PLA D’ORGANITZACIÓ
DE CENTRE

COL.LEGI YGLESIAS
CANET DE MAR

Pla d’organització Col·legi Yglesias. Canet de Mar

INTRODUCCIÓ..........................................................................................................

4

1.PRINCIPIS BÀSICS DE PREVENCIÓ, HIGIENE I PROMOCIÓ DE LA SALUT ................

6

1.1. GRUPS DE CONVIVÈNCIA ESTABLE ..............................................................

6

1.2. MESURES DE PREVENCIÓ PERSONAL ...........................................................

6

DISTANCIAMENT FÍSIC
HIGIENE DE MANS
ÚS DE LA MASCARETA
REQUISITS D’ACCÉS AL CENTRE
CONTROL DE SÍMPTOMES
1.3. VENTILACIÓ, NETEJA I DESINFECCIÓ ..............................................................

8

1.4. PROMOCIÓ DE LA SALUT I SUPORT EMOCIONAL ...........................................

9

1.5. GESTIÓ DELS CASOS ........................................................................................

9

2. ORGANITZACIÓ DEL CENTRE ................................................................................. 10
2.1. ALUMNAT ......................................................................................................

10

2.2. PERSONAL DOCENT I NO DOCENT DEL CENTRE ............................................

10

2.3. GRUPS DE CONVIÈNCIA ESTABLE ..................................................................

10

2.4. ESPAIS ............................................................................................................

10

AULES
MENJADOR
ESPAI DE PSICOMOTRICITAT I EDUCACIÓ FÍSICA
2

Pla d’organització Col·legi Yglesias. Canet de Mar

LAVABOS
PATI
ESPAIS DE REUNIÓ I TREBALL PERSONAL
ENTRADES I SORTIDES
2.5. HORARIS .......................................................................................................

15

2.6. ALTRES ACTIVITATS ......................................................................................

15

ACOLLIDA MATINAL
ACTIVITATS EXTRAESCOLARS
SORTIDES I COLÒNIES
PARTICIPACIÓ DE LES FAMÍLIES

3. ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA .............................................................................

16

3

Pla d’organització Col·legi Yglesias. Canet de Mar

L’Administració ha establert que els centres han d’elaborar un Pla d’organització de
centre amb una sèrie de previsions per garantir la seguretat d’alumnes i treballadors, i
per establir mesures de protecció i en el seu cas, la traçabilitat.
Aquest document s’ha elaborat seguint les directrius dels documents publicats per
l’Administració1 i completa el que ja es va enviar el passat mes de juliol. Té per objectiu
buscar un equilibri entre la protecció de la salut de les persones als centres educatius i
el dret de tots els infants i joves a una educació de qualitat. És el document definitiu i
ha estat aprovat pel Consell Escolar.
Aquest document es basa en els valors de:
. Seguretat per tal que els centres educatius siguin espais on l’activitat educativa es
pugui desenvolupar de manera segura i confortable.
. Salut, d’alumnes i treballadors per reduir la transmissió i millorar la traçabilitat.
. Equitat, per afavorir la presencialitat dels alumnes amb més necessitats educatives
i permetre la socialització, sense renunciar a la seguretat.
. Vigència, d’aquestes previsions, per a tot el curs 2021-2022, en coherència amb la
realitat dels centres i del seu entorn, seguint en tot cas les instruccions de
l’Administració.

L’Administració de sanitat i d’educació han establert una sèrie de mesures que cada
centre ha d’adaptar a la seva situació en el Pla d’Organització. Es tracta de preveure
com podran ser atesos els alumnes amb les condicions que l’Administració ha
establert.

1 Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. Pla d’actuació per al curs 2021-2022, per a
centres educatius en el marc de la pandèmia. Agost de 2021.
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Els criteris de l’Administració per al bon funcionament de les escoles per reduir les
possibilitats de contagi i dificultar la propagació del virus, se centren en mantenir la
distància social i en la neteja i desinfecció. Una derivada és evitar, tant com sigui
possible, les aglomeracions, tant d’alumnes, com de famílies i altres, sobretot en
determinats moments de l’activitat de les escoles.
En cas que es detecti una sospita de contagi o un contagi, caldrà detectar la traçabilitat
d’aquella persona i elaborar una llista dels contactes estrets, aquelles persones que
formen part del grup de convivència estable a l’aula, que ha tingut per poder-los aïllar i
observar.
Cal evitar que, per motiu d’una sospita o d’un contagi, s’hagi de tancar tota l’escola. Si
el nombre de contactes estrets d’una persona és conegut i relativament limitat, només
caldrà aïllar i observar aquell grup bombolla de convivència i relació. Els alumnes
d’aquest grup podran interactuar però caldrà evitar, tant com sigui possible, que
interactuïn dos grups de convivència diferents, dues bombolles. Tal i com veníem fent
el curs anterior, si es produeix un contagi només caldrà aïllar i observar aquest grup,
no tota l’escola.
Cal ser conscients que les conseqüències del tancament d’una escola repercuteixen en
els alumnes i també en la seva família, que tindrà problemes per cuidar-se dels infants
i a l’hora desenvolupar la seva activitat laboral, com hem vist durant el període de
confinament. El tancament de centres educatius té enormes repercussions educatives,
socials i econòmiques.
Aquest Pla es complementa amb el document Pla d’ensenyament en línia, on l’escola
estableix les directrius per explicar als equips docents i famílies com es treballarà
aquest curs en línia en cas que l’escola o un grup d’alumnes determinat hagi de fer
confinament. Aquest Pla es publicarà abans del dia 13 de setembre.
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1.1 GRUPS DE CONVIVÈNCIA ESTABLE
El concepte clau en la prevenció del contagi serà el grup de convivència.
El grup de convivència que compartirà un docent, un espai, un horari, un torn de pati,
uns desplaçaments per dins l’escola, un material escolar i mobiliari, una entrada i
sortida, etc. En el nostre cas, els grups bombolla o de convivència seran els grups
classe que ja existeixen. D’aquesta manera si es produeix un contagi es podran aplicar
les mesures de forma controlada.
Poden formar part d’aquest grup de convivència altres docents o personal de suport
educatiu i a l’educació inclusiva si la major part de la seva jornada laboral transcorre en
aquest grup. Les persones que formin part del grup hauran de portar mascareta a
partir dels 6 anys i no serà necessària la distància física interpersonal de seguretat.
Cada alumne ha de portar la mascareta de casa marcada amb el seu nom.
En el cas que docents i altres professionals de suport educatiu s’hagin de relacionar
amb aquests grups o en cas que diferents grups s’hagin de relacionar entre si, com per
exemple en el pati, s’hauran de complir rigorosament les mesures de protecció
individual, especialment el manteniment de la distància física de seguretat i l’ús de la
mascareta.

1.2. MESURES DE PREVENCIÓ PERSONAL
DISTANCIAMENT FÍSIC
Tant en espais tancats com al pati, s’estableix 1,5 metres com a distància física
interpersonal i és exigible excepte en el cas de grups de convivència estable.
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HIGIENE DE MANS
Es garantiran diferents punts de rentat de mans amb disponibilitat de sabó amb
dosificador i tovalloles d’un sol ús. En punts estratègics (menjador, zona d’aules...) es
col·locaran dispensadors de solució hidroalcohòlica per a ús del personal de l’escola,
un a cada porta d’entrada i un altre a cada classe.
El rentat de mans es produirà:
-

A l’arribada i a la sortida del centre.

-

Abans i després dels àpats.

-

Abans i després d’anar al WC.

-

Abans i després de les diferents activitats i de la sortida del pati.

En el cas del personal que treballa al centre, el rentat de mans s’ha de dur a terme:
- A l’arribada al centre, abans del contacte amb els infants.
- Abans i després d’entrar en contacte amb els aliments, abans dels àpats dels
infants i dels propis.
- Abans i després d’acompanyar un infant al WC.
- Abans i després d’anar al WC.
- Abans i després de mocar un infant (mocadors d’un sol ús).
- Com a mínim una vegada cada 2 hores.

ÚS DE LA MASCARETA
Segons la normativa vigent i fins a nou avís, tots els membres de la Comunitat
Educativa majors de 6 anys han de portar obligatòriament la mascareta tant en els
espais tancats com a l’aire lliure del centre.

REQUISITS D’ACCÉS AL CENTRE
Les famílies hauran de signar una declaració on es comprometen a no lliurar el fill o
filla a l’escola en cas que tingui febre o algun símptoma.
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En aquest sentit, els alumnes que podran accedir al centre seran els que acompleixin
les següents condicions:
. Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, dificultat
respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós (sense haver
pres cap antitèrmic o altre fàrmac).
. No convivents o contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia compatible
en els 10 dies anteriors.
En cas que un alumne presenti una malaltia crònica d’elevada complexitat que
augmenti el risc en cas de contraure el COVID, es valorarà de manera conjunta amb la
família i l’equip mèdic de referència com serà la forma de seguir el dia a dia del curs.
En cas que personal docent o no docent del centre presenti una malaltia crònica
s’avaluarà a través del Servei de Riscos Laborals del centre si pot estar o no en
contacte amb els alumnes.

CONTROL DE SÍMPTOMES
Tal i com hem indicat anteriorment, les famílies hauran de signar la Declaració
Responsable per tal de comprometre’s a no portar el seu fill o filla a l’escola en cas que
presenti símptomes compatibles amb la COVID, com ara febre, tos, dificultat
respiratòria, mal de coll, cansament, pèrdua d’olfacte o de gust, malestar, diarrea...)
En el cas que els símptomes comencin a aparèixer durant la jornada lectiva, un mestre
amb pauta de vacunació completada, prendrà la temperatura a l‘alumne, el portarà a
una aula ben ventilada i trucarà a la família per tal que s’emporti el nen i el pugui
portar al pediatre.

1.3. VENTILACIÓ, NETEJA I DESINFECCIÓ
Caldrà tenir especial cura en la ventilació dels espais tancats del centre.
Pel que fa a la neteja i desinfecció es farà, com sempre s’havia fet, un cop finalitzada la
jornada lectiva incidint més en aquelles superfícies de més ús.
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1.4. PROMOCIÓ DE LA SALUT I SUPORT EMOCIONAL
Les conseqüències a nivell social i emocional que ha provocat la situació de pandèmia
han fet que, ja el curs anterior, haguéssim de plantejar-nos elaborar un nou Projecte
Emocional, el Projecte Creixem Junts, que donés resposta a la realitat actual de la
nostra Comunitat Educativa.

1.5. GESTIÓ DELS CASOS
En el cas que es detecti un cas positiu al centre s’aplicarà el Protocol vigent de Gestió
de Casos del Departament2. Així, l’escola es posarà en contacte amb la Gestora COVID
referent (RECO) per tal que es facin les actuacions de traçabilitat i detecció de casos
pertinents i es confinarà el grup classe corresponent segons el Pla d’Ensenyament en
Línia del Centre per al Curs 21-22.
En el cas que un alumne sigui contacte estret d’un cas positiu de COVID, també es
contactarà amb la nostra gestora COVID referent per tal de fer les mateixes actuacions
i es confinarà l’alumne també seguint el Pla d’Ensenyament en Línia de Centre per al
curs 21-22.

2 Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. Gestió de casos per al COVID-19 als centres
educatius. Curs 2021-2022. 3 de setembre de 2021.
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El curs començarà de manera presencial el dia 13 de setembre de 2021.
2.1. ALUMNAT
El curs 21-22 els alumnes de P3 EI fins a 4t d’ESO realitzaran les classes de forma
presencial.

2.2. PERSONAL DOCENT I NO DOCENT DEL CENTRE
Tal i com ja hem indicat, en cas que personal docent o no docent del centre presenti
una malaltia crònica s’avaluarà a través del Servei de Riscos Laborals del centre si pot
estar o no en contacte amb els alumnes.

2.3. GRUPS DE CONVIVÈNCIA ESTABLE
Es considera grup de convivència estable el grup classe de referència de l’alumnat. La
persona referent del grup de convivència a Educació Infantil i Primària serà el tutor o
tutora. A l’Educació Secundària no hi haurà persona referent ja que ni el tutor/a ni la
resta de professors no fan tota la docència dins aquest grup.
De moment, i tenint en compte les mesures establertes, encara no es podran fer
activitats interaula.

2.4. ESPAIS
AULES
Cada grup de convivència tindrà la seva aula, tot i que aquest curs es podran utilitzar
les diferents aules específiques com ara el laboratori, l’aula de música, l’aula
10
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d’experimentació, l’aula digital i el taller d’Art. Aquests espais hauran d’estar ben
ventilats i disposaran a l’entrada de gel hidroalcohòlic per al rentat de mans.
Acordat amb l’Ajuntament de Canet de Mar, els grups de 5è i 6è d’Educació Primària i
tots els curs d’Educació Secundària utilitzaran el Pavelló Poliesportiu tenint en compte
les mesures marcades per l’Ajuntament.

MENJADOR
En el menjador haurà d’estar l’espai ben ventilat i s’haurà de tenir en compte la
disposició de l’alumnat per grups de convivència estable mentre s’estigui dinant.
Caldrà fer el rentat de mans abans i després de l’àpat i utilitzar la mascareta excepte
quan els alumnes estiguin asseguts a taula dinant.
Les activitats posteriors a l’àpat es realitzaran en el pati i espais exteriors de l’escola
amb mascareta. Si s’utilitzen aules caldrà respectar les aules de referència de cada
grup estable.

ESPAI DE PSICOMOTRICITAT I EDUCACIÓ FÍSICA
Els alumnes de P3 EI fins a 4t d’EP utilitzaran el pati per fer la Psicomotricitat i
l’Educació Física. A partir de 5è EP fins a 4t d’ESO es farà ús del Pavelló Poliesportiu de
Canet de Mar seguint les mesures marcades per l’Ajuntament.

LAVABOS
Caldrà l’ús obligatori de la mascareta per als majors de 6 anys. Els alumnes es rentaran
les mans abans i després del seu ús. Per evitar aglomeracions i cues l’alumnat
s’esperarà a la seva aula i el professor a l’aula supervisarà que ja hi pugui anar.
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Des de P3 EI fins a 2n EP cada grup de convivència tindrà el seu propi lavabo.

PATI
S’evitaran aglomeracions per reduir les possibilitats de propagació. Per tant,
s’establiran torns de pati per cada cicle. Els alumnes esmorzaran a l’aula per així
possibilitar que al pati, mentre juguen, els nens i nenes sempre portin la mascareta.
Els horaris de pati seran:
3r i 4t d’Educació Secundària: 9:45 a 10h
1r, 2n i 3r Educació Primària: de 10 a 10:30h
Educació Infantil: de 10:30 a 11h
4t, 5è i 6è Educació Primària: d’11 a 11:30h
1r i 2n d’Educació Secundària: d’11:45 a 12 h
Els alumnes hauran de rentar-se les mans abans de sortir al pati, i després, al tornar a
classe.

ESPAIS DE REUNIÓ I TREBALL PERSONAL
El personal docent podrà fer ús de qualsevol espai per a reunions i treball personal
sempre i quan l’espai estigui ben ventilat i fent ús obligatori de la mascareta.
La formació del professorat en el centre es podrà fer de manera presencial mantenint
les mesures establertes pel Departament de Salut, la ventilació i l’ús de mascareta.

ENTRADES I SORTIDES:
Per tal d’evitar aglomeracions, caldrà espaiar les entrades i sortides ampliant-ne
l’horari i tenint en compte el nombre de portes de l’escola. A les entrades les portes
12
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s’obriran a les 8:55h i les 14:55h, i a les sortides a les 12:55 i les 16:55h. Romandran
obertes deu minuts.
S’habilitaran les quatre portes d’entrada que tenim al centre:
. Per la porta del Carreró Pere Deleglise, entraran les famílies que acompanyaran els
nens i nenes de P3, P4 i P5 fins a la porta de la seva classe on els esperarà la mestra.
A les 12:55h i a les 16:55 s’obrirà la porta del pati del Carreró Pere Deleglise i les
famílies entraran de forma esglaonada fins a la porta de la classe per recollir el seu
fill o filla.
L’ordre serà el següent:
P3 EI
P4 EI
P5 EI
. Per la porta verda de la Plaça Colomer, els alumnes de 1r EP i 2n EP esperaran a la
plaça, en fila, que els vingui a recollir la seva mestra. Si algun alumne arriba tard
haurà d’esperar a que hagi entrat l’altre grup bombolla. Les sortides també es faran
de forma esglaonada i serà la mestra qui acompanyarà als nens i nenes fins a la
plaça.
Els grups entraran de forma esglaonada en aquest ordre:
1r EP
2n EP
. Per la porta del costat de Secretaria de la Plaça Colomer, els alumnes de 2n d’ESO i de
3r i 4t d’EP, esperaran a la plaça en fila que els vingui a recollir el mestre. Si algun
alumne arriba tard haurà d’esperar a que hagi entrat els altres grups bombolla. Les
sortides també es faran de forma esglaonada i serà el mestre qui acompanyarà als
alumnes fins a la plaça. Els grups entraran de forma esglaonada en aquest ordre:
2n d’ESO
3r EP
4t EP
13
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. Per la porta principal de forja, els alumnes de 5è i 6è d’EP, i 1r, 3r i 4t d’ESO
esperaran al Carrer Eusebi Golart, en fila, que els vingui a recollir el mestre. Si algun
alumne arriba tard haurà d’esperar a que hagi entrat els altres grups bombolla. Les
sortides també es faran de forma esglaonada i serà el mestre qui acompanyarà als
alumnes fins a la plaça.
Els grups entraran de forma esglaonada en aquest ordre:
5è EP
6è d’EP
1r d’ESO
3r d’ESO
4t d’ESO
Cal tenir present que l’horari d’entrada de 3r i 4t d’ESO de dimarts a divendres és a
les 8h del matí.

Es demana a les famílies que només sigui un progenitor el que porti als nens a l’escola.
Caldrà vetllar perquè es mantinguin les distàncies de seguretat. Tant nens com
familiars han de portar mascareta a les entrades i sortides. L’ús de la mascareta dels
alumnes menors de 6 anys no és obligatori. Els familiars no podran entrar al recinte, a
excepció de les famílies d’Educació Infantil que entraran al pati per acompanyar als
seus fills i filles fins a la classe on els esperarà la mestra.
El procés serà el següent:
El mestre responsable de la vigilància de les diferents portes del centre en aquell
moment posarà el gel hidroalcohòlic al nen o nena i vetllarà per tal que es mantingui la
distància de seguretat i la separació entre grups de convivència.
Les mestres d’Educació Infantil esperaran als nens i nenes a la porta de la seva classe.
A Educació Primària i Secundària, el professor que té classe amb aquell grup recollirà
els alumnes a la porta i els portarà cap a classe.
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Abans de començar el curs la direcció del Centre informarà a la Policia Local de Canet
de Mar sobre l’horari d’entrades i sortides i dels diferents accessos.

2.5. HORARIS
El curs 2021-22, tal i com ja hem indicat, serà presencial i els horaris seran establerts a
principi de curs i comunicats a tota la Comunitat Educativa.
En el Pla d’Ensenyament en Línia per al curs 21-22 s’establiran els horaris per als
diferents grups de convivència en cas de confinament d’un alumne o de tot el grup.

2.6. ALTRES ACTIVITATS
ACOLLIDA MATINAL
Com totes les activitats de l’escola caldrà que tots els majors de 6 anys utilitzin la
mascareta obligatòriament i abans d’entrar al centre es rentin les mans amb gel
hidroalcohòlic. L’Acollida es farà al pati de l’escola i a l’espai de Menjador, amb
distància i la correcta ventilació. A les 8:55h la responsable de l’acollida matinal
acompanyarà als nens i nenes a la seva aula de referència.

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS
Les activitats extraescolars es faran de forma habitual tenint en compte les mesures de
rentat de mans, ús obligatori de mascareta per als majors de 6 anys, ventilació i
distància si es fan en espais tancats del centre. Si es fan al Pati o en espais a l’aire lliure
del centre serà necessari tenir en compte les mesures de rentat de mans i ús obligatori
de mascareta.
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SORTIDES I COLÒNIES
Durant aquest curs tornaran a fer-se les sortides trimestrals i les colònies tal i com
veníem fent sempre tenint en compte els grups de convivència i l’ús obligatori de
mascareta per als majors de 6 anys.

PARTICIPACIÓ DE LES FAMÍLIES
La participació de les famílies a l’escola durant aquest curs es farà de forma híbrida
adaptant-nos a les necessitats i particularitats de cada cas i en cada situació, i sempre
que el Departament de Salut ho permeti.
Quan la participació sigui presencial caldrà tenir en compte les mesures d’ús obligatori
de mascareta, rentat de mans, distància i ventilació de l’espai.
Les Festes de l’escola es faran en el pati de l’escola, evitant al màxim les aglomeracions
i, sempre que sigui possible, respectant els grups de convivència.

L’organització pedagògica del centre per aquest curs 21-22 en cas de confinament
parcial o total de l’escola queda recollida en el Pla d’Ensenyament en Línia per aquest
curs, de la mateixa manera que l’organització dels alumnes, mestres, espais i horaris.
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