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Curs 2020-21 

 

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. 

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

o Plantejam Grups Estables de Convivència GEC a Infantil i a tota la Primària. 

▪ Donat que les nostres ràtios són superiors a 25 alumnes en la majoria 
d’aquests grups, i que la normativa vigent no permet fer un GEC amb més de 
25 alumnes, per aquells grups amb matrícula de 26 alumnes sol·licitam 
autorització expressa per implantar-los també un GEC. Per aquells grups que 
superin aquest nombre (igual o superior a 27, o de 26 sense autorització 
expressa) mantendrem l’organització pròpia d’un GEC, però amb l’excepció 
que hauran de portar la mascareta posada. 

▪ Sabent que la formació de grups GEC és l’opció recomanada i més segura per 
a tothom, en el cas de disposar de la dotació addicional necessària (tal com 
proposam en el document adjunt “Proyecto3” i resumim a l’Escenari B en 
aquest document), podríem organitzar tot l’alumnat d’Infantil i de Primària 
amb aquesta distribució GEC des de l’inici de curs. Aquesta és la nostra 
primera opció, però va condicionada a rebre més dotació de personal de la 
que tenim actualment. 

▪ A Primària només l’anglès serà impartit per la mestra especialista. La Música 
i l’Educació Física, juntament amb la Plàstica, s’organitzaran com àmbit, el 
qual serà impartit per la mestra-tutora amb un programa supervisat pels 
docents especialistes. 

o Escenari A: 

▪ El nombre de grups i d’alumnes a cada grup, estimam que serà: 

Grup EI4 EI5 EI6 

Alumnes 25 26 26 

Superfície aula 56,10 56,10 60 

Superfície / (alumne 
+ docent) 

2,16 2,08 2,22 
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Grup EP1 EP2 EP3 EP4 EP5 EP6 

Alumnes 25 27 28 25 29 29 

Superfície aula 56,10 56,10 60 56,10 56,10 59,5 

Superfície / (alumne 
+ docent) 

2,16 2,00 2,07 2,16 1,87 1,98 

 

Grup ESO1 ESO2 ESO3 ESO4 

Alumnes 30+30 30+30 30+30 28+28 

Superfície aula 66+56,10 67+60 56,10+56,10 56+70 

Superfície / (alumne 
+ docent) 

2,13 - 1,81 

1rA - 1rB 

2,16 - 1,94 

2rA - 2rB 

1,81 - 1,81 

3rA - 3rB 

1,93 - 2,41 

4tA - 4tB 

Nota: per calcular els m2 per persona no s’ha descomptat l’espai que ja ocupen els pupitres, 
pissarres, estanteries, armaris de material ... 

ATENCIÓ: La normativa vigent estableix un espai mínim per persona de 2,25 m2 a les 
aules, i això no es compleix a cap dels espais amb les nostres ràtios. A més, el Decret Llei 
11/2020 de 10 de juliol, pel qual s’estableix un règim sancionador específic per fer front als 
incompliments de les disposicions dictades per pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la 
COVID-19, al seu Capítol II, Règim d’infraccions i sancions, en l’Article 4a qualifica de falta greu  
l’incompliment dels límits de capacitat o del nombre màxim de persones permès als 
establiments o a les activitats quan suposi un risc de contagi a un nombre de persones entre 
15 i 150, i podrà ser sancionat amb una multa entre 3.000 i 60.000 euros. 

▪ Superam les ràtios màximes a molts grups, però amb la dotació actual no 
podem desdoblar-ne cap (tampoc seria significatiu fer-ho amb un o dos 
grups), ja que l’escàs professorat addicional que tenim el necessitarem per 
organitzar les guàrdies (davant de probables absències de professorat per 
retard, malaltia, indisposició...), substitució del professor que atengui un cas 
sospitós de COVID-19 a la sala d’aïllament, control i vigilància d’accessos, 
acompanyar alumnat que hagi d’anar al bany, que arriba tard o que hagi de 
sortir prest... 

▪ Donat que a les instruccions hi consta la recomanació de desdoblar els grups 
quan se sobrepassa la ràtio màxima, i la normativa citada anteriorment 
n’obliga, feim constar expressament que no podem complir-ho amb la 
dotació actual, ja que en el cas de fer-ho amb un o dos grups no arreglaríem 
el problema, a més de deixar sense atendre tant les necessitats educatives de 
part de l’alumnat que ho necessita, i alhora minvar la seguretat general a 
l’escola, deixant grups d’alumnes sense professor en el cas de produir-se 
qualsevol eventualitat si els tenim tots amb grups a càrrec seu, de manera 
que sol·licitam autorització expressa per no desdoblar els grups, tot i que 
superem la ràtio màxima, a no ser que des de la Conselleria d’Educació i 
Universitat ens concedeixin més hores de professorat per dotar de personal 
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els nous agrupaments; no és realista crear desdoblaments sense dotar-los 
d’un docent, no és segur, i l’atenció correcta no és només un tema de ràtios 
m2/alumne sinó que requereix dotar a cada agrupament d’un professional 
adient i de tenir prevists un mínim de probables incidents o absències. 

▪ Proposam una solució a aquesta problemàtica amb la descripció que detallam 
a  l’Escenari B, concretada amb més precisió al document adjunt “Proyecto 
3”.  

 

o Escenari B: 

▪ En funció que rebem més dotació de personal, podríem desdoblar grups 
organitzant d’una altra manera els nostres espais i l’assistència dels més 
grans. Donat que les ràtios se sobrepassen en poc, es podrien organitzar grups 
mixts amb alumnat de diferents edats, de la següent manera: 

 

▪ Infantil: 

▪ EI4: 25 alumnes. 

Donat que són els més petits i que acaben d’incorporar-se a 
l’escola, plantejam un desdoblament directe, encara que no se supera 
la ràtio màxima, però s’iguala: 1 grup de 13 i un grup de 12 alumnes. 

▪ EI5+EI6: 52 alumnes. 

Podríem organitzar 2 grups mixts de 17 alumnes i 1 grup de 
18 alumnes.  

Segons els nostres càlculs, aquesta configuració a EI 
necessitaria una dotació addicional equivalent a 2 docents i 
recomanam una reducció de càrrega horària de mitja hora lectiva 
setmanal per a l’alumnat de tota l’EI (el docent-tutor té una jornada 
de 24 h lectives setmanals i l’alumnat de 25 h, amb la reducció de ½ 
hora no rompríem els GEC).  

 

▪ Primària: 

▪ EP1+EP2: 52 alumnes. 

Podríem organitzar 2 grups mixts de 17 alumnes i 1 grup de 
18 alumnes.  

▪ EP3+EP4: 53 alumnes. 

Podríem organitzar 2 grups mixts de 18 alumnes i 1 grup de 
17 alumnes.  

▪ EP5+EP6: 58 alumnes. 
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Podríem organitzar 2 grups mixts de 19 alumnes i 1 grup de 
20 alumnes.  

Segons els nostres càlculs, aquesta configuració a EP 
necessitaria una dotació addicional equivalent a 3 docents, sense 
reducció de càrrega horària per a l’alumnat d’EP, ja que, com 
explicam al “Proyecto 3” l’anglès el deixaríem a càrrec d’un docent 
especialista.  

 

▪ A cada curs d’ESO: 60 alumnes aproximadament. 

Podríem organitzar 3 grups de 20 alumnes aproximadament. 

Comptant amb els diferents espais que tenim disponibles, hauríem de 
configurar un primer d’ESO 100% presencial, i semi presencial per a 
la resta de cursos, de manera que cada grup a partir de segon d’ESO 
vendria a l’escola dos dies seguits i a continuació tendrien un dia 
d’activitats en línia – a distància per seguir a casa, amb un horari fix 
independent de si les classes són presencials com si són a distància. 

Segons els nostres càlculs, aquesta configuració a ESO necessitaria 
una dotació addicional equivalent a 4 docents i una reducció de 
càrrega horària d’una hora lectiva setmanal per a l’alumnat de tota 
l’ESO, aplicable a les assignatures que millor convenguin en funció de 
les titulacions del personal que tenguem disponibles en el seu 
moment (si no es redueix la càrrega setmanal, es necessitarien 2 
docents més, per un total de 6). 

Alternances: 

Dilluns: ESO2 – ESO3 presencial; ESO4 en línia - a distància 

Dimarts: ESO2 – ESO4 presencial; ESO3 en línia - a distància 

Dimecres: ESO3 – ESO4 presencial; ESO2 en línia - a distància 
I repetim l’alternança de manera que cada tres setmanes es completa 
el cicle: 

 

Cursos presencials 

Setmana 1  Setmana 2  Setmana 3 

DL DM DC DJ DV  DL DM DX DJ DV  DL DM DC DJ DV 

2 2  2 2   2 2  2  2  2 2  

3  3 3   3 3  3 3   3 3  3 

 4 4  4  4  4 4   4 4  4 4 

Amb aquesta distribució, cada curs acudiria a l’escola entre 3 i 4 vegades per setmana. 
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o Escenari C: 

▪ Activitats 100% a distància – en línia. 

▪ Les alternatives serien diverses: podem respectar els mateixos horaris que 
plantejam en els altres escenaris o bé, donat que les classes en línia - a 
distància - tasques... duran més temps d’execució per temes de comunicació, 
registre, torns d’intervenció, preguntes-respostes…, podem establir horaris 
diferents fent que vagin seguides dues sessions de la mateixa matèria, a més 
d’incloure intervals de descans entre diferents activitats. Aquesta 
organització facilitarà el seguiment i reduirà l'estrès d’alumnes i famílies, tal 
com hem comprovat durant el confinament del darrer trimestre. 

 

● Mesures de neteja, desinfecció i ventilació. 

La neteja i desinfecció de les superfícies es farà seguint les recomanacions de l’Annex 3 de 
la resolució "pautes de neteja i desinfecció de superfícies i espais dels centres educatius 
davant la COVID-19". 

Ventilació: 

- Les aules es ventilaran diàriament, deixant habitualment les finestres obertes en la 
mesura que sigui possible. 

Neteja i desinfecció: 

- Neteja d’aules pròpies de cada grup i zones comuns: es farà diàriament, quan hagin 
acabat les classes, normalment l’horabaixa. 

- Neteja de banys: un mínim de tres vegades cada dia durant les classes, i una neteja 
més profunda cada dia en acabar les classes, normalment a l’horabaixa. 

- Neteja d’aules de desdoblaments: s’empraran a l’escenari A només per l’alumnat 
d’ESO i a partir de segon. L’alumnat que vagi a ocupar un seient a una aula de 
desdoblament, l’haurà de netejar abans d’emprar-lo amb la dissolució d’alcohol 70o 
que trobarà a l’aula de desdoblament. 

Necessitats: 

- Consideram que almenys hi haurà d’haver una persona de neteja sempre disponible 
mentre l’escola estigui oberta, a més de diverses persones més per poder dur a terme 
aquestes tasques de neteja els horabaixes. Òbviament, s’haurà de contractar més 
personal de neteja del que tenim actualment, de manera que es fa imprescindible 
que la Conselleria d’Educació i Universitat augmenti amb urgència l’import de les 
despeses de funcionament que actualment rebem. 

- Estimam que les necessitats de personal de neteja seran de 7 hores diàries de 
funcionament per a una persona (9 hores diàries en jornada partida), a més de 3 
persones 4 hores al dia els horabaixes de dilluns a divendres per les tasques més 
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profundes. El total seria una persona a 35 h setmanals durant les classes i 3 persones 
a 20 h setmanals els horabaixes (una d’elles 10 hores més en el cas de tenir jornada 
partida), tot això sense comptar amb les activitats de menjador i d’escola matinera, 
que afegiran encara més hores al còmput total. A més, les despeses en material de 
neteja i de protecció també augmentaran considerablement. 

 

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

Mesures de protecció col·lectiva i individual.  

Mascaretes i peücs. 

En general, serà obligatori l’ús de mascaretes, preferentment higièniques 
reutilitzables, amb el filtre adequat, o bé quirúrgiques, que cobreixin el nas i la boca, 
per tots els adults i per l'alumnat de Primària i Secundària. 

L’alumnat d’ESO i el d’EP que no formi part d’un GEC, l’haurà de portar posada tot el 
temps que es trobi dins del centre, incloses les zones exteriors, amb l’excepció del 
moment puntual en què mengin o beguin, instants en els quals hauran de mantenir la 
distància social. 

L’alumnat d’EP d’un GEC haurà de portar mascareta mentre circuli pels passadissos, 
quan vagi al bany o en qualsevol moment en què deixi el seu GEC. A la seva aula i a la 
seva zona del pati, podrà anar sense mascareta.  

Respectant la normativa vigent, per als alumnes d’Infantil no serà obligatori l’ús de 
mascareta al centre; en tot moment es procurarà evitar el contacte amb la resta 
d’alumnat. El personal d'EI i els infants utilitzaran un calçat diferent dins l’aula. 
Qualsevol altre professional de l’etapa utilitzarà peücs d’un sol ús abans d'entrar a 
l'aula dels diferents GEC. 

El personal docent i no docent haurà de portar sempre la mascareta. Excepcions: les 
mestres d’AL i de PT i l’orientadora durant les sessions individuals fora de l’aula, 
emprant una mampara protectora, i els tutors de cada un dels GEC mentre estiguin 
amb el seu grup respectiu. 

Higiene de mans.  

Es respectaran totes les instruccions contemplades a l'Annex 2 (tot el personal del 
centre l’ha de conèixer i respectar). 

Tots els banys comptaran amb aigua corrent, dispensadors de sabó, paper per 
eixugar-se les mans i paperera, preferentment amb pedal. 

A més, al pati exterior tendrem 4 punts separats amb rentador, sabó, paper i paperera 
amb pedal. 
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Ús de guants. 

Només s'utilitzaran guants quan hi hagi d’haver contacte amb fluids corporals o per 
les tasques de neteja. En el primer cas, s’han de canviar cada cop que s’hagi d’atendre 
un infant i s’ha de realitzar higiene de mans abans i després del seu ús. Els guants són 
d’un sol ús per a cada persona, no es poden reutilitzar. Per a la seva utilització se 
seguiran les instruccions de l'Annex 2 (tot el personal del centre l’ha de conèixer i 
respectar). 

Higiene respiratòria. 

S'han instal·lat mampares de protecció als serveis d’admissió i consergeria i 
s'instal·laran a totes les taules dels despatxos d’orientació, secretaria i direcció. El 
personal PT i AL també comptarà amb mampara per les seves tasques pròpies quan 
siguin fora de l’aula (preferentment es realitzaran a les aules dels alumnes). 

Tots els espais es ventilaran diàriament el temps necessari per permetre la renovació 
de l’aire, un mínim de cinc minuts abans d’iniciar la jornada, després de cada canvi de 
classe i en finalitzar la jornada. 

A tots els espais es mantindran les finestres obertes sempre que la climatologia ho 
permeti i es podran emprar ventiladors de sòtil garantint l’entrada d’aire de l’exterior. 

 

● Informació necessària a cada espai (direccionalitat, cartells, infografies…) 

Als diferents espais hi haurà cartells informant de quina és la tècnica de correcta 
higiene respiratòria i de l’ús correcte de la mascareta, higiene de mans, etc. S’educarà 
als infants en el seguiment de les mesures d’higiene respiratòria en tossir o 
esternudar, seguint les instruccions de l'annex 2. 

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

Als patis, se senyalitzaran les zones d’espera per a l’entrada d’alumnes, les zones 
d’espera per a les recollides, i les delimitacions de zones de pati per l’alumnat. 

En la mesura del possible i en funció de les edats, els banys s’empraran de manera 
individual, esperant el torn corresponent i mantenint la distància social. Excepte a 
Infantil, l’alumnat haurà de portar la mascareta quan faci ús del bany. 
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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, als espais comuns.  

Les reunions docents, quan siguin de quatre o més persones es realitzaran per 
videoconferència, en el cas de reunions amb menys docents es respectarà la distància 
mínima de seguretat i es portarà mascareta. Excepcionalment, es podrà organitzar 
alguna reunió presencial de quatre o més persones en un lloc convenientment 
preparat i respectant les distàncies de seguretat. 

Es durà a terme de manera diària la neteja i desinfecció de les superfícies de contacte 
més freqüents i espais comuns. 

Com a norma general, no es permetrà l’entrada al centre de personal extern durant 
el temps que tenguem activitats lectives, ni 15 minuts abans d’iniciar-les. Tot el 
personal extern que entri al centre haurà de registrar nom, DNI, temps d’estada, llocs 
de pas i persones de contacte a la recepció. 

A les aules s’evitarà que l’alumnat se situï cara a cara, organitzant els pupitres amb la 
mateixa direccionalitat (amb excepció dels GEC, que podran treballar en grup). En 
situacions excepcionals, compartint taula, l’alumnat es situarà en un angle de 45o 
respecte a la perpendicular de la taula. Feim constar que en el nostre centre la pràctica 
totalitat dels pupitres a Primària i a ESO són dobles, i a Infantil són taules rodones o 
bé octogonals. En tots els casos, es procurarà la màxima separació entre els alumnes, 
tot considerant aquesta limitació d’espais i de pupitres. 

Tots els pupitres hauran de quedar buits en finalitzar la jornada, facilitant així les 
tasques de neteja i la protecció individual. 

El material d’aula d’ús comú serà retirat o precintat. 

No es compartirà cap material. A Infantil, cada alumne/a tendrà el seu material 
personal en una carmanyola, identificada amb el nom i la foto, que romandrà a l’aula. 
A primer i segon de Primària, cada alumne/a tendrà un estoig propi que deixarà a 
l’aula juntament amb els llibres i quaderns, en la prestatgeria habilitada a l’efecte. A 
partir de tercer de Primària i a l’ESO cadascú portarà i s’endurà el seu propi material. 

 

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

S’ha de garantir la separació mínima d’un metre i mig entre persones (professorat, 
alumnat, personal d’administració i serveis, proveïdors i visitants) en totes les 
activitats que ho permetin, incloses les entrades i sortides de l’aula. 

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. 
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S’organitzaran torns, en franges horàries i/o espais diferents, al temps d’esplai al pati. 
Els espais estaran diferenciats tenint en compte els diferents grups (detallats en 
aquest document). Els alumnes d’EI i EP que conformin GEC podran anar sense 
mascareta, mantenint sempre el seu GEC i situant-se en la seva zona. Els alumnes 
d’ESO i els grups-aula d’EP mentre berenin, hauran de guardar la distància de 
seguretat d’1,5 metres, ja que s’han de retirar la mascareta, la resta del temps, 
l’hauran de dur posada.  

Les fonts d’aigua de la zona d’esplai han estat substituïdes per rentamans i no es 
poden utilitzar per beure. Queda totalment prohibit l’ús compartit de botelles o 
bidons. 

 

● Mesures i protocol d’actuació en un cas de contagi o sospita de contagi. 

Abans de començar el curs, i amb la suficient antelació per poder preparar-se 
adequadament, tot el personal docent i no docent disposarà de la informació sobre 
el protocol que ha de seguir en cas de contagi o sospita de contagi (Annex 4). La 
coordinadora de la comissió de salut convocarà una reunió amb tot el personal 
docent i no docent per especificar criteris, procediments i aclarir dubtes. 

Al mes de setembre les famílies i l’alumnat (segons el seu nivell de maduresa) seran  
informats d’aquest protocol a través de les plataformes habituals de comunicació que 
empram amb les famílies: Edmodo i Classroom. Les famílies seran informades que tot 
l’alumnat abans d’anar a l’escola s’ha de prendre la temperatura a casa, i que si 
l’alumne té més de 37,5 oC, no podrà acudir al centre. Si l’aparició de símptomes es 
produeix a casa, l’alumne ha de quedar al seu domicili i contactar amb els serveis 
sanitaris. No podran acudir al centre l’alumnat que estigui en aïllament domiciliari 
per un diagnòstic per COVID-19, o els que es trobin en un període de quarantena 
domiciliària per haver tingut contacte estret amb alguna persona amb símptomes o 
diagnòstic de COVID-19. També se’ls informarà de quines són les actuacions que 
seguirà el centre davant l’aparició de símptomes compatibles amb la COVID-19 
(instruccions, punt 5,6 i 7 de l’Annex 4). 

Al llarg de tot el curs la Coordinadora de Salut establirà les vies de comunicació i 
coordinació necessàries amb el centre de salut amb l’objectiu de facilitar la resolució 
de dubtes en relació amb les mesures de promoció de la salut, prevenció i protecció, 
així com per coordinar les actuacions davant alumnes amb problemes de salut i 
d’alumnes que iniciïn símptomes compatibles amb COVID-19 a l’escola.  

Davant la detecció de símptomes compatibles amb COVID-19 entre l’alumnat del 
centre, se seguiran les recomanacions de l'Annex 4 de la resolució (que tot el personal 
del centre l’ha de conèixer i respectar). L'Aula d’Aïllament se situa a l'espai que fins 
al moment hem utilitzat com a Aula de Tecnologia, aula que compta amb accés 
directe des del pati, amb ventilació exterior i sense connexió amb altres aules. 

Tots els professionals, docents i no docents, abans d’anar al centre educatiu s’han de 
prendre la temperatura. Si presenten més de 37,5 oC, han de quedar al seu domicili, 
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avisar l’equip directiu, a la coordinadora de salut i al servei de prevenció de riscos 
laborals respectiu.  

Si l’aparició de símptomes es produeix a casa, la persona ha de quedar al seu domicili. 
Si l’aparició de símptomes es produeix al centre, la persona es col·locarà una 
mascareta quirúrgica, es rentarà les mans amb aigua i sabó durant 40-60 segons o 
amb solució hidroalcohòlica durant 20 segons i a continuació avisarà de la situació a 
una persona de l’equip directiu, per via telefònica. Ha d’evitar, tant com sigui 
possible, passar per zones del centre on hi hagi concurrència de docents, personal no 
docent o alumnes.  Deixarà l’activitat que està realitzant i partirà al seu domicili, 
sempre que es pugui garantir un trasllat segur, sense utilitzar transport públic. Una 
vegada a casa seva contactarà amb el Servei de Prevenció de Riscos Laborals. 

El centre disposarà d’un canal de  comunicació amb el Servei de Prevenció de Riscos 
Laborals amb l’objectiu de facilitar la resolució de dubtes en relació amb les mesures 
a dur a terme en prevenció, higiene i promoció de la salut, així com per coordinar les 
actuacions davant professionals amb problemes de salut.  

Si, al llarg del curs hi ha un cas positiu confirmat, se sol·licitarà a la Conselleria 
d'Educació i Universitat el servei d'una empresa autoritzada per a l’aplicació de 
productes viricides, inscrita en el Registre oficial d’establiments i serveis biocides a 
les Illes Balears, la qual haurà  de presentar un pla d’actuació de neteja i desinfecció. 
Els espais no es podran utilitzar fins a l’endemà de la desinfecció realitzada. 

No podran acudir al centre les persones que estiguin en aïllament domiciliari a causa  
d’un diagnòstic per COVID-19, o les que es trobin en un període de quarantena 
domiciliària per haver tingut contacte estret amb alguna persona amb símptomes o 
diagnosi de COVID-19. 

 

 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.  

Abans de començar el curs es programaran diverses reunions per videoconferència 
amb les diferents famílies per informar de les pautes bàsiques a seguir, recavar 
informacions diverses i resoldre els dubtes que puguin tenir. Comptaran amb el 
tutor/a de cada grup a més de dues persones de l’equip directiu. Abans d’aquestes 
reunions, les famílies hauran rebut la informació general per escrit, de manera que la 
reunió es dediqui a resoldre dubtes. 

A més de la informació proporcionada a les famílies al mes de setembre, al llarg del 
curs s’utilitzaran les plataformes Edmodo o Classroom com a via de comunicació, per 
informar dels canvis o modificacions que es puguin produir, en funció de l’evolució 
de la pandèmia, en els diferents protocols d’actuació. S’evitarà, en la mesura del 
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possible, les reunions presencials amb les famílies, substituint-les, si es considerés 
necessari  per reunions en línia. 

Tot l’alumnat d’Infantil i de Primària ha de tenir actiu un compte a Edmodo. Tot 
l’alumnat d’ESO l’ha tenir a GSuite de Google, amb un compte corporatiu tipus 
@a.colegiollado.com gestionat per l’escola. Aquests són els canals que habitualment 
feim servir per a totes les comunicacions. Tractant-se de menors, les famílies tenen 
accés al compte respectiu en aquestes plataformes a través d’invitacions parentals, 
que permeten també una comunicació directa amb els docents en qualsevol moment 
del dia. 

 

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

La comissió de salut en coordinació amb el Centre de Salut valorarà, en funció de 
l’evolució de la COVID-19, la planificació d’activitats formatives adreçades a 
l’alumnat, les famílies i els docents.  S’evitarà, en la mesura del possible, les reunions 
presencials substituint-les, si és possible, per reunions en línia. 

La comissió de salut es coordinarà amb el Servei de Prevenció de Riscos Laborals per 
organitzar, en funció de les necessitats, accions formatives per al personal docent i 
no docent per fer formacions dirigides a la prevenció del contagi de la COVID-19. 

 

2.  Planificació organitzativa.  

● Prioritat dels criteris sanitaris i pedagògics. 

La situació d’emergència sanitària declarada per l’Organització Mundial de la Salut, 
tot i la superació de la fase 3, no ha finalitzat. Per fer front a la crisi sanitària 
ocasionada per la COVID-19 al centre aplicarem les mesures de prevenció necessàries  
d’acord amb la legislació vigent. Aquestes mesures tenen un fonament de prevenció 
de la salut, per motiu del qual, si bé sempre intentarem conjugar els criteris 
pedagògics amb els sanitaris, la prioritat actual és garantir la salut de tots els 
membres de la nostra comunitat educativa. 

Per realitzar la nostra labor pedagògica continuarem treballant des de l’Estratègia de 
Programació Multinivell (EPM), que ens permet adaptar-nos a les necessitats 
individuals dels nostres alumnes. La flexibilitat de l’EPM possibilita la utilització de 
diferents metodologies, però, fins que finalitzi aquesta crisi sanitària, totes les 
activitats que impliquen  treball col·laboratiu s’hauran de fer utilitzant les TAC. 
Canviarem la distribució de l’alumnat a l’aula seguint criteris sanitaris, de manera que 
els alumnes passin a estar orientats en la mateixa direcció (instruccions de la 
resolució) en lloc d’estar cara a cara. El treball en grup passarà a treball en parelles, 
ja que els nostres pupitres a Primària i a ESO són dobles i no es poden separar.  
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● Planificació de l'actualització de dades referent a la vulnerabilitat social, de salut i 
d'especial necessitat de l'alumnat i de les famílies. 

Amb independència de l'escenari en què ens trobem al llarg del curs, el centre vetllarà 
per l’atenció de tot l’alumnat, tenint especial cura dels alumnes que, per diferents 
situacions es puguin trobar en situació de vulnerabilitat.   

➢ Situacions de vulnerabilitat social: famílies en risc de pobresa i exclusió, 
víctimes de la violència, migrants no acompanyats, refugiats, o pertanyents a 
col·lectius o ètnies minoritàries i estigmatitzades: 

A les etapes d’EI i EP, la PTSC assignada al centre amb coordinació amb la cap 
d’estudis i serveis socials (si el cas o requereix) treballarà amb l’objectiu de 
garantir l'accés a l’educació de l’alumnat vulnerable, amb totes les garanties 
d’equitat. Contactarà amb les famílies, proporcionarà informació i facilitarà la 
gestió d’ajudes i recursos necessaris per resoldre o millorar la seva situació. 
En aquest procés es treballarà en coordinació amb altres serveis externs 
sempre que sigui necessari. 

El treball amb aquestes famílies serà el mateix amb independència de 
l’escenari en què ens trobem, la diferència d’un escenari a un altre radica en 
la presencialitat o no de les entrevistes. Sempre que la situació sanitària ho 
permeti, aquestes seran presencials, si l’escenari no ho fa recomanable, 
utilitzarem altres vies de contacte, sempre adaptant-nos a la disponibilitat de 
les famílies. 

➢ Situacions d’especial vulnerabilitat de salut:  

Abans de l’inici de curs, la coordinadora de la comissió de salut es posarà en 
contacte amb les famílies dels alumnes amb especial vulnerabilitat perquè 
sol·licitin al seu pediatre o metge de família un informe amb les indicacions 
que ha de seguir el centre amb relació al seu cas. A partir d’aquest informe, si 
és el cas, la comissió de salut contactarà amb el centre de salut per rebre 
assessorament, formació,  etc. en funció de cada cas. 

L’alumnat que pugui assistir a classe, però amb mesures estrictes de protecció 
individual, tendrà un pla individual adaptat a les seves necessitats, coordinat 
pel tutor/a i supervisat per la comissió de salut. Els alumnes que no puguin 
assistir presencialment al centre per prescripció mèdica i l’alumnat en 
aïllament domiciliari o en quarantena domiciliària podran seguir les activitats 
educatives, sempre que el seu estat de salut ho permeti, per via telemàtica 
(Pla Digital). 

➢ Situacions d’especial necessitat: persones amb discapacitat o amb necessitats 
educatives especials, o amb necessitat de reforç educatiu.  

El departament d’orientació del centre i l’orientadora educativa de l’EOEP 
Palma 1 seran els encarregats d’atendre a l’alumat amb dificultats 
d’aprenentatge, realitzar les avaluacions psicopedagògiques necessàries i 
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assessorar els alumnes, les famílies i als docents, amb relació a les pautes  
d’intervenció pedagògiques que s’han de seguir. 

L’equip de suport tendrà una reunió setmanal per fer seguiment de casos i 
adaptar  les mesures d’intervenció educativa segons les necessitats de cada 
alumne.  

Es prioritzarà la intervenció de les PT sempre dins de l’aula. Només en casos 
molt necessaris la intervenció serà individual. En qualsevol cas, es respectaran 
totes les mesures previstes a l’Annex 2 (tot el personal del centre l’ha de 
conèixer i respectar). L’AL treballarà en sessions individuals a la nova aula d’AL 
situada al vestuari femení, respectant totes les mesures previstes a l’Annex 2, 
s’eliminen les sessions d’aula d’estimulació del llenguatge a EI per minimitzar 
l’entrada d’especialistes als GEC. 

Si ens situam en un escenari C, el DO seguirà les instruccions del SAD amb 
relació a les avaluacions psicopedagògiques, les reunions es mantindran amb 
la mateixa regularitat, les intervencions de l’equip de suport es faran de 
manera digital (Pla Digital). 

● Absentisme escolar. 

Els professors duran un  registre d’assistència de totes les sessions lectives. 
Es tindrà especial atenció en la vigilància de l’absentisme escolar per part dels 
tutors i tutores, fent-ne un seguiment dels motius, per tal de conèixer si 
l’alumnat ha faltat per motius de salut o d’altres motius justificats. Mare, pare 
o tutors legals són els responsables de la justificació de l’absència dels 
alumnes.  

Si l’absentisme està relacionat amb contagi de la COVID-19 el tutor o tutora 
ho comunicarà a la comissió de salut què contactarà amb la família per 
conèixer la seva situació i fer un seguiment de l’evolució de l’alumne. Si la 
salut de l’alumne ho permet, se li farà un pla educatiu adaptat a les seves 
necessitats. Si la família es troba en situació de vulnerabilitat, el DO aplicarà 
les mesures indicades al punt Planificació de l'actualització de dades referent 
a la vulnerabilitat social, de salut i d'especial necessitat de l'alumnat i de les 
famílies. 

En els casos que l’absentisme no estigui justificat, s’aplicaran les actuacions 
previstes al Protocol d’absentisme. 

 

● Control i organització d’accessos i circulació de persones en el centre.  

▪ A l’entrada i a la sortida, cada docent serà el responsable de controlar la 
circulació dels alumnes del seu grup. 
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▪ El docent de suport - guàrdia- controlarà la circulació dels alumnes pels 
passadissos durant les sessions de classe, per anar al bany o donarà la seva 
ajuda davant qualsevol incidència. 

▪ Durant els patis: 

▪ EI i EP: cada docent estarà amb el seu GEC o grup-aula. Els docents de 
suport ajudaran per gestionar incidències. 

▪ ESO: s’establiran torns de personal, a càrrec de les hores 
complementàries, tant per acompanyar a l’alumnat al pati, com per 
controlar els accessos, a més d’una persona com a mínim per 
gestionar les incidències. 

 

● Aforament dels espais per a l’organització dels grups. 

▪ Cada grup romandrà a la seva aula assignada, no ens plantejam 
desdoblaments de grups sense la garantia de tenir més dotació de personal. 

▪ Sala de professors: aforament màxim de tres docents, tots hauran de portar 
mascareta.  

 

● Organització dels accessos, circulació, retolació. 

▪ Retolació de passadissos, carrils direccionals per la dreta. 

▪ Retolació de portes, entrada i sortida diferenciada a les aules que comptin 
amb dues portes. 

▪ Retolació de zones als patis per mantenir els GEC (o grups-aula) i per les 
entrades-sortides. 

▪ Cartells informatius generals per diferents llocs del centre, especialment a les 
entrades: rentat de mans, ús de gel, posada i llevada de mascareta, etiqueta 
respiratòria, gestió de residus ... 

▪ Recordatori d’ús obligatori de mascareta estratègicament. 

 

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

▪ Començarem el mes de setembre sense els serveis generals de menjador i 
d’escola matinera. En funció dels esdeveniments, l’organitzarem a partir 
d’octubre per a tot l’alumnat que ho sol·liciti, especialment si recuperam la 
jornada partida. En el cas de tenir algun cas que requereixi de manera molt 
excepcional la prestació de servei de menjador per conciliació laboral 
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justificada de la família, s’estudiarà la prestació d’aquest servei, sempre 
considerant la cobertura completa del cost econòmic que comporti i complint 
amb totes les normatives de seguretat. Tot just estigui aprovat el Pla, les 
nostres famílies seran informades de la reorganització temporal d’aquest 
servei. 

▪ EI-EP: jornada continuada a partir de setembre. En cas de control de la 
pandèmia, ens plantejarem recuperar la jornada partida. 

▪ ESO: jornada continuada tot el curs. 

 

Especificació d’horaris, d’acord amb els torns d’entrades i sortides: 

Infantil i primer cicle de Primària: entrada 9:00 h, sortida 14:00 h 

EI4: 

9:00 - 10:40 10:40 - 11:10 11:10 - 14:00 

Classes 
 

15’ Berenar a l’aula Classes 
 

15’ Pati  10:55 - 11:10 

 
EI5: 

9:00 - 10:20 10:20 - 10:50 10:50 - 14:00 

Classes 
 

15’ Berenar  a l’aula Classes 
 

15’ Pati  10:35 - 10:50 

 
EI6: 

9:00 - 10:00 10:00 - 10:30 10:30 - 14:00 

Classes 
 

15’ Berenar a l’aula Classes 
 

15’ Pati  10:15 - 10:30 
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Primer cicle de Primària: 

9:00-9:55 9:55-10:50 10:50-11:20 11:20-12:15 12:15-13:10 13:10-14:00 

Classe 
45’ 

Descans 
10’ 

Classe 
45’ 

Descans 
10’ 

15’ Berenar 
 a l’aula 

Classe 
45’ 

Descans 
10’ 

Classe 
45’ 

Descans 
10’ 

Classe 
45’ 

Recollida 
5’ 15’ Pati 

11:05-11:20 

 
 

Segon cicle de Primària: entrada 8:45 h, sortida 13:45 h 

8:45-9:40 9:40-10:30 10:30-11:00 11:00-11:55 11:55-12:50 12:50-13:45 

Classe 
45’ 

Descans 
10’ 

Classe 
45’ 

Descans 
5’ 

15’ Berenar 
a l’aula 

Classe 
45’ 

Descans 
10’ 

Classe 
45’ 

Descans 
10’ 

Classe 
45’ 

Recollida 
10’ 15’ Pati 

10:45-11:00 

 
 

ESO: jornada continuada de 8:00 h a 14:10 h durant tot el curs. 

8:00-
9:00 

9:00-
10:00 

10:00-
11:00 

11:00-
11:55 

11:55-
12:15 

12:15-
13:15 

13:15-
14:10 

Classe 
55’ 

Descans 
5’ 

Classe 
55’ 

Descans 
5’ 

Classe 
55’ 

Descans 
5’ 

Classe 
55’ 

 

Berenar al 
pati 

Classe 
55’ 

Descans 
5’ 

Classe 
55’ 

 
 

 
 

● Agrupaments, escenaris A-B: 

▪ Educació Infantil: Grups estables de convivència GEC. No especialistes 
d’anglès. Mestres 24, alumnes 25 h. Opció 1: reduir l’estada ½ h diària 9-13:30 
h. Opció 2: rompre GEC amb presència del docent +1 1 h/setmana. 

▪ Educació Primària: Grups estables de convivència GEC (o grups-aula) + 
Especialista d’AN. Àmbit per EF+MU+EP, impartit pel tutor. Queda cobert el 
problema 24 h/25 h. 

▪ Educació Secundària Obligatòria:  
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▪ ESO1 sense optatives, grups A-B ordinaris.  

▪ ESO2: optativa Alemany/Plàstica.  

▪ Opció 1: S2A cursant AL tots, S2B cursant EP tots (si es dóna 
el mateix nombre d’alumnes).  

▪ Opció 2: EP es fa a l’aula específica, que es netejarà després 
de cada classe. L’alumnat d’Alemany queda assegut al mateix 
lloc que ocupa la resta del temps. 

▪ ESO3: optativa Alemany/Música/Cultura Clàssica. 

▪ Opció 1: si es fan simultànies, necessitam 3 aules petites. 

▪ Opció 2: s’empra només una altra aula, i les pròpies de 3r es 
netejaran pel mateix alumnat abans i després d’emprar un 
pupitre que no és el seu.  

▪ ESO4: itineraris. 

▪ Opció 1: al grup A tenir l’itinerari Humanístic i al grup B el 
Científic i el Professional (si els nombres de matrícula 
coincideixen per igual). 

▪ Opció 2, igual que a 3r, es canvien d’aules i es neteja el lloc 
pel mateix alumnat abans d’emprar un pupitre sempre que 
no sigui el seu. 

 

● Agrupaments, escenari B: 

▪ Plantejaríem un ensenyament mixt presencial-distància, a ESO (2n-3r-4t) en 
el cas de tenir més dotació de personal a totes les etapes, per aconseguir els 
espais necessaris per poder desdoblar grups d’Infantil i de Primària, inclòs 
d’ESO (vegeu proposta de distribució). Si no disposam de més dotació, no 
podem atendre amb professorat els grups hipotèticament creats sense 
perdre l’atenció de substitucions, emergències... que ben segur es donaran. 

 

● Patis: 

▪ Infantil i Primària:  

▪ Els berenars es faran dins de les aules respectives, amb un temps 
assignat de 15’. A continuació, sortiran al pati uns altres 15’. 
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▪ Alumnes d’EP, amb mascareta mentre circulin per zones comuns 
interiors. Al pati exterior podran anar sense mascareta (guardada al 
seu porta mascareta individual), mantenint sempre el seu GEC i 
situant-se a la zona habilitada per a cada grup. Els alumnes dels grups-
aula hauran de portar-la posada. 

▪ Horaris de pati exterior: 

▪ EI4: 10:55 - 11:10 h, a la zona de pati d’Infantil. 

▪ EI5: 10:35 - 10:50 h, a la zona de pati d’Infantil. 

▪ EI6: 10:15 - 10:30 h, a la zona de pati d’Infantil.  

▪ 1r cicle d’EP: 11:05 – 11:20 h, pista de bàsquet i zona exterior 
de la pista de futbol. 

▪ 2n cicle d’EP: 10:45 – 11:00 h, pista de bàsquet i zona exterior 
de la pista de futbol. 

▪ ESO:  

▪ El berenar es farà al pati exterior, amb un temps assignat de 20’.  

▪ Mentre berenin, hauran de guardar la distància de seguretat d’1,5 
metres, ja que s’han de retirar la mascareta. La resta del temps, 
l’hauran de dur posada, també al pati.  

▪ Horaris de pati exterior: 11:55 – 12:15 h 

▪ ESO1: pista de bàsquet. 

▪ ESO2: pista de futbol. 

▪ ESO3: zona exterior de la pista de bàsquet. 

▪ ESO4: zona sortida pel carrer Guasp. 

 

● Entrades i sortides: 

Durant les entrades i sortides, tot l’alumnat de Primària i d’ESO, i la persona què els 
acompanyi (màxim una per alumne, si s’escau), han de dur la mascareta posada. També 
ho recomanam per als alumnes d’Infantil, encara que no sigui obligatori el seu ús en 
aquesta etapa. 

▪ EI i 1r cicle de Primària: 

▪ Entrada a les aules a les 9:00 h. 

▪ Infantil: per la porta principal d’Infantil. 

▪ EI5-EI6 amb accés directe a les seves aules. 

▪ EI4: passadís principal fins a l’aula. 
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▪ EP1: directe a l’aula. 

▪ EP2-EP3: passadís principal fins a les aules. 

▪ Sortida general del centre, aproximadament a les 14:00 h, per torns: 

▪ EI6 a les 13:50 h 

▪ EI5 a les 13:55 h 

▪ EI4 a les 14:00 h 

▪ EP3 per l’escala gran a les 14:00 h 

▪ EP2 per l’escala petita a les 13:55 h 

▪ EP1 per la rampa a les 13:55 h 

▪ Cada GEC (o grup-aula), i els seus acompanyants,  esperen en la seva 
pròpia zona (senyalitzada convenientment al pati, i separada de les 
altres, tant a les entrades com sortides. L’entrada s’iniciarà sempre 
ordenadament, amb el següent ordre: EI4 – EI5 – EI6 per l’entrada 
d’Infantil, ordre EP3-EP2 per l’entrada de Primària i EP1 directament 
a l’aula. 

▪ Cada nin/nina ha de venir acompanyat d’un sol familiar, i entraran al 
recinte del centre pel carrer Guasp no abans de les 8:50 h a l’entrada, 
i no abans de les 13:45 h a les sortides. 

 

▪ 2n cicle de Primària: 

▪ Entrada a les aules a les 8:45 h per l’escala gran i passadís principal 
fins a les aules. 

▪ Sortida general del centre a les 13:45 h per torns, per l’escala gran: 

▪ EP6 a les 13:35 h 

▪ EP5 a les 13:40 h 

▪ EP4 a les 13:45 h 

▪ Cada GEC (o grup-aula) esperarà torn per entrar a la seva zona, 
senyalitzada convenientment al pati i separada de les altres. Els 
familiars esperaran per fer la recollida també a la seva zona 
respectiva. L’entrada s’iniciarà sempre ordenadament, amb el 
següent ordre: EP4 – EP5 – EP6. 

▪ Cada nin/nina només pot venir acompanyat d’un sol familiar, i 
entraran al recinte del centre pel carrer Guasp no abans de les 8:35 h 
a les entrades, i no abans de les 13:35 h a les sortides. 
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▪ ESO: 

▪ Entrada a les aules a les 8:20 h per l’escala gran i passadís principal 
fins a les aules, seguint l’ordre següent: ESO1A, ESO1B, ESO2A, 
ESO2B, ESO3A, ESO3B, ESO4A, ESO4B. 

▪ Sortida general del centre a les 14:10 h per torns inversos, per l’escala 
gran: ESO4B, ESO4A, ..., ESO1A. 

▪ Cada grup esperarà torn per entrar a la seva zona, senyalitzada 
convenientment al pati i separada de les altres. Els familiars 
esperaran per fer la recollida també a la seva zona respectiva.  

▪ Cada nin/nina només pot venir acompanyat d’un sol familiar, i 
entraran al recinte del centre pel carrer Guasp no abans de les 8:10 h 
a les entrades, i no abans de les 14:00 h a les sortides. 

 

● Constitució dels equips docents i coordinació del professorat. 

- Si no rebem més dotació de personal, continuarem amb la mateixa organització dels 
equips docents en els tres escenaris: 

- Equip d’Infantil, amb una coordinadora. 

- Equip de Primària, amb una coordinadora. 

- Equip d’ESO, amb una coordinadora. 

- 2 caps d’estudis: una a Infantil-Primària i un a ESO. 

- 1 director. 

- Comissió de Salut. 

- Una coordinadora: Rocío Salas Moreno. 

- Una persona del Centre de Salut del Coll. 

- Altres integrants: el director, les coordinadores i un representant dels 
diferents sectors: personal d’administració, personal de neteja, famílies i 
alumnes. 

- Coordinació del professorat. 

- Reunió setmanal de cada un dels tres equips docents: EI, EP, ESO, per 
videoconferència. 

- Reunió setmanal de la Comissió de Salut, per videoconferència o presencial 
amb mascareta i distància social. 
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● Coordinació entre etapes  

- Reunions d’inici de curs entre el professorat limítrofa de les diferents etapes 
per fer el traspàs d’informació. 

- Reunions d’inici de curs amb el centre adscrit Sant Vicenç de Paül del Coll i 
també els d’altres alumnes com sol ser el CP Coll d’en Rabassa. 

- Reunió setmanal de director, caps d’estudis i coordinadores, per 
videoconferència o presencial amb mascareta, distància social i espai 
convenientment habilitat. 

 

3. Planificació curricular 

● Avaluació inicial. 

Per planificar i realitzar l’avaluació inicial es tendran en consideració els documents 
d’Orientació d’Infantil, de Primària, punt 2, i el d’ESO, punt 2, elaborats pel DIE, i 
posats a disposició del tot el professorat durant el mes de juliol.  

En qualsevol cas, l’aprenentatge ha de ser constructivista, partint sempre de la 
detecció dels coneixements previs i especialment ara, també de la informació sobre 
l’estat emocional de cada alumne, de manera que òbviament cada equip de cicle 
haurà de planificar i aplicar una avaluació inicial durant les primeres setmanes del 
curs, que permeti conèixer en quin punt de partida es troba cada alumne.  

També valorarem tota la informació que hem rebut durant el confinament, ja que el 
nostre equip docent no ha interromput les tasques educatives ni el contacte amb 
l’alumnat durant el tercer trimestre del curs 19-20, continuant amb l’activitat des del 
primer fins al darrer dia de curs, així com la detecció d’aquells aspectes del currículum 
que no varen treballar al passat curs, per actuar en conseqüència. 

Per a l’alumnat de nova incorporació, recaptarem la informació necessària dels seus 
centres de procedència, de la manera que permetin les circumstàncies. 

A partir de les informacions acumulades per les diferents vies, s’adaptaran les 
programacions didàctiques i s’adoptaran de manera consensuada les mesures de 
suport necessàries per atendre correctament a cada alumne. 

En el cas de trobar-nos en l’Escenari C, es recaptaria la informació sobre els informes, 
coordinacions de traspàs d’informació i entrevistes individuals per videoconferència. 
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● Previsió de l’adequació de les programacions didàctiques a les exigències dels 
diferents escenaris. 

Per planificar i realitzar l’adequació de les programacions didàctiques a les exigències 
dels diferents Escenaris es tendran en consideració els documents d’Orientació 
d’Infantil, de Primària, punt 3, i el d’ESO, punt 4, elaborats pel DIE, i posats a disposició 
del tot el professorat durant el mes de juliol. 

En qualsevol cas, tendrem ben present que s’han d’identificar i prioritzar aquells 
aspectes fonamentals del currículum (objectius i criteris d’avaluació), els 
aprenentatges competencials i aplicar les mesures i activitats de suport que siguin 
necessàries, adaptant-los a cadascun dels diferents escenaris i traslladant-los a les 
programacions d’aula de cada assignatura, adaptant la metodologia específica a les 
diferents circumstàncies. 

Donat que en aquests moments no tenim realitzada l’assignació de professorat a cada 
grup (pendent de la confirmació de la dotació real que tendrem i de la possibilitat de 
desdoblar grups), la concreció de les programacions s’haurà de tenir feta abans del 
començament de les classes al setembre. 

 

● 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.  

Per planificar i realitzar la incorporació d’aquests aspectes com a temes transversals, 
es tendran en consideració el document d’Orientació d’Infantil, de Primària, punt 3.5, 
elaborat pel DIE, i posat a disposició del tot el professorat durant el mes de juliol. 

Seran els diferents equips de cicle a EI-EP i els departaments didàctics a ESO els qui 
determinaran la concreció del contingut i l’organització dins les diferents matèries a 
principis de setembre. 

 

● Planificació i organització de tutories. 

Per planificar i realitzar l’adequació de les tutories a les exigències dels diferents 
escenaris es tendran en consideració els documents d’Orientació d’Infantil, de 
Primària, punt 4, i el d’ESO, punt 5, elaborats pel DIE, i posats a disposició del tot el 
professorat durant el mes de juliol. 

Distingirem entre la planificació de les tutories d’acollida a l’alumnat i a les famílies, 
de les tutories ordinàries que es realitzaran durant el curs. 

A EI - EP el tutor/a ja forma part dels GEC (o grups-aula), de manera que podrà dedicar-
se a aquesta tasca des del primer dia. 
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A ESO, almenys el primer dia serà d’estada amb el tutor/a, de manera que es puguin 
desenvolupar correctament les activitats d’aquesta tutoria d’acollida. Al llarg del 
primer trimestre les sessions de tutoria es dedicaran a aquestes accions d’acollida 
descrites a les Orientacions. 

Cada tutor/a dedicarà un mínim d’una hora setmanal a tasques de tutoria amb les 
famílies, amb cita prèvia. A tots els cursos, les tutories amb les famílies es faran d’inici 
de manera telemàtica, fins que el control de la pandèmia ens permeti obrir l’escola a 
les visites externes de manera més general i puguem realitzar-les a les aules 
respectives, com hem fet fins ara. 

 

● En el cas d’ensenyament semi presencial o en línia: 

a) Planificació de la coordinació curricular.  

Es mantindran reunions d’equips de cicle, mínim d’una setmanal en format de 
videoconferència. 

Podran realitzar-se altres reunions en diferents formats i components, en funció de 
les necessitats, preferentment en línia. 

b) Organització de les tutories i seguiment de l’alumnat. Consideracions en relació 
amb el temps de treball (professorat i alumnat). 

Es mantindran les tutories, en format de videoconferència, en dos formats: 

- Petició prèvia per les famílies.  

- Reunions en gran grup setmanals. 

- Rotacions per part del tutor, procurant el contacte directe amb tot l’alumnat 
cada quinze dies, tant en format individual com en petit grup. 

El seguiment de treball es farà diari sobre les assignacions que es determinin, 
realitzant sempre el retorn adequat, variable en funció de l’activitat, poden ser: 

- Avaluació directa de la tasca realitzada. 

- Anàlisi en grup de diferents propostes. 

 

c) Pautes per a les reunions de treball. 

Bàsicament tendran el format de videoconferència. 

Les ordinàries tendran un calendari estable, determinat a principis de setembre. 

Les reunions de treball específic seran convocades amb una antelació mínima de 24 
h, i el format dependrà del contingut i dels participants. 
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4. Pla d’acollida. 

● Professorat, alumnat i famílies. 

Per planificar i dur a terme el pla d’acollida es tendran en consideració els documents 
d’Orientació d’Infantil, de Primària, punt 1, i el d’ESO, punt 1, elaborats pel DIE, i 
posats a disposició del tot el professorat durant el mes de juliol. 

Cada equip docent establirà el pla d’acollida per professorat, alumnat i famílies, que 
es posarà en comú per consensuar i es presentarà a la comunitat educativa abans de 
l’inici de les activitats el 10 de setembre. 

Utilitzarem els dos primers dies de curs, dia 10 i dia 11 de setembre, per treballar de 
manera presencial les pautes, normes i mesures de seguretat amb el nostre alumnat, 
realitzant també diferents simulacres. En principi, dia 10 es dedicarà a l’acollida de 
Primària, i el dia 11, l’acollida d’Infantil i d’ESO. Els horaris i la programació es 
concretaran a principis de setembre. 

Abans de la incorporació presencial de l’alumnat, realitzarem diverses sessions 
formatives en línia. Cada tutor/a programarà una sessió en línia amb el seu grup, 
durant la què s’exposaran les pautes, normes i procediments bàsics que hauran de 
seguir quan s’incorporin al centre. Per Primària, serà el dia 9, i per Infantil i ESO, el dia 
10.   

L’alumnat d’EI4, de nova incorporació, tendrà alhora el seu Pla específic d’adaptació, 
que també es concretarà a principis de setembre i del qual s’informarà el DIE i les 
famílies. 

 

5. Coordinació per a la salut. 

● Planificació del disseny d’activitats d'educació per a la salut que incloguin les mesures 
de promoció, prevenció, i protecció de la salut davant la COVID-19 i del disseny de la 
inclusió d’aquestes activitats en els programes i activitats de promoció i educació per 
a la salut del centre educatiu. 

Per planificar i dur a terme aquestes activitats es tendran en consideració els 
documents d’Orientació d’Infantil, de Primària, punt 3.5, i el d’ESO, punt 6, elaborats 
pel DIE, i posats a disposició del tot el professorat durant el mes de juliol. 

A través de la Comissió de Salut de la nostra escola, sol·licitarem del Centre del Salut 
del Coll diferents formacions encaminades a tenir una informació adequada sobre la 
prevenció i protecció de la salut. 
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Aquestes activitats promotores de la salut estaran incorporades a les programacions 
de cada assignatura, i la seva planificació i organització es determinarà per part dels 
equips de cicle o departaments didàctics abans de començar les activitats lectives el 
dia 10 de setembre. 

 

● Coordinació amb serveis externs (sanitat, policia tutor…) 

A través de la Comissió de Salut de la nostra escola, sol·licitarem del Centre del Salut 
del Coll diferents formacions encaminades a aplicar amb seguretat els diferents 
protocols, així com mantenir un sistema de comunicació fluida que ens permeti 
consultar i solucionar ràpidament qualsevol eventualitat que es produeixi durant el 
desenvolupament de les nostres activitats educatives. 

Actualment no disposam de policia tutor, però mantindrem comunicació directa amb 
el nostre policia de barri sobre qualsevol eventualitat, incident o dubte. 

 

6.  Pla de contingència digital. 

 Veure el document  “Pla de contingència digital CC Lladó” 
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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? Sí 

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

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

S’ha organitzat la neteja i desinfecció de les aules? Previst, pendent 
de l’augment de 
les despeses de 
funcionament 

S’ha organitzat la ventilació dels espais?  Sí 

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

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

Previst per fer 

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 ? 

Sí 

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

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

Sí 

1.3 Formació i sensibilització en mesures de prevenció i higiene 

 

Sí/no 

S’ha planificat la informació a les famílies? Sí 

S’ha planificat la informació a l’alumnat? Sí 

S’ha planificat la informació al personal docent i no docent?  Sí 

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

Pendent de 
concretar-les 

 

2.  Planificació organitzativa Sí/no 

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

Sí 

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

Sí 

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

Sí 

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

No ens és possible complir les 
condicions d'aforament 
indicades amb la dotació 
actual. Demanam una solució 
urgent. 

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

Sí, però estan condicionades a 
rebre més dotació de personal. 
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S’ha previst la constitució d’equips docents per als 
escenaris A i B?  

Sí 

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

Sí 

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

Sí 

 

 

3. Planificació curricular Sí/no 

S’ha planificat l’avaluació inicial als tres escenaris?  Sí, però la concretaran els 
equips docents a principis 
de setembre. 

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

Sí 

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? 

Sí, però l’ha de concretar 
cada docent a principis de 
setembre. 

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

 

 

4. Pla d’acollida Sí/no 

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

Sí 

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

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

Sí 

 

 

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?  

Sí, però la concretaran 
els equips docents a 
principis de setembre. 

S’ha previst la coordinació amb serveis extern  als tres escenaris?  Sí, però pendent de 
sol·licitar i de rebre la 
seva col·laboració en 
funció de la 
disponibilitat. 

 

 

6. Pla de contingència digital Sí/no 

S’ha elaborat el pla?  Sí, però no disposam 
d’equips informàtics per 
deixar, tenim encara els 
de l’escola 2.0 i poques 
unitats estan encara 
operatives. 

 

 

Palma, 21 de juliol de 2020. 

Un esborrany d’aquest document es va presentar a tot l’equip docent per tal de rebre 
aportacions, valoracions i propostes, quedant finalment aquesta versió. 

Guillermo Lladó Valdevieso, director. 


