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1.

Pla d’obertura curs 2021-2022

1.1. Diagnosi
L’elaboració del Pla d’Obertura es va iniciar després de la situació viscuda al
13 de març de 2020 degut a la pandèmia provocada pel COVID-19. A finals del
mes de juny del 2020 l’equip directiu va iniciar la seva elaboració, al mes de
juliol va estar treballant en ell i al llarg del curs 2020-21 es va anar modificant,
ha estat i és un document viu.
Al llarg del curs passat vàrem comprovar que els confinaments parcials de
cursos afectats per un positiu a l’aula era el que més es repetia i vam
reformular el Pla tenint en compte les característiques de l’edat dels alumnes i
la seva autonomia amb els aparells digitals.
L’escola també ha fet una millora important, el nostre centre disposava des
de setembre de 2018 de G-Suite, i hem apostat per crear adreces de correu
electrònic (amb el domini “escolafabra.cat”) a tot l’alumnat de Primària i
treballar amb Classroom tota l’etapa.
Amb la mirada posada a l’obertura del centre aquest setembre, aquest pla té
com a objectius principals organitzar la logística de l’escola presencial -tenint
sempre en compte les directrius del Departament d’Educació i de Salut- i
determinar l’organització de l’escola virtual en cas d’haver confinaments
parcials o total.
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1.2 Organització dels grups estables
Des de l’inici del curs 2020-21 vam proposar i seguim proposant grups de
convivència estables respectant les directrius establertes pel Departament
d’Educació amb l’objectiu de reconèixer de forma fàcil la traçabilitat de
possibles casos que es puguin donar al llarg del curs. Es tracta d’un grup de
persones que tenen una relació propera i molt quotidiana, la qual cosa
permetrà que no sigui necessària la distància física interpersonal establerta
en 1.5 metres ni l’ús de mascaretes l’aula. Els canvis en la seva obligarietat o
no seran seguint les instruccions que aquesta escola rebi per part del
Departament de Salut o Educació. Les tutores formaran part d’aquest grup
estable, però segons la normativa publicada el maig del 2021 caldrà que
portin la mascareta posada.
En el cas que terceres persones s’hagin de relacionar amb aquests grups,
(docents i altres professionals de suport educatiu), o en cas que diferents
grups s’hagin de relacionar entre si, s’han de complir rigorosament les
mesures de protecció individual, especialment l’ús de la mascareta.

Criteris de configuració dels grups:
Es podran mantenir els grups-classe de P-4, P-5, 2n, 3r, 4t i 5è. Els altres
grups seran triplicats: P-3, 1r i 6è. Cada grup està configurat segons els
criteris pedagògics definits al PEC i a les NOFC del centre.
Els grups estables d’Ed Infantil i Ed Primària es mantindran junts al màxim
d’activitats al llarg de la jornada intensiva, però sí que recuperem activitats
internivell mantenint les mesures de protecció i seguretat indicades pels
departaments de Salut i Educació.
Els germans/es bessons/es, sempre que pugui ser, aniran junts al mateix
grup estable per la traçabilitat de possibles confinaments. Es tindrà en
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compte,

però,

el

que

hagin

comunicat

les

famílies

a

les tutories

corresponents al llarg de les reunions individuals del curs 2020-21.

Us detallem les condicions i criteris finals de cara a la definició dels grups
estables a l’escola Fabra:
ESPAIS
1. Tripliquem P-3 usant l’aula de Psicomotricitat .
2. Les aules d'EI són de 55 m2 i permeten mantenir els grups de P4 i P5 en les
seves aules.
3. Les aules de Primària són de 62-68 m2. Tripliquem 1r amb l’aula polivalent
que es troba en el passadís de baix, i 6è. Aquesta última triplicació,
perquè els alumnes del mateix nivell estiguin el més junts possible, fa que
l’aula de música aculli el grup de 4t B.
PROFESSORAT
4. Aquest curs mantenim les especialitats d’Educació Física i Anglès, i
recuperem un gran nombre d’hores d'Educació Especial i l’especialitat de
Música, per no tornar a renunciar a la qualitat de les mateixes. Aquesta
reestructuració ens permet poder recuperar hores d’atenció a la
diversitat i de reforços a l’aula.
5. És prudent, després de les situacions viscudes el curs 2021-22, deixar
alguns mestres sense tutoria per atendre les previsibles substitucions que
es puguin donar durant el curs.
TRIPLICACIONS
S’han seguit els següents criteris per dur a terme aquestes triplicacions:
-

incidència i confinaments a CS al llarg del curs 2020-21

-

ràtios dels nivells

-

causístiques diverses dels grups
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Més concretament:
6. La triplicació de P3 es produeix per l’obertura d’una línia de P3 al centre.
7. La triplicació del curs de 1r es produeix per poder atendre el procés de
lectoescritura amb la màxima qualitat possible.
8. La triplicació de 6è es produeix pel rati tan nombrós d'aquest grup (+55),
les característiques del grup i per afavorir una reconducció per a la
millora de les competències bàsiques així com assegurar també un òptim
traspàs d'aquests alumnes a l'institut.

ALTRES ESPAIS
10. Deixem el gimnàs com a espai lliure necessari per a desenvolupar
activitats lectives desangoixants i poguer utilitzar-lo, seguint els protocols
de neteja i desinfecció.
11. Deixem l'aula d'informàtica com a espai per a no renunciar al
desenvolupament de la competència digital, sempre seguint els protocols
de neteja i desinfecció.
12. No utilitzem el menjador per no haver de renunciar a les extraescolars i
al propi servei de menjador. Només amb l’ús de d’extraescolars i menjador
cal higienitzar aquest espai quatre vegades al dia.
13. Recuperem l’aula de Plàstica com espai polivalent per dur a terme
activitats lectives.
14. L’aula “Llum” i “Espai” serviran per atendre activitats lectives en grups
reduïts com per exemple l’Educació Especial i/o els Racons de Llengua.
15. La Biblioteca del centre torna a ser una aula de lectura, consulta i per la
realització d’activitats lectives.
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Organització dels grups, espais i docents del curs 2021-22:

GRUP

ALUMNES

PROFESSORAT
ESTABLE

P3 A

Tutora 1

P3 B

Tutora 2

ALTRES DOCENTS QUE
INTERVENEN (amb
mesures de seguretat)

PERSONAL D'ATENCIÓ
EDUCATIVA (amb
mesures de seguretat)

ESPAI ESTABLE
D’AQUEST GRUP

Aula P3 A
TEI

Aula P3 B

EE 01
P3 C

Tutora 3

Psicomotricitat
Anglès 01

P4 A

Tutora 4

-

Aula P4 A

P4 B

Tutora 5

-

Aula P4 B

P5 A

Tutora 6

-

Aula P5 A

P5 B

Tutora 7

-

Aula P5 B

1r A

Tutora 8

EE 02

-

Aula 1r A

1r B

Tutora 9

Anglès 01

-

Aula 1r B

1r C

Tutora 10

Ed Física 01

-

Aula Polivalent

2n A

Tutora 11

Música 01

Vetlladora

Aula 2n A

2n B

Tutora 12

Mestra reforç 01

-

Aula 2n B

3r A

Tutora 13

-

Aula 3r A

3r B

Tutora 14

-

Aula 3r B

4t A

Tutora 15

-

Aula 4t A

4t B

Tutora 16

-

Aula de Música

Mestra Reforç
Música 01

EE 02
Anglès 02
Ed Física 01
Música 02
Mestra reforç 02

5è A

Tutora 17

EE 02

Vetlladora

Aula 5è A

5è B

Tutora 18

Anglès 02

-

Aula 4t B

6è A

Tutora 19

Música 02

Vetlladora

Aula 6è A

6è B

Tutora 20

Ed Física 02

Vetlladora

Aula 6è B

6è C

Tutora 21

Mestra reforç 03

Vetlladora

Aula 5è B
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1.3 Criteris organitzatius dels recursos per a l’atenció de l’alumnat
amb necessitat específica de suport educatiu (NESE)
Es seguiran sempre els criteris establerts en el Pla d’actuació en el marc de la
pandèmia elaborat amb el Departament de Salut i les instruccions elaborades
pel Departament d’Educació:

·

Instruccions per al curs 2021-2022 dels centres educatius de Catalunya

· Pla d'actuació per al curs 2021-2022 per a centres educatius en el marc de la
pandèmia de covid 19
Valorant les conseqüències del confinament en el desenvolupament cognitiu,
afectiu i social de l’alumnat vulnerable, en aquest apartat exposem breument
els criteris que s’han seguit per poder organitzar l’acompanyament, seguiment i
atenció directa de l’alumnat amb especials dificultats.
S’ha valorat la triplicació del nivell de 6è per tal de poder atendre millor a
l’alumnat.

Són

grups

molt

nombrosos

i,

tenint

en

compte les seves

característiques, creiem que pot ser molt positiu la seva triplicació. Les
persones especialistes de Pedagogia Terapèutica atendran la diversitat a totes
les aules. Se’ls assignarà unes hores concretes per tal que puguin intervenir en
tots els grups-classe.
La Tècnica d’Educació Infantil atendrà als tres grups de P3, ajudant en la gestió
de la seva adaptació al centre i a les mestres d’aquest nivell. Durant diverses
hores, prioritzarem la inclusivitat a l’aula, intervenint dos professionals alhora
per tal d’atendre millor les necessitats de l'alumnat.
Es tindrà en compte l’alumnat nouvingut, ajudant-lo a la seva adaptació al
centre i reforçant l’aprenentatge de la llengua catalana. La coordinadora de
llengua, interculturalitat i cohesió social (CLIC) tindrà per horari unes hores
assignades a l’acollida i acompanyament de l’alumnat nouvingut per fer una
immersió a la llengua personalitzada. Cada setmana (dimarts a les 12:30 h) es
faran les reunions de la Comissió d’Atenció a la Diversitat amb l’EAP, per tal de
fer un seguiment de tot l’alumnat NESE i NEE del centre.
Un cop cada trimestre, com a mínim, farem la reunió amb la Comissió Social
Escolar amb la nostra referent de Serveis a les Persones del municipi. Seguirem
coordinant-nos amb els professionals del CRETDIC, CSMIJ, CDIAP i altres
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professionals terapèutics (segons valoració de necessitats). Sempre es seguiran
els criteris establerts en el Pla d’actuació en el marc de la pandèmia elaborat
pel Departament de Salut.

1.4 Organització de les entrades i sortides
Atès que s’han d’evitar les aglomeracions de persones hem seqüenciat els moments
d’entrada i sortida al recinte escolar i habilitat més accesos segons el nivell educatiu
de l'alumn@. Cal tenir en compte les següents indicacions:
1.

Cal ser molt puntual i molt respectuós, i així es treballarà a les tutories i a les
reunions d’aula, amb les hores assignades d’entrades i sortides.

2. Si el nen ha de venir acompanyat, només vindrà amb un sol acompanyant.
3. L’acompanyant no s’aturarà a les portes d’accés a mantenir converses amb
mestres o altres acompanyants. És molt important mantenir una circulació de
persones altament fluïda.
4. Tots els acompanyants han de dur mascareta.
El nostre centre disposa de quatre accesos d’entrada:
1.

Barri de Primària (Av. del Bosquet, 1)

2. Barri CM i CS (Av. Miquel de Calderó)
3. Barri d’Infantil (Av. del Bosquet, 3)
4. Barri del caminet de sorra (entre la Llar d’Infants i l’escola)

A l’hora de la sortida, disposem de 5 barris de sortida:
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1.

Barri de Primària (Av. del Bosquet, 1)

2. Barri CM i CS (Av. Miquel de Calderó)
3. Barri d’Infantil (Av. del Bosquet, 3)
4. Barri del caminet de sorra (entre la Llar d’Infants i l’escola)
5. Barri cantoner (Av. Miquel de Calderó-Av. del Bosquet)

ENTRADES
Grups

Hora matí

Porta

P3

9.00

Caminet de Sorra (Porta 4)

P4

9:00

Infantil (Av. Bosquet, 3) (Porta 3)

P5

8:55

Infantil (Av. Bosquet, 3) (Porta 3)

1r

9:05

Primària 1r, 2n i 3r (Av. Bosquet, 1) (Porta 1)

2n

9:00

Primària 1r, 2n i 3r(Av. Bosquet, 1) (Porta 1)

3r

8:55

Primària 1r, 2n i 3r(Av. Bosquet, 1) (Porta 1)

4t

9:05

Primària 4t, 5è i 6è (carrer Miquel de Calderó) (Porta 2)

5è

9:00

Primària 4t, 5è i 6è (carrer Miquel de Calderó) (Porta 2)

6è

8:55

Primària 4t, 5è i 6è (carrer Miquel de Calderó) (Porta 2)

TARDA: Tots els alumnes entren a les 15.00: INFANTIL porta 3 i PRIMÀRIA porta 1.
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SORTIDES
Grups

Hora sortida tarda

Porta

P3

16.30

Caminet de sorra (Porta 4)

P4

16.30

Infantil (Av. Bosquet, 3) (Porta 3)

P5

16.25

Infantil (Av. Bosquet, 3) (Porta 3)

Les dues portes d’educació infantil s’obren a les 16.20h.
1r

16.35

Primària (Av. Bosquet, 1) (Porta 1)

2n

16.30

Primària (Av. Bosquet, 1) (Porta 1)

3r

16.25

Primària (Av. Bosquet -Miquel de Calderó) (Porta 5)

4t

16.35

Rocòdrom (carrer Miquel de Calderó) (Porta 2)

5è

16.30

Rocòdrom (carrer Miquel de Calderó) (Porta 2)

6è

16.25

Rocòdrom (carrer Miquel de Calderó) (Porta 2)

A les 12:30 surten tots a la mateixa hora per les portes: INFANTIL porta 3 i PRIMÀRIA porta 1.

Observacions:
●

Per tal d’evitar aglomeracions, es faran les entrades per 4 portes/barris i les
sortides per 5 portes/barris diferents.

●

Els alumnes de 4t, 5è i 6è seran acompanyats pels seus mestres fins al barri de
sortida per Av Miquel Calderó.

●

Caldrà mantenir la distància de seguretat d’1.5 metres en tot moment.

●

A Infantil, només es permetrà l'entrada fins a la porta de l’edifici a una persona
adulta, sempre amb mascareta. Aquesta persona adulta haurà de deixar a
l’infant en aquests punts concrets:

GRUP

LLOC

P3 A

Porta de l’aula de P3 A (terrassa)

P3 B

Porta de l’aula de P3 B (terrassa)

P3 C

Porta Porxada

P4 A

Porta de l’aula de P4 A (terrassa)

P4 B

Porta de l’aula de P4 B (terrassa)

P5 A

Porta de l’aula de P5 A (terrassa)
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P5 B

●

Porta de l’aula de P5 B (terrassa)

A Primària, a les hores d’entrada els adults evitaran entrar al recinte escolar
(als patis).

●

En el cas de 1r curs, el primer dia es permetrà a una persona adulta
acompanyar a l’alumne/a fins a l’exterior de les aules, sempre amb mascareta.

●

L’alumnat de Primària haurà d’entrar al recinte escolar obligatòriament amb
mascareta, mantenir la distància de seguretat d’1.5 metres i anar directament
a l’aula.

●

Accés directe a l’aula i sense fer files. Els alumnes quan arriben a l'escola van
directes a l’aula on el tutor o tutora els estarà esperant.

●

A la sortida, un adult de cada família de P3, P4 i P5 podrà recollir a l’alumnat
en el mateix punt on el va deixar al matí.

●

A la sortida, un adult de cada família de 1r, 2n i 3r podrà esperar a l’alumnat al
pati escolar, sempre amb mascareta i a l’espai designat, assenyalat amb un
rètol, per a aquest efecte i per a cada grup.

●

Les famílies de 4t, 5è i 6è esperaran a l’alumnat a l’exterior del centre, al carrer
Miquel de Calderó.

●

L’alumnat que tingui permís per marxar sol a casa, ho farà directament per la
porta de sortida corresponent.

●

El claustre i conserges de l’escola seran els responsables d’obrir i tancar les
portes. A les reunions d’organització del curs dels primers dies de setembre es
concretarà quines persones són les responsables cada dia a cada franja
horària.

●

Es demanarà MÀXIMA PUNTUALITAT a totes les famílies, tant a les entrades
com a les sortides.

●

L’alumnat que arribi tard, haurà d’accedir al centre per la porta principal
d’Avinguda Miquel Caleró i s’haurà de deixar registre en el document
corresponent.

●

SERVEI D’ACOLLIDA MATINAL (SAM): El SAM comença a les 07:45 h. La porta
d’entrada serà la porta de Primària (Av. del Bosquet, 1).

●

SERVEI D’ACOLLIDA DE LA TARDA (SAT) i extraescolars: En acabar el SAT
(18.00h ) l’alumnat haurà de sortir per la porta de Primària (Av. del Bosquet, 1)

(Tots els aspectes referents al SAM, SAT i extraescolar es poden llegir a
l’apartat 1.9 d’aquest pla o es pot contactar amb l’AFA a través del seu mail o
telèfon).
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1.5 Organització de l’espai d’esbarjo
Actualment segons el Pla d’actuació per al curs 2021-22 per a centres educatius
en el marc de la pandèmia (Agost 2021) la sortida al pati ha de ser esglaonada,
per això enguany farem dos torns de pati: Cicle Inicial i Educació Infantil, d’11.00
a 11.30, i Cicle Mitjà i Cicle Superior, de 10.30 a 11.00.
Atès que a l’espai del pati es pot permetre la interacció de diferents grups de
convivència estable si es fa ús de la mascareta, sectoritzarem el pati però amb
la decisió de donar la possibilitat de joc als alumnes del mateix nivell un dia a la
setmana, els DIVENDRES. La resta de dies, per tal de tenir l’oportunitat de poder
estar al pati SENSE MASCARETA els alumnes faran el pati (com el curs passat)
amb el seu grup bombolla. (Aquesta mesura és revisable segons la situació amb
la pandèmia i l’alumnat).
En aquest 1r cas, els patis quedarien sectoritzats de la següent manera:
-

Ed. Infantil i Cicle Inicial (11h - 11.30h):
De dilluns a dijous:
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Els divendres:

-

Cicle Mitjà i Cicle Superior (10.30h - 11h):
Del dilluns a dijous:
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Els divendres:

Cadascun d’aquests patis estaran diàriament vigilats per diferents mestres.
L’organització de les vigilàncies és de caràcter intern del centre.

Observacions:
●

Cadascun dels grups estables ocuparan una d’aquestes zones durant una
setmana.

●

Es treballarà a través del Departament d’Educació Física per vetllar que totes
les zones disposin de material de joc diferent.

●

L’Equip Directiu establirà la vigilància de les zones del pati, i cada zona estarà
vigilada per 1 o 2 mestres del claustre. La vetlladora i TEI també recolzaran
aquesta vigilància.

●

La taula següent especifica l’horari de sortida i d’entrada dels patis, els
lavabos que es faran servir durant l’esbarjo i les portes d’entrada i sortida als
edificis:
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Grups

Harari esbarjo

P3

Lavabos

Portes aules

Lavabos de P3 i de
psicomotricitat

Portes aules

Lavabos de P4

P5

Portes aules

Lavabos de P5

1r

Portes aules

Lavabos de 1r

2n

Porta entrada
Primària

Lavabos passadís
música

3r

Porta entrada
Primària

Lavabos passadís AFA

4t

Porta 1 passadís
informàtica

Lavabos passadís
música

5è

Porta 1 passadís
informàtica

Lavabos gimnàs

6è

Porta 2 passadís
informàtica

Lavabos gimnàs

P4

11h - 11:30h

10:30h - 11:00h

●

Accès (portes)

Cada mestre/a haurà de vetllar per ser puntual a l’hora d’anar cap al pati i a
l’hora de tornar. Abans de començar a jugar cal que tot l’alumnat passi pels
lavabos i es rentin les mans. També caldrà que ho tornin a fer abans d’entrar a
l’aula.

●

Cada mestre/a vetllarà per no coincidir amb altres grups al passadís. També
caldrà anar de manera ordenada i sense envair espais d’altres grups cap a la
zona assignada per jugar durant aquella setmana.

●

La graella amb els torns dels espais dels patis estarà penjada a totes les aules
i a la sala de mestres, així com a la carpeta compartida del drive.

●

Els torns dels patis queden establerts segons organització en l’Annex Torns
Patis.
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1.6 Relació amb la comunitat educativa
Reunions:
Les reunions laborals de més de 10 persones es podran fer telemàtiques o al gimnàs,
per tal de garantir la màxima seguretat de tots els participants.
Les reunions d’aula podran fer-se telemàtiques o presencials. Si són presencials
hauran de tenir en compte les mesures de seguretat (mascaretes i distància mínima
d’1.5 metres, un sol membre de la família i sense fills, a l’aire lliure o al gimnàs).
A continuació es detallen la previsió de reunions al llarg del curs i la modalitat que
s’adoptarà:
Reunió

Previsió nombre de
reunions/ curs

Consell Escolar

Mínim 3 reunions

Reunions d’inici de curs

Una reunió per nivell a l’inici
de curs

Comissions Consell Escolar

Mínim 2 reunions

AFA-direcció

Mínim 3 reunions

Entrevistes famílies amb
tutores

Mínim 1 amb cada família

Modalitat

Prioritàriament telemàtiques.
Es valorarà en cada cas
segons evolució de la Còvid i
la normativa.

Sempre que sigui necessari, l’equip docent es comunicarà periòdicament amb les
famílies via correu electrònic i trucades telefòniques, evitant al màxim les trobades
presencials (excepte en les entrevistes de tutoria). Si alguna família ho sol·licita,
aquestes entrevistes també es poden fer via telemàtica (videoconferència).

Difusió i informació del Pla d’Organització a les famílies:
Aquest pla es presenta al Consell Escolar del Centre en data de 6 de setembre de
2020. A més, es publicarà a la web del centre i s’avisarà a les famílies de la seva
publicació (via correu electrònic). Els aspectes més importants del pla s’explicaran a
les reunions d’inici de curs, i es farà una addenda de la carta de compromís educatiu
amb els aspectes de seguretat i organitzatius més importants d’aquest pla que
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caldrà tenir en compte per part del centre i de les famílies. Aquesta addenda
l’hauran de signar totes les famílies de l’escola.

1.7 Servei de menjador
A l’espai de menjador els grups estables es mantindran en tot moment, tant en el
moment de dinar com a l’estona d’esbarjo.
●

Per tal de garantir les distàncies de seguretat a dins del menjador entre
els grups estables, caldrà que els grups de P3, P4, P5 i 1r dinin a les
seves aules.

●

Els tres grups de P3 també faran la migdiada a les seves aules
respectives.

●

Tot l’alumnat utilitzarà tovallons de cel·lulosa (P3 no farà servir pitets).

●

A continuació, s’especifiquen els torns de menjador i els espais que
ocuparà cada nivell:
NIVELL

TORN

ESPAI

P3

12:30

Aules de P3

P4

12:30

Aules de P4

P5

12:30

Aules de P5

1r

12:30

Aules de 1r

2n

12:30

Menjador

3r

12:30

Menjador

4t

13:45

Menjador

5è

13:45

Gimnàs

6è

13:45

Gimnàs

●

En acabar cada torn de menjador, es desinfectaran aules i menjador.

●

Els grups estables de convivència no podran sortir al pati fins que totes
les persones que formen part d’aquell grup estable acabi de dinar i
s’hagi recollit l’espai.

●

Per a l’alumnat de Primària, és obligatori l’ús de mascareta durant
l’estona del migdia (de 12:30 a 15 h). És recomanable que tot l’alumnat
porti mascaretes que es puguin penjar al coll per tal d’evitar que
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caiguin a terra. L’alumnat només es podrà treure la mascareta quan les
monitores o monitors així ho indiquin.
●

Es respectaran els espais exteriors dels patis que s’estiguin fent servir a
l’hora del pati del matí (veure graelles del punt 1.5 d’aquest pla).

●

Els lavabos que s’utilitzaran en l’estona de menjador i el temps d’esbarjo
del migdia seran els següents:

●

Grups

Lavabos

P3

Lavabos de P3 i psicomotricitat

P4

Lavabos de P4

P5

Lavabos de P5

1r

Lavabos de 1r

2n

Lavabos passadís música

3r

Lavabos passadís AFA

4t

Lavabos passadís música

5è

Lavabos gimnàs

6è

Lavabos gimnàs

Les coordinadores del menjador faran totes les gestions que es puguin
amb les famílies via telemàtica o telefònica.

●

Si durant l’estona de menjador o d’esbarjo del migdia un infant
presenta símptomes compatibles amb COVID-19, la coordinadora de
menjador aillarà a aquest infant al despatx de la psicopedagoga i
seguirà el protocol que s’especifica al punt 1.12 d’aquest pla.
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1.8 Pla de neteja
El pla de neteja, desinfecció i ventilació de que l’escola seguirà per aquest curs
2021-22 ha estat adaptat a les característiques i recursos dels que disposa el centre:
V = ventilació
ND= neteja i
desinfecció
N = neteja

Abans
de cada
ús

Després
de cada
ús

Diàriament

≥1
vegada
al dia

Setmanalmen
t

Comentaris

AULES DELS GRUPS
Ventilació de les
aules

V

Superfície
taules i cadires

ND

Hi haurà constantment
ventilació creuada a les aules.

ESPAIS COMUNS I EQUIPAMENT DEL CENTRE
Ventilació de
l’edifici

V

1-Durant l’estona d’esbarjo
2-L’hora de menjador
3-Sortida dels nens/es a les
16:30h

Manetes i poms
de portes i
finestres

ND

Superfície de
taulells i
mostradors

ND

Quan sigui utilitzat per una
persona que no pertany al
centre humidificarem un tovalló
de paper amb gel hidroalcohòlic
i netejarem la superfície.

Cadires i taules
de l’aula

ND

Personal de neteja

Grapadores i
utensilis
d’oficina a l’aula
o despatx

ND

Amb el gel hidroalcohòlic que
disposem a l’aula humidificarem
un tovalló de paper a les 9.00h

Aixetes

ND

Personal de neteja

Botoneres dels
ascensors

ND

Personal de neteja

Ordinadors
despatxos

ND

Personal de neteja

Comandament
projectors

ND

Amb el gel hidroalcohòlic que
disposem a l’aula humificarem
un tovalló de paper a les 9.00h

Fotocopiadora

ND

Amb el gel que disposem a l’aula
humificarem un tovalló i netejar
pantalla després de cada ús.
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GIMNÀS
Ventilació de
l’espai

V

Després de cada ús deixar els
finestrals oberts.

Superfícies i
mobiliari

ND

Personal de neteja

Terra

ND

Personal de neteja

ND

Ambl gel humificarem un tovalló
i netejarem les pilotes is
materials.

Materials de joc

ND

LAVABOS
Inodors

ND

2
vegades

Personal de neteja

Terra i
superfícies

ND

2
vegades

Personal de neteja

Cubells de
brossa

ND

Personal de neteja

ZONA DE DESCANS HORA MENJADOR
Fundes llitets

ND

Rentat a ≥60ºC la família

Manteta o
llençolet

ND

Rentat a ≥60ºC la família

Llitets de
plàstic

ND

Personal de neteja

V = ventilació
ND= neteja i
desinfecció
N = neteja

Abans
de cada
ús

Després de
cada ús

Diàriament

≥1
vegada al
dia

Setmanalment

Comentaris

MENJADOR
Ventilació de
l’espai
Superfícies on
es prepara el
menjar

V

ND

Plats, gots,
coberts...

ND

ND

Fonts d’aigua
Taules, safates
de trona
Taulells

Constant.

Aigua calenta: rentats a elevada
temperatura.Sense aigua calenta:
desinfecció en dilució de lleixiu al
0,1 %.
ND

ND

ND

ND
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Utensilis de
cuina
Taules per a
usos diversos

ND

ND

ND

Terra

ND

Pel que fa a les zones d’exteriors, (esbarjos), són considerades espais de baix risc de
transmissió de la COVID-19. Per aquest motiu s’aconsella l’ús d’aquests espais per a totes
aquelles activitats que es puguin dur a terme a l’aire lliure.
Per la seva neteja i desinfecció es seguiran les indicacions establertes en el document:
Neteja i desinfecció en espais exteriors de concurrència humana.

1.9 Extraescolars i acollida matinal i de tarda
Les activitats extraescolars i l’espai d’acollida (SAM i SAT), suposaran una barreja
d’alumnes dels diferents grups estables. Per tant, caldrà fer-les aplicant la distància
de seguretat o utilitzant la mascareta de tot l’alumnat assistent (de P3 a 6è).
Extraescolars de migdia:
●

Aquest curs escolar SÍ que es podran dur a terme extraescolars de migdia,
tenint en compte la ventilació, la distància i la protecció amb la mascareta.
Una vegada acabada l’activitat també realitzaran la desinfecció de l’espai.

Extraescolars de la tarda:
●

A les 16:30 h, els monitors i monitores d’extraescolars es trobaran amb
l’alumnat de Primària en el punt de trobada (vestíbul de l’entrada). En el cas
d’Infantil, els monitors o monitores recolliran a l’alumnat a les seves aules
respectives.

●

L’alumnat i el monitoratge haurà d’anar, obligatòriament, amb mascaretes (de
P3 a 6è).

●

Caldrà desinfectar el material utilitzat en cada extraescolar.

●

Aquest curs escolar, a dibuix i pintura i art attack, es podrà compartir el
material necessari per realitzar les obres.

Extraescolars proposades aquest curs escolar:
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SAM (Servei d’Acollida del Matí):
●

L’horari del SAM és de 07:45 a 08:45 h

●

L’entrada serà per la porta de Primària. Aquesta porta hauria d’estar sempre
tancada per tal de limitar la lliure circulació i entrada de persones a l’escola.

●

Només es permetrà l’entrada d’adults que acompanyin alumnes d’infantil
(només 1 adult) i NO podran accedir a dins del menjador.

●

L’alumnat major de 6 anys ha de dur mascareta de manera obligatòria.

●

En el cas del SAM/SAT aconsellem, tot i que sabem que no és obligatori que
els menors de 6 anys també la duguin, ja que és un moment on es barreja
alumnat de diferents cursos i per tant, grups estables. Això es demana per tal
de ser conseqüents amb la feina que es fa des de l’escola a l’hora de mantenir
els grups estables separats i poder seguir la traçabilitat dels alumnes i el virus
en cas que es donés algún cas positiu.

●

●

Monitoratge: Les monitores seran les encarregades d’acompanyar l’alumnat.
-

Infantil: fins la seva classe

-

1r, 2n i 3r: fins la seva aula al pati de baix

-

4t, 5è i 6è: fins la seva aula al pati de dalt

Caldrà que les monitores vagin sempre amb mascareta, siguin curoses amb el
material compartit (llistes assistència) i a l’hora de portar els nens/es a l’aula
i/o files que sigui de manera ordenada i mirant de no circular massa per dintre
l’escola.

●

Material i joguines SAM:
○

Es podrà tenir material per compartir els diferents nens/es però s’haurà
de ser curós en la seva neteja.

○

Poden jugar a pilota, amb aros…, serà important però la neteja de mans
abans i després de jugar.

●

En acabar, les monitores hauran de desinfectar el menjador.

SAT (Servei d’Acollida de la Tarda):
●

L’horari del SAT serà de 16:30 h a 18 h. o d’acord amb els horaris de sortida de
cada nivell.

●

Recollida de l’alumnat:
○

Infantil: la monitora recull classe per classe els alumnes. Es demanarà
que portin mascareta si fan servei de SAM o SAT.
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○

1r, 2n i 3r: les mestres deixaran a l’alumnat al punt de trobada al final de
les escales (on posen l’arbre de nadal), on hi serà la monitora
responsable del SAT.

○

4t, 5è i 6è: els i les alumnes han de baixar fins a la marquesina i esperar
allà a que la monitora els reculli.

●

Recollida per part de les famílies:
○

Cal recollir a l’alumnat per la porta de primària, trucant a l’intèrfon (per
això demanem que estigui al menjador) i una monitora l’acompanyarà a
la nena o al nen fins a la porta.

●

A les 18.00h caldrà desinfectar el menjador.
En ambdòs casos (SAM i SAT) s’aconsella, sempre que el clima ho permeti
estar a l’exterior (mascareta i mantenir distàncies).

1.10 Activitats complementàries
Es programaran, a la PGA, les activitats, sortides i colònies del curs, amb les
adaptacions que calgui ateses les mesures de prevenció i seguretat sanitària. Es
prioritzarà realitzar aquestes al llarg de tot el curs escolar.
En el cas de les sortides, sempre cal mantenir la distància interpersonal d’1,5 metres i
portar mascareta quan no es pugui preservar la distància. Als autocars, es seguiran
totes les indicacions que marqui el PROCICAT en el moment concret de la sortida.
En el cas de les colònies es mantindran els grups estables. Es prioritzaran les
activitats a l’aire lliure i es seguiran les mesures de prevenció i higiene habituals:
distància física de seguretat, rentat de mans, etc.
El curs 2021-22 aniran de colònies, si les circumstàncies per causa de la Còvid ho
permeten, els grups de P5, 2n, 4t i 6è.
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1.11 Reunions dels òrgans unipersonals i col·lectius de
coordinació i govern
Les reunions dins l’àmbit laboral superiors a 10 persones es podran fer al gimnàs o a
l’aire lliure. Quan es facin reunions presencials, es tindran sempre en compte les
mesures de seguretat (mascaretes i distància mínima d’1.5 metres).
A continuació es detallen la previsió de reunions al llarg del curs i la modalitat que
s’adoptarà:
Reunió

Tipus de reunió

Previsió nombre de
reunions/ curs

Claustre

Formatives,
informatives,
pedagògiques, de
coordinació.

Mínim 2 reunions.
Previsió de 8
reunions.

Consell de Direcció

De coordinació,
planificació i
pedagògiques

Una reunió setmanal

Cicles

Informatives, de
planificació
pedagògiques, de
coordinació.

Una reunió setmanal

Departaments

De coordinació i
planificació

Una reunió setmanal

Comissions

De coordinació i
planificació

Una reunió setmanal

Nivell

Planificació

Una reunió setmanal

Coordinació entre
docents

De coordinació i
planificació

Una reunió setmanal

Equip Directiu

De coordinació i
planificació

Dues reunions
setmanals (mínim)

Modalitat

Prioritàriament
telemàtiques. Es
valorarà en cada cas
segons evolució de la
Còvid i la normativa.
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1.12 Protocol d’actuació en cas de detectar un possible cas de
covid-19
Si es presenta la sospita de que un alumne o una alumna, un membre del personal
docent o no docent presenta símptomes compatibles amb la CoViD-19:
1. Es portarà al despatx de la Psicopedagoga, i si està ocupat, Cap d’Estudis o
Direcció.
2.

La persona que l’acompanya s’haurà de desinfectar a consciència les
mans.

3. La persona que es faci càrrec de la persona que presenta simptomatologia
(persona de l’equip directiu) compatible amb la CoViD-19 i s’ha d’equipar
amb l’equip d’EPI preparat a direcció per atendre a aquests casos
(mascareta quirúrgica i pantalla facial. També hi haurà guants a disposició)
4.

A la persona que presenta símptomes

se li posarà una mascareta

quirúrgica (de l’equip d’EPI facilitat pel DEGC), se li desinfectaran les mans
amb gel hidroalcohòlic i se li prendrà la temperatura.
5. En el cas que sigui un alumne, la direcció del centre es posarà en contacte
amb la família per tal de que vingui a buscar l’infant en el termini màxim d’1
hora. En el cas que sigui un adult, caldrà que abandoni el centre i que vagi
directament al seu CAP de referència.
6.

La persona amb símptomes presenta un quadre greu (febre molt alta o
dificultats respiratòries) també ens posarem en contacte amb el 061.

7.

Mentre no es confirmi si és o no un cas positiu de COVID-19, l’activitat al
centre continuarà amb normalitat a l’espera del resultat.

8. Si és un cas positiu, la direcció del centre es posarà en contacte amb la
inspecció educativa i els SSTT Maresme-Vallès Oriental i notificarà la
incidència (al correu electrònic: secretaria_mvo.educacio@gencat.cat o
trucant al telèfon: 93 693 18 90)
9.

Els Serveis Territorials seran els encarregats de comunicar-ho a Salut
Pública, que donarà les instruccions sobre les mesures de quarantena que
cal prendre.

10. Les mesures que cal prendre en el centre davant d’un cas positiu de
COVID-19 les decideixen les autoritats sanitàries competents.
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11. La direcció de l’escola serà la responsable de portar un registre amb el
seguiment dels casos. Per tal efecte, tindrà una graella amb la informació
següent:
-

Nom de l’alumne/a - Dia i hora de la detecció

-

Exploració del protocol seguit i observacions (s’ha d’incloure el nom de
la persona que ha fet les actuacions i el nom de la persona que ha
vingut a buscar a l’infant)

-

Persona de salut amb qui es manté el contacte i el CAP

-

Persona referent del centre pels contactes amb Salut (mantindrà el
contacte amb Salut i farà el seguiment del cas)

Graella resum:

CASOS
POTENCIALS

ESPAI
HABILITAT PER
A L’AÏLLAMENT

PERSONA RESPONSABLE
DE REUBICAR L’ALUMNE/A I
CUSTODIAR- LO FINS QUE
EL VINGUIN A BUSCAR

PERSONA
RESPONSABLE DE
TRUCAR A LA
FAMÍLIA

PERSONA
RESPONSABLE DE
COMUNICAR EL
CAS ALS SERVEIS
TERRITORIALS

De P3 a 6è

Despatx
psicopedagoga

Persona de l’equip directiu

Persona de l’equip
directiu

Persona de l’equip
directiu

Graella de seguiment dels casos (per part de direcció):

Nom de
l’alumne/a

Dia i hora
de la
detecció

Exploració del
protocol seguit i
observacions (s’ha
d’incloure el nom de la
persona que ha fet les
actuacions i el nom de la
persona que ha vingut a
buscar a l’infant)

Persona de
salut amb qui es
manté el
contacte i
centre d’atenció
primària (CAP)

Persona referent
del centre pels
contactes amb
Salut (mantindrà el
contacte amb Salut i farà
el seguiment del cas)

1.13 Seguiment del pla
Aquest pla està subjecte a revisió i avaluació per si cal introduir modificacions en
qualsevol moment al llarg del curs.
Responsables de
l’avaluació del pla
Possibles indicadors

Equip Directiu
-

Funcionament de l’organització de les entrades i sortides
Funcionament de l’organització del serveis d’acollida,
extraescolars i menjador
Funcionament de l’organització del temps d’esbarjo
Funcionament de l’organització en cas de detecció d’un
possible cas de COVID-19
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-

Funcionament del pla de neteja i desinfecció

Propostes de millora
trimestrals

2. Concrecions per a l’educació infantil
2.1 Pla d’acollida de l’alumnat
Els primers dies d’escola, es farà l’adaptació de P3.
●

Les tutores de P3, juntament amb la TEI i les mestres de reforç del cicle seran
les encarregades de dur a terme l’adaptació.

●

Es dividirà cadascun del grups en 2 subgrups, de tal manera que assistiran en
cada torn, la meitat de cada classe:

Dia 10 de setembre

1r torn: de 9:30 a 10:30 h.
2n torn: d’11 a 12 h.
Aquest dia pot acompanyar a l’infant un adult de la família.

Dia 14 de setembre

1r torn: de 9:00 a 10.30 h.
2n torn: d’11.00 a 12.30 h.

Dia 15 de setembre

1r torn: de 9:00 a 10.30 h.
2n torn: d’11.00 a 12.30 h.

El dia 16 de setembre, tots els nens i nenes de P3 assistiran de 9 a 12:30 h.
Aquests dies no hi ha servei de menjador per a l’alumnat de P3. EL dia 17 de setembre
ja es poden quedar a dinar amb normalitat.
La normativa que cal seguir serà la següent:
Requisits d’accés: la persona acompanyant no pot participar en el període d’acollida
si presenta símptomes compatibles amb la COVID-19 o els ha presentat en els
darrers 14 dies. Tampoc no hi podrà participar si ha tingut contacte estret amb una
persona amb la COVID-19 confirmada o amb simptomatologia compatible en els
darrers 14 dies.
Persones de risc: aquelles persones acompanyants que pateixin una malaltia de risc
davant de la COVID-19 (diabetis, malaltia cardiovascular -inclosa la hipertensió-,
malaltia hepàtica crònica, malaltia pulmonar crònica, malaltia renal crònica,
immunodeficiència, càncer en fase activa, obesitat mòrbida) així com dones
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embarassades, hauran d’avaluar la conveniència de participar en el període
d’acollida amb el seu equip mèdic de referència.
Nombre d’acompanyants: cada infant només podrà ser acompanyat per una sola
persona (que pot canviar durant el període d’adaptació). Els germans que es trobin
simultàniament en el període d’acollida podran ser acompanyats per una o dues
persones. En aquest cas, sí que hi podrà haver contacte amb la resta de membres de
la unitat familiar.
Contacte i distància: la persona acompanyant només podrà tenir contacte amb el
seu infant i haurà de mantenir la distància de seguretat (1,5 metres) amb la resta de
persones de l’aula (inclosos infants, persones acompanyants i persones educadores).
Rentat de mans: la persona acompanyant s’haurà de rentar les mans amb aigua i
sabó o gel hidroalcohòlic abans d’accedir al centre educatiu i també abans d’entrar
a l’aula. També es recomana rentat de mans a la sortida del centre educatiu.
Mascareta: la persona acompanyant ha d’accedir al centre educatiu amb una
mascareta higiènica o quirúrgica correctament posada.
2.2. Mascaretes.
Aprovat per Consell Escolar, l’alumnat d’Educació Infantil haurà de dur mascareta
per poder realitzar les activitats on es barregen diferents grups estables, com són:
els espais d’aprenentatge, les triplicacions, els racons…

3. Concrecions per a l’educació primària i l’ed.
Infantil en cas de confinament
3.1 Pla de treball del centre educatiu en confinament
En cas de confinament total o parcial, les mesures a seguir són les següents:
●

Cada tutora repartirà un Chromebook a l’alumnat de Primària que no disposi
de cap dispositiu a casa seva (totes les tutores tindran un llistat amb l’alumnat
que necessita aquest dispositiu).
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●

També es repartirà el material elaborat o necessari per a aquest moment.

●

La plataforma per la qual tot l’alumnat i les famílies rebran les tasques serà la
plataforma CLASSROOM en el cas de Primària i els correus electrònics dels
tutors legals, en el cas d’Infantil.
A inici de curs, una vegada es demani el vistiplau de totes les famílies, es
crearan correus amb el domini “escolafabra.cat” i es donarà accès a tot
l’alumnat al Classroom.

●

A les reunions d’inici de curs s’informarà a totes les famílies d’aquest fet.

●

Les mestres del cicle, els/les especialistes i la TEI (en el cas de P3) seran els/les
encarregades de fer les propostes d’activitats i el seguiment de l’alumnat i de
les famílies. Caldrà, doncs, que a inici de curs es faci la distribució de l’alumnat
(amb previsió d’un possible confinament total o parcial).

●

Es crearà un horari per a cada nivell a l’inici del confinament i s'enviarà a
l’alumnat i a les famílies per ser seguit i organitzat

●

Les tasques es presentaran en vídeo, per escrit o en la trobada telemàtica.
Tant en el vídeo com en l’escrit cal que s’especifiquin de manera concreta els
objectius de la tasca, els criteris d’avaluació i com i quan s’ha d’entregar la
tasca.

●

El dia i hora de les videoconferències estarà especificat en els horaris enviats.

●

Tot l’equip docent assignat a un cicle serà el responsable del cicle. Totes les
mestres i els mestres faran videoconferències i seguiment de l’alumnat. Es
distribuirà l’atenció a l’alumnat (en nombre d’alumnes) depenent del tipus de
confinament (total o parcial) i de la presencialitat que les mestres hagin de
tenir a l’escola.

●

Es respectaran les reduccions de jornada laboral (essent l’horari proporcional,
segons la quantitat de reducció).

●

Les activitats proposades seran el màxim de competencials possibles, evitant
la reproducció de fitxes en pdf (per evitar la impressió des de casa). En aquest
sentit, cada nivell i cada cicle farà una previsió del material que, en cas de
confinament, caldrà que tot l’alumnat s'emporti a casa.

L’horari setmanal es distribuirà tenint en compte l’edat de l’alumnat confinat i la seva
autonomia en l’ús amb la tecnologia. A continuació mostrem dos exemples del curs
2020-21:
-

CI:
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2n B - Faraons i faraones
DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

9:00h: MEET
Presentació de
tasques. Català i
Castellà

9:00h: MEET
Presentació de
tasques. Valors i
Matemàtiques

9:00h: MEET
Presentació de
tasques. Català i
Matemàtiques

9:00h: MEET
Presentació de la
tasca d'Anglès.

9:00h: MEET
Presentació de
tasques. Medi i
Música

11:30h: MEET Grup
A

11:30h: MEET
Connexió
voluntària Dubtes.

11:30h: MEET Grup
B

11:30h: MEET Grup
A

11:30h: MEET Grup
B

15:00h: MEET
Connexió
voluntària Dubtes.

15:00h: Educació
física.

15:00h: MEET
Connexió
voluntària Dubtes.

15:00h: MEET
Presentació de la
tasca de Plàstica i
Valors.

15:00h: MEET
Connexió
voluntària Dubtes.

Del 9 al 26 de febrer

-

CS:

🚩AL “TABLÓN” DEL CLASSROOM trobareu sempre l’enllaç🔗 per entrar a cada connexió.
DIVENDRES 19
9h: CONNEXIÓ
CONJUNTA
(Aprox.40/45 min)
Salutació grup
Explicació Tasques:
Matemàtiques
Llengua Catalana

✋

🎓
🎓

DILLUNS 22
9h: CONNEXIÓ
CONJUNTA
HELENA
Salutació grup
Explicació Tasca:
Anglès

🎓

✋

🍎
Recorda fer una
PAUSA per esmorzar i
recarregar piles🔋
10:45h Realització de
la PCR

11: 30h: CONNEXIÓ
CONJUNTA
Explicació Tasques:
Matemàtiques
Música

🎓
🎓

Tancament del matí.

15h: CONNEXIÓ
PETIT GRUP*
Exposició oral “Ètnies
del món ” pendents.

🌎

🚩
*Els/les alumnes
seran avisats/des.

15h: CONNEXIONS
PETIT GRUP
Seguiment: dubtes,
sobre les tasques...
De 15 a 15:45h:
½ CLASSE (Motxilles)

DIMARTS 23

DIMECRES 24

DIJOUS 25

DIVENDRES 26
9h: CONNEXIÓ
CONJUNTA (15-20
min)
Salutació grup

9h: CONNEXIÓ
CONJUNTA
Salutació grup
Explicació Tasques:
Llengua Castellana
Medi

9h: CONNEXIÓ
CONJUNTA
Salutació grup
Explicació Tasca:
Matemàtiques

9h: CONNEXIÓ
CONJUNTA
ANDREU
Salutació grup
Explicació Tasca:
Educació Física

Seguiment: dubtes,
problemes…

Anglès

Tancament del matí.

Seguiment: dubtes,
problemes…
Tancament del matí.

CONJUNTA
Explicació Tasques:
Llengua Castellana
Medi

✋

✋

✋
✋🎓
🎓
🎓
🍎
Recorda fer una
🍎Recorda fer una
🍎
Recorda fer una
PAUSA per esmorzar i PAUSA per esmorzar i 🍎Recorda fer una
PAUSA per esmorzar i
recarregar piles🔋
recarregar piles🔋
PAUSA per esmorzar i
recarregar piles🔋
recarregar piles🔋
11h: CONNEXIÓ
🚩
CONJUNTA
11: 30h: CONNEXIÓ
HELENA
12h: CONNEXIÓ
🚩
CONJUNTA
Explicació Tasca:
11: 30h: CONNEXIÓ
CONJUNTA

15h: CONNEXIONS
PETIT GRUP
Seguiment: dubtes,
sobre les tasques...
De 15 a 15:45h:
½ CLASSE (Motxilles)

12h: CONNEXIÓ
🚩
CONJUNTA

15h: CONNEXIONS
PETIT GRUP
Seguiment: dubtes,
sobre les tasques,
proposta...
De 15 a 15:45h:
½ CLASSE (Motxilles)

🎓
🎓

Tancament del matí.

15h: CONNEXIONS
PETIT GRUP
Seguiment: dubtes,
sobre les tasques...
De 15 a 15:45h:
½ CLASSE (Motxilles)

Breu explicació proposta

Seguiment: dubtes,
problemes…

Tancament del matí.

15h: CONNEXIONS
PETIT GRUP
Seguiment: dubtes,
sobre les tasques,
proposta...
De 15 a 15:45h:
½ CLASSE (Motxilles)

🕒
🕒
🕒
🕒
🕒
15:45 a 16:30h:
15:45 a 16:30h:
15:45 a 16:30h:
🕒½ DeCLASSE
🕒½ DeCLASSE
🕒½ DeCLASSE
(Càmeres)
(Càmeres)
15:45 a 16:30h:
(Càmeres)
De 15:45 a 16:20h:
🕒½ DeCLASSE
🕒½ CLASSE
(Càmeres)
(Càmeres)

CONNEXIÓ CONJUNTA
CLASSROOM

16:20h:CONNEXIÓ
CONJUNTA
Tanquem setmana!
Ens acomiadem

CONNEXIÓ PETIT GRUP

✅Entrega de tasques🎓👉Tindran la seva data d’entrega publicada al
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🙋

*Les 7 hores i mitja restants de la jornada laboral dels docents es dedicarà a la preparació
del material i a l’avaluació.
ANNEX AL PLA D’OBERTURA: Disposem internament d’un pla més extens en relació a la
distribució del personal segons confinaments parcials o totals.
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