, 15, 16 i 17 de setembre es destinaran a realitzar les
entrevistes d’inici de curs amb les famílies de P3 (Picarols).

ADAPTACIÓ DE P3: HORARI DEL SETEMBRE I DEL PERSONAL
DILLUNS 13

DIMARTS 14

DIMECRES 15

DIJOUS 16

DIVENDRES 17

P3 A-

9,15h a 10,45h

9,15h a 10,45h

11h a 12,30h

11h a 12,30h

11h a 12,30h

A

Tutor/a, TEI

Tutor/a, TEI

Tutor/a, TEI

Tutor/a,

Tutor/a, mestre/a

mestre/a suport

suport

P3A-

11h a 12,30h

11h a 12,30h

9,15h a 10,45h

9,15h a 10,45h

9,15h a 10,45h

B

Tutor/a, TEI

Tutor/a, TEI

Tutor/a, TEI

Tutor/a,

Tutor/a, mestre/a

mestre/a suport

suport

P3B-A

9,15h a 10,45h

9,15h a 10,45h

11h a 12,30h

11h a 12,30h

11h a 12,30h

Tutor/a,

Tutor/a, mestre/a

Tutor/a, mestre/a

Tutor/a, TEI

Tutor/a, TEI

Mestre/a reforç

suport

suport

11h a 12,30h

11h a 12,30h

9,15h a 10,45h

9,15h a 10,45h

9,15h a 10,45h

Tutor/a,

Tutor/a, mestre/a

Tutor/a, mestre/a

Tutor/a, TEI

Tutor/a, TEI

mestre/a suport

suport

suport

P3B-B

