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1. Diagnosi

Durant el curs 20-21 hem aplicat la primera versió del Pla d’Actuació seguint les

instruccions Departament de Salut i d'Educació. Aquestes instruccions es mantenen

vigents pel curs 2021-22 amb diverses modificacions en les mesures degut a la situació

actual de la COVID 19.

Aprofitant l'experiència i valoració positiva de l’aplicació de la primera versió del Pla

d'actuació plantegem com a millora, dins del que marca la normativa, els punts febles que

hem pogut detectar.

● Punts febles:

○ Dificultats en les activitats de treball cooperatiu i de projectes per la

rigidesa dels grups bombolla.

○ Dificultats en l'atenció a la diversitat per la rigidesa dels grups bombolla,

especialment en l’ alumnat SIEI.

○ Dificultats en les destreses de l'àmbit digital per part de famílies i alumnes.

○ Dificultats en l’ ús d’ espais comuns i aules específiques.

● Punts forts:

○ Equip docent molt receptiu i dedicat a l’atenció de les famílies i els

alumnes tant emocional com didàcticament.

○ Capacitat d'adaptació i d’autoaprenentatge en les destreses d’àmbit digital

per part de l'equip docent.

○ Capacitat d’adaptació i replanteig d’ activitats per a adequar-les a la

situació COVID 19 del moment.

○ Flexibilització de mesures dictades al Pla d’actuació per al curs 2021-2022

per a centres educatius en el marc de la pandèmia que afavoreixen un

apropament normalitzat, tal i com teníem en la situació pre-pandèmia, cap

a la metodologia del centre recollida en el PEC i la PGA 21_22.

La segona versió d’aquest pla s’elabora tenint en compte les fortaleses i debilitats que

detectem en la diagnosi, seguint les instruccions recollides al Pla d'actuació per a centres

educatius en el marc de la pandèmia publicat el 30 d'agost de 2021 pel Departament

d’Educació i Salut i actualitzat el 6 de setembre de 2021.
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2. Organització de grups de convivència estables

Per a organitzar els grups de convivència estable, seguint els criteris de seguretat i

traçabilitat establerts, s’ha tingut en compte el nombre d'alumnes del centre, els espais i

plantilla de professorat. Considerem grup estable el format pels alumnes assignats a cada

curs.

S’utilitzaran altres aules per a desdoblaments reduint d’aquesta manera la ratio del grup

amb espais fixos assignats. Aquests grups seguiran els criteris d’heterogeneïtat, inclusió i

d’aplicació de mesures flexibilitzadores i agrupaments del propi cicle que s’aniran

detallant a mesura que es desglossin a les taules de configuració dels grups.

2.1. Educació Infantil i Primària

A la Taula 1 s’enumeren els grups estables que es mantindran durant el curs 2021-2022.

Taula 1

CURS
NIVELL
GRUP

NOMBRE
D’ALUMNES

PROFESSORAT
ESTABLE

ALTRES DOCENTS
que intervenen
(amb mesures de
seguretat)

PERSONAL
d'atenció
educativa
que intervé
en aquest
grup: TIS,
educador/a
EE, TIE...

PERSONAL
d’atenció
educativa
que intervé
puntualme
nt
en aquest
grup

ESPAI
grup
estable

P3 Total: 21 Tutora:
Eva Juanola

Psico:
Eduard Galobardes
Mús:
Victòria Morer
Suport:
Imma Martínez

TEI:
Susanna Pujol

Aula P3

P4 Total: 21 Tutora:
Mari Velasco

Psico:
Eduard Galobardes
Mús:
Victòria Morer
Suport:
Imma Martínez

Tutora SIEI:
Gemma
Deseura
MEE:
Anna Morejon

Aula P4

P5 Total: 22 Tutora:
Elena Jornet

Psico:
Eduard Galobardes
Mús:
Victòria Morer

Vetlladora SIEI
MEE:
Anna Morejon
Tutora SIEI:

FISIO:
Marta
González

Aula P5
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Suport:
Imma Martínez

Gemma
Deseura

1r Total: 21 Tutora:
Gemma Pujol

EF:
Eduard Galobardes
Mús:
Victòria Morer
Ang:
Cristina Rius
Suport:
Adriana Vergés

Vetlladora SIEI:
MEE:
Anna Morejon
Tutora SIEI:
Gemma
Deseura

Aula 1r

2n Total: 18 Tutora/Ang:
Cristina Rius

EF:
Eduard Galobardes
Mús.  Suport:
Victòria Morer

Educadora SIEI:
Dolors Garcia
MEE:
Anna Morejon

FISIO:
Marta
González

CREDAG:
Paquita
Pujolriu

Aula 2n

3r Total: 20 Tutora:
Laia Serra

EF:
Eduard Galobardes
Mús:
Victòria Morer
Suport:
Anna Camps

Educadora  SIEI:
Dolors Garcia
MALL:
Gemma
Deseura
MEE:
Anna Morejon

Aula 3r

4t Total: 25 Tutora/Ang:
Rosa M.
Juanola

EF i suport:
Eduard Galobardes
Mús:
Victòria Morer
Ang:
Rosa M. Juanola

Educadora  SIEI:
Dolors Garcia
MEE:
Anna Morejon

CREDAG:
Paquita
Pujolriu

Aula 4t

5è Total 25 Tutora/ANG:
Mireia Obrador

EF:
Eduard Galobardes
MUS:
Victòria Morer
Suport:
Mònica Feu i Neus
Garcia

Tutora SIEI:
Marta Manera
MEE:
Anna Morejon

Aula
5è/desdo
blament

6è Total: 25 Tutora:
Ester Vilar

EF:
Eduard Galobardes
Mús:
Victòria Morer
Suport:
Mònica Feu i Neus
Garcia

Tutora SIEI:
Marta Manera

Aula
6è/desdo
blament
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Observacions:

El professorat assignat als cursos es mou dins d’un determinat cicle en el qual hi

desenvolupa la major part del seu horari lectiu excepte els especialistes de Música i Ed.

Física.

S’ha de tenir en compte que, per tal de donar atenció als alumnes amb necessitats

educatives, als alumnes assistiran a les aules d’educació especial, audició i llenguatge i

SIEI, mantenint distància de seguretat i fent ús de la mascareta. Són grups reduïts

d'alumnes traçables que formen una unitat estable durant el curs. Seguiran les mesures

higièniques i de seguretat establertes (mascareta, distància, rentat de mans i ventilació de

l’ espai).

A Educació Infantil:

Dins dels grups de convivència estable hi intervenen les tutores. Al grup de P3 també hi

ha una TEI a jornada sencera. Els especialistes d'educació física i música hi entren

puntualment per recollir l’ alumnat que farà les sessions de psicomotricitat a l’aire lliure

sempre que sigui possible i de música a l’ aula específica. També hi intervé puntualment la

mestra d’educació especial, audició i llenguatge i la mestra de suport.

La vetlladora reparteix les seves hores d'atenció els diferents alumnes SIEI, reforçant a

l’alumna que es troba a P5.

Es realitzaran racons, un dia a setmana, durant 60 minuts. Durant les sessions de racons,

es barrejaran els alumnes dels diferents grups estables d’infantil mantenint la distància de

seguretat, ús de mascareta i higiene de mans.

A Educació Primària:

Dins els diferents grups de convivència estables els alumnes faran ús de la mascareta, i

hi intervé puntualment: un especialista en llengua anglesa, un especialista d’educació

musical, un especialista d’educació física, un mestre d’educació especial i un mestre

d’audició i llenguatge.

Per tal d’atendre a la diversitat, els alumnes del centre s’atendran dins les aules

d’educació especial i audició i llenguatge, amb un màxim de 60 minuts, seguint la
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normativa establerta pel Departament d’Educació (grups reduïts, ventilació, distància de

seguretat, desinfecció de mans i ús de mascareta).

Les mestres de suport, s’han distribuït de la següent manera:

1r: Adriana Vergés

2n: Victòria Morer

3r: Anna Camps

4t: Eduard Galobardes

5è: Mònica Feu i Neus Garcia

6è: Mònica Feu i Neus Garcia

Pel que fa a l’aula SIEI, els alumnes compartiran aula ordinària i aula SIEI, sempre

prioritzant poder estar a l’aula ordinària i que es pugui garantir l’atenció a la diversitat

adequada.

Tal i com s’ha explicat anteriorment, CREDAG, CREDV, EAP i fisioterapeuta intervindran de

manera puntual als diferents cursos.

Sempre que sigui possible i les condicions climatològiques ho permetin l'educació física
es farà a l’exterior. En cas de mal temps es faran sessions teòriques dins l'aula ordinària,

excepte amb els alumnes d’Ed. Infantil i Cicle Inicial que puntualment podran usar el

gimnàs per aquesta casuística. Després del seu ús es desinfectarà l’espai segons marca

el Pla de Neteja recollit en aquest document.

Quan les sessions de música requereixin un espai més ampli per a treballar les danses,

sempre que sigui possible i les condicions climatològiques ho permetin es faran a

l’exterior.

Destacar la figura de la TIS (Sandra Lanzor), ja que intervé de forma puntual a tots els

cursos de l’Institut Escola Greda. Tant de forma grupal, fent cohesió de grup, com

individual.
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Especificacions per a agrupaments flexibles i/o suports educatius fora de l’aula:

Quan sigui necessari organitzar grups flexibles, o suports educatius fora de l’aula, si

aquest fet comporta la barreja d’alumnes de diferents grups de convivència estable (per

cicles), caldrà mantenir la distància mínima de seguretat, ventilació i utilitzar la mascareta.

El professorat que hi intervé prendrà també les mesures de seguretat pertinents. A la

Taula 2 s’enumeren les activitats o matèries que estan subjectes a agrupacions flexibles

i/o suports fora de l’aula:

Taula 2

ACTIVITAT - MATÈRIA GRUPS ESTABLES
D’ON PROVENEN ELS
ALUMNES

DOCENT HORARI
(NOMBRE
D’HORES O
SESSIONS
SETMANALS)

OBSERVACIONS
(si escau)

Religió 1r, 2n, 3r, 4t
5è i 6è

1 Norman P. 1h
1h

*

Espai hort P3-P4-P5 1 Norman P. 1,30h *

Grups flexibles cicle
inicial

1r i 2n Adriana V.
Victòria Morer

9.50 h
10,75 h

*

Grups flexibles cicle
mitjà

3r i 4t Anna C.
Eduard G.

8,50 h
7 h

*

Grups flexibles cicle
superior

5è
6è

Neus G.
Mònica F.

7  h
10 h

*

Racons internivells
infantil

P3, P4 i P5 TEI
Eva Juanola
Mari V.
Elena J.
Imma M.

1h *

Racons internivells
cicle inicial

1r i 2n Cristina R.
Gemma P.
Adriana V.

1h *

Racons internivells
cicle mitjà

3r i 4t Laia S.
Neus G.
Anna C.

1h *

Racons internivells
cicle superior

5è i 6è Ester V.
Marta E.
Neus G.

1h *
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* La desinfecció del material i l’espai es fa seguint les instruccions del Pla de neteja (veure
apartat corresponent).

Especificacions pel professor de Religió catòlica:

El mestre atén els alumnes organitzats en grups de diferent cicle: CI i CM formaran un

grup i CS formaran un altre grup per a facilitar la traçabilitat. Utilitzen una aula suport

mantenint la distància mínima de seguretat i amb mascareta. És una sessió setmanal d’ 1h

per cada grup.

ACOLLIDA DE L'ALUMNAT DE P3

L’acollida de l’alumnat de P3 es farà seguint les següents pautes:

● Només un familiar podrà acompanyar l’alumne amb l’ús de mascareta i sense

presentar simptomatologia compatible amb COVID.

● Reduir el temps d’estada a l'entrada de l’aula evitant aglomeracions amb altres

familiars dins del mateix espai.

● L’entrada i la sortida dels familiars es farà per la porta lateral d’accés a les aules de

P3 i P4 perquè queda sectoritzada i és exclusiva per aquest espai fins a les 9:15h.

2.2. Educació secundària obligatòria

A la taula següent s’enumeren els grups de convivència estable que es duran a terme a la

ESO.

Taula 3

CURS -
NIVELL -
GRUP

NOMBRE
D’ALUMNES

PROFESSORAT
ESTABLE

ALTRES
DOCENTS
que
intervenen
(amb
mesures de
seguretat)

Personal
d’atenció
educativa,
que intervé
en aquest
grup (TIS,
educador/a
EE, TIE,
Aux d’EE,
monitors...

Personal
d’atenció
educativa
que intervé
puntualment
en aquest
grup

ESPAI
estable
d’aquest
grup

1 ESO A 20 Susanna
Fernàndez
Anna Ventolà
Marc Fàbrega
Georgina Esteva

Judit
Lagares
Fàtima Ribot
Mireia Dosil
Marina

Sandra
Alanzor (TIS)

Aula 1ESOA
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Clàudia
Descamps
Isabel Font
Gisela Arimany

Segura

1 ESO B 19 Fàtima Ribot
Clàudia
Descamps
Georgina Esteva
Gisela Arimany
Alejandro
LInares

Marc
Fàbrega
Isabel Font
Anna
Ventolà
Mercè
Hortalà
Marina
Segura
Susanna
Fernàndez

Aula 1ESOB

1 ESO C 20 Gisela Arimany
Georgina Esteva
Fàtima Ribot
Clàudia
Descamps
Isabel Font
Anna Ventolà

Marc
Fàbrega
Alejandro
Linares
Mercè
Hortalà
Marina
Segura
Susanna
Fernández

Aula 1ESOC

2 ESO A 20 Isabel Font
Marc Fàbrega
Susanna
Fernádez
Judit Lagares
Clàudia
Descamps

Alejandro
Linares
Fàtima Ribot
Gisela
Arimany
Mireia Dosil
Mercè
Hortalà
Margarida
Joanmiquel
Marina
Segura

Aula 2ESOA

2 ESO B 19 Judit Lagares
Alejandro
Linares
Marc Fàbrega
Clàudia
Descamps
Margarida
Joanmiquel

Isabel Font
Susanna
Fernàndez
Anna
Ventolà
Fàtima Ribot
Georgina
Esteva
Mercè
Hortalà
Marina
Segura

Aula 2ESOB
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2 ESO C 20 Marina Segura
Margarida
Joanmiquel
Marc Fàbrega
Anna Ventolà
Clàudia
Descamps

Mercè
Hortalà
Alejandro
Linares
ISabel Font
Georgina
Esteva
Fàtima Ribot
Gisela
Arimany

Aula 2ESOC

Els grups classe es mantenen com a grups de convivència estable. Aquests grups només

es barrejaran puntualment en les situacions següents, seguint totes les mesures de

seguretat:

● Pla Intensiu de Millora (PIM): Al grup PIM hi coincideixen alumnes que no han

superat les competències bàsiques de l’educació primària i en formaran part tot el

curs essent un grup traçable i estable a les matèries de matemàtiques, llengua

catalana i llengua castellana de 1r i 2n d’ESO.

● Optativa Francès 2n ESO: Aquesta optativa és anual i hi conflueixen alumnes de

2A, 2B i 2C.

3. Criteris organitzatius dels recursos per a l’atenció de

l’alumnat amb necessitat específica de suport educatiu

A continuació detallem quins són aquests criteris organitzatius en el nostre centre.

3.1. Educació Infantil i Primària

Els alumnes del grup SIEI d’Infantil i Primària faran un seguiment de treball personalitzat

dins l’aula SIEI amb les mesures de seguretat adequades i traçabilitat de grup quan el seu

grup classe treballi les matèries instrumentals (llengua catalana, llengua castellana,

matemàtiques) i per qüestions d’estabilitat emocional de l’alumne en cas que sigui

necessari.

Els alumnes que precisin el suport de la mestra d'Educació Especial rebran aquesta

atenció per part de la mestra d’educació especial. Aquests suports es faran en grups
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reduïts en una aula o dins del grup ordinari segons les necessitats dels alumnes i la

matèria treballada prenent les mesures de seguretat adequades.

La mestra i mitja de dotació d’audició i llenguatge es repartirà de la següent manera:

● Mitja dotació atén els alumnes de P4 i P5 fent el suport dins i fora l’aula. (Gemma

D.)

● Una dotació fent suport a Cicle Inicial dins i fora l'aula o en grups reduïts prenent

les mesures de seguretat establertes (distanciament social i ús de la mascareta)

Realitzaran aquesta tasca:

Taula 6

GRUP DOCENT

P3 Susanna Pujol / Imma Martínez

P4 - P5 Imma Martinez

1r Adriana Vergés

2n Victòria Morer

3r Anna Camps

4t Eduard Galobardes

5è Neus Garcia / Mònica Feu

6è Neus Garcia / Mònica Feu

Quan sigui necessària la intervenció de l’EAP de referència es farà seguint les mesures de

protecció establertes: distància de seguretat i ús de mascareta.

3.2. Educació secundària obligatòria

Degut a les recomanacions del departament, hem organitzat l’ESO en 6 grups

heterogenis d’entre 19 i 20 alumnes.

Pel que fa a l’atenció de l’alumnat NESE, s’utilitzaran mesures universals a l’hora de

dissenyar les activitats de grup. També es faran suports puntuals a l’aula per part de la

Orientadora i si s’escau, es faran atencions individualitzades per part de la Orientadora i

d’un professor en aquells casos on faci falta més acompanyament.
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També, tal i com hem explicat anteriorment, els alumnes que no hagin superat les

competències bàsiques de primària formaran part del grup PIM a les matèries de llengua

catalana, llengua castellana i matemàtiques.

4. Organització de les entrades i sortides

El nostre centre té 4 accessos d’entrades i sortides ( una porta d’accés a l’edifici principal,

una porta d’accés al darrera de l’edifici principal, una altra porta a l’edifici d’infantil i

primària i una última porta d’accés pel lateral de l’edifici d’infantil i primària).

Dividim els alumnes de forma que tenen accessos diferents segons el curs al qual

pertanyen. L’alumnat (transport particular o bé transport escolar) entrarà per la porta

segons el seu punt d’accés i el nivell escolar, infantil i primària i ESO. Els alumnes d’infantil

i primària s’esperaran a les seves corresponents files i els alumnes d’ESO entraran

directament a les aules. Hi haurà un conserge l’entrada principal i un altre a l’ entrada d’

INF i PRI per evitar aglomeracions. A continuació inserim una imatge amb els accessos al

centre i els grups que els utilitzaran.
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Els alumnes d’infantil i primària tenen accés el centre a partir de les 8:45, per tant, un cop

dins el recinte escolar cada alumne tindrà el seu punt d’accés segons el curs i allà

s’hauran d’esperar fins les 8:55, per aquest motiu tot l’alumnat haurà de portar mascareta

i mantenir distància al seu espai. A partir d’aquesta hora els grups classe aniran entrant

juntament amb el seu tutor/a.

Els alumnes de secundària accediran al centre a partir de les 8:10h cap a les seves aules

per començar les classes a les 8:15h.

Taula 7

CURS-NIVELL-GRUP TIPUS D’ACCÉS HORA D’ENTRADA I DE
SORTIDA

P3 Porta lateral (rosa pàlid) Entrada 8:45h - Sortida 16:25h

P4 Porta lateral (rosa pàlid) Entrada 8:45h - Sortida 16:25h

P5 Porxo 1 (lila) Entrada 8:45h - Sortida 16:25h

1r Porxo 1 (lila) Entrada 8:45h - Sortida 16:25h

2n Porxo 1 (lila) Entrada 8:45h - Sortida 16:25h

3r Porxo 1 (lila) Entrada 8:45h - Sortida 16:25h

4t A Porxo 1 (lila) Entrada 8:45h - Sortida 16:25h

4t B Porxo 1 (lila) Entrada 8:45h - Sortida 16:25h

5è Porxo 2 (verd) Entrada 8:45h - Sortida 16:25h

6è Porxo 2 (verd) Entrada 8:45h - Sortida 16:25h

1r ESO A Porta principal (taronja) Entrada 8:10h - Sortida 16:15
(dilluns, dimarts i dijous) 14:00
(dimecres i divendres)

1r ESO B Porta principal (taronja) Entrada 8:10h - Sortida 16:15
(dilluns, dimarts i dijous) 14:00
(dimecres i divendres)

1r ESO C Porta principal (taronja) Entrada 8:10h - Sortida 16:15
(dilluns, dimarts i dijous) 14:00
(dimecres i divendres)

2n ESO A Porta principal (taronja) Entrada 8:10h - Sortida 16:15
(dilluns, dimarts i dijous) 14:00
(dimecres i divendres)
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2n ESO B Porta principal (taronja) Entrada 8:10h - Sortida 16:15
(dilluns, dimarts i dijous) 14:00
(dimecres i divendres)

2n ESO C Porta principal (taronja) Entrada 8:10h - Sortida 16:15
(dilluns, dimarts i dijous) 14:00
(dimecres i divendres)

Transport SIEI Porta principal (fucsia) Entrada 8:45 - Sortida 16:30h

A primera hora, els docents hauran de ser 5 minuts abans al centre per tal de fer l’acollida

als alumnes d’una manera ordenada i seguint les normes de seguretat i higiene.

Les zones d’accés al centre estaran senyalitzades i també es posarà retolació visible dels

requisits d’accés al centre. Caldrà l’ús de mascareta i higiene de mans, per això s’han

instal.lat dispensadors de gel hidroalcohòlic a les entrades i les sortides.

La responsabilitat i la protecció de la salut col·lectiva és fonamental i es demanarà que les

famílies signin la declaració responsable conforme porten els seus fills sense

simptomatologia compatible amb COVID al centre.

5. Organització de l’espai d’esbarjo

Atès que disposem d’un espai ampli de pati, sortiran tots els alumnes a l’hora establerta

en grups estables. Els alumnes d’infantil i primària surten al pati de les 11:00h fins a les

11:30h i els alumnes d’ESO surten al pati de les 10:45h fins a les 11:15h.

Els alumnes d’infantil esmorzaran a les aules, seguint les mesures de seguretat i higiene

(rentat de mans abans i després d’esmorzar) i desinfecció de les taules. Els alumnes de

primària i secundària esmorzen al pati. Abans d’accedir el pati i de sortir de les aules es

rentaran les mans amb gel hidroalcohòlic. Un cop el pati es trauran la mascareta per

esmorzar i seguidament se la tornaran a posar. Un cop acabat l’esbarjo, abans d’entrar

dins l’edifici per anar a les aules, es rentaran les mans amb gel hidroalcohòlic i accediran

a les aules corresponents amb mascareta, a través dels punts d’accessos assignats.

El pati es sectoritzarà en 9 zones pels diferents grups d’infantil, primària i secundària. A

cada dues zones hi haurà un/a docent de vigilància. Els patis seran rotatius a les diferents

zones, així tot l’alumnat es podrà aprofitar de les instal·lacions:
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● Alumnes d’infantil: Zones 1, 2, 3

● Alumnes de primària i ESO: Zones 4, 5, 6, 7 i 8.

A la imatge següent es mostren quines seran aquestes zones:
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A continuació posem aquesta informació en dues taules, una per grups, i l’altra per zones.

Taula 8

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

P3

Zona 1,2 i 3 Zona 1, 2 i 3 Zona 1, 2 i 3 Zona 1, 2 i 3 Zona 1, 2 i 3P4

P5

CICLE INICIAL Zona 4 Zona 5 Zona 8 Zona 5 Zona 7

CICLE MITJÀ Zona 8 Zona 7 Zona 6 Zona 4 Zona 6

CICLE SUPERIOR Zona 7 Zona 6 Zona 4 Zona 8 Zona 5

1ESO Zona 5 Zona 8 Zona 7 Zona 6 Zona 4

2ESO Zona 6 Zona 4 Zona 5 Zona 7 Zona 8

Taula 9

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

ZONA 1
Infantil Infantil Infantil Infantil Infantil

ZONA 2

ZONA 3

ZONA 4 CI 2ESO CS CM 1ESO

ZONA 5 1ESO CI 2ESO CI CS

ZONA 6 2ESO CS CM 1ESO CM

ZONA 7 CS CM 1ESO 2ESO CI

ZONA 8 CM 1ESO CI CS 2ESO
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6. Relació amb la comunitat educativa

En aquest apartat s’especifica com es duran a terme les diferents reunions/entrevistes

entre els membres de la comunitat educativa.

Destacar que a les entrades i sortides del centre hi haurà dispensadors de gel

hidroalcohòlic.

6.1. Reunions d'inici de curs grupals amb les famílies

Farem les reunions d’inici de curs amb les famílies durant el primer trimestre

preferiblement de forma telemàtica. Es faran presencialment en cas que les indicacions

del Departament d’Educació així ho permetin, sempre garantint les mesures de seguretat.

6.2. Reunions individuals de seguiment de les famílies

El seguiment amb les famílies el farem preferentment per videoconferència, telèfon,

correu electrònic o altres mitjans telemàtics. En cas que calgui que les trobades siguin

presencials, es faran mantenint les mesures de seguretat i si s’escau, la trobada serà a

l’aire lliure (pati).

6.3. Consell escolar

Les reunions de Consell Escolar es faran telemàtiques com fins ara. Si hi ha una evolució

positiva de la pandèmia, es podrien plantejar de fer-les presencials mantenint les mesures

de seguretat i sempre d’acord amb les directrius de les autoritats sanitàries.

6.4. Comunicació amb les famílies

Tal i com s’ha dit anteriorment, les comunicacions amb les famílies es faran prefentment

per telèfon, correu electrònic o altres mitjans telemàtics. (Edvoice) Per aquesta raó, tenim

previst de muntar durant el primer trimestre uns tutorials adreçats a les famílies que ho

necessitin sobre l’ús de les eines de comunicació escollides pel centre així com les

plataformes digitals que utilitza el centre.

Els informes d’avaluació es lliuraran a les famílies mitjançant el correu electrònic.

17



c/ dels Garganta, 11
17800 Olot
Tel. 665973325
b7010827@xtec.cat

6.5. Difusió d’informacions vàries referents a l’activitat del centre

El centre disposa d’una pàgina web, www.iegreda.cat, que s’actualitza constantment, i

també té presència a les xarxes socials Twitter i Instagram amb el compte @iegreda. Totes

les informacions que siguin d’interès de la comunitat educativa, s’aniran publicant

periòdicament via aquests canals.

7. Servei de menjador

El servei de menjador de l’IE Greda depèn del Consell Comarcal de la Garrotxa i

l’empresa adjudicataria és Serunion. Compleix els requisits que instrueix la normativa del

Departament d’Educació i les normes higièniques que requereix el Departament de Salut

pels menjadors col·lectius.

En el marc de l’actual situació de pandèmia, el servei es continuarà desenvolupant en

l’espai habitual del menjador escolar. És un espai molt ampli i amb molt bona ventilació.

Per la qual cosa la distribució de les taules pels grups estables es pot fer seguint les

mesures de distanciament marcades i compartimentant l’espai.

L’objectiu principal del menjador, en el marc de l’actual situació de pandèmia continuarà

essent el de garantir l’alimentació adequada, possibilitant als alumnes que es queden a

dinar l’adquisició d’hàbits i conductes educatives referents a la convivència, a

l'alimentació, a la higiene, al lleure i al descans.

Abans i després dels àpats els alumnes s’hauran de rentar les mans.

Entre torn i torn s’aplicarà el protocol de neteja, desinfecció i ventilació del menjador

establert a l’apartat 8 d’aquest document.

Els alumnes de P3 que necessitin descansar al migdia utilitzaran les tumbones que

s’instal·laran al gimnàs mantenint les distàncies i mesures de seguretat. Després del seu

ús es desinfectaran i es ventilarà l’espai. Els torns de menjador i l’espai on s’ubicaran les

taules serà el que es marca a la següent graella:
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Taula 10

Torn Grups Espai

(Dilluns, dimarts i dijous)
1- De 12:30h a 13:15h

2- De 13:15h a 13:45h

3- De 13:45h a 14:45h

Infantil: P3 - P4 - P5
Cicle Inicial:  1r - 2n
Cicle Mitjà:  3r - 4t

ESO

Cicle superior: 5è - 6è

1
2
3

5

4

(Dimecres i divendres)
1- De 13:15h a 14:00h

2- De 14:00h a 14:30h

Infantil: P3 - P4 - P5
Cicle Inicial:  1r - 2n
Cicle Mitjà:  3r - 4t
Cicle superior: 5è - 6è
ESO

1
2
3
4
5

Els monitors dinaran a l’espai sectoritzat del menjador. El professorat que es quedi a dinar

al centre ho farà a la sala de mestres.
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Aquests espais seguiran el protocol de neteja i desinfecció estipulat a l’apartat 8.

8. Pla de neteja

La neteja i desinfecció del centre la realitza l’empresa adjudicatària Ingesan mitjançant

contracte amb l'Ajuntament d'Olot i es fa diàriament.

A cada espai del centre hi haurà un full de seguiment de neteja ja siguin en espais

utilitzats per grups estables o en altres espais utilitzats per diversos grups i/o persones

com lavabos, sala de mestres, menjador, aules comunes, zones de pas i recepció.

A cada espai hi haurà un dispensador de gel hidroalcohòlic perquè els usuaris se’n posin

a l’entrada i a la sortida. Els espais es ventilaran després de cada ús. Els materials utilitzats

i les taules dels espais comuns seran els usuaris qui les netejaran.

Exemple de la graella de neteja i desinfecció dels espais:

Taula 11

ESPAI:

DIA HORA VENTILACIÓ
(10 minuts 3
vegades al dia i/ o
després de cada
ús)

NETEJA
MATERIALS
(després de
cada ús)

NETEJA
TAULES,CADIR
ES I POMS DE
PORTES
(després de
cada ús)

DESINFECCIÓ
(1 al dia)
Apartat a omplir
pel Servei Empresa
neteja
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Cada matí, per a l’obertura diària del centre els conserges comprovaran els següents

ítems:

Taula 12

Acció Sí No

Tots els dispensadors de
sabó dels lavabos i aules
amb pica disposen de sabó
suficient.

Tots els dispensadors de
gel hidroalcohòlic dels
lavabos, aules i espais
comuns disposen de gel
suficient.

Els dispensadors de
tovalloles de paper d’un sol
ús dels lavabos i aules amb
pica disposen de paper.

Comprovar que al full de
seguiment de neteja situat
a cada espai si s’han
efectuat les accions de
neteja corresponents.

Comprovar que les fonts
d’aigua del pati estiguin
netes i desinfectades.

Comprovar que els jocs
situats a les zones de pati
estiguin nets i desinfectats.
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9. Transport

A inicis de setembre el Consell Comarcal de la Garrotxa ens informarà de les rutes de

transport i la freqüència de pas del TPO, així com de les mesures de seguretat

específiques: https://www.garrotxa.cat/arees/educacio/transport-escolar/

10. Extraescolars i acollida

10.1. Activitats extraescolars

L’empresa Rocatomba organitza les activitats extraescolars a les diferents etapes

educatives. Les inscripcions es faran el mes de setembre i es començaran a l’octubre.

Dins les diferents activitats es faran grups estables. Les activitats que s’oferiran seran:

● Primària : mecanografia, poliesport i zumba.

● Secundària: mecanografia, biblioteca i poliesport.

● Taller d’Estudi Assistit (TEA) (primària i secundària) organitzat per l’IME.

Taula 13

● Alguna activitat pot estar subjecta a canvis en funció de la demanda de la mateixa.

Hores DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

12:30-13:15h Mecanografia
5è i 6è

Polisport (PRI)
Zumba (PRI)
4t - 5è - 6è

13:15-14:30h Polisport (PRI)
1r - 2n -3r

Polisport (PRI)
1r -2n - 3r

15:00-17:00H ESO

Biblioteca
Meca

ESO

16:30-17:30h TEA
Alumnes C.M.

TEA
Alumnes C.S

ESO

TEA
Alumnes C.M.

TEA
Alumnes C.S

ESO
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10.2. Acollida matinal

S’ofereix acollida matinal pels alumnes de d’infantil i primària, de 7:30 a 8:45h. Aquest

servei està gestionat per l’empresa Rocatomba. Aquest serà l’encarregat de seguir les

normes de seguretat i higiene que marca la normativa. L’espai on es farà l’acollida matinal

és el gimnàs. Un cop acaba l’acollida, serà l’empresa qui gestionarà la neteja de l’espai.

A les 8:45 els alumnes sortiran per les dues portes laterals del gimnàs. Sortiran per la

porta més propera el seu punt d’accés, es rentaran les mans abans de sortir i utilitzaran

sempre  la mascareta.

En el cas dels alumnes d’infantil i cicle inicial, aquests aniran acompanyats pels germans o

bé per alumnes que siguin del mateix cicle, fins arribar el seu punt d’accés.

11. Activitats complementàries

Professorat

Formacions:

● Eines per a l’avaluació competencial: de les àrees als projectes. Les sessions

començaran a l’octubre

● L’encaix primària-secundària de matemàtiques: un mateix fil conductor

Activitats del Pla de Formació de Zona que es faran telemàticament.

Alumnes

Les sortides les concretarem al llarg del curs depenent de l’evolució de la pandèmia. Els

alumnes faran diferents activitats al llarg del curs, dins l’aula amb el seu grup de

convivència estable. Aquestes activitats són:

● Salut i escola: alumnes de 1r i 2n ESO.

● Sigues tu: puntualment intervindrà una monitora per fer xerrades els cursos de 1r,

4t i 6è i 1r d’ESO.

● Activitats IME (es reserven el mes de setembre), destinades a totes les etapes

educatives.
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Durant les sessions de les diferents activitats, en el cas d’intervenir personal de fora del

centre, es seguiran les mesures de seguretat i higiene establertes.

12. Reunions dels òrgans unipersonals i col·lectius de

coordinació i govern

Pel que fa a les reunions entre el claustre de docents i també amb els suports externs,

seran telemàtiques sempre que sigui possible. Les que es detallen com a presencials, en

funció de l’evolució de la pandèmia es traslladarien a l’entorn virtual. Aquestes reunions

es detallen en el quadre següent:

Taula 14

Òrgans Tipus de reunió Format de la reunió Periodicitat/temporitza
ció

Equip directiu Planificació Presencial Dues a la setmana

Consell de direcció Planificació i
organització
pedagògica infantil i
primària

Presencial 6 reunions durant el
curs

Coordinacions primària Organització
pedagògica

Presencial setmanal

Coordinació Ed. Infantil Organització
pedagògica

Presencial setmanal

Coordinació
primària-secundària

Organització
pedagògica

Presencial 1 mensual

Comissions Organització
pedagògica

Presencial Quinzenal

Equip docent de 1r / 2n
ESO

Coordinació Videoconferència Quinzenal

Coordinació de
projectes 1r ESO

Coordinació Videoconferència Quinzenal

Tutors ESO Coordinació Presencial Quinzenal

Coordinació
pedagògica-Orientadora

Coordinació Presencial Quinzenal
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-TIS

Claustre pedagògic Comunicació
d’informacions

Videoconferència Mensuals

Avaluació Avaluació d’alumnes Presencial Trimestral

CAD Coordinació Presencial Setmanal

CAD social Coordinació Presencial Mensual

3. Protocol d’actuació en cas de detectar un possible

cas de covid-19

El responsable de la coordinació i la gestió de la COVID-19 al centre és el director/a que

contactarà amb els gestors COVID sempre que sigui necessari i traspassarà les dades al

TRAÇACOVID.

Davant d’una persona que comença a desenvolupar símptomes compatibles amb la

COVID-19 al centre educatiu s’activarà aquest protocol d’actuació:

1- Es portarà a la persona en un espai separat d’ús individual: Zona acotada per aquesta

raó al gimnàs del centre i propera a un dels accessos per a facilitar la ventilació i al lavabo

adaptat de la planta baixa de manera que no hagi de desplaçar-se per l’interior de l’edifici

ni per les zones amb aules.

2- El docent de guàrdia que es quedi al seu càrrec en aquell moment haurà de portar

mascareta, així com la persona amb indicis de possible simptomatologia COVID. Es

procurarà sempre que sigui possible mantenir la distància de seguretat.

3- S’informarà al director/a del centre i es trucarà a la família perquè vingui a recollir a

l'infant o adolescent i el porti al seu CAP de referència perquè es valori la situació.

4- En cas de presentar símptomes de gravetat es trucarà al 061

5- Un cop valorat l’afectat/ada al CAP si se li fa una prova PCR tant l’infant com la família

hauran d’estar a casa fins que es sàpiga el resultat. Si aquest és positiu serà Salut Pública

qui farà la identificació, aïllament i seguiment dels contactes estrets mitjançant els gestors

COVID.
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Quan es confirma un cas positiu en un grup de convivència estable amb alumnes a partir

dels 12 anys, Salut farà una prova diagnòstica i estudi de contactes a tot el grup,

independentment de l'estat vacunal dels membres que el formen. Aquest estudi, però,

variarà segons si l’alumne o alumna té la pauta completa de vacunació o no:

● A les persones amb pauta de vacunació completa que hagin estat contactes

estrets se’ls farà un test d’antígens (TAR) per automostra supervisada entre els

dies 0 i 1 després de diagnosticar-se que hi ha un cas al grup de convivència

estable.

● Pel que fa a les persones no vacunades o amb pauta de vacunació incompleta

se’ls farà una PCR entre els dies 4 i 6, preferentment el dia 4 i en un punt

centralitzat. Aquestes persones han de fer igualment la quarantena de 10 dies. 

6- El director/a contactarà amb l’inspector/a de referència del seu centre i amb el Servei

territorial d’ Educació per a informar de la situació que procedirà a contactar amb el servei

de salut pública en cas d'una situació d'emergència.

7- Les decisions en relació al tancament de l’activitat presencial del centre educatiu serà

el resultat de la valoració, sobre el terreny, de l’autoritat sanitària.

Tota la informació actualitzada relacionada amb el desenvolupament de la pandèmia i

com això afecta els centres educatius es pot trobar a la web:

canalsalut.gencat.cat/salutescola.

14. Seguiment del pla

Aquest pla s’anirà revisant segons l’evolució de la pandèmia seguint les instruccions dels

Departaments d’Educació i Salut.

Els responsables de fer el seguiment són: els membres de l’Equip Directiu i els

Coordinadors d’ Ed. Infantil, Primària i ESO i el/la Coordinador/a de Prevenció de riscos

laborals.
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15. Pla de treball del centre educatiu en confinament

15.1. Educació infantil i primària

En cas de confinament d’un grup es farà el seguiment telefònic dels membres dels

diferents grups d’infantil i primària distribuïts en grups petits d’alumnes (10 alumnes). Cada

docent del seu grup de referència haurà de tutoritzar les tasques. Aquesta tutorització

també es podrà fer utilitzant el correu electrònic i/o l’aplicació Edvoice amb els pares. Els

alumnes de cicle superior utilitzaran el Classroom per fer un seguiment de les activitats.

A continuació s’especifica com s’organitzaran aquestes tasques i quina serà la periodicitat

del contacte del docent amb el grup.

Taula 15

NIVELL EDUCATIU MÈTODE DE
TREBALL I
RECURSOS
DIDÀCTICS
PREVISTOS

MITJÀ I
PERIODICITAT
DEL
CONTACTE
AMB EL GRUP

MITJÀ I
PERIODICITAT
DEL
CONTACTE
INDIVIDUAL
AMB
L’ALUMNE/A

MITJÀ I
PERIODICITAT
DEL
CONTACTE
INDIVIDUAL
AMB
LA FAMÍLIA

Infantil i cicle
inicial

Propostes
telemàtiques en
un Paddlet

Un cop a la
setmana a través
de
videoconferències
i/o trucades
telefòniques

Un cop per
setmana.

Via correu
electrònic/Edvoice
/telèfon

Sempre que sigui
necessari

Cicle mitjà Propostes
telemàtiques en
un Paddlet

Un cop a la
setmana a través
de
videoconferències
i/o trucades
telefòniques

Un cop per
setmana.

Via correu
electrònic/Edvoice
/telèfon

Sempre que sigui
necessari

Cicle superior Propostes
telemàtiques  a
través del
Classroom

Un cop a la
setmana a través
de
videoconferències
i/o  trucades
telefòniques

Un cop per
setmana.

Via correu
electrònic/Edvoice
/telèfon

Sempre que sigui
necessari
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15.2. Educació secundària

En cas de confinament de grup, es farà classe diària via telemàtica segons un horari

predefinit on hi intervinguin els diferents professors de l’equip docent. També s’utilitzarà

el correu electrònic, el telèfon i l’Edvoice per fer un seguiment més acurat si és necessari.

En cas que el grup no estigui confinat i només estigui confinat un alumne o un subgrup

d’alumnes, aquests es connectaran des de casa a les sessions lectives del centre i el

tutor/cotutor els farà un seguiment personalitzat de la seva situació via email, telèfon o

Edvoice.

El centre ha procurat que tots els alumnes de secundària gaudeixin d’un equip

(Chromebook) i el departament ha facilitat kits de connexió Mifi per aquelles famílies que

no disposin d’internet a casa.

A l’ESO la comunicació amb els alumnes serà via correu electrònic i/o Edvoice. En cas de

confinament, es crearan grups petits d’alumnes (12 alumnes) i cada docent d’ESO

tutoritzarà les tasques d’aquests alumnes. El tutor d’un grup es reunirà dues vegades amb

els alumnes de manera telemàtica (via Google Meet).

En cas que algun alumne necessiti més suport, el tutor podrà establir un contacte

individual via Google Meet o telefònic si és que no hi ha altra manera de contactar amb

l’alumne.
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