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El centre ha d’elaborar, en el marc de l’autonomia i amb l’acompanyament de la inspecció educativa, un
pla d’organització bàsic i provisional (espais, esglaonaments d’entrades i sortides, franges, utilització dels
patis, extraescolars...) abans del 23 de juliol i, un altre de definitiu, incorporant els horaris, per a la
primera setmana de setembre. Aquest pla definitiu haurà de ser aprovat pel consell escolar del centre i
serà un element clau de la PGA del centre.
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1. Organització pedagògica, en una situació de pandèmia com l’actual i en cas de
confinament parcial o tancament del centre i organització del centre en cas de
confinament parcial o total
A l’enllaç trobareu el pla marc del Pla Tríplex FEDAC a l’escola estem elaborant les concrecions de
cada curs.

2. Organització de grups d’alumnes, professionals i espais.
Grups
Llar 0 anys
Llar 1 anys
Llar 2 anys
P-3

Alumnes
8
13
20
20

Docents
Estable
Temporal
1-Laura
1-Clàudia
1-Carla
1-Raquel
1-Carla
1-Marta
1-Núri

Estable

PAE
Temporal

Carla

Estable
aula Ll-0
aula Ll-1
aula Ll-2
aula P-3

(practiques)

P-4

17

1-Isaac

1-Anna A.

aula P-4

P-5

21

1-Anna S.

1-Anna A.

aula P-5

1r

22

1-Montse

aula 1r

2n

15

1-Marissa

3r

12

1-Marc

4t

20

1-

5è

14

1-Anni

6è

14

1-Manoli

1-Nuri
Òscar
Míriam
Òscar
Míriam
Òscar
Míriam
Òscar
Míriam
M.Àngels
Òscar
Míriam
M.Àngels
Òscar
Míriam
M.Àngels

vetlladora

Dani
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Espai
Temporal

aula ambients
pati gran
sorra
aula ambients
pati gran
sorra
aula ambients
pati gran
sorra
passadís
pati

aula 2n

pati

aula 3r

pati

aula 4t

pati
passadís

aula 5è

pati

aula 6è

pati
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administra
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goga
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(a
concretar
el dia)

Irene
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Carla
psicòloga
Quique
mantenim
ent

escola, els
divendres al
matí

3. Organització d’horaris i gestió d’entrades i sortides
Entrades de famílies al centre: les famílies no podran accedir a l’interior del centre si no és amb
cita prèvia o puntualment per anar a la guixeta d'administració.
Accés
Infantil (pati de la Font)

Grup
Llar P-0, P-1 i P-2

Horari entrada
8-8.50 i 9.10
14.50

Horari Sortida
12.30-12.45 i 13.15
16.55

8.55 a 9.05
14.55 a 15.05

12.55 a 13.05
16.55 a 17.05

1r., 2n. i 3r.

9.05 /15.05

13.05 / 17.05

4t., 5è. i 6è.

8.55 / 14.55

12.55 / 16.55

Llar P0, P1 i P2

11

12

Jardinet

-Dilluns i dimarts P3.
-Dimecres i dijous P4.
-Divendres P5

11

11.45

Sorral

Dilluns i dimarts P4 i P5.

11

11.45

P-3, P-4 i P-5

Primària (Carretera
Balsareny)

Patis
Sorral llar
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Dimecres i dijous P3 i
P5.
Divendres P3 i P4
Pati gran

11
11.30

-1r, 2n i 3r
-4t, 5è i 6è
Menjador

11.30
12

13. *en el cas de ser
molts farem diferents
torns
*mirar horaris de
classes

Gimnàs

4. Organització del menjador escolar
L'alumnat anirà a dinar a les 13h distribuïts en 3 espais (infantil, mitjans i grans), separats amb la
distància que diu la normativa . En el cas de ser molts, organitzarem diferents torns.
Tots s’hauran de rentar les mans amb aigua i sabó a l’entrada del menjador, i accedir-hi amb la
mascareta posada, un cop asseguts a taula ja se la podran guardar a la butxaca de la bata.
En sortir del menjador es tornaran a posar la mascareta i es rentaran les mans.
L’estona d’esbarjo de menjador, els alumnes estaran al pati distribuïts en tres espais diferenciats:
-Infantil: sorral gran
-Mitjans: mitja pista del carrer Francesc Coll.
-Grans: mitja pista de la carretera de Balsareny.

5. Organització de patis
Abans de sortir al pati tot l’alumnat es rentarà les mans amb gel hidroalcohòlic i durant tota
l’estona d’esbarjo portaran posada la mascareta. Abans d’entrar a l’aula es tornaran a rentar les
mans. L’horari de patis és al quadre de dalt.
A Infantil cada tutor estarà amb el seu grup al pati.
A Primària, hi ha dos torns de pati, mitjans i grans (coincideix amb els dos passadissos separats). A
cada torn de pati hi haurà dos mestres fent la vigilància i controlant els tres espais diferenciats:
zona gespa-hort, mitja pista i l’altra mitja.
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En cas de pluja cada curs es queda a la classe amb el seu tutor.

6. Organització de reunions de pares o tutories
Les reunions de pares i mares les farem a l’octubre, segons la situació les farem online o
presencials mantenint les distàncies i mesures de seguretat.

7. Organització acollida matinal
Hi ha dues persones fent-se’n càrrec per tal de no barrejar els alumnes, una amb els d’infantil, i
l’altra amb mitjans i grans, amb mascareta i separats.

8. Pla d’actuació en cas de detectar un possible cas de COVID-19
Aïllar desseguida la persona al despatx 1 amb un mestre responsable i amb la mascareta posada,
mirar la temperatura, trucar a la família i esperar fins que el vinguin a buscar. La família és la
responsable de portar-lo al CAP.
Si és un mestre haurà de plegar i anar al CAP.
El rastrejador de l’escola, cap d’estudis, farà el mapa de la traçabilitat de la persona infectada.

9. Pla de ventilació, neteja i desinfecció
Es ventilaran les classes (segons el protocol establert) a les : 9h , durant el pati, 13h i 17h.
A cada classe hi ha gel hidroalcohòlic.
A les dues entrades a l’escola hi ha: gel hidroalcohòlic, “spray” desinfectant i catifes desinfectants
on cada dia es renova el líquid.
Durant tot el dia hi ha una persona de neteja que va desinfectant cada cop que s’usin els espais
compartits, seguint el protocol establert per la normativa Neteja i desinfecció en establiments i
locals de concurrència humana.
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