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PLA D’ORGANITZACIÓ DEl CENTRE
(EN L’ÀMBIT DE LA PANDÈMIA DEL COVID’19)

1. INTRODUCCIÓ
2

Han estat mesos de incertesa i d’adaptacions, en molts casos, doloroses, per part dels nostres alus,
famílies, i professionals a la situació tan difícil que el COVID’19 ha marcat i està marcant en les nostres vides i
en el fer de cada dia.
Ara se’ns demana l’obertura amb moltes pautes de seguretat per a un col·lectiu molt feble degut a les
diverses patologies que presenten els alumnes d’Educació especial.
El Centre ha elaborat un Pla d’acció complint les pautes i exigències que estableix el Departament
d’Educació tot recollint les mesures preventives per tal que el procés pedagògic sigui el més normalitzat
possible.
Aquest Pla es posarà en funcionament a partir del mes de setembre.
Igualment, aquest Pla, vol respondre a totes les mesures de seguretat, d’higiene i distanciament social
que ens aconsellen les autoritats sanitàries tot i que posarem totes les mesures exigides, no podrem garantir el
100% l’absència de contagis.
VOLEN EXPRESSAR AQUÍ TAMBÉ QUE ELS ALUMNES QUE PRESENTIN PATOLOGIES QUE POSIN EN RISC
L’ASSISTÈNCIA PRESENCIAL AL CENTRE, SERÀ AMB L’ACORD ENTRE METGE, FAMÍLIA I CENTRE QUE
DECIDEIXIN LA CONVENIÈNCIA O NO D’ASSISTIR A LES CLASSES.

Aquest són els punts que el nostre centre ha cregut indispensables per portar a terme una educació
presencial amb el màxim de garantia per a la salut i la protecció als nostres alumnes i professionals.

PLA D’ORGANITZACIÓ SETEMBRE. CURS 2020-2021

2. CONTINGUT DEL PLA D’OBERTURA
A) DIAGNOSI
La nostra experiència ha estat d’una etapa plena d’incerteses, d’inquietuds i de nous reptes que hem
anat assolint a mida que passava el temps.
La comunicació amb les famílies, amb la particularitat de ser un Centre d’Educació Especial, comportava
un plus de dificultats, d’adaptacions a les circumstàncies i sobretot, d’adequar el nostre horari lectiu al de les
famílies, ja que un percentatge elevat dels nostres alumnes no són autònoms per a la utilització de les eines
tecnològiques i depenen dels seus pares.
Poc a poc, hem anat trobant les formes mes adients per mantenir la nostra tasca educativa i pedagògica
amb els alumnes, hem trobat les sessions més adequades per a cada un d’ells, així com l’equilibri entre la
nostra oferta i la necessitat de l’alumne/a i fins i tot, demandes dels pares.
El treball a través de les videoconferències ha estat tot un èxit amb les famílies. Hem de remarcar la
implicació de tot el professorat i dels pares dels alumnes; s’han creat forts lligams entre nosaltres i les famílies i
s’han conegut realitats familiars que ens han apropat i ens han permès compartir experiències comunes.

B) ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA EN SITUACIÓ DE PANDÈMIA COM L’ACTUAL
El funcionament del centre serà l’habitual per tal de treballar amb la màxima normalitat possible. Cal
donar continuïtat a l’aprenentatge de forma presencial, tal com ho fèiem, tot aplicant les mesures sanitàries
de protecció i tenint en compte aquestes criteris:
 Identifiquem els grups estables com grup-aula ( no es faran grups flexibles, a excepció de les classes del
PFI-PrePFI, no es portaran a terme activitats conjuntes dins del centre, etc.)
 Mantenir la distància física fora del grup estable i ús de mascareta en cas necessari.
 Equipació d’EPIS als especialistes i personal de suport i monitors de menjador i esbarjo.
 Higienització d’espais .
 Activació de protocols en cas de detecció d’algun cas amb sintomatologia compatible amb el COVID’19.

C) ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA EN CAS DE CONFINAMENT PARCIAL O TANCAMENT DEL
CENTRE
En cas de confinament o tancament del centre, donaríem continuïtat a la nostra tasca
pedagògica de forma telemàtica, com hem fet des del març al juny, a través dels següents
recursos:







Trucades telefòniques des de l’escola
Sessions mitjançant Classroom o similar.
Video-tutories.
Ús dels blogs d’aules.
Correu electrònic.
Fitxes i treballs amb suport paper o llibres de reforç o ampliació.
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D) ORGANITZACIÓ DE GRUPS ESTABLES, DOCENTS I ESPAIS

Grups

Blau Cel

Blau
Marí

Verd Clar

Rosa

Verda

Blava

Marró

Vermella

Alumnes

7

Docents
Estable
Temporal
5
Carme G
Núria
M/Joana
Violeta/
julieta

8

3
Patricia
Sara L.
Amanda

7

3
Claudia
Irene

8

8

9

7

7

2
Àngels
Isabel

1
Pilar

2
Mònica
Delia

2
Núria
Vicents

2
Natalia
Pilar C.

1
Adela

PAE
Estable Temporal
3
Monitors
de
menjador
3

2

2

1
Mabel

1
Sonia

1
Ana C

1

2

Monitors
de
menjador

2
monitors de
menjador

2
monitors de
menjador

1
monitors de
menjador

1
monitors de
menjador

5
Físios,
Logopeda,
Psicologia

5
Físio,
Logopeda,
Psicòloga,
SAAC

Físio,
Logopeda,
Psicòloga,
SAAC

Físio,
Logopeda,
Psicòloga,
SAAC

Físio,
Logopeda,
Psicòloga,
SAAC

Físio,
Logopeda,
Psicòloga,
SAAC

2
monitors de
menjador

Físio,
Logopeda,
Psicòloga,
SAAC

2
monitors de
menjador

Físio,
Logopeda,
Psicòloga,
SAAC

Espai
Estable

Aula

Aula

Aula

Aula

Aula

Aula

Aula

Aula

Temporal
Sala de llums
Sala Colors
Aula de
l’especialista

Sala de les
llums
Sala Colors
Aula de
l’especialista
Sala de les llums
Sala Colors
TIC
Aula de
l’especialista
Sala Colors
Aula de Música
TIC
Aula de
l’especialista
Sala de
plàstica

Aula de Música
TIC
Aula de
l’especialista
Sala de
plàstica

Aula de Música
TIC
Aula de
l’especialista
Sala de
plàstica
Sala Colors
Aula de Música
TIC
Aula de
l’especialista
Sala de
plàstica

Sala Colors
Aula de Música
TIC
Aula de
l’especialista
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Grups

Turquesa

Lila

Groga

Grisa

Grana

PFI
TVATaronja

TVA-Malva

Alumnes
8

8

7

8

Docents
Estable
Temporal
3
Sheila
Isabel P

1
Xavier

1
Marc

1
Carmen O

2
Alex
Sara S

1
Sonia
Mabel

1
Sonia
Mabel

1
Sonia
Mabel

PAE
Estable Temporal
2
monitors de
menjador

1
monitors de
menjador

1
monitors de
menjador

1
monitors de
menjador

2
1
Ana F/Marta M. monitors de
menjador

8

1
Marta R.

8

1
Esther

3
Ana C.
Marta R.
Ana F.

1
monitors de
menjador

1
Mª Angels

2
Patricia G
Joana
Ana F.

1
monitors de
menjador

8

7

1
Elena/Jenni

2
Patricia G
Joana

1
monitors de
menjador

Físio,
Logopeda,
Psicòloga,
SAAC

Físio,
Logopeda,
Psicòloga,

Físio,
Logopeda,
Psicòloga,

Físio,
Logopeda,
Psicòloga,

Físio,
Logopeda,
Psicòloga,

Físio,
Logopeda,
Psicòloga,
Físio,
Logopeda,
Psicòloga,

Físio,
Logopeda,
Psicòloga,

Espai
Estable
Aula

Aula

Aula

Aula

Aula

Aula

Aula

Aula

Temporal
Sala Colors
Aula de Música
TIC
Aula de
l’especialista
Aula de Música
TIC
Aula de
l’especialista
Sala de
plàstica

Aula de Música
TIC
Aula de
l’especialista
Sala de
plàstica

Aula de Música
TIC Sala de
plàstica

Aula de Música
TIC
Aula de
l’especialista
Sala de
plàstica

Grup flexible
Aula de
l’especialista
Pis TVA
HORT
Aula de
l’especialista
Pis TVA
HORT
Aula de
l’especialista
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3R PIS. PERSONAL I GRUPS FLEXIBLES PFI-PREPFI
MATÈRIES

GRUPS

PROFESSORS

PERSONAL D’ATENCIÓ
EDUCATIVA
EVENTUAL

MATEMÀTIQUES

PFI-GRANA (PRE-PFI)

2

1

LLENGUA

PFI-GRANA (PRE-PFI)

2

1

RELIGIÓ

PFI-GRANA (PRE-PFI)

2

1

DINÀMIQUES

PFI-GRANA (PRE-PFI)

2

1

ESPAI ESTABLE DEL
GRUP
AULA
AULA GRUP FLEXIBLE
MÚSICA3
AULA
AULA PLÀSTICA
MÚSICA3
AULA
AULA GRUP FLEXIBLE
MÚSICA3
AULA

En tots aquests grups, es mantindran les distàncies i serà obligatori l’ús de la mascareta tret dels
alumnes que no puguin utilitzar-la per la seva patologia.
NOTA: ELS ALUMNES DEL PFI QUE FAN PRÀCTIQUES A L’ESCOLA, QUAN ES DESPLACIN PEL
CENTRE PER A FER LA SEVA FEINA DE COMANDES DE LES CLASSES, ANIRAN PROTEGITS AMB EPIS.
E) ORGANITZACIÓ D’HORARIS I GESTIÓ D’ENTRADES I SORTIDES I OCUPACIÓ D’ESPAIS
El centre romandrà obert de 9:00 a 16:30h.
L’accés al centre es farà només per una única porta: RONDA GUINARDÓ 224-236.


Les entrades seran esglaonades sempre depenent però, de l’horari d’arribada de l’’autocar de transport.
Per tant, els monitors rebran els alumnes i els acompanyaran al pati fins l’arribada de tot el grup,
sempre guardant la distància de seguretat i si cal, l’ús de mascareta per part dels alumnes, (els monitors
sempre la portaran posada).



Als alumnes que es desplacin sols, en entrar al centre es refregaran les sabates sobre la catifa
desinfectant, se’ls prendrà la temperatura, es rentaran les mans amb gel hidroalcohòlic i pujaran a la
classe.



Els pares no entraran al centre. Sempre que desitgin parlar amb algun professional o recepció, haurà de
ser amb cita prèvia, via telefònica o agenda.



El personal del centre s’ha de sotmetre a les mateixes mesures de seguretat que la resta de persones
que accedeixen al col·legi.





Els cotxets i cadires de rodes, no podran entrar sense ser desinfectats. Caldrà que passin per sobre de la
catifa desinfectant.
Està prohibit deixar als espais comuns o recepció patinets, bicicletes, etc. Les bosses amb objectes
personals, es deixaran en el lloc de treball de la/el treballador/a.
A la sortida, els pares esperaran a fora del recinte escolar en dues files a dreta i esquerra de l’edifici i se’ls
lliuran els fills desprès que els tutors/educadors hagin deixat a la resta d’alumnes als autocars.
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NORMES DE L’ESCOLA QUE HAN DE COMPLIR ELS PARES:








Nombre d’acompanyants: cada infant només podrà ser acompanyat o recollit per una sola persona (que
pot canviar durant el curs)
Contacte i distància: la persona acompanyant només podrà tenir contacte amb el seu
fill/a i haurà de mantenir la distància de seguretat (1,5 metres) amb la resta de persones
acompanyants i personal de l’escola.
Si fos necessari l’accés al centre, la persona acompanyant s’haurà de refregar els peus a
la catifa desinfectant i s’haurà de rentar les mans amb gel hidroalcohòlic abans d’entrar.
També es recomana rentat de mans a la sortida del centre.
Mascareta: la persona acompanyant ha de portar mascareta higiènica o quirúrgica
correctament posada en tot moment.
DISTRIBUCIÓ DE LES ENTRADES I SORTIDES I OCUPACIÓ
Accés

GUINARDÓ

GUINARDÓ
PATI

Grup

Tots els alumnes del Centre

Alumnes que venen sols

Horari entrada

16:10
Esglaonades: Segons arribin Blau Cel (rampa)
els Autocars de Transport.
De 9:05-9:15h
16:15
Lila (escala)
Verd Clar (rampa)
De 9:00 a 9:05

16:20
Escala:
Blava
Es faran torns de pati per -10:50- 11:25 2n Pis
Malva
pisos en dues franges horàries
Rosa
-11:35-12:05 -3r Pis
Malva
-11:30-12:00
Infantil
i
Rampa:
motòrics
Blanca-BlauMari
(pati primer pis).
Vermlla
Turquesa
Serà obligatòria l’ús de la
Marró
mascareta per part dels
alumnes
i
professionals
(tret en aquells alumnes que
per la seva patologia, no
l’admeten.)

GiMNÀS

Horari sortida

Només s’utilitzarà, com fins
ara, per a sessions individuals.
Es garanteix la distància social
i els especialistes aniran
protegits per EPIS.

Sempre que sigui possible es
faran sessions a la mateixa
classe de l’alumne.

16:25
Escala:
Verda
Taronja
Grana
Groga
Gris
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Accés

PISCINA
1.

BIBLIOTECA

Grup
Horari entrada
Queda suspesa aquesta activitat al
llarg de tot el curs escolar.

Horari sortida

Queda suspès l’accés a l’espai de
Biblioteca.

8

La comissió serà l'encarregada de
proporcionar a cadascuna de les aules 'La
maleta viatgera'.
Aquesta contindrà un conte o llibre
relacionat amb el temps i/o estacions,
centre d'interès o bé tema
d'aprenentatge.
Cada classe disposarà d'un mes per ferne ús, i podrà demanar pròrroga si
s'escau. En algunes ocasions, la comissió
donarà algun suggeriment de treball, de
forma alternativa, a alguna de les
classes.
El tutor/a es comprometrà a mantenir el
llibre dins la maleta després del seu ús
per tal de garantir la seva conservació .
En acabar aquest temps de préstec la
comissió recollirà la maleta, i el llibre
passarà a formar part de l'armari 'llibres
en quarantena'.

CAPELLA

Queden suprimides, al menys al
primer trimestre, les celebracions
compartides de tots els grups.
Es podrà baixar a la capella per
grups estables

Cal garantir que cada infant
disposa d’una superfície mínima
de 2,5 m².
Cal netejar i desinfectar les pilotes
abans i després de cada
entrenament.
ESPORTS AMB
Es prioritzaran els entrenaments a
PILOTA (FUTBOL,
l’aire lliure.
BÀSQUET,)
NO hi haurà esport quan plogui.
NO s’utilitzaran ni vestidors ni
dutxes al no poder garantir la
neteja i desinfecció d’aquest
espais en l’horari escolar.

A criteri del professors
de religió

Horari establer als
L’establerta a cada
horaris de cada classe
horari.
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MENJADOR
Tot i que disposem d’un espai ampli de menjador, la direcció del centre ha decidit fer dos torns de per
tal de garantir la distància de seguretat.
Accés

ESCALA
MENJADOR

Grup
1r Pis
2n Pis
3r Pis
PROFESSORS (que no
dinen amb nens)

Horari entrada
12:45 h
12.45 h
14:00 h
12:50
13:30

Horari sortida
13:45 h
13:45 h
14:30 h
13:20
14:00

NOTA: Aquesta opció és l’única per poder fer el dinar esglaonadament, ja que els nostres alumnes
necessiten temps i el seu ritme és lent. Així garantim les distàncies entre classes estables .

ALTRES ESPAIS PERMESOS PER DINAR (PROFESSORAT)

Els professors que no facin ús del menjador de l’escola, hauran de dinar
en espais separats, guardant les distàncies de seguretat.
Poden dinar en:
 Sala de professors de treball, 6 persones
 Sala de professors de descans: 2-3 persones
PROFESSIONALS
QUE NO FAN ÚS
 Pis del TVA: A la cuina 1 persona; a la sala d’estar 2 persones
DEL MENJADOR
 Sala de Plàstica: 4 persones
 Sala de Música 3r pis: 3 persones.
 A totes les Aules (excepció de l’aula TIC: Una per aula (nomes a la taula
del professor)

Resta prohibit dinar fora d’aquest espais.

ORGANITZACIÓ DE L’ESPAI D’ESBARJO
Cal procurar que els grups estables es mantinguin durant l’espai d’esbarjo. Quan això no
sigui possible, o sigui convenient poder relacionar-se amb d’altres grups, caldrà mantenir la distància

de seguretat o portar mascareta.

Atès que disposem d’un espai ampli, sortiran tots els alumnes de cada pis, al seu espai de
patis i amb l’horari establert.
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Accés

Grup
1r Pis
Blau MarÍ
Blau Cel

2n Pis: totes les classes
ubicades en aquest pis a
excepció de la classe
Verda.
Baixaran com sempre, per
HORA D’ESBARJO
rampa i escales (ascensor

Horari entrada

Horari sortida

11:00
11:30

11:30
12:00
10

10:50 h

11:25 h

exclusivament pels
alumnes amb mobilitat
reduïda, acompanyat del
professional
corresponent)
3r Pis: totes les classes
ubicades en aquest pis.
1r Pis

11:35

12:05 h

14:00 h

2n Pis

14:00 h

3r Pis

13:00 h

14:30
Habituació (aula)
14:30
Habituació (aula)
13:30 habituació (aula)

ESBARJO MIGDIA

F)

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES-SORTIDES.
Es faran aquelles activitats pedagògiques que creiem que són indispensables per l’assoliment dels
objectius de la unitat treballada.
Sempre es faran en grups estables i quan s’ajuntin més d’un grup estable (no més de dos), serà
obligatori l’ús de mascareta en tota l’activitat, dins i fora del centre.
Des del centre, recomanen no sortides externes, al menys al primer trimestre, ja que, els nostres
alumnes són de riscs i no es pot garantir la seguretat en espais públics (wc, sales, parcs...)

G) RELACIONS AMB LA COMUNITAT EDUCATIVA

 REUNIONS DE GRUPS:


Les reunions del Consell Escolar, es faran, sempre que sigui possible, de manera telemàtica.



La difusió i informació del Pla d’Organització del centre a les famílies es farà telemàticament,
mitjançant correus electrònics i/o pàgina web del centre. Es procurarà una formació a les famílies de
l’ús de les eines de comunicació escollides pel centre així com la plataforma digital que aquest
utilitzarà.



El centre per tal de minimitzar els risc de contagi, farà les trobades d’inici de curs amb les famílies
durant el primer trimestre de forma telemàtica. Amb les famílies amb les que no sigui possible ferho amb aquesta modalitat, , les organitzarem, individualment o per grups estables, mantenint la
distància de seguretat, i si cal, amb l’ús de mascareta.
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 REUNIONS INDIVIDUALS DE SEGUIMENT:
El seguiment amb les famílies serà preferentment per telèfon, (sempre des de l’escola) i/o correu
electrònic. En cas de fer una trobada presencial, es farà mantenint les mesures de seguretat. En
funció de la situació de la pandèmia i si la família pot, es podran fer videoconferència.
11

 REUNIONS DE L’EQUIP DE PROFESSIONALS DEL CENTRE.


El Claustre de Professors, segons se’ns recomana, serà de forma telemàtica, ja que som un grup
de persones molt elevat.
La resta de reunions seran de la següent manera:

ÒRGANS

TIPUS DE REUNIÓ

FORMAT

PERIODICITAT

Equip Directiu

PlanificacióAcords

Presencial (espai 2 cops a la setmana
ventilat i ús de
mascareta)

Equip docent - Coordinació (no Presencial (espai 1 cop a la setmana
Linees
més de 5)
ventilat i ús de (o 2 si s’ha de dividir
mascareta)
grup d’aula)
TutorEspecialistes

Coordinació (no Presencial (espai 1 cop a la setmana
més
de
5 ventilat i ús de (o 2 si s’ha de dividir
persones)
mascareta)
grup d’aula)
Informació
acords

Tutories amb
pares/tutors

i Per
telèfon,
correu electrònic
i/o
Videoconferència.
Si no és possible,
serà
presencial,
guardant
el
distanciament
i
l’ús de mascareta
en lloc ventilat)

Quan
es
cregui
necessari a demanda
del tutor/a o dels
pares.

 En els espais comuns de treball del professorat s’establiran les mesures necessàries per garantir
el distanciament físic de seguretat d’un 1,5 m, essent obligatori l’ús de mascareta si això no es pot
garantir.
 S’evitarà, en la mesura del possible, que es comparteixin equips, dispositius, utensilis o demés
instruments o accessoris i es prestarà especial atenció a la correcta ventilació de l’espai i la seva
nejeta desprès de l’ús d’impressores, ordinadors, etc, . A l’igual que els alumnes, també els professors
poden ser els encarregats de deixar net els aparells comuns que hagin utilitzat.
H) TRANSPORT ESCOLAR:
Nosaltres, com centre, demanem a l’empresa que es posin totes les mesures de seguretat en el
trajecte. Recordem que, tot i que la mascareta és d’ús obligatori, molts dels nostres alumnes, per
les seves patologies , no la podran fer servir, per tant, demanem el distanciament de seguretat en
tot el trajecte.
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I)

PLA D’ACTUACIÓ EN CAS DE DETECTAR UN POSSIBLE CAS DE COVID-19


DETECCIÓ DE POSSIBLES CASOS PER SIMPTOMATOLOGIA COMPATIBLE AMB LA COVID’19 EN
ALUMNE/A DINS DEL CENTRE.

Casos
Potencials

Espai habilitat per
l’aïllament

Aula grup flexiblePer a alumnes 3r pis
Aula

Entrada a secretaria
per a alumnes del 1r
i 2n pis

Persona responsable
de reubicar l’alumne/a
i custodiar-lo/la fins
que vinguin a recollirlo/la
Docent del grup
estable de l’alumne/a
o professional que té a
l’aula en el moment de
la detecció.

Personal
responsable de
trucar a la família

Tutor/a

Persona
responsable de
comunicar el
possible cas als
Serveis Territorials
Directora/Cap
d’Estudis o
coordinador
pedagògic

Si es confirma el cas positiu de COVID’19, s’avisarà al grup estable de l’alumne/a i guardaran la
quarantena a casa tots els que formen part d’aquest grup més el professorat de referència.


ACTUACIÓ DEL CENTRE EN CAS DE DETECTAR SIMPTOMATOLOGIA
PROFESSIONALS A L’ESCOLA.

DE CONVID’19 EN

Si el professional presenta símptomes abans d’incorporar-se al seu lloc de treball, ho comunicarà a la
direcció del centre i ja no vindrà a treballar.
El professional que presenti símptomes de COVID’19 durant la seva estada a l’escola,ho comunicarà a la
directora o cap d’estudis i seguidament abandonarà el centre posant-se en contacte amb el seu metge de
capçalera i el seu servei de prevenció.
Si la prova dona positiu per CORONAVIRUS, el grup estable d’aquest tutor o especialista, es posarà
immediatament en quarantena al domicili particular.
Aquest cas serà comunicat per la direcció del centre a les autoritats dels Servei Territorial i Inspecció per
tal de fer el seguiment corresponent per part dels òrgans sanitaris.
J) PLA DE VENTILACIÓ, NETEJA I DESINFECCIÓ.
Exposem aquí la nostra guia pel que fa a mesures de ventilació, neteja i desinfecció dels nostres espais
desprès del seu ús
També l’espai del menjador, ja que fem 2 torns.
Concretem també la periodicitat de la neteja dels espais compartits i lavabos.
Tal com es recomana en el document de la Guia per a elaborar el Pla d’Organització dels Centres
Educatius per al curs 2020-2021, i dins del conjunt de sensibilització sobre les mesures d’higiene amb l’alumnat,
el centre també anima a que el mateix alumnat, quan estigui utilitzant un espai que no és el del seu grup
estable (sala de música, TIC, ...) col·labori en les actuacions de neteja de les superfícies i estris utilitzats abans de
començar l’activitat en aquest espai.
NOTA: En totes les classes, com ja fèiem des de la Grip A, se disposa de gel hidroalcohòlic, sabó i tovallons de
paper d’un sol ús per a eixugar-se les mans.
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A TENIR EN COMPTE LES FAMÍLIES:
LLISTAT DE COMPROVACIÓ DE SÍMPTOMES PER A LES
FAMÍLIES
13

Si el vostre fill, filla o infant o adolescent tutelat no es troba bé, marqueu* amb
una creu quins d’aquests símptomes presenta:
Febre o febrícula

Mal de panxa

Tos

Vòmits

Dificultat per respirar

Diarrea

Congestió nasal

Malestar

Mal de coll

Dolor muscular

Si a casa hi ha alguna persona adulta2 que no es troba bé, marqueu* amb una creu
quins d’aquests símptomes presenta:
Febre o febrícula

Calfreds

Tos

Vòmits

Dificultat per respirar

Diarrea

Falta d’olfacte de gust

Malestar

Mal de coll

Dolor muscular

PLA D’ORGANITZACIÓ SETEMBRE. CURS 2020-2021

PLA DEL CENTRE :

PLANIFICACIÓ DE LA VENTILACIÓ, NETEJA I DESINFECCIÓ EN CENTRES EDUCACTIUS*
 = neteja i desinfecció

+ = ventilació
Abans de
cada ús

Després de
cada ús

Diàriament

≥ 1 vegada al
dia

n = neteja
Setmanalment

Comentaris
14

ESPAIS COMUNS I EQUIPAMENTS
Ventilació de
l’espai
Manetes i poms
de portes i
finestres

+

(es
procurarà)



Baranes i
passamans,
d’escales i
ascensors
Superfície de
taulells i
mostradors



Cadires i bancs



Grapadores i
altres utensilis
d’oficina
Aixetes



Botoneres dels
ascensors
Ordinadors,
sobretot teclats
i ratolins
Telèfons i
comandaments
a distància
Interruptors
d’aparell
electrònics
Fotocopiadores

Mínim 10 minuts 3
vegades/dia



Especialment en les
zones que contacten
amb les mans








Material electrònic:
netejar amb un drap
humit amb alcohol
propílic 70º

PLA D’ORGANITZACIÓ SETEMBRE. CURS 2020-2021

+ = ventilació
Abans de
cada ús

Després de
cada ús

 = neteja i desinfecció
Diàriament

≥ 1 vegada al
dia

n = neteja
Setmanalment

Comentaris

AULES I ESPAIS DE JOC INTERIORS
Ventilació de
l’espai

+

Superficies o
punts de
contacte
freqüent amb
les mans
Terra



Mínim 10 minuts 3
vegades/dia

37



Materials de
jocs

n



També si hi ha un canvi
de grup d’infants

Joguines de
plàstic

n



Les joguines de plàstic
dur poden rentar-se al
rentaplats



Joguines o
peces de roba
(Prohibit)

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

+





Plats, gots,
coberts...








Taulells
Utensilis de
cuina
Taules per a
usos diversos
Terra

Amb aigua calenta:
rentats a elevada
temperatura.



Fonts d’aigua
Taules, safates
de trona



Mínim 10 minuts 3
vegades/dia
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+ = ventilació
Abans de
cada ús

Després de
cada ús

 = neteja i desinfecció
Diàriament

≥ 1 vegada al
dia

n = neteja
Setmanalment

Comentaris

LAVABOS, DUTXES, ZONES DE CANVI DE BOLQUERS
Ventilació
de l’espai

+

Canviadors



Orinals???



Rentamans



Inodors



Terra i
altres
superfícies






Dutxes

Cubells de
brossa,
bolquers o
compreses



Mínim 10 minuts 3
vegades/dia

Especialment després de
l’ús massiu (després del
pati, després de dinar) i
sempre al final de la
jornada.

16

PLA D’ORGANITZACIÓ SETEMBRE. CURS 2020-2021

Llistat de comprovació per a l’obertura diària dels centres educatius
C= en curs

F= fet

Acció
S’ha efectuat la ventilació de totes les aules i espais de l’escola durant un
mínim de 10 minuts?
Tots els dispensadors de sabó de lavabos, cuina i aules disposen de sabó
suficient?
Hi ha tovalloles d’un sol ús a tots els rentamans?
Tots els dispensadors de gel hidroalcohòlic disposen de gel suficient?
S’ha dut a terme la neteja i desinfecció de les superfícies de major
contacte (poms de les portes, baranes, interruptors, bancs, polsadors
ascensor, etc.)?
S’ha dut a terme la neteja i desinfecció de totes les aules i espais docents?
S’ha dut a terme la neteja i desinfecció dels lavabos?
S’ha realitzat la neteja i desinfecció de les fonts d’aigua?
S’ha realitzat la neteja i desinfecció dels equips informàtics?
S’ha realitzat la neteja i desinfecció del material escolar?
S’ha realitzat la neteja i desinfecció de jocs i joguines?

C

F
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Llistat de Comprovació per a l’obertura de centres educatius a l’inici de curs

Acció
Es disposa d’un pla de ventilació, neteja i desinfecció?
Es disposa del pla d’actuació davant d’un cas sospitós?
S’ha demanat a totes les persones treballadores del centre educatiu que
aquelles que presentin condicions considerades de risc o que estiguin
embarassades es posin en contacte amb Servei de Prevenció de Riscos
Laborals?
El personal docent i no docent del centre ha rebut els equips de protecció
(mascaretes)?
Tots els espais habilitats per a les activitats lectives disposen de
ventilació?
S’ha realitzat la neteja i manteniment dels equips de climatització?
El personal docent i no docent ha rebut tota la informació necessària
respecte les mesures de protecció i prevenció?
Les famílies han rebut tota la informació necessària respecte les mesures
de protecció i prevenció?
Totes les famílies han signat la declaració responsable?
S’ha organitzat un pla per evitar les aglomeracions de famílies durant les
entrades i les sortides del centre educatiu?
Es disposa d’un pla alternatiu davant d’un hipotètic canvi d’escenari
epidemiològic?
Es disposa de material educatiu suficient per a poder garantir l’educació
a distància en cas d’un nou confinament?

C

F
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En aquest Pla d’organització per la obertura del nostre centre educatiu, hem volgut recollir tot el que
pensem que pot afectar a les activitats i moviments per tal d’evitar els contagis pel COVID’19.
És un Pla, senzill i hem volgut que fos el més real possible per tal de continuar amb la normalitat viscuda
fins l’aturada per la pandèmia.
Intentarem seguir-lo amb responsabilitat i exactitud, dins de les nostres possibilitats, sempre pensant,
que, tot i les mesures previstes en aquest Pla, el no contagi no es garanteix al 100%.
Seguiment del Pla:
RESPONSABLE: EQUIP DIRECTIU
POSSIBLES INDICADORS:
 Número d’incidències al centre relacionades amb les suspites de contagi del COVID’19
 Control del bon ús dels espais i la seva bona neteja i desinfecció
 Grau de control de les aules estables sense barrejar-se amb altres grups estables

PROPOSTES DE MILLORA TRIMESTRALS:
Es redactaran a final del trimestre per tal de corregir les incidències o el que no ha funcionat
al llarg del trimestre i s’ha anat corregint.
....REGISTRE D’INCIDÈNCIES:
S’ANIREM ANOTANT POSSIBLES INCIDÈNCIES PER TAL DE MILLORAR I TROBAR
SOL·LUCIONS ADIENTS EN CADA MOMENT.
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